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arTúr Fesztivál - Túri Vásár 2017 - Programok  3. old.

Kirándulás a Gyomai Református Szeretetotthonba 7. old.

Lampionúsztatás és utcabál    8. old.

Nyugdíjasok baráti találkozója a strandon  9. old.

Búcsú az általános iskolától    10. old.

Lengemesék     10. old.

Mezőtúron az idei évben is 
rendezvényekben gazdag lesz 
az augusztus. Ez alkalomból 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere, Szűcs Dániel 
a Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság elnöke és 
Bordács László a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN 
Kft. ügyvezetője sajtótájékoz-
tatót tartott 2017. július 18-án 
a Közösségi Házban. A tájé-
koztató középpontjában az 
arTúr Fesztivál és Túri Vásár 
szerepelt, de szó esett a kísé-
rő programokról, valamint az 
augusztus 19 és 20-ai rendez-
vényekről is.

– Nagyon fontos eseményekről 

van szó, bár az év egészére igaz, 

hogy sok színes programmal várjuk 

az érdeklődőket városunkba. Az 

arTúr Fesztivál és Túri Vásár két 

kiemelt rendezvénye Mezőtúr 

Város Önkormányzatának. 

Rendkívül színvonalas programok 

kerülnek megszervezésre augusz-

tus 9-13 között, ezért köszönet a 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft-nek. Fontos hangsúlyozni, 

hogy ezek a programok ingyenesen 

látogathatóak. Erre is büszkék 

vagyunk, hiszen nem minden tele-

pülésen van ez így. Köszönet illeti 

támogatóinkat, ezúton is szeretném 

megköszönni, azoknak a vállalko-

zásoknak, cégeknek is a támogatá-

sát, akik az idei esztendőben is 

szponzorálják az eseményeket. 

Szeretettel invitálok mindenkit e 

két eseményre és jó szórakozást 

kívánok. Hangsúlyozni szeretném, 

hogy tartalmas a nyár településün-

kön, itt az East Fest, valamint a Túri 

Vásár után a Lampionúsztatás és a 

Sárkányhajó verseny is. 

Látogassanak el valamennyire – 

mondta el Herczeg Zsolt polgár-

mester.

Majd Bordács László, a főszerve-

ző Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetője ismertette az arTúr 

Fesztivállal és Túri Vásárral kapcso-

latos tudnivalókat. – A kollégáim az 

idei esztendőben is egy nagyon gaz-

dag, több művészeti ágat felsora-

koztató programkínálatot állítottak 

össze, akik munkáját köszö-

net illeti. A fesztivál a szoká-

sos módon városunk több 

pontján megjelenik, a hely-

színek biztosítását ezúton is 

köszönöm – kezdte meg gon-

dolatait ügyvezető úr. A 

hagyományőrzést erősítve 

ismét vár mindenkit a 

Mesterségek Tere, ahova 

különböző tárgyalkotó mes-

terek érkeznek, velük kipró-

bálhatóak lesznek a különbö-

ző mesterségek. Az egész 

napos színpadi programok 

mellett a gasztronómia élve-

zőit is várják, hiszen ismét 

lesz főzőverseny, amelyre 

még mindig van lehetőség 

nevezni. Ügyvezető úr kiemelte, 

hogy 2017-ben is számítani kell 

útzárra, ez szombat 13 órától lép 

életbe a Szolnoki úton és vasárnap 

éjfélig tart. – Ezúton is köszönöm a 

lakosok, cégek türelmét. A rendez-

vény helyszíneinek rendbetétel-

ében nyújtott segítségét köszönöm 

a Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft-nek, vala-

mint köszönöm az útzárnál való 

segítségét a Polgárőr Egyesületnek. 

Amellett, hogy a fesztiválon meg-

jelennek országosan ismert fellé-

pők fontos szempont volt a helyi 

előadók bemutatkozási lehetősége 

is. A fesztivál kínálatában szerepel-

nek kiállítások, komoly- és könnyű-

zenei koncertek, szabadtéri filmve-

títések. A Túri Vásár napját a város-

néző kisvonat, Hagyományőrző 

Kelevézek és Betyártanoda is színe-

síteni fogja, valamint idén először a 

vásári forgatagban zenészekkel is 

találkozhatunk, hiszen a Dynamite 

Dudes formáció fel-feltűnik az áru-

sok soraiban egy rögtönzött kiskon-

certet adva. 

Végül Szűcs Dániel a Művelődési, 

Oktatási és Sport Bizottság elnöke, 

az augusztus 19-20-ai programok 

főszervezője tájékoztatója követke-

Folyt. a 2. old.

arTúr Fesztivál - Túri Vásár
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

zett. – A kapcsolódó programokra is 

érdemes felhívni a figyelmet az 

arTúr Fesztivál és Túri Vásár idején. 

Augusztus 10-én a Takács Tanyán, 

nyílt nap keretében ismerkedhet-

nek meg a bronzöntéssel, érdemes 

megnézni: – a teljesség igénye nél-

kül – a Draskovits 

Kerámiagyűjteményt és az Alföldi 

Tégláriumot a Petőfi Sándor út 5. 

szám alatt, a Kun Zsigmond népraj-

zi gyűjteményt a Teleki Blanka 

Gimnáziumban, valamint a Túri 

Fazekas Múzeum tárlatait. E két 

esemény után augusztus 19-én 

Lampionúsztatás és Utcabál, 

augusztus 20-án pedig Berettyó 

Kupa 2017 - Sárkányhajó verseny 

lesz városunkban. Sokan kérdez-

ték, hogy a Berettyó körüli változá-

sok miatt megrendezésre kerül-e 

idén a fent említett két program. Én 

erre azt tudom mondani, hogy sze-

retnénk megrendezni a jövőben is 

ezeket. A szükséges engedélyek 

bekérése megtörtént, folyamatban 

van. Mi úgy készülünk, hogy lesz 

Lampionúsztatás augusztus 19-én. 

Délután elindulnak a gyermekprog-

ramok, a Napsugár bábcsoport után 

fellép a Dalma Dance Club, közben 

mezőtúri óvó nénik segítségével – 

amelyet ezúton is köszönök – min-

denki elkészítheti saját lampionját. 

A Kossuth térre érkezik Bebe és a 

Kávészünet zenekar, majd utcabál 

lesz a Pop Filter zenekarral. 

Augusztus 20-án pedig Berettyó 

Kupa 2017 - Sárkányhajó verseny, 

amelyre 16-20 fős csapatok jelent-

kezését várjuk. – hangzott el a tájé-

koztatón. 

A rendezvényekről bővebb infor-

mációt olvashatnak a Mezőtúr és 

Vidéke különkiadásában, illetve a 

www.mezotur.hu, a www.turivasar.

hu és a muveszetinapok.hu webol-

dalakon, valamint a facebook olda-

lainkon.

Bodor Márti

Lakossági tájékoztatás! 

Tisztelt Mezőtúriak!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár meg-

rendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az alábbi 

útzárak, valamint terelő utak kerülnek kijelölésre a leírt időtartamban.

Az útzárak időtartama: 
Túri Vásár: 2017. 08. 12. szombat 13:00-tól 2017. 08. 13. vasárnap 24:00-

ig. A Petőfi út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig és a Szolnoki út a Tulipán 

úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út Széchenyi út kereszteződésig teljes 

lezárásra kerül. 

A kijelölt terelő utak a lezárás időtartama alatt: 
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út. 

Előre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket! 

Tisztelettel: Bordács László

Túri Vásár Kupa Horgászverseny

2017. augusztus 12.
Meghívásos, 1 botos, finomszerelékes, 2 fős csapatverseny. A-B szektor.

Helye: Mezőtúr, Ligeti tó

Gyülekező: 6-tól, sorsolás: 6:30, etetés: 8:50.

Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata Tilos!

Horgászat: 9-13 óráig.

A mérlegelés után, ebéd a Ligeti tónál.

Nevezési határidő: 2017. augusztus 06.

A versenyen gyerek és ifjúsági horgászok is indulhatnak és a nevezé-

sük ingyenes.

Nevezés és további információ: Veres Imre, versenyszervezőnél. Tel: 

06/20-9159700

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt Mezőtúri 

Veterángép Baráti Kör idei találkozójára. 
Helyszín: Sugár út vége

Időpont: 2017. július 29. 8:00-tól

Keresse a Mezőtúr és Vidéke különkiadását a 
Közösségi Házban, valamint
Mezőtúr forgalmas pontjain!

Támogatónk segítségét ezúton is köszönjük!
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arTúr Fesztivál - Túri Vásár 2017
Programok

Augusztus 9.
(szerda)

18:00 Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház

18:10 Kelemen Sándor fotó-
kiállítása
Közösségi Ház

19:00 Keresztes Ildikó
Szabadság tér

21:30 arTúr kertmozi
Indul a bakterház

(magyar vígjáték)

Túri Fazekas Múzeum

Augusztus 10.
(csütörtök)

18:00 Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar
Katolikus Templom

16:30 Lisztes játszó
Túri Fazekas Múzeum

17:30 Kolompos Együttes
gyermekműsora
Túri Fazekas Múzeum

19:30 Creme de la Pop zenekar
Túri Fazekas Múzeum

21:30 arTúr kertmozi
A legényanya (magyar vígjáték)

Túri Fazekas Múzeum

Auguszuts 11.
(péntek)

16:00 I. Kis Alkotók Kiállítása
Badár Emlékház

17:00 „Az ütőhangszerek színes 
világa” - Domoki Soma Levente - 
Sárvári Tamás ütőhangszeres 
műsora
Városi Galéria

18:30 Szilágyi Attila
Református Templomkert

20:00 Malek Andrea és a Jazzrael 
Zenekar
Református Templomkert

17:30 EKG Band
fesztivál színpad

19:00 Magma
fesztivál színpad

21:00 BIKINI
fesztivál színpad

‘80-’90-es party
Dj. Karesszal
fesztiválsátor

Augusztus 12.
(szombat)

17:00 Bűvész Show
Kézműves Ház (Petőfi út 56.)

18:00 Népi játszóház
Kézműves Ház (Petőfi út 56.)

17:00 Vivace Kamarakórus
Városi Galéria

19:30 Glasso - Éneklő poharak
Városi Galéria

18:00 Ámokfutók
fesztivál színpad

18:35 Betty Love
fesztivál színpad

19:10 Groovehouse
fesztivál színpad

21:00 Sub Bass Monster
nagykoncert
fesztivál színpad

Retro Disco
Dj. Henrik
fesztiválsátor

TÚRI VÁSÁR
(vasárnap)

Fesztivál színpad
9:30 Mazsorett felvonulás

A Magyar Honvédség Bocskai István 

lövészdandár kíséretében a Dalma 

Dance Club mazsorettesei felvonulásával

nyitjuk meg a XXVI. Túri Vásárt. A fel-

vonulást a sétáló utcából a vásáron át a 

fesztivál térig kísérhetik.

10:40 “Leg a láb” néptáncbemutató

11:30 Tihanyi Tóth Csaba és 

Bognár Rita nóta és operett műsora

12:40 Dalma Dance Club táncbe-

mutató

13:20 Polgármesteri köszöntő,

házassági évfordulósok köszöntése,

főzőverseny eredményhirdetés

14:00 Kovácsovics Fruzsina

gyermekelőadása

15:05 Torres Dani

15:40 Kökény Attila

16:25 Mr. Rick - Retro

17:10 Unique

18:00 Brazil Samba Show

19:00 Dob bemutató

20:00 CHARLIE és a Charlie Band 

nagykoncert

21:45 TŰZIJÁTÉK

A rendezvényhez kapcsolódó 
művészeti programok,

kiállítások:
Badár Emlékház és Műhely – 

állandó kiállítás – helyszín: Sugár út 

16.

Draskovits Kerámiagyűjtemény 

– állandó kiállítás – helyszín: Petőfi 

út 5.

Alföldi Téglárium - állandó kiál-

lítás – helyszín: Petőfi út 5.

NaN-Art Rajztanoda és Grafikai 
Műhely VII. Képzőművészeti 
Mesterkurzusának zárókiállítása - 

helyszín: Városi Galéria. A kiállítás 

augusztus 13-ig látogatható.

Augusztus 9. Kelemen Sándor 
fotós egyéni kiállítása - helyszín: 

Közösségi Ház

Augusztus 10. - Nyílt nap a 

Takács tanyán - 14-19 óráig bronz-

öntés

Augusztus 12. 9-12 óráig Kun 

Zsigmond néprajzi gyűjtemény – 

helyszín: Karcagi SZC Teleki Blanka 

Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma – bejelentkezés szüksé-

ges: 06/20 458-0387

Augusztus 19. 18 óra - Dalvarázs 

Hangverseny - helyszín: Városi 

Színházterem

Augusztus 20. A Mezőtúri 

Képzőművészeti Alkotótelep 

zárókiállítása – helyszín: Városi 

Galéria

A rendezvényhez kapcsolódó 
sportprogramok:

Augusztus 12. XVI. Túri Vásár 

Kupa horgászverseny – helyszín: 

Ligeti-tó

Augusztus 20. Berettyó Kupa 

2017 - Sárkányhajó verseny – hely-

szín: Hortobágy Berettyó főcsatorna

A rendezvényhez kapcsolódó 
egyéb programok:

Augusztus 12. NOHAB 

Vasútmodell Szakkör bemutatója – 

helyszín: Közösségi Ház

Augusztus 13. 9 – 14 óráig vér-

adás – helyszín: Városi Sportcsarnok 

(Szolnoki út 15.)

Augusztus 13. Egész napos zöld-

ségszobrászat Rácz „Túrkevei” 

Lajossal a Kunszövetség gasztronó-

miai vezetőjével

Augusztus 20. Szent István napi 

ünnepség
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 augusztus 27., szeptember 17., október 15., november 19.,  december 
17.

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709  

Boldog István - Országgyűlési Képviselő

Felhívás
Tisztelt olvasók!

A Települési Értéktár Bizottság ez év májusi ülésén az értéktár elemei 

közé felvette a II. világháború eseményei következtében Mezőtúr területén 

elhunyt áldozatok síremlékeit a pusztabánrévei sírhellyel együtt. 

Az Önök segítségét kérjük a teljesebb lista összeállításához. Akinek vala-

mely hozzátartozója a mezőtúri események következtében vált áldozattá, 

és sírhelye jelenleg is fellelhető a temetők valamelyikében, kérjük, jelezze 

felénk az alábbi elérhetőségeken, telefonon vagy személyesen. Sok segítsé-

get jelentene a haláleset rövid leírása, illetve a sír pontos helye egy róla 

készült fotóval.

Elérhetőségek: 

• Szabó András: 06/20-214-4756

• Pusztai Zsolt/ Túri Fazekas Múzeum: 06/56-350-174

• Patkós Éva városi képviselő

Köszönettel: Szabó András
Bizottsági elnök 

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió



5m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2017. július 28.

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. pontja alapján
pályázatot hirdet

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
könyvtáros, informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Olvasószolgálati feladatok ellátása, tájékoztatási feladatok ellátása. 

Részvétel az állományellenőrzés folyamatában. Könyvtári dokumentumok 

formai és tartalmi feltárása. Textlib integrált könyvtári rendszer használata.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jog-

állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szakirányú végzettség

• Könyvtáros - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

• ECDL START alkalmazása

• Magyar állampolgárság, büntetetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
• Jó kommunikációs, együttműködési készség

• Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége

• Felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság

• Tanulási képesség, új ismeretek elsajátítása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél

• fényképes szakmai önéletrajz

• a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

• nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

• a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó 

a kinevezést megelőzően köteles benyújtani

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Személyesen

• Postai úton a pályázatnak a Mezőtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Szabadság 

tér 17. ) a borítékra kérjük ráírni: Pályázat

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után személyes beszélgetés. 

Értesítés a pályázat elbírálásának határideje után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 

www.mkskft.hu
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2017. 06. 20.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT A ZÖLD VÁROS PROJEKT 

Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtásra került „Zöld kapcsolat 

kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek között” 

elnevezésű TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 kódszámú pályázata bruttó 

499,44 millió Forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült egy 

összefüggő, minőségi zöldfelület rendszer létrehozására. A Támogatási 

Szerződés aláírására 2017. május 30-án került sor. 

Mezőtúr Város Önkormányzatának EU-s támogatásból megvalósuló fej-

lesztéseinek fókuszpontjában az Erzsébet-liget és a Ligeti-tó áll, de a „zöld 

kapcsolat” révén, mely az intézményi, lakóövezeti és rekreációs területek 

összekapcsolását jelképezi - fizikailag és arculatilag is egy egységet alkotó 

területek is fejlesztésre kerülnek. Ezek hozzájárulnak többek között a tele-

pülési környezet és infrastruktúra fejlesztéséhez, a lakosság életvitelének 

javításához.

A program beavatkozási területei: Ligeti-tó, Erzsébet-liget, Petőfi tér, 

Vadászház, Szabadság tér. A Ligeti-tó és az Erzsébet-liget növényfelületé-

nek és biodiverzitásának növelése, valamint a növényállomány rekonstruk-

ciója mellett fejlesztési tervek között a szerepel a városi tanösvény, futópá-

lya, kutyafuttató, játszótér stb. kialakítása, a tó körüli aszfalt kerékpárút fel-

újítása, köztéri bútorok, kerékpártárolók és a közvilágítás kiépítése. A 

Petőfi tér fejlesztése során a gyalogutak felújítására, közvilágítás fejleszté-

sére kerül sor. A program keretében felújításra kerül a Vadászház is, ahol 

büfé-kávézó és fitneszterem is kialakításra kerülne, valamint a „zöld 

kapocs” létrehozásával burkolatjavítás, parkolófelújítás, térvilágításfejlesztés 

valósul meg.

A projekt célcsoportját a meglévő sportlétesítmények, az uszoda és a 

strand látogatói; a megújuló zöldfelületeket sport és szabadidős célokra 

igénybe vevő városi lakosság; a fitneszterem vendégei; a város aktív sporto-

lói; az egészségtudatos városi lakosság, illetve a város teljes lakossága alkot-

ják. A program célja a megvalósítás során létrejött eredményeknek köszön-

hetően az életminőség érzékelhető javulása, az egészséges környezethez 

való hozzáférés esélyeinek növelése, a sport és a játékterek növelése, a 

lakosság környezettudatosságának fejlesztése és aktivitásának fokozása 

rekreációs és közösségi funkciók erősítésével.

Jelenleg a projekt előkészítési fázisban van, mely a projekt sikeres meg-

valósítását alapozza meg. A „Zöld város” projekt megvalósításának terve-

zett időtartalma 36 hónap.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

2017. 06. 21.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT A BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS 

PROJEKT
Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtásra került „Belterületi víz-

rendezési projekt megvalósítása Mezőtúron – Borsó és Cs. Wágner utcák-

ban, valamint a Vásárhelyi Pál utcában” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00022 

azonosító számú pályázata bruttó 277 millió Forint vissza nem térítendő 

uniós támogatást nyert a település belvízelvezetésének fejlesztésére. A 

Támogatási Szerződés aláírására 2017. június 1-jén került sor. 

A program lehetőséget nyújt a város belterületi csapadékvíz elvezetési és 

gazdálkodási rendszerének kialakítására, környezetbiztonságának növelé-

sére, a belvíz és a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére, vala-

mint a felszíni vizek minőségének javítására is. A fejlesztések többek között 

a város belterületére hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő vizek 

rendezett és kártétel nélküli elvezetését, valamint a belvízcsatornák, elveze-

tő rendszerek rendezését, ezáltal a belterület védelmét célozzák meg. 

Mezőtúr Város Önkormányzata uniós támogatásból megvalósuló fejlesz-

tései három helyszínen valósulnak meg: a Cs. Wágner utcában, a Vásárhelyi 

P. utcában és a Borsó utcában. A Cs. Wágner utca déli oldalán csapadék csa-

torna épül északi és déli oldalon csatlakozó földárkokkal. A Vásárhelyi P. 

utcai földárkok esésének növelésére kerül sor. Megvalósulnak a Borsó utcai 

csapadékcsatornára irányuló fejlesztések, elősegítve a mélyen fekvő iparte-

rületi részek víztelenítését. 

A projekt megvalósítása során létrejött eredményeknek köszönhetően a 

fejlesztési területen élő városi lakosság számára javul az életminőség. A 

program keretén belül a helyi lakosság szemléletformálását célzó tevékeny-

ségek is fontos figyelmet kapnak, ezek résztvevői elsősorban a városi isko-

lák tanulói, akik interaktív tájékoztató előadásokon, illetve pályázatokon 

vesznek majd részt.

Jelenleg a projekt előkészítési fázisban van, mely a projekt sikeres meg-

valósítását alapozza meg. A „Belterületi vízrendezés” projekt megvalósítá-

sának tervezett időtartalma 36 hónap.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatal elsőfokú természetvédelmi 

hatósági jogkörében eljárva a foko-

zottan védett fattyúszerkő 

(Chlidonias hybrida) és a szintén 

fokozottan védett kormos szerkő 

(Chlidonias niger) párok fészkelé-

sének védelme érdekében a 
Hortobágy-Berettyó-folyó vasúti 
híd – közúti híd közötti szakaszát 
és a közúti híd alatti 700 m-es sza-
kaszát a töltés lábáig tartó árterü-
lettel együtt jelen értesítés napjá-
tól a 2017. augusztus 15-ig tartó 
időszakban átmenetileg védett 
természeti területté nyilvánította.

Az átmenetileg védetté nyilvání-

tott területen közösségi és tömeg-
sportesemények rendezése, sport-
verseny, technikai jellegű sportte-
vékenység folytatása kizárólag a 
természetvédelmi hatóság enge-
délyével lehetséges.

A Hortobágy-Berettyó-folyó 
Mezőtúr, belterületi vasúti híd – 
közúti híd közötti szakaszán, 
valamint a közúti híd alatti 700 
m-es szakaszán és ezen szaka-
szok töltés lábáig tartó árterüle-
tén a 2017. augusztus 15-ig tartó 
időszakban vízi járművel (csó-
nak, motoros kisgéphajó, stb.) 
közlekedni legfeljebb 5 km/h-ás 

sebességgel lehet.
Az átmenetileg védetté nyilvání-

tott területen a fenti korlátozásokon 

kívül tilos minden olyan tevékeny-
ség végzése, amely a fokozottan 
védett fattyúszerkő (Chlidonias 

hybrida) és szintén fokozottan 
védett kormos szerkő (Chlidonias 

niger) párok fészkelését zavarja, 
egyedeit, élettevékenységét veszé-
lyezteti, károsítja.

A természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény 43. § (1) 

bekezdése értelmében „Tilos a 

védett állatfajok egyedének zavará-

sa, károsítása, kínzása, elpusztítá-

sa, szaporodásának és más élettevé-

kenységének veszélyeztetése, lakó-, 

élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, 

károsítása.”

A fenti előírások, korlátozások be 

nem tartása esetén a természetvé-

delmi hatóság természetvédelmi 

bírság kiszabására irányuló eljárást 

kezdeményezhet, súlyosabb eset-

ben természetkárosítás miatt akár 

büntetőeljárás is kezdeményezhe-

tő.

Szolnok, 2017. június 22.

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály

Értesítés védetté nyilvánításról

Véradás

2017. augusztus 13-án Véradás lesz a Városi 
Sportcentrumban 9-14 óráig. Szükséges iratok: 

Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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A Mezőtúri Református 

Egyházközség Szendy Pál Idősek 

Otthona lakóival, 2017. június 20-án 

ellátogattunk a Gyomaendrődön 

található Református Szeretet-

otthonba. 

Mindig is érdeklődtek lakóink az 

iránt, hogy hogyan élnek más tele-

pülésen, de szintén református 

fenntartású intézményben, korosz-

tálybeli társaik. 

A Mezőtúrtól alig 20 kilométerre 

fekvő Gyomaendrődön, a Fő utcán 

található, a Gyomai Református 

Szeretetotthon. Fenntartója, a 

Gyomai Református Egyházközség, 

amelynek lelkipásztora Nt. Papp 

Tamás. A Nagytiszteletű úrral törté-

nő telefonbeszélgetések alkalmá-

val, -amikor is leegyeztettem látoga-

tásunkat- már érezhető volt az a 

testvéri szeretet és a pozitív hozzá-

állás, amelyet személyesen is meg-

tapasztalhattunk érkezésünkkor. 

Magyariné Károlyi Andrea gazdasá-

gi vezető fogadott bennünket, majd 

bemutatta a Szeretetotthont. 

Betekinthettünk lakószobákba, 

közösségi helyiségekbe, foglalkoz-

tatóba majd pedig az imateremben 

ültünk le beszélgetni az ott élő idő-

sekkel és a munkatársakkal. 

Megtudtuk, hogy 1996 óta működik 

a Szeretetotthon, mely összesen 33 

fő részére biztosít ápolást-gondo-

zást. A lakószobák egy és két ágya-

sak, igényesen, az idősek életkori 

sajátosságainak megfelelően kiala-

kítottak. Az imaterem, amely meg-

felelő teret biztosít a hitélet gyakor-

lására, pár éve került kialakításra. A 

csodálatos fa mennyezet, az erezett 

nyílászárók, a szépen fehérre festett 

falak mind-mind hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a megfáradt idősek 

méltó helyen vehessenek részt egy-

egy istentiszteleten, bibliaórán vagy 

imaalkalmon, amely elengedhetet-

len egy egyházi fenntartású otthon-

ban. A beszélgetést követően az 

udvart is körbejártuk, amely 

nagyon szép és gondozott. 

Miután elköszöntünk a 

Szeretetotthon lakóitól és dolgozói-

tól, finom ebédet fogyasztottunk el 

egy helyi étteremben. Majd jóllakot-

tan, kissé elfáradva, de élményekkel 

teli tértünk haza idős lakóinkkal és 

bízunk benne hogy egy jó, testvéri 

kapcsolat vette kezdetét a mai nap.

Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni Nt. Papp Tamás lelkipász-

tornak és Magyariné Károlyi Andrea 

gazdasági vezetőnek, hogy lehető-

séget biztosítottak számunkra, 

hogy megismerhettük a Gyomai 

Református Szeretetotthont, remél-

jük hogy hamarosan mi is fogadhat-

juk őket a Mezőtúr Református 

Egyházközség Idősek Otthonában. 

Gratulálunk nekik és munkatársa-

iknak, hogy egy jól működő és szé-

pen karbantartott dikaóniai intéz-

ményt működtetnek! További éle-

tükre, munkájukra Isten gazdag 

áldását kérjük! 

Kovács Anett Beáta 
intézményvezető

Kirándulás a Gyomai Református Szeretetotthonba

„ó, mily szép és mily gyönyörűséges, 
ha testvérek egyetértésben élnek!”

 (Zsolt 133,1)

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:

Időpont:     

2017. augusztus 01-én 09-11 óra

2017. augusztus 08-án 15-16 óra között

Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

2017. 06. 21.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT A KELET-NYUGATI KERÉKPÁRÚT 

MEGÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKT

Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtásra került „Kelet-nyugati 

kerékpárút megépítése Mezőtúron” elnevezésű TOP-3.1.1-15-

JN1-2016-00003 kódszámú pályázata bruttó 448,162 millió Forint vissza 

nem térítendő uniós támogatásban részesült a település közlekedésbizton-

sági fejlesztések megvalósítására. A Támogatási Szerződés aláírására 2017. 

június 2-án került sor. 

A pályázatot Mezőtúr Város Önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. bevonásával, konzorciumi formában kívánja megvalósítani. A projekt 

fontos célkitűzése a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése, a 

települési mobilitás fenntarthatóbbá tétele, a balesetveszély csökkentése. A 

beavatkozások hozzájárulnak a településkép javításához, a népességmeg-

tartó erő növeléséhez és az élhető városi, települési környezet megteremté-

séhez. A fejlesztések elősegítik a CO2 kibocsátás és a zajterhelés csökken-

tését, valamint megkönnyítik a városi lakosság munkába járását, így a mun-

kahelyteremtés feltételei is javulnak. 

A program fejlesztési tervei érintik többek között a Sugár utat, a Rákóczi 

Ferenc utcát, a Dózsa György utcát, a Petőfi utcát, a Kossuth Lajos utat és a 

Kossuth Lajos teret.  A projekt több szakaszban valósul meg, mely során a 

Sugár út bal oldalán (a Balassa Bálint utcától az I. utcáig), illetve a jobb 

oldalán (az I. utcától a Bajcsy-Zsilinszky utcáig) vezetett kétirányú kerék-

párút csatlakozik a Rákóczi utcán vezetett kerékpárúthoz. A Rákóczi utca 

jobb oldalán vezetett meglévő kerékpárutak felújítása és kiszélesítése is 

megtörténik, a Búza utcától a Dózsa György utcáig, a Kálvin téren át a 

Petőfi Sándor utcán keresztül a Kossuth Lajos utcáig, valamint a Kossuth 

Lajos téren kétirányú kerékpárút létesül kerékpáros átvezetéssel, illetve 

tárolók kialakításával. A fejlesztések során kétoldali kerékpársáv kialakítá-

sára is sor kerül a Dózsa György utca mentén a Magyar utcától a Kossuth 

Lajos utcáig kerékpáros tárolók kialakításával, kerékpáros átvezetéssel.

A projekt részeként kiemelt figyelmet kapnak a közlekedés nevelésére 

irányuló szemléletformáló tevékenységek is.

Jelenleg a projekt előkészítési fázisban van, mely a projekt sikeres meg-

valósítását alapozza meg. A „Kelet-nyugati kerékpárút” projekt megvalósí-

tásának tervezett időtartalma 36 hónap.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
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LAMPIONÚSZTATÁS ÉS UTCABÁL
Időpont: 2017. augusztus 19. 10.00-24.00

Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna,
Kikötő valamint a Kossuth Lajos tér

A hagyományokhoz hűen, az államalapítás ünnepét megelőző napon 

kerül sor a Lampionúsztatás és Utcabál elnevezésű rendezvény megszerve-

zésére. Napközben lehetőség nyílik a vízi sporteszközök bérlésére (kajak, 

kenu, vízibicikli), lovaglásra, csillámtetoválás készíttetésére. Délután a 

mezőberényi Napsugár bábcsoport előadását nézhetik meg a rendezvényre 

látogató gyermekek és felnőttek. Ezt követően a Dalma Dance Club tánccso-

portja lép fel a napfényes tengerparti hangulatot idéző homokos vízparton. 

16 órától óvónők segítségével, kézműves foglalkozás keretében, elkészítheti 

mindenki a saját lampionját. Rendhagyó módon már délután érdemes lesz a 

Főtérre látogatni, mert a Kávészünet zenekar koncertjét láthatják. 

Sötétedéskor kezdetét veszi a lampionúszta-

tás, melyet az idei évben tűzijátékkal zárunk. 

Az utcabált megnyitja Bebe, ez egykori Back II 

Black zenekar frontembere, ami után éjfélig 

tartó tánc veszi kezdetét a hódmezővásárhelyi 

Pop Filter zenekar közreműködésével. 

(Részletes program a következő lapszámban!)

Ezzel a programsorozat még nem ér véget, hiszen a nyár méltó
zárásaként másnap vízre szállnak a sárkányhajó szerelmesei

és kezdetét veszi a

BERETTYÓ KUPA 2017 – SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY
Időpont: 2017.augusztus 20. 8.00-16.00

Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő
Reggel 8 órától várjuk 16-20 fős kezdő, amatőr és profi csapatok jelent-

kezését három kategóriában: női, férfi és vegyes legénység.

Ha élvezni akarják a vízen suhanás élményét, az evezés örömét, a bará-

tokkal való együttlétet akkor bátran jöjjenek, ígérjük felejthetetlen pillana-

tokkal gazdagabban fognak haza térni.

Mindkét eseménnyel kapcsolatban további információk kérhetők:

Szűcs Lajos 06-20/419-42-42, Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364,

www.mezotur.hu

Szeretetettel várjuk Önöket! 
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

és Mezőtúr Város Önkormányzata



Minden csütörtökön, 18.30-20-ig, 
Mezőtúri Közösségi Ház.

Kiknek ajánlott:

-nyaki-, háti-, deréktájéki fájdal-

maknál, ülő életmódnál

- mozgáshiány esetén

- stresszes életmódot folytatóknak,

- gerincproblémáknál.

Milyen eredmények érhetők el:

- gerinc problémák enyhülése

- mozgékonyság növelése

- energiával való feltöltöttség

- lelki, testi, szellemi harmónia 

megteremtése,

- öregedési folyamatok lassítása.

Az órákat tartja: Hegyi Györgyi

rekreációs sportoktató, jógaokta-

tó, természetgyógyász, aviva oktató

www.fagyongystudio.hu

06/70-398-59-96

Jóga!
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A Mezőtúri Újvárosi 

Hagyományőrző Klub részt vett a 

XX. Arató- és Kárpát-medencei 

Nemzetiségi Napon. Az eseményt 

megtisztelte jelenlétével Mezőtúr 

Város Önkormányzata részéről Batta 

Attila Viktor alpolgármester úr, a 

Hagyományőrző és Történelmi 

Nemzetőr Országos Szervezetétől 

Bacsó Ernő altábornagy.  Részt vet-

tünk az aratóversenyen is. A klub 

tagjainak hozzáállásával, a szurko-

lók segítségével 4 oklevéllel gazdagí-

tottuk hagyományőrző múltunkat. 

Emléklapot vett át Kádár 

Istvánné:

„Emléklap Kádár Istvánné 
részére, aki minden Aratónapon 

jelen van csapatával, akinek fontos, 

hogy itt legyen velünk, aki elsőként 

jelentkezik és lemond másról, aki 

mindnyájunk kedvence. Isten adja, 

hogy még sokáig így legyen.”

Az aratócsapat a következő okle-

velet vette át:

„Oklevél - Kárpát-medencei 

Nemzetiségi Napok hagyományőr-
ző aratóversenyén nyújtott teljesít-

ményéért, MEZŐTÚR korhű esz-

közök hozzáértéséért díjat adomá-

nyozza.”

Az asszonyok elismerése:

„Oklevél - Kárpát-medencei 

Nemzetiségi Napok hagyományőr-
ző főzőversenyén nyújtott teljesít-

ményéért, MEZŐTÚR legvendég-
szeretőbb díjat adományozza.”

Bacsó Ernő altábornagy elismerő 

oklevelet adott át részünkre.

„DÍSZOKLEVÉL - A Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Nemzetőr Egyesület érdekében vég-

zett kiemelkedő tevékenysége elis-

meréseként Herceg Antal nem-
zetőr-őrnagy úrnak díszokleve-

let adományozok. További mun-

kájához jó egészséget kívánok.”

– Köszönöm a meghívást, 

köszönöm a csodálatos hangula-

tot, köszönöm a hagyományok és 

az összetartozás érzésének meg-

élését! Köszönöm Újvárosi 

Hagyományőrzők! – Batta Attila 

Viktor alpolgármester úr ekképpen 

köszönte meg munkánkat. 

A Hagyományőrző Klub tagjai a 

nagy meleg ellenére a kihívásnak 

eleget tudtak tenni. Köszönjük 

Mezőtúr Város Önkormányzata és 

Patkós Lajos városi képviselő támo-

gatását és minden kedves jelenlévő-

nek, hogy meglátogattak bennün-

ket. Úgy gondolom élményt tudott 

nyújtani a klub a rendezvényen 

való aktív részvételével. 

Herceg Antal
szervező titkár

XX. Aratóverseny Szarvas
A Városi Nyugdíjas Klub szerve-

zésében 4. alkalommal, 2017. júni-

us 22-én remek hangulatú baráti 

találkozón vettek részt a mezőtúri 

nyugdíjas klubok tagjai a Városi 

Strandfürdőben.

A baráti összejövetelre „Strand 

Party”-ra 12 klub kapott meghívást. 

Nagy örömünkre a klubok elfogad-

ták meghívásunkat, így mintegy 

140 fő részvételével  töltünk el 

együtt, az évről-évre szépülő 

strandfürdő árnyat adó fái alatt egy 

vidám napot.

A rendezvényt Herczeg Zsolt pol-

gármester úr, a rendezvény fővédnö-

ke nyitotta meg. Köszöntőjében 

hangsúlyozta, fontosnak tartja az 

összetartozást erősítő baráti találko-

zókat a nyugdíjasok körében. A 

megnyitó után, aki igényelte, az EFI 

(Egészségfejlesztési Iroda) részéről 

Borziné Sági Noémi és Soltészné 

Krizbai Erika vérnyomás, vércukor-

szint és koleszterint szint mérést 

végeztek. Nagy Anikó gyógytornász 

szárazon és vízben is megtornáztat-

ta a jelenlévőket. Ezután csoportos 

játékos vetélkedő vette kezdetét, 

Boldog Béláné Erzsike „játékmester” 

vezetésével. a klubok tagjai többféle 

játékban versengtek egymással. Az 

első helyezettek szerény díjban 

részesültek.

A torna és játék után megérkezett 

hozzánk Takács István, Balogné 

Jolika klubtársunk hozzátartozója, 

aki finom topogót készített ebédre, 

desszertnek meggyes pite volt, 

melyet az Alfi Pékségben sütöttek. 

A kiadós ebéd után tombolahúzás 

következett. A vendégek közül, aki 

úgy érezte nem vesz részt a progra-

mokban, az kedvére fürödhetett, 

beszélgethetett, kártyázhatott, 

keresztrejtvényt fejthetett vagy csak 

pihengethetett a kellemes, szép kör-

nyezetben. A zenei aláfestést a 

Közösségi Ház szolgáltatta.

Úgy érzem sikerült a meghívott 

kedves nyugdíjas társaimnak egy 

kellemes, szép napot együtt tölteni. 

E baráti találkozó emlékére minden 

vendég klubvezető kapott egy 

emléklapot.

A sikeres program megvalósításá-

ért, az anyagi támogatásért köszönet 

Herczeg Zsolt polgármester úrnak, a 

Városi Önkormányzatnak. Köszönet 

továbbá segítőinknek, támogatóink-

nak, akik nélkül a rendezvény nem 

jöhetett volna létre: Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 

KN Kft., Egészségfejlesztési Iroda, 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft., Városi Vöröskereszt, Városi 

Nyugdíjas klub tagjainak.

Köszönet a meghívott klubok 

vezetőinek, tagjainak, hogy jelen-

létükkel megtisztelték rendezvé-

nyünket.

„Jövőre Veletek ugyanit.”

Bacsa Miklósné
Városi Nyugdíjas klub

vezetője

Nyugdíjasok baráti találkozója a strandon

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszá-

mú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, haladó és 

extra haladó szinten, délelőtt, vagy délután az alábbi turnus kezdetekkel:

V.: 2017.08.01-től Dorka nénivel
VI.: 2017.08.07-től Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetősé-

geken:  Baukó Péter: 06 70 333-9851,

 Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

NAPKÖZIS TÁBOROK  A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  5 napos úszó- és vízilabda napközis 

táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus kezdetekkel:

További részletekről érdeklődni-, illetvejelentkezni lehet az alábbi elérhe-

tőségeken: Pályi Norbert:  06 20 266-6309,

Kéki Dorottya: 06 30 658-3022,

Baukó Péter: 06 70 333-9851

VI.: 2017.08.01-től, VII.: 2017.08.07-től, 
VIII.: 2017.08.14-től. 15.000,- Ft/fő/5 nap
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2017. június 17-én elballagtak a 

Kossuth Lajos Általános Iskola 8. 

osztályos tanulói, köztük a kisfiam 

is, Biró Ádám Márk. Nagyon büszke 

vagyok rá! A búcsúztató és az ünne-

pi beszéd után Ő vehette át a 2012-

ben a Művészeti Nevelésért 

Alapítvány által létrehozott 

Évfolyamelső címet a végzős diákok 

köréből és a 10000 Ft-os pénzjutal-

mat, hiszen általános iskolai eredmé-

nyei félévkor és tanév végén mindvé-

gig kitűnőek voltak. Ezenkívül a 

2014-ben alapított dr. Varga Kálmán 

díjat és elismerő oklevelet, melyet 

már negyedik alkalommal vehetett át 

a reáltantárgyak terén elért kimagas-

ló eredményeiért.

Alsó tagozattól kezdve sok mate-

matikaversenyen vettünk részt, így 

sok szép helyre is eljutottunk.

A Tudásbajnokságon, Szegeden 

Ádám harmadik alkalommal vett 

részt sikeresen, hiszen sorozatban 

aranyéremmel, kupával és sok juta-

lomkönyvvel jöhettünk haza.

Hasonló sikert ért el a 

Nemzetközi Kenguru Matema-

tikaversenyen is. Harmadik osz-

tálytól rendszeresen részt vett a ver-

senyen, a megyében mindig a leg-

jobbnak bizonyult, de ez idáig nem 

kapott meghívást az országos ered-

ményhirdetésre, melyet 

Budapesten, az ELTE-n rendeztek 

meg. Ez az idén sikerült, hiszen 

országos 1. helyezést ért el, és átve-

hette itt is a legjobbnak járó kupát 

és jutalomkönyveket.

Az Orchidea-Pangea Matema-
tikaverseny ünnepélyes díjátadó-

ján harmadik alkalommal vehet-

tünk részt Budapesten a Mariott 

Hotel báltermében, ahol Ádám a 

dobogó minden fokán állt már, az 

idén ezüstérmes lett, s átvehette az 

ezzel együtt járó 30000 Ft-os pénz-

jutalmat is. Felemelő érzés volt 

ünnepelni a Budai Várral szemben, 

nemcsak a tehetségét, a sikerét, 

hanem a születésnapját is. 

A KockaKobak Matematika-
versenyen négy alkalommal jutott 

be az országos döntőbe, ahol idén 6. 

helyezett lett. A díjátadót szintén a 

Csodák Palotájában rendezték meg, 

az Öveges teremben.

A Zrínyi Ilona Matema-
tikaverseny országos döntőjébe öt 

alkalommal jutott be. Így két alka-

lommal Kecskeméten, egy-egy alka-

lommal Veszprémben és Pécsen, az 

idén pedig Debrecenben voltunk, 

ahol Ádám országos 17. helyezést 

ért el. Kiemelkedő eredményével 

már harmadik alkalommal írta be 

nevét a Zrínyis könyvbe, a Kenguru 

füzetbe pedig először.

Mezőtúron, a Németh József 
Matematika Emlékversenyen, 

melyet a Kossuth Lajos Általános 

Iskola rendez, hét éven keresztül 

mindig aranyérmes volt.

A Varga Tamás Matematika-
versenyen megyei 2. helyezett lett.

Ádám nemcsak egyéni, csapatver-

senyben is sikeresen versenyzett.

 Miskolcon, a Dürer Matematika 
Csapatversenyen országos 6. 

helyezést értek el, ahol negyedik 

alkalommal vehettünk részt. Jó 

érzés volt az ismert helyszínekre 

újra visszatérni.

A Mezőtúri Református 

Kollégium által rendezett 

Számvadászok Csapatversenyén 

1. helyezést, a Bólyai Matematika 

Csapatversenyen megyei 3. helye-

zést értek el.

A Kecske Kupa Matematika 
Csapatverseny területi fordulóján 

1. helyezettként, a második legjobb 

eredménnyel jutottak az országos 

döntőbe, ahol sajnos nem tudtak 

részt venni, mivel egy időpontban 

volt a Tudásbajnokság országos for-

dulójával, pedig „jó buli” lett volna, 

két alkalommal már sikeresen sze-

repeltek. A Lovagi Logikai Tornán, 

Jászapátiban sem tudtak a verseny-

zők között lenni, mivel Ádámnak 

kamarai fellépése volt a 

Zsinagógában, hiszen a matematika 

mellett zeneiskolába jár, gitározni 

is szeret. A megyei gitárversenyre 

sem tudtak nevezni, mivel az 

Éneklő Ifjúság minősítő hangverse-

nye is ugyanazon a napon volt.

Sajnos nem csak ezek az idő-

pontütközések voltak a tanév 

során, hiszen Ádám ballagása és a 

nagyfiam egyetemi diplomaosztója 

is egy időpontban volt. Egyik 

Mezőtúron, a másik Gödöllőn. Az 

egyik szemem sírt, a másik neve-

tett. De bízom benne, hogy két év 

múlva a mester diplomaosztón 

együtt lesz a család.

A sok sikeres versenyeredmény 

jutalmaként Ádám huszonegy igaz-

gatói dicséretben részesült, s így a 

tanévzárón átvehette a legtöbb igaz-

gatói dicséretért járó oklevelet is.

A város vezetése is figyelemmel 

kísérte Ádám eredményeit, hiszen 

harmadik alkalommal Tar Anikó 

tagintézmény-vezető irányításával 

a Mezőtúri Polgármesteri Hivatal 

Dísztermében rendezték meg a 

megyei Zrínyi Ilona Matemati-

kaverseny ünnepélyes eredmény-

hirdetését. A Klebelsberg Központ 

és a város is külön könyvjutalom-

ban részesítette Ádámot a kimagas-

ló eredményeiért, ugyanúgy, mint a 

Németh József Matematika 

Emlékversenyen is. Köszönet érte, 

és az anyagi támogatásért is a jelen-

legi működtetőnek és fenntartónak 

valamint az iskolának, amivel segí-

tette a versenyekre való eljutást.

Ezeken a versenyeken Ádám jó 

hírét vitte a Kossuth Lajos Magyar - 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolának és Mezőtúrnak is. 

Szeptembertől tanulmányait a szol-

noki Verseghy Ferenc Gimnázium-

ban folytatja, matematika speciális 

tagozaton. Bízom benne, hogy ott is 

hasonló sikereket fog elérni.

Kívánom, hogy legyenek követői 

Ádámnak, a fiaimnak pedig köszö-

nöm ezeket a szép eredményeket 

és élményeket, amelyekben része-

sítettek!

Egy hálás szülő:
Biróné Dragán Enikő

Búcsú az általános iskolától

„A lengék a Nádtenger apró, de 
bátor, zöldbőrű őrei. A gyerekeket 
csak akkor avatják őrzővé, ami-

kor bebarnul a hajuk. Addig 
viszont unalmas az élet, mivel 
zöldhajúként tilos nádirigón rep-
kedni, vízre szállni, sőt még a 
békaderbin sem vehetnek részt. 
Füttyös Vilkónak legnagyobb 
álma, hogy végre ő is őrző lehes-
sen, ám a kíváncsisága folyton 
bajba sodorja. Amikor azonban a 
Nádtenger ellenségei, a harácsok, 
a hattyúkkal szövetkeznek, az 
egész tó veszélybe kerül.” – így 
kezdődik a máris nagysikerűnek 
ígérkező mesefilm ismertetője. A 
kritika felsőfokon beszél a mond-
hatni „egész estés”  apróságoknak 

szánt rajzfilmről, mely Berg Judit 
József Attila-díjas írónő meséi 
alapján született. Kiemelt elisme-
rést kapott az animáció, a 
főanimátor a mezőtúri származá-
sú Bárdos Attila. A végtelen sze-
rény fiatal művésszel az Internet 
segítségével beszélgettünk sike-
res pályafutásáról.

-Kedves Attila! Meséljen nekünk 

arról, hogyan találkozott a 

Lengékkel?

- Berg Judit: Lengemesék című 

könyvsorozatának első két köteté-

ből a Cinemon Stúdióban készült 

előbb sorozat, majd egész estés 

mozifilm, Pálfi Zsolt rendezésében. 

A Lengemesék is az úgynevezett 2D 

digitális papírkivágásos technikán 

alapul. A sorozat elején 

animátorként, majd a szereplők épí-

tését átvéve figuraépítőként, és 

vezető animátorként dolgoztam. 

Nekem kellett olyan nézőponokból 

elkészíteni a figurákat, hogy azok 

képesek legyenek „eljátszani” azt, 

amit az animátorok, és a rendező 

szeretnének. Ez egy nagyon válto-

zatos, és izgalmas feladat. Volt, 

Lengemesék – a mezőtúri Bárdos Attilával

Folyt. a 11. old.
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hogy rózsabogarat rajzoltam, más-

kor vadkacsafiókákat. Timkó Bíbor 

könyvillusztrációi alapján pedig 

igen szerethető lényekkel sikerült 

megtölteni a mozifilmet. 

A film fogadtatása minden elkép-

zelésünket túlszárnyalta. Jó volt 

visszahallani, hogy a nézőtéren ülő 

gyerekek milyen izgalommal néz-

ték végig a filmet, és beleélték 

magukat a főhős kalandjába. 

- A kisgyermekek legtöbbje szeret 

rajzolni, de csak kevesek válnak 

az alkotás művészévé. Milyen út 

vezetett 2017. április 23-ig, amikor 

is a budapesti Corvin mozi színpa-

dán ünnepelték a film stábját?! 

- Emlékeim szerint már az óvodá-

ban is nagyon szerettem rajzolni. A 

Rákóczi Úti Általános Iskola máso-

dik osztályában javasolta osztályfő-

nököm, Csurgó Kati néni, hogy dél-

utánonként, heti egy alkalommal 

van lehetőség rajzos és kézműves 

foglalkozáson részt venni. Lévai 

Magdi néni tartotta, aki nagy szere-

tettel, türelemmel és odaadással 

ismertette meg a rajzszakkörös gye-

rekekkel a különféle technikákat, 

miként lehet szépen használni a 

pasztellkrétát, vagy hogyan lehet 

vízben áztatott rajzlapra, márványos 

akvarellmintákat festeni. Az iskolai, 

és városi rajzversenyek pedig min-

dig újabb kihívásokat, és sikerélmé-

nyeket jelentettek. Így az általános 

iskolai éveknek meghatározó szere-

pe volt abban, hogy később a rajzzal 

foglalkozhassak. A középiskolai 

tanulmányaimat a Református 

Kollégiumban folytattam. Dr. 

Tarnóczy Zoltán tanár úr rajz óráira 

minden diák szívesen emlékszik 

vissza, mellette Takács Győző is 

sokat segített a felkészülésben. 

Érettségi után két fantasztikus év 

következett Egerben, az Eventus 

Üzleti és Művészeti Szakképző 

Iskolában. Alkalmazott grafikusnak 

tanultam, megismerkedtünk a 

magas-és mélynyomás különféle 

technikáival, linómetszeteket, réz-

karcot, foltmarást készítettünk. 

Itt történt, hogy a 2004-es kará-

csonyi szünetre,  grafika órán, 

Herczeg Pista bácsitól egy szórakoz-

tató feladatot kaptunk. Képregényt 

kellett készítenünk. Egyedül a cím 

volt meghatározva, és a terjedelem, 

miszerint 10 képkockából álljon. 

Emlékszem, harminc kockánál áll-

tam le, annyira megtetszett a rajzos 

történetmesélés. A sikeren felbuz-

dulva még egy folytatást is készítet-

tem hozzá, ezt már csak a barátok, 

és a magam szórakoztatására. 

Igazából ezzel a képregénnyel 

indult el minden. Ez volt az első 

lépés a rajzfilmes pálya felé. 

- A hétköznapi halandónak kevés 

fogalma van arról, hogyan készül 

az animációs film. Avasson be ben-

nünket ebbe a titokba,  és beszél-

jen arról is, hogyan készültek első 

filmjei! 

- Az animációs film kezdőlépése 

is egy képregény-szerű alkotás. 

Storyboard-nak hívják, magyarul 

képes forgatókönyv. Az irodalmi 

írott forgatókönyvet ekkor ültetik át 

képi formába. A végeredmény tény-

leg olyan, mint egy képregény, csak 

épp nem szövegbuborékokat tartal-

maz, hanem instrukciókat, rende-

zői kommenteket a további munka-

fázisokhoz. 

Magunk is el tudnánk készíteni 

egy filmet, de igazából ez egy nagy 

csapatmunka. Ma már kizárólag 

számítógépeken dolgozunk, a raj-

zok digitális rajztáblákon szület-

nek. A mozdulatokat, mint például 

egy járást, klasszikus rajzanimáció 

esetén kockáról kockára meg kell 

rajzolni. Általában 12, puhább 

mozgásnál 24-25 fázisrajz szüksé-

ges egy másodpercnyi rajzfilmhez. 

Egy perc alatt pedig átlagosan 700-

1000 rajz pörög le. Persze lehet réte-

gezni, leválasztani nem mozgó 

részeket, de mégis ez egy igen idő-

igényes folyamat. 

Vannak olyan 2D-s animációs 

technikák, ahol az animátor nem 

újrarajzolással éri el a kívánt moz-

gást, hanem egy, már előre megépí-

tett figurát animál. Ez egy jóval költ-

séghatékonyabb, és picit merevebb 

animációt eredményez. Papír-

kivágásos technikának is hívják, 

mert régen, konkrétan papírból vág-

ták ki, és mozgatták meg a szereplő-

ket. Így készült például a Frakk is, 

gyerekkorunk nagy kedvence.

Az én kezdő sztorim Egerhez 

kötődik: az egyik  kollégiumi szoba-

társam hobbiból készített rövidke 

kis animációkat, én háttereket fes-

tettem neki, így nyertem belepillan-

tást abba a fantasztikus dologba, 

hogy miként lehet egy rajzot életre 

kelteni. A képregény után nekilát-

tam hobbiból rövid kisfilmeket 

készíteni. Az egyikben a tanárunk 

táncolt, a másikban a szobatársaim 

egy-egy vicces sztoriját elevenítet-

tem meg. A tanáraim is felfigyeltek 

arra, hogy mennyire lelkesítenek 

ezek az animációk. Javasolták, 

hogy keressem fel a Kecskeméti 

Rajzfilmstúdió vezetőjét, Mikulás 

Ferencet. Búsi Nagyapámnak nem 

kellett kétszer mondani, indultunk 

is Kecskemétre. Egy álomnak tűnt, 

amikor a stúdióban jártunk. Annyi 

kedvencünk itt készült, a Magyar 

Népmeséktől kezdve a Frakkon át, 

a Vízipók-Csodapókig. Éreztem, 

hogy én bizony ezt szeretném csi-

nálni. Mikulás Ferenc barátságosan 

fogadott minket, átnézte a hozott 

munkáimat. Talán látott bennük 

valamit, mert a stúdió fázisrajzoló 

képzése helyett inkább a Moholy-

Nagy Művészeti Egyetem (koráb-

ban Iparművészeti Főiskola) 

Animáció Szakát ajánlotta. Az egye-

tem híres arról, hogy sokadik pró-

bálkozásra lehet bejutni. Épp ezért 

nem görcsöltem rá, talán ennek is 

hála, hogy elsőre felvettek, és a 

2016-os tanévet már animációs hall-

gatóként kezdhettem. 

Kedves Attila! Büszkék 
vagyunk Önre! A mezőtúriak 
nevében szeretettel  gratulálunk 
filmes sikereihez és további töret-
len alkotó munkát kívánunk! 

Berczeliné Boldog Mária 
(Ui: A részletesebb pályakép a 

Túri Kalendárium 2018. évi számá-

ban jelenik meg.)

2017. június 24.
Peresi Holtág

Baráti Kör kategória:
1.hely: Gaál Zoltán, Debreceni 

József

2.hely: Veres Imre, Füles

3.hely: Tőkési András, Tőkési 

Csaba

4.hely: Darvasi Tibor, Ugrai Bálint

5.hely: Kegyes Dávid, Gyüre 

Natália

6.hely: Molnár Mihály, Molnár 

Sándor

7.hely: Földesi Ferenc, Tóth Sándor

Vendég Horgász kategória:

1.hely: Fenyvesi László, Vidra 

Botond

2.hely: Szőlősi Gábor, Katona Imre

3.hely: Barta László, Pósa Attila

4.hely: Krecskó László, Molnár 

Dávid

5.hely: Csikós Attila, Kádár Zoltán

6.hely: Kovács Ferenc, Bozsó 

József

7.hely: Kovács Mihály, Rimóci 

Sándor

8.hely: Ványai Zoltán, Oláh Vitória

Össz fogás: 55,72 kg.

Össz létszám: 32fő.

Gratulálunk a versenyzőknek!

További jó fogást!
Köszönjük a támogatást: Pinki 

Horgász és Kisállateledel Bolt, 

Mfishing, Special Mix, Szamóca 

Bisztró, Földesi Ferenc, Metzker 

Krisztina. Köszönjük a finom ebéd 

elkészítését: Veres Imréné Kati és 

Veres Imre.

Földesi Viktor Emlékverseny Balázs Árpád Emlékverseny
2017. július 8-9. - Harcsás, Lapos ág

1.hely: Ifj. Derecskei Sándor, Derecskei Sándor, 18,90kg.

2.hely: Kézsmárki Attila, Pap István, 16,69kg.

3.hely: Enyedi András, Hampó Sándor, 9,52kg.

Legnagyobb hal: Ifj. Derecskei Sándor, 15,95kg, amúr.

Össz fogás: 81,05kg, össz létszám: 50fő.

Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük a támogatók és segítők közre-

működését!

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentés,

- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,

- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig, délután 1-2 óráig.

Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester
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ELHUNYTAK
Kabai  Sándorné sz. Veres Róza élt  85  évet,

Kovács Sándor élt 56 évet,
Vida Lajosné Csörsz Ilona élt 92 évet,

Kovács Zsuzsanna élt 48 évet,
Kiss Mihályné Kádas Julianna élt 74 évet,

Táborosi Géza ét 70 évet,
Nagy András élt 59 évet,
Fekete Lajos élt 71 évet,

Iglódi Istvánné Bognár Piroska élt 77 évet,
 Nyugodjanak békében. Készenléti gyógyszertár

Július 28- augusztus 3-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445
Augusztus 4-10-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Július 29-30-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-8257
Augusztus 5-6-án
dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06/56 350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Koós Kitti
(Gonda Katalin)

Makra Laura
(Tóth Nikoletta)

Rádai Mirella Ilona
(Karsai Ilona)

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok

és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli, ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket! Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos 

út 33. szám alatt találja! Telefon: 06/66-789-322 vagy 06/70-327-4707

Szabó Milán Krisztián
(Bodnár Mária)

Andrási Tímea Lea
(Horváth Gyöngyi)

Farkas Ádám Imre
(Lukács Irén)

Nagy Emma Zsófia
(Burai Emese)

Pásztor Maja
(Balogh Aranka)


