LXXXIX. évfolyam 16. szám

2017. augusztus 11.

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Ingyenes

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 megszervezésére.
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 tánccsoportja 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 lampionúsztatás, melyet az idei évben tűzijátékkal zárunk. Az utcabált megnyitja Bebe, az
egykori Back II Black zenekar frontembere, ami után éjfélig tartó tánc veszi kezdetét a hódmezővásárhelyi Pop Filter zenekar
közreműködésével.
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 jelentkezését három kategóriában: női, férfi és vegyes legénység.
Ha élvezni akarják a vízen suhanás élményét, az evezés örömét, a barátokkal való együttlétet akkor bátran jöjjenek, ígérjük felejthetetlen pillanatokkal
gazdagabban fognak hazatérni.
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

Túri Vásár					

3. old.

Meghívó						

6. old.

Testvértelepülési találkozó 2017			

5. old.

Beszámoló a nyári edzőtáborról			

7. old.
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mezőtúr és vidéke
TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Mezőtúriak!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2017. augusztus 18. (péntek) 12 órától 2017. augusztus 20. (vasárnap) 24.00 óráig a Kossuth Lajos
tér Polgármesteri Hivatal előtti szakasza az augusztus 19-20-i rendezvények
miatt le lesz ZÁRVA. Ez idő alatt az egyirányú utcába behajtani a Kossuth
Lajos út felől lehetséges lakcímkártya felmutatása után.
Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket az augusztus 19-én megrendezésre
kerülő Lampionúsztatás és Utcabál egész napos programjaira, valamint az
augusztus 20-i Szent István Napi Ünnepségre és ugyanezen a napon a
Berettyó Kupa 2017 - Sárkányhajó versenyre!
A részletes programokról a www.mezotur.hu honlapon, valamint a
Mezőtúr és Vidéke helyi újságban tájékozódhatnak.

Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551 – 901, Fax.: (56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

2017. augusztus 11.

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

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!
Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!
Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
2017. augusztus 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2017.
augusztus 28. és 2017. augusztus 31. napja között történik. A kiosztás helye
a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával
szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a
következő beosztás alapján:
A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig
2017. augusztus 28.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig
2017. augusztus 29.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig
2017. augusztus 30.
Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
között lehetséges.
A tumultus elkerülése érdekében érkezési sorrendben mindenki kap egy
sorszámot és ennek megfelelően veheti át az utalványokat.
Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2017. augusztus 31-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási listán legkésőbb 2017. szeptember 01-ig jelezze a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert utána nem lehet az utalványokat beszerezni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az utalványok átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem
lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

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

2017. augusztus 11.
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 felvonulást 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

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 kiállítás – helyszín: Petőfi út 5.
Augusztus 12. 9-12 óráig Kun Zsigmond néprajzi gyűjtemény – helyszín:
Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
– bejelentkezés szükséges: 06/20 458-0387
Augusztus 19. 18 óra - Dalvarázs Hangverseny - helyszín: Városi
Színházterem

A rendezvényhez kapcsolódó sportprogramok:
Augusztus 12. XVI. Túri Vásár Kupa horgászverseny – helyszín: Ligeti-tó

A rendezvényhez kapcsolódó egyéb programok:
Augusztus 12. NOHAB Vasútmodell Szakkör bemutatója – helyszín:
Közösségi Ház
Augusztus 13. 9 – 14 óráig véradás – helyszín: Városi Sportcsarnok
(Szolnoki út 15.)
Augusztus 13. Egész napos zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei” Lajossal
a Kunszövetség gasztronómiai vezetőjével

MŰSORVÁLTOZÁS!

12:40 Dalma Dance Club táncbemutató
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

arTúr Fesztivál - augusztus 12.
(szombat)
18:00 LADÁNYBENE 27 nagykoncert
21:00 SUB BASS MONSTER nagykoncert
23:00 Dj Henrik

Túri vásár - auguszutus 13.
(vasárnap)
Fesztiválsátor:
18:00 Ámokfutók
18:35 Betty Love
19:10 Groovehouse

VÁROSNÉZŐ KISVONAT
A Túri Vásár napján megannyi programunk mellett délelőtt 10 órától délután 18 óráig INGYENES városnéző kisvonat várja az érdeklődőket. A kisvonat Mezőtúr nevezetességeit veszi sorra, emellett pedig nagy öröm a kisgyermekek számára, akik önfeledten élvezhetik a vonatozást.

Toronylátogatás
Augusztus 13. (vasárnap) Túri Vásár 13:00 - 17:00 óráig
18:00 Brazil Samba Show
19:00 Batucada Band dobshow
20:00 CHARLIE és a Charlie Band
nagykoncert

Véradás

2017. augusztus 13-án Véradás
lesz a Városi Sportcentrumban
9-14 óráig. Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
21:45 TŰZIJÁTÉK
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Lakossági tájékoztatás!
Tisztelt Mezőtúri
Polgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy az arTúr Fesztivál és Túri
Vásár megrendezésének 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

Vásári forgatag
Betyártanoda: Fegyverkiállítás,
történeti és történelmi előadással
arról, hogy is volt 170 évvel ezelőtt.
A betyárok által forgatott fokosokat,
legénybotokat, karikásokat láthatnak az érdeklődők, amelyeket testközelből is megszemlélhetnek már
reggel 8-tól ...
Hagyományörző kelevézek:
Korhű jelmezekben szólaltatják
meg a rég feledésbe merülő hangszereket, amelyeket az érdeklődők
is kipróbálhatnak. Lesz tekerőlant,
magyar duda, koboz, csimpoly,
ütőgardony, stb.
Dynamite Dudes az utcán: Idén
először a Túri Vásár forgatagában
találkozhatnak a zenészekkel, így a
délutáni órákban is élvezetes lesz
végigjárni a Szolnoki úti vásári
kavalkádot.
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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 valamely 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 segítséget 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

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom Önöket
augusztus 30-án (szerdán) 16 órára.
Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:

Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

Tisztelt Lakosok!
Továbbra is végezzük a háztartásokban keletkezett zöld hulladékok
begyűjtését az ingatlanoktól.
A hulladékok elszállítása minden páros héten, kedden és szerdán történik az általunk forgalmazott biológiailag lebomló zöld zsákokban.
A műanyag zsákok értékesítésének helyszínei:
- Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 25.
Kávási Sándor u. 25. felőli Porta
- Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
START Zöldségbolt
5400 Mezőtúr, Pétery Károly út 4.-6.
1 db zsák ára: 200 Ft
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak a nálunk nyilvántartásba vett
ügyfelektől áll módunkban elszállítani a zöld zsákokba összegyűjtött zöldhulladékot.

Tisztelettel:
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Jóga!
Minden csütörtökön,18.30-20 óráig, Mezőtúri Közösségi Ház.
Az órákat tartja: Hegyi Györgyi rekreációs sportoktató, jógaoktató, természetgyógyász, aviva oktató.
www.fagyongystudio.hu 06/70-398-59-96

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

2017. augusztus 11.

2017. augusztus 11.

5

mezőtúr és vidéke
Testvértelepülési találkozó 2017

Ahogy azt korábbi cikkünkben
büszkén tudattuk Önökkel, Mezőtúr
Város Önkormányzata megnyerte
ez EACEA által kiírt „Európa a polgárokért” program keretein belül a
„Határok között határtalanul” című
testvértelepülési pályázatot (azonosító: 582740-CITIZ-1-2016-2-HUCITIZ-T).
A testvértelepülési találkozó
augusztus 18-21. között fog zajlani,
amelyre testvértelepüléseink nagy
lelkesedéssel fogadták a következő
programokat.
Augusztus 18-án késő délután
várjuk vendégeink érkezését:
S e p s i k ő r ö s p a t a k- K á l n o k r ó l ,
Árkosról, Sárosfáról, Törökbecséről,
Makow Podhalanskiból, Weidából,
illetve a mezőtúri Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola fogja magát képviseltetni, hiszen testvériskolai kapcsolat áll fenn ezen iskola és az
árkosi Dr. Gelei József Általános
Iskola között. Programunk direkt
módon 100 főt érint, indirekt
módon több, mint 130 embert, ha
hozzáadjuk a segítőket is, akik felkészítik a gyerekeket a feladatokra;
a szervezőket, akik a lebonyolításban, a vendéglátásban és abban
segédkeznek, hogy ez a találkozó
mindenki számára emlékezetes

legyen.
Augusztus 19-én délelőtt a diákok választhatnak: vagy karitatív
tevékenységet végeznek, mely
magában foglalja a Kóborka Túri
Állatvédők Egyesületének meglátogatását, vagy részt vesznek a
„Műhelymegbeszélés gyerekeknek
az euroszkepticizmusról és az Unió
jövőjéről” című programon. Utóbbi
feladatra a diákoknak előzetesen
kellett felkészülniük, mindnyájan
készítettek egy esszét, melyben leírták a témával kapcsolatos gondolataikat, véleményeiket. Ezeket a
Városháza Dísztermében fogják előadni, az esszék természetesen lengyelül és németül is elhangzanak
majd, a megbeszélés totóval zárul.
Ebéd után a Szent László pályázatra beérkezett anyagok kiértékelése fog történni. A pályázat
Mezőtúron és a határon túli magyarlakta testvértelepüléseinken került
meghirdetésre. Célja, hogy az érintett települések küldjék be a környékükön lévő, illetve kirándulásaik
során felfedezett Szent Lászlóval
kapcsolatos emlékhelyeket bemutató fényképeiket, esszéiket.
Ezt követően „Gyermekkézzel
Európáról- közösen létrehozott kreatív projektek (Euro Puzzle)- Az
Unió Arcai- A Mi Arcunk” című fel-

adat kerül sorra, mely folyamán
agyagból kirakásra kerül az Európai
Unió térképe.
16.30-tól a Kávészünet zenekar
koncertjével kedveskedünk a részvevőknek a Kossuth téren, ennek
nyitányaként Polgármester Úr
köszönti a jubiláló testvértelepüléseinket: Sepsikőröspatak-Kálnokot,
Árkost és Weidát.
19.30-tól pedig megkezdődik a
már hagyományossá vált lampionúsztatás a Hortobágy-Berettyó
Főcsatorna kikötőjében. Itt testvértelepüléseink közösen készített
lampionokat helyeznek vízre, valamint saját címerükkel ellátott világító lufikat engednek a levegőbe,
melyek magukba foglalják az Unió
jövőjére vonatkozó kívánságaikat.
21.00 órától tűzijátékkal várjuk
az idelátogatókat, majd Bebe koncerttel és utcabállal folytatódik az
este a főtéren.
Augusztus 20-án délelőtt kezdődik a „Játék határok nélkül-Az Unió
tagországainak jellegzetes csapatjátékainak kipróbálása” feladat,
melynek keretein belül a vendégekkel kilátogatunk a Sárkányhajó versenyre, ahol kipróbálhatják ezt a
nem mindennapi sportot. Reméljük
az időjárás kegyes lesz hozzánk.
Következő
programunk
a

„Kézfogással az Unióért-Élőkép: az
EU határának kirajzolása a résztvevőkkel”, mely során a Kossuth
Lajos téren alakítunk ki egy élőláncot, amit még színesebbé tesznek
kék és sárga egyen pólóink.
14.00-tól
kezdetét
veszi
Államalapítási Ünnepünk, mely a
történelmi egyházak képviselőinek
kenyérszentelésével kezdődik, az
ünnepségen
beszédet
mond
Kisgyörgy Sándor, SepsikőröspatakKálnok polgármestere, valamint
testvértelepüléseink fellépése is
tovább színesíti az ünnepségeit.
Megható dolog látni, hogy testvérvárosaink mekkora örömmel lépnek fel városunk közönsége előtt.
A program lehetőséget nyújt
arra, hogy játékos keretek között
jobban megismerjék a résztvevők
egymást, ilyen alkalmakkor mindig
rengeteg új, hosszú távú barátság
kötődik.
Augusztus 21-én elbúcsúzunk
vendégeinktől a mielőbbi viszontlátás reményében.
Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében minden érdeklődőt szeretettel várunk az esemény programjaira.

Árvai Nikoletta

Honvédelmi Tábor 2017
A
Mezőtúri
Református
Kollégium,
Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola és
Óvoda két rendészeti képzésben
tanuló diákja, Berényi Janka és
Berényi Zoltán vettek részt idén nyáron a szolnoki Helikopter Bázis által
szervezett Honvédelmi Táborban.

Berényi Zoltán élménybeszámolója következik:

Immár 3. alkalommal kaptam lehetőséget, hogy a szolnoki Helikopter
Bázison
évente
megrendezett
Honvédelmi Táborban részt vegyek.
A tábor 5 napja alatt beleláthattam a
honvédség zártkörű életébe. Ahogy a
katonákra, úgy ránk is ugyanazok a
szabályok és fegyelmezettség vonatkozott, amit be is tartottunk.
Az 5 nap alatt sok foglalkozáson és kiképzésen vehettem részt,
melyben immár 2 év után is tudtak újat tanítani, amit a honvédség iránt érdeklődőknek tudok
ajánlani. A foglalkozásokon tanultunk alaki gyakorlatot, elsősegélyt,
fegyverhasználatot, menedékkészítést, túléléshez szükséges dolgokat.
(pl: víztisztítás, tűzgyújtás). Kicsit
beleláthattunk a harcászatba is
Csináltunk megfigyelő állásokat,
álcázási technikákat.
Minden reggel volt reggeli frissí-

tő edzés, mely nem telt el búskomoran, erről a kiképzőink gondoskodtak, hiszen egy kis nótával mindenkinek földobták a kedvét. Ez a
tábor szerintem sok embernek
megtanítaná azt, hogy milyen jó
egy összetartó csapatba tartozni.
De… a sok foglalkozás és kiképzésen túl gondoskodtak arról is,
hogy jól szórakozzunk, ezért rendeztek nekünk légpuskalövészet -,
paint-ball bajnokságot, és mindennek a csúcsa az volt, amikor menetgyakorlatot követően mindenki
megnézhette
Szolnok
–
Szandaszőllős környékét a levegőből egy MI17-es katonai helikopter
fedélzetéről.
Kiképzőimet idézve: „Vén rókaként” csak annyit tudok befejezésként mondani, hogy ez a tábor
kihagyhatatlan egy elszánt, komoly
és céltudatos ember számára.

Mezőtúri Református
Kollégium, Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános
Iskola és Óvoda

Mezőtúri Horgász
Egyesület Gyerek
Verseny
2017. július 23. - Ligeti Tó
1.hely: Tar Ákos 4,04kg.
2.hely: Vásárhelyi Terézia 1,46kg.
3.hely: Debreceni János 1,15kg.
4.hely: Kovács Patrik 0,98kg.
5.hely: Molnár Dávid 0,80kg.
6.hely: Vásárhelyi Lajos 0,71kg.
7.hely: Czihat Dániel 0,56kg.
8.hely: Eszes Szilárd 0,43kg.
9.hely: Draskovics Gábor.
Össz fogás: 10,13kg.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást:
Mezőtúri Horgász Egyesület,
Pinki Horgász és Kisállateledel
Bolt.
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MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az
Államalapítás Ünnepe alkalmából tartandó városi rendezvényekre.
PROGRAMOK:
2017. augusztus 19.
16.30
21.00
22.00
Helyszín:
Főszervező:

Kávészünet Zenekar koncert, jubiláló testvértelepüléseink köszöntése
BEBE koncert
Utcabál a Popfilter Zenekar közreműködésével
Kossuth Lajos tér
Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

19.30		 LAMPIONÚSZTATÁS és TŰZIJÁTÉK
Ünnepi köszöntőt mond: Boldog István országgyűlési képviselő
Helyszín:
Kikötő, Hortobágy-Berettyó főcsatorna
Egyéb programok 10 órától:
vízi sporteszközök bérlése, lovaglás, csillámtetoválás, arcfestés, lampionkészítés óvónők segítségével
Helyszín:
Kikötő
18.00		 Dalvarázs Hangverseny
Helyszín:
Városi Színházterem, Petőfi út 5.

2017. augusztus 20.
8.00
Helyszín:
Főszervező:

Berettyó Kupa 2017 - Sárkányhajó verseny
Kikötő, Hortobágy-Berettyó főcsatorna
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

11.00
Helyszín:

„A víz” - a 2017. évi Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep zárókiállítása
Városi Galéria, Múzeum tér 1.

14.00

Városi Ünnepség:
Arató felvonulás érkezése a Kossuth térre
Ünnepi beszédet mond: Kisgyörgy Sándor Sepsikőröspatak-Kálnok polgármestere
Kenyérszentelés ökumenikus szertartással
A műsorban közreműködnek az Újvárosi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagjai, a testvértelepülések művelődési közösségei, és a Mezőtúri Mazsorett Csoport
Helyszín:
Városháza, Kossuth Lajos tér 1.

2017. augusztus 11.
MAFC LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY
Megyei I. osztály 2017.
évi hazai mérkőzései
2017.08.12. 17:00
MAFC – CSÉPAI SE
2017.08.26. 17:00		
MAFC – TISZAFÖLDVÁR VSE
2017.09.09. 16:00		
MAFC – KARCAGI SE
2017.09.23. 15:30
MAFC – JÁSZFÉNYSZARU VSE
2017.09.30. 15:00
MAFC – JÁSZKISÉRI SE
2017.10.14. 14:30
MAFC – BESENYSZÖGI SE
2017.10.28. 13:30
MAFC – TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC
2017.11.11. 13:00		
MAFC – JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE

Kisvirág Jótékonysági
Horgászverseny
2017. július 22.
Ecsegfalva, Kakat Csatorna mentett szakasza.
1.hely: Kádár Zoltán
2.hely: Hodos Sándor
3.hely: Beinschrodt Tibor
4.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos
5.hely: Veres Imre
6.hely: Kiss István
7.hely: Molnár Dávid
8.hely: Krecskó László
9.hely: Kovács Mihály
10.hely: Vásárhelyi Terézia
11.hely: Csikós Attila
12.hely: Rimóczi Sándor
13.hely: Fenyvesi László
14.hely: Vásárhelyi Lajos
15.hely: Vidra Botond
16.hely: Ónodi Lajos
17.hely: Varró Zoltán
Gratulálunk a versenyzőknek és
köszönjük a támogatásukat!
További támogatók: KHESZ,
Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt,
Nemes Attila, Lipót Pékség,
Metzker Krisztina, Hodos András,
Kerékgyártó Antal, Pelikán Horgász
Egyesület.

Kövessen minket a
facebookon is:
www.facebook.com/
Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/
Mezőtúri Városi
Televízió

2017. augusztus 11.
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Beszámoló a nyári edzőtáborról
Horvátország (Sibenik) 2017. június 19-június 25-ig

Az idei évben lehetőség nyílt
arra, hogy úszóinknak rögtön a
nyári szünet elején edzőtábort szervezzünk, Horvátországba. A gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükség van új élmények szerzésére.
Előzetes tájékozódásunk eredményeként be kellett látnunk, hogy
csak nagyon kevés gyermeket
engednének el a szülei több napra
külföldre, így úgy döntöttünk, hogy
meghirdetjük a tábort olyan úszóknak és vízilabdázóknak is, akik
nem, vagy csak kevésszer versenyeznek. Ekképpen jöhettek a
fitnesz csoport tagjai is velünk.
Több gyerekkel személyesen is
beszélgettünk a várható programokról és kértük őket minél több
társukat keressék fel a hírrel. Ennek
eredményeként 17 úszó és vízilabdás jelentkezett a táborra. Olyan
programokat szerveztünk az edzések mellett, melyek értéket s
élményt nyújtanak a gyermekek
számára. Fantasztikus élményt
jelent egy új csapat részesének
lenni és mekkora feltöltődést jelent
kiszakadni a megszokott környezetből.
A tábor célja: Formába hozás
előtti edzőtábor. Fő célunk a fizikai

képességek fejlesztése, és az alapelemek technikai csiszolása.
Célok: Célunk volt, hogy a gyermek minden perce le legyen kötve
és ne legyen ideje unatkozni, ezért
egy hétbe próbáltuk összesűríteni a
lehető legtöbb sportprogramot és
kirándulást.
Tábort vezeti: Csipes Andor
Edző: Csipes Andor
Kísérő: Sólyom Anikó
Részt vevő versenyzők:
Hasznos Bianka, Sipos Sarolta,
Bagdán Kata, Kiss Áron, Papp Lili,
Ugrai Nikoletta, Nagy Zoltán,
Farkas Viktor, Kiss Dávid, Gonda
Panna, Király Dóra, Jancsa Sára,
Sőrés Lujza, Baukó Zengő, Baukó
Csenge, Karsai Gerda, Karsai Réka
Szállásunk a festői Vodice, nyaraló településnek egyik csodás apartmanjában volt, a tengertől 50 méterre. A belváros ódon kis zegzugos
utcáit és a közel 4 km hosszú tengerpartot együtt fedeztük fel a gyerekekkel. Nagyon nagy sikere volt a
bazársornak, ahol vásárolhattak az
otthoniaknak ajándékokat! Minden
nap, annak ellenére, hogy elfáradt a
kis csapat, strandoltak a kristálytiszta tengerben, búvárkodtak, csi-

gát és kagylót gyűjtöttek! A „mi”
gyerekeinktől volt hangos a part,
nem napozni akartak, hanem jól
érezni magukat! Az edzések
Sibenikben voltak, egy nagyon hangulatos kisváros a tengerparton,
amit a későbbiekben tüzetesebben
meglátogattunk!
A gyerekek másik kedvence a
Krka nemzeti park, ahová hajóval
mentünk. A nemzeti park fő attrakciója a nagy vízesés, aminek a lábainál természetesen megfürödtünk a
gyerekekkel, a Japán turisták nagy
örömére, akik fotózták, kamerázták
az önfeledten játszó gyerekeket.
A szabad programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a
középpontba és sokszor az önfeledt
szórakozás, ami nem biztos, hogy
megfelelt a figyelem és összpontosítás fejlesztésére.
A kötetlen beszélgetések, az
érdekes programok biztosították a
kellemes kikapcsolódást a gyermekek számára.
Napi két edzésen vettünk részt.
Az edzések időpontja nem igazán
volt szakmailag megfelelő. Hajnal
½-5-kor kellett kelni, hogy a 20
km-re lévő uszodába megérkezzünk, a pályaelválasztó köteleket
behúzzuk, bemelegítsünk, és 6-kor
el tudjuk kezdeni az edzést.

Délután többen kaptak enyhe napszúrást a 14 órai kezdés miatt.
Mindezek ellenére feledhetetlen
élmény volt ez az egy hét!
A tábor időtartama és a közel 900
km távolság az otthontól és a szülőktől távol, elég volt ahhoz, hogy
erősítse a gyerekekben az önbizalmat, az összetartást és az egymás
iránti felelősségérzetet!
Az úszóedzések után bevetettük
a labdás gyakorlatokat is, aminek
célja a probléma megoldó készség
fejlesztése és a koncentráció készség javítása volt!
Ezeket a célokat vidám hangulatban, játékos feladatok megoldása
során értük el. A gyerekeket, akik a
megszokott, hétköznapi élethelyzetekből kilépve új kihívásokkal
kerültek szembe, aktivitásra késztettük.
Az edzésekben és a programok
megvalósításában nagy segítségünkre volt Sugár Sándor sokszoros
magyar bajnok és BEK győztes vízilabdázó. A legjobban az tükrözi a
hangulatot, hogy vasárnap nem
akartak hazamenni a gyerekek,
inkább keltek volna, minden nap
hajnalban csak maradjunk még egy
pár napot!

Csipes Andor
úszóedző

V. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok Felnőtt
Horgászverseny
2017. augusztus 05.
Kákafoki –Holtág, Kenderáztató
Csapat:
1.hely: Fekete Rekényi Péter, Nyíri László
2.hely: Kiss István, Hruska Ármin
3.hely: Hajdú János, Szpisják Zoltán
4.hely: Csikós Attila, Kádár Zoltán
5.hely: Vásárhelyi Lajos, Ifj. Vásárhelyi Lajos
6.hely: Csató Sándor, Veres Imre
7.hely: Kovács Ferenc, Csató Gulliver Gábor
8.hely: Molnár Dávid, Krecskó László
9.hely: Benkó Zsolt, Kalmár Sándor
10.hely: Patkós Zsolt (Füles), Ványai Zoltán
11.hely: Deák Sándor
Abszolút 1.hely: Fekete Rekényi Péter
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Metzker Krisztina

www.mkskft.hu
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ELHUNYTAK
Dávid János élt 42 évet,
Csontos Ferenc élt 68 évet,
Fróna Józsefné Kozák Mária élt 73 évet,
Tóth Antal élt 74 évet,
Bordács Sándor élt 58 évet,
Suki Kálmán élt 69 évet.

Nyugodjanak békében.

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

Kovács Ambrus
(Medgyesi Márta Ágnes)

Szabó Nóra Rita
(Fazekas Rita)

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.

Veres Róbert
(Veres Alexandra)

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

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 egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

ÜGYELETEK

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Mezőtúr és Vidéke újság terjesztéséhez munkatársakat keresünk.
Érdeklődni: 06/30 684-6138
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

Készenlét gyógyszertár
Augusztus 11-17-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Augusztus 18-24-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 12-13-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Augusztus 19-20-án
dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Lapzárta: 2017. augusztus 16. (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.

