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Túri Halas Napok – Hagyományőrző - és Gasztronómiai Fesztivál
2019. július 13 – án került megrendezésre az első Túri Halas Napok Hagyományőrző- és Gasztronómia Fesztivál (TOP-7.1.1-16-H-081-2). A
programok három helyszínen zajlottak: a Ligeti-tónál, az Erzsébet ligetben és a Fekete István utcában. Nagy örömünkre és reméljük, hogy
a többség megelégedettségére, létrejöhetett, útjára indulhatott, egy
olyan új kezdeményezésnek helyt adó rendezvény, amely véleményünk szerint harmonikusan illeszkedett az eddigi jól megszokott és
kialakult városi programsorozatba és elsődleges céljának tekinti a
hagyományőrzést, a helyi kulturális értékek ápolását.

Áttekintve városunk számos közösségépítő, színvonalas rendezvényeit, továbbá figyelembe véve az igényeket, arra a következtetésre jutottunk, hogy a halászat hagyományát, a halas ételeket elkészítését
bemutató, népszerűsítő és a fazekasságot felölelő, ezeket egy csoportba hozó rendezvénnyel még
nem rendelkezünk.

a hagyományokat, a kulturális értékeket át tudják adni az arra nyitott,
érdeklődő fiatalság számára. A rendezvény továbbá kiváló alkalomként szolgált a társadalmilag hátrányosabb helyzetben lévő csoportok, fiatalok bekapcsolására is.
A Túri Halas Napok két alappillérea
Ligeti-tó környezetében zajló horgászverseny, illetve a Fekete István
utcában zajló, nagysikerű halételfőző verseny volt.
A horgászverseny már a kora reggeli órákban kezdődött és hatalmas
érdeklődés kísérte minden korosztály részéről. A verseny alkalmával
kifogott halat, akár a főzőversenyhez is fel lehetett használni. Ezúton
is hálásan köszönöm Veres Imrének
a verseny szervezésében, lebonyolításában nyújtott önzetlen, magas
színvonalú segítségét.

A festői környezetű, természet
közeli helyszín lehetőséget teremtett a rendezvényben résztvevők
számára a környezettudatos szemléletmód kialakítására, továbbá arra
is, hogy a különböző korosztályokat, a fiataloktól az idősekig egy
csoportba hozza. Ez különösen
fontos azért, mert azidősebb korosztály a legalkalmasabb arra, hogy

A mezőtúri hagyományok, értékek
között kiemelt szerepet tölt be a
túri fazekasság, Méltán viseli
Mezőtúr a „Kerámia Fővárosa”
címet. A Nagykunság délkeleti
részén található település a 19. század utolsó harmadára, a történelmi
Magyarországot figyelembe véve,
az egyik legjelentősebb fazekas
központtá fejlődött. Az igazán kiváló fazekas mesterek közül a leghíresebb, Badár Balázs emelkedett ki,
akinek a munkássága a mai napig
hatással van Mezőtúr fazekas kultúrájára. A mezőtúri fazekasság
2009-ben felkerült a Szellemi
Kulturális
Örökség
Nemzeti
Listájára. A délelőtti órákban
Pusztai Zsolt muzeológus, a Túri
Fazekas Múzeum igazgatójának
előadását hallgathatták meg a jelenlevők a fazekasságról és a halászat
történetéről. A mezőtúri fazekasság
a főzőversenynél is szerepet kapott,
hiszen minden főzésben induló
csoport egy - egy tradicionális
mezőtúri tálat, tányért kapott ajándékba, amelyben az elkészített ételek felszolgálása, kóstoltatása, elbírálása történt a neves zsűri előtt.
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arTúr Fesztivál és Túri Vásár 2019
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Béketelepi utcabál és játszótérszépítés
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Kán Károly Verseny huszonhetedszer
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Újvárosi tanulók 50 éves találkozója
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Horgászhírek
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helyi kézművesek gazdag választékát felsorakoztató „Kézműsek
utcá”-ja. A helyszínen lehetőség
nyílt a fazekaskorongozás kipróbálására is.
A FICSAK Mezőtúr Alapítvány által
létrehozott ún. „gyermeksziget”
gazdag lehetőségei, a felhőtlen szórakozás örömét teremtették meg a
megjelenő gyermekek számára.

Szatmári János séf, a zsűri elnöke
az eredményhirdetésen külön
kiemelte az egységes, minőségi
tálalást, továbbá elmondta, hogy
Mezőtúr nagyon büszke lehet
magára, hiszen a versenyben több
mint 20 halas étellel neveztek a versenyzők és a mindenki által jól
ismert halászlé mellett számtalan
különleges halétellel találkozhattak
a zsűri tagjai. A főzés iránt érdeklődők a rendezvénysátorban Kiss
Miklós tréner séf, főző show-ját,
bemutatóját tekinthették meg. Az
előadásokkal
párhuzamosan
Biriszló Zsolt vezetésével kutyabemutató kápráztatta el a közönséget
az Erzsébet-liget csodálatos környezetében.
A rendezvényen jelen voltak a helyi
kézművességet bemutató árusok is,
melynek köszönhetően létrejött a

Mezőtúr Város neve összeforrt egy
régi, ámde mára újra virágkorát élő
hangszerrel,
a
citerával.
Városunkban számos citerazenekar
működik, talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az ország egyik leggazdagabb citerás hagyományokkal
büszkélkedik városunk. Citerás
zenekaraink nemcsak országos,
hanem nemzetközi színtereken is
képviselik településünket. Az egész

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

2019. augusztus 2.

napos rendezvényen felléptek helyi
csoportok, akikre méltán büszkék
lehetünk és mindig üde színfoltjai
városunk kulturális életének. A nap
folyamán a közönség találkozhatott
Petróczki Csaba nóta énekessel, a
Városi Mazsorett Csoport bemutatójával, Szabó Lászlóné vezetésével, a Mezőtúri Wing Chun Kung Fu
Harcművészeti
Sportegyesület
bemutatójával, Pápai Károly vezetésével, a Kner Tánc Sportegyesület
műsorával, Kötél Lolita vezetésével, a Mongol Agrár Zrt. Népdalkör
műsorával, Seres Attiláné vezetésével, továbbá a Mezőtúri Szivárvány
Népzenei Egyesület citera műsorával, Csíder István vezetésével.
Fellépőink között köszönthettük
még Csocseszt, illetve a Csillag
Musical - János Vitéz interaktív előadását is megtekinthették az érdeklődők.
Az egész napos hagyományőrző,
kulturális értékeket ápoló, azokat
egy környezetbe, egy közösségbe
hozó rendezvényt Kocsis Tibor jó
hangulatú, akusztikus könnyűzenei koncertje zárta.
A Túri Halas Napok számos, jó
szándékú ember összefogásának,
egy csapatmunkának az eredmé-

nye! Köszönünk minden segítséget,
támogatást, kiemelten a rendezvény házigazdájának, Herczeg
Zsolt polgármester úrnak. Továbbá
köszönetet szeretnénk mondani,
Mezőtúr város vezetésének, a város
hatóságainak, a Polgárőrségnek, a
Mezőtúr önkormányzati cégeinek
és munkatársaiknak, a FICSAK
Mezőtúr Alapítványnak, a kézműveseknek, Herceg Antalnak, a
Mezőtúri
S z é p ko r ú a k
Hagyományőrzők Klubjának elnökének, a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak, az árusoknak, a magánembereknek, a szorgalmas munkatársaknak, akik támogatása, önzetlen
munkája nélkül ez a rendezvény
nem jöhetett volna létre.
Vasas István
projektmenedzser

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: augusztus 25., szeptember 22., október 13., november 17.,
december 15.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Ismerős Arcok, The Qualitons, Acoustic Palnet,

Véradás 2019

Konyha, Emelet, Kerozin, Mr. Rick, KFT.
Házassági évfordulósok köszöntése
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat
2019- ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2019.szeptember 13. péntek.
Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje az idei évtől a Ősz-Ülő rendezvény keretében lesz megtartva 2019. szeptember 28-án délután.
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat
2019. évben a következő
időpontokra tervezi

véradó napjait:
• augusztus 11. 9-14 óra
Túri Vásár
• augusztus 28. 13- 17 óra
• szeptember 25. 8-13 óra
• október 2. 8-13 óra		
ifjúsági véradás
• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 27. 8-13 óra
• december 18. 8-13 óra
Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.

Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt

2019. augusztus 2.

mezőtúr és vidéke

3

Tájékoztató a belterületi útépítési programról

HIRDETMÉNY

Önkormányzatunk feltett szándéka, hogy anyagi lehetőségei függvényében minél több földes utcát szűntessen meg. 2010-től két-három
éven keresztül az Önkormányzat nagymértékű eladósodottsága miatt
erre nem volt lehetőség. Az állami adósságátvállalást – 3,2 milliárd
forint adósságtól szabadultunk meg -, valamint az önkormányzat feladat-ellátási rendszer átalakítását követően egyre több utat tudtunk
építeni. Ehhez a pozitív változáshoz még az is hozzájárult, hogy
Önkormányzatunk adóbevétele folyamatosan emelkedett, így önerőből
is egyre több ilyen jellegű fejlesztést tudtunk megvalósítani.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. július 24-ei soron kívüli nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:
- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető, egyéb közreműködő részére fizetendő díj mértékének megállapításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.

Az idei évben erre a fontos és a
lakosság által már nagyon várt feladatra még több forrásunk jut.
Boldog István képviselő úrnak
köszönhetően 200 millió forint vis�sza nem térítendő állami forrást
kaptunk erre a célra, valamint
Önkormányzatunk 150 millió forint
hitelt vett fel. Ehhez a forráshoz
tevődik még hozzá az idei költségvetésünkből 50 millió forint. A
megnövekedett fenti forrásoknak
köszönhetően 2019-ben lényegesen
több út fog épülni, mint az elmúlt
esztendőkben.
A kivitelezést három ütemre bontottuk, melyek során az I. ütem a
befejezéséhez közeledik. Ebben a
következő utcákban épül útalap:
- XVIII. u., (Sugár u.-Balassa u.
között)
- X. u. (Balassa u. – Tarcsay u.
között)
- Hajó u. (Fóti u. – Komló u. között)
- Álmos u.
- Jázmin u.
- XXV. u. (Sugár u. – Kert u. között)
- Lehel u. (Fűzfa u. – Bálvány u.
között)
- Balogh Ádám u. (Kávási u. – Ady
u. között)
- Vak Bottyán u. (Ady u. – Hajó u.
között)
- Bartók Béla u.
- Kerekes u.

Ebben az ütemben megközelítőleg
9800 m2 útalap épül, bruttó 166
millió forintból.

A II. ütemben a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
eljárás elindult. Ebben az ütemben
a következő utcákban épül útalap:
- Andrássy u.
- Kinizsi Pál u. (Munkás u. –
Bezerédi u. között)
- Korsós u. (Kiss János u. –
Hortobágy-Berettyó gát között)
- Nagy Imre u.
- Kőrősi Csoma Sándor u.
- XX. u. (Sugár u. – Kert u. között)
- XXVI. u.
- Bercsényi Miklós u.
Ebben az ütemben az útalap építésen kívül a következő, korábbi
években útalapot kapott utcák aszfaltburkolattal lesznek lezárva:
- Árpád u.
- III. u.
- VI. u.
- VIII. u.

Mezőtúr, 2019. július 25.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

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: 2019. 08. 10. szombat 13:00-tól 2019. 08. 11. 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

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

A III. ütemben ugyancsak aszfaltozási munkák lesznek, amelyben
szintén 4 utca kap aszfaltburkolatot, melyek a következők:
- Kert u. (VI. u. – VIII. u. között)
- XVI. u.
- Törő Pál u.
- XIX. u.
Amennyiben a II. és III. ütem
közbeszerzési eljárásai befejeződnek, akkor válik konkréttá, hogy a
teljes kivitelezési munkák mekkora
összeget tesznek ki. Jelenleg az
elvégzett kalkulációk alapján az
idei évben a fenti műszaki tartalom
tud megvalósulni.
Természetesen Önkormányzatunk
a további években is igyekszik
kiemelt prioritásként kezelni a földes utcák megszűntetését.
Herczeg Zsolt
polgármester

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és
vásárlások útján tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban
fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újsá-

gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-

nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik
adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.
Nem csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük , hanem a szellemi értékeket is,
amely Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy
elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének.
Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes adományokkal gyarapították a gyűjteményt!
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök
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Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony, 6 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ellátandó feladatok:
Közutak és tartozékaik, járdák, hidak fenntartási, felújítási karbantartási,
üzemeltetési feladatai. Forgalomszabályozási, forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági feladatok ellátása. Közút nem közlekedési célú (közműépítés, rendezvények, hirdetmények) igénybevételével kapcsolatos közútkezelői engedélyezések lefolytatása. Építéshatósági ügyekben történő közútkezelői nyilatkozatok kiadása. Parkolási, behajtási kérelmekhez közútkezelői nyilatkozatok, engedélyek kiadása. Munkakörhöz kapcsolódó felújításokban, beruházásokban történő műszaki ügyintézés. Komp üzemeltetéssel kapcsolatos pályázati és tulajdonosi feladatok ellátása.
Tömegközlekedés felügyelete. Közparkok fenntartási feladatai.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:
1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör (I. besorolási osztály)
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
- jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga,
- közigazgatási szakvizsga
- közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
- helyismeret,
- közműépítésben szerzett gyakorlat
- útépítésben szerzett gyakorlat
- forgalomszabályozásban, forgalomtechnikában szerzett gyakorlat,
- műszaki beruházásokban szerzett gyakorlat,
- földmérésben szerzett gyakorlat
- út- és/vagy közműtervezői jogosultság,
- műszaki ellenőri jogosultság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati
önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat
másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
- a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400
Mezőtúr, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „
városüzemeltetési ügyintézői pályázat” jeligét.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. szeptember 6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A munkakör betölthető: 2019. szeptember 9.
A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát.
A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján, a
www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezőtúr és Vidéke önkormányza-
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ti lapban megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyző – telefonon történő
egyeztetés után – lehet érdeklődni. Telefon: 56/551-902
A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2019. augusztus 1.

Béketelepi utcabál és játszótérszépítés
Idén is megrendezték a Béketelepi utcabált Mezőtúron július 20-án,
amelyet pár nappal előtte egy közösségi játszótérszépítés előzött meg.
Gyermekprogramokkal, zenével és pálinkaversennyel is várták a családokat és baráti társágokat a Szép Ernő utcában.

Július 17-én, szerdán Szűcs Dániel
városi képviselő szervezésében egy
közösségi játszótérszépítés valósult
meg a béketelepi játszótéren, ahol
sokan segítették a közösségi munkát. A festési és szerelési munkák-

nak köszönhetően több játszótéri
eszköz is megújult. Új csúszdát
szereltek fel, megszépült a hinta, az
ülőeszközök, a libikóka és más elemek is felújításra kerültek.
Szombaton került megrendezésre
az
utcabál,
amely
aszfaltrajzversennyel kezdődött a
gyermekek nagy örömére.
Ezután még mindig a kicsik kapták
a főszerepet, ugyanis idén is megmutathatták gyorsaságukat és
ügyességüket a gyerekek egy kerékpáros verseny keretében.

szép számmal érkeztek nevezések.
A zsűri feladata nem volt egyszerű,
ugyanis idén is nagyon finom pálinkákat kóstolhattak meg. A 2019-es
verseny győztese Magda Sándor
szilvapálinkája lett, aki átvehette a
Túri Pálinka Kft. által felajánlott
serleget.
Az est folyamán a zene és a tánc is
középpontba került, ugyanis először Dj Gabee, majd Kálnai Zsolt
zenész húzta a talpalávalót a szépszámú közönségnek, és az éjszakai
retro bulit a sztárvendég Mr Rick
nyitotta meg.

A program éjjel egy óra körül
nagyon jó hangulatban ért véget Dj
Levin retro bulijával.
A rendezvényen Szűcs Dániel
főszervező megköszönte a támogatóknak, hogy idén is a rendezvény
mellé álltak, külön azoknak, akik
tombolát is vásároltak és ezzel
támogatták a játszótér további szépítését. A játszótéren egyébként
hamarosan egy új játszóelem is
elhelyezésre kerül, amellyel a környéken élő gyermekek kikapcsolódását szeretné segíteni a körzet
képviselője.
Csurgó-Veres Nikoletta

A „Kié a legjobb túri pálinka ?” verseny sem maradhatott el, melyre
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Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
környezetvédelmi és vízügyi ügyintézői munkakör betöltésére
A köztisztviselői jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ellátandó feladatok:
Hulladékgazdálkodási tevékenység koordinálása, felügyelete, fejlesztési
lehetőségek keresése. Település-tisztasággal kapcsolatos feladatok ellátása.
Fakivágási engedélyezési eljárás lefolytatása. Parkfenntartással, játszóterekkel kapcsolatos feladatok koordinálása. Jegyzői hatósági feladatok ellátása. Munkakörhöz kapcsolódó felújításokban, beruházásokban törtnő
műszaki ügyintézés.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:
1. melléklet 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör (I. besorolási osztály)
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi , agrár, műszaki , természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki,
biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség,
- jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga,
- közigazgatási szakvizsga
- közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati
önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat
másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
- a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400
Mezőtúr, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „ környezetvédelmi és vízügyi ügyintézői pályázat” jeligét.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. szeptember 6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A munkakör betölthető: 2019. szeptember 9.
A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát.
A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján, a
www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezőtúr és Vidéke önkormányzati
lapban megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyző – telefonon történő
egyeztetés után – lehet érdeklődni. Telefon: 56/551-902
A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2019. augusztus 1.

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Kedves gyerekek, fiatalok!

A MAFC Tenisz Szakosztálya 2019 augusztus 20-tól újabb csoportok
indítását tervezi .
Ezért szerettel várja a tenisz sport iránt érdeklődő gyerekek jelentkezését
5-től 14 éves korig.
Oktatás/edzés: 3-5 fős csoportokban , heti egy-két alkalommal.
Az oktatás szakképzett tenisz oktatók irányítása mellett történik.
Ütőt bizosítunk!
Minden érdeklődő fiatalt szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet : tenisz.mafc@gmail.com
30/2037236
30/9787275
MAFC Tenisz Szakosztály

Újvárosi tanulók 50 éves találkozója

Képen láthatók:
Álló sor (balról jobbra): Fodor Zoltán, Pécsi László, Juhász Ilona, Szűcs
József, Csider Ilona, Szűcs László, Horváth Ilona, Márton Magdolna, Farkas
Erzsébet, Tamási István, Mezei Attila, K. Nagy Lajos, Szűcs Jolán, Rácz
Géza.
Első sor: Patkós Erzsébet, Kiss Imréné - rajztanár, Veres Gyuláné - magyartanár, Mikes Ágota
Köszönjük „gyerekek” a szép délutánt, és azt, hogy hűséggel és jó szívvel
őrzitek iskolátok, első alma materetek emlékét és tanításait.
További szép nyarat és még több ilyen kedves őszinte légkörű találkozót
kíván a jövőben is egykori tanárotok:
Kiss Imréné Mikes Éva

Tudatos Egészség Klub!
Rendszeres előadó minden pénteken Dr’. Szicsek Ádám az alternatív
tudományok doktora 17 órától 18:30-ig a Közösségi Ház 1. emeletén.
Tudatos egészségprogram, alkalmazott táplálkozástudomány.
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arTúr Fesztivál és Túri Vásár 2019
Augusztus 6.
(kedd)

Augusztus 9.
(péntek)

17:00 Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház
17:10 Erényi Albertné kiállítása
Közösségi Ház
18:00 Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola
Túri Fazekas Múzeum
20:00 Kodály Spice Jazz
Túri Fazekas Múzeum

18:00 Test - Lélek Szellem egyensúly
Városi Galéria
18:00 Vintage Dolls
Városi Oktatási Centrum
20:00 Janza Kata
Városi Oktatási Centrum

19:10 Gypo Circus
Fesztiválszínpad
22:00 EMELET
Fesztiválszínpad

Fesztiválsátor:
Retro Disco

Augusztus 7.
(szerda)
18:30 Barokk dallamok
trombitára és orgonára
Katolikus Templom
17:20 Egy szerelem melódiái
zenés-verses est
Túri Fazekas Múzeum
19:30 Acoustic Planet
Túri Fazekas Múzeum

17:00 Konyha
Fesztiválszínpad
19:15 The Qualitons
Fesztiválszínpad
22:00 ISMERŐS ARCOK
Fesztiválszínpad

Fesztiválsátor:
Vilkó egy szál gitárral
Retro Disco

Augusztus 10.
(szombat)
21:30 arTúr kertmozi
Macskafogó

Augusztus 8.
(csütörtök)
17:30 Szerelmem Sárdy
Közösségi Ház - nagyterem
16:30 Kenderkóc Népi Játszóház
Túri Fazekas Múzeum
17:30 MintaPinty Zenekar
Túri Fazekas Múzeum
18:30 Rozsdamaró Zenekar
- koncert és táncház Túri Fazekas Múzeum

17:00
Vivace Kamarakórus
Katolikus Templom
17:00 Bűvész Show
Kézműves Ház
18:20 Kacagó Bábszínház
Kézműves Ház
18:00 XVII. Tisza ’83 Nyári
Népzenei
Továbbképzés Gálaműsora
Túri Fazekas Múzeum
19:00 Dalvarázs Együttes
Városi Színházterem

Augusztus 11.
(vasárnap)
TÚRI VÁSÁR
9:00 Mazsorett felvonulás és Túri
Vásár Mazsorett Kupa
A Dalma Dance Club és Győrfi
Dalma táncoktató társszervezésével, II. Túri Vásár Mazsorett Kupát
szervezünk. A program a
mazsorettesek felvonulásával kezdődik 9 órakor, majd a Fekete
István út végén felállított színpadunkon tekinthetik meg a több
városból érkező mazsorettesek
műsorát. A program eredményhirdetéssel és a kupák átadásával
zárul.
FESZTIVÁLSZÍNPAD
10:00 Farkasházi Réka és a
Tintanyúl Zenekar
11:30
Mága
Ernő
és
Cigányzenekara
valamint: Palojtay Érsek Ágnes,
Koltai László,
Petróczki Csaba
13:00 Polgármesteri köszöntő,
Főzőverseny eredményhirdetés
13:40 “Leg a láb”
néptáncbemutató
13:30 Polgármesteri köszöntő,
házassági évfordulósok
köszöntése,
főzőverseny eredményhirdetés
14:00 Reni Zumba Dance
bemutató
15:15 PTE Brass Band
16:30 Szabó Ádám
17:20 Mr. Rick
18:10 Kerozin
20:00 KFT Zenekar nagykoncert

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.
IX. NaN-Art Rajztanoda és
Grafikai Műhely nyári képzőművészeti kurzusa a Takács-tanyán
Augusztus 6. - dr. Erényi
Albertné amatőr festő egyéni
kiállítása - helyszín: Közösségi
Ház
Augusztus 8. - Nyílt nap bronzöntés a Takács tanyán
Augusztus 20. - A Mezőtúri
Képzőművészeti
Alkotótelep
zárókiállítása – helyszín: Városi
Galéria
A rendezvényhez kapcsolódó
sportprogramok:
Augusztus 10. XVIII. - Túri
Vásár Kupa horgászverseny – helyszín: Ligeti-tó
Augusztus 10. 9 óra - Túri Vásár
Kupa utánpótlás labdarúgótorna
U7, U9, U11, U13 korosztályokban
- helyszín: Városi Sportcentrum
Augusztus 13-18. - II. Túri
Fullánk Nemzetközi Sport &
Életmód Fesztivál
A rendezvényhez kapcsolódó
egyéb programok:
Augusztus 10. - NOHAB
Vasútmodell Szakkör bemutatója –
helyszín: Közösségi Ház
Augusztus 11. - 9 – 14 óráig véradás
–
helyszín:
Városi
Sportcentrum csarnoka (Szolnoki
út 15.)
Augusztus 11. - Egész napos
zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei”
Lajossal a Kunszövetség gasztronómiai vezetőjével
Augusztus 20. Szent István napi
ünnepség
Toronylátogatás:

21:00 arTúr kertmozi
Szaffi
Túri Fazekas Múzeum

Augusztus 11. (vasárnap) Túri
Vásár 13:00 - 17:00 óráig
Augusztus 24. (szombat)
Lampionúsztatás és Utcabál 13:00
- 19:30 óráig

17:00 Palmetta
Fesztiválszínpad
21:45 TŰZIJÁTÉK

2019. augusztus 2.

mezőtúr és vidéke

7

8

mezőtúr és vidéke

2019. augusztus 2.

A Vivace kamarakórus Marosvásárhelyen
2019. július 5-én a Vivace kamarakórus tagjai Erdélybe utaztak egy
hosszúhétvégére, kirándulással
egybekötött koncertekre.

A hosszú utazás első állomása
Körösfőn volt, ahol megtekintettük
a templomot, és természetesen énekeltünk is. Károly Károly tiszteletes
úr nagyon készséges és kedves volt,
részletesen megismertette velünk a
templom és a település történetét.
Kolozsváron álltunk meg legközelebb. A Farkas utcai gyönyörű református templomban próbáltuk ki az
akusztikát. Felemelő érzés volt
ebben az egyedülálló csarnoktemplomban énekelni, ahol egykor olyan
történelmi személyek ültek a
padokban, mint Báthory Zsigmond,
Bethlen Gábor vagy Rákóczi
György.
Este
hatra
érkeztünk
Marosvásárhelyre. A szállás elfoglalása és egy kiadós vacsora elfogyasztása után egy tartalmas próbát
tartottunk. Hallgatóságunk is akadt,

a panzióban jó néhány angol vendég is tartózkodott, s kedves szavakkal gratuláltak a kórusnak.
Szombaton délelőtt Marosvásárhely
legfontosabb, legismertebb nevezetességeit tekintettük meg. Ez a délelőtt sem múlhatott el éneklés nélkül. Természetesen a Rózsák terén
sétáltunk: elhaladtunk a barátok
templomának híres tornya mellett,
megcsodáltuk a Közigazgatási
Palota szecessziós épületét, majd
bementünk a Kultúrpalotába.
Megnéztük a Tükörterem híres
üvegablakait, melyen magyar mondák, balladák jelenetei elevenednek
meg. A Kultúrpalota lépcsőházának
üvegablakaiban egy-egy hírem
magyar zeneszerző portréját örökítette meg az alkotó. Mi Liszt
Ferencnél énekeltünk kiváló akusztikában, gyönyörű környezetben.
Megint csak akadt lelkes hallgatóságunk egy kisvárdai magyar kórus
s egy francia csoport személyeiben.
Tapssal, ovációval jutalmazták
éneklésünket, s kérték, még folytassuk. Így egy rögtönzött kb. 20
perces kis mini koncertet adtunk.
Ezután a Keresztelő Szent Jánostemplomba tértünk be. Itt is énekeltünk egy rövidet, hosszabbat egy
esküvő miatt nem lehetett.
Egyébként is sok esküvő volt

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és
kedves hozzátartozóit az Államalapítás Ünnepe alkalmából
2019. augusztus 20-án tartandó városi rendezvényekre:
14:00
„Az egyén szabadsága”
A 2019. évi Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep zárókiállítása
Városi Galéria
16:00
Városi Ünnepség
aratófelvonulás, kenyérszentelés
Városi Oktatási Centrum díszparkja
19:30
Szkítia Zenekar koncertje
Városi Oktatási Centrum díszparkja
21:00
KÁRPÁTIA Zenekar koncertje
Városi Oktatási Centrum díszparkja

aznap, úton útfélen találkoztunk
ünneplőbe öltözött násznéppel. A
legszebb mégis egy magyar esküvő
volt, ahol az ünnepi öltözet a széki
népviselet volt. Majd felmentünk a
várba. Kissé már fáradtak voltunk,
úgyhogy
jól
esett
volna
mindannyiónknak egy kis frissítő
ital, azonban a vendéglőben egyszerűen nem szolgáltak ki bennünket. Ezt szomorúan, kissé bosszankodva tudomásul vettük, és tovább
álltunk.
Ebéd után a Maros völgyében
kirándultunk. Gernyeszegen álltunk meg, hogy megcsodáljuk az
igen jó állapotban lévő, bár most
még szinte üres Teleki-kastélyt,
mely egy ősparkban található.
Nagyon kedves és nagy tudású idegenvezető fiú, Gáspár fogadott bennünket. Mindent tudott a kastélyról, a Teleki-családról. A díszteremben aztán jutalmul énekeltünk.
Olyan kegyelmi pillanatban lehetett
részünk, amire ritkán van alkalom.
Úgy énekeltünk, hogy beleborzongtunk, s Gáspár szemében is megmegcsillant néhány könnycsepp.
Ezután Szászrégen felé folytattuk
utunkat, ahol megtekintettük
Erdély legnagyobb hangszerkészítő
üzemét.
Vasárnap, a hazafelé tartó utunk is

tartalmazott néhány fontos látnivalót. Először Nagyszebenben álltunk
meg. Szerettük volna megnézni a
híres evangélikus templomot, sajnos azonban ez most sem sikerült.
Jelenleg felújítás miatt nem látogatható. Ellenben a Szentháromság
plébániatemplom nyitva volt. Egy
zord külsejű néni vigyázta. Amikor
megkérdeztük tőle, szabad-e énekelni, válaszre sem méltatva faképnél hagyott bennünket. Mivel nem
volt egyértelmű az elutasítás, énekelni kezdtünk. S a néni arca
mosolygósra változott.
Utolsó megállónk Gyulafehérváron
volt. Leróttuk kegyeletünket a
Hunyadiak és más nagyságok sírja
előtt a székesegyházban.
Este érkeztünk Mezőtúrra, élményekkel, emlékekkel gazdagítva a
kórus krónikáját. És ismét beigazolódott: „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő a másokét is”
(Kodály)
Köszönjük
a
Mezőtúri
Turizmusfejlesztési Kft támogatását.
Csiderné Csizi Magdolna
a Vivace kamarakórus
művészeti vezetője
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Kaán Károly Verseny huszonhetedszer

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 250.000 gyerek vett részt a 3 szintű versenyen. Kiemelt volt az 5.,
10., 20.és a 25. évforduló, amelyen Kaán Károly emlékoszlopot, Kaán
Károly mellszobrot, emlékparkot 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 általuk 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 fogalmazták meg: a
különböző iskolatípusban tanuló
11-12 éves tanulóknak lehetőséget
biztosítani a környezetük önálló
megfigyelésére, kutatómódszerek
alkalmazására, egy-egy önálló vizsgálati feladat elvégzésére. E célok
helyességét a több mint két és fél
évtizedes tapasztalat is igazolja,
valamint a környezettudatosság
erősítését szolgáló programot ajánl
az 5-6. osztályos tanulóknak, a
megvalósításban is részt vesz és
kommunikálja azokat. Így pld. Új
Néplap, TermészetBúvár újság,
Erdészeti Lapok, televízió, rádió,
Háromszék Újság, a Mi Erdőnk c.
újság.
Saját kiadványaiban is népszerűsíti
a versenyt, az általuk szerkesztett
Kaán Károly tanári segédanyag és a
Kiselőadás, amely eddig 26 kötetben jelent meg. Nyomon követi a
Kaán Károly Országos Természetés Környezetismereti Verseny döntőjén résztvevő tanulók életútját a
Herman 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 XXVII. Országos

Természet- és Környezetismereti
Verseny házi fordulóin 7656 tanuló
vett részt. 2019. április 26-án egy
időben 896 fő 5. és 6. osztályos
tanuló versenyzett az ország 19
megyéjében és Budapesten közel
400 felkészítő tanár segítségével.
Budapesten kerületenként 3-3 tanuló versenyzett, összesen 113 tanuló.
Közülük megyei és fővárosi győztesekként 25 tanuló 2019. május
24-25-26-án Mezőtúron mérte össze
tudását..
Az alábbi településekről érkeztek
versenyzők: Szigetvár, Tiszakécske,
Mezőkovácsháza, Bükkábrány,
Szeged, Szabadbattyán, Sopron,
Berettyóújfalu, Hatvan, Karcag,
Tata, Bátonyterenye, Törökbálint,
Öreglak, Vásárosnamény, Zomba,
Szombathely,
Balatonkenese,
Keszthely, Budapest.
Az ünnepélyes megnyitót részvételével megtisztelte Andrésiné Dr.
Ambrus Ildikó, az Országos
Erdészeti Egyesület alelnöke,
Puskás Lajos, az Erdészeti Erdei
Iskolák szakosztályelnöke, Halácsy
Ágnes az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Oktatásért Felelős
Államtitkárság képviselője, Herczeg
Zsolt Mezőtúr város polgármestere.
A rendező iskola fenntartója részéről nagytiszteletű Mihalina László
igei köszöntésével nyílt meg a
XXVII. Kaán Károly Országos
Verseny. Ezt követően Égerné
Tamás Annamária, a Mezőtúri
Református Kollégium főigazgatója
köszöntötte a verseny résztvevőit.
Dr. Babai Dániel Kaán Károly díjas
etnobotanikus,
M TA
Bölcsésztudományi Kutatóközpont

Néprajztudományi Intézet kutatójának életútját hallgathatták meg a
résztvevők.
Az ünnepélyes megnyitó után az
iskola udvarán található Kaán
Károly emlékparkban koszorúzásra
került sor. Az elmúlt évben itt
került elhelyezésre a Győrfi Sándor
Ko s s u t h - ,
M u n k á c s y- ,
Mednyánszky- és Magyar Örökség
- díjas szobrászművész alkotása,
amelyet 2002-ben a verseny 10 éves
évfordulójára készített. Az elmúlt
időben 26, a győztesek nevével ellátott levéllel gyarapodott a szobor.
Az emlékteremben a 27 év
Aranykönyveit, fotóalbumait, pólóit, tanári segédanyagait, okleveleit
tekinthették meg, amely minden
évben kiadásra kerül.
2019. május 24-én 15.00 órától a
kiselőadások bemutatására került
sor a Református Kollégium dísztermében, amelyek magas színvonala
a zsűrit nehéz döntési helyzetbe
hozta.
A kiselőadásokat követően a
Mezőtúri Református Kollégium
diákjai színvonalas műsort adtak a
versenyzők és felkészítő tanáraik
tiszteletére a Református Kollégium
dísztermében. Felkészítő tanár:
Major Erzsébet.
A terepgyakorlati nap 2019. május
25-én Kaán Károly emlékfaültetéssel
kezdődött a Belvárosi Református
Nagytemplom kertjében. Az év fájának, a sajmeggynek elültetésére
került sor. Az erdész munkáját
megismerték, a NEFAG Zrt.
Erdészeti Erdei Iskola vezetője
Csikós Eszter segítségével. Dr. Tóth
Albert Prof. Emeritus bemutatta a
Fegyverneki kunhalmot, majd a
tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi
Múzeumot. Gyakorlatban is bemutathatták tudásukat a versenyzők a
terepgyakorlati feladatok megoldásával.
2019. május 26-án az elméleti fordulóra került sor. Időközben a felkészítő tanárok megismerték a versenynek otthont adó történelmi
emlékhelyet. Ezt követően Bódis
Bertalan „Digitális tananyagok, eszközök alkalmazása a természetismeret oktatásában” címmel tartott

előadást a felkészítő tanárok részére.
A XXVII. versenyév alkalmából
emlékérmek, emlékplakettek átadására került sor. André Zoltán a
NEFAG Zrt. szolnoki vezetője kapta
ezt az elismerést, aki személyesen
nem tudott részt venni az ünnepségen. Az ünnepélyes díjkiosztáson a
tanulók számos ajándékot kaptak,
a szponzorok és támogatók jóvoltából. Az első három helyezett tanuló és felkészítő tanára Kaán Károly
Emlékérmet kapott, melyet Győrfi
Sándor Kossuth –díjas szobrászművész készített.
Minden tanuló ajándékcsomaggal
térhetett haza, a TermészetBúvár,
az Erdészeti Lapok és a Mi erdőnk
kiadványait is magukkal vihették,
valamint Gonda István, a népművészet mestere kerámia emlékplakettjét. A húsz visszatérő tanár, akik
2-17 alkalommal vettek részt a
mezőtúri országos döntőn, emléklapot, emlékplakettet és könyvjutalmat kaptak.
Az országos természetismereti versenyen résztvevő tanulók a NEFAG
Zrt. Erdészeti Erdei Iskolájában,
Szolnokon, kedvezményes táborozásra lehetőséget kaptak, valamint
az Andromeda Travel Utazási Iroda
jóvoltából görögországi utazási
lehetőségeket és utazási utalványokat.
A verseny rendezői megköszönték
az
Emberi
Erőforrás
Minisztériumának,
az
Agrárminisztériumnak, a Herman
Ottó Intézetnek, a Nemzeti
Tehetség Programnak, az Országos
Erdészeti Egyesületnek, Mezőtúr
Város Önkormányzatának, a
Mezőtúri
Re fo r m á t u s
Egyházközségnek és a Mezőtúri
Református Kollégiumnak, a
Mecsekerdő Zrt-nek, a Kiskunsági
Nemzeti Parkért Alapítványnak,
NEFAG ZRt-nek, Máté Bence természetfotósnak, hazánk nemzeti parkjainak valamint magánszemélyeknek a versenyhez nyújtott segítségét.
Dr. Krizsán Józsefné
a versenybizottság titkára

Felhívás 50 éves osztálytalálkozóra
Szeretettel várjuk azokat, akik 1969-ben végeztek a Kossuth Téri Általábos
Iskola A osztályában (osztályfőnök :Török László).
Szeptember 7-én szombaton 10 órakor tartandó ünnepségünkre várjuk
a volt osztálytársakat. A találkozó és ebéd helyszíne : Gyöngyhalász
Étterem.Várjuk a jelentkezőket a 0630 482 62 28-as telefonszámon.
Sólyom András
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Az 50. érettségi találkozó a Református Gimnáziumban
1969-ben érettségiztek a 4.a és 4.b osztály tanulói, akik 43 fővel végeztek az akkori Dózsa György Gimnáziumban. E jeles esemény megünneplésére került sor június 15-én a Mezőtúri Református Kollégiumban
egy osztálytalálkozó keretében.

Bognárné Lévai Edit és dr. Hock
Ernő szervezők meghívására összesen, családtagokkal együtt 40 fő
vett részt a találkozón. Soósné Metz
Edit osztályfőnök és dr. Gombás
István is tiszteletét tette a programon.
Az osztálytársak közül voltak , akik
Kaposvárról, Dunavarsányból, és
Budapestről is érkeztek, hogy újból
felidézzék az 50 évvel ezelőtti eseményeket és az azóta eltelt időszakot.
A jó hangulatú osztályfőnöki óra
után közös ebéddel foltyatódott a

program. A résztvevők megegyeztek abban, hogy 5 év múlva ismételten találkoznak majd.
Mindkét osztály tanulói köszönetüket fejezik ki Égerné Tamás
Annamáriának
a
Mezőtúri
Református Kollégium főigazgató
asszonyának, hogy biztosította számunkra egykori iskolájuk saját osztálytermét.
Továbbá köszönik a Szőlőfürt
Vendéglő kimagasló színvonalú
vendéglátását is.
-Szerk.-

Az I. Túri Halas Napok
Horgászversenyt július 13-án rendeztük meg a Ligeti tónál.

Eredmények:
1.hely: Csikós Attila, Kádár Zoltán
10,25 kg
2.hely: Pap István, Kézsmárki Attila
9,17 kg
3.hely: Munkácsi Lajos, Varga
József 7,93 kg
4.hely: Malavolti Andrea, Kiss
Zoltán 7,02 kg
5.hely: Gómány István, Gulyás
Bence 6,18 kg
6.hely: Török Gyula, Juszku István
5,90 kg
7.hely: Dóra Laajosné, Krecsko
László 5,78 kg
8.hely: Fekete Rekényi Péter, Nyíri

A Mezőtúri Horgász Egyesület
Gyerek Horgászversenyt rendezett július 14-én a Ligeti tónál.
Eredmények:

Horgászhírek

A Mezőtúri Horgász Egyesület
Balogh Sándor Emlékversenyt
rendezett július 6-án és 7-én. A
vegyes halfogó verseny 24 órás
volt a Harcsáson.
Eredmények:
1.hely: Kézsmárki Attila, Pap István
75,09 kg
2.hely: Hajdú Róbert Pinki,
Murányi Bálint 54,2 kg
3.hely: Csató Sándor, Máté István
47,11 kg
4.hely: Takács Dóra, Bartos Péter
28,43 kg
5.hely: Ifj Blaha József, Blaha
József 26,97 kg
6.hely: Gergely Sándor, Putnoki
Gábor 23,98 kg
7.hely: Ifj Derecskei Sándor,
Derecskei Sándor 22,66 kg
8.hely: Patkós József, Gulyás

Sándor 22,56 kg
9.hely: Jóni Barna, Berta Ferenc 20
kg
10.hely: Balaskó László, Veres Imre
19,90 kg
11.hely: Krecskó László, Dóra
Lajosné 19,44 kg
12.hely: Szűcs Zoltán, Ungi István
16,32 kg
13.hely: Csipes József, Hummer
Antal 12,92 kg
14.hely: Blaha Ferenc, Szűcs Tamás
10,54 kg
15.hely: Juhász István, Juhász
Balázs 8,01 kg
16.hely: Cseh Tamás, Kozák Csaba
3,05 kg
17.hely: Ványai Zoltán, Bíró Sándor
1,74 kg
18.hely: Jung János, Patkós Imre
Tejföl 1,10 kg
Legnagyobb hal: Takács Dóra 7,45
kg, ponty
Össz fogás: 416,62 kg
Össz induló: 36 fő
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri
Horgász Egyesület, Balogh Sándor,
Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt,
Pont TV, Mezőtúr és Vidéke
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László 5,44 kg
9.hely: Balog István, Debreczeni
János 4,57 kg
10.hely: Bódi Csaba, Pusztai Ádám
4,04 kg
11.hely: Ványai Zoltán, Bíró Sándor
3,63 kg
12.hely: Cseh Tamás, Szabó
Alexandra 2,83 kg
13.hely: Ifj Vásárhelyi Lajos,
Vásárhelyi Lajos 2,02 kg
14.hely: Svaier Tamás, Szabó Ádám
1,18 kg
15.hely: Dóczi József, Dóczi Csaba
1,07 kg
16.hely: Pálinkás János, Szarka
Katalin
Legnagyobb hal: Török Gyula 3,37
kg, ponty
Gratulálunk a versenyzőknek!
Össz induló: 32 fő
Össz fogás: 77,05 kg
Köszönjük a támogatást: Túri Halas
Napok,
Mezőtúri
Horgász
Egyesület, Pinki Horgász és
Kisállateledel Bolt, Mezőtúr és
Vidéke. Köszönjük a finom ebédet:
Herczeg Antal, Borsányi Sándor,
Nagy Lajos.

2.hely: Malavolti Marcell 7,22 kg
3.hely: Baranyi Attila 5,54 kg
4.hely: Gómány István 3,84 kg
5.hely: Debreceni János 3,73 kg
6.hely: Beregszászi Kristóf 2,38 kg
7.hely: Török Iván 1,61 kg.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Össz induló: 7 fő.
Össz fogás: 35,09 kg.
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri
Horgász Egyesület, Pinki Horgász
és Kisállateledel Bolt, Kiss Georgina,
Mezőtúr és Vidéke.

1.hely: Fási József 10,77 kg

Túri Vásár Kupa Horgászverseny
2019. 08. 10.
1 botos, finomszerelékes (úszós), 2 fős csapatverseny. A-B szektor.
Helye: Ligeti Tó.
Gyülekező: 7,00
Sorsolás: 7,30
Etetés: 8,50.
Horgászat: 9-13 óráig.
Nevezési határidő: 2019.08.09.
Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata Tilos!
A versenyen kötelező a legalább 2 méter hosszú haltartó.
A versenyen gyerek és ifjúsági horgászok is indulhatnak és a nevezésük
ingyenes.
A versenyen a gyerek csapatok egy helyen ülnek.
A gyerekek külön díjazásban részesülnek.
A kifogott halat mindenki köteles életben tartani és mérlegelés után vis�szaengedni a vízbe!
Nevezés és további információ: Veres Imre, versenyszervezőnél.
Tel: 06/20-9159700
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ELHUNYTAK
Máté József élt 76 évet,
Major Balázsné Bujda Erzsébet
élt 84 évet,
Miskolczi Pál élt 95 évet,
Kálnai Imre élt 64 évet,
Takács Istvánné Arany Mária
élt 100 évet,
Bordács Andrásné Lakatos Margit
élt 100 évet,
Mészáros Lászlóné Lukács Róza
élt 86 évet,
Matló Károlyné Veres Ilona élt 80 évet,
Kara Istvánné Fodor Terézia élt 76 évet.

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

közéleti lap

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

Bálint Bence
(Török Eszter)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Augusztus 2-8-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 06/56/550-445
Augusztus 9-15-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 06/56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 3-4-én:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)
Tel.: 06/30/239-9343
Augusztus 11-én:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.:06/56/352-265;
06/30/977-0936

Rendelési idő változás
IV. számú felnőtt háziorvosi szolgálat rendelési ideje augusztusban Dr.
Bodola Gyöngyi háziorvos körzetben:
2019.augusztus 5 – 2019. augusztus 31-ig
Hétfő: 10-12
Kedd: 10-12
Szerda:13-15
Csütörtök: 10-12
Péntek: 8-10
Helyettesítő orvos: Dr. Tálas Gabriella
Rendelő telefonszáma: 06-56-550-660
IV. számú felnőtt háziorvosi szolgálat rendelési ideje szeptemberben Dr.
Bodola Gyöngyi háziorvos körzetben:
2019.szeptember 2 – 2019. szeptember 30-ig
Hétfő: 12.30-14.30
Kedd: 12.30-14.30
Szerda: 9.30-11.30
Csütörtök: 12.30-14.30
Péntek: 12.30-14.30
Helyettesítő orvos: Dr. Kun Elemér
Rendelő telefonszáma: 06-56-550-660

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
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