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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 Kupa utcai futóverseny
2015. 08. 08. szombat 13:00-tól - 2015. 08. 08. szombat 20:00-ig
A 46.sz. főközlekedési út a Puskin úttól a Rákóczi út úttorkolatáig teljes
lezárásra kerül. Érintett útszakaszok a Bajcsy-Zs. út, Szabadság tér, Dózsa
Gy. út.
Túri Vásár
2015. 08. 08. szombat 13:00-tól 2015. 08. 09. 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:
-2015. 08. 08. szombat 13:00- tól 20:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Kürt út, Kossuth L. út,
Kossuth tér, ( a 46. sz. út régi nyomvonala), a Túri Kupa utcai futóverseny
ideje alatt.
-2015. 08. 08. szombat 20:00-tól -2015. 08. 09. vasárnap 24:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út a futóversenyt követően a Túri Vásár ideje alatt.
Előre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel: Bordács László

Mezőtúron idén is megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált
arTúr Fesztivál és Túri Vásár 2015. augusztus 4-9-ig.
A fesztivál összművészeti jellegű rendezvény, melyben a különféle művészeti ágak (népzene, komolyzene, világzene, könnyűzene, táncművészet,
képzőművészet stb.) jeles hazai képviselői vesznek részt. Éppen az összművészeti jelleg miatt igen széles társadalmi rétegeket mozgat meg, egyre nagyobb
látogatottságú, és egyre szélesebb hatókörű rendezvénnyé nőtte ki magát. Programjaink összeállításánál törekedtünk arra, hogy minden korosztály érdeklődési körének megfelelő programokat találjon.
A Túri Vásár a már tőle megszokott színes vásári forgatagával a Szolnoki úton várja az érdeklődőket. Ezúton is nagyon köszönjük az útzárral érintett
területen lakók és cégek türelmét és megértését. A víztorony alatti területen egész napos színpadi programokkal, vásári forgataggal, kitelepült vidámparkkal és finom falatokkal várjuk kedves látogatóinkat.
A programokról bővebben plakátjainkon, programajánló műsorfüzetünkben, valamint a www.turivasar.
hu a www.mezotur.hu és www.mkskft.hu oldalakon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. A programok
látogatása ingyenes! Ezúton is nagyon köszönjük mindazon intézményeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek a segítséget, akik rendezvényeik szervezésével hozzájárulnak az arTúr
Fesztivál és Túri Vásár programjainak színesítéséhez, illetve munkájukkal segítik a programsorozat lebonyolítását!
Minden érdeklődőt szeretettel vár Mezőtúr Város Önkormányzata, és a főszervező Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN. Kft.
Autósok figyelem!					
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Autósok figyelem!
- tájékoztató a mezőtúri jelzőlámpákkal kapcsolatban A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közlekedésbiztonsági projektek megvalósítására pályázott (KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú
Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton tárgyú projekt: „Jelzőlámpás csomópontok jelző és irányító berendezéseinek
beszerzése és beüzemelése, valamint az ehhez kapcsolódó távfelügyeleti
szoftverrendszer szállítása”), amelynek keretében Mezőtúr Város országos közúthálózatán (46. sz. főút) működő három jelzőlámpás
csomópont (azonosítási számuk: L021, L022,
L023) korszerűsítésére is sor került. A
rekonstrukciós munkálatokat közbeszerzési
eljárás alapján külső vállalkozó, a Swarco
Traffic Hungaria Kft. végezte. A vezérlőberendezések, az alépítményi kábelek cseréje
mellett a hagyományos (izzós) jelzőfejek
kerültek lecserélésre korszerű, energiatakarékos LED betétes jelzőfejekre.
A terepi munkák mellett a jelzőlámpás programok (szabályozástechnikai tervek) felülvizsgálata is megtörtént. A jóváhagyott terveknek megfelelően mindhárom csomópontban forgalomtól függő szabályozás került
bevezetésre. A forgalomtól függő vezérléssel működő berendezéseknél az
áthaladási igényt jármű-és gyalogosérzékelők (detektorok, nyomógombok) továbbítják a vezérlőberendezéshez. A szabad jelzés (zöldidő) a forgalmi igényeknek megfelelően kerül kiválasztásra. A rekonstrukciós
munkálatok előtt a csomópontok rögzített idejű jelzésidőterv (fix program) alapján, illetve részben forgalomtól függő szabályozás szerint

működtek. A szabályozástechnikai tervek felülvizsgálatának elsődleges
célja az volt, hogy rugalmas, a forgalmi igényekhez jobban igazodó és a
jelenlegi műszaki szabályozásnak megfelelő fázistervek kerüljenek beépítésre. A tervezés alapjául szolgált a vállalkozó által végzett sávonkénti
forgalomszámlálás, melynek segítségével meghatározásra került a különböző irányok forgalomnagysága.
A mezőtúri csomópontokban a gyalogos
nyomógombok mellett mágneses járműérzékelők kerültek beépítésre. A mágneses
járműérzékelés elve azon alapszik, hogy a
járművek mágneses tömege megváltoztatja saját környezetében a Föld mágneses
erőterének erővonalait. A burkolatba
beépített, fém csőben elhelyezett egység
érzékeli a Föld mágneses terének az elhaladó jármű általi változását és jelet ad a
csomópontot vezérlő automatikának. A
járműérzékelők használata során általános problémaként jelentkezik, hogy
a járművezetők nem a megállás helyét jelző vonal előtt állnak meg közvetlenül, ezáltal a vonaltól 4-5 méterre telepített érzékelők nem regisztrálják a
járművek továbbhaladási igényét.
Az elmúlt időszakban az önkormányzat és a lakosság részéről több észrevétel, panasz érkezett társaságunkhoz a mezőtúri jelzőlámpák működésével kapcsolatban. A működési problémákat, helyszíni tapasztalatainkat
jeleztük a kivitelező elé, aki garanciális kötelezettségének terhére elvégzi a
szükséges beállításokat.

Tisztelt Lakosság!
Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr tájékoztatása alapján a következő kezdeményezésre szeretném felhívni a
figyelmüket:
Az elmúlt hónapok híradásaiból értesülhettek arról a világméretű klímavédelmi kezdeményezésről, amelyet Al
Gore, a környezetvédelmi tevékenységéért Nobel – békedíjjal elismert volt amerikai alelnök indított el, és amit Ban
Mun ENSZ – főtitkár is támogat. Az Élő Bolygónk aláírásgyűjtő honlap elindításával ( www.elobolygonk.hu )
Magyarország elsőként csatlakozott ehhez a nemzetközi összefogáshoz.
Ez az akció nem pusztán természeti értékeink védelméről szól, hanem a saját életünk, javaink, biztonságunk és
gyermekeink jövőjének megvédéséről, különös tekintettel arra, hogy a klímaváltozás hatása itt, a Kárpát – medencében súlyosabb következménnyel jár, mint Európa más térségében.
Kérem, hogy a www.elobolygonk.hu klímavédelmi honlapra ellátogatva támogassa a kezdeményezést.

Herczeg Zsolt
polgármester

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében Herczeg Zsolt polgármester ezúton is gratulál Hornyákné
Sila Katalin fazekas, népi iparművésznek, aki alkotásaival a XVI. Élő
Népművészet Országos Pályázaton
vett részt. A szakmai zsűri értékelését követően az Észak-alföldi
Regionális Kiállításon Debrecenben
mezőtúri zöld mázas kerámiák
kerültek bemutatásra. A kiállítás
augusztus 28-áig tekinthető meg a
Debreceni Művelődési Központ
Belvárosi Galériájában.

Karsainé Szabó Judit

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem,
kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban,
munkaidőben Szabóné Kara Erzsébetnél!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com			
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
Boldog István

Országgyűlési Képviselő

Ügyfélfogadási rend
Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) ügyfélfogadási ideje:
- hétfő: 8:00 - 12:00
- szerda: 8:00 - 16:30

ÚSZÁS OKTATÁS A
NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
A Mezőtúri Úszószakosztály kis
létszámú, csoportos, intenzív, 10
alkalmas úszásoktatást indít:
délelőtt és délután:
2015. augusztus 3-tól
2015. augusztus 14-ig
A részletekről érdeklődni, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter: 06/70 333-9851
Tokács Anikó: 06/70 333-9852

2015. július 17.

Varázslatos Szent Iván éj
Július 1-jén megrendezésre
került a Szent Iván éji tűzugrás.
Szerencsére (első időpontunk
után) az időjárás most nekünk kedvezett és gyönyörű időben tudtuk
fogadni vendégeinket.

Fotó: Soltész István

Elsőként a Tűzfészek Társulat
két gólyalábasa mókázott a gyerekekkel egészen sötétedésig, majd az
Ákom-Bákom Bábcsoport bábosai
szórakoztatták a gyerekközönséget
az Egyszer volt…a kiskondás című
előadással.
A talpalávalót az egész este folyamán a Bakator zenekar szolgáltatta,
akikhez táncházak erejéig csatlakozott a „Leg a láb” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény két
tánctanára Szakálos Kitti és
Szabados Tamás is.

Fotó: Soltész István

Az este folyamán sor került a
Szent Iván legcsúnyább boszija versenyre is, amelyre egyelőre négy
versenyző érkezett (Bíró Dániel,
Bíró Noémi, Jancsa Sára, Szilágyi
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Lajosné), akiket - mivel ők voltak a
legbátrabbak – ajándékkal jutalmaztunk. Reméljük, hogy vállalkozó szellemű boszorkányokkal a
jövőben ebből a vicces kezdeményezésből hagyományt tudunk

teremteni.
Az este folytatásaképpen visszatért hozzánk a Tűzfészek Társulat
egy fergeteges tűzzsonglőr showval, amellyel elkápráztatták a
közönséget. A tehetséges tűzzsonglőrök gyújtották meg Szent Iván
tüzét. Miután a máglya leégett a
belőle maradt parazsat a bátor
jelentkezők átugorhatták. Nagy
örömünkre ezt a közönségből – felnőttek és gyerekek egyaránt - szép
számmal meg is tették.
Egy nagyon jó hangulatú délutánt és csodálatos estét töltöttünk

együtt. Köszönjük minden kedves
kilátogatónak és fellépőnek, hogy
megtisztelték e nagyszerű programot!
Találkozzunk jövőre is!

Orosz A.

arTúr Fesztivál és Túri Vásár
augusztus 4-9.
Thurzó Zoltán, Acoustic
World, Kaláka Együttes,
Feke Pál, Vivat Bacchus,
Deák Bill Blues Band,
Anima Sound System, Tom White és barátai,

MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR ZENEKAR

Ez év júniusában is megrendeztük gyermekeink és szüleik számára a nevelési év lezárásaként
Családi- és gyermeknapi rendezvényünket.
Hagyományainkhoz híven az
idén is rengetek játék közül választhattak bölcsődéseink.

Nagy örömet jelentet számokra
többek között a lovaskocsikázás, a
légvárban ugrálás, tűzoltóautó
megtekintése, csillámtetoválás, de
szívesen vettek részt a kézműves
foglalkozáson, ahol nagyon szép

díszeket készíthettek.
A legnagyobb meglepetést a kis
„ugráló pónik” okozták , melyeket
nagy örömmel vettek birtokukba a
gyermekek.
Rendezvényünkről minden kisgyermek boldogan, felejthetetlen
élményekkel tért haza.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek és
adományozónak a bölcsődénk szülői munkaközösségének kezdeményezésére indított összefogást,
melynek eredményeként napellenzőt ajándékoztak bölcsődés gyermekeinknek.
Jó pihenést, kellemes nyarat
kívánunk mindenkinek!

az intézmény dolgozói

Új fenntartó, új célok
A Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtól a
Nemzetgazdasági Minisztérium
fenntartásába került. A kormány
döntése alapján ugyanis július
1-től a szakképzést folytató intézményeknél fenntartóváltás valósult meg, emellett létrejöttek a
szakképzési centrumok is.
Az új rendszerben a szakképzési
centrumok szakmai és gazdálkodási önállóságot, a szervezeti egységként működő iskoláik pedig részleges gazdálkodási önállóságot kapnak. Mindez nagyobb felelősséget
jelent, ugyanakkor motivációs lehetőséget is ad a szakmai feladatok
minél eredményesebb megvalósításához és a folyamatos napi működéshez.
Majoros Gergely, a Teleki Blanka
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium intézményvezetője elmondta, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdasági szemlélettel próbálja
majd az iskoláit működtetni, fenn-

tartani. A munkaerőpiac igényeit és
az oktatást megpróbálják minél jobban összehangolni.
Az intézményvezető kihangsúlyozta, hogy az iskolában megmarad a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés is, emellett céljuk a
felnőttképzés beindítása. A gimnáziumi képzés esetében a minőség
javítására törekednek a jövőben,
míg a szakközépiskolában végzettek munkakör betöltésére jogosító
érettségit szerezhetnek majd.
Majoros Gergely elmondta, hogy
idén is indul érettségire épülő, nappali rendszerű OKJ-s szakmák oktatása az intézményben. Augusztus
24-ig várják a jelentkezőket a gyakorló ápoló, a kereskedő, a pénzügyi-számviteli ügyintéző és a vendéglátás- szervező-vendéglősképzésekre. Ezentúl a szakiskolai
végzetettséggel rendelkező diákok
számára érettségi vizsgára való felkészítésre is nyílik lehetőség a
Telekiben.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió
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Keszthelyi Dalünnepen a Vivace Kamarakórus
1910 júliusában Festetics Tasziló
gróf úr fővédnöksége alatt rendezték meg először a Keszthelyi
Dalünnepet. 2010-ben lelkes keszthelyi dalosok felélesztették ezt a
nagyszerű találkozót, 2015-ben
negyedik alkalommal rendezték
meg.
A Keszthelyi Dalünnepen, az
Amatőr Kórusok Fesztiválján a
Vivace Kamarakórus képviselte
Mezőtúrt.
Június 26-án, pénteken 13 órakor
a Festetics kastély „tükörtermében”
adtunk egy önálló koncertet. Délután
4 órakor kezdődött a „sétakoncert”,
amikor Keszthely sétálóutcáján énekeltünk a turisták és a helyiek legnagyobb örömére. Este 8 után „staféta
éneklés” vette kezdetét, amikor az
összes – 35 – kórus a Dalünnep zászlajára feltűzhette saját szalagját,
ezzel
is
megemlékezve
a
Dalünnepről. Ezt követően minden
kórus meggyújtotta a saját fáklyáját
és énekelve sétáltunk le a Balaton
partjára, ahol a közel 1000 dalossal
összkari műveket énekeltünk.
Június 26-27-én a szervezők

lehetőséget biztosítottak a kórusok
számára KÓTA támogatás által
szakmai minősítőre is. A kórusokat

Fotó: Soltész Tamás

neves szakemberekből álló zsűri
hallgatta meg
(Kertész Attila, a zsűri elnöke,
egyetemi docens, Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodály Társaság
elnökségi tagja; Rostetterné Nagy
Rita, a Veszprémi Hittudományi
Főiskola zenetanára, a Veszprémi
Dohnányi Ernő Szakközépiskola
tanszékvezető tanára, a Veszprémi
Scola Regina kórus karnagya; és
Nagy Ernő, KÓTA-díjas, Artisjus-

Magyar Örökség-díjas a mezőtúri reformátusság

díjas karnagy, a Magyar Kodály
Társaság elnökségi tagja), akik
különböző tanácsokkal látták el a

karnagyokat.
A nagy megmérettetésünk szombaton volt a Balatoni Múzeumban.
Ez a Dalünnep egy fesztivál, de
megteremtik azt a lehetőséget a
kórusok számára, hogy minősüljenek is. Mi is kértünk alapminősítést, hiszen eddig még nem volt. A
minősítési rendszer az Éneklő
Magyarország sorozatában van, ez
felnőtt kórusoknak szól. Kétféle
minősítés van, az alapminősítés
(bronz, ezüst, arany), valamint a

Kelemen Márton,
a Vivace kamarakórus tagja

Családi Napok a Református Idősotthonokban
2015. június 18-án Családi Napot
tartottunk a Mezőtúri Református
Egyházközség Szendy Pál Idősek
Otthonában.
A
rendezvény
Mihalina László lelkészelnök nyitó
áhítatával kezdődött, majd Batta
Attila
Viktor
alpolgármester
Mezőtúr Város Önkormányzata
részéről és Kovács Anett Beáta az
Idősek Otthona intézményvezetője
köszöntötte a lakókat és a hozzátartozókat. Az ünnepi műsort a
Református Kollégium énekkara, az
Idősek Otthona lakói és dolgozói
adták elő Seres Attiláné karnagy
vezetésével. A színvonalas műsort
követően a résztvevők közösen
elfogyasztották a finom ebédet.
2015. június 25-én a Mezőtúri
Református Egyházközség „Bíró
Kálmánné Bakos Ilona” Idősek

2015. június 20-án a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében
Magyar Örökség-díjat kapott az 1530-ban alapított Mezőtúri Református
Kollégium. Az elismerő oklevelet és az aranyjelvényt átvette Vasas István
főigazgató az intézmény részéről és Mihalina László lelkészelnök a fenntartó Mezőtúri Református Egyházközség részéről.

kiemelt kórusok számára szóló. Az
induló énekkarokat pontozzák, ez
alapján kapható a minősítés.Este
került sor az eredményhirdetésre,
ahol arany minősítést kaptunk. Ez
óriási eredmény számunkra,
nagyon boldogok vagyunk. Ezzel a
minősítéssel a Vivace Kamarakórus
bekerült az országos vérkeringésbe,
különböző lehetőséghez juthatunk
a továbbiakban. Szombaton este
aztán felhőtlenül ünnepeltünk a
Balaton partján, még a zsűri elnöke
is csatlakozott hozzánk egy kis
időre.
Vasárnap délelőtt hazafelé tartva
a Balaton északi partján Tihanyban
álltunk meg, ahol az eső miatt csak
rövid ideig gyönyörködhettünk a
panorámában, de a templomban
azért még énekeltünk egy
Engesztelő éneket.
Sok-sok élménnyel gazdagodva
folytatjuk a munkát - az arTúr fesztivál szombatján, 17 órakor a Városi
Galériában találkozhatnak velünk.
Ezúton is köszönjük a támogatást.

Otthonában tartottunk Családi
Napot, ahol Mihalina László lelkészelnök nyitó áhítatát követően
dr. Farkasinszky Fanni Mezőtúr
Város aljegyzője és Kovács Anett
Beáta intézményvezető köszöntötte
a megjelenteket. Ezen a Családi
Napon is szép számmal megjelentek a lakók hozzátartozói és közösen megtekinthettük a lakók által
előadott kulturális műsort, majd ezt
követően a finom ebéd elfogyasztására került sor.
A „családi nap” rendezvények
célja, hogy az otthonban élő lakók
és hozzátartozóik, valamint a dolgozók egy kellemes napot tölthessenek együtt, amely egyben nagyobb
betekintési lehetőséget ad az otthon
életébe a hozzátartozóknak, illetve
a meghívott vendégeknek.

Véradás
2015 július 22. 08.00-13.00-ig a véradás a
Közösségi Házban, és 2015 augusztus 09-én 9.0014.00-ig a Túri Vásáron, a Városi Sportcentrumban.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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Legeredményesebb tanévem
Eddigi pályafutásom legeredményesebb tanévét tudhatom mögöttem.
Kisfiam és egyben tanítványon, Biró Ádám Márk a Kossuth Lajos MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6. osztályos tanulója, aki rendkívüli eredményeket ért el a 2014/2015-ös tanévben matematikából.
Országos éremtáblázata egyéni és csapatversenyben szimmetrikus lett:
egyéni
csapat
Bendegúz Tudásbajnokság,
Matekguru, Nyíregyháza- Sóstó
Szeged 1. hely
1. hely (Biró Ádám Márk, Nagy
Sándor, Rácz Rikárdó)
KockaKobak, Budapest 2. hely
Kecske Kupa, Kecskemét 2. hely
(Biró Ádám Márk, Dormán Gerda,
Nagy Sándor, Rácz Rikárdó)
Pangea, Budapest 3. hely
Dürer, Miskolc 3. hely (Biró
Ádám Márk, Nagy Sándor, Spinou
Heléna Laura)
Sok helyre eljutottunk a matematika révén, hiszen a KockaKobak eredményhirdetése a Csodák Palotájában volt, a Matekguru a sóstói Kis Vakond
Gyermektáborban és a Nyíregyházi Állatparkban, a Dürer Verseny pedig
Miskolcon, amikor a Kocsonya Fesztivál volt. A Pangea Matematikaverseny
ünnepélyes díjátadója Budapesten a Mariott Hotel Báltermében volt, ahol
Elisabeth Taylor a 40. születésnapját ünnepelte. Ezt a díjátadó utáni dunai
sétahajózáson tudtuk meg. Mi pedig itt ünnepelhettük a kisfiam 13. születésnapját egy eredményes matematikaverseny jutalmaként. Csodálatos volt
szemben a Budai Várral.
A többi versenyeredményei is szépek voltak:
Ószőlői Matematikaverseny
megyei 1. hely
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei 2. hely
országos 45. hely
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
megyei 1. hely
országos 46. hely
Németh József Matematika Emlékverseny
megyei 1. hely
II. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
30. hely (Nagyvárad)
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjén harmadik alkalommal vehettünk részt, harmadik osztályban Kecskeméten Nagyné Mile Ilona

kolléganőmmel, aki alsó tagozaton tanította és elindította Ádámot ezen az
úton (ez alkalommal is köszönet érte). Negyedik osztályban Veszprémben,
ebben a tanévben pedig Pécsett tölthettünk el négy feledhetetlen napot. A
rendezvény három napos volt, mi még egy napot hosszabbítottunk és csodálhattuk Pécs városát, nevezetességeit. Feledhetetlen és csodálatos élményekben volt részünk, többek között amikor Szegeden a Tudásbajnokságon
egy színpadon állhattam az eredményhirdetésen mint felkészítő saját gyermekemmel. Elmondhatatlanul boldog és büszke voltam rá.

Elismerésként Pedagógusnapon oklevelet vehettem át a jövő nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkámért. Köszönöm! Ádám pedig
a Tanévzáró ünnepségen másodjára vehette át a 2014-ben alapított dr.
Varga Kálmán díjat és a legtöbb igazgatói dicséretért járó oklevelet.
Zárásként június 27-én a Mategye Alapítvány évadzáró rendezvényén
vehettünk részt Solton Farkasné Tünde kolléganőmmel együtt.
Köszönet a KLIK Mezőtúri Tankerületének és Tar Anikó tagintézmény-vezetőnek, hogy támogatta részvételünket a versenyeken, és köszönöm kisfiamnak, hogy kitartó munkájának eredményeként ilyen fantasztikus élményekben részesített. Büszke vagyok rá, és a nagyfiamra, Attilára is, aki szeptembertől harmadéves egyetemista lesz Gödöllőn a SZIE gépészmérnöki karán.

Biróné Dragán Enikő
matematika szaktanár
Kossuth Lajos Magyar- Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Nyugdíjasok baráti találkozója
A Városi Nyugdíjas Klub szervezésében június 25-én ismét remek hangulatú baráti találkozón vehettek részt a mezőtúri nyugdíjas klubok tagjai.
A tavalyi évben először került sor erre a programra. A Gyalogné Maca néni
klubvezetéséhez kötődő egykori strandparty-k emlékét felidézve hagyományteremtő céllal kezdeményezték ezt a rendezvényt. A vezetőség úgy
gondolta, hogy egy olyan hiánypótló eseményt szerveznek, melyre az aktív
helyi nyugdíjas klubok tagságát hívják meg és együtt töltenek el egy szép
nyári napot. A szervezők eredetileg a városi strandra találták ki a helyszínt
és a szórakoztató programokat. Az idén azonban az időjárás közbeszólt,
így a Városi Oktatási Centrum ebédlőjébe költözött át az összejövetel. A
lelkes közönség a jó társaságnak, a Boldog Béláné Erzsike által kitalált és
megvalósított különböző játékoknak és a kellemes zenének köszönhetően
így is jól érezte magát, habár azért természetesen sajnálták, hogy nem
tudták kihasználni a helyi strand adottságait. Többen kis unokáikkal érkeztek, akik nagyszüleikkel együtt szintén vidáman vettek részt a reggeli tornán, a közös táncban és a sorversenyeken.

Most következzenek a résztvevők, akik örömmel fogadták el a szervezők
meghívását: „Tisztelet” Vasutas Klub, Napsugár Kultúrkör, Lokomotív
Nyugdíjas Klub, Szív-Ér Klub, Nagyothallók Irodalmi Klubja, Újvárosi
Hagyományőrző Klub, Henry-Dunant Klub, Túr-Tű Foltvarró Szakkör,
Mozgássérültek Csoportja, Diabetes Klub, Együtt-Egymásért Klub és a házigazda: Városi Nyugdíjas Klub.
Herczeg Zsolt polgármester úr köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
nagyon fontosnak tartja az összetartozást erősítő ilyen és hasonló baráti
találkozókat, további jó egészséget kívánt a megjelenteknek, valamint
köszönte a szervezést a Városi Nyugdíjas Klubnak és valamennyi helyi
támogató önkormányzati vállalkozásnak.
A sikeres programhoz ismét szükség volt városi összefogásra, hiszen a
résztvevők étkezését Mezőtúr Város Önkormányzata biztosította, a menüt
és a desszertet a városi Kilián és a Zrínyi konyha készítette, szintén a
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft-nek köszönhetően a
városi strandfürdőt ingyenesen vehették volna igénybe a meghívottak, a
szükségszerű helyszínváltoztatást zökkenőmentesen bonyolította le a
Mezőtúri Ipari Park Kft., a kísérő programokat a Mezőtúri Közművelődési
és Sport KN Kft., valamint az Egészségfejlesztési Iroda biztosította.
Bacsa Miklósné Ica néni klubvezető ezúton is köszöni a sikeres rendezvényhez nyújtott támogatásokat.

Karsainé Szabó Judit
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Mezőtúri programok 2015.
Időpont		 Rendezvény neve		
Helyszín
július 18.
Béketelepi utcabál		
Szép Ernő utca
július 22 A Mezőtúri Képzőművészeti
Takács-tanya
augusztus 20.
Alkotótelep viaszveszejtéses
bronzöntési szimpóziuma
július 30.
Emlékkiállítás a Mezőtúri
Városi Galéria
Képzőművészeti Alkotótelep
elhunyt jeles képzőművészeinek
tiszteletére - Borbás Tibor
Munkácsy-díjas szobrászművész
halálának 20. évfordulója alkalmából
július 29-aug. 1. East Fest			
Városi Strandfürdő
augusztus 4-8. ArTúr Fesztivál 		
a város különböző pontjai
augusztus 6-9. Kárpát-medencei Motoros
Városi Strandfürdő
Találkozó, Motorbemutató
augusztus 8.
Túri Vásár Kupa		
Túrtői-holtág
Horgászverseny		
Versenypálya
augusztus 8.
XIII. Túri Kupa Utcai		
belváros
Futóverseny
augusztus 8.
NOHAB Vasútmodellező
Közösségi Ház
Szakkör bemutartója
augusztus 9.
Túri Vásár			
Szolnoki út
augusztus 19.
„Hetedíziglen” A Mezőtúri
Túri Fazekas Múzeum
Családfakutató Kör kiállítása
augusztus 19.
Lampionúsztatás		
Hortobágy-Berettyó
meglepetés programokkal
főcsatorna
augusztus 20.
Sárkányhajó verseny		
Hortobágy-Berettyó
					
főcsatorna
augusztus 20.
A Mezőtúri Képzőművészeti
Városi Galéria
Alkotótelep záró kiállítása
augusztus 20.
Városi megemlékezés,
Kossuth Lajos tér
Szent István napi ünnepség,
Aratófelvonulás
augusztus 22-31. V. NaN-art Képzőművészeti
Takács-tanya
Mesterkurzus
augusztus 24.
Szüvellő Együttes (Baja)
Takács-tanya
fellépése
augusztus 27-30. Pontyfogó Kupa		
Harcsás mély ága
augusztus 30.
NaN-art Mesterkurzus
Takács-tanya
záró kiállítása
szeptember 1.
A II. világháború		
Kossuth Lajos tér
Áldozatainak Emléknapja
Pénteken,
Sétahajózás		
Hortobágy-Berettyó
szombaton,
illetve időpont egyeztetéssel		
augusztus 9., 19., 20.
Toronylátogatás
Városháza
Bővebb információ: www.mezotur.hu

40 év múlva újra az Újvárosi iskola padjaiban

LAMPION SZÉPSÉGVERSENY
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúr Város Sportjáért
Alapítvány 2015. augusztus 19-én, immáron hagyományként szervezi meg,
a varázslatos LAMPIONÚSZTATÁST. Ebből az alkalomból idén ismét
LAMPION SZÉPSÉGVERSENYT hirdetünk. A saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készült (fából, nádból, újrahasznosítható papírból,
stb.) lampionok fotóit 2015. augusztus 14-ig kérjük eljuttatni az alábbi
elérhetőségek valamelyikére:
Cím: Városi Oktatási Centrum (volt Főiskola)
Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Porta)
E-mail: aharto@mezotur.hu
A fényképek mellett mindenki legyen szíves feltüntetni a nevét, címét,
elérhetőségét és életkorát. A versenyen a következő korosztályokban lehet
indulni:
• Óvodások (3-6 éves korig)
• Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves korig)
• Általános iskola felső tagozat (11-14 éves korig)
• Középiskolások, gimnazisták (15-18 éves korig)
A zsűri, minden korcsoportban a legjobbat fogja jutalmazni.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2015. augusztus 19-én, a
LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával kerül sor.

Meghívó
Mezőtúri Veterángép Baráti kör szervezésében újra megrendezésre kerül
a VETERÁNGÉP TALÁLKOZÓ, GÉPBEMUTATÓ

ÉS ÜGYESSÉGI VERSENY.
Időpont: 2015. július 25, 9 óra
Helyszín: Kákásdűlő
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
1975-ben búcsúzott el iskolájától
a 8. c osztály, június 3-án a templom
alatti egykori tantermükben emlé-

keztek régi éveikre és tanáraikra.

Fotó: KMÉ

www.mezoturivtv.hu
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Lakossági felhívás
1956 címén

A készülő ’56-os emlékkönyv
részére gyűjtjük a mezőtúri 56-os
emlékezéseket, emlékeket és a
kommunizmus áldozatainak emlékeit. Kiket vittek el „malenkij robotra”, kiket hurcoltak a szovjet Gulág
táboraiba, kiket ért megpróbáltatás
a kuláküldözés időszakában. Kik
haltak meg mezőtúriak az ’56-os
forradalom és szabadságharc alatt
Pesten vagy bárhol. A forradalom
után kiket börtönöztek be, kik lettek eltiltva a pedagóguspályáról.
Mindehhez gyűjtjük a fotókat,
dokumentumokat és bármit.
Minden emléket tisztelettel és felelősséggel használunk és visszaszolgáltatjuk.

Kiss Imréné
ny. tanár
Búza u. 8.
Tel.: 56/351-947
Tóth Boldizsárné
ny. tanár
Fürdő u. 5

Törökszentmiklóson a
mezőtúriak is
megfenték a kaszát

Arattak a mezőtúri Hagyományőrző Klub tagjai

Július 11-én reggel korán ébredtünk, már 5 óra 30
perckor a szükséges kellékeket pakoltuk a buszra.
Elindultunk Szarvas Ezüstszőlőbe, a XVIII. Arató és
Kárpát-medencei Nemzetiségi Napokra. A sátor elfoglalását a fröstök követte. Előkerült a szalonna, kolbász,
friss kenyér, és természetesen megittuk a fröstök pálinkát is. A baráti köszöntések után az ünnepi megnyitó
következett. Ezután elkezdődött az arató ételek főzése.

A Szentmiklósi nap keretében
megrendezett kézi kaszás arató versenyen részt vett a mezőtúri csapat
is. A hagyományőrzők 5 fővel képviseltették magukat:
- Sípos Istvánné,
- K. Tóth Istvánné,
- Herczeg Antal,
- Szűcs Imre,
- Juhász Imre.

Mi kakaspörköltet főztünk. Megköszönjük
Patkós Lajos mezőgazdasági vállalkozó, a
mezőtúri gazdakör elnöke, az Újváros városi
képviselője részéről nyújtott támogatást, mel�lyel hozzájárult az ünnepség sikeréhez. Sor
került egy kézi kaszás aratás bemutatóra, majd
csapatunk részt vett egy régi cséplőgéppel történő cséplésben. A többiek nóta- és citeraszóval lelkesítettek. A nap jó hangulatban folytatódott. A zsűri 15.00-kor értékelte a teljesítményeket. Csapatunk a főzésben is és a másik két
feladatban is, elismerő oklevelet kapott. Köszönjük
Závoda Ferenc úrnak a meghívást, köszönjük a rendezőknek és mindazoknak, akik segítettek abban, hogy
egy újabb emlékezetes napot tölthettünk el
Ezüstszőlőben. Reméljük, hogy részvételünkkel
Mezőtúr várost és régi szokásait ismertebbé tettük.

A klub tagjai a buzdításban jeleskedtek. Az eredményhirdetés után
elfogyasztottuk a finom ebédet,
kicseréltük a tapasztalatokat az ott
lévő csoportok tagjaival. Később
kellemesen elfáradva tértünk haza.
Köszönjük a rendezőknek a szép
napot és a IV. helyezésért kapott
hasznos ajándékokat és az oklevelet.

Mezőtúri Hagyományőrző klub tagjai

Hagyományőrző klub tagjai

2015. június 19.

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Csala Sándor élt 65 évet,
Szabó Miklósné Gál Irén élt 67 évet,
Papp István Bomba élt 24 évet,
Gózan Istvánné
Porubcsánszky Julianna élt 94 évet,
Bíró Ferenc élt 67 évet,
Nagy András élt 58 évet,
Pém Józsefné Farkas Erzsébet élt 91 évet,
Pap Jolán élt 49 évet,
Pap István élt 57 évet,
Balogh Péter élt 89 évet,
Szűcs András élt 76 évet.

Álláshirdetés
Újonnan nyíló szállodánk a következő pozíciókra munkatársakat
keres:
- Szállodai recepciós (minimum középfokú végzettség, egy idegen
nyelv ismerete)
- Éttermi felszolgáló
- Szobaasszony
- Szakács (bővebb információk lentebb)
Érdeklődés:
Fekete Tünde szállodaigazgató, +36-20/389-78-91
Jelentkezés: fényképes önéletrajzot az ertekesites@hercegasszony.hu
e-mail címre kérünk.
Szakács pozíció
A Hercegasszony Hotel, Iréne Bisztró elnevezésű éttermébe szakácsot
keresünk teljes munkaidős beosztással.
Elvárások/részletek:
• min. 5 éves szakmai tapasztalat
• fiatal, ambiciózus, terhelhető, rugalmas, kreatív munkavállaló
• jártasság az új konyhatechnológiában (sous vide, paco jet, thermomix)
• előnyt jelent: bisztrókban szerzett tapasztalat, ajánlólevél
• pizza szakácsok jelentkezést nem fogadjuk el

Nyugodjanak békében.
VI. Balázs Árpád Emlékverseny
Helyszín: Harcsás Holtág
2015.Július 11-12.
Összes induló: 67fő;
Össz fogás: 294Kg.
Legnagyobb hal: Hodos András, 8,14Kg, amúr.
1.hely: Láposi Zoltán- Papp István, 43,59Kg.
2.hely: Csikós Attila- Ungi Zoltán, 28,90Kg.
3.hely: Hodos András- Kerékgyártó Antal, 28,44Kg.
4.hely: Katona László- Juszku István, 23,50Kg.
5.hely: Balaskó László- Veres Imre, 23,24Kg
Köszönjük a támogatást: Blaha József, King-Baits, Mezőtúri Horgász
Egyesület, Piactéri Horgászbolt, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt,
Pongrácz Zoltán.

Kiemelt bérezés, munkába járás önállóan, szállásigénylést kérjük, jelezze (ha van).
Jelentkezés: etterem@hercegasszony.hu vagy +36 70/685 5000

Jelentkezési határidő: 2015.július 30., belepés azonnal!

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)
Rendelés: hétfőtől péntekig 14-19 óráig
Telefon: 06/20 256-5015

Vas: zárva,

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Július 17-23-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Július 24-30-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445

Állatorvosi ügyelet
Július 18-19-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600, 06/30/977-0936
Július 25-26-án
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 20/941-5217

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
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