Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15. sz.
Adószám: 19219347-1-16

Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
2019 évi rendezvényeinek értékelése
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány 2019-ban is megrendezte a már hagyományokkal
rendelkező Berettyó Kupa 2019 – Sárkányhajó verseny, valamint Lampionúsztatás és
Utcabál elnevezésű vízparti rendezvényeit.
A rendezvények helyszíne: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna-kikötő, Utcabál
tekintetében a Kossuth Lajos tér.
A véleményem szerint a szervezők, a rendezők, a technikai személyzet, a kisegítők, az
önkéntes segítők és az engedélyező szakhatóságok is mindent megtettek a rendezvények
sikeres megrendezése érdekében.
Az

egyoldalú

természetvédelmi

és

környezetvédelmi

tilalmak

bekorlátozzák

és

ellehetetlenítik a fejlesztési, fejlődési lehetőségek többségét, amik nincsenek kedvező hatással
a rendezvényekre sem. Emiatt a Sárkányhajó verseny több alkalommal is már időpontra
kellett áttenni. Egyeztetéseket és tárgyalásokat folytattunk a Környezetvédelmi Hatóságokkal
a jövőbeni rendezvények sikere érdekében.
Jelentős nehézséget okoz továbbá az a tény, hogy 2018. január 15-től nincsen megfelelő
tárolási lehetőség (mivel az üzemeltető a Petőfi tér 1 sz. ingatlan elhagyására szólított fel
bennünket) eszközeink és hajóink számára. Számunkra ez jelentős terheket és problémákat
okoz.
Az alapítvány önkéntesei ez évben is több mint 1,2 millió Ft érték feletti munkával és
gépjármű használatokkal támogatták a város vízparti rendezvényeit ilyen módon. (A kikötői
padok telepítésétől, a sátrak állításától, a stégek karbantartásától a „vízi uszadék
összeszedéséig, kikötői terület karbantartása, árvíz utáni törmelék eltakarítása, zöld terület
karbantartása)
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Berettyó Kupa 2019- Sárkányhajó verseny (2019. augusztus 24. szombat):
A Berettyó Kupa 2019-Sárkányhajó versenyt idén a hagyományoktól eltérő módon júniusban
szerettük volna megtartani, ezzel is vonzani az iskolásokat, hogy minél több csapat
mérkőzhessen meg a versenyen. Sajnos a Berettyó és Körös áradása miatt ezt az időpontot el
kellett halasztanunk, amit július elejére tettünk át. Ez az időpont sem volt megfelelő mivel
ekkor nyilvánították védetté a területet, ezért engedélyt nem kaptunk a rendezvény
megszervezésére, továbbá a késői tájékoztatás számunkra jelentős anyagi kárral járt. A
versenyt augusztus 24-én rendeztük meg. A versenyt napján az időjárás „kegyes” volt. A
versenyre nevezett csapatok csekély száma miatt lehetőség volt „erőpróbákat” is megtartani,
de így is remek hangulatban telt a délelőtt. A kilátogató családok kipróbálhatták milyen is a
sárkányhajó evezés.
Mezőtúron továbbra is biztosítottak a feltételek a sárkányhajózást kedvelők számára.
Jelentősebb tömeg csak a délutáni órákban volt, amikor is több fellépő lépett fel a színpadon.
Lampionúsztatás és Utcabál ( 2019. augusztus 24. szombat):
Az elmúlt évekhez hasonlóan sikeres és sok résztvevőt vonzó rendezvény volt az idei is.
Méltán került be városunk kiemelt eseményei közé. Immár turisztikai értéknek is számít.
Minden évben vannak, akik e miatt jönnek Mezőtúrra.
Az idei évben is a délután folyamán kezdett benépesülni a Berettyó part.
Varázslatosra sikerült a lampionúsztatás, (az időjárás is kellemes volt).
A „merülő fal” az idei évben is nagy segítségünkre volt a lampionok összeszedésében.
Köszönet érte az önkénteseknek, környezetvédelmi egyesületnek és az illetékes vízügyi
szakasznak.
Mind a Lampionúsztatás, mind pedig az azt követő Utcabál sok érdeklődőt csalogatott ki a
rendezvényre, idén 4 sztárfellépő érkezett a színpadra. Soha ennyien nem buliztak még együtt,
mint ez alkalommal.
Rendezvény költségének egy részét a Mezőtúri Önkormányzat pályázati forrásai biztosították.
A visszajelzések alapján ezek a rendezvények sikeresek voltak, reméljük hamarosan
megindulnak a fejlesztések a Kikötő területén.
Mezőtúr, 2019. szeptember 18.
Szűcs Lajos sk.
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