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2013. augusztus 6-10. között 
került megrendezésre az 
arTúr Fesztivál, augusztus 
11-én a Túri Vásár. A prog-
ramsorozatban helyet kaptak 
a sport és kulturális progra-
mok, gyermek és felnõtt ren-
dezvények egyaránt. Ahogy 
az már elhangzott mindkét 
esemény kiemelt fontosságú 
a város életében.

2013. augusztus 16-án sajtótájé-

koztató keretén belül értékelte a 

programsorozatot és az ez idõszak-

ban megszervezett testvértelepülési 

találkozót Herczeg Zsolt Mezõtúr 

Város polgármestere, sport és kul-

túra területen értékelt Szûcs Dániel 

a Mûvelõdési, Oktatási és Sport 

Bizottság elnöke, a Túri Vásárral 

kapcsolatos tapasztalatokat osztot-

ta meg a nyilvánossággal Bordács 

László a Mezõtúri Közmûvelõdési 

és Sport KKN Kft. ügyvezetõje, 

valamint a rendezvény programjait, 

sajtó megjelenéseit ismertette 

Bodor Márta sajtófelelõs.

– Az arTúr fesztivál és Túri Vásár 

Mezõtúr Város Önkormányzatának 

két olyan kiemelt rendezvénye, 

melyre minden évben igyekszünk a 

legnagyobb hangsúlyt fektetni. 

Nem olcsóak ezek a programok, a 

technikai háttér, a fellépõk nagy 

költségbe kerülnek, de ezt vállal-

juk. Fontosnak tartjuk, hogy a 

hagyományainkat, az értékeinket 

megõrizzük. Ebben az esztendõben 

sikeresen túl vagyunk ezeken a ren-

dezvényeken. Minden vendégünk – 

akár mezõtúri, akár vidékrõl érkezõ 

– megtalálhatta a maga számára 

kellemes és jó programot. Külön 

örülök annak, hogy számos mezõ-

túri fellépõ volt jelen a gyermekek-

tõl kezdve az idõs korúig. Annak is 

örülök, hogy sikerült nagyon szín-

vonalas elõadókat meghívni. A hét-

vége folyamán testvértelepülési 

találkozó is megrendezésre került 

egy pályázatnak köszönhetõen. Egy 

igen magas létszámú küldöttséget 

fogadtunk itt Mezõtúron, a vendé-

geink létszáma durván 90 fõ volt, 

ebbõl több mint 60 fõ gyermek. A 

találkozó programja – azontúl, 

hogy a testvértelepülési kapcsola-

tok ápolását célozta meg – a pályá-

zat révén arról is szólt, hogy 2013 

az Európai polgárok éve, ennek 

jegyében konferencia került meg-

tartásra, szombat délután folyamán 

pedig kulturális rendezvény. Részt 

vettünk a Túri Kupa utcai futóverse-

nyen is, ahol jelképesen mi is futot-

tunk, de a vendégek nagy része 

részt is vett ezen. Itt is az összetar-

tozást próbáltuk hangsúlyozni. 

Fontosnak tartom azt, hogy a ven-

dégeink meglátogatták a szervezett 

programokat és a visszajelzések azt 

mutatják, hogy elégedetten távoz-

tak városunkból. Összességében 

sikeresnek értékelem, mind az 

arTúr Fesztivált, mind pedig a Túri 

Vásárt. Különösebb rendbontásról 

én nem tudok. Nyilvánvaló a szer-

vezésben, és a sokrétûségben akad-

tak apróbb kimaradások, de ezt a 

szervezõk rugalmasan kezelték és 

megoldották. Szeretnék köszönetet 

mondani Bordács László ügyvezetõ 

úrnak és minden kollégájának, a 

Közös Önkormányzati Hivatal dol-

gozóinak, azoknak a dolgozóknak, 

akik részt vettek a programok szer-

vezésében, azoknak a városi képvi-

selõknek, akik megtisztelték jelen-

létükkel a programokat. Köszönöm 

a támogatóknak hozzájárulásukat, 

hiszen azt tudni kell, hogy jócskán 

akadt anyagi támogatója is a ren-

dezvényeknek. Köszönetet mondok 

Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési 

Miniszter úrnak is, aki szintén 

támogatta a rendezvényt, nettó 4,5 

millió forinttal. Köszönöm minden-

kinek!

Polgármester úr után Szûcs 

Dániel értékelt:

– Már a keddi napon egy igen 

színvonalas kiállítással nyitott az 

arTúr Fesztivál. A Mezõtúri Népi 

Díszítõmûvészeti Szakkör 

„Szeretettel” c. kiállítását tekinthet-

te meg a mezõtúri közönség. A 

hagyományõrzés tekintetében egy 

nagyon fontos mérföldkõ ez a kiállí-

tás Mezõtúr város életében. Ezt 

követõen kihangsúlyoznám a 

mezõtúriakat, a mezõtúri alkotó-

kat, köztük a Dalvarázs Együttest. 

Rengetegen jelentek meg koncert-

jük alkalmából a Városi Galériában. 

A pénteki napon újra lehetõséget 

kaptak a mezõtúri zenekarok, akik 

nem okoztak csalódást. Úgy gondo-

lom, hogy a jövõt illetõen is figye-

lembe veszik õket a szervezõk, sok 

reményt fûzünk hozzájuk. 

Említenem kell a Vivace 

Kamarakórust, akik ismételten 

nagy sikert arattak a Katolikus 

Templomban, õket is dicséret illeti, 

valamint a Túri Vásáron a nótamû-

sor résztvevõit, a Legaláb és a 

Dalma Dance Club táncosait. Most 

a mezõtúriakra fektettem a hang-

súlyt, de ezenkívül olyan fellépõk 

utaztak hozzánk Mezõtúrra, akik 

nem csak országosan, hanem nem-

zetközileg is elismertek, pl. Ittzés 

Gergely fuvolamûvész, a Roy és 

Ádám Trió, és az R-Go. A fesztivált 

és a vásárt kiegészítve olyan fontos 

események kerültek megrendezés-

re, mint a fodrász és mûkörömépítõ 

verseny. A sport területen a Túri 

Horgászversenyen nagyon sokakat 

vonzott, az utcai futóversenyen 

pedig sok gyermek és felnõtt szere-

pelt sikeresen. Köszönet ezért 

Uzsoki Jánosnak, Bagdán 

Sándornak és Barta Gyulának, hogy 

ez a rendez-

Foto: Szabó Ferenc

folyt. a 2. old.

Foto: Soltész Tamás
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vény újfent létrejöhetett. 

Összefoglalva az összmûvészetre 

fektettük a hangsúlyt, ami úgy gon-

dolom sikert aratott a városban. Ezt 

a rendezvényt nem szabad összeha-

sonlítani és összetéveszteni pl. az 

East Festtel, vagy más településen 

lévõ falunappal. Ennek teljesen más 

a jellege és az üzenete. Ez egy 

összmûvészeti fesztivál, itt mûvé-

szek és könnyûzenei együttesek 

egyaránt fellépnek, vagy látható 

mozifilm, színházi elõadás. 

Általában teltházasak voltak a meg-

rendezett programok, talán a szín-

ház vonzhatott volna több embert, 

de úgy gondolom, hogy a jövõben 

ez is javulni fog. Azt fontos még 

hangsúlyozni, hogy a környéken 

nem sok ingyenes rendezvény van, 

ilyen színvonalon.

Polgármester úr ezután még 

elnézést kért azoktól a személyek-

tõl, akik kísérõ rendezvényeivel 

segítették az arTúr Fesztivál és Túri 

Vásár sikerét, de az elhangzott fel-

sorolásban nem szerepeltek. De 

mindenképp fontosnak tartotta 

kiemelni az Országos Kádár 

Találkozót, amit Ádám János helyi 

kádármester és családja szervezett. 

Elmondta, hogy nagyban emelte a 

Túri Vásár színvonalát a kádármes-

terek bemutatója, ezúton is köszöni 

a szervezést. Valamint a Kárpát-

medencei motorosok találkozóját, 

melynek keretében a Vajdaságból, a 

Felvidékrõl és Erdélybõl is érkeztek 

látogatók Mezõtúrra.

Bordács László a Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. 

ügyvezetõje a Túri Vásár eseménye-

it ismertette. 

– A tavasz elején kiküldött jelent-

kezési lapok folyamatosan érkeztek 

vissza vásározó partnereinktõl, 

ezzel párhuzamosan az idén újdon-

ságként bevezetésre kerülõ 

Polgármesteri Hivatalba történõ 

regisztráció is folyamatos volt. – 

Ennek a regisztrációnak az a lénye-

ge, hogy a Hivatal külön törvényes-

ségi szempontból megvizsgálja az 

árusok tevékenységének jogosult-

ságát. (Például a bejelentõ nevén 

van-e még az adott vállalkozás.) – A 

jelentkezések beérkezése után a 

kollégáim feldolgozták az adatokat, 

elkészítették a vásár térképét, ahova 

berajzolták a jelentkezõket. Majd a 

Tulipán út és Szolnoki út sarkánál 

elhelyezett regisztrációs sátornál 

szombat éjféltõl vasárnap reggel 

8-ig megtörtént a vásározók been-

gedése. Ezzel párhuzamosan a volt 

MHSZ épületében az önkormány-

zat által kirendelt munkatársak 

lehetõséget biztosítottak a helyszíni 

regisztrációra. Bizonyára mindenki 

talált vásárfiát, hiszen az árusok 

számát tekintve ez évben sem volt 

okunk szégyenkezni.

Fontosnak tartom megjegyezni, 

hogy a rendezvény neve Túri Vásár, 

tehát az árusító partnereink min-

denféle termékeket árusíthatnak. A 

vásárba kilátogatók száma idén is 

több ezer fõ volt. Maga a vásár a 

Szolnoki úton a Katolikus Temetõtõl 

a Városi Sportcentrum bejáratán túl 

ért. Az idõjárást tekintve a szép 

idõnk volt, amely ideális volt sza-

badtéri programjaink megtartására. 

Szeretném megköszönni a cégek, 

vállalkozások, magánszemélyek 

türelmét, megértését, akik tûrték az 

útzárást. A vásárt színesítette még a 

mezõtúriak bemutatkozása, illetve 

a fõzõverseny, amelyben nemcsak a 

helyiek mutatták meg tudományu-

kat. Köszönöm mindenkinek, akik 

színesítették a vásári forgatagot, és 

akik újra velünk voltak ebben a 

fontos idõszakban.

Mindezek után Bodor Márta a 

rendezvény sajtófelelõse ismertette 

a programsorozatot megelõzõ rek-

lámtevékenységet és elemezte a 

rendezvény helyszíneit.

– A megrendezésre került ArTúr 

fesztivál és Túri Vásár nem csak 

városi rendezvény, hanem már 

országosan is ismert. Éppen ezért 

fektettünk nagy hangsúlyt a rendez-

vénysorozat reklámozására. Anyagi 

lehetõségünkhöz mérten többnyire 

csak barter megállapodásban gon-

dolkozhattunk, de így is nagy terü-

letet fedtünk le. Hirdettünk szóró-

lapokon, plakátokon, programfüze-

tet, hivatalos reklámvideót készítet-

tünk, megjelentünk a Szolnok 

Volán buszain, Est lapokban és 

internetes felületeken. Köszönjük a 

médiapartnerek közremûködését: 

Pont Rádió, Pont Tv, Index Tv, 

szoljon.hu, Körös Tv, Aktív Rádió, 

Amadeus Rádió, Koktél Rádió, 

Túrkeve Tv és Újság, Szolnoki 

Napló, Új Néplap, viharsarkihirek.

hu. Programfüzetünk, plakátunk új 

külsõvel jelent meg az idén, amit 

úgy érzékeltünk, hogy a lakosság 

pozitívan fogadott. A helyszíneket 

tekintve a templomi programok 

idén is nagy érdeklõdésre tettek 

szert. A templomkert hangulata a 

szombati napon sokakat kicsábí-

tott, az ottani program igazodott a 

helyszín hangulatához. A Katolikus 

Templom többször kapott szerepet. 

Örömünkre szolgált, hogy teltházas 

rendezvénnyel sikerült megnyit-

nunk a programsorozatunkat. Itt 

került sor a Szironta Csengettyû 

Együttes elõadására és a mezõtúri 

Vivace Kamarakórus hangversenyé-

re. A templom akusztikája ideális 

volt a komolyabb hangvételû kon-

certek megtartására. A Városi 

Galéria idén nagyobb szerepet 

kapott, itt került megrendezésre 

Turek Miklós által elõadott Faludy 

est és a hozzákapcsolódó Nágel 

Kornél grafikusmûvész kiállítása. A 

mezõtúri Dalvarázs együttes jubile-

umi dalversenyének is otthont 

adott, ekkor is megtelt a városi 

kiállítóterem. A galéria mellett a 

Túri Fazekas Múzeum is fõszerep-

hez jutott. Nagy sikernek örvendett 

idén a kertmozi, ahol az Én a séf és 

a Felhõatlasz címû filmek kerültek 

levetítésre. Valamint a gyermekek 

délutánjának is kiváló helyet adott, 

amit a jövõben jobban szeretnénk 

kihasználni. A Közösségi Házban a 

kádártalálkozó alkalmával megnyi-

tott kiállítást tekinthettük meg, 

valamint a kísérõ rendezvények 

esetében került elõtérbe ez a hely-

színünk. Már a fesztivál megnyitó 

napján 16 órakor a mezõtúri Népi 

Díszítõmûvészeti Szakkör kiállítá-

sának is otthont adott, valamint a 

NOHAB Vasútmodell Szakkör 

bemutatójának, illetve a Túri Kupa 

utcai futóverseny lebonyolításában 

is szerepe volt. A Városi 

Színházteremben több elõadást lát-

hattak az érdeklõdõk. A Fesztivál 

színpadon helyi, és országosan 

ismert zenekarok fordultak meg, 

mint a Takáts Tamás Blues Band, 

Szabó Balázs Bandája, Kowalsky 

Meg A Vega. A pénteki napon helyi, 

illetve helyi kötõdésû zenekarok 

uralták ezt a színpadot, sokak örö-

mére. Kiváló hangosítással, remek 

hangulattal várta a kilátogatókat ez 

a helyszínünk is. Összességében 

azt lehet mondani, hogy a szabad-

téri programok nagyobb látogatott-

ságnak örvendtek, mint a beltériek. 

Vasárnap a Túri Vásárt felvonulás 

nyitotta, a fõtérrõl, majd 9 órától 

kezdõdõen színpadi programokkal 

kedveskedtünk a nézelõdõknek. 

Helyi táncosok, helyi csoportok 

mutatkoztak be, majd délután 

15:30-tól könnyû zenei koncertek 

következtek. Este 9-kor érkezett 

hozzánk az R-GO, amire kicsik és 

nagyok együtt tudtak bulizni. Az 

élõzenés nagykoncertre több ezren 

voltak kíváncsiak. Az egész hetes 

rendezvénysorozatot tûzijátékkal 

zártunk. A jövõ évben hasonló szel-

lemben rendezzük meg a 13. ArTúr 

Fesztivált és a 23. Túri Vásárt, talál-

kozzunk akkor is!

A városvezetés és a szervezõ 

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

KKN Kft. nevében várjuk Önöket 

további rendezvényeinkre és az 

október 26-án megszervezésre 

kerülõ Dömötör napra.

- Szerk. -

A Dalvarázs együttes koncertje
Foto: Soltész Tamás

Szabó Balázs Bandája az arTúr fesztiválon
Fotot: Soltész Tamás
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Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidõben 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
Országgyûlési Képviselõ

2013. augusztus 23-án Boldog 

István a Fidesz országgyûlési képvi-

selõje, megyei útügyi biztos 

Mezõtúron demonstrált az alsóbb-

rendû utak érdekében. 

Sajtótájékoztató keretén belül 

elmondta, hogy Kovács Károllyal a 

Megyei Közútkezelõ Kht. vezetõjé-

vel folytatott tárgyalása során átte-

kintették a megyei közutak helyze-

tét. Ez alapján elmondta, hogy javas-

latot fog tenni a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium felé a közutak állapo-

tával és az útdíjjal kapcsolatosan.

– A megyei úthálózat állapota 

nagyon rossz, illetve itt Mezõtúron a 

46-os út is alig járható. Azt kértem 

Kovács Károlytól, hogy minden utat 

tegyenek járhatóvá, szüntessék meg 

a kátyúkat. Természetesen a hosszú 

távú cél az, hogy forgalomlassító 

táblák nélkül lehessen közlekedni a 

megye útjain. Az utóbbi idõben – 

azaz az útdíj bevezetése után – az 

egyeztetések nem csak a polgármes-

terekkel, nem csak a közútkezelõvel 

történtek meg, hanem a lakossággal 

is. A lakosok bejelentéseket tesznek 

arra vonatkozóan, hogy milyen prob-

lémák léptek fel az útdíjat követõen. 

A kamionok a díj bevezetése után 

megkeresték azokat az alsóbbrendû 

utakat, ahol nem kell fizetni és azo-

kon közlekedtek, így ezen utak ter-

helése nagyon megnõtt. Nem meg-

engedhetõ az, hogy a fõúthálózatról 

– amely egy nagy teherbírású hálózat 

– átterelõdjön a forgalom az alsóbb-

rendû utakra, ezért javasolni fogom 

a kormánynak, mint megyei útügyi 

biztos, hogy az útdíjat vezessük be 

Magyarország összes közútjára. A 

jelenlegi helyzettel veszélyeztetjük a 

kisebb településen élõket és veszé-

lyeztetjük azt, hogy a még épen lévõ 

úthálózatunk ép maradjon. Úgy gon-

dolom, hogy ez nem megengedhetõ. 

Költségvetésileg az állam nem tudja 

fölvállalni azt, hogy az összes 

alsóbbrendû utat helyreállítsa, 

ráadásul az ott élõk életét kellemet-

lenné teszik. Ezt mindenképp meg 

kell akadályozni, ezért teszem azt a 

javaslatot – bízom benne, hogy meg-

fontolásra kerül a kormány részérõl 

– hogy inkább csökkentsék az útdíj 

mértékét, de minden magyarországi 

közútra vezessék be. Nyilvánvaló, 

hogy ennek a kamionos szervezetek 

nem örülnének, de a lakosság védel-

me érdekében ezt meg kell tennem. 

Bízom abban, hogy az ország és a 

megye közúthálózatát meg tudjuk 

védeni a kamionoktól, és a befolyt 

útdíjakból minél több jelenleg rossz 

állapotban lévõ utat meg tudunk 

javítani.

Majd a tájékoztató után nem 

mindennapi módon demonstrálta 

Boldog István az utak helyzetét. 

Mezõtúron a Dózsa György úton, a 

Takarékszövetkezet elõtt lévõ 

kátyúba belefeküdve mutatta be, 

milyen mély is egy adott úthiba. 

Bodor Márti

Boldog István az útdíjról

Boldog István demonstrációja

Idén is több programot szervezett 

Mezõtúr Város Önkormányzata az 

államalapítás ünnepe alkalmából.

2013. augusztus 19-én immár III. 

alkalommal rendezték meg a lampi-

onúsztatást a Hortobágy-Berettyó 

partján. Évrõl évre egyre többen 

látogatnak ki ilyenkor a Berettyó 

fõcsatornához. Idén bõvített prog-

rammal várták a szervezõk a részt-

vevõket. Akik nem tudták otthon 

elkészíteni a lampionjukat a 

Városháza mellett óvónõk segítsé-

gével megtehették. Az úsztatásra 

este 8-kor került sor, ennek kezde-

tét tûzijáték jelezte. Káprázatos lát-

ványt nyújtott a több száz megvilá-

gított lampion. A város fõterén felál-

lított színpadon a Lesz Vigasz zene-

karral utcabálozhattunk hajnalig.

Augusztus 20-án reggel 8 órakor 

az Alföldi Sárkányok Harca követ-

kezett. Több csapat mérte össze 

tudását profitól a kezdõig, kicsiktõl 

a nagyokig. A verseny végén az 

„Erõs” kategóriában az Újvárosi 

Sárkányok, a „Vegyes” kategóriában 

a Rafi csapata került ki gyõztesen. 

13 órakor Bodoki Fodor Zoltán 

emléktábla avatásra került sor a 

Dózsa György út 20. szám alatt, ezt 

követte 14:30-kor Csabai Wagner 

József születésének 125. évforduló-

ja alkalmából rendezett kiállítás 

megnyitója a Városi Galériában.

Délután 4 órára érkezett az arató 

felvonulás a Szabadság térre felállí-

tott színpadhoz, ahol ünnepi 

köszöntõt mondott Batta Attila 

Viktor, Mezõtúr város alpolgármes-

tere. A történelmi egyházak képvi-

selõi megszentelték az új kenyeret, 

melyet Herczeg Zsolt Mezõtúr 

város polgármestere vágott fel. 17 

órától a XV. Országos Citera és 

Néptánc Gála vette kezdetét a 

Szivárvány Népzenei Egyesület 

jóvoltából. 

Mezõtúr város lakossága több 

programból választhatott ez idõ-

szakban is. Bízunk abban, hogy a 

jövõben megrendezésre kerülõ 

programok is hasonló fogadtatás-

ban részesülnek.

Bodor Márti

Államalapítás ünnepe Mezõtúron

2013. augusztus 31-én nyárzáró 

rockbuli keretein belül búcsúzhat-

tunk a nyártól. 

A szórakozni vágyókat a Városi 

Strandfürdõ területére invitálták a 

szervezõk teljesen ingyen. Ez este  

fellépett az Ikarosz, a Memento, a 

Hand-R-XXX, a Magma, AC/BC 

Tribute és a Fenomén zenekar.

A rendezvényt többen támogat-

ták, melyet ezúton is köszönnek az 

est szervezõi! 

A rendezvény támogatói:

1. Agrohíd Ipari Kft

2. Alfi Pizzéria

3. Aranypatkó Presszó

4. Bihari Edit

5. Bora-Bora Pizzéria

6. Bordács-Hídfõ Kft

7. B-B-B Glass Kft

8. Csípes Zsuzsanna Baba-bolt

9. Derby-túr. Bt….

10. E.T.KING Kft….

11. Gyöngyhalász Étterem.

12. HÓD 2000 Kft..

13. Kreatív papír-írószer üzlet

14. Mobil-shop 

15. Rédei-Fém Kft….

16. Pocakos Étterem

17. Spáten Étterem.

18. Szûcs Anikó mûkörmös

19. Szõlõfürt Vendéglõ

20. Hamarné Szûcs Gabi

21. Tell Vilmos sörözõ

     (Vékony Zoltán)

22. Tóth Csaba MG. bolt

23. Mezõtúr Város Önkor-

mányzata

24. Zrínyi Vendéglõ.

25. Zsindelyes Fogadó

Nyárzáró Rockbuli
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Csikász Lajos és Székely János 

2008 óta dolgoznak közösen a séta-

hajózás létrehozásán. 

Székely János fejében 20 évvel 

ezelõtt megfogalmazódott az a gon-

dolat, hogy  behajózza a Hármas-

Köröst, már akkor tett lépéseket, 

többek között megkereste a gyomai 

önkormányzatot is, de mindenhol 

süket fülekre talált.

Ahogy telt-múlt az idõ, sok víz 

lefolyt a Körösön és a Berettyón, 

amikor is Székely János és Csikász 

Lajos hajózással kapcsolatos gon-

dolatai és tervei találkoztak egy-

mással. Mindketten évek óta ren-

delkeztek saját, kisebb hajóval, így 

szakmai szemmel és tapasztalat-

tal  indulhattak a közös úton a 

közös tervek megvalósításában.

70 évvel ezelõtt volt már sétaha-

józás a Körösön és a Bettyón is, de 

sohasem volt igazán életképes.

- Miért lehet ez így?

- Mert nem voltak kiépített kikö-

tõk - amely alapvetõ szükséglet a 

hajózásban.

Õk meglátták eme hiányosságo-

kat és megtették az elsõ lépése-

ket.  Elindították a tervezés folya-

matát és az ehhez kapcsolódó enge-

délyezési eljárásokat a 

gyomaendrõdi és a  Szarvas-

Mezõtúr komp melletti kikötõk-

kel  kapcsolatosan.  Rögös úton 

jártak a Körös-Maros Nemzeti Park 

védett területeinek érintettsége 

miatt, de megemlíthetjük a Natura 

2000 programot is. Nem  véletlen, 

hogy azelõtt  senki nem próbálko-

zott ezzel a kihívásokkal teli feladat 

megvalósításával.

A projekthez tartozó Európai 

Uniós pályázatot megnyerték, de nem 

élhettek a lehetõséggel és az abból 

fakadó gyors megvalósítással, mert 

idõ közben kedvezõtlenné váltak a 

pályázathoz kapcsolódó feltételek. 

Elképzeléseiket nem adták fel és saját 

tõkébõl folytatták a munkálatokat, 

igaz lassabb ütemben a tervezettnél.

Az engedélyek megadása után 

elkezdõdtek a tereprendezési mun-

kálatok a gyomaendrõdi híd lábá-

nál. Több tonna föld és a tájidegen 

növényzet eltávolításával újra hasz-

nálhatóvá vált a kompátjáróhoz 

vezetõ út, teret adva a kikötõ kiala-

kításához. Ezzel párhuzamo-

san készültek el a kikötésre alkal-

mas úszómûvek is.

Sétahajózás nem létezhet hajó 

nélkül!

2012-ben a Boglár nevû 18 méter 

hosszú, 70 személyes sétahajót 

sikerült megvásárolni és a 

Balatonról a gyomaendrõdi telephe-

lye szállítani.  A felújítási munkála-

tok elvégzése után 2013. július 

27-én megtörtént a hajó vízrebocsá-

tása majd megszentelése.

Az Európai Uniós pályázatnál 

érdeklõdés és  kezdeményezés tör-

tént a mezõtúri önkormányzat 

részérõl a sétahajózással kapcsola-

tosan, amely pozitívan alakította a 

további terveket. Csikász Lajost ez 

az önkormányzati hozzáállás ösztö-

nözte arra, hogy Mezõtúrra is kikö-

tõt építsenek, így nem csak a 

Körösön valósulhat meg a sétahajó-

zás hanem a Hortobágy-Berettyón, 

Mezõtúron is.  A mezõtúri önkor-

mányzattal közös törekvésük a 

régió turisztikai fellendítése.

2013-ban a tervek között szerepel 

a mezõtúri kikötõ létrehozásához 

szükséges földmunkálatok kivitele-

zése, amely magában foglalja a lejá-

ró használhatóvá tételét és a partvo-

nal kialakítását.

Várhatóan 2014 nyarán már 

Mezõtúron is tiszteletét teszi a Boglár 

és legénysége. A kikapcsolódni 

vágyókat komplex turisztika progra-

mokkal várják majd a szervezõk.

Távlati tervek között szerepel a 

gyomaendrõdi kikötõ közvetlen szom-

szédságában található épület turista-

szállóvá alakítása és megnyitása.

Sétahajózási lehetõségek a 

Boglárral 2013-ban:

- szeptember és október hóna-

pokban - amíg a vízállás engedi - 

szombaton és vasárnap 10 órakor és 

14 órakor indulnak a hajójáratok

- elõzetes telefonos egyeztetéssel 

a hét többi napján  is lehetõséget 

biztosítanak a sétahajózásra (elér-

hetõség:  06-20-9394-604)

A Boglár sétahajó 2013-ban az 

endrõdi  híd és a gyomai közúti híd 

közötti útvonalon fog közlekedni.

 Igény szerint és elõzetes egyez-

tetést követõen a Kettõs- és a Sebes 

Körös összefolyásának megtekinté-

se is lehetséges a sétahajóval.

Jegyeket Mezõtúron az IBUSZ 

Irodában és a Tourinform Irodában 

válthatnak majd az utasok.

SzK

Sétahajózás

Babák Mihály Szarvas polgármestere, Herczeg Zsolt Mezõtúr polgármestere, Batta 
Attila Viktor Mezõtúr alpolgármestere, Várfi András Gyomaendrõd polgármestere
Foto: Szász Kriszta

Elmúlt a nyár sok gyermek és 

felnõtt bánatára. Véget ért a szün-

idõ, itt a szeptember, a tanévnyitók 

ideje, a héten sok helyen már elkez-

dõdött az iskola. Egyre több gyer-

mek jelenik meg az utakon gyalo-

gosként és utasként egyaránt. 

Kérjük a Szülõket, ha tehetik, az 

elsõ napokban kísérjék el õket az 

iskolába. Beszélgessenek gyermekük-

kel arról, hogy mire kell nagyon odafi-

gyelni - reggel, szürkületkor, esõben, 

sötétedés után -, hol és hogyan szabad 

áthaladni az úttesten. Tudatosan 

készítsék fel õket, milyen veszélyek, 

nehézségek adódhatnak a közlekedés 

során (útkeresztezõdésnél, autóbu-

szon történõ utazásnál, arról való 

leszálláskor, stb.) A gyermekek helyes 

közlekedésre neveléséhez, a balese-

tek elkerüléséhez alapvetõ az, hogy a 

szülõ maga is példát mutasson akár 

gyalogosan, akár jármûvezetõként 

közlekedik. Közös érdekünk, hogy 

gyermekeink minél hamarabb megta-

nulják a helyes közlekedés alapjait, s 

ezáltal megóvjuk õket az esetleges 

baleseti helyzetektõl. 

Különösen a kisgyermekekre jel-

lemzõ, hogy nem ismerik fel a 

veszélyt, s így könnyen bajba kerül-

hetnek, ezért kérjük, hívják fel figyel-

müket, hogy ha bármilyen problémá-

juk adódik, bizalommal forduljanak 

azokhoz a rendõrökhöz, akikkel az 

utcán és az iskolájuk közelében talál-

kozhatnak. Õk segíteni fognak. 

A mindenki által beszerezhetõ 

fényvisszaverõ matricák, ragaszok 

a baleset-megelõzés szempontjából 

nagyon fontosak. Kérjük helyezzék 

el ezeket gyermekeik kabátján, tás-

káján észrevehetõségük, testi épsé-

gük megóvása érdekében.

Mindenkinek jó iskolakezdést és 

balesetmentes közlekedést kívánunk!

A megyei baleset-megelõzési bizottság közleménye Felhívás
A Mezõtúr Város Képviselõ-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 

díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) önkormány-

zati rendelet alapján „Mezõtúr Város Díszpolgára”, „Mezõtúr Városért”, 

„Mezõtúr Város Szolgálatáért” kitüntetések valamint oklevél adományo-

zására 2013. szeptember 10-éig állami és társadalmi szervek, gazdasági 

társaságok, bármely választópolgár, vagy jogi személy javaslatot tehet, 

melyet Mezõtúr Város Polgármesterhez kell írásban (5400 Mezõtúr, 

Kossuth tér 1.) címre benyújtani.

„Az év mezõtúri sportolója” és a „Mezõtúr város jó tanulója, jó sportoló-

ja” kitüntetések adományozására szintén 2013. szeptember 10-éig javasla-

tot tehet minden mezõtúri választópolgár, a városi diákbizottság, az iskolai 

diákbizottságok, a Városi Sportiskola és sportegyesületek, melyet a 

Mezõtúr Város Képviselõ-testületének Mûvelõdési, oktatási és sport bizott-

sághoz kell írásban (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.) címre eljuttatni.

A kitüntetések átadására 2013. október 23-án ünnepélyes keretek 

között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-

zott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a polgármesteri hivatal-

ban Makainé Ésik Klára ügyintézõnél (Tel.: 56/551-913, email: kmakaine@

mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt, polgármester



5m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2013. szeptember 06.

Túri Vásár alatt....

A Túri Vásár kísérõ rendezvénye-

ként lett megrendezve immáron VI. 

alkalommal a Haj, Smink és 

Körömdíszítõ verseny a Városi 

Sportcentrumban.

A több fodrászversenyzõ között 

akadt mezõtúri induló is, de dobo-

góra csak Dobos Henrietta váro-

sunkban dolgozó fodrász állhatott. 

Galaktikus esküvõi konty volt a 

versenyszáma, melyet Pályi Nóra 

modelljének készített el. Henrietta 

elmondta, hogy nem állt szándéká-

ban indulni, de Kozma Iza hatására 

az utolsó héten mégis rászánta 

magát a versenyre. Így tehát míg 

más heteket tudott készülni, neki 

csupán 1 hét állt rendelkezésére.

 Több versenyen indult már, de 

nagyon büszke arra, hogy itthon is 

meg tudta mutatni tudását.

Bodor Márti

Kép forrása: www.fodraszok.hu

A Túri Vásáron a színpadi prog-

ramokkal párhuzamosan zajlott a 

délelõtti órákban a már hagyomá-

nyos fõzõverseny a Magyarok 

Szövetsége és a Csillagösvény 

Hagyományörzõ Egyesület társ-

szervezésében.

A versenyre több kategóriában 

lehetett nevezni. 

A helyezések a következõképpen 

alakultak:

Birka étel kategória:
1. ifj. Patkós Sándor

2. Varga Ferenc

3. Simon Lajos

Különdíj: Juhász Sándor

Marha étel kategória:
1. Szûcs Róbert

2. Fadgyas Attila

3. Illés Sándor

Egyéb étel kategória:
1. Bíró Kitti

2. Miskolczi Imre

3. Pályi József

Különdíj: Bosnyák István

A díjakat Boldog István ország-

gyûlési képviselõ adta át.

A résztvevõknek és a díjazottak-

nak ezúton is gratulálunk!

Boldog István és a fõzõverseny díjazottjai
Foto: Bodor Márti

Valami jónak a végével szembe-

sülni nem könnyû dolog. Ezt köz-

hírré tenni még nehezebb. Mégis 

úgy érzem, ennyivel tartozom 

magamnak is, az embereknek is.

Az Újvároson van egy kis virág-

bolt, aminek az ajtaja végleg becsu-

kódik. Mindenki találgathat, mi 

miatt kell, hogy bezárjak… Nekem 

nem is ez a lényeg, hanem az, hogy 

most megszûnik valami, ami eddig 

az életem volt.

E sorokban szeretném megkö-

szönni mindenkinek, aki valaha is 

vásárolt nálam, hogy megtisztelt 

bizalmával! Hozzásegített ahhoz, 

hogy 15 éven keresztül a virágkö-

tészetbõl biztosítsam megélheté-

semet.

Köszönettel:
Vargáné Szûcs Ágnes

Bezár a „bazár”

A mezõtúri Újvárosi 

Hagyományõrzõ Klub köszönetet 

mond: a Szarvasi Kárpát-medencei 

kézi-aratóverseny, valamint az 

augusztus 20-án történt 

aratófelvonulás sikeres részvételének 

elõsegítéséért és anyagi támogatásért:

Mezõtúr Város Önkormány-

zatának, Herczeg Zsolt polgármes-

ter úrnak, Patkós Lajos képviselõ 

úrnak, a Gazdakörnek. A felvonulá-

son résztvevõ: Túri Lovas Klubnak, 

Szûcs Gergely úrnak és feleségének 

Rózsikának, a fogathajtóknak, a 

Fekete István Vadásztársaságnak, 

valamint a biztosító és felvezetõ 

Polgárõrségnek, Molnár Sándor és 

Soltész Gábor polgárõr úraknak.

Tisztelt Mezõtúriak, aki a követ-

kezõ idõben részt szeretne venni 

hasonló rendezvényeinken, min-

denkit szivesen látunk és várunk, 

Klubunk mindenki elõtt nyitott.

Köszönettel:
Kádár Istvánné Klubvezetõ

Bíró Lajosné Klubvezetõ 
helyettes

Kun Péter

Köszönettel:

A képen láthatók 1955-ben vol-

tak 8. osztályosak a Kossuth téri 

Általános Iskolában.

2013. augusztus 17-én találkoz-

tunk ismét nagy szeretettel.

Köszönjük a kedves vendéglátást 

Bodorikné Aszódi Ágnes igazgató 

helyettesnek!

Osztálytalálkozó

Meghívó
Petróczki Csaba önálló magyarnóta mûsorára

a Petõfi úti színházterembe,

2013. szeptember 28-án 16 órai kezdettel.

Meghívott mûvészek:

B. Tóth Magda,

Bokor János,

Szóka Júlia,

Fényes György, 

Vásárhelyi-Prodán Miklós

… és egy kis meglepetés!

Kísér: Ifj. Horváth Sándor és cigányzenekara.

A mûsort rendezi és vezeti: Veiczi Irma (Cila mama)

Belépõjegy ára elõvételben: 1500 Ft.

A rendezvény napján és a helyszínen: 1700 Ft.

Jegyek vásárolhatóak a Közösségi Házban

és Petróczki Csabánál 06/30 413-0007-es telefonszámon.

Mindenkit szeretettel vár a rendezõség.

A rendezvényt szponzorálja

a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

és a Mezõtúr Közös Önkormányzati Hivatal.
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Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
G Y E R M E K K Ö N Y V T Á R

TERVEZZ ÕRJEGYET, KUTYANYELVET!

   Azaz, egy olyan jelzõt, amit a könyvtári szabadpolcos válogatás 

során Te is szívesen használnál!

Legyen ötletes, izgalmas és vonzó, könnyen használható,

de mindenképpen kifejezõ!

A legjobbak sokszorosításáról, kopásállóságáról mi gondoskodunk, s 

bevezetjük a könyvtárhasználat során.

Sõt, jutalmazzuk is !

Leadási határidõ: szeptember 25.

Szeptember 30.-án
A NÉPMESE NAPJÁN

a VIII. MESEMONDÓ VERSENY
megrendezésére kerül sor az általános iskolások részére.

Jelentkezni: szeptember 25-ig lehet
bármely magyar népmesével a Gyermekkönyvtárban

Õseink nyomában…kutattunk 

regékben, mondákban, mesékben a 

Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi 

Könyvtár által szervezett táboros 

témahéten.  A túrkevei Fekete István 

Oktatóközpontban az Alföld élõvilá-

gával a Szentendrei Skanzenben 

pedig hazánk néprajzi, építészeti 

örökségével ismerkedtünk. Sokat 

kézmûveskedtünk, játszottunk, 

lovagoltunk, megismerkedtünk az 

íjászattal. Voltunk a helyi strandon, 

az Erzsébet ligetben pedig számhá-

borút játszottunk. A programok a 

TÁMOP 3.2.1-12/1-2012-0318-as 

számú „Sokszínû könyvtár” támo-

gatásával valósultak meg.

Õseink nyomában

A mezõtúri Túr-tû Foltvarró 

Szakkör 3 napos közös varrást tart a 

Közösségi Házban: szeptember 

2627-28-án, 9-17 óráig. Elsõ nap 

táskavarrás, második nap két új 

technika: Konvergencia és/a 

Confetti tanítására kerül sor. A har-

madik napon ötletbörzét tartunk.

Mindhárom nap folyamán kiállítás 

lesz a résztvevõk legszebb alkotásai-

ból, pályázati munkákból és táskavá-

sárt is rendezünk. Szerettel várunk 

minden érdeklõdõt, varrni, tanulni, 

vagy csak nézelõdni kívánó tûbarátot.

A foltvarrással bõvebben megis-

merkedni kívánóknak, új érdeklõ-

dõknek tanfolyamot szeretnénk 

szervezni a Közösségi Házban, ez 

év október-novemberben.

A tanfolyamot szombatonként 

2-6 óra között tartjuk, alkalman-

ként 1000Ft/fõ. Felszerelést, anya-

got biztosítunk. Jelentkezni telefo-

non: 56/352-580 Varga Kálmánné, 

Ibi néni szakkörvezetõnél lehet.

Varga Kálmánné
szakkörvezetõ

Túr-tû Foltvarró Szakkör

DÖMÖTÖR NAP
2013. OKTÓBER 26.

2013. október 12.2013. október 12.
 szombat szombat

Közösségi HázKözösségi Ház
nagyteremnagyterem

III. Citerás mulatságIII. Citerás mulatság

10 éves a Lókötõk 10 éves a Lókötõk 
CiterazenekarCiterazenekar

Jó pár éve már annak, hogy az elsõ 

utcabál megrendezésre került 1993-

ban a Béke-telepen. Az ott élõ csalá-

dok úgy döntöttek, hogy a közösség 

összekovácsolása érdekében szervez-

nek egy napot, ahol gyermekek és 

szülõk egyaránt jól érezhetik magu-

kat. Pár régi jó ismerõssel úgy gon-

doltuk itt az ideje, hogy újra megren-

dezzük ezt a rendezvényt, így 2013. 

augusztus 24-én a Szép Ernõ utca 

elején újra elindult valami. A hagyo-

mányokhoz hûen bográcsokban 

rotyogtak az ételek, a gyermekek 

örömmel kézmûveskedtek, aszfalt-

rajz versenyen vettek részt és közben 

szóltak a régi zenék a hangfalakból. A 

Project 4.1 zenekar sok embert tánc-

ba hívott a színpadként szolgáló pót-

kocsi elé, az ülve maradt szomszédok 

pedig jót beszélgettek az asztaloknál.

A gyermekek mosolyogva vettek 

részt a programokon, és örömmel 

vették át a rajversenyért járó díja-

kat. A felnõttek között pedig sok 

olyan szomszéd beszélgetett hosz-

szasan egymással, akiknek a hét-

köznapokban csak köszönni van 

idejük a másiknak. Ezzel a céllal 

indult el 20 évvel ezelõtt ez a közös-

ségi utcabál, úgy gondolom, újra 

elindult valami a Béke-telepen.

Köszönet azoknak, akik lehetõvé 

tették, hogy ez a rendezvény létre-

jöjjön! Köszönet elsõsorban a Béke-

telepen élõknek, akik eljöttek az 

utcabálra, Boldog Istvánnak és 

Takács Zoltánnak a támogatásért, 

valamint Soltész Tamásnak és bará-

tainak a hangtechnikáért! 

Jövõre folytatjuk!

Szûcs Dániel,
fõszervezõ

Újra Béke-telepi utcabál

Az újságban megjelenõ Az újságban megjelenõ 
írások képanyagátírások képanyagát
megtekinthetik amegtekinthetik a

www.mezoturesvideke.huwww.mezoturesvideke.hu

hírgalériájában.hírgalériájában.
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A Mezõtúri Református 

Egyházközség Idõsek Otthonában 

került megrendezésre, immáron har-

madik alkalommal a „Környezetünk 

védelme legyen mindannyiunk szív-

ügye” elnevezésû környezet,- és ter-

mészetvédelmi program.

E rendezvény egy közös összefo-

gás eredményeképpen jött létre, 

melyben partnerként lépett föl 

Mezõtúr Város Önkormányzata, a 

Közép-Tisza Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság  Mezõtúr i 

Szakaszmérnöksége és a Református 

Egyházközség Idõsek Otthona. 

2013. június 6-án az Idõsek 

Otthona ebédlõjében köszöntöttük 

a szép számban megjelent vendég-

séget. A köszöntõket a Mezõtúri 

Református Egyházközség elnök-

lelkésze, Beszterczey András nagy-

tiszteletû úr kezdte, majd Mezõtúr 

Város Önkormányzata nevében 

Herczeg Zsolt polgármester úr, a 

Közép-Tisza Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság nevében Csima Sándor 

szakaszvédelem vezetõ helyettes, 

az Idõsek Otthona nevében pedig 

én méltattam e rendezvény jelentõ-

ségét. Köszöntõmben bemutattam 

az intézmény két telephelyét, a 

Szendy Pál Idõsek Otthonát 

(Mezõtúr, Kiss J. út 6.) és a „Bíró 

Kálmánné Bakos Ilona” Idõsek 

Otthonát (Mezõtúr, Szolnoki út 

18.). Kitértem az Idõsek Otthona 

hulladékgazdálkodására, valamint 

felvázoltam az ide év környezetvé-

delmi fejlesztési célját, mely szerint 

megkívánjuk valósítani a szelektív 

hulladékgyûjtést az Idõsek 

Otthonában.

A magas színvonalú elõadások 

sorozatát a Vidékfejlesztési 

Minisztérium helyettes államtitká-

ra, Búsi Lajos úr kezdte, a 

„Vidékfejlesztés 2014-2020 ” cím-

mel.  Elõadásában megismerhettük 

a Vidékfejlesztési Misztérium által 

mûködtetett támogatási rendszert, 

felvázolta a 2014-2020-as program-

alkotásra való felkészülés lényegi 

elemeit. Kihangsúlyozta a szektor-

közi együttmûködések fontosságát 

és a többalapú tervezés lényegét. 

Elmondta, hogy a már ismert és 

bevált LEADER-módszert (a közös-

ségek által irányított helyi fejleszté-

seket) ki kívánják terjeszteni a 

kisebb városokra, így lehetõség 

nyílna arra, hogy Mezõtúr is a jövõ-

ben több támogatásra pályázhasson 

EU-s forrásból. Helyettes államtit-

kár úr beszélt a vidékfejlesztési 

támogatásokról és azok ellenõrzési 

szempontjairól, valamint a mezõ-

gazdaságra vonatkozólag is ismer-

tette a 2014-2020-ra várható eddig 

ismert terveket, célokat.

A második elõadást a Közép-

Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

szakaszvédelem vezetõ helyettese 

Csima Sándor úr tartotta „A 2013. 

évi vízkár elleni védekezés tapasz-

talatai Mezõtúr térségében” cím-

mel. Ismertette Mezõtúr és környé-

ke ez évi belvíz helyzetét valamint a 

tavaszi árvízi védekezés esetében a 

Berettyó-Kõrös  torkolatánál kiala-

kultakat elemezte. Csima úr kitért a 

belvíz elvezetõ csatornák jelentõsé-

gére és jelenlegi állapotára is. 

A szakmai nap harmadik elõadó-

ja a Szolnoki Fõiskola mestertaná-

ra, Vas Ferenc úr volt, aki „Az új 

hulladéktörvény bevezetésének 

tapasztalatai” címmel tartott elõ-

adást. Ismertette az új hulladék tör-

vény alapelemit, hatályát. Kiemelte 

a hulladék nyilvántartási rendszert 

és a végrehajtási utasítások hiányá-

nak jelentõségét. Elõadása végén 

kitért a kommunális közszolgálta-

tásokra és az állampolgárok szere-

pére a környezet és természetvéde-

lem szempontjából. 

Az elõadásokat követõen elülte-

tésre került az Idõsek Otthona udva-

rán az év fája, mely 2013-ban a 

sorbus domstica, azaz a házi berke-

nye. Kiss Dániel kertész  ismertette a 

házi berkenye jellemzõit. 

Ismertetõjébõl megtudhattuk, hogy 

a házi berkenyét már az 1055-ben 

kelt tihanyi alapítólevél is említi 

brokina néven. A késõbbi századok 

okleveleiben szintén rendszeresen 

feltûnik a fafaj, mint a magyar vidék 

egykor meghatározó eleme. Lassan 

növõ fa, zárt erdõben növekedve 

akár a 25-30 méteres magasságot is 

elérheti. Hazai viszonyok között 

viszonylag késõn, húsz éves kora 

körül hozza elsõ terméseit. Termései 

körte, ritkábban alma alakúak. 

Mérete igen változó, hosszúsága: 

12-30 mm, szélessége: 10-30 mm. 

Szeretném megköszönni 

Mezõtúr Város polgármesterének 

Herczeg Zsoltnak, valamint Felkai 

Istvánnak és Vas Ferencnek a ren-

dezvény színvonalas és sikeres 

megszerezéséhez nyújtott segítõ 

együttmûködését és mindazon vál-

lalkozások és cégek támogatását, 

akik segítették, hogy ebben az 

évben is színvonalas környezet és 

természetvédelmi napot tudjunk 

rendezni. Külön köszönöm az elõ-

adó urak Búsi Lajos, Csima Sándor 

és Kiss Dániel önzetlen, támogató 

részvételüket e szakmai napon. 

Reménykedem abban, hogy a 

„Környezetünk védelme legyen 

mindannyiunk szívügye” elnevezé-

sû programot jövõre is meg tudjuk 

rendezni és ezzel is fel tudjuk hívni 

a figyelmét mindenkinek a környe-

zet és természetvédelem fontossá-

gára a mindennapokban is!

Kovács Anett Beáta 
intézményvezetõ

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó.

 Van napsugara, vize, pillangója, madara. 

Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik.

Igyekezz többet törõdni azzal, ami még a világ szépségeibõl 

csodálatosképpen megmaradt, 

az emberiség minden pusztításai mellett is.”

Wass Albert

„Környezetünk védelme legyen mindannyiunk szívügye”

Az év fájának ültetése, Búsi Lajos, Herczeg Zsolt

Figyelem!

A Közösségi Házban
büféhelyiség kiadó!

Érdeklõdni: személyesen a 
Közösségi Ház

gazdasági irodájában, 
Szûcs Gergelynénél,
valamint telefonon a 

06-56/350-075 -ös
telefonszámon.

Újra gyermekszínház
 Mezõtúron!

2013. október 8.
10 és 14 óra

Helyszín:
Városi Színházterem

Részletek hamarosan!

2013. október 30.

HALLOWEEN PARTY
a Közösségi Házban!
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Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
2013. július 13. és 19. között 

rendezték meg az Európai Ifjúsági 
Olimpiát Hollandiában, ahol 
Magyarország is képviseltette 
magát. A versenyzõk közül mezõ-
túri sportoló sem hiányozhatott. 
Nagy Csaba Olivér városunk spor-
tolója atlétikában indult (hármas-
ugrásban illetve a 4×100-as váltó-
ban). A Túri Kupa utcai futóver-
seny alkalmával a váltó mind a 4 
tagja Mezõtúron volt és alkalmam 
nyílt néhány kérdés feltevésére. A 
váltó tagjai: Nagy Csaba Olivér 
Mezõtúrról, Szabó Dániel 
Székesfehérvárról, Schmidtka 
Vince és Pálmai Márk Budapestrõl.

– Hogyan jutottatok el erre a ren-

dezvényre?

N.Cs.O.: – Országonként egy szám-

ban egy fõ indulhatott. A szabályzat 

magába foglalta, hogy Magyar-

országról 16 (9 fiú és 7 lány) atléta 

indulhat összesen, így az ország 16 

legjobb atlétáját választotta ki a 

bizottság. Nekem június 22 után, a 

Magyar Ifjúsági Atlétikai Országos 

Bajnoksága után vált biztossá, hogy 

részt veszek ezen az olimpián.  EYOF 

(European Youth Olympic Festival) 

hete elõtt hétfõn már sportorvosi vizs-

gálat, dopping teszt volt, kedden 

pedig ünnepélyes eskütételre, fogada-

lomtételre került sor, ugyanúgy mint 

a rendes olimpián. Július 13-án utaz-

tunk ki két géppel, az egyiken az 

atléták, a kosaras és kézis lányok vol-

tak, a másikon pedig az úszók, bicik-

lisek, judósok, teniszesek és torná-

sok. Összesen 52 lány és 25 fiúver-

senyzõ vett részt az olimpián, kísé-

rõkkel együtt 104-en mentünk ki.

A szombati nap az érkezéssel, 

ismerkedéssel telt, illetve megbeszél-

tük a hét programját. Vasárnap volt a 

megnyitó. Kivonultunk egy nagy 

térre, ahol az összes résztvevõ ország 

összes versenyzõje részt vett. Hétfõn 

már elkezdõdtek a versenyek. Dani 

volt a legeredményesebb köztünk, õ 

3. lett 100-on, új egyéni csúcsot elér-

ve. Én 6. lettem hármasugrásban, 

egyéni csúccsal. Vince távolugrásban 

döntõs lett, de sérülés miatt nem 

sikerült befejeznie a versenyt. Márk 

combgörcs miatt nem tudott bejutni a 

döntõbe 200m-en. 4x100-as váltónk 

is volt, az elõfutamban futamgyõztes-

ként kerültünk a döntõbe. Ott nem 

futottuk ki magunkat, sok volt még 

bennünk, csak sajnos a váltódöntõjé-

re Vince lesérült és új futót kellett 

berakni a helyére, Süli Ricsit. Így fel-

borult az egész váltónk, de becsület-

bõl lefutottuk A. 8. helyezést értük el 

így, viszont ha a Vince futott volna, 

akkor az elsõ háromban biztos benne 

vagyunk. – A srácok nagy mosoly 

mellett nyugtattak meg mindenkit, 

hogy mára már helyre jött Vince.

Sz.D.: – Minden sportágban hét-

fõtõl péntekig zajlottak a verse-

nyek. Pénteken ünnepélyes záró 

rendezvénnyel zárult az EYOF, 

bevonultak a zászlóhordók, eloltot-

ták az olimpiai lángot és aztán egy 

közös buliban vehettünk részt. – 

Elmondták, hogy nagyon jól sike-

rült estérõl van szó, a szombatot 

városnézéssel töltötték. Hozzá-

tették, hogy Farkas Roland az atléti-

kai csapat vezetõje nem kötötte le 

õket, adott mozgásteret a verseny-

zõknek.

S.V.: – Minden délután 3-kor kez-

dõdtek az atlétikai versenyszámok, 

Roli bácsi azt kérte ezeken vegyünk 

részt akkor is ha mi épp nem ver-

senyzünk, buzdítsuk a versenyzõ-

társainkat. Este 10-kor aludni kellett 

volna, de ekkor is csak annyit kért, 

hogy ha nem is alszunk maradjunk 

csendben, ne zavarjunk másokat. 

Az úszóktól és a kosarazóktól a 

telefont is elvették, azt sem enged-

ték meg, hogy kimenjenek a város-

ba. Nálunk ilyen nem volt. 

N.Cs.O.: – Azt el lehet mondani, 

hogy ezen az ifjúsági olimpián az 

atléták teljesítettek a legjobban. 

Összesen 4 aranyérmet, 1 ezüstöt 

és egy bronzérmet hoztunk el. 

Emellett volt egy 4. és egy 6. helye-

zésünk, illetve váltóban a 8. hely. 

S V: – A résztvevõ 49 országból 4. 

helyen végeztünk az éremtábláza-

ton. Ez egy nagyon fontos dolog. 

Oroszország, Franciaország és 

Anglia elõzött meg bennünket. Mi 

magyar versenyzõk összesen 77-en 

voltunk, ezzel szemben az oroszok 

148-an képviseltették magukat.

– Ezután mi vár rátok? Változik-e 

valami az olimpia hatására?

N.Cs.O.: – Igazából semmi. 

Megkaptuk a magyar melegítõt. 

Más nemzetközi versenyeken ezt 

nem kapjuk meg.

Sz D: – Kaptunk egy sima melegí-

tõt, amit versenyre is lehet használ-

ni. Megkaptuk a magyarválogatott 

melegítõt, cipõt, polót, hátizsákot 

és egy utazótáskát. Elvileg úgy volt, 

hogy csak a dobogósok tarthatják 

meg a futó ruhát, de volt nekünk 

egy remek edzõnk, Németh Zsolt, 

aki elintézte, hogy az elsõ 8-ban 

végzett versenyzõk megtarthassák 

a ruhát. Az sem kizárt, hogy látták, 

hogy ha nincsenek a sérülések, 

akkor a váltóban a dobogón lettünk 

volna és valamiféle vigaszdíjként is 

adták nekünk ezt a felszerelést. 

P.M.: – A társaság nagyon jó volt. 

Amikor megláttuk a szállást, kicsit 

megijedtünk, elsõre nem nagyon 

tetszett, de mivel mindig úton vol-

tunk, így nem nagyon foglalkoz-

tunk a küllemével, a végére egészen 

megszerettük. Az étellel kapcsolat-

ban szólni kellett, hogy nem túl jó 

és kevés is az adag, így a hét köze-

pére változtattak is rajta. Reméljük 

jövõre sikerül eljutni Kínába, egy 

ugyanilyen versenyre, annyi 

különbséggel, hogy az már világvi-

szonylatban lesz megrendezve. 

– Min múlik ennek a lehetõsége?

Sz. D.: – Állítólag kétféleképpen 

lehet kijutni, vagy szintet kell futni, 

vagy pedig megadják, hogy Európából 

hányan mehetnek egy adott sportág-

ból, majd rendeznek egy európai ver-

senyt, ahol eldõl, hogy ki mehet erre 

az olimpiára. Tehát jövõre lesz egy 

válogató, ahol eldõl ki mehet Kínába. 

Reméljük, mi ott leszünk.

Az Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztiválon részt vevõ sportolóknak 

szívbõl gratulálunk az elért ered-

ményekhez! További sok sikereket 

kíván a Mezõtúr és Vidéke kiadója a 

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

KKN Kft. 

Bodor Márti

2013. szeptember 28.
szombat 10:00 

Mezõtúr, Földvári út 61.

I. épület (Kilián ltp.)

Kablay Lajos Veteránrepülõ

Bajtársi Egyesület

REPÜLÕS EMLÉKTÁBLA AVATÁSÁRA

2013. szeptember 28.
szombat 11:00

Mezõtúr, Rákóczi út 12.

(volt Komendáns Hivatal)

Magyar Honvédség Mezõtúri 

Ezredének 

EMLÉKTÁBLA AVATÁSA.

MeghívóMeghívó

Szeretettel meghívjuk ünnepi rendezvényeinkre:

Mezõtúri Bajtársi Egyesület

Balról jobbra : Príma Balázs (gerely 4. hely), Pálmai Márk, Szabó Dániel, Nagy 
Csaba Olivér, Scmidtka Vince
Gugol: Farkas Roland
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2013. augusztus 24-25-
én került megrendezésre 
az a 24 órás kerékpárver-
seny, ahol a mezõtúri 
Pályi Csaba felállította az 
új országos csúcsot. A ver-
senyt a kiskunlacházai 
reptéren szervezték meg. 
A versenyrõl a 23 éves 
rekorderrel beszélgettem:

– Kezdjük az elején, mióta kerék-

pározol versenyszerûen?

– 2008-ban kezdtem el kerékpá-

rozni, fõképp országúti szakágban. 

Akkor sikerült megnyernem az 

amatõrkupát, majd azután az elkö-

vetkezendõ években külföldön ver-

senyeztünk sokat az akkori csapa-

tommal. 2011-ben ismét amatõrku-

pákra és országos bajnokságokra 

jártunk. Idén csak kisebb verse-

nyekre sikerült eljutnom.

– Tehát akkor magasra tetted a 

lécet és rögtön a 24 órás versennyel 

nyitottad a szezont?

– Volt 2-3 versenyem, de az más 

jellegû, inkább mezõnyversenyek 

voltak. Ez más felkészülést igényel.

– Milyen felkészüléssel jár egy 24 

órás tekerés?

– Sok felkészülést igényelne, amit 

én nem tartottam be. (mosolyog) 

Nem mondhatom, hogy rendesen 

felkészültem. Verseny elõtt egy 

hónappal kezdtem el edzeni, 150-

200 km-eket mentem, az utolsó egy 

hétben pihentem. A felkészülés az 

étrendet is érintené, de én ezt nem 

bírom betartani. Jelenleg nincs 

edzõm, de úgy érzem, hogy szerez-

tem már annyi tapasztalatot, hogy 

tudjam mit és hogyan kell.

– A beszélgetésünk fõ apropója ez a 

kiskunlacházai verseny. Mesélj errõl!

– Ez egy 24 órás országúti ver-

seny volt, amit Kiskunlacházán a 

repülõtéren szervezett meg a BSI 

(Budapesti Sportiroda). 10 óra kör-

nyékén érkeztünk meg a helyszín-

re. Felállítottuk a sátrunkat, elkészí-

tettük a frissítéshez kellõ dolgokat. 

Verseny elõtt én kimondottan rosz-

szul éreztem magam, nagyon fáradt 

voltam. Lehetett menni bemelegítõ 

kört, megnézni a pályát, én erre 

nem mentem, a fáradtságomból 

kiindulva. Szombat délután kettõ-

kor indult a verseny és másnap 

délután kettõig tartott. 90 egyéni és 

számos csapat indult, melyekkel 

egyszerre rajtoltunk. 7 kilométeres 

körpályán mentünk, de szerencsére 

voltak benne kanyarok is. 3-4 órán-

ként álltam meg, 3-5-7 percre, 

összesen egy fél órát. Chipes idõ-

mérõ rendszert alkalmaztak, és 

nézték a megtett körök számát. A 

rajtra összeszedtem magam és a 

mezõny elejével el is tudtam menni. 

Kicsit sokat vállaltunk az elején, 

féltem is, hogy visszaüt a végére. 

1-2 óra alatt kialakult egy jó kis 

boly, ekkor már nagyjából körvona-

lazódtak az ellenfelek. A második 

helyezettel, Molnár Tamással sokat 

mentem. Este 10 körül sikerült 1 

kör elõnyt szereznem. Hajnalig 

megint együtt mentünk, együtt fris-

sítettünk. Több segítõm volt lent a 

pályán, így nekem gyorsabban sike-

rült ezeket a kiállásokat megten-

nem. Világosodás elõtt volt egy 

holtpontom, ekkor majdnem le is 

szakadtam a többiektõl. Ebben az 

idõszakban a csapat sokat segített. 

11-13 perces köröket mentünk, ami 

kb. 35 km/h átlagsebességnek felel 

meg. Szerencsére mûszaki hibám 

nem lépett fel a versenyen, így 

összesen 798 km-t tekertem le a 24 

óra alatt. Hajnalban sikerült még 

egy kör elõnyt szereznem, így még 

biztosabb volt az elsõ helyem. 

Onnan már a rekorddöntésre men-

tem rá, ami szerencsére szintén 

sikerült. Az idõjárással viszonylag 

szerencsénk volt, nem volt az a 

nagyon meleg, de a szél annál 

inkább fújt egész nap.

– Mit fogyasztotok ilyenkor?

– Speciális készítményeket. Én 

Nutrixxionnal mentem, géleket, 

energiaszeleteket, proteinszelete-

ket, magnéziumot, aminosavat, kof-

feint ettem. Bár estefelé már jól 

esett a rántott hús is.

– Kik segítettek neked?

– A párom nagyon sokat, meg a 

csapattársak, akik a 4 fõs váltóban 

indultak, és a Nutrixxionosok.

– Te ezt a versenyt megnyerted, mi az, 

amit még a rekordon kívül nyertél?

– Tapasztalatot. Az eddigi csú-

csot 40 kilométerrel döntöttem 

meg. Aki tartotta egyébként 3. lett, 

70 kilométerrel lemaradva. Anyagi 

juttatással nem jár ez a gyõzelem.

– Elmondtad a beszélgetésünk ele-

jén, hogy csapattal is indultatok. 

Õk hol végeztek?

– Igen, indult egy 4 fõs váltó, õk a 

mezõtúri ProTúr. Egyébként én is 

az õ színeikben versenyzek. 

Nagyon jól mentek õk is. A 4 fõs 

kategóriát megnyerték, hasonlóan 

798 km-t mentek õk is. Hozzáteszem 

a megegyezõ idõ ellenére, nem 

együtt mentünk. A váltó kategória 

azt jelenti, hogy egyszerre egy 

ember lehetett a csapatból a pályán, 

õk sûrûbben váltották egymást, 3-4 

körönként, így sokszor pont elke-

rültük egymást. A csapat tagjai: 

Tirszin Robin, Bíró László, Szántó 

Imre, Bogyó Tamás.

– Mi lesz a jövõben? Milyen terveid 

vannak?

– Idénre még van 1-2 kisebb ver-

seny. A hétvégén, ha sikerül eljut-

nom egy 12 órás versenyen is részt 

fogok venni. Jövõre a címvédés egy 

fõ feladat lesz, rendesen felkészülve 

talán még meg is dönthetõ a jelenlegi 

csúcs. Illetve a La Manche-i 24 órás 

versenyre jó lenne kijutni. Ez már 

egy igen komoly versenynek számít. 

Anyagi háttér kell hozzá, az idõered-

ményem már meg van. 803 km-rel 

nyerték ezt meg 2011-ben, most 798-

at mentem. Kvalifikálni már tudnám 

magam oda.

Pályi Csabának az eredményei-

hez ezúton is gratulálunk és továb-

bi sok sikert kívánunk!

Bodor Márti

Mezõtúron a rekordgyõzelem

Kép forrás: www.nutrixxion.hu

Kép forrása: www.bringapont.mol.hu
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK                                                       
Egei Mihály élt 24 évet,

Gál Antal élt 67 évet,
Soltész Lajos élt 87 évet,

Busi Gáborné Szabó Julianna élt 90 évet,
Gyõrfi Sándor élt 61 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Szeptember 6-12-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u.22.
Tel.: 56/350-993
Szeptember 13-19-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 7-8-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/60/323-4843
Szeptember 14-15-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Arany GáborArany Gábor
(Csala Andrea)(Csala Andrea)

Berec Emma RózaBerec Emma Róza
(Orsós Lívia)(Orsós Lívia)

Dóczi József ÁrminDóczi József Ármin
(Varga Tímea)(Varga Tímea)

Karsai Gergely IstvánKarsai Gergely István
(Terdik Anikó)(Terdik Anikó)

Rafael Ketrin SzelenaRafael Ketrin Szelena
(Rafael Renáta)(Rafael Renáta)

Zoltán FerencZoltán Ferenc
(Szabó Anita Kitti)(Szabó Anita Kitti)

Rafael Róbert LajosRafael Róbert Lajos
(Pályi Doroti Fatima)(Pályi Doroti Fatima)

SZÍNHÁZ

Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színház Gózon-bérlet tulajdonosait, 

hogy a 2013/2014-es évad elsõ elõadására

szeptember 26-án, csütörtökön kerül sor.

Mûsoron: Bíró Lajos - Sárga Liliom
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház elõtti parkolóból.

Papp Erika
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