
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXVI. évfolyam 15. szám 2014. augusztus 01.

arTúr Fesztivál és Túri Vásár    2. old.

Ismét fényben úszik a Hortobágy-Berettyó  3. old.

Evezz Te is velünk!    3. old.

Sajtóközlemény     4. old.

Sikeres Béketelepi utcabál    5. old.

Baráti összejövetel     6. old.

Tisztelt Mezõtúri Polgárok! 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár meg-

rendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen az alábbi 

útzárak valamint terelõ utak kerülnek kijelölésre a leírt idõtartamban.

Az útzárak idõtartama:

Túri Kupa utcai futóverseny
2014. 08. 09. szombat 13:00-tól, 2014. 08. 09. szombat 20:00-ig

A 46.sz. fõközlekedési út a Puskin úttól a Rákóczi út úttorkolatáig teljes 

lezárásra kerül. Érintett útszakaszok a Bajcsy-Zs. út, Szabadság tér, Dózsa 

Gy. út.

Túri Vásár 

2014. 08. 09. szombat 13:00-tól  2014. 08. 10. vasárnap 24:00-ig

A Petõfi út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig és a Szolnoki út a Tulipán 

úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út-Széchenyi út keresztezõdésig teljes 

lezárásra kerül.

 A kijelölt terelõ utak: 
- 2014. 08. 09. 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.

- 2014. 08. 09. szombat 20:00-tól - 2014. 08. 10. vasárnap 24:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út a futó-

versenyt követõen a Túri Vásár ideje alatt.

Elõre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel:

Bordács László

Lakossági tájékoztatás!

Dalvarázs Hangverseny
2014. augusztus 15. 19 óra

Városi Galéria
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Az idei évben is nagy a programkínálat Mezõtúr városában. A város szer-

vezésében az egyik legrangosabb, legnevesebb rendezvénysorozat veszi 

hamarosan kezdetét 2014. augusztus 6. és 10. között. Immár XIII. alkalom-

mal kerül megrendezésre az arTúr Fesztivál augusztus 6-9-ig, majd a hét 

megkoronázásaként a XXIII. Túri Vásáron vehetünk részt augusztus 10-én.

Az eseményekkel kapcsolatban 

összevont sajtótájékoztatót tartott 

Herczeg Zsolt Mezõtúr város pol-

gármestere, Bordács László a 

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

KN Kft. ügyvezetõje és Szûcs 

Dániel a Mûvelõdési, Oktatási és 

Sport Bizottság elnöke.

A sajtótájékoztató a programso-

rozatra készített image videó meg-

tekintésével kezdõdött, majd a 

programfüzettel és a plakáttal 

ismerkedhettek meg a résztvevõk. 

A tájékoztatók sorát Herczeg 

Zsolt polgármester kezdte. 

Beszédében kiemelte, hogy Mezõtúr város Önkormányzatának legkiemel-

tebb rendezvényei veszik kezdetüket hamarosan. A Túri Vásárnak több 

évszázados hagyománya van, volt mikor egy hétig tartottak ezek a vásárok, 

amelyre határainkon túl is érkeztek. Ezt a hagyományt kívánta feleleveníte-

ni a városvezetés, amikor újra megrendezte a vásárt. Az idõk folyamán az 

igények alapján kialakult, hogy a vásárt egy mûvészeti esemény elõzi meg, 

az arTúr Fesztivál. – Úgy gondolom, hogy egy színvonalas programsorozat 

kerül megrendezésre augusztusban, ahol mindenki megtalálja a szívéhez 

legközelebb álló eseményt. – Polgármester úr köszönetet mondott a támo-

gatóknak, elsõsorban az Emberi Erõforrások Minisztériumának, gazdasági 

társaságoknak és a médiapartnereknek.

Majd Bordács László ismertette az arTúr Fesztivállal és Túri Vásárral 

kapcsolatos tudnivalókat, közérdekû információkat. Bemutatta a rendez-

vény helyszíneit, elkészült kiadványait. Felhívta a figyelmet arra, hogy az 

idei évben is útzárat kell kialakítani nem csak vasárnap, hanem már szom-

bat délután 13 órától. Errõl részletesen az interneten, a Mezõtúr és Vidéke 

közéleti lapban és a televízióban tájékozódhatnak. Elmondta, hogy a Túri 

Vásárra érkeznek a vegyes árusok mellett népmûvészek is, az õ fogadásuk 

a hagyományok ápolásának jegyé-

ben is telik.

A programfüzetet kézbe véve lát-

szik, hogy nem csak a két rendez-

vény programkínálata jelenik meg 

benne, hanem helyet kaptak a város 

különbözõ pontjain zajló kísérõ 

rendezvények, valamint az augusz-

tus 19-20-ai programok listája is. 

Errõl Szûcs Dániel tájékoztatta a 

lakosságot. Kiemelte, hogy egy szí-

nes programsorozat veszi kezdetét, 

a fõ helyszíneket kiegészíti több 

más mûvészeti- és sportesemény. 

Ismét lehetõség lesz a Városháza 

toronylátogatására, megrendezésre kerül a Túri Kupa utcai futóverseny és 

a horgászverseny is. Az augusztus 19-20-ai eseményekkel kapcsolatban 

elmondta, ismét lehetõség lesz a Hortobágy-Berettyó vizén vízibiciklizni, 

kajakozni, kenuzni. 19-én este a parton zajló programokat lampionúsztatás 

zárja, majd a Kossuth téren Kasza Tibi fellépése után a Projekt 4.1 zenekar-

ral utcabálon vehetünk részt. 20-án délelõtt az Alföldi Sárkányok Harca 

elnevezésû sárkányhajó verseny zajlik, majd  délután az Államalapítás 

Ünnepe alkalmából tartandó rendezvények következnek.

A részletes programokat megtalálják a Mezõtúr és Vidéke különszámá-

ban és az interneten. A városvezetés és a szervezõ kft. nevében várunk 

minden látogatót Mezõtúrra a 2014. augusztus 6-10. között megrendezésre 

kerülõ ArTúr Fesztiválra és Túri Vásárra.

Bodor Márti

arTúr Fesztivál és Túri Vásár

Fotó: Roszik Mihály, Mezõtúri Városi Televízió
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Idén 4. alkalommal kerül meg-

rendezésre a szívmelengetõ, káprá-

zatos látványt nyújtó lampionúszta-

tás 2014. augusztus 19-én este a 

Hortobágy-Berettyó partján.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 

rendezvényen évrõl évre többen 

vesznek részt, így az idei évben is 

minden korosztály számára felejt-

hetetlen élményt nyújtó, színes 

programokkal várjuk a kedves 

érdeklõdõket. 

Jelentõs változás, hogy a rendez-

vény már délelõtt kezdetét veszi. 10 

órától kora estig a vízi sport szerel-

meseié lesz a fõszerep. A nagy 

érdeklõdésre való tekintettel ismét 

lehetõség nyílik vízi sporteszközök 

kölcsönzésére. A gyerekeket 17 órá-

tól kézmûves foglalkozással várjuk 

és óvónõk segítségével saját lampi-

onjaikat is elkészíthetik. Számukra 

Mányi Tibi bohóc mûsorral kedves-

kedik, Herbály András bûvész 

show-val, lufi hajtogatással kápráz-

tatja el õket. 19 órától Szabó 

Lászlóné vezetésével a Mezõtúri 

Mazsorett Csoport mûsorában gyö-

nyörködhetünk, majd kezdetét 

veszi a lampionúsztatás. 

Újdonságként lampion szépség-

versenyt hirdettünk, 

melyre továbbra is vár-

juk az újrahasznosítha-

tó alapanyagokból 

készült lampionok fotó-

ját az alábbi elérhetõsé-

gek valamelyikére.

Cím: 

Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal, 

Fõporta, 5400 Mezõtúr, 

Kossuth tér 1.

E-mail:

akorcsok@mezotur.hu

Beküldési határidõ: 

2014. augusztus 13. 

A városvezetésbõl és pedagógu-

sokból álló zsûri, minden korcso-

portban a legjobbat fogja jutalmazni. 

A csodás úsztatást követõen 22 

órától a Kossuth téren sztárfellépõ 

Kasza Tibi, majd hajnalig tartó 

utcabál veszi kezdetét a Project 4.1 

zenekarral.

A színvonalas vendéglátásról a 

rendezvény teljes ideje alatt a 

Nemzeti Szálloda gondoskodik.

Bõvebb információk:

www.mezotur.hu 

Telefon:

Korcsok Anita 06/20/220-3686 

és Szûcs Dániel 06/20/558-8364

A Vízparti Fiesztához hasonló, 

tengerparti hangulatot idézõ, kelle-

mes környezetben várjuk Önt és 

kedves családját!

Mezõtúr Város 

Önkormányzata

Ismét fényben úszik a Hortobágy-Berettyó

2014. augusztus 20-án ismét meg-

rendezésre kerül a közel egy évtize-

des múltra visszatekintõ Alföldi 

Sárkányok Harca sárkányhajó ver-

seny. Egy hajóban minimum 16, 

maximum 20 fõ versenyezhet. A 

rendezvény 8:30-kor kezdõdik 

közös, vidám bemelegítéssel és a 

hajós esküvel, ami egy napra min-

denkit igazi hajóssá tesz. A verseny-

ben amatõr és profi csapatok (nõi, 

férfi, vegyes kategóriákban) vesz-

nek részt és több futamban mérik 

össze tudásukat. Nevezési díj 500 

Ft/fõ. A verseny az idei évtõl sár-

kánypárbajjal egészül ki, amely erõ-

próbát akár mindenki átélheti. Ha 

élvezni akarod a vízen suhanás 

élményét, az evezés örömét, a bará-

tokkal való együttlétet akkor bátran 

gyere versenyezni a Hortobágy-

Berettyó partjára, a közúti hídhoz! 

További információk: 
Web:

www.facebook.com/turi.sarkanyok;

www.alfoldkozepe.hu;

www.mezotur.hu 

Telefon:

Csernyán Péter: 06/20/424-9932,

Metzker Krisztina 06/70/334-6820,

Szûcs Dániel 06/20/558-8364

Mindenkit szeretettel várnak a 

szervezõk: 

Mezõtúr Város 

Önkormányzata,

Túri Sárkányok,

Mezõtúr Város Sportjáért 

Alapítvány

Evezz Te is velünk! Értesítés az élelmiszersegély programmal
kapcsolatban

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezõtúr Város Önkormányzata a továb-

biakban is részt kíván venni az Élelmiszersegély programban. A tervek 

szerint az új Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében 

kerülhet majd sor a támogatások kiosztására. 

Az új támogatásokról, azok érkezésérõl, az átvétel módjáról a késõbbiek-

ben értesítem a Tisztelt lakosságot.

Herczeg Zsolt

polgármester

Alakítsák Önök a Városi Televízió mûsorát!
Mi megkérdezzük!

Küldjék el kérdéseiket névvel, vagy név nélkül és mi megkérdezzük!

Kitõl kérdezne? ......................................................................

Mit kérdezne? ........................................................................

Küldje el kérdését e-mailben: mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu 

postán: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17., 

vagy vágja ki ezt a szelvényt és dobja be a Közösségi Ház portáján

található dobozba!

Legyen Ön is szerkesztõnk!
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Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik legmaga-
sabb hozamú befektetési lehetõséget, ugyanis az állam biztos pénzügyi 
partner mindenki számára.

Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetõségnek számíta-

nak Magyarországon. Az ok egyszerû: lejáratkor a tõke teljes összegére, 

valamint az esedékes kamatokra – értékhatártól függetlenül – teljes körû az 

állami garancia. Nincs forgalmazói kockázat sem, hiszen a forgalmazó 

Magyar Államkincstár 100 százalékban állami tulajdonú szervezet. Az sem 

elhanyagolható szempont, hogy a belföldi magánszemély részére kifizetett 

hozam a belföldi jövedelmet növeli és csökken az ország devizakitettsége. 

A Magyar Államkincstár Állampénztári Irodáiban igen változatos állam-

papír kínálatból lehet választani. Mindenki megtalálhatja a számára megfe-

lelõ befektetési lehetõséget attól függõen, hogy mennyi idõre szeretné 

lekötni a pénzét. Az úgynevezett kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-, 

Kamatozó Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futamidejû, rövid lejáratú 

állampapírok. A Magyar Államkötvények futamideje ennél jóval hosszabb, 

3 évtõl 15 évig is terjedhet, tehát azok részére ideális, akik hosszabb távon 

szeretnék jó helyen tudni a pénzüket. 

Kizárólag a Kincstár forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekötésû Prémium 
Magyar Államkötvényt. A hagyományos értékpapír-számlákon kívül nyit-

hatók adókedvezményre jogosító Tartós Befektetési Számlák, továbbá az 

életkezdési támogatás (Babakötvény) befektetésére Start értékpapír-
számlák. 

A Babakötvény egy olyan egyszerû és átlátható termék, amely a piacon 

kiemelkedõ hozamot biztosít. A gyermekeik számára elõtakarékoskodni 

szándékozók számára a lehetõ legjobb választás, hiszen megkönnyíthetik 

vele a gyermek életkezdését. Az állam által nyújtott egyszeri életkezdési 

támogatás összege – ami jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által 

vezetett Start letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek 

születését követõen. 

A szülõknek lehetõségük van arra, hogy az összeget a Magyar 

Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen nyit-

ható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A Kincstár automatikusan 

kizárólag a gyermek születési évéhez igazodó Babakötvénybe fekteti az 

áthelyezett összeget, illetve a korábban vásárolt állampapírok tõke és 

kamat összegét is, amely infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes 

kamatot garantál a futamidõ végéig. A megnyitott számlára a szülõk, törvé-

nyes képviselõk és hozzátartozók, valamint a települések önkormányzatai 

– korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.  

Március 3-ától a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfél-

szolgálatain ismét lehet vásárolni a Prémium Euró Magyar Államkötvényt. 
A névre szóló, féléves kamatozású állampapír névértéke egy euró.

Március 17-étõl kapható a Kincstár országos állampapír-forgalmazó ügy-

félszolgálatain, valamint kiegészítõ szerzõdés birtokában elektronikus for-

galmazási csatornákon a nagy sikernek örvendõ Bónusz Magyar 
Államkötvény. A BMÁK négy-, és hatéves futamidejû, változó kamatozá-

sú, egyforintos alapcímletû állampapír. Az új Bónusz kötvény többek 

között azzal a céllal került kibocsátásra, hogy a termékek ne csupán a 

futamidõk tekintetében nyújtsanak alternatívákat a befektetõknek, hanem 

a kamatozás módjában is, ugyanis ezen típusú állampapírok kamatai a 

pénzpiaci kamatok változását követik. 

A Kincstárnál állampapír azután jegyezhetõ, vásárolható, ha az 

Állampénztári Irodák ügyfélszolgálatán – 5000 Szolnok, Magyar u. 8.  

Telefon: (56) 372-806; (56) 422-555; Fax: (56) 378-349; api.jas@

allamkincstar.gov.hu és Értékesítési Pont, 5300 Karcag, Kossuth tér 1 

(Városháza) telefon: + 36/30/815-90-69) – egyszeri személyes megjele-
néssel értékpapír nyilvántartási számla-szerzõdést köt az ügyfél. Célszerû 

azonnal kiegészítõ szerzõdést kötni a WebKincstár, TeleKincstár, illetve 

MobilKincstár szolgáltatásokra is, melyek révén az állampapír befektetése-

ket kényelmesen (interneten, telefonon, illetve okostelefonon keresztül), 

akár otthonról is lehet intézni. Az értékpapír-nyilvántartási számlát érintõ 

jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS szolgáltatás igénybevételével is 

értesülhetnek az ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél a WebKincstáron 

keresztül is beállíthatja. A Kincstárban az értékpapír-számlanyitás és a 

számlavezetés ingyenes, a készpénzfelvételért sem számítunk fel díjat.

A tájékoztatás nem teljes körû. Bõvebb információkért keresse fel a 

Kincstár állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatait, vagy a szervezet hon-

lapját (www.allamkincstar.gov.hu).

Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban
Sajtóközlemény

Tisztelt Szülõk-Gondviselõk!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2014. augusztus hónapra járó Erzsébet-

utalvány /továbbiakban utalvány/ kézhezvételére, 2014. augusztus 22. 

napját követõen, a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Déli portáján 

kerül sor, /Postával szemben/ ABC sorrendben. Az utalvány fogyasztásra 

kész étel, ruházat és tanszer vásárlására használható fel. Az igénylõk 

magas számára való tekintettel kérem, hogy az alábbiakban felsorolt idõ-

pontban jelenjenek meg:

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „A” kezdõbetûjétõl a „Cs” kezdõbetûig:  

2014. augusztus 25.

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „D” kezdõbetûjétõl a „K” kezdõbetûig:  

2014. augusztus 26.

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „L” kezdõbetûjétõl a „P” kezdõbetûig:   

2014. augusztus 27.

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „R” kezdõbetûjétõl a „Zs” kezdõbetûig:   

2014. augusztus 28.

Azon szülõk-gondviselõk akik, valamely oknál fogva nem tudtak megje-

lenni a számukra megjelölt napon, augusztus 29-én 8.00-12.00 óráig felve-

hetik az utalványukat.

Az utalványok kézhezvétele hétfõn, kedden, szerdán, csütörtökön reggel 

8.00 órától 12.00 óráig, majd 13.00 órától 16.00 óráig, pénteken reggel 8.00 

órától 11.00 óráig történik.

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben valamilyen okból nem vette át 

az utalványt, legkésõbb 2014. szeptember 02. napjáig jelezze, mert utána 

nem áll módunkban az utalványokat kifizetni.

A pótigénylési határidõ elmulasztása jogvesztõ, így kérem annak foko-

zott figyelembe vételét.

Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány, lakcím kártya, szüksé-

ges, ezek hiányában nem áll módunkban az utalványokat kifizetni.

dr. Szûcs Attila

S.K.

Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás
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Véradás

2014. augusztus 10-én a Túri Vásár napján 9:00-14:00-ig VÉRADÁS 
lesz a Városi Sportcsarnokban!

Szeretettel várunk mindenkit!

A véradáshoz szükséges dokumentumok:

- TAJ kártya,

- Személyi igazolvány,

- Lakcímkártya.

Magyar Vöröskereszt

Meghívó
Túriak a pokol tornácán

 címû kiállításra

1914-1918

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelettel meghívja Önt, család-

ját és barátait az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 

rendezett emlékkiállításra. 

Ideje: 2014. augusztus 5. 16. óra.

Helye: Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola) 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1. 

A kiállítást megnyitja: Bojtos Gábor levéltáros.

A rendezvényt támogatta: Mezõtúr Város Önkormányzata, Nemzeti 

Együttmûködési Alap

Szabó András 

elnök

A tavalyi évben újra életre hívtuk azt a rendezvényt, amely a Béketelepen 

élõk utcabáljaként indult el anno az 1990-es évek elején. A szervezõk célja 

nem volt más, mint hogy az ott élõ családokat összehozza egy-egy fõzés, jó 

beszélgetés és esti kikapcsolódás erejéig. A közösség építése olyan sikeres 

volt, hogy egy idõ után az utcabálra már nem csak az itt élõk, hanem a város 

más pontjáról, sõt vidékrõl is szívesen jöttek erre a rendezvényre. Az elmúlt 

nyáron ezt a rendezvényt hívtuk újra életre. 2014. július 19-én délután újra 

elkezdtek rotyogni az ételek a bográcsokban, a gyermekek kézmûveskedhettek, 

illetve az idén egy új programmal próbáltuk még érdekesebbé tenni rendezvé-

nyünket. Meghirdettük a „Kié a legjobb túri pálinka?” címet viselõ versenyün-

ket, amelyre két kategóriában lehetett nevezni. Sok finom mezõtúri pálinka 

került benevezésre, amik közül a négy fõs zsûri nehezen tudott választani, de 

végül sikerült dönteniük. Szilva kategóriában I. helyen végzett Csepcsényi 

Antal, míg vegyes kategóriában I. helyen Tuhai Kálmánt díjazta a zsûri. 

Köszönöm a zsûrizést Herczeg Zsolt polgármester úrnak, Boda Lajosnak, 

Kovács Károlynak és Szentgyörgyi Zoárdnak!

Az eredményhirdetést megelõzõen a színpadra lépett a meglepetés fellé-

põnk, aki nem volt más, mint a mezõtúri Kovács Timi, aki a Megasztárban 

vált országosan is ismertté. Öröm volt látni azokat az arcokat, akik õt gye-

rekkora óta ismerik, hiszen a szomszédos utcában nõtt fel. Nagyon jó 

hangjával megadta az este alaphangját, így az õt követõ Project 4.1 zenekar 

már több száz embernek zenélhetett egészen éjfélig. A hangulat ismét 

nagyon jó volt, sokan párjukkal táncra perdültek, énekeltek, akik pedig 

beszélgetni szerettek volna, õk a játszótéren elhelyezett asztaloknál, szé-

keknél foglaltak helyet.

Az utcabállal kapcsolatban ki kell 

emelnem, hogy több bográcsban 

babgulyás, valamint õzpörkölt 

készült, amit támogatói jegyekkel 

lehetett megvásárolni. A befolyt 

összegbõl - ami 53.500 forint lett – a 

Szép Ernõ utca és a Szolnoki út sar-

kán található játszóterünk szépíté-

sét, felújítását szeretnénk megkez-

deni. Több eszköz is felújításra szo-

rul, így minden egyes támogatás 

nagyon jól jött és ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a támo-

gatást! A kisebb felújításokat hamarosan szeretnénk elvégezni a szervezés-

ben részt vevõ barátokkal. Az ivóvizes kút a rendezvényt megelõzõ napon 

javításra került, amiért külön köszönet Kovács Attilának, az ebben nyújtott 

felajánlásáért!

Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek az utcabálunkra, amely úgy gondolom 

nagyon sikeres volt és évrõl évre többen leszünk rajta, így erõsítve városunk 

közösségét! A rendezvény nem jöhetett volna létre támogató cégek és barátok 

nélkül, így szeretném most nekik is megköszönni segítségüket! Köszönet a 

támogatásért, segítségért: Kovács Timi, Szebenyi László (Szebik 2001 Kft.), 

Zuppán Zoltán, Vékony Ferenc (Hód 2000 Kft.), Fehér István és családja (Fehér 

és Társa Kft.), Bosnyák István (Bosnyák Autószerviz), Túri Pálinka Kft., Balázs 

Árpád, Mezõtúri Ipari Park Kft., Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KN Kft., 

MVK Kft., Mezõtúri Intézményellátó Kft., Alfi Pékség, AS Pékség, Dobos István 

(Pacsirta Italbolt), Pusztai Lajos, Kelemen Márton, Pete Gergely, Kovácsné 

Manyika, Patkós Éva, Kontérné Pötyi, Orosz Annamária, Szakács Dorina, 

Patkós Marcsi, Kozma Eszter, Gulyás Gerda, Muzsai Dezsõ, Patkós István.

Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki eljött az utcabálra és támogat-

ta játszóterünk szépítését! Jövõre folytatjuk!

Szûcs Dániel

fõszervezõ

Sikeres Béketelepi utcabál!

Meghívó

Szeretettel várunk mindenkit egy vidám Nótás délutánra,

melyet a Petõfi úti Színházteremben (Petõfi út 5.) tartunk, 

2014. szeptember 7-én 15 órakor.

Rendezõk a régi Búzavirág tagjai.

Jelenlegi nevük: Kéknefelejcs Népdalkör, Fejesné Ila vezetésével.

Õk már évek óta garantálják a jó hangulatot. 

Ha jól akarsz szórakozni, akkor szeretettel vár a Kéknefelejcs énekkar.

A belépõ 500 Ft.
Jegy az énekeseknél kapható, vagy a 56/ 351-591-es telefonszámon.

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
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Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17. 

Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelõs szer-

kesztõ: Bordács László. Szerkesztõ, tipográfus: Bodor Márta. 

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezõtúr, 

Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2014. augusztus 06. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az 

ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-

ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A 

lapban közölt adatok tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem 

vállalunk.

Készenléti gyógyszertár
Augusztus 1-7-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Augusztus 8-14-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. út  13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 2-3-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 
06/350-600;  30/963-5209
Augusztus 9-10-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4. 
Tel.: 70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

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.

ELHUNYTAK
Tor Lajosné Patkó Margit (70)
Csurgó Antalné Bíró Ilona (86)

Takács Istvánné Lukács Terézia (70)
Papp Jánosné Karsai Eszter (85)

Fejes Antalné Nagy Zsuzsanna (69)
Sütõ János (78)

Takács Imréné Herbály Katalin (91)
Csökõ József (70)

Gyõri Erzsébet Magdolna (15)
Gyõri Imre (34)

Nyugodjanak békében.

K3
I. Kerékpáros Találkozó
2014. augusztus 8-9-10.

Helyszín: Mezõtúr, Erzsébet-liget

Regisztrációs lap a www.kor-zol.hu oldalon található és tölthetõ le.

Augusztus 8. péntek
• Kerékpáros ügyességi versenyek a gyerekeknek délután 3-tól.

• Közös edzés a Tour de Túr útvonalán délután 4-tõl.

Augusztus 9. szombat
• Országúti kerékpárverseny délelõtt 9-tõl.

Útvonal: Mezõtúr-Túrkeve-Kétpó-Mezõtúr

A verseny távja 50 km.

• Túri Kupa (http://www.turikupa.hu/) utcai futóverseny délután 

3-tól.

A futóverseny után (kb. délután 6 óra körül) pedig Minden Ami 
Gurul jelmezes felvonulás.

Augusztus 10. vasárnap
• Monti túra és verseny délelõtt 9-tõl.

Kiegészítõ programok:
• Pénteken és szombaton bemutatók, termékismertetõk és tesztelési 

lehetõség a magyarországi forgalmazók jóvoltából.

• Vasárnap Túri Vásár! (http://mkskft.hu/turivasar/)

• Este zene és tánc.

Nevezés, nevezési díjak:
Az elõnevezés tartalmazza a kemping- és strandhasználatot, a versenyek 

részvételi díját. Elõnevezés utolsó dátuma: 2014. augusztus 1. péntek.

Elõnevezési díj: 5000 HUF

A rendezvényre helyszíni nevezés is lehetséges, melynek díja: 7000 HUF.

További információ, bõvebb felvilágosítás: www.kor-zol.hu, www.

facebook.com/tourdetur.kerekparverseny, Bíró László +36-20-973-44-36, 

Kollár Lajos +36-30-901-61-66

Hátszelet, sikeres versenyzést és jó túrázást!!
A Szervezõk

A Városi Nyugdíjas Klub 

Vezetõsége 2014. július 24-ére egy 

vidám baráti összejövetelre hívta a 

városban mûködõ nyugdíjas klubo-

kat. A klubok elfogadták meghívá-

sunkat és mintegy 160 fõ vett részt 

a Mezõtúri Nyugdíjas Klubok 

Találkozóján.

A vendégek már kora délelõtt 

birtokba vették a megszépült fás-

virágos strand területét. A fürdõ 

dolgozói minden vendégnek bizto-

sítottak kényelmes ülõhelyet. A 

rendezvényen Batta Attila Viktor 

alpolgármester úr köszöntötte a 

megjelenteket. Meghívottként jelen 

volt még Szûcs Dániel a Mûvelõdési, 

Oktatási és Sport bizottság elnöke, 

Pappné Juhász Emília az 

Intézményellátó és Ingatlankezelõ 

KN Kft. igazgató asszonya, az EFI 

Iroda részérõl Borziné Sági Noémi, 

a Városi Vöröskereszt vezetõje 

Körmöndi Andrea.  Programunkban 

szerepelt száraz és vízi torna, ahol 

az EFI Iroda munkatársa, Csányi 

Richárdné Rácz Erika gyógytornász 

mozgatta meg a nyugdíjasokat. A 

tornát követõen mindenki megtalál-

ta a kedvére való elfoglaltságot, szó-

rakozást. Lehetett lengõtekézni, 

karikát dobni, labdázni és más 

ügyességi játékban részt venni, kár-

tyázni, fürdeni, beszélgetni. 

Közben szólt a kellemes zene, 

melyrõl Pete Gergely a Közösségi 

Ház dolgozója gondoskodott, aki 

akart táncolhatott is. Ebédre finom 

gulyásleves fõtt, melyet az 

Intézményellátó és Ingatlankezelõ 

KN Kft. szakácsai fõztek és osztot-

tak ki. Nyugdíjas klubunk tagjai a 

leves mellé 3-3 db palacsintával 

lepték meg vendégeinket, mintegy 

500 db palacsintát sütöttek és ízesí-

tettek. Az ebéd jóízû elfogyasztása 

után tovább folytatódott a játék, a 

fürdõzés és a beszélgetés. 

A jól sikerült rendezvényért a 

klub vezetõsége és a magam nevé-

ben is köszönetemet fejezem ki 

fõtámogatónknak, Herczeg Zsolt 

polgármester úrnak és az általa 

vezetett önkormányzatnak, az 

Intézményellátó és Ingatlankezelõ 

KN Kft. vezetõjének és munkatársa-

inak, a strandfürdõ alkalmazottjai-

nak a segítõkészséget és figyelmes-

séget, a szakácsoknak  a finom 

ebédet. Továbbá köszönet a 

Közösségi Háznak, az EFI Irodának, 

Molnár Sándornak, a Városi 

Nyugdíjas Klub tagjainak az önzet-

len segítségért, támogatásért. 

Köszönöm fáradozásukat. 

Köszönöm a városban mûködõ 

nyugdíjas kluboknak,hogy elfogad-

tátok meghívásunkat és sikerült egy 

kellemes, szép napot együtt tölteni.

Bacsa Miklósné

Városi Nyugdíjas Klub vezetõje

Baráti összejövetel
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