
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXVII. évfolyam 17. szám 2015. augusztus 28.

Eboltás Mezőtúron és Kétpón   3. old.

Erős emberek Mezőtúron    4. old.

Sikeres lampionúsztatás    4. old.

Államalapítás ünnepe Mezőtúron   5. old.

Megyei ünnepi megemlékezés    6. old.

Autót kaptak a polgárőrök Mezőtúron   7. old.

2015. augusztus 4-8 között került megrendezésre az arTúr Fesztivál, 

augusztus 9-én a Túri Vásár. A programsorozatot nagy érdeklődés előzte 

meg, hiszen az elmúlt évek bebizonyították, hogy kulturális, sport és egyéb 

program kínálatával méltán beszélünk városunk és a térség legnagyobb 

rendezvényéről. A rendezvény nagyságával, jelentőségével párhuzamosan 

kimagasló a látogatók száma, és ami a legfontosabb, a városi összefogás 

mértéke; amely ilyenkor bizonyítja be, hogy egy közös cél elérése érdeké-

ben szervezetek, magánszemélyek, vállalkozások, polgármesteri hivatal és 

önkormányzat egy emberként egy célt tart a legfontosabbnak: a program-

sorozat minél sikeresebb lebonyolítása az Ön, kedves Olvasónk legnagyobb 

megelégedésére. 

A programsorozat időtartama alatt kedvünkre válogathattunk a színe-

sebbnél színesebb programok között. Ki-ki zenei ízlésének, érdeklődési 

körének megfelelő látni-hallgatni valót találhatott városunk különböző 

pontjain. A Túri Vásár a hét záró programjaként méltán lehet büszke híré-

re-nevére, amelyet még a nóta is megörökít. A vásárba érkező árusító part-

nereink számát tekintve idén sem lehetett okunk panaszra. Vásárfiát min-

denki találhatott magának. A vásári forgatagban megfáradtak beülhettek a 

hatalmas, térkövezett fesztiválsátorba, és az egésznapos színpadi műsorkí-

nálatból választhattak kedvükre. A hét zárásaként idén is megtekinthettük 

a tűzijátékot. 

Külön köszönettel tartozunk a mezőtúriak részvételével megvalósult 

programokért: fesztiválnyitó programok, zenei koncertek, kiállítás, sport-

programok, találkozók. Ezek megszervezése és lebonyolítása azon tiszte-

letreméltó emberek tenniakarását tükrözi, és azt bizonyítja, hogy város-

unkban még sokan vannak, akik a közösség igényét szem előtt tartják, és 

legfőbb motiváló erejük az értékközpontú alkotás, tenni akarás. Köszönjük 

azoknak is, akik idejüket nem sajnálva megtisztelték jelenlétükkel prog-

ramjainkat. Bízunk benne, hogy jövőre is hasonlóan színes programkíná-

lattal kedveskedhetünk majd Önnek! Bővebb beszámolónkat következő 

számunkban olvashatják. Képgalériánkat megtekintheti a www.

muveszetinapok.hu, valamint a turivasar.hu internetes oldalakon.

Üdvözlettel: Mezőtúr Város Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt pol-

gármester, és a főszervező Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.  mun-

katársai nevében Bordács László ügyvezető.

Kedves Olvasónk!

A kiállító család Fotó: Bodor Márti

Acoustic World Fotó: Soltész István

Kaláka Együttes Fotó: Bodor Márti

Deák-Bill Blues Band Fotó: Bodor Márti

Vivat Bacchus
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-

dóóráimon:

• szeptember 20., október 18., november 22., december 20., január 17., 

február 21., március 20., április 17.,

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek biza-

lommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com   
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)                    Boldog István

Országgyűlési Képviselő

FELHÍVÁS
A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 

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

zati rendelet alapján:

A „Mezőtúr Város Díszpolgára” kitüntetésre és a „Mezőtúr Városért” díj 

adományozására az állami és társadalmi szervek, gazdasági társaságok, 

választópolgárok, a „Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj adományozására 

bármely választópolgár, vagy jogi személy továbbá „Az Év Mezőtúri 

Vállalkozója” díjra természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyi-

ség nélküli szervezet, 2015. szeptember 10-ig javaslatot tehet, melyet 

Mezőtúr Város Polgármesteréhez kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

címre) benyújtani.

„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr kultúrájáért”, „Az év mezőtúri sportoló-

ja” és a „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója” kitüntetések adományo-

zására szintén 2015. szeptember 10-ig bármely mezőtúri választópolgár 

vagy jogi személy javaslatot tehet, melyet a Mezőtúr Város Képviselő-

testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban 

(5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. címre) eljuttatni.

A kitüntetések átadására 2015. október 23-án ünnepélyes keretek között 

kerül sor.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 

önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a Közös Önkormányzati 

Hivatalban Karsainé Szabó Judit ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: 

jkarsaine@mezotur.hu), a www.mezotur.hu, illetve a könyvtárban megte-

kinthető.

Herczeg Zsolt sk.
polgármester

Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és 

hóvihar…az éghajlatváltozás hatásai egyre 

sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a 

csapásokra és – amennyire lehet – kezeljük a 

szélsőséges időjárás hatásait. 

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor 

lezúduló víz egy részének visszatartásával, 

tározásával enyhíteni lehetne az aszályos 

időszak vízhiányát. A megvalósításhoz azon-

ban új, a környezeti változásokhoz igazított 

stratégia kialakítására van szükség. 

Magyarország összes felszíni és felszín alatti 

vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási 

Terv felülvizsgálata jelenleg folyik és 2015. 

december 22-ig készül el. 

A www.vizeink.hu honlapon követhetik 

nyomon és véleményezhetik a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Tervek országos, illetve a Duna, 

a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűjtőkre 

vonatkozó fejezeteit. 

Személyesen, a társadalmi és szakmai 

fórumokon kapcsolódhatnak be a vitákba, 

ahol a szakemberek és az érintett állampol-

gárok, vízhasználók megismerkedhetnek a 

területüket érintő legfontosabb problémákkal 

és azok megoldásával. A területi fórumok 

meghívói a www.vizeink.hu oldalon találha-

tóak. 

Magyarország vízben gazdag és vízben 

szegény ország is egyszerre. Gondos és előre-

látó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhet-

jük természeti kincsünket és kamatozathat-

juk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehető-

ségeket. „A természeti erőforrások, különö-
sen… a vízkészlet… a nemzet közös öröksé-
gét képezik, amelynek védelme, fenntartá-
sa és a jövő nemzedékek számára való 
megőrzése az állam és mindenki kötelessé-
ge.” [Magyarország Alaptörvénye 2011. ápri-

lis 25., P) cikk] 

Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismer-

kedjenek meg az új Vízgyűjtő-gazdálkodási 

Tervekkel és véleményezzék azokat! 

Somlyódy Balázs 
főigazgató 

Országos Vízügyi Főigazgatóság

A víz élet, gondozzuk közösen! 

MEGHÍVÓ
a Mezőtúri Túr-Tű Foltvarró Szakkör

2015. szeptember 7-én 16 órakor
megnyitandó kiállítására.

A kiállítás megtekinthető a Közösségi Házban szeptember 26-ig,a ház 

nyitvatartási idejében.

Egyben szeretnénk felhívni a foltvarrás iránt érdeklődők figyelmét, hogy 

szeptember 24-25-26-án 9-17 óráig közös varrást, nyílt napokat tartunk 

szintén a Közösségi Házban, melyre nagy szeretettel várjuk a tű-barátokat!

A közös varráson táskák, neszeszerek, faliképek, terítők és sok más 

apróság elkészítésének tecnikáját mutatjuk meg.

Varga Kálmánné
szakkörvezető

Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 

hozzátartozóit a II. Világháború Áldozatainak Emléknapja alkalmából 
2015. szeptember 1-jén rendezett városi megemlékezésre.

Program:

- 17.00 órakor megemlékező beszédet mond Szabó András a Bodoki 

Fodor Helytörténeti Egyesület elnöke.

- A műsorban közreműködnek a Búzavirág népdalkör tagjai.

- A történelmi egyházak képviselői ökumenikus imádsággal emlékeznek 

az áldozatokra.  

- Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére kerül sor.

Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér II. Világháborús Emlékmű
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Mezőtúr Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott az ÉAOP-
3.1.2/A-11-2012-0004 számú 
„Mezőtúr Város önkormányzati 
tulajdonú belterületi útjainak a 
fejlesztése” című pályázatával.

A sikeresen lezajlott közbeszer-
zési eljárásnak köszönhetően  
2015. augusztus 19-én került sor a 
vállalkozási szerződés megköté-
sére a STRABAG Általános Építő 
Kft-vel, majd 2015. augusztus 
24-én a munkaterület átadására, 
amelyet követően megkezdődtek 
a kivitelezési munkálatok.

A támogatás összege: 373,44 
millió forint.

A pályázat keretében belterületi 

gyűjtőutakra és lakott településré-

szeket összekötő külterületi 

gyűjtőutak felújítására lehetett 

pályázatot benyújtani. A beruházás 

öt önkormányzati gyűjtőút felújítá-

sára irányul.

Több szempont együttes mérle-

gelése alapján kerültek kiválasztás-

ra a most kivitelezésre kerülő utak.

Döntésünk során az útállapot 

mellett az útszakaszok jellemző for-

galmi viszonyait is megvizsgáltuk. 

Fontos értékelési szempontként 

kezeltük a forgalomvonzó létesít-

mények megközelítésének javítását. 

Ezek elsősorban termelő és kereske-

delmi vállalkozások, melyek a város 

gazdasági életében jelentős szerepet 

játszanak. A Balassa Bálint út egy 

fontos gyűjtőútja városunknak, 

melyhez az Újvárosi városrész csa-

ládi házas lakóövezetének utcái 

csatlakoznak. Az Északi összekötő 

út a 46. sz. főút és a 4202 sz. 

Mezőtúr-Túrkeve jelű ök. út között 

teremt kapcsolatot, továbbá a 

Felsőváros és a Székeskert –

Bodzáskert városrészek közötti kap-

csolattartást is javítja. A Cs. Wagner 

József út, a Széchenyi út és a 

Vásárhelyi Pál út azon túlmenően, 

hogy biztosítja a 46. sz. útra történő 

csatlakozást, a termelő üzemek és a 

vállalkozások fontos kiszolgáló 

útvonala. Városunk gazdasági életé-

nek fő szereplői ezen gyűjtőutakon 

érhetőek el.

A gyűjtőutak főbb naturális muta-

tóit az alábbiakban mutatjuk be: 

Balassa Bálint út: a gyűjtőút 6 

méter szélességben és 1333 méter 

hosszban a Földvári úttól a Sugár 

útig kerül teljes burkolat felújításra. 

Az út meglévő aszfaltburkolata az 

évek folyamán mind burkolat minő-

ség, mind burkolatfelület tekinteté-

ben jelentősen megromlott. 

Vásárhelyi Pál út: a gyűjtőút 6 

méter szélességben és 470 méter 

hosszban a Szolnoki úttól az 

Akasztó-érig kerül felújításra. A 

jelentős járműforgalomból kifolyó-

lag a meglévő aszfaltburkolat szer-

kezete elhasználódott, a meglévő 

közművek fedlapjai nagy százalék-

ban elmozdultak balesetveszélyesek

Széchenyi út: a Cs. Wagner 

József úttól 200 méter hosszban és 

6 méteres szélességben kerül felújí-

tásra. Ez a szakasz a 2008-as nyer-

tes TEUT pályázatunkhoz szorosan 

kapcsolódik, annak a folytatásaként 

valósul meg.

Cs. Wagner J. út.: A jelenlegi bur-

kolat szélessége a 0+000-0+470 km 

szelvények között egységesen 6,00 m 

szélességű, a 0+470 - 1+048 km szel-

vények között 3,50 m és 4,00 m szé-

lesség között változik. A beruházás 

befejeztével a Puskin úti csatlakozás-

tól a teljes 1048 méteres úthossz 

egységes 6,00 méter széles út lesz.

Északi összekötő út: A meglévő 

burkolat szélessége a 0+000- 1+494 

km szelvények között egységesen 

6,00 m szélességű. Az Északi-

összekötő út szintén a település 

egyik gyűjtőútja, mely a település 

északi részén lévő intézmények, 

tanyák, vállalkozások és telephe-

lyek és jelentős súlyú ipari üzemek 

megközelítését és kiszolgálását 

bonyolítja. Az évek folyamán az 

említett útburkolat minősége és 

burkolatfelülete jelentősen meg-

romlott. Az útfelújítási projektünk 

kapcsán az Északi összekötő út tel-

jes hosszában meg fog újulni.

A projekthez kapcsolódóan az 

utak melletti zöldsávok fejlesztése, 

fa- és cserjeültetés és támlás ülőpa-

dok kihelyezése is meg fog valósulni.

Szűcs Károly
Műszaki irodavezető

Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató
az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 számú 

„Mezőtúr Város önkormányzati tulajdo-
nú belterületi útjainak a 

fejlesztése”tárgyú projektről

Eboltás Mezőtúron és Kétpón
2015. augusztus 29./szombat/:
Mezőtúr-Újvárosi posta előtt                                          07.00-től - 10.00-ig

Fűzfa út 1. (volt Dózsa tsz.)                                          10.30-tól - 12.00-ig

Kétpó-    Polgármesteri Hiv. előtt                                   06.00-tól - 10.00-ig

Pusztapó V.Á.                                                              10.00-től - 11.00-ig

2015. augusztus 30./vasárnap/
Mezőtúr- Túrkevei úti falatozó                                     06.00-tól - 10.00-ig

2015. szeptember 01./kedd/
Mezőtúr-Alkotmány tér                                                 06.00-tól - 10.00-ig

2015. szeptember 03./csütörtök/
Mezőtúr- Szolnoki út-Dob út sarok (volt Méntelep)      06.00-tól - 10.00-ig

Nagy tanya bejárata                                                      09.00-től - 10.00-ig

2015. szeptember 05./ szombat /
Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA)                               07.00-től - 10.00-ig

Kétpó-    Polgármesteri Hiv. előtt                                   06.00-tól - 10.00-ig

                   

2015. szeptember 06./vasárnap/
Mezőtúr- Erkel F. út ( volt Fazekas daráló)                    07.00-től - 10.00-ig

Újvárosi posta előtt                                                        07.00-től - 10.00-ig 

Fűzfa út 1. (volt Dózsa tsz.)                                          10.30-tól - 12.00-ig

Túrkevei úti falatozó                                                     06.00-tól - 10.00-ig

2015. szeptember 08./kedd/
Mezőtúr-Csíderbereki iskola                                         09.00-től – 10.00-ig

2015. szeptember 09./szerda/
 Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA) /délután/              16.00-tól - 18.00-ig

2015. szeptember 10./csütörtök/
Mezőtúr- Erkel F. út ( volt Fazekas daráló) /délután/    16.00-tól - 18.00-ig

Valamennyi 3 hónaposnál idősebb kutyát tulajdonosa köteles
veszettség ellen oltatni!

Csak mikrochippel ellátott kutya oltható. A chip behelyezését a helyszí-

nen is elvégezzük.

Veszettség elleni védőoltás ára: 3500 Ft kutyánként. A Kisállat 

Egészségügyi Könyvet /amennyiben már van/ kérjük, hozzák magukkal! 

Az elveszett, otthonhagyott könyv pótlása 200 Ft/db. A kötelező féregtele-

nítés ára:100 Ft/tabl./10 kg.

Magyar  Munkáspárt  Újvárosi Hagyományőrző Klub

Mezőtúri Városi Elnöksége                           Mezőtúri Szervezete                                           

MEGHÍVÓ
A rendező szervek nevében tisztelettel meghívjuk a10-ik kubikos 

napi megemlékezésre
Ideje: 2015.  szeptember  12. szombat, 10  óra

Helye:  Balassa úti kubikos szobor

Program: 
• Ünnepi köszöntő

• Visszatekintés az elmúlt évekre

• Kultúrműsor

• Koszorúzás, virágok elhelyezése

Herceg Antal
szervező



4 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e 2015. augusztus 28.

A Mezőtúr Erősember Magyar Nagydíj 2015. jó hangulatú, izgalmas 

verseny ideje alatt -a rossz idő ellenére- már sok kis szorgalmas kéz dolgo-

zott azon, hogy óvónénik segítségével elkészítsék saját lampionjaikat. 

Közben Herbály András bűvész szórakoztatta a gyermekeket és segítségé-

vel különböző trükköket tanulhattak meg.

Azok közül, akik már előre készültek és elküldték az alkotások fotóit, a 

legszebbeket ajándékokkal jutalmaztuk. A Lampion szépségverseny ered-

ményhirdetésén a díjakat Boldog István országgyűlési képviselő és Herczeg 

Zsolt polgármester adták át a gyermekeknek.

A díjak az alábbiak szerint kerültek kiosztásra:

• Óvodás kategória Major Regina

• Alsó tagozatos kategória Hajdú Hédi

• Felső tagozatos kategória Varga Ágnes

• Önkormányzati különdíj Major Levente

• Legfiatalabb versenyző különdíja Major Maja

• Nagy Ákos Strongman különdíja Tömösközi Bence

• Csikász Lajos különdíja Spinou Heléna Laura

Sikeres lampionúsztatás

Erős emberek Mezőtúron
A gyönyörű Berettyó-parti településen  Mezőtúr Város Önkormányzatával 

együttműködve rendeztük meg az első Mezőtúr Strongman Grand Prix-t, 

ahol három ország versenyzői álltak rajthoz, köztük a magyar élmezőnyből 

4 fő, „top 10”-es versenyző. 

A főtéren kezdtünk kamionhúzással, ahol nagy örömünkre az eső elle-

nére már sok száz néző várt minket.

Jól sikerült a kezdés, a versenyzők jó eredményeket húztak, de a legna-

gyobb show-t, Karácsondi „kölyök Godzilla” Erik versenyzőnk mutatta be, 

aki miután leszakadt lábáról az egyik cipő, zokniban is behúzta a célba a 

kamiont!

A megmérettetést a Berettyó partján, a kikötőben folytattuk a maximum 

súlyos felhúzással, amiben –hasonlóan az erőemelés szabályaihoz – min-

denkinek 3 kísérlete volt. Gyakorlataim 320-350-370-voltak, amelyek nem 

viseltek meg igazán. Örömömre, „kölyök Godzilla” tanítványom zárt 

mögöttem a második helyen ebben a versenyszámban.

Utólag végiggondoltam, és ez volt életem egyik legjobb felhúzása speci-

ális erőemelő ruha nélkül, biztosan. A hozzáértők tudják, hogy egy ilyen 

ruha esetenként akár 30-40 vagy akár több kilót is segíthet annak, aki meg-

tanulja a technikáját.

Nem szokásom a verseny szervezések alkalmával az utolsó pillanatban 

megváltoztatni versenyszámot, de ezúttal egy logisztikai malőr miatt 

muszáj volt a viking-nyomás helyett egy vegyes nyomó feladatot beten-

nünk.

A feladat egy 125 kilós apolló rúd, egy 80 kilós egykezes súlyzó és egy 

130 kilós rönk kinyomásából állt. A nyomást egy vegyes dobó feladat követ-

te, 20-25 kilós dobósúlyt, illetve egy 20 kilós hordót kellett a lehető leggyor-

sabban átdobni a 4 méteres állványon, amit óriási csatában ezúttal – ha jól 

emlékszem- Sárai Pisti nyert Sebestyén Jani előtt.

Az autófelhúzással zártuk a versenyt, amit jómagam nyertem Sebestyén 

Jani és Sárai Pisti előtt. Így a négy számgyőzelem az összetett sikert is 

jelentette számomra.

Az első Mezőtúr Strongman GP végeredménye:
1. Ákos Nagy (HUN) – 7 pont

2. János Sebestyén (HUN) – 14,5 pont

3. István Sárai (HUN) – 15,5 pont

4. Erik Karácsondi (HUN) – 21 pont

5. Alen Radosevic (SRB) – 25 pont

6. Sándor Bíró (HUN) – 26 pont

7. István Bíró (HUN) – 28 pont

8. Mario Fuska (SK) – 37,5 pont

Ezúton szeretném megköszönni a lehetőséget és a támogatást Herczeg 

Zsoltnak, Mezőtúr polgármesterének, szervezőtársamnak Korcsok 

Gábornak és minden támogatónak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez 

a színvonalas verseny, amiről még az ősszel összefoglalót fog sugározni a 

Sport Klub TV csatorna is. Külön köszönet annak a sok száz nézőnek, aki 

a verseny legvégéig, a már szemerkélő esőben is kitartóan szurkolt 

nekünk! 

KÖSZÖNJÜK MEZŐTÚR!

Nagy Ákos
strongman

Mezőtúr Város Önkormányzata nevében ezúton is szeretnénk megkö-

szönni Nagy Ákosnak és Korcsok Gábornak, hogy városunkba hozták ezt a 

színvonalas versenyt. Gratulálunk a versenyzőknek fantasztikus teljesítmé-

nyeikhez! Továbbá köszönjük azon mezőtúri vállalkozások támogatását, 

akik csodálatos összefogásával ez a rendezvény megvalósulhatott! 

Támogatók: 
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

Mezőtúri Ipari Park Kft.

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Nonprofit Kft. Mezőtúr és 

Környéke Víz és Csatornamű Kft.

Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet

Rafi Hungaria Kft.

Taköv – Transz Hungaria Kft.

Hercegasszony Hotel Wellness & Garden

Zuppán Zoltán e.v., Pocakos Étterem

Nemzeti Szálloda

Rédei - Fém Kft.

Hód 2000 Kft.

BBB Glas Kft.

FF Fémfeldolgozó Zrt.

Suzuki Márkakereskedés Lokator Kft.

Körös Túr Szol Hajózási Társaság

BioTech USA

Quality Rental Group Kft.

Folyt. 5. old.
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A győzteseknek ezúton is gratulálunk és jövőre is várjuk a szebbnél 

szebb alkotásokat! 

Ezt követően kezdetét vette a mindenki által már nagyon várt 

Lampionúsztatás, amelyet idén már egy óriás LED kivetítőn is figyelemmel 

kísérhettünk. A megszokottnál kicsit hűvösebb idő sem szegte kedvét az 

érdeklődőknek, így nagy örömünkre az idei évben is rengeteg csodálatos 

lampiont bocsájthattunk vízre, amelynek fényétől pompázott a Berettyó 

vize.

Az úsztatást követően a Kossuth 

téren Rácz Gergő előadó, majd a 

Project 4.1 zenekar szórakoztatta 

hajnalig a táncos lábú közönséget.

Városunk testvértelepüléseiről 

érkezett mintegy 30 fős küldöttség 

is megtisztelte jelenlétével rendez-

vényeinket, akik nagyon jól érezték 

magukat a színes programokon. A 

rendezvényen való segítségnyújtá-

sért külön szeretnénk köszönetet mondani a mezőtúri óvónőknek, akik 

minden évben önzetlenül segítik rendezvényünket! Köszönet érte! 

Valamint köszönjük még egyszer mindazoknak, akik idén is eljöttek a 

Lampionúsztatásra és együtt nézhettük végig a Hortobágy-Berettyón 

leúszó csodás fényáradatot! Jövőre ismételten találkozunk!

Az augusztus 20-ra tervezett Berettyó Kupa 2015., „Alföldi Sárkányok 

Harca” sárkányhajó versenyt a rossz idő miatt sajnos törölni kellett, de jó 

hír a sport szerelmeseinek, hogy a rendezvény még az idén megrendezésre 

kerül! 

Az új időpont: 2015. szeptember 12., szombat. Továbbra is várjuk ama-
tőr és profi csapatok és természetesen a lelkes szurkolók jelentkezését!

Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány 
Mezőtúr Város Önkormányzata

Államalapítás ünnepe Mezőtúron
Augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmából Mezőtúr Város 

Önkormányzata több kulturális rendezvénnyel várta városunk lakosságát.

A Városi Galériában a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep záró kiállí-

tásának megnyitójára került sor. A megnyitón Sóki Ferenc tárogatóművész 

műsorát élvezhették a jelenlévők, majd Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-

gármestere köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást megnyitotta Prokai 

Gábor a képzőművészeti alkotótelep művészettörténésze.

A rossz idő miatt a további rendezvények a Kossuth tér helyett, a 

Városháza dísztermében kerültek megrendezésre. A városi ünnepség az 

Újvárosi Hagyományőrző Klub arató bevonulásával, műsorával kezdődött. 

Az állami ünnepet megtisztelte jelenlétével Boldog István országgyűlési 

képviselő, valamint Berec Zsolt Miklós a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Közgyűlés alelnöke is. Ünnepi megemlékezést hallhattunk Patkós Éva 

városi képviselőtől, aki kihangsúlyozta, hogy Államalapító Szent István 

királyunk ünnepe a népünk egyik legrégibb magyar ünnepnapja, a legna-

gyobb nemzeti hagyományokkal bíró dátuma.

A megemlékező gondolatok után az Újvárosi Hagyományőrző Klub leg-

idősebb tagja átadta Herczeg Zsolt 

polgármester úrnak az új kenyeret, 

amelyet az egyházak képviselői 

szenteltek meg. Majd polgármester 

úr megszegte azt, amelyet a klub 

tagjai körbekínáltak a jelenlévők 

között.

Városunkban köszönthettük ezekben a napokban a testvértelepülésekről 

érkezett vendégeket is, akik városi ünnepségünket is megtisztelték jelenlét-

ükkel. Ezen ünnepen a törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület 

tagjai egy rövid műsorral kedveskedtek a házigazda város lakosainak. Őket 

követte a Mezőtúri Mazsorett csoport, akik a szűk hely ellenére is ismét 

remek produkciót adtak elő.

Az ünnepséget követően a Városháza dísztermében a Dalvarázs Együttes 

hangversenye következett, akik már városunk több helyszínén játszhattak, 

itt viszont először léptek fel.

Mezőtúron egy igen tartalmas nyáron vagyunk túl, a jövőben megrende-

zésre kerülő rendezvényekre is várjuk Önöket szeretettel!

Bodor Márti
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Számos megyei szintű szakmai díjat és címet adott át 2015. augusztus 

17-én Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, 

Berec Zsolt Miklós és Piroska Miklós alelnökökkel együtt az augusztus 20-a 

tiszteletére rendezett megyei ünnepi megemlékezésen. 

Az államalapítás hasonlít a családalapításhoz. Ezért nagyon fontos egész 

nemzetünk szempontjából, a családok támogatása és megbecsülése, 

hiszen a generációk egymásra építkezve, egymást támogatva viszik tovább 

örökségünket, hagyományainkat nemzetünk fennmaradása érdekében - 

mondta ünnepi beszédben Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke.

A rendezvény emelkedett hangulatát fokozta, a regnáló jászkun főkapi-

tány, jász és nagykun kapitányok ünnepi bevonulása a Jászkun Indulóra.

Ezt követően Kacsó Hanga Borbála énekelt Szent István napi és erdélyi 

népdalokat. 

A megye egészségügyi ellátása érdekében példamutató, kiemelkedő 

tevékenységet kifejtő, a gyógyítás, a megelőzés területén jelentős ered-

ményt hozó új eljárást bevezető, az ellátást bővítő személyek és közössé-

gek elismerésére alapította a Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-at. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-ban részesült:

• Dr. Csellár Zsuzsanna, a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet főigaz-

gatója, orvosi tevékenységének lelkiismeretes végzése, nagy szaktudású, 

példaértékű szakmai munkája és emberi magatartása alapján. 

A megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet 

végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közműve-

lődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásá-

ban, hagyományőrzésben résztvevő személyek és közösségek elismerésére 

alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ban 

részesült:

• Berczeliné Boldog Mária mezőtúri nyugalmazott igazgató, kiemelke-

dő szakmai tevékenysége alapján. 

A megye művészeti életének - zene, táncművészet, képzőművészet, iro-

dalom és színházművészet, építőművészet, film, fotóművészet - fejlesztése 

területén kiemelkedő alkotó munkát végző, a megye szellemi életét gazda-

gító, művészeti hagyományokat ápoló személyek és közösségek elismeré-

sére alapította a Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 

MŰVÉSZETI DÍJ-at. A díjban részesült: 

Cseh Magi mezőtúri fazekas, több évtizedes kiemelkedő művészeti 

tevékenysége alapján. 

A Megyei Közgyűlés „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” 

címet adományozott a mezőtúri Túri Fazekas Múzeum – Badár Emlékház 
és Műhely részére. A címet átvette: Derecskei Magdolna fazekas, a Badár 

Emlékház és Műhely gondnoka.

Forrás: jnszm.hu Fotó: Mészáros János

Megyei ünnepi megemlékezés

Túri Vásár Kupa Horgászverseny 2015

Gyermek
1.hely: Nádházi Nándor, Balogh Lajos, 6,42kg.

2.hely: Eszes Szilárd, Vásárhelyi Lajos, 4,68kg.

3.hely: Kirják Zsolt, Fejes István, 2,38kg.

4.hely: Végh Benedek, Kovács Alex, 1,70kg.

5.hely: Sebestyén Sándor, Fábián Miklós, 1,56kg.

Felnőtt egyéni 
1.hely: Malavolti Claudio, 6,46kg.

Felnőtt csapat 
1.hely: Malavolti Claudio, Malavolti Andrea 10,24kg.

2.hely: Kádár Zoltán, Kerékgyártó Antal, 6,86kg.

3.hely: Juszku István, Katona László, 5,84kg.

4.hely: Hruska Ármin, Csikós Attila, 5,22kg.

5.hely: Fekete Rekényi Péter, Nyíri László, 4,22kg.

Össz induló: 40fő.
Össz fogás: 83,74kg.

Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Önkormányzat, Veres Gyula 

kerámikus, Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgász és Kisállateledel 

Bolt. 

Köszönjük a finom ebéd elkészítését, Ifj. Blaha Ferencnek.
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Komoly segítséget kapott a Városi Polgárőr Egyesület Mezőtúron. A kép-

viselő-testület döntése alapján a szervezet augusztus 25-én vehetett át egy 

az önkormányzat által már nem használt gépkocsit. Az autót Herczeg Zsolt, 

Mezőtúr város polgármestere adta át Fejes Bálintnak a Városi Polgárőr 

Egyesület elnökének és Molnár Sándornak, az Egyesület tagjának. A szer-

vezet mindennapi munkájához nagy segítséget jelent az átadott Opel sze-

mélygépkocsi. 

Herczeg Zsolt polgármester elmondta, hogy az autón túl az idei évben 300 

ezer forintos támogatást szavazott meg a képviselő –testület a mezőtúri pol-

gárőröknek. A város közbiztonságának erősítése érdekében nagy szükség 

van a munkájukra. A szervezet nem csak járőri tevékenységet végez, hanem 

nagy létszámban vesznek részt a városunk számára kiemelkedő jelentőség-

gel bíró rendezvények biztosításában (Május 1, East Fest, arTúr Fesztivál és 

Túri Vásár). Kezdeményezésükre Mezőtúron is megalakult a SZEM, 

Szomszédok Egymásért Mozgalom. A lakóépületekre kihelyezett táblák, 

matricák jelzik, hogy immár több mint kétszázan csatlakoztak a mozgalom-

hoz. A lakosság és a polgárőrség kapcsolattartását erősíti és elősegíti a sze-

mélyes ismertség is.

Ezúton is jó egészséget kívánunk a polgárőrségnek munkájuk végzéséhez 

és eseménymentes szolgálatot!

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Autót kaptak a polgárőrök Mezőtúron

Rendőrségi hírek

2015. augusztus 15.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt indított eljárást a 20 éves K. Renátó, a 19 éves A. Krisztofer, 

a 20 éves B. Dávid és a 26 éves R. Róbert ellen. A jelenleg rendelkezésre álló 

adatok szerint a négy mezőtúri férfi 2015. augusztus 13-án 22 óra 40 perc 

körüli időben egy mezőtúri családi ház kerítésén átmászott és az udvarról 

vasakat akart eltulajdonítani. Az ingatlan időskorú tulajdonosa ezt észre-

vette és értesítette a rendőrséget. A Mezőtúri Rendőrkapitányság járőrei a 

helyszínen tetten érték és elfogták a jogsértőket. A nyomozók 2015. 

augusztus 14-én a rendőrkapitányságra előállított négy férfit gyanúsított-

ként kihallgatták.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság garázdaság vétség és testi sértés vétség 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást B. Géza 

gyomaendrődi lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a 18 éves 

férfi 2015. augusztus 14-én 20 óra körüli időben Mezőtúr egyik utcájában 

szóváltásba került egy fiatalkorú helyi lánnyal. A férfi a 16 éves lány nyakát 

megfogta és egy alkalommal ököllel a fejét megütötte. A bejelentést köve-

tően a rendőrök lakcímén elfogták és előállították a bántalmazót a Mezőtúri 

Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták.

Tanúk jelentkezését várják 
2015. augusztus 19.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya 

16050/389/2015. bűnügyi számon nyomozást folytat közlekedés biztonsá-

ga elleni bűncselekmény bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 

miatt ismeretlen tettes ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen személy, az 

elmúlt hónapokban Mezőtúr városában az Eper utca és a Puskin utca 

kereszteződésében elhelyezett „elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát eltávo-

lította és azt a vízelvezető árokba fektette. A kereszteződésben 2015. július 

28-án 10 óra körüli időben - a jelzőtábla hatályának hiánya miatt - közleke-

dési baleset történt, két személygépkocsi összeütközött.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya kéri, 

hogy aki a jelzőtábla eltávolítását látta, vagy arról érdemi információval 

rendelkezik, hívja a 06-56/550-380, vagy névtelensége megőrzése mellett 

tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld 

számán (h-cs: 8-16, p: 8-13), továbbá a 107 vagy a 112 központi segélyhívó 

telefonszámok valamelyikén.

2015. augusztus 25. 8:08

A Mezőtúri Rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés elkövetése 

miatt szabálysértési őrizetbe vett egy mezőtúri lakost. A férfi 2015. augusz-

tus 24-én 14 óra körüli időben egy mezőtúri üzletben többféle édességet is 

a ruházatába rejtett. A bolt biztonsági személyzete észlelte a lopást, de nem 

tudta visszatartani a jogsértőt, aki elfutott a helyszínről. A rendőrök adat-

gyűjtést végeztek, amelynek eredményeként rövid időn belül azonosították 

a helyi lakost, akit a járőrök Mezőtúr egyik utcáján elfogtak. A 20 éves férfi 

elismerte  tettét.

Forrás: www.police.hu

Felhívás

A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat nagy tisztelettel fordul 

Önökhöz.

Közeledik az iskolakezdés, ami a családok nagy részét anyagilag megter-

heli. Sajnos a hátrányos helyzetben lévő gyerekek többsége felszerelés 

nélkül vagy hiányosan ül be az iskolapadba, illetve sok esetben az iskolák-

ban-óvodákban tudnak csak étkezni. Ezért a Mezőtúri Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat gyűjtést szervez. Bármilyen iskolai felszerelést, ruhaneműt 

vagy tartós élelmiszert köszönettel elfogadunk, melyet eljuttatunk a rászo-

ruló gyermekek részére. Ha ebben tudnak segíteni, kérem jelezzék Kiss 

Hajnalka elnökhelyettesnél személyesen a Városháza Déli szárnyán 

(Postával szemben) lévő irodában, illetve telefonon a 06 56/350-147 vagy a 

0630/626-3078 telefonszámon. 

Tisztelt Lakosság!

Augusztus 3-án újra nyílt a Start Zöldségbolt.

A Mezőgazdasági Start Munkaprogramban termelt friss zöldségek meg-

vásárolhatók a Pétery Károly út 4. sz. alatti üzlethelyiségben (volt munka-

ruházati bolt).

Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök:13.00-17.00

Péntek: 08.00-12.00

Üdvözlettel:
 Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő Kft.
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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.

Készenléti gyógyszertár
Augusztus 28- szeptember 3-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445
Szeptember 4-10-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 29-30-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Szeptember 5-6-án
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K ELHUNYTAK
Berecz Gyula élt 63 évet,

Hodos Sándorné Csala Róza élt 84 évet,
Csekőné Pályi Judit élt 44 évet,

Ács Jenőné Kerékgyártó Ilona élt 77 
évet.

Nyugodjanak békében.

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:  H-P: 8-20 ó  Szo: 9-13 ó Vas: zárva 

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Kaphatók: melegszendvicsek, hamburgerek, bermudák, saláták, hot-dogok, wimpy, üdítők, édességek,

kávék, capuccinók, jégkrémek! 

Rendelés: hétfőtől péntekig 14-19 óráig

Telefon: 06/20 256-5015

Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben! 

MEZŐTÚRI VÁROSI 
TELEVÍZIÓ

Telefon:     06/56 350-075

Email: mvtv@mkskft.hu

Beszámolók, magazinműsorok, 
beszélgetések,

friss hírek, információk!


