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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Új időpontban az idei Lampionúsztatás és Utcabál
Városháza Dísztermében (5400
Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.), az
ABBA Slovakiai emlékzenekar
koncertje a Városi Oktatási
Centrum Csarnokában (volt
Főiskola, 5400 Mezőtúr, Petőfi tér
1.) kerül megrendezésre.
Ezzel a programsorozat még
nem ér véget, hiszen a nyár méltó
zárásaként augusztus 21-én,
vasárnap vízre szállnak a sárkányhajó szerelmesei és kezdetét
veszi a

Időpont: 2016. augusztus 20.
(szombat) 9:00-24:00
Helyszíne: Hortobágy-Berettyó
főcsatorna Kikötő, Kossuth Lajos tér
Örömmel mondhatjuk el, hogy

hatóan 19 órakor kerül majd sor.
Ezt követően a The Queen BZ
Show élő kongával kísért látványos
táncbemutatóját tekinthetik meg,
majd sötétedéskor elkezdődik a

az idei évben immáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a
Lampionúsztatás és Utcabál. Azért,
hogy az Államalapítás Ünnepét még
emlékezetesebbé tegyük, a városi
ünnepséget követően, idén először
augusztus 20-ára szervezzük ezt a
csodálatos eseményt. Minden kedves érdeklődőt várunk a Hortobágy
– Berettyó főcsatorna partján kialakított tengerparti hangulatot idéző
Kikötőbe, ahol az egész nap folyamán (9 órától 19 óráig) lehetőség
nyílik vízi sporteszközök bérlésére
(vízibicikli, kajak, kenu). 16 órától
a gyermekek óvónők segítségével
készíthetik el lampionjaikat. 17 órai
kezdettel a mezőberényi Fénysugár
Bábcsoport előadását tekinthetik
meg a rendezvényre látogatók. A
nagy sikerre való tekintettel most is
meghirdettük a Lampion szépségversenyt, melynek részleteit az erre
vonatkozó felhívásban olvashatják.
A verseny eredményhirdetésére a
Lampionúsztatást megelőzően, vár-

lampionok úsztatása, csodás fénybe borítva ezzel a HortobágyBerettyó vizét. Az úsztatást követően a Kossuth téren (Polgármesteri
Hivatal előtti útszakaszon) utcabáli
hangulatban élvezhetik kedves vendégeink az ABBA Slovakia emlékzenekar élő, nagykoncertjét.
Augusztus 20-án esős idő esetén
a Szent István - Napi Ünnepség a

len pillanatokkal gazdagabban fognak hazatérni.
Mindkét eseménnyel kapcsolatos
további információk kérhetők:
Szűcs Lajos 06-20/419-42-42,
Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364,
www.mezotur.hu
Szeretetettel várjuk Önöket!

Mezőtúr Város Sportjáért
Alapítvány és Mezőtúr Város
Önkormányzata

Berettyó Kupa 2016 –
Sárkányhajó verseny
Időpont: 2016.augusztus 21.
(vasárnap) 8:00-16:00
Helyszín: Hortobágy-Berettyó
főcsatorna, Kikötő
Reggel 8 órától várjuk 16-20 fős
kezdő, amatőr és profi csapatok
jelentkezését három kategóriában:
női, férfi és vegyes legénység.
Ha élvezni akarják a vízen suhanás élményét, az evezés örömét, a
barátokkal való együttlétet akkor
bátran jöjjenek, ígérjük felejthetet-

NYEREMÉNYJÁTÉK A
LAMPIONÚSZTATÁSON!
Az ANDROMEDA TRAVEL
Utazási Iroda jóvoltából 3 fő
részére, 7 éjszakára szóló szállás (utazás önköltségen), stúdió
jellegű elhelyezéssel nyerhető
Görögország - Olympos Riviéra
- tengerparti MAKRYGIALOS, a
2016. év vagy 2017. év nyári szezonban. A nyeremény azok
között kerül kisorsolásra, akik
2016. augusztus 20-án a
Lampionúsztatás és Utcabál
napján
felkeresik
az
ANDROMEDA
TRAVEL
Utazási
Iroda
standját
(Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Kikötő) és kitöltik az ott
található kérdőívet, valamint
megadják elérhetőségüket. Az
ajánlattal kapcsolatos további
részletekről érdeklődjön a helyszínen. Sorsolás a rendezvényen, 18.30 órakor!

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!		

2. old.

Fesztiválokon erősít a DETOX nem buli!		

5. old.

A Testvértelepülési Találkozó programjai		

4. old.

Határtalanul szeretem hazámat!			

6. old.
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mezőtúr és vidéke
Túri Vásár

Fesztiválszínpad:
09:40 Szarvasi Harmonikások
10:25 “Leg a láb” néptáncbemutató
10:40 Dalma Dance Club bemutató
11:30 Farkas Rozika és zenekara
- Jó ebédhez szól a nóta
12:40 Anikó Hastánc Stúdió
13:20 Polgármesteri köszöntő,
házassági évfordulósok köszöntése,
főzés eredményhirdetés,
látványos galamb feleresztés
14:00 Kukori és Kotkoda gyermekelőadás
15:15 Csordás Ákos

17:20 James Bond Tánc Show
18:00 Desperado

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551 – 901, Fax.: (56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!
Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!
Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
2016. augusztus 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2016.
augusztus 29. és 2016. szeptember 01. napja között történik. A kiosztás
helye a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya
(Postával szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a következő beosztás alapján:

19:00 Nyugat Afrikai Tánc Show
20:00 ZOLTÁN ERIKA
nagykoncert

21:45 TŰZIJÁTÉK
16:00 Csonka András
16:40 Kovács Kati

2016. augusztus 12.

Kísérő rendezvények:
• Augusztus 14. 9 – 13 óráig véradás
–
helyszín:
Városi
Sportcentrum (Szolnoki út 15.)
• Augusztus 14. Egész napos zöldségszobrászat Rácz „Túrkevei”
Lajossal a Kunszövetség gasztronómiai vezetőjével
• Augusztus 14. 15.30 óra Mezőtúri
Kutyakiképző Iskola bemutatója
– helyszín: Erzsébet liget

A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig
2016. augusztus 29.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig
2016. augusztus 30.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig
2016. augusztus 31.
Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
között lehetséges.
A tumultus elkerülése érdekében érkezési sorrendben mindenki kap egy
sorszámot és ennek megfelelően veheti át az utalványokat.
Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2016. szeptember 01-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem vették át az utalványt legkésőbb 2016. szeptember 02-ig jelezze, mert utána nem áll módunkban az
utalványokat kiadni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges, ezek hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!
Mezőtúr, 2016. augusztus 05.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Csomagosztás

• Augusztus 14. 17:30 Motoros
Akrobata bemutató
- helyszín: Alkotmány út

Lakossági tájékoztatás!
Tisztelt Mezőtúri Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár megrendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az alábbi
útzárak, valamint terelő utak kerülnek kijelölésre a leírt időtartamban.
Az útzárak időtartama:
Túri Vásár: 2016. 08. 13. szombat 13:00-tól 2016. 08. 14. vasárnap 24:00ig. A Petőfi út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig és a Szolnoki út a Tulipán
úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út Széchenyi út kereszteződésig teljes
lezárásra kerül.
A kijelölt terelő utak a lezárás időtartama alatt:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út.
Előre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tisztelettel: Bordács László

A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Baptista
Szeretetszolgálattal együttműködésben 2016. augusztus 1-jén tartós élelmiszerből (konzerv), ruhából és írószerekből álló csomagokat osztott a rászorulóknak. 195 család, 450 gyermek részesült az adományból.

Rafael István, elnök

www.mezoturivtv.hu
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Lakossági felhívás

Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján városunk is készül egy
emlékező kiállításra. Ez alkalommal szeretnénk minél több emlékanyagot bemutatni, írásos emlékezéseket, korabeli tárgyakat, fényképeket, újságokat, periratokat vagy
viseletdarabokat. Különös tekintettel a munkástanácsok akkori szerepére, súlyára. Mely üzemekben,
gyárakban működtek munkástanácsok, mi jellemezte részvételüket, milyen retorzió követte tevékenységüket. Kérünk mindenkit,
akinek bármilyen helyi vonatkozású 56-os emlékanyag van a birtokában, a kiállítást gazdagítsa általa. A
kölcsönzött tárgyakról átvételi elismervényt adunk és felelősséggel
kezeljük. Az anyagokat a Közösségi
Ház titkárságán gyűjtjük.
Telefon: 06/56 350-299

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom
Önöket augusztus 24-én (szerdán)
16 órára. Hely: MSZP városi irodája
(Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:
Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

Véradás

2016.
augusztus
24-én
Véradás lesz a Közösségi
Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar
Vöröskereszt

Alapítványi támogatói
koncert
A koncert bevételét a Mezőtúri
Képzőművészeti Alkotótelep fenntartására és kerítésének megépítésére fordítjuk. További támogatását az
alábbi bankszámlaszámra várjuk:
OTP
11745097-20003593-00000000
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A Testvértelepülési Találkozó programjai
Mezőtúr Város Önkormányzata
2016-ban sikeresen pályázott az
„Europe for Citizens” (569957C I T I Z - 1 - 2 015 - 2 H U - C I T I Z -T T )
„Gyermekfejjel az Unióról –
Gyermekszájjal a Jövőről” című
Testvértelepülési Találkozó pályázatra. A rendezvény 2016. augusztus 18-21.között kerül megrendezésre, ahogy azt korábban már
örömmel közhírré tettük.
Nagy
örömünkre
Árkos,
Sepsiköröspatak-Kálnok, Weida,
Makow, Törökbecse és Sárosfa képviseletében a főként diákokból álló
küldöttségei elfogadták meghívásunkat. Az olasz Canelli városa
nem tud megjelenni a rendezvé-

összességében mintegy 100 főből
álló vendégsereg egy nyitó vacsora
keretében ismerkedik meg egymással. A vacsora mellé a kellemes dallamokat Szilágyi Attila énekes, gitáros szolgáltatja majd.
Másnap, kora reggel indulnak a
buszok Budapestre. Útközben egy
rövid idegenvezetés keretében
igyekszünk megismertetni vendégeinkkel azon legfontosabb információkat, amelyet Magyarországról,
Budapestről, a Parlamentről mindenképpen
tudni
érdemes.
Fővárosunkban megtekintjük a
Hősök terét, a Városligetet, az
EU-csatlakozásunk alkalmából felállított Időkereket, majd sétálunk a

A szombati napot egy Gyermek
Parlamenttel nyitjuk a Városháza
Dísztermében, amelynek keretében
egy Mini Plenáris Ülést fogunk tartani az Andrea-teremben. Itt a gyermekek előre megadott Európai
Uniós szakpolitikai ügyekben fognak állást foglalni. Míg a fiatalok
egyik csoportja „vitatkozik”, szavaz
és dönt, addig a többiek a Kóborka
Állatmenhelyen önkéntes tevékenység keretében ajándékot visznek a
kutyusoknak, tevékenykednek a
telepen.
A Szent István Napi Ünnepségen
az aratófelvonulást követően, 14
órakor ünnepi beszédet mond
Máthé Árpád, Árkos község polgár-

nyen, de ettől függetlenül a jövőben
számítanak a kapcsolat ápolására.
Az első nagy találkozásra augusztus 18-án kerül sor, amikor is az

Duna-parton. Ezek után a Parlament
látogatása következik. Hazaérkezést
követően meleg vacsora fogadja
majd az utazókat.

mestere. Az ünnepi műsorban közreműködnek majd a testvértelepüléseink gyermekei is, táncos és
zenés produkcióikkal.

Az ünnepséget követően vendégeink megtekinthetik a város nevezetességeit, hajókirándulás alkalmával gyönyörködhetnek Berettyó
festői környezetében, továbbá sötétedéskor a Lampionúsztatás rendezvényen hangsúlyozva az összetartozás erejét közös lampiont
helyeznek el a vízen. Az este zárásaként fergeteges, öröm zenétől
hangos utcabál veszi kezdetét a
Kossuth Lajos téren.
A program 21-én, vasárnap a
végéhez ér, hiszen reggeli után
elbúcsúzunk a remélhetőleg kellemesen elfáradt, élményekkel teli,
elégedett vendégeinktől.

Szabó Sára

Emléktábla avatás
Hangulatos falunap Sepsikőröspatakon
Mezőtúr küldöttsége Herczeg Zsolt polgármester vezetésével hangulatos
falunapon vett részt július 30-án Sepsikőröspatakon. A testvértelepülés
házigazdái eseménydús napot, gazdag programot állítottak össze.
Szombaton a rezesbanda ébresztője után már reggel mini focisták zajától volt hangos a sportcsarnok. A helybeli Asztalos család és rokonai –
Ausztriában, Svédországban és az anyaországban élők is – gyülekeztek Dr.
Asztalos György jogász szülőháza előtt emléktábla avatóra.
Mezőtúr
küldöttsége
a
testvértelepülési kapcsolat 24. évében emléktábla adományozásával
rótta le tiszteletét a 121 éve, 1985.
július 19-én Sepsikőröspatakon született Mezőtúr város köztiszteletnek
örvendő személyisége előtt szülőfalujában.
Tevékenységéről Herczeg Zsolt
polgármester beszélt, életéről Dr.
Krizsánné Józsa Piroska a táblaállítás ötletgazdája. Az Asztalos család ősei Sziléziából települtek Erdélybe
Tischler néven, az üveggyártáshoz értő mesteremberként kerültek a
zalánpataki gróf Kálnoky-féle üveggyárhoz a XVIII. század végén, és onnan
települtek Sepsikőröspatakra. A nyolcgyermekes család második gyermekeként, a testvéreihez hasonlóan diplomát szerzett. Ő Kolozsváron a Jogi
Egyetemen végzett, majd 1929-ben érkezett Mezőtúrra ügyvédként. A

bész professzor mondott köszönetet a szülőházon elhelyezett emléktábláért és az emléklapokért.
Patkós Éva önkormányzati képviselő egy Kormorán-számmal, a helybeli
Marhát Antónia pedig Petőfi Hazámban című versével emelte az ünnepi
hangulatot. Az ősi ház udvarán terített asztalnál Asztalos György emlékét
idézték a rokonok.
A falunap eseményeinek a sportpálya adott helyet. Régi ismerősként
üdvözölték a helybelieket a testvértelepülések – Mezőtúr, Gárdony és
Somogygeszti – polgármesterei.
Igazi parádés műsorszámmal, a
Székely Virtus hagyományőrzőinek
huszárfelvonulásával és lovasíjász
–bemutatójával kezdődött a juliális,
amelyhez Kádár László hagyományőrző huszár őrnagy és
Recsenyédi Hunor csapatvezető
fűzött történelmi-harcászati szakmai magyarázatot.
A helybeliek tapsviharral fogadták azt a tizenhat fiatalt, akik átlépték a
nagykorúsítás küszöbét, nemkülönben a jelenleg Mosonmagyaróváron élő
Mészely József pedagógus-költőt, lapszerkesztőt, a település szülöttét, akit
ez alkalommal Sepsikőröspatak díszpolgárává avattak.
Délután visszhangozták a hegyek a kálnok-sepsikőröspataki fúvószene-

városháza jogügyi tanácsnoka lett.
A város közéletének kiemelkedő személyisége volt. A mezőtúri
Takarékpénztár felügyelőbizottsági tagja, a Római Katolikus Kör alelnöke,
1936-tól a Felsőrészi Polgári Olvasókör alelnöke lett. A Berettyó út 4. szám
alatt laktak, majd a Csokonai út 46. szám alatt élt a családjával. 1975. február 25-én hunyt el. Kisgyörgy Sándor Sepsikőröspatak polgármestere megköszönte az emléktáblát a testvértelepülés polgármesterének, Herczeg
Zsoltnak. A család részéről Dr. Asztalos László a Gyergyóremetén élő érse-

kar muzsikáját, színpadra léptek a kőröspataki gyerekek Rügyek és Kőrös
néptánc együttesei. Később a sztárvendég Mohácsi Brigi, a Summer
Projects ifjúsági együttes, VV Edina Való Világ- sztár és Király L. Norbi
lépett színpadra. A nyári éjszakák káprázatos látnivalója volt a tűzijáték.
Mezőtúron az idei Testvértelepülési Találkozó augusztus 18-21. között
kerül megrendezésre, amelyre nagy örömünkre 5 fős sepsikörőspataki
delegáció és 10 diák fogadta el a meghívásunkat.

Forrás: Háromszék újság Kisgyörgy Zoltán írása
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Fesztiválokon erősít A DETOX nem buli!
East Fest, Mezőtúr, 2016. július 28.
Fesztiválokon népszerűsíti mértéktartásra buzdító üzenetét a
HEINEKEN támogatásával megvalósuló A DETOX nem buli! társadalmi
összefogás. Az idén márciusban számos híresség és elismert szakember
támogatásával útjára indított kampány a felelős és mértékletes alkoholfogyasztás jelentőségét hangsúlyozza a fiatal felnőttek körében. A fesztiválszezonban kortárs tanácsadók egyéni konzultációval és információs anyagokkal hívják fel a fesztiválozók figyelmét a mértéktartás fontosságára, hogy aki eljött otthonról, épségben és egészségben haza is
érjen.
Bárki
csatlakozhat
a
#detoxnembuli
közösségéhez,
hogy Scherer Péterhez, Fodor
Zsókához, vagy Győrfi Pálhoz
hasonlóan mértéktartásra bíztassa a
fiatalokat. Az East Festen pedig személyesen is találkozhattak A
DETOX nem buli! tanácsadóival.
Abban egyetértenek a szakemberek, hogy egy kevés sör, vagy bor
mértékletesen fogyasztva akár még jót is tehet az egészségünknek, de a túlzott, mértéktelen fogyasztás mindenképpen kerülendő. A fesztiválszezonban még fontosabb a fiatalok figyelmét felhívni a mértéktelen alkoholfogyasztás veszélyeire, hiszen a több napig tartó szórakozás során sokkal
kevesebb mennyiségű alkohol is hamar megárthat. A DETOX nem buli!
tanácsadói először kelet egyik legnagyobb fesztiválján, az East Festen várták az érdeklődőket, hogy egyéni konzultációval és információs anyagokkal
hívják fel a fesztiválozók figyelmét a mértéktartás fontosságára. A DETOX
nem buli! társadalmi összefogás idén tavasszal azzal a céllal indult, hogy a
mértékletes alkoholfogyasztás jelentőségét hangsúlyozza a fiatal felnőttek
körében. Számos híresség és szakember 1-1 perces videóüzenetben hívja
fel a figyelmet a mértéktartás fontosságára, vagy állt a kampány mellé a
#detoxnembuli közösségi felületein.
A kampány egyik nagykövete Győrfi Pál, maga is előszeretettel látogat ki
a fesztiválokra. A gyakran több napos szórakozás során azonban a fiatalok
jobban ki vannak téve a túlzott ivás veszélyeinek, amelyre feltétlenül fel kell
hívni a figyelmet. „Mentőtisztként és apaként is fontosnak tartom a mértékletesség üzenetének népszerűsítését. A nagyobbik fiam is előszeretettel jár
bulizni, fesztiválozni, szeretném, ha ő és a kortársai felelősen hoznák meg
a döntéseiket.”– mondta el az OMSZ szóvivője,. „A 2015-ös statisztika sajnos igen riasztó képet mutat: 29.000 riasztást rögzítettünk részegség miatt
és ezen kívül még 16.500 részeg sérültet láttunk el. Nem győzőm hangsúlyozni a mértékletesség és a kontroll megtartásának fontosságát, úgy érzem
ez a kampány a fiatalok nyelvén a fiatalokhoz szól.” -tette hozzá.
A szakemberek szerint a túlzott ivás nagyon is létező jelenség a fiatal felnőttek körében. Bár minden valószínűség szerint gyakran genetikai megha-

tározottság áll annak hátterében, ha valaki mértéktelenül iszik, mégis gyakran a fiatalokat körülvevő baráti közösség is romboló hatással van a mértéktartásra. A fesztiválok során a közösség ereje még koncentráltabban,
még erőteljesebben jelentkezik.
Dr. Funk Sándor, addiktológus, neurológus, pszichiáter Pszichiátriai és
Addiktólógiai Centrum Egyesített Szent István és Szent László Kórház, osztályvezető főorvosa előadásában arra figyelmeztetett, hogy a mértéktelen
ivás rövid idő alatt függőséggé vezethet. „Az eleinte érzett felfokozott hangulat rövid ideig tart, majd átfordul hangulatingadozásba, mely egy nagyon
veszélyes állapot, mindent meg kell tennünk a megelőzés érdekében.” mondta el a szakember.
A kampányhoz nemcsak hírességek
és
szakemberek,
de
Magyarország elsőszámú fesztiválpartnere, a HEINEKEN Hungária is
csatlakozott, hogy együtt népszerűsítsék a mértékkel és ésszel történő
alkoholfogyasztás
kultúráját
Magyarországon. A felelős alkoholfogyasztás üzenetét több mint 10
éve
deklaráltan
támogató
HEINEKEN a közelmúltban globális kutatást végzett arról, hogy a 18 és 35
év közötti fogyasztók miként viszonyulnak az alkoholfogyasztáshoz. A
kutatásból az derült ki, hogy a fiatal felnőttek számára is egyre inkább fontos az, hogy mértékletesen fogyasszanak alkoholt. A megkérdezettek 75
százaléka legtöbb esetben mértékkel fogyaszt alkoholt, 3-ból 1 pedig minden esetben így tesz. „A fesztiválok a felszabadult bulizásról, közös
élményszerzésről szólnak, ahol gyakran nehezebb mértéket tartani. Ezért
tartjuk nagyon fontosnak, hogy éppen ebben a közegben szólítjuk meg a
fogyasztóinkat és buzdítjuk őket mértékletességre. ” - fejtette ki Pálfalvi
Márta, a Heineken kommunikációs igazgatója. „ A Heinekennél hosszútávú
működésünk alapfeltételének tartjuk a felelős fogyasztás népszerűsítését,
ezért tartottuk fontosnak, hogy támogassuk ez az összefogást”-tette hozzá.
A DETOX nem buli! célja, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás tudatos
döntéssé váljon a fiatal felnőttek körében! A kampány sajtótájékoztatóján
mutatták be a www.adetoxnembuli.hu weboldalra felöltött kisfilmek egy
részét is, melyekben többek között olyan hírességek állnak ki a mértékletesség
mellett, mint Scherer Péter, Fodor Zsóka, Czutor Zoltán vagy Edvin Marton.
A kampányban részt vesznek kortárs önkéntesek, akik segítségével az
East Fest Fesztiválozók közül a vállalkozó kedvűek a Civil faluban felállított
információs ponton alkohol tesztet tölthettek ki, A DETOX nem buli! feliratú bulitetkóval népszerűsíthették az üzenetet barátaik körében és szakértőnkkel Dr. Funk Sándor addiktológussal egyeztethettek véleményt, de
készíthettek és küldhettek az info@daylightmedia.hu, a info@
egeszsegkalauztv.hu, vagy A DETOX nem buli! Facebook oldalára is videó
üzenetet és selfie fotókat.

Forrás: daylight.hu

Varga Vilmos Színművész Emlékére!
2016. június 26-án helyezték örök nyugalomra Varga Vilmos Magyar
Örökség díjas színészt, a nagyváradi Kiss Stúdió Színház vezető művészét,
rendezőjét.
Mezőtúr városának színház kedvelő közönsége háromszor is találkozha-

módját, a magyar verbunkos, nemzeti büszkeségünket jelképező voltát,
mind-mind láthatta a közönség.
Nagy veszteség érte a magyar művészvilágot egész Kárpát-medencében,
sőt Németországon, Finnországon, Ausztrián keresztül Kanadáig ahova

tott, tapsolhatott, a nagyváradi Kiss Stúdió Színház művészházaspárjának:
Kiss Törék Ildikónak és Varga Vilmosnak 2007-2015 között.
A legnagyobb sikert 2009-ben aratták. Teltház előtt adták elő a Wass
Albert műveiből összeállított színpadi játékot: Üzenet az otthoni hegyeknek címmel. A hálás közönség felállva tapsolta meg a Vilmos által hátborzongató mégis élethűen előadott fanyar-humorú Wass Albert szavakat. A
székely nyelvjárás utánozhatatlan szépségét, a székely ember komoly
konokságát, a 20-as, 40-es évek örökzöld slágereinek csibészes előadás-

mindig lelkesen, nagy szeretettel vitték el „egyetlen jussunkat a SZÓT”, azt
a „láthatatlan lobogót”, szép magyar beszédünket.
Nyugodj békében Vilmos!
Emléked örökké élni fog szívünkben!

Mezőtúr hálás közönségének
nevében, baráti részvéttel:
Nagy Márta nyg. tanárnő
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Veterángép Találkozó

Sokat hallottunk már Erdélyről,
történelem órán, irodalom órán és
még földrajz órán is, de még soha
nem volt alkalmunk ennek a helynek a kulturális, vallási, történelmi
és természeti csodáit szabad szemmel megpillantani. És a helyiek
honfi gondolkodásával azonosulni.
Számunkra ezt jelentette ez a kirándulás, amit most egy pár mondatban felidézünk.
Az első napon, június 1-jén, reggel hat órakor indultunk el
Mezőtúrról. Az első állomásunk
Csúcsán, a felújított Boncza Kastély
volt, ezt követően kincses
Kolozsváron tettünk egy hosszabb
látogatást, ahol Hunyadi Mátyás
királyunk szobrát, majd szülőházát
tekintettük meg. Tordán a sóbányá-

és testvérgyülekezetünkkel találkozhattunk.
A negyedik nap programja a
gyergyószentmiklósi református
templomban, a június 4-ei, Trianoni
megemlékezéssel kezdődött. Ezt
követően a Gyilkos tóhoz utaztunk
tovább, ahol a tó magas vízszintje
miatt csónakázásra nem volt lehetőség, de a látvány így is felejthetetlen maradt. A délutáni program
keretében gyalogosan tekintettük
meg a Békás szorost. Célunk az
ezeréves határ történeti szerepének
megismerése volt. Negyedik nap
este visszatértünk Torockóra.
Az utolsó napon az első úti célunk
Gyulafehérvár ezeréves temploma,
és a Hunyadiak temetkezési helyszínének meglátogatása volt. Ezután

2016. július 30-án megrendezésre
került a Veterángép Találkozó
Mezőtúron a Kákás dülőn.
A szervezők a Veterángép Baráti
Kör tagjai szántóbemutatóval, tárcsázó bemutatóval, a gépek bemutatásával, ügyességi versennyel,
traktorhúzó versennyel próbálták
színesíteni a programot. A rendezvényen részt vettek mezőtúri, meste r s z á l l á s i ,
szar vasi,
békésszentandrási, gyomaendrődi
lakosok. A veterángépjárművek
között szerepeltek honvédségi jár-

ban, és a Tordai Hasadékban sétáltunk. Torockón volt az első napi
szállásunk.

utazásunkat Déván keresztül
Vajdahunyad irányába vettük. Ahol
a vár történeti szerepével ismerked-

Verseny ideje: aug. 25. 16 órától,
aug. 28. 12 óráig
Helye: Túrtő, Akácos
Nevezés: 6000Ft/ csapat
Páros 2-2 bot, 1-1 horog, a horgon csali nem lehet.
Feeder és picker bot használata
tilos.
Termőföldre járművel ráhajtani,
szigorúan tilos!
Pontymatrac, pontyzsák, sűrű
szemű merítő, szájfertőtlenítő használata kötelező!

művek is, mint például: TZ4K, BTR
60-as , FUG, melyekre ingyenesen
fel lehetett szállni és kipróbálni a
rajtuk való utazás élményét.
A
géptalálkozóra ellátogató vendégeket babgulyással és főtt csemegekukoricával vendégelték meg, melyek
katonai gulyáságyúban készültek.
A Veterángép Baráti Kör célja,
hogy ismerkedjenek a veterángép
tulajdonosok, gyűjtsék egymás
hasznos tapasztalatait és az utókornak fenntartsák a veterángépeket.

Zrínyi Orsolya - MVTV

Mezőtúri Horgász Egyesület Pontyfogó Kupa
2016. augusztus 25-28.
Gyülekező: augusztus 25. 13 óra
Ponty 35cm, amúr 50cm- től száSorsolás: 13:30
mít.
Csak élő halat mérlegelünk!
Csónak és etetőhajó használata
megengedett. Csónak használata
csak saját felelősségre.
Etetőbója használata tilos.
Egy embernek mindig a bot mellett kell tartózkodnia! Szomszéd
szektorba csónakkal átmenni tilos!
Péntek, szombat vacsora.
Nevezési határidő: 2016.08.15.
Nevezés és további információ:
Veres Imre, versenyszervezőnél.
Tel: 06-20/9159700

Tisztelt Lakosság!

A második nap első állomása
Szováta volt, ahol megnéztük körbejárással a Medve tavat. Ezután
nemzetünk két nagy alakjának síremlékénél, Farkaslakán Tamási
Áronénál, Szelykefürdőn pedig
Orbán Balázsénál koszorúztunk.
Ezt követően a korondi vásárnál álltunk meg, és végül második napi
úti célunk Parajd volt, ahol a sóbánya körbejárása után kipihenhettük
aznapi fáradalmainkat.
A
harmadik
napon
Székelyudvarhely és Csíkszereda
érintésével jutottunk el a Szent-

tünk meg. A nap utolsó programjaként Aradon, egy városnézés keretében, a Szabadságszobornál és a
Vesztőhelynél koszorúztunk. És
végezetül körbejártuk aradi testvériskolánkat a Csiky Gergely
Iskolacsoportot. Kirándulásunk végpontja Mezőtúr volt, ahova kellemesen elfáradva, de élményekkel gazdagon térhettünk vissza.
Számunkra nagyon sokat jelentett, hogy ilyen szép helyeken járhattunk, és megismerhettük a határon túl élő honfitársainkat. A legnagyobb üzenet, amit szívünkbe vés-

Anna tóhoz. A tó partján egy olyan
különleges
élményben
volt
részünk, hogy két medvét is láttunk! Ezután a Mohos lápot jártuk
végig, egy igen vicces idegenvezető
társaságában.
Délután
a
Kézdivásárhelyi
Református
Kollégiummal, testvériskolánkkal

hettünk erről a kirándulásról az
volt, hogy bármilyen messze légy is
a hazádtól, te akkor is magyar vagy,
és ezt soha ne feledd!

a szerző a Mezőtúri
Református Kollégium
hetedikes diákja

Friss, minőségi árukkal és termelői árakkal várjuk kedves vásárlóinkat a
START Zöldségbolt Pétery Károly út. 4. szám alatti üzlethelyiségében hétfőtől
csütörtökig 8:00 és 17:00 óra között valamint pénteken 7:00 és 13:00 óra között.

Mezőtúri intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Nézzük idén is együtt a medencéből a tűzijátékot!
2016. augusztus 14-én (vasárnap) a Túri Vásár alkalmából egész nap
kedvezményes belépővel várjuk a vendégeinket a Mezőtúri
Strandfürdőben.
Nyugdíjas, diák belépő: 350 Ft
Felnőtt belépő: 500 Ft
Ezen a napon 23:00 óráig várjuk a fürdeni vágyókat!

Mesterségek tere
2016. augusztus 14. Túri Vásár
Az újkori Túri Vásárok sorában az idei a 25. A hagyományok megőrzése
jegyében az ország több pontjából hívunk kézműveseket, tárgyalkotó mesterembereket. Jelen lesznek a gyékényfonás, fajáték készítés, szalmafonás,
gyertyamártás, papírmártás, fazekasság és szőnyegszövés képviselői.
Az alkotók nemcsak bemutatják tudásukat, hanem lehetőséget biztosítanak mesterségük kipróbálására is. A Mesterségek Tere 10.00 órától nyitja
kapuit a Fesztiváltéren, és 17.00 óráig várja a kicsiket és nagyokat.
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ELHUNYTAK
Hammer Józsefné Bíró Terézia
élt 71 évet,
Bagdán Lajos „Jimmy” élt 63 évet,
Szilágyi Gábor élt 69 évet,
Szűcs Antal élt 82 évet,
Bihari Lajosné Kőrös Zsuzsanna
élt 84 évet,
Fórizs Miklós élt 79 évet,
Mihácsi Ernő élt 52 évet,
Laczkó Józsefné Illés Eszter élt 85 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Nyári Dorina
(Debreceni Anett)

Rafael Alfréd Viktor
(Rafael Zsanett)

Rafael Samel Dorotthy
(Pályi Dorotthy)

Sári Zoltán Levente
(Kasza Judit)

Nyugodjanak békében.

Veres Lili - Veres Botond
(Papp Edit)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Augusztus 12-18-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445
Augusztus 19-25-ig
Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 13-14-én
Dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 24.
Tel.: 06/30/6648257
Augusztus 20-21-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart.
A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, valamint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális
ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

www.mkskft.hu
www.mezoturesvideke.hu

www.turivasar.hu
Keressenek minket a facebookon is!
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