
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXIX. évfolyam 13. szám 2017. június 30.

Emberség Napja Mezőtúron    4. old.

Vízparti Fieszta     5. old.

Ünnepi könyvhét és gyermekkönyvtári napok...  6. old.

Szent Iván Éji Tűzugrás    7. old.

arTúr Fesztivál - Túri Vásár 2017   9. old.

Mezőtúri Lovasnap     10. old.

Így június végén ismét East 
Fest lázban égünk! A feszti-
váltérképre 2012-ben került 
fel újra Mezőtúr, amikor az 
első East Fest megnyitotta 
kapuit. Akkor még 5000 főt 
számolt a rendezvény, mára 
majdnem megtízszerezte 
látogatói számát Kelet-
Magyarország legdinamiku-
sabban fejlődő fesztiválja. Az 
idei évről Soós Péter főszerve-
zővel beszélgettem:

– A fejlődés dinamizmusa idén 

plusz egy napot hozott. Mi indo-

kolta ezt?

– Minden évben felmerül a kér-

dés, hogy tud-e tovább növekedni a 

fesztivál. Úgy gondolom, hogy ár-

érték arányban továbbra is kiemel-

kedően jól teljesít az East Fest. Bár 

minden évben minimálisan növek-

szik a jegyár, de a szolgáltatás szín-

vonala sokkal nagyobb mértékben 

emelkedik. Egyértelműen látjuk azt 

is, hogy a fesztiválozók szeretik a 

rendezvényt. 

Emellett általános tendencia az, 

hogy a nagyobb fesztiválok növelik 

a napok számát. Nem véletlen, 

hogy az idei szlogenünk „Az igazi 

nyaralás!” , hiszen azt szeretnénk, 

hogy a keddtől vasárnapig tartó idő-

szakot egyfajta nyaralásnak fogják 

fel a látogatóink.

 Mezőtúron a kedd elég merész 

döntés lehet, de szerintünk jó pár 

ezer ember használja ki majd a 

lehetőséget. Már kedden olyan fel-

lépők érkeznek hozzánk, mint az 

Intim Torna Illegál, Belga, Ocho 

Macho és Copy Con. A koncertek 

után a nagyszínpad mellett lesz egy 

after sátor is, valamint az idei főtá-

mogatónk a Borsodi is megjelenik 

egy nagyságrendileg 200 m2-es 

pubjellegű építménnyel, ami mellé 

egy 6 méter magas kilátótornyot is 

építünk. Ezen a helyszínen is külön 

DJ fogja szórakoztatni a nagyérde-

műt minden este. Reményeim sze-

rint ez egy impozáns hely lesz a 

fesztivál területén.

– Követve az oldalatokat felmerül 

a kérdés, hogy mennyire tartjátok 

rizikósnak az Arany Fácánt lecse-

rélni Borsodira? 

– A 2015-ös évben még csak alig-

alig, a 2016-os fesztivál után viszont 

nagyon erőteljesen észrevehető 

volt, hogy egyre többen szeretné-

nek valami másik sört inni (akár 

Heineken családon belül). Sok kriti-

kát is kaptunk ez ügyben, és a 

fogyasztásokat vizsgálva is észre-

vettük, hogy meglepően sokan 

inkább más, magasabb árkategóriá-

ba tartozó sört vásároltak (Soproni, 

Heineken) a fesztivál alatt. 

Másrészről pedig, annak ellenére, 

hogy az East Fest elmúlt öt éve alatt 

számos gyártóval dolgoztunk 

együtt, nem lehetett nem észreven-

ni, hogy sokak szemében az Arany 

Fácán meglehetősen összenőtt a 

fesztivállal. 

Ez igen komoly fejtörést okozott 

nekünk, hiszen egy több éve tartó 

együttműködés sorsa volt a kérdés. 

Szóval vakarhattuk a fejünket, hogy 

mi is legyen a megoldás…

Végül az élet segített eldönteni a 

kérdést, hiszen a gyártókkal történő 

tárgyalások alatt világossá vált szá-

munkra, hogy az előző évektől elté-

rően 2017-ben már semmilyen szin-

ten nem tudnak összekapcsolódni a 

mi és a Heineken elképzelései.

Párhuzamosan pedig, a Borsodi 

hozzáállása mindenki másénál 

szimpatikusabb volt. Nagyon fon-

tos dolog a támogatási összeg (ne 

legyünk álszentek), de legalább 

annyira fontos az a lendület, nyi-

tottság és pozitív hozzáállás, amit a 

Borsodinál tapasztaltunk. A meg-

újult sörről nem is beszélve, ami 

azért minden elfogulatlan szemlélő 

számára finoman szólva is verseny-

képes választás az elmúlt évekhez 

képest. Ráadásul hasonló kaliberű 

fesztiválokhoz mérten példátlanul 

alacsony áron. A Borsodi sör mel-

lett természetesen a gyártó egyéb 

alternatívákat is ad majd (pl. 

Staropramen), és a fesztivál falain 

belül nagyon-nagyon sok egyéb 

meglepetéssel készülünk. Lesz pél-

dául visszaváltható korsó, amelyet 

akkor kaphat valaki, ha ő issza az 

első 100 korsó sör valamelyikét a 

Borsodi Malátabárban, de a korsók 

500 Ft körüli áron az ajándékbolt-

ban is megvásárolhatóak lesznek. 

– A kemping helyeket tekintve 

mire számíthatnak a fesztiválo-

zók? Lesz-e annak kemping helye, 

aki csak szerdától érkezik a feszti-

válra?

– Tavaly már annyira megnövel-

Folyt. a 2. old.

East Fest 2017 - Igazi nyaralás
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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 fogadóóráimon: 

•	 július 16., augusztus 27., szeptember 17., október 15., november 19.,  
december 17.

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709  

Boldog István - Országgyűlési Képviselő

tük a kempinghelyet, hogy nem volt 

probléma a befogadóképességével. 

Természetesen minden elővételben 

vásárolt jegy tulajdonosának garan-

táljuk, hogy lesz kempinghelye. 

Azonban érdemes már most meg-

vásárolni a bérleteket, hiszen az 

érdeklődés hatalmas. 

– Elővételben meddig lehet bérletet 

vásárolni?

– A rendezvény előtti nap hétfő-

ig. Valamikor napközben zárul le a 

központi rendszer, így ajánlott leg-

később vasárnapig megvásárolni a 

bérleteket. Mezőtúron pedig a kész-

let erejéig lesznek elérhetőek a 

jegyek. Amennyiben a készlet 

elfogy a városban, akkor az orszá-

gos hálózaton lehet hozzájutni a 

fentieknek megfelelően. 

– A plusz egy nap mellett egy nem-

zetközi fellépő is megjelenik az 

East Fest palettáján. Basshunter 

mellett kiket emelnél még ki?

– Nagy hangsúlyt fektetünk arra, 

hogy a magyar élvonalat felsorakoz-

tassuk. Ugyanakkor folyamatosan 

nézzük a lehetőségeinket, tágítjuk a 

határainkat, hogy esetleg 1-1 nem-

zetközi fellépőt is be tudjunk csem-

pészni a programba úgy, hogy a 

relatív nyomott étel-és italárakat 

tudjuk tartani. Úgy érezzük, ez 

Basshunterrel idén sikerült.

A kifejezetten erős line up 

köszönhető a plusz egy napnak is, 

hiszen így plusz idősávok jöttek 

létre a nagyszínpadon, amit meg-

tölthetünk tartalommal. Ezen felül 

az elektronikus zenei helyszínünk-

re is igaz, hogy soha nem volt még 

ennyi DJ egymás után egy-egy adott 

napon. Nagy újdonság tavalyhoz 

képest, hogy lesz olyan napunk, 

amikor egymással párhuzamosan 

két színpadon is élőzenei progra-

mok zajlanak. Míg az egyik színpa-

don fiatalosabb, populárisabb elő-

adók zenélnek, addig a másik szín-

padon kőkemény rockbandák lép-

nek fel, valamint egy harmadik 

sátorban helyet kap a szokásos hip-

hop vonal. 

Külön szeretném felhívni a 

figyelmet a tavalyi év óta működő 

Liget Színpadunkra, ahol azoknak a 

zenekaroknak adunk fellépési lehe-

tőséget, akik vagy nagyon tehetsé-

ges kezdők, vagy olyan profi zené-

szeknek, akik nem a mainstreamet 

képviselik. Három nap működik 

majd ez a színpad, reményeink sze-

rint minőségi programmal. Délután 

mindig színházzal kezdjük itt a 

napot, majd koncertek jönnek este 

fél 12-ig, végül pedig hajnalig 

különböző filmeket vetítünk az 

East Fest Moziban ugyanitt. Olyan 

nagy nevek is jelen lesznek a Liget 

Színpadon, mint a Sziámi 

AndFriends vagy a Balkán Fanatik.

– Az esti színpadi koncertek mel-

lett igen erős a napközbeni progra-

mok listája is. 

– Ahogy említettem csütörtöktől 

működik majd a színházunk, de 

már szerdától számos előadásra 

látogathatnak el az érdeklődők. A 

Civil Falunk is évről-évre nő, ami 

szintén számos alternatív napköz-

beni programmal kecsegtet. Nem 

szabad amellett sem elmenni, hogy 

van egy fantasztikus strandunk is, 

ami még minőségibb napközbeni 

időtöltést tesz lehetővé. 

Az East Fest most egybeesik a 

vizes VB utolsó napjaival – bár még 

egyeztetés alatt áll, de – ha minden 

jól megy lesz egy igen komoly vizes 

VB közvetítő pontunk is, ahol élő-

ben lehet majd követni az esemé-

nyeket. A sportversenyek terén sem 

lesz hiány, idén is lesz strandfoci, 

strandröplabda, streetball és szá-

mos egyéb bajnokság és bemutató 

mérkőzéseket is szervezünk több 

sportágban is.

– Egy szabadtéri fesztivál szervezé-

sénél lehet-e készülni a rossz időre?

– Idén még több faburkolattal és 

még több méhsejttel készülünk. Sok 

ezer négyzetméter járófelületet 

rakunk majd le. Szeretnénk a lehető 

legjobban felkészülni arra, hogy 

rossz idő esetén is komfortos legyen a 

terület. Persze mi bízunk a jó időben. 

– A fesztivál közelében élők akar-

va-akaratlanul is részesei a ren-

dezvénynek. A fesztiválterületen 

kívülre eső részekre hogyan tudtok 

odafigyelni?

– Ez visszatérő és nagyon fontos 

kérdés. Ilyen mennyiségű látogató 

már nyilván észrevehető a városban 

is és a megnövekedett „idegenforga-

lom” áldásos hatása mellett bizony 

az árnyoldalakkal is számolnunk 

kell, mint a tömeg, zaj, szemetelés. 

Ezúton is köszönjük szépen 

mind a városvezetés, mind a lakos-

ság évek óta tartó türelmét és támo-

gatását. Természetesen folyamato-

san egyeztetünk Mezőtúr Város 

Önkormányzatával, a Rendőr-

kapitánysággal és minden érintett 

városi céggel/hatósággal/szerve-

zettel is a rendezvény zökkenőmen-

tes lebonyolításával kapcsolatban. 

Mindenképpen próbáljuk mini-

malizálni a Mezőtúr város lakói szá-

mára esetlegesen felmerülő kelle-

metlenségeket. Fokozott rendőri és 

polgárőri jelenlét várható ezekben a 

napokban. 

Továbbá 2017-ben már nem csak 

a fesztivál bejárathoz, hanem a 

Lidl-höz, a Penny Markethez, a 

piaccsarnokhoz és a piactér bejára-

tához is teszünk mobil WC-ket. 

Igyekszünk a higiéniai feltételeket 

is biztosítani a rendezvény terüle-

tén kívül is.

A 2017-es East Fest július 25-29-ig 
várja a fesztiválozókat.

Bővebb információ olvasható a
www.eastfest.hu oldalon,

valamint a rendezvény facebook 
oldalán. 

Bodor Márti

FELHÍVÁS!
Várjuk azok segítségét, akik Békésszentandráson július 6-15-ig ven-
dégül látott csángó gyermekek részére tudnak felajánlani írószere-

ket, táskát, tartós élelmiszert (cukor, liszt, száraztészta).
Az adományokat Karsai Istvánnéhoz, Földvári út 47. szám alá szíves-

kedjenek eljuttatni.

További információ: Patkós Éva 06/30 602-3447,

      Karsai Istvánné 06/56 351-633

Segítségükre számítunk! Felajánlásaikat köszönjük!

Patkós Éva, Karsai Istvánné
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„Házhoz megyünk!” információs pont,
„BikeSafe” kerékpár regisztráció és

Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont: 2017. július 20-án 09-11 óra között

Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit 

Kft., Közösségi Ház - 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Mezőtúr Város Önkormányzata a 20/2011. (XI.15.) önkormányzati 
rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok 
bérleti jogára 2017. szeptember 15-től 5 évre:

1. 2232/20 hrsz-ú Mezőtúr, Földvári út 61. A épület fsz. 3. szám alatti 1,5 

szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos 

komfortfokozatú 49 m2-es lakás,

2. 22 hrsz-ú Mezőtúr, Dózsa György út 9. 1/5. szám alatti 1 szoba, kony-

ha, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 39 

m2-es lakás,

3. 4269/A/7 hrsz-ú, Mezőtúr, Pétery Károly utca 9. fsz. 7. ajtó alatti 1 

szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló, komfortos kom-

fortfokozatú, egyedi, szilárd tüzelésű 44 m2-es lakás.

A lakások lakbére a 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 14.§ (1) 

bekezdése szerint 200 Ft/m2/hó.

A kijelölt bérlő köteles az épületben lévő lépcsőházat szükség szerint 

takarítani, az épülethez tartozó járdák téli csúszás-mentesítését biztosítani.

A 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint 

önkormányzati tulajdonú bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti szer-

ződés azzal köthető, akinek nincs és nem volt saját tulajdonú lakása, és

a) akinek a közös háztartásban élő családtagok jövedelmét is figyelembe 

véve számított 1 főre jutó jövedelme a mindenkori munkabér minimumot 

nem haladja meg, vagy

b) aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimál-

bér minimum 1,5-szeresét, valamint, a vele együtt költözők együttesen 

nem rendelkeznek összesen 500.000 Ft forgalmi értékű mobilizálható ingó 

és ingatlan vagyonnal. E rendelet alkalmazásában ingó vagyon az 50.000 Ft 

forgalmi értéket meghaladó vagyon.

A pályázatnak tartalmazni kell:
a) a megpályázott bérlemény címét,

b) a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagok) nevét, születé-

si idejét, foglalkozását, hivatalos igazolás alapján jövedelmét, a munkahely 

javaslatát, lakás- és életkörülményeinek bemutatását,

c) a pályázati kiírásban szereplő feltételek elfogadását,

d) a hivatalos jövedelemigazolást,

e) eltartott gyermekek számát,

f) jelenlegi lakhatási körülményeket,

g) mióta van nyilvántartott lakásigénylése.

Az ingatlanok az alábbi időpontokban tekinthetők meg:

1. Földvári út 61. A épület fsz. 3. szám 2017. július 11. kedd      9,00  -   

9,30 óra

2. Dózsa György út 9. 1/9. szám 2017. július 11. kedd      9,30  - 

10,00 óra

3. Pétery Károly utca 9. fsz. 7. szám 2017. július 11. kedd    10,00  - 

10,30 óra

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 14. (péntek) 12.00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 

Hatósági Osztály, Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 2.

A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület a 2017. augusztusi soros 

ülésén bírálja el.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelen-

nek nyilvánítsa.

Herczeg Zsolt
polgármester

Hirdetmény Felhívás
Tisztelt olvasók!

A Települési Értéktár Bizottság ez év májusi ülésén az értéktár elemei 

közé felvette a II. világháború eseményei következtében Mezőtúr területén 

elhunyt áldozatok síremlékeit a pusztabánrévei sírhellyel együtt. 

Az Önök segítségét kérjük a teljesebb lista összeállításához. Akinek vala-

mely hozzátartozója a mezőtúri események következtében vált áldozattá, 

és sírhelye jelenleg is fellelhető a temetők valamelyikében, kérjük, jelezze 

felénk az alábbi elérhetőségeken, telefonon vagy személyesen. Sok segítsé-

get jelentene a haláleset rövid leírása, illetve a sír pontos helye egy róla 

készült fotóval.

Elérhetőségek: 

• Szabó András: 06/20-214-4756

• Pusztai Zsolt/ Túri Fazekas Múzeum: 06/56-350-174

• Patkós Éva városi képviselő

Köszönettel: Szabó András
Bizottsági elnök 

Közhasznúsági jelentés
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. / 5400 

Mezőtúr, Szabadság tér 17./ közhasznúsági jelentés közzétételi kötelezett-

ségnek akként tesz eleget, hogy azt megjelenteti a www.mkskft.hu és a 

www.mezotur.hu honlapokon.
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„Erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási a termete, a többi 
ember közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánítot-

ta a királyi koronára. Ám mikor látta, hogy kitüntető javakkal dicsekedhet, 
nem fuvalkodott fel gőgjében, nem foglalta el mások jogait ármányosan vagy erőszakkal, hanem a kapott jóté-

teményekért köteles hálát adva annak, aki megelőző érdemek nélkül szokta osztogatni a javakat, valahányat ész-
revett magában, Isten tiszteletének szentelte.” 

  (Saint Gilles-i francia bencés szerzetes Szent László királyról)

Pályázati felhívás

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága a 
2017-es évet Szent László emlékévnek nyilvánította.

Szent László a keresztény egység jegyében kapcsolta össze a közép-európai nemzeteket. Az életművében a nem-

zet  fogalma is hangsúlyos volt, hiszen a Magyar Királyság  az ő uralkodása alatt tudta megerősíteni pozícióját és 

szerepét a térségben.

László király az első olyan Árpád-házi  uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai népeket, hiszen 

Lengyelországban született, Erdély védőszentje, a zágrábi püspökség alapítója és Nyitrán halt meg. Szent László e 

népek közösen tisztelt királya és az itt élő nemzetek összetartásának, együttműködésének szimbóluma. 

Ebből az alkalomból Mezőtúr Város Önkormányzata, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft., valamint a Túri Olvasókör Egyesület pályázatot hirdet

Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából.

A pályázat címe: Szent László emlékek a Kárpát-medencében

A pályázatot meghirdetjük: Mezőtúron, valamint a mezőtúri testvértelepülések magyarlakta közösségei részére: 

Árkoson, Sepsikőröspatakon-Kálnokon, Sárosfán, Törökbecsén tanuló általános iskola felső tagozatos tanulói, illet-

ve középiskolás tanulók, illetve felnőttek részére. A tanulók egyénenként, osztályközösségként, tanuló csoporton-

ként pályázhatnak.

A pályázat ideje: 2017. február 1. – 2017. augusztus  11.

Eredményhirdetés: 2017. augusztus 20. 

A pályázók  tanulmányi kirándulásaik, családi utazásaik  alkalmából felfedezett Szent László királlyal kapcsola-

tos emlékeket, emlékhelyeket, földrajzi, néprajzi nevezetességeket örökítsék meg.

Pályázati kategóriák:
1. Írják le max. 3 oldalas dolgozatban a hivatkozott nevezetesség, emlékhely jellegzetességét, történetét. A dol-

gozat elején szerepeljen a készítő neve, iskolája, osztálya, elérhetősége,telefonszáma, e-mail címe, a felkészítő 

tanára neve. A  dolgozatok értékelése, eredményhirdetés augusztus 20.

2. Fotók készítése a nevezetes emlékhelyről. A legjobb fotókat kiállításon kívánjuk bemutatni augusztus 20-án. 

Pályázni 4-5 darab megkomponált, magas szinten kivitelezett fotóval lehet. Fotó mérete: 20X30-as. A fotókhoz mel-

lékeljék a készítő nevét, iskoláját, osztályát, elérhetőségét, telefonszámát, e-mail címét, a felkészítő tanár nevét.

3. Rövidfilm készítése a helyről, a nevezetességről. A film 8-10 perces lehet, alámondással.  A filmhez mellékel-

jék a készítő nevét, iskoláját, osztályát, elérhetőségét, telefonszámát, e-mail címét, a felkészítő tanár nevét. Az 

elkészített filmeket augusztus 20-án a kiállítás alkalmával levetítjük.

Az elkészült pályamunkákat kérjük a Közösségi Ház címére elküldeni:
KÖZÖSSÉGI  HÁZ, BORDÁCS LÁSZLÓ ügyvezető

5400  MEZŐTÚR, SZABADSÁG TÉR  17.

A borítékra kérjük írják rá: PÁLYÁZAT, Szent László emlékek a Kárpát-medencében

A filmeket, a fotókat, a dolgozatokat a bordacslaszlo@mkskft.hu, vagy a  patkoseva63@gmail.com e-mail címre 

is kérjük küldjék el.

A pályázattal kapcsolatos további információk: 
Bordács László ügyvezető:

 tel.: (56)350-075, külföldről  +36 56 350-075

Patkós Éva városi képviselő:

 tel.: 06/30-60-23-447, külföldről: +36/30-60-23-447

A pályázóknak élményekben gazdag kirándulásokat, felfedezéseket, eredményes alkotókedvet  kívánunk!

A pályázat fővédnöke: Boldog István Országgyűlési Képviselő

A pályázat védnökei: 
Herczeg Zsolt Mezőtúr Város Polgármestere,

Patkós Éva Városi Képviselő,

Bordács László Ügyvezető,

Kaloczkai Sándorné Egyesületi Elnök

2017. június 18-án az evangélikus 

templomban vette kezdetét az 

Emberség napja alkalmából, 

Botyánszky János evangélikus lel-

kész tiszteletére megrendezett 

városi megemlékezés, melyet a 

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 

Iskola növendékeinek színvonalas 

műsora kísért. Ünnepi istentisztele-

tünk után a templom szomszédsá-

gában lévő Botyánszky emlékpark-

ba mentünk át, ahol mindnyájan 

leróttuk tiszteletünket a lelkész 

emlékműve előtt. E helyszínen 

Batta Attila Viktor, Mezőtúr város 

alpolgármestere mondott megemlé-

kező beszédet az 1944. június 16-án 

elhurcolt zsidó áldozatok emlékére. 

Ezt követően az emberségével 

példát mutató lelkész unokája, 

Jaksits Lenke mondott beszédet, 

mely magában foglalt egy, a lelkész-

szel közvetlenül a zsidók melletti 

kiállása után történt beszélgetést. 

Végül a Petőfi téren található 

Holokauszt emlékhelyhez sétál-

tunk át, harangszó kíséretében. Itt a 

történelmi egyházak képviselői rót-

ták le tiszteletüket, majd emlékkö-

vek elhelyezése következett. 

Árvai Nikoletta

Emberség Napja
Mezőtúron
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Az idén, május 20-án  immár 4. 

alkalommal rendezte meg a 

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet  

Egészségfejlesztési Irodája nagy-

szabású, ingyenes Egészségnapját a 

Városi Oktatási Centrumban. 

Az Európai Uniós pályázat támo-

gatásával szervezett program célja 

ez évben is a lakosság egészség-

megőrzésére és egészségfejleszté-

sére való figyelemfelhívás volt, óvo-

dástól nyugdíjas korig. A Városi 

Oktatási Centrum területén a nap 

folyamán kicsik és nagyok megta-

lálhatták a számukra érdekes prog-

ramokat, hiszen  ingyenes szűrő-

vizsgálatok, gyermekprogramok, 

egészségmegőrzéssel, egészséges 

táplálkozással, a lélek egészségével, 

káros szenvedélyek elutasításával, 

és mozgásformákkal kapcsolatos 

előadások, és egyéb bemutatók is 

zajlottak.  

Sportolásra az idén is szinte  

egész nap adódott lehetőség. Az 

aszfaltrajzversenyen résztvevők 

szabadon választott témában alkot-

hattak, de sokan itt is az egészség-

gel kapcsolatos rajzokat készítet-

tek. A legötletesebb munkák most 

is díjazásban részesültek. 

A meghirdetett főzőversenyen 

halételek készültek az egészség 

jegyében, igazán széles ízvilágot és 

fantáziát bemutatva, ezért a zsűri-

nek nehéz dolga volt a rangsorolás-

nál. 

A nap igazán jó hangulatát este 

Pál Dénes és Irigy Hónaljmirigy 

koncert, és az Experidance tánctár-

sulat fergeteges előadása fokozta a 

tetőpontig. 

A rendezvényen több  település-

ről csaknem 2 000 főt regisztrál-

tunk, ami bizonyítja, hogy a jövő-

ben is szükség van ilyen egészség-

megőrző programok szervezésére a 

mezőtúri kistérségben. 

Az Egészségnap rendezvényéhez 

kapcsolódóan, de hétköznapra 

szervezte az  Egészségfejlesztési 

Iroda az ugyancsak egészségmegőr-

zéssel, gyógyulással kapcsolatos 

előadását, melynek meghívott ven-

dége Szabó Gyuri bácsi, a „bükki 

füves ember” volt. Gyuri bácsi neve 

nem ismeretlen a lakosok körében, 

hiszen az előadás kapcsán beigazo-

lódott, hogy sok lelkes gyógynö-

vénykedvelő él a térségünkben. 

Gyuri bácsi külön megtisztelte-

tésnek tartotta, hogy egy kórháztól 

kapott meghívást.  Örömmel osztot-

ta meg tapasztalatait a nagy számú 

hallgatósággal:  beszélt a szerveink 

tisztításáról, a betegségmegelőzés-

ről, és a gyógynövények kúraszerű 

használatáról. Az előadáson sok 

hasznos és érdekes dolgot tanulhat-

tak az érdeklődők, és lehetőség volt 

gyógynövények, teák, könyvek 

vásárlására is.

Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni támogatóink segítségét, akik 

közreműködésével ilyen színvona-

las programsorozatot tudtunk nyúj-

tani a lakosság számára! 

Támogatóink:  

Mezőtúr Város Önkormányzata,  

Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.,  Zuppán  Zoltán,  

Actor Papír-írószer üzlet, Alfi  

Pékség, Aszódi Kisáruház, Barta 

Gyula, Bohóc Színház, Bárdos 

Lajos Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Crow Security Kft., 

Csodavár Óvoda  óvónői és ovisai, 

Dr. Zacher Gábor, Dalvarázs együt-

tes, Diagon Kft., Experidance tánc-

kar, Gyógypont Gyógyászati 

Szaküzlet, Harsányi Levente, 

Herbály Virágüzlet, Irigy 

Hónaljmirigy zenekar, Karcagi 

Szakképző Centrum Mezőtúri 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

diákjai, Katus Attila, Kovács Karola, 

Luka  Lajos, Mesterszállás 

Önkormányzata, Mezőtúri EFI 

orvosai, konzulensei és munkatár-

sai,  Mezőtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség,  Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet dolgozói, Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft., Mezőtúri 

Református Egyházközség Idősek 

Otthona, Mezőtúri Református 

Kollégium tanárai és diákjai, 

Mezőtúri Rendőrkapitányság, 

Mezőtúri Mentőállomás dolgozói,  

Miskolczi Imre, Nagy Molnár 

Dávid, Nagu-Karb Kft. - Nagy 

István, Németh Margit,  Pál Dénes, 

Pályi Misi virágkötő, Pink Patika, 

Sőrés Antal, Szatyi Stage Team Kft., 

Sziromszerelem virágbolt, Tibi cuk-

rászda, Uzsoki János, Üzenet lány-

csapat, Victofon Kft.

Dr. Csellár  Zsuzsanna
főigazgató

A 2017. évi  EGÉSZSÉGNAP Mezőtúron Vízparti Fieszta
2017. június 10-én immáron 4. 

alkalommal került megrendezésre a 

Vízparti Fieszta elnevezésű rendez-

vény a Hortobágy-Berettyó-

főcsatorna kikötőjében kialakított, 

napsütötte tengerpartot idéző 

homokos területen. Az eseményt 

Batta Attila Viktor alpolgármester 

nyitotta meg. Az egész nap folya-

mán ismét lehetőség nyílt vízi 

sporteszközök bérlésére, lovaglás-

ra, kézműveskedésre.

A családi program keretében a 

Scream Adventure Team Kft.-nek 

köszönhetően Flyboard bemutatóra 

került sor, amikor a legkisebbek is 

megtapasztalhatták, milyen is lehet 

a vízen járni. Ercsi Zsolt, a társaság 

ügyvezetője vállalta, hogy két telje-

sen amatőr jelentkezőt pár perc 

alatt megtanít a Flyboard használa-

tára, és mint azt a rendezvényre 

látogatók láthatták, ez sikerült is 

neki. Délután a legkisebbeket 

Tengeri Attila szórakoztatta, inter-

aktív zenés, hangszeres gyermek-

műsorával. Ezt követően a felnőttek 

szórakoztatására megérkezett a 

Sramlikings párosa, akik remek 

hangulatot teremtettek a kikötőben. 

Sajnos a rossz időjárási körülmé-

nyekre való tekintettel a rendez-

vény nem folytatódhatott tovább. 

Köszönjük a rendezvényre láto-

gatók részvételét. 

A kikötőben legközelebb

2017. augusztus 19-20-án talál-
kozhatunk a Lampionúsztatás és 
Utcabál, valamint a 

Berettyó Kupa 2017 – 
Sárkányhajó verseny alkalmával.

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Mezőtúr Város Sportjáért 
Alapítvány

Mezőtúr Város Önkormányzata

Nagyné Ica néni,
a gyerekek Ica nénije a játékboltból

Köszönetet mondunk neki a több éves támogatásáért, a gyermekren-

dezvényekre nyújtott önzetlen segítségéért.

További egészséget és boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Mányi Tibor

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az 

üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, amelynek 

elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu, telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges. Egész körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az E.ON 

hibabejelentő részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.

 Telefon: + 36 80 / 210-310. 
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A Mezőtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár minden évben 

programot szervez az Ünnepi 

Könyvhét alkalmából a könyvek, a 

szerzők és az olvasók egymásra 

találását szimbolizáló országos 

akcióhoz kapcsolódva. Könyv-

tárunk igyekezett minél több, tar-

talmasabb és valamennyi korosz-

tály érdeklődését felkeltő rendez-

vényt szervezni.

Június 7-én Endrei Judit volt a 

vendégünk. 

Endrei Juditot legtöbben a 

magyar televízió képernyőjéről 

ismerik, ahol több mint 20 éven 

keresztül dolgozott, és mint bemon-

dónő, majd szerkesztő, műsorveze-

tő szinte családtagjává vált az 

országnak. Endrei Judit bemutatta 

Korhatártalanul című könyvét és 

mesélt mindennapjairól a könyvtár-

ban megrendezett író-olvasó talál-

kozón. A másfél órás beszélgetésen 

kellemesen érezték magukat a 

jelenlévők, hiszen a képernyőn 

keresztül tapasztalt kisugárzást 

szemtől szemben érezhették. Az 

előadás végén lehetőség volt köny-

veiből vásárolni és örömmel dedi-

kálta is azokat.

Június 8-án Mezőváros új sze-

repben címmel könyvbemutatóra 

vártuk az érdeklődőket.

A tanulmánykötetet Forray 

Katalin, Kozma Tamás és Molnár 

Ernő szerkesztette. A szerzőkkel 

Berczeliné Boldog Mária nyugdíjas 

könyvtárigazgató beszélgetett.

Június 12-én Kassovitz László 

meseíró, mesemondó, népi rímfara-

góval találkozhattak a gyerekek. 

Pamacs és Burkus címmel mesés 

foglalkozásra vártuk az ovisokat és 

iskolásokat a gyermekkönyvtárba.

A mesemondó nagy fehér bajusz-

szal (amely mellesleg igazi), nagy-

papás megjelenésével, megnyerő 

egyéniségével számtalan mesét 

hozott magával a tarsolyában. 

Bevezetőként a gyerekek saját 

kutyájukról meséltek, majd 

következett Kassovitz László 

előadásában Pamacs, a kisku-

tya története. A mesemondó 

nemcsak elmondta, de el is 

játszotta, hangokkal, mimiká-

val kísérte a történetet, ami-

ben az óvodás Ferike találko-

zott Pamaccsal, a kiskutyával. 

Kassovitz László előadóművésznek 

is kiváló, a történet és az élőszó 

varázsa lebilincselte a gyerekeket. 

Június 14-én Láthatatlan Kolum-

bia, amiről az útikönyvek nem írnak 

címmel, Vass Éva vetítéssel 

egybekötött előadására került 

sor. 

Vass Éva 10 évet töltött 

Kolumbiában a családjával. Az 

előadáson bemutatta a közön-

ségnek a Kolumbiában töltött 

időszak legegzotikusabb, leg-

érdekesebb pillanatait. Mesélt 

arról, milyen gyönyörű ez az 

ország, micsoda természeti és kul-

turális értékeket hordoz magában.

A kint töltött idő alatt mítoszokat 

és legendákat gyűjtött az amazona-

si indiánok között. Ezekből szüle-

tett meg az Amazónia elbűvölő tör-

ténetei és képei című könyv. A 

könyv ízelítőt ad az amazóniai indi-

ánok legszebb, legérdekesebb míto-

szaiból és legendáiból, melyeket 

színes fotók tesznek még élvezete-

sebbé. 

Drog, gerilla, Kolumbia: Mi az 

igazság Kolumbia „szappanoperájá-

ról”? címmel jelent meg egy e-book, 

amely nyomon követi a gerilla szer-

vezettel vívott polgárháborút 

Kolumbiában. 

A rendezvényünk sikeres volt, 

hiszen nagy örömünkre számos 

érdeklődő látogatott el a programja-

inkra.

Bordács Judit
könyvtáros

ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS GYERMEKKÖNYVNAPOK  A KÖNYVTÁRBAN

Újabb műfüves pálya Mezőtúron

A Magyar Labdarúgó Szövetség 

Országos Pályaépítési Programja 

keretében nyílt pályázatot hirdetett 

új műfüves és élőfüves nagypályák, 

valamint műfüves félpályák, kispá-

lyák és grundpályák építésének 

támogatására. Az MLSZ tíz évre 

szóló stratégiájával összhangban a 

pályázatok megvalósítása eredmé-

nyeként az utánpótlás-nevelés inf-

rastrukturális feltételeinek erősíté-

sét, a labdarúgással tömegsport 

szintjén foglalkozó gyerekek létszá-

mának növekedését, illetve a sza-

badidő futball feltételeinek javítását 

segíti elő.

2016. június 06-án a Magyar 

Labdarúgó Szövetség Elnöksége 

határozata alapján az Országos 

Pályaépítési Program X. ütemében 

benyújtott pályázat nyert a Karcagi 

Szakképzési Centrum Mezőtúri 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

tekintetében.

2017. április 24-én a Magyar 

Labdarúgó Szövetség és Mezőtúr 

Város Önkormányzata között 

Együttműködési megállapodás jött 

létre műfüves futballpálya kialakí-

tása és együttes használata, haszno-

sítása tárgyában.

A kisméretű műfüves pályát az 

EVERLING Kft. elkészítette, melynek 

összköltsége 27 802 273 Ft, amelyből 

a 30%-os önerőt Mezőtúr Város 

Önkormányzata finanszírozta. 

A pálya ünnepélyes átadására 

2017. június 14-én került sor. Az 

eseményen elsőként Herczeg Zsolt 

Mezőtúr város polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket, vala-

mint nyitotta meg az átadó ünnep-

séget. Majd Boldog István ország-

gyűlési képviselő szólt a jelenlévők-

höz. Elmondta, hogy a megyében 

47 labdarúgópálya újult meg és már 

17 műfüves pálya került átadásra a 

megyében. 

A Karcagi Szakképzési Centrum 

nevében Pardi Sándor főigazgató 

köszöntötte a résztvevőket. Végül 

Varga Zsolt László a Magyar 

Lagdarúgó Szövetség Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei igazgató-

ja adta át a projekt keretében meg-

valósuló műfüves sportpályát. 

Az esemény a nemzeti színű sza-

lag átvágásával és az általános isko-

lás csapatok „Nálunk nem csak nyá-

ron zöld a fű!” elnevezésű kispályás 

labdarúgó tornájával zárult. 

Bodor Márti

Pardi Sándor, Boldog István, Varga Zsolt László, Herczeg Zsolt
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Június 21-én a Kun emléknapon 

ismét visszagondolhattunk arra a 

népre, mely több szállal is kapcso-

lódik városunkhoz. A megemléke-

zést idén is a Györfi Sándor szob-

rászművész által készített kun szo-

bornál tartották, a Túrkevei út mel-

lett. Batta Attila Viktor alpolgármes-

ter ünnepi köszöntőjét követően 

Tóth Lajos kunkapitány és Kötél 

János városi képviselő mondtak 

beszédet. Mint ahogy az a kunkapi-

tány ünnepi gondolataiból is kide-

rült, a magyar és a kun történelem 

az idők során akarva – akaratlanul 

összefonódott, kölcsönösen formál-

va egymás nézeteit és szokásait.  

Amellett, hogy nyelvünk is őriz kun 

nyomokat, méltán híres a nagykun-

sági fazekasság, a mezőtúri asszo-

nyok által oly kedvelt kun hímzés, 

és a díszes kapuk is, a karcagi bir-

kapörköltről-, amellyel rendre elva-

rázsoljuk az ország más pontjáról 

érkezőket – már nem is beszélve. 

Ezek nélkül mindannyian keveseb-

bek lennénk, melyet az ünnepség 

zárásaként lélekszalagok elhelyezé-

sével fejeztek ki. 

Márton Boglárka
Mezőtúri Városi Televízió

Kun emléknap

Az idei évben is sokakat von-
zott ki a mezőtúri Szabadság térre 
a Szent Iván éji program.

17 órától a Mosolyudvar 

kézműveskedőben tölthették el az 

idejüket az érdeklődők, ahol népi 

játékok készítésére, koszorúfonás-

ra, kavicsfestésre volt lehetőség, de 

különböző népi fajátékokat is kipró-

bálhattak kicsik és nagyok egyaránt. 

17:30-tól a Csiga Duó műsora moz-

gatta meg a jelenlévőket.

A boszorkányrajzoló aszfalt rajz-

verseny az idei évben is nagy érdek-

lődésnek örvendett, több mint 20 

alkotást született. Volt, aki egyéni-

leg és voltak akik csapatban készí-

tették el rajzaikat. A zsűrink első-, 

második-, harmadik hellyel jutal-

mazta a legjobb alkotásokat, de egy 

különdíj is kiosztásra került. 

Ajándék nélkül azok sem távoztak, 

akik nem értek el helyezést, hiszen 

1-1 buborékfújó minden rajzoló 

gyermeknek járt. Valamivel 20 óra 

után a Garaboly zenekar biztosítot-

ta a talpalávalót. Közben a szervező 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft. munkatársai zsíros kenyér-

rel és borral kínálták a jelenlévőket. 

21 órától az Anima Prizma 

Mozgásműhely 2 zsonglőre a tűz-

tánc és a tűzzsonglőrködés fúzióját 

mutatta be a mezőtúri közönség-

nek. A show után meggyújtásra 

került a Szent Iván éji máglya, 

melynek parazsát sokan ugrották 

át, elűzve a sötétséget és megkezd-

ve a csillagászati nyarat.

Rendezvényünket Mezőtúr Város 

Önkormányzata támogatta.

Bodor Márti
Fotó: Jenei József

Szent Iván Éji Tűzugrás

„Hozzátok intézzük szavainkat, 

kik felkent hirdetői, ihletett ajkú 

művelői és lelkes terjesztői vagytok 

az édes, kedves magyar dalnak, 

hozzátok szólunk, kedves dalos 

testvéreink.”

Így szólt a Dunántúli 

Dalosszövetség felhívása az 1910-es 

Keszthelyi Dalünnepre. 2010-ben 

lelkes keszthelyi dalosok felélesz-

tették ezt a nagyszerű találkozót, 

így 2017-ben ötödik alkalommal 

rendezték meg.

A Dalünnepen, az Amatőr 

Kórusok Fesztiválján a Vivace 

Kamarakórus képviselte Mezőtúrt. 

A pénteki érkezés után, beéneklés, 

majd kora délután a Főtéri temp-

lomban sor került az egyházi kóru-

sok minősítésére, majd délután 5 

órakor kezdődött a „sétakoncert”, 

amikor Keszthely sétálóutcáján 

énekeltünk a turisták és a helyiek 

legnagyobb örömére. Június 23-24-

én a szervezők lehetőséget biztosí-

tottak a kórusok számára KÓTA 

támogatás által szakmai minősítő-

re. A minősítési rendszer az Éneklő 

Magyarország keretein belül műkö-

dik, ez felnőtt kórusoknak szól. 

Kétféle minősítés van, az alapminő-

sítés (bronz, ezüst, arany), vala-

mint a kiemelt kórusok számára 

szóló kategóriaminősítés. Az indu-

ló énekkarokat pontozzák, ez alap-

ján kapható a minősítés. Mi ismét 

kértünk alapminősítést, ahogyan 

két évvel ezelőtt is, ez évben az egy-

házi kórusok valamint a világi kóru-

sok bemutatóján is részt vettünk.  A 

kórusokat neves szakemberekből 

álló zsűri hallgatta meg (Kertész 

Attila, a zsűri elnöke, egyetemi 

docens, Liszt-díjas karnagy, a 

Magyar Kodály Társaság elnökségi 

tagja; Rostetterné Nagy Rita, a 

Veszprémi Hittudományi Főiskola 

zenetanára, a Veszprémi Dohnányi 

Ernő Szakközépiskola tanszékveze-

tő tanára, a Veszprémi Scola Regina 

kórus karnagya; Vadász Ágnes kar-

nagy, a KÓTA főtitkára, Gerenday 

Ágnes karnagy, a KÓTA Művészeti 

bizottságának elnöke és Nagy Ernő, 

KÓTA-díjas, Artisjus-díjas kar-

nagy), akik különböző tanácsokkal 

látták el a karnagyokat. 

A második megmérettetésünk - a 

világi kórusok számára szóló - 

szombaton volt a Balatoni 

Múzeumban. Hatalmas tapsot kap-

tunk a számunkra ismeretlen 

közönségtől, éreztük, ez jól sike-

rült. Az esti  eredményhirdetésen 

aztán kiderült, bizakodásunk nem 

volt alaptalan, ez alkalommal is 

arany minősítést kaptunk, amely 

óriási dolog, hiszen sikerült „meg-

védenünk” a két évvel ezelőtti ered-

ményt. A szakmai megbeszélésen 

még néhány nagyon kedves, dicsé-

retet kaptunk, melyet képzeletbeli 

tarisznyánkba rakva elbúcsúztunk a 

fesztiváltól. Megint jó volt, a Balaton 

még mindig a legszebb tó a világon, 

az emberek kedvesek voltak, a sör is 

hideg volt, de a legjobb  az volt, 

hogy együtt lehettünk három napig, 

hogy együtt énekelhettünk magunk 

és mások örömére.  

Sok-sok élménnyel gazdagodva 

folytatjuk a munkát - az arTúr fesz-

tivál szombatján, 17 órakor a Városi 

Galériában  találkozhatnak velünk. 

Ezúton is köszönjük Mezőtúr Város 

Önkormányzatának támogatását.

Kelemen Márton,
Vivace Kamarakórus

Keszthelyi Dalünnepen a Vivace Kamarakórus

www.mkskft.hu
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Itt állunk némán, döbbenten, a 

rideg tény előtt, hogy hirtelen és 

csendben örökre eltávoztál! 

Hihetetlen, hogy többé nem 

jössz közénk, a számodra nagyon 

fontos kis közösségbe, aminek ala-

pító tagja voltál és közel 25 évig irá-

nyítottad. A Henry Dunant Klub 

(első nyugdíjas klubként) 1981-ben 

a „Rokkantak éve„ alkalmából ala-

kult, a helyi Vöröskereszt vezetősé-

ge (Csepcsényi Jánosné titkár és a 

Városi Tanácsnál dolgozó Dr. 

Németh Pál jegyző úr) kezdemé-

nyezésére és támogatásával, a 

városban élő egészségügyi állapo-

tukban tartósan megrokkant embe-

rek részvételével. 

Az volt, hogy azok a beteg embe-

rek, akik már közösséghez nem 

kötődnek, ne szigetelődjenek el, 

hanem a klub életén keresztül újból 

bekapcsolódjanak a társadalmi élet-

be, életük tartalmasabbá, színeseb-

bé válljon, a közösségből erőt merít-

hessenek mindennapi problémájuk 

megoldásához, elviseléséhez. Az 

első két alapítótag, klubvezető mun-

kahelyi elfoglaltsága, egészségi álla-

potának megromlása miatt csak 

rövid ideig tudta irányítani a klubot. 

Időközben a tagok betegség csopor-

tonként külön klubokra alakultak, 

(szívesek, nagyothallók, daganato-

sak, mozgáskorlátozottak) ahol 

megyei szintű segítséget kapva az 

érdekképviseletet is jobban tudták 

érvényesíteni. A Henry Dunant Klub 

nyugdíjas klubként működött 

tovább 50-70 fővel. 

Kelemenné Marika a fenti problé-

mák megoldását segítve, ahogy 

nyugdíjba vonult (1986. január 

1-től) a Városi Tanács szociálpoliti-

kai előadói munkaköréből elvállalta 

a közösség irányítását. Marika 

egész életében a problémákkal 

küzdő emberekért dolgozott, nagy-

nagy odaadással, empátiával, segí-

tőkészséggel és szeretettel. Nagy 

tapasztalattal rendelkezett emberis-

meretből a segítő kapcsolatokról. 

Értékrendjében meghatározó volt 

az emberszeretet, a másokért való 

önzetlen tenni akarás, a jó emberi 

kapcsolat, a jó szervezőkészség. 

Büszkék vagyunk Rá! Kevés ilyen 

mély érzésű közösségi ember volt a 

városban, mint ő. 80 éves koráig 

vezette a klubot, a család után min-

dig első helyen volt a közösség 

ügye. Ennek köszönhető, hogy irá-

nyításával a klub több országos és 

megyei hírnevet, elismerést szer-

zett kulturális fellépései során. Az 

50-70 fős tagság bizalmát, szerete-

tét élvezte, sokszínű színvonalas és 

hasznos programokat valósított 

meg. A kéthetente tartott klubfog-

lalkozásokon sokféle témát dolgoz-

tak fel, így várost érintő aktuális 

napirendeket, egészségügyi, műve-

lődési, ismeretterjesztő és érdekvé-

delmi előadásokat, útiélmény 

beszámolókat tartottak,  színes, 

hangulatos ünnepségeken, összejö-

veteleken feledték a napi gondokat. 

Bekapcsolódtak a város életébe, 

a Közösségi Ház által szervezett 

programokba. A klubnak saját 

zenekara, az ország több területén 

ismert tánccsoportja, dalköre 

működött, Nívó díjas versírója és 

versmondói voltak. Számos helyi 

klubbal, megyebeli, budapesti cso-

porttal volt gyümölcsöző együttmű-

ködésük. 

Kedves Marika!
Olyan úton indítottad el ezt a 

közösséget, és olyan sokat adtál 

nyugdíjas társaidnak, lelkileg krízis 

állapotba kerülteknek, hogy szí-

vünkben nagyon sokáig élni fogsz. 

Maradandót alkottál, sokszor meg-

mutattad milyen ereje van a közös-

ségnek, hogy mennyire fontos 

kezet nyújtani az elesetteknek.  

Köszönjük Neked!  Munkáddal, 

kedves, szerethető, nemes egyszerű 

személyiségeddel felejthetetlenné 

váltál előttünk. Érdemeid elévülhe-

tetlenek, a közösségi tevékenysé-

ged mindőnk előtt példaként áll. 

Kelemen Sándorné Marika az 

őszinte szív és a nyílt szellem 

embere volt, aki nem csak szeretni 

tudott, de szeretetre is mindig 

méltó, az igaz ügynek, a közösség-

nek lelkes pártolója volt. Befejezésül 

Váczi Mihály soraival búcsúzunk. 

„Olyan csönd van így nélküled, 

hogy szinte hallani, amit utoljára 

akartál mondani. Nehéz elfogadni, 

ha valaki eltávozik közülünk, mély 

űrt hagy maga után. Nehéz szava-

kat találni ilyenkor!”

Marika! Szeretettel gondolunk 

vissza Rád, búcsúzunk Tőled, a sok 

közös emléket megőrizzük a Henry 

Dunant Klub tagjai nevében: 

Szamosfalvy Imréné 

A vasszív is sárba hal egyszer
S vele hal az útszéli reményvirág

Némán, mint leszálló alkony csendje
s e csendben hallom az elmúlás himnuszát

Hulló virágszirom az emberi élet
Lelke láthatatlan hárfán zenél.

Veiczi Irma 

Kelemen Sándorné Marikától búcsúzás és emlékezés
Drága Marika!

A mezőtúri Mesekert óvoda gyer-

mekei és dogozói ezúton is szeretnék 

megköszönni Harmat Mihályné kép-

viselőasszony önzetlen támogatását, 

mellyel ebben az évben is gazdagítot-

ta, élményszerűbbé tette a csemeték 

óvodai életét. Évike hosszú évek óta 

szívén viseli kis óvodánk sorsát, sze-

rető figyelemmel kíséri munkánkat, 

életünket, aktív résztvevője ünnepi 

rendezvényeinknek, minden fóru-

mon képviseli érdekeinket. Pozitív 

megerősítése, biztató szavai lelkesítik 

kis nevelőközösségünk munkáját. Az 

idén négy alkalommal is megörven-

deztette gyermekeinket kedves aján-

dékaival. Szeptember elején gyönyö-

rű labdákat és sok vizuális eszközt 

kaptunk. Mikulás ünnepségünkön 

egy-egy nagy csoki Mikulással, játé-

kokkal lepte meg óvodásainkat. A 

Fejes Imre emlékünnepségünk sike-

res megrendezéséhez is hozzájárult. 

Húsvétkor a csoportunk építőjátékot, 

aranyos húsvéti tálcákat, s minden 

gyermek 1-1 csoki tojást kapott. Igazi 

meglepetést jelentett az ovis 

Gyermeknapunkon a sok friss 

homok, a szép homokozó játékok és 

labdák, valamint a finom édesség. A 

gyerekek szeretettel készített rajzaik-

kal hálálták meg a sok-sok ajándékot, 

szeretetet. Évike szerető támogatását, 

önzetlen segítségét nagyon köszön-

jük, további életéhez, munkájához 

sok erőt, egészséget és boldogságot 

kívánunk!        A Mesekert Óvoda
apraja-nagyja 

Köszönjük…….

Ahogy már arról korábban is 

beszámoltunk a Mezőtúri Wing 

Chun Kung Fu Harcművészeti 

Sportegyesület válogatottja is részt 

vett a májusi, Grúziában megrende-

zett II. Wing Chun Európa - bajnok-

ságon.

A csapatot erősítette Márki 

Károly is, aki két kategóriában 

mérette meg magát. Pusztakezes 

forma kategóriában bronzérmet, 

fegyveres forma kategóriában, pil-

langókarddal küzdve pedig arany-

érmet szerzett, így Európa - bajnok-

ként térhetett haza a rangos ver-

senyről.

Gratulálunk a szép eredmény-

hez!

Márton Boglárka
Mezőtúri Városi Televízió

Kung Fu Európa - bajnok Mezőtúron!
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Idén augusztus 9 – 12 között ren-

dezzük meg városunkban az ArTúr 

Fesztivált, majd augusztus 13-án a 

XXVI. Túri Vásárt. A programsoro-

zatot mindig fokozott érdeklődés 

előzi meg, hiszen nagyon sokan 

kíváncsiak rá, hogy ebben az évben 

milyen produkciókat láthatnak. A 

programokra kilátogatóknak nem 

lesz okuk panaszra, a kulturális 

kínálat sokszínűsége, minősége és 

mennyisége minden igényt kielégít. 

A kínálatban szerepelnek kiállítá-

sok, filmvetítések, komolyzenei – 

könnyűzenei koncertek, előadómű-

vészek, együttesek, hazai művésze-

ti csoportok produkciói. A hivatásos 

művészek előadásain túl lehetősé-

get kapnak a helyi amatőr művésze-

ti csoportok is a bemutatkozásra. 

A fesztivál időtartama alatt a 

műsorokkal az elmúlt évekhez 

hasonlóan városunk több helyszí- 

nére várjuk Önöket. Fellép többek 

között Keresztes Ildikó, a 

Groovehouse, Ámokfutók, a 

Kolompos Zenekar és Sub Bass 

Monster egy nagy koncerttel. 

A felfelé ívelő tendenciának a 

megkoronázása a Túri Vásár az 

egész napos színpadi programkíná-

latával és színes vásári forgatagával. 

A vásár napján augusztus 13-án is 

tartogatunk néhány látványos és 

érdekes kísérőprogramot, mint pél-

dául: látványos galambfeleresztés, 

amely során 300 galamb repül fel 

egyidőben. A hagyományok megőr-

zése jegyében az ország több pontjá-

ból hívunk kézműveseket, tárgyalko-

tó mesterembereket. Jelen lesznek a 

gyékényfonás, fajáték készítés, szal-

mafonás, gyertyamártás, papírmár-

tás, fazekasság és szőnyegszövés 

képviselői. Az alkotók nemcsak 

bemutatják tudásukat, hanem lehe-

tőséget biztosítanak mesterségük 

kipróbálására is. A Mesterségek Tere 

10.00 órától nyitja kapuit a fesztivál-

téren, és 17.00 óráig várja a kicsiket 

és nagyokat.

 Aki szereti a finom falato-

kat, az sem fog csalódni, 

hiszen ezen a napon a kuliná-

ris élvezetek tárháza is bősé-

ges kínálattal várja vendégeit. 

Valamint újra lesz a vásárban 

főzőverseny is, amelyre vár-

juk a jelentkezőket. A gyer-

meknapra kilátogatók talál-

kozhattak a helikopter szimu-

látorral, amelyet az érdeklő-

dök kipróbálhatnak a Túri 

Vásárban is. 

A nap folyamán színpadra 

lép Kökény Attila, 

Kovácsovics Fruzsina, Torres 

Dani, Unique és Charlie és a 

Charlie Band is. A fesztivál 

és a vásár részletes programját 

hamarosan megtekinthetik prog-

ramfüzetünkben. Bővebb infó: 

www.turivasar.hu, www.

muveszetinapok.hu, www.mkskft.

hu. A rendezvénysorozat főtámoga-

tója Mezőtúr Város Önkormányzata. 

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Bordács László

arTúr Fesztivál - Túri Vásár 2017

Lakossági tájékoztatás! 

Tisztelt Mezőtúri Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár meg-

rendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az alábbi 

útzárak, valamint terelő utak kerülnek kijelölésre a leírt időtartamban.

Az útzárak időtartama: 
Túri Vásár: 2017. 08. 12. szombat 13:00-tól 2017. 08. 13. vasárnap 24:00-

ig. 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

Idén második alkalommal, 
ezúttal a Vizes Világbajnokság 
hatására került kiírásra a „Nem 
vagyunk mi kispályások II.” című 
pályázat. A lényege az, hogy 10 
fős csapatok mutassák be miként 
szurkolnak a magyar versenyzők-
nek. A pályamunkákat versben, 
rajzban, zenés-táncos videóban 
lehetett elkészíteni. A legkreatí-
vabbakat ajándékkal jutalmaz-
ták, a legjobbak pedig a helyszí-
nen szoríthatnak a sportolóknak. 
Az első 25 helyen végzett csapa-
tok részt vehettek a budapesti 
Újbudai Vízimajálison, ahol 
különböző vetélkedőkön szállhat-
tak csatába. 

Az idei évben is szép eredmény-

nyel képviselte magát Mezőtúr 

városa, hiszen a Szent István 

Katolikus Általános Iskola felső 

tagozatos diákjai csapatot alkotva 

elkészítették pályamunkájukat. A 

szurkolói pályázat részleteiről 

Lantai Laura felkészítő pedagógus 

nyilatkozott a Mezőtúri Városi 

Televíziónak.

– Az idei évben is szurkolói kisfil-

met készítettünk, ahhoz pedig szur-

kolói mezeket. Két 7. osztályos lány 

átírt egy dalt, amelyet poharazással 

kísértek le hangszerek helyett, ezt 

felénekelték a videón. Ebben a vide-

óban Mezőtúr vízi életét is be kel-

lett mutatni, ezért mi az uszodában 

készítettük el a felvételek többsé-

gét, emellett pedig az iskolát is 

bemutattuk a filmben. A csapat tag-

jai felső tagozatos tanulók, nagyon 

sok ötlettel rendelkeztek. A dalt ők 

választották ki, ők írták át, segítsé-

get nem is igényelve, inkább csak a 

film összeállításában adtunk ötlete-

ket. A pályamunkák alapján 25 óvo-

dát, illetve iskolát választottak ki, 

akik részt vehettek az Újbudai 

Vízimajálison. Jász-Nagykun-

Szolnok Megyéből csak minket, a 

Mezőtúri Vízibombákat választot-

ták be. Az eseményt a Kamaraerdei 

Ifjúsági Parkban rendezték meg, 

ahol különböző versenyeken vehet-

tek részt a gyermekek, amiért 

különböző ajándékok jártak. 

Valamint találkozhattak Cseh 

Lászlóval, Verrasztó Dáviddal és 

Bernek Péterrel. Nem érkeztünk az 

idei évben sem üres kézzel. 

Mezőtúr Város Önkormányzata 

Cseh Lászlónak küldött egy aján-

dékcsomagot, amely tele van 

Mezőtúrhoz kötődő ajándékokkal, 

valamint készítettünk egy csapat 

fotót, amelyet bekeretezve átadtunk 

minden sportolónak. 

A mezőtúri csapatnak már a 

Vízimajálisra szóló meghívás is 

nagy élményt adott, de más nyere-

ményekkel is gazdagodtak: – Volt 

egy közönségszavazás is, ahol 2 

csapat került ki győztesen, egy zug-

lói óvodás csoport és mi. A nyere-

ményünk az, hogy a júliusban meg-

rendezésre kerülő Vizes 

Világbajnokságon vagy egy vízilab-

da meccsen, vagy egy úszófutamon 

szurkolhatunk. Ide nem csak a 10 

fős csapat mehet, hanem az iskolá-

ból 32 gyermeket visz 4 kísérő 

pedagógus.

A csapatnak ezúton is gratulá-

lunk és élményekben gazdag szur-

kolást kívánunk.

Bodor Márti

„Nem vagyunk mi kispályások II.” - Országos szurkolói pályázat
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NAPKÖZIS TÁBOROK  A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  5 napos úszó- és vízilabda napközis 

táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus kezdetekkel:

II.: 2017.06.26-tól   térítésmentes

III.: 2017.07.03-tól  15.000,- Ft/fő/5 nap

IV.: 2017.07.10-től  További részletekről érdeklődni-, illetve

V.: 2017.07.17-től   jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

VI.: 2017.08.01-től  Pályi Norbert:  06 20 266-6309

VII.: 2017.08.07-től Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

VIII.: 2017.08.14-től Baukó Péter: 06 70 333-9851

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszá-

mú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, haladó és 

extra haladó szinten, délelőtt, vagy délután az alábbi turnus kezdetekkel:

II.: 2017.06.26-tól Peti bácsival
III.: 2017.07.03-tól Dorka nénivel
IV.: 2017.07.10-től Peti bácsival
V.: 2017.08.01-től Dorka nénivel
VI.: 2017.08.07-től Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetősé-

geken:  Baukó Péter: 06 70 333-9851,

 Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

Idén már 2. alkalommal került 

megrendezésre Mezőtúron az 

AMATŐR GYERMEK ÜGYESSÉGI 

LOVASVERSENY június 11-én.

Városunk volt ennek az országos 

versenysorozatnak a második állo-

máspontja, amit új helyszínen, a 

Városi Oktatási Centrumban sike-

rült ebben az évben megrendez-

nünk. 

Kulturált körülmények között, a 

város szívében kaptunk lehetőséget 

Mezőtúr Város Önkormányzata és a 

Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő Közhasznú Non-

profit Kft. támogatásával a 

verseny megrendezésére. 

Több hetes előkészület 

után vasárnap reggel 

érkeztek az ország külön-

böző pontjairól az első 

versenyzők, lovascsapat-

ok, klubok, egyesületek. 

114 lovas nevezett a 

különböző versenyszá-

mokra (díjlovaglás, kezdő 

és haladó ügyességi kategória, 

nehéz és nyitott szám).

A napot a díjlovagló verseny-

számmal nyitottuk, ahol 16 ver-

senyző mutatta be, hogy dolgozik 

együtt ló és lovasa.

Majd izgatottan vártuk a legki-

sebbek, a 4-6 éves korosztály képvi-

selőit. Az ő feladatuk az volt, hogy 

az edzőjük irányításával a pályán 

lévő bójákat kikerüljék. Elképesztő 

lelkesedéssel és koncentrálással 

oldották meg a nehéz feladatot. 

Őket a kezdő kategória lovasai 

követték. A már „tapasztaltabb” (7 

évesnél idősebb) gyerekek verseny-

számában az idő is befolyásoló 

tényező volt a sorrend kialakulásá-

ban. A haladó versenyszámban 

ugrások elhelyezésével nehezítet-

ték a pálya nyomvonalát. Ez a rész-

vételi arányon nem változtatott, 

mert itt is sokan indultak.

A délután folyamán jutottunk el a 

nehéz és a nyitott kategória lebo-

nyolításához. A pályaépítés után az 

akadályparkkal (80-100 cm magas-

ságú) tarkított területen kellett a 

lovasoknak bemutatni a tudásukat.

Ezek a versenyszámok komoly 

munkát igényelnek a lótól és lovas-

tól egyaránt. A hőség ellenére maxi-

mális teljesítményt nyújtottak a 

résztvevők. 

A kupák, oklevelek és emlékla-

pok kiosztása mellett különdíjakat 

is adtunk és nem feledkeztünk el a 

mezőny legidősebb négylábújáról 

sem.

A jövőben is szeretnénk rendez-

ni ilyen típusú versenyeket, amely 

reményeink szerint bekerülne a 

köztudatba és így azok az emberek 

is megismerhetik a lovas sportot, 

akik eddig távoli szemlélői voltak 

az ez irányú eseményeknek.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyere-

kek a lovakkal együtt dolgozva 

tanulják meg a természet iránti sze-

retetet és tiszteletet.

Örömmel mondhatjuk, hogy a 

rendezvényünket sikeresen lebo-

nyolítottuk, és ezúton is szeretnénk 

megköszönni támogatóink segítsé-

gét.

Szilágyi-Zoltán Márta

MEZŐTÚRI LOVASNAP

Gyomaendrődi irodánk végez 

magánszemélyek, társaságok

és társasházak, egyesületek, 

alapítványok részére

teljes körű könyvviteli, 
ügyviteli és tanácsadói

szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket! 

Irodánkat Gyomaendrődön a 

Kossuth Lajos út 33. szám alatt 

találja!

Telefon: 06/66-789-322 vagy 

06/70-327-4707

Mezőtúri Horgász Egyesület, Feeder Botos Verseny
2017. május 20.

1.hely: Tar László 9,56 kg.

2.hely: Veres Imre 8,98 kg.

3.hely: Csató Sándor 7,38 kg.

4.hely: Kiss Erik 6,48 kg.

5.hely: Hodos Sándor 6,10 kg.

6.hely: Balasko László 5,12 kg.

7.hely: Pap István 5,06 kg.

8.hely: Horvát Sándor 3,60 kg.

9.hely: Ifj. Hodos Sándor 2,78 kg.

10.hely: Ványai Zoltán 2,52 kg.

11.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos 1,77 kg.

12.hely: Vásárhelyi Lajos 1,73 kg.

13.hely: Fadgyas Antal 1,26 kg.

14.hely: Tar Ákos 1,19 kg.

15.hely: Szabó Tamás 1,12 kg.

Legnagyobb hal: Veres Imre 3,56 kg, ponty.

Össz létszám: 28 fő. Össz fogás: 64,65 kg.

Természetesen a halak visszaengedésre kerültek a vízbe.

Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgász és 

Kisállateledel Bolt.

Balogh Sándor Finomszerelékes Emlékverseny
Időpont: 2017. július 15.

Helyszín: Mezőtúr, Túrtői-Holtág. Rossz idő esetén: Ligeti Tó.

Verseny: finomszerelékes, egyéni, 10fő/szektor.

Nevezési díj: 3000Ft.

Szabályok: etetőanyag max.20 liter, élőcsali: 3 liter, szúnyoglárva kizárva!

A verseny ideje: 5 óra.

Gyülekező, regisztrálás, reggeli: 06:30-07:00-ig.

Sorsolás: 07:00.  Horgászat: 9:00-14:00. Mérlegelés: 14:00-tól.

A reggeli az ebéd és az eredményhirdetés, a közeli Matula Vendégház 

teraszán lesz!

Díjazás: szektor 1-2, egyéni 5, kupa.

Nevezési határidő: 2017. július 10.

További információ és nevezés: Veres Imre, versenyszervező!

Tel: 06/20-9159700
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Fizetett hirdetés
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ELHUNYTAK
Jónás József élt  65  évet,

Nagy Lajosné Hajdú Márta élt 83 évet,
Dormán Balázs Ferenc élt  85  évet,

Lukács Istvánné Fehérvári Róza élt 84 évet,
Panyik Sándorné Babos Eszter élt 86 évet,

Pápai Sándor élt  55 évet,
Farkas Kálmán élt 84 évet, 

Deák Lajosné Boros Katalin élt 87 évet,
Kis Sándorné Szabó Mária élt 73 évet,

Tarcsa Bálintné Erdősi Ilona élt 86 évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Június 30- július 6-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Július 7-13-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Július 1-2-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Július 8-9-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietas Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1.

Telefon: 06/56 350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Geszti Dorina
(Kirják Kitti)

Hettinger Sándor
(F. Nagy Erika)

Pántya Marcell
(Bán Beatrix)

Rácz Botond
(Takács Szabina)

Czeglédi Dávid
(Kiss Anita)

Feke Zelina Eda
(Szurovecz Kitti)

Kun Balázs
(Farkas Anett)

Maulis Maja
(Krizbai Éva)

Szentesi Mátyás
(Nagy Éva)

Simon Laura Viktória
(Bíró Anett)

Soltész Zalán
(Ungi Mónika)


