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2014. augusztus 6 és 9 között került meg-
rendezésre a XIII. arTúr Fesztivál, és 

augusztus 10-én a XXIII. Túri Vásár. Mezõtúr Város 
Önkormányzatának legnagyobb és legkiemelkedõbb rendez-
vénysorozatáról Herczeg Zsolt polgármester és Bordács László 
fõszervezõ mondta el gondolatait.

Herczeg Zsolt polgármester a Mezõtúri Városi Televízió kérdésére 

elmondta, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár Mezõtúr Város 

Önkormányzatának két olyan kiemelt rendezvénye, melyre az 

Önkormányzat lehetõségeihez mérten igyekszik a legnagyobb hangsúlyt 

fektetni. Polgármester úr kiemelte, hogy a programsorozat megvalósítását 

magas színvonalon és sikerrel bonyolították le a szervezõk, amely egyaránt 

vonatkozik a fesztivál megrendezésére és a vásár megszervezésére is. 

Sajnos az idõjárás némileg közbeszólt, ezért a helyszíneken az utolsó pilla-

natban néhány esetben változtatni kellett, de összességében pozitívan 

lehet beszélni a fesztiválról és a Túri Vásárról is. Ezen 

a hétvégén nemcsak a fesztiválhangulat jellemezte 

városunkat, hanem a mezõtúri vendégszeretet is, hiszen augusztus 8-10. 

között látták vendégül testvértelepüléseink küldötteit is, akik nagyon jól 

érezték magukat a programokon. A továbbiakban még elmondta polgár-

mester úr, hogy több visszajelzés is eljutott hozzá, amelyek azt támasztot-

ták alá, hogy a város lakossága és a kilátogató vendégek elégedettek voltak 

a programsorozattal. Zárszóként Herczeg Zsolt köszönetet mondott mind-

azon támogatóknak – külön kiemelve a mezõtúri vállalkozókat - akik anya-

gilag hozzájárultak a programsorozat megvalósításához. Valamint megkö-

szönte a városi cégek, magánszemélyek, és mindazon szabadidõs – sport 

- és civil közösségek munkáját, akik kísérõprogramjaikkal színesítették a 

fesztivál és vásár programjait. 

Bordács László a fõszervezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmondta, hogy idén is úgy állították össze a 

programokat, hogy a hétvége felé haladva egyre több helyszínen egyre több 

és színvonalasabb koncertet, programokat kínáljanak. Ennek a felfelé ívelõ 

tendenciának a megkoronázása volt a Túri Vásár az egész napos színpadi 

produkciós kínálatával és a színes vásári forgatagával. 

A fõszervezõ kiemelte, hogy idén a Fesztivál és a Vásár egyaránt új 

logókkal jelent meg, valamint új külsõvel jelent meg a programajánló 

mûsorfüzet is. Újdonság és plusz elem volt a színpadtechnikához tartozó 

led fal is, amely jelentõsen hozzájárult a koncertek látványához. A látoga-

tottságot tekintve minden program teltházas volt. A rendezvényeket ez 

Sikerrel zárt az arTúr Fesztivál és Túri Vásár

A légi felvételeket ezúton is köszönjük az Életjel Mentõkutyás Kutatóegységnek 
és Turi Lászlónak!

Rendezvényeink médiatámogatói Kolompos Zenekar koncertje a Közösségi Házban

Gyermekmûsor az Apacuka Zenekarral
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évben is ingyenesen lehetett megtekinteni. Az idõjárás szeszélyéhez nem-

csak a szervezõk alkalmazkodtak rugalmasan, hanem a kilátogató kicsik és 

nagyok egyaránt elkísérték az esõhelyszínekre a fellépõ mûvészeket. A Kft. 

által szervezett programok mellett a kísérõ rendezvények is nagyon sok 

érdeklõdõt vonzottak, amelyek lebonyolítását ezúton is köszönjük. A szer-

vezõk nagy örömére a mezõtúri zenekarok és kulturális közösségek, szóló-

énekesek ez évben is elfogadták felkérésünket, hazai – és vidéki közönség 

elõtt bemutatva produkciójukat. A Túri Vásáron az egész napos élõzenés 

programokat a Neoton Sztárjainak élõzenés koncertje zárta. Az egész hetes 

rendezvénysorozat a szokásokhoz híven pompázatos tûzijátékkal zárult. 

Bordács László köszönetet mondott az útzárral érintett területeken belül 

lakó polgárok, valamint a lezárt területen belül mûködõ cégek, vállalkozá-

sok felé, amiért „tûrték” a zárás idõtartama alatt a megközelítésbõl adódó 

nehézségeket. Valamint megköszönte a programoknak helyet adó 

Református Templom és Katolikus Templom rendelkezésre bocsátását is. A 

szervezõk nevében elmondható, hogy összességében ez évben is sikeresen 

és színvonalasan megrendezett fesztivállal és vásárral várták a kilátogató-

kat. 2015-ben is legalább ilyen színvonallal szeretnék megrendezni a prog-

ramsorozatot, törekedve a továbbiakban is arra, hogy mindenki megtalálja 

a magának tetszõ programot a színes kavalkádból.

Támogatók:
Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelõ KN Kft., MVK Mezõtúri Városüzemeltetési Kommunális 

Nonprofit Kft., Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal, Emberi Erõforrások 

Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Mezõtúr Városi Polgárõr 

Egyesület, Mezõtúri Ipari Park Kft., Református Lelkészi Hivatal, 

Nagyboldogasszony Plébánia, Zuppán Zoltán, Városháza Gyógyszertár, 

Ledfak Kft., Mezõtúr – Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulás, Tiszaföldvári 

COOP Zrt., Taköv-Transz Kft., Rákóczi úti Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvû 

Általános Iskola, Aquaprofit Zrt., 626. sz. Szakképzõ Iskola, OTP Bank 

Mezõtúri Fiókja, Újvárosi Gyógyszertár, Procent Kft., K&H Bank, Príma 

Nyomda és Reklámstúdió Kft., Kunszentmárton és Vidéke 

Takarékszövetkezet, Túrszol Kft., RAFI Hungária Kft., FF Fémfeldolgozó 

Zrt., Ferrocor Kft., DP Grafik Kft., East Fest, Erõd Klub Mezõtúr, Szûcs 

Gergely, Magyarok Szövetsége, Újvárosi Hagyományõrzõk Klubja, Nagy 

Lallie, Albel Róbert, Mezõtúr Városi Televízió, Pont Rádió, Pont Televízió, 

Körös Televízió, Törökszentmiklósi Térségi Televízió, Kétpó Televízió, 

Kétpó Sport és Mûvelõdési Egyesület, Rádió Sun, Viharsarki Hírek, Új 

Néplap, szoljon.hu, Csaba Rádió, Szolnoki Napló, Túrkeve Televízió, 

Túrkeve Újság, Aktív Rádió, Alföld Televízió, hajdupress.hu, Szarvas és 

Vidéke.

Bodor Márti

Fõszerepben a Hortobágy-Berettyó

Egy újabb nagyszabású rendezvénysorozaton vagyunk túl; ezúttal 

augusztus 19-én és 20-án a Hortobágy- Berettyó partjára várta az érdeklõ-

dõket Mezõtúr Város Önkormányzata.

Idén új kezdeményezésként már délelõtt 10 órától a vízi sport szerelme-

sei uralhatták a vizet, lehetõség nyílt különbözõ sporteszközök kölcsönzé-

sére. Délután pedig már a bajnokok vették át a fõszerepet, velünk volt 

Gacsal Balázs 2013. jetski magyar bajnoka, és Szépvölgyi Ádám jetski és 

quad versenyzõ, aki bemutatta a világ új extrém vízi sportját a flyboardot.  

Õket követõen már megszokott módon a gyermekek a helyi óvónõk segít-

ségével kézmûveskedhettek, elkészíthették lampionjaikat, közben pedig 

Mányi Tibor bohócmûsorral, Herbály András bûvész show-val szórakozta-

tott kicsiket és nagyokat egyaránt. 19 órától Szabó Lászlóné vezetésével a 

Mezõtúri Mazsorett Csoport mutatkozott be, majd Herczeg Zsolt polgár-

mester adta át a lampion szépségverseny díjazottjainak a jól megérdemelt 

elismeréseket. Sötétedést követõen mindenki útnak indíthatta lampionját. 

Ismételten varázslatos látványt nyújtott a több száz kivilágított lampion a 

Berettyó vizén.

22 órától Kasza Tibi, majd a Projekt 4.1 a Kossuth téren várta a szórakoz-

ni vágyókat.

Augusztus 20-án újra az Alföldi Sárkányok lepték el a partot és a vizet 

egyaránt, 8:30-tól vidám bemelegítéssel kezdõdött meg az Alföldi Sárkányok 

Harca, amelyen 22 csapat mérte össze tudását.

A programokról bõvebben a Mezõtúr és Vidéke következõ lapszámában 

olvashatnak.

Bodor Márti

Népmûvészek a Túri Vásáron



3m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2014. augusztus 29.

A TISZA VÍZRENDSZERÉNEK LEGSZEBB HAGYOMÁNYOS 
ÉPÍTÉSÛ LADIKJÁT KERESIK A FORD SEGÍTSÉGÉVEL

„Keressük a Tisza vízrendszerének legszebb hagyományos építésû 
ladikját.” – címmel, Fazekas Sándor földmûvelésiügyi miniszter fõvéd-
nökségével és Herczeg Zsolt mezõtúri polgármester védnökségével, 
nemzeti ünnepünkön, 2014 augusztus 20.-án indul a szociográfiai 
kultúrkincsnek számító hagyományos építésû ladikok felkutatását 
célzó  akció, amelynek fõ támogatója Magyarország egyik kiemelkedõ 
Ford márkakereskedése, a Ford Hovány, és a legendás Evinrude csónak-
motorokat forgalmazó Jet-Power Kft. 

Az akció lényege, hogy 2015 március 15.-ig bárki beküldheti saját régi, 

felújított vagy éppen új építésû ladikját, amely megfelel a hagyományos, 

magyar Tisza-vidéki hajóépítési hagyományoknak. A legszebb csónak díja, 

egy fél millió forint értékû, vadonatúj Evinrude csónakmotor gyári garanci-

ával, de az elsõ hat helyezett is komoly díjakra számíthat a Ford Hovány 

márkakereskedések jóvoltából.

„Különös öröm számunkra, hogy egy Ford kereskedõvel együtt hirdet-

hetjük meg hagyományõrzõ akciónkat, hiszen köztudott, hogy cégünk 

zseniális alapítója, Ole Evinrude és a legendás autógyártó, Henry Ford nem 

csak jó kapcsolatban álltak egymással, de még a motor fejlesztések terén is 

együtt mûködtek.” – meséli Major Sándor a Jet-Power ügyvezetõje, az 

Evinrude csónakmotorok legjobb hazai szakértõje. 

„Rendkívül kedves számunkra ez a verseny és bízom abban, hogy a 

Hortobágy és a Kõrösök mentén különlegesen szép csónakok kerülnek 

majd elõ a verseny keretében és titkon abban reménykedem, hogy talán 

egy mezõtúri hajó gazdája lehet a gyõztes.” –  teszi hozzá Herczeg Zsolt a 

város polgármestere, aki szerint példaértékû a Ford és a Jet-Power összefo-

gása a magyar hajós hagyományok megõrzésére és népszerûsítésére. 

„Az Alföld és a Tisza-vidék egyik legjelentõsebb magyar tulajdonú vállal-

kozásaként örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez. A beérkezõ 

pályamûvek, vagyis a szép, régi tiszai, kõrösi, berettyó-menti  ladikok fotó-

iban pedig fotókiállítást is tervezünk Ford autószalonjainkban.” – árulja el 

Hovány Márton, a Hovány Csoport tulajdonosa.

„Rendkívül inspiráló számunkra, hogy egyik legjelentõsebb márkakeres-

kedõnk, a Ford Hovány egy ilyen valódi, a magyar kultúrkincs részét képe-

zõ szociográfiai értékek megmentését célzó kezdeményezés mellé állt.” – 

fogalmaz Varga Zsombor, a Ford magyarországi PR és kommunikációs 

igazgatója. „Jó példa ez arra, hogy nem csak a Ford, de márkakereskedõink 

számára is kiemelten fontos a társadalmi felelõsségvállalás, és az, hogy 

helyi közösségük hasznos, értékteremtõ tagjai legyenek.” – teszi hozzá a 

kommunikációs szakember.

A Ford Motor Company
A Ford Motor Company központja a Michigan állambeli Dearborn; a 

vállalat a globális autóipar egyik vezetõ vállalkozása, amely hat kontinen-

sen gyárt és értékesít autókat. Az összesen mintegy 186.000 alkalmazottat 

foglalkoztató, világszerte 65 gyártóüzemet mûködtetõ vállalat autóipari 

márkái a Ford és a Lincoln. A vállalat a Ford Motor Credit Company révén 

pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt. Amennyiben több információra van 

szüksége a Ford termékeirõl, kérjük, keresse fel a www.corporate.ford.com 

honlapot.

A saját tulajdonú vállalatokban körülbelül 47.000 alkalmazottat, az 

összevont, illetve nem összevont közös vállalkozásokkal együtt pedig mint-

egy 67.000 embert foglalkoztató Ford Európa felel a Ford márkához tartozó 

autók gyártásáért, értékesítéséért és karbantartásáért Európa 50 piacán. A 

Ford Motor Credit Company mellett a Ford Európa üzleti tevékenysége kiter-

jed a Ford Vevõszolgálati Osztály munkájára, a gyártás pedig 22 létesít-

ményben (13 saját tulajdonú vagy összevont közös vállalatban, illetve 9, 

nem összevont közös vállalkozásban) folyik. Az elsõ Ford autókat 1903-ban 

szállították Európába – ugyanabban az évben, amikor a Ford Motor 

Companyt alapították. Az európai gyártás 1911-ben indult meg.

Kapcsolat: Varga Zsombor  

Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítõ Kft.    
 + 36 30 420 7007  

 zvarga8@ford.com

Sajtóközlemény
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Izgalmas és tartalmas programot bonyolított le a Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákcsoportja, július 2. és július 

6-a között Erdélyben a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0962 kódszámú, „Lépésrõl 

- lépésre” a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium innovációjának fejlesztésében címû  pályázat keretében.

Az útvonal teljesítése során hatalmas ívet tettünk meg Románia belsejé-

ben. Az elsõ napon Ártándnál  léptük át a határt és gurultunk sok-sok 

kilométeren át, míg a Medve –tóhoz  érkeztünk. Itt kellemes séta során 

körbejártuk a tavat, majd folytatva utunkat, a magyar irodalom klasszikus 

zarándokhelyét Farkaslakát is felkerestük, ahol megtekintettük Tamási 

Áron sírját. Szejkefürdõ, Orbán Balázs sírja és emlékmûve a székelykapu 

kiállítás is mély nyomot hagyott bennünk. Este elfoglaltuk szállásunkat 

Gyimesközéplokon, ahol a falusi turizmus keretében közelebb kerültünk a 

határon túl élõ magyarok szokásaihoz, mindennapjaihoz.  Másnap már 

meg is ízlelhettük az idõjárás változatosságát, az erdélyi tájak sokféleségét. 

A bemelegítés szekéren történõs utazással kezdõdött, mely úgy nézett ki, 

hogy kb. két óráig rázódtunk, zötyögtünk a mélységes kátyúkkal telehintett 

erdei úton, miközben a behajló ágak csiklandozták a nyakunkat, vagy vit-

ték el a sapkánkat. Úti célunk Hidegség  a kalibák, ahol az idõsebb emberek 

készítik a sajtot és az ordát egészen a lehavazásig, ismerkedtünk a  kalibá-

zás szokásaival. Majd a következõ napokon emlékeztünk a Nagy-

Magyarország legkeletibb határpontján, Gyimesbükkön az ezeréves határ-

nál, ahol a székely himnuszt is meghallgathattuk vendéglátónk jóvoltából. 

Délután megismerkedtünk a kemencés kenyérsütés fortélyaival illetve saj-

tot is készíthettünk. Negyedik napon végigsétáltunk a Békási szorosban, 

megcsodáltuk a Gyilkos-tó vidékét, meghallgatva a legendákat, a történelmi 

érdekességeket, mellesleg csodaszép leckét kaptunk magyarságból a ven-

déglátónk jóvoltából. Ízes, fordulatos, székely nyelvjárása imitt-amott elõ-

sejlett szép magyar beszédében, elõadásait pedig hol költõi sorokkal, hol 

történelmi adatokkal egészítette ki. Délután együtt másztuk meg a 

csíksomlyói kálváriát, ahol az „Ezer Székely Leány napja népünnepélyt” 

tartották így mi is részesei lehettünk ennek a csodának. A népi rendezvény 

nem a profi, néptánc együtteseket felvonultató néptánc találkozó vagy 

fesztivál, hanem 1931-es gyökerekhez visszanyúló, a székelyföldi hagyo-

mány- és identitásõrzõk seregszemléje, kézmûves kiállítás és vásár mester-

ség-bemutatókkal, néptánccsoportok fellépései, közös fényképezkedés - 

majd leereszkedtünk a „nyeregbe”, ahová a világ magyarjai szoktak érkezni 

a híres csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Este pedig szállásunkon házigaz-

dánk táncházzal lepett meg bennünket. Énektanítás, tánctanítás és a 

Gyimesi csángó népviselet bemutatása. Hazafelé a  parajdi sóbánya gyógyí-

tó hatását is élvezhettük. Korond a népmûvészeti tárgyaival mind – mind 

egy – egy csodával ért fel.Estére valamennyien egészségesen hazaérkez-

tünk, s bár tûnjön bármilyen zsúfolt hétnek, az élmények gazdagsága 

mindenkit elégedettséggel töltött el, Erdély magával ragadott.

Megköszönjük vendéglátóknak a sokrétû munkát, sofõrjeinknek is a 

nyugodt, biztonságos vezetést, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez 

a szívet-szemet gyönyörködtetõ út.

Pápainé Juhász Ildikó
projektmenedzser, kísérõ tanár

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Cím: 5400 Mezõtúr, Dózsa György út 17.

Telefon/Fax : +36 (56) 350-082 E-mail: teleki.mezotur@gmail.com     

Honlap: www.teleki-mezotur.sulinet.hu Erdélyben jártunk

Ki tudja merre, merre visz a végzet… 
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Herczeg Zsolt Mezõtúr város pol-

gármestere és Takács Zoltán az 

Italiagro Kft. ügyvezetõ igazgatója 

2014. augusztus 18-án sajtótájékoz-

tató keretében jelentette be, hogy a 

2008 óta húzódó bivalytelep projekt 

elérte elsõ szakaszát érte el. 

A sajtótájékoztató elõtt Takács 

Zoltán a kivitelezõ kft-vel aláírta az 

istálló építésének kivitelezési szer-

zõdését. Herczeg Zsolt polgármester 

elmondta, az önkormányzat részé-

rõl nagy öröm, hogy eljutott idáig a 

projekt. Több évre tekint vissza ez a 

téma. Ügyvezetõ úr révén kerültek 

Mezõtúrra a befektetõk, akikkel 

közösen megalakították az Italiagro 

Kft.-t, amelyben az önkormányzat 

egy terület beapportálása után lett 

tulajdonos. A projektben a tõkét az 

olasz befektetõk biztosítják, akiknek 

szándékukban áll pályázati források 

bevonása a 2014-20-as Uniós költ-

ségvetési ciklusban. Most az elsõ 

ütemre vonatkozó szerzõdés került 

aláírásra, amely az istálló építésére 

vonatkozik.

Voltak olyan pontok mikor meg-

hiúsulni látszott a projekt, de a 

kivitelezési szerzõdés aláírása után 

minden fél bízik a sikerességben.

Takács Zoltán ügyvezetõ úr 

ismertette a projekt eddigi fázisait. 

Elmondta, hogy 2008-ban egy 

motoros kirándulás során ismerke-

dett meg egy bivaly farmmal, innen 

merítette az ötletet. Sok nehézség 

után jutott el idáig a projekt; elsõ 

körben támogatást nyert el az 

elképzelés, miszerint Mezõtúrnak 

is követendõ példa lenne egy 

hasonló telep. Az elsõ olasz megbe-

szélésrõl haza érve már változott a 

hozzáállás, majd 2010-ben az új 

városvezetéssel visszatértek a kér-

déskörre. 2011. január végén 

Rómában aláírtak egy megállapo-

dást egy Fenntartható bivalytartó 

telep Mezõtúron történõ megvalósí-

tását célzó projektre, melynek alá-

írója Mezõtúr Város 

Önkormányzata, a New Technologia 

Aplicate, a Szolnoki Fõiskola és a 

Garibaldi Állami Mezõgazdasági 

Szakközépiskola Rómából. Ezek 

után Mezõtúron a telepkijelölés 

sem ment egyszerûen, majd a csor-

dajárásra került a választás. Bár ez a 

terület a Magyar Honvédség tulaj-

donát képezte Mezõtúr Város 

Önkormányzata megkapta ezt a 

területet, ahol már ki van jelölve a 

bivalytelep helye. 2012 után kez-

dõdtek a tervezési procedúrák. 

Három részben valósul meg a telep, 

jelenleg az elsõ fázisnál tartunk. 

Tervben van sajtüzem kialakítása 

is, azonban ennek építése és 

mûködtetése egyelõre nem kivite-

lezhetõ. A most érkezõ ötven egyed 

tejhozamának feldolgozása egy 

gyomaendrõdi sajtüzem feladata 

lesz, amelyet szintén az Italiagro 

Kft üzemeltet. Második ütemben 

fog megtörténni a sajtüzem építése 

a telep területén.

Az elsõ ütem befejezésének 

határideje: 2014. december 20. A 

projekt sokat jelent a város életében 

a  turizmus és munkahelyteremtés 

tekintetében is.

Bodor Márti

Elsõ szakaszába lépett a
mezõtúri Bivalytelep projekt

Kedves leendõ és régi vendégeink!
A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvezõ árakkal,

kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!

Hideg és melegszendvicsek, kávé, tea, üdítõ széles

választékát megtalálják!

Üdítsék fel magukat nálunk!

Térjenek be hozzánk!

Az államalapítás ünnepe

Augusztus 20-án az államalapítás 

ünnepe alkalmából Mezõtúr Város 

Önkormányzata színvonalas kultu-

rális rendezvényekkel várta város-

unk lakosságát.

A programok 13:30 órakor a 

Városi Galériában kiállítás megnyi-

tóval kezdõdtek, amelyen a 

Mezõtúri Képzõmûvészeti 

Alkotótelep mûvészeinek a Takács 

tanyán készült alkotásait láthatták 

az érdeklõdõk. Herczeg Zsolt pol-

gármester köszöntõjét követõen 

Agócs Krisztina ajánlotta a kiállítást 

a nézõk figyelmébe, majd Guba 

Béláné, Veres Ágnes és Berczeli 

Endre zenei kíséretével Anna 

Kastrica (Monte Carlo) énekelt. Az 

eseményen meglepetésként Papi 

Lajos díjat vehetett át Takács Gyõzõ 

képzõmûvész.

A kiállítás megnyitót követõen 

arató felvonulás indult az Újvárosi 

Hagyományõrzõ Klub részvételével a 

Petõfi tér 1. szám alá. A volt Fõiskola 

udvarán a városi ünnepség 15 órától 

vette kezdetét, ahol Szûcs Dániel a 

Mûvelõdési Oktatási és Sport 

Bizottság elnöke mondott beszédet. 

Majd a történelmi egyházak képvise-

lõi megszentelték az új kenyeret, 

melyet Herczeg Zsolt Mezõtúr város 

polgármestere vágott fel.

16 órától immár XVI. alkalommal 

került sor a Citera és Néptánc 

Gálára a Mezõtúri Szivárvány 

Népzenei Egyesület rendezésében. 

A mezõtúriak vendége volt az 

Ahhoz Képest Népzenei Együttes 

Dévaványáról, a Cuháré 

Citerazenekar Körösladányból, a 

Pannónia Citerazenekar 

Balatonkenesérõl, a Szederinda 

Citerazenekar Mélykútról, a 

Vadrózsák Citerazenekar és a 

Miklós Néptáncegyüttes 

Törökszentmiklósról. A vidéki fellé-

põk mellett köszönthettük a mezõ-

túri Méhecske, Iringó, Tücsök és a 

Szivárvány Citerazenekarokat is.

A gála megrendezését támogatta 

Mezõtúr Város Önkormányzata, az 

Emberi Erõforrások Minisztériuma, 

a Mezõtúri Ipari Park Kft. és a 

Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 

KN Kft.

Az érdeklõdõk idén is több prog-

ramból választhattak. Szeretettel 

várjuk Önöket a jövõben megrende-

zésre kerülõ rendezvényekre is.

Bodor Márti

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
G Y E R M E K K Ö N Y V T Á R

Kedves Gyerekek!

Benedek Elek születésnapját,szeptember 30-át

a NÉPMESE NAPJA-ként tiszteljük, ünnepeljük.

Ebbõl az alkalomból hirdetjük,

rendezzük az általános iskolás korosztály számára a

 VIII.
MESEMONDÓ és ELJÁTSZÓ

versenyünket 

szeptember 30-án 14:oo-tól a Közösségi Házban.

Jelentkezni: szeptember 25-ig lehet

bármely magyar népmesével,

mely elõadása 5 percbe belefér, a gyermekkönyvtárban.

Figyelem!

Az Anonim Alkoholisták foglalkozása csütörtök helyett szombatonként 

kerül megtartásra a Közösségi Ház I. emeleti 108-es termében.
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Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit egy vidám Nótás délutánra,

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

2014. szeptember 7-én 15 órakor.
Rendezõk a régi Búzavirág tagjai.

Jelenlegi nevük: Kéknefelejcs Népdalkör, Fejesné Ila vezetésével.

Õk már évek óta garantálják a jó hangulatot. 

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

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

Mezõtúr harangjai
Papp Bence Balázs vagyok, 12 

éves tanuló. 4 éves korom óta szere-

tem a harangokat, és nagyon érde-

kel a velük kapcsolatos tudás.

Városunk templomtornyaiban, 

összesen 11 harang található. A 

Református Nagytemplomban 4 db, 

az Újvárosi Református 

Templomban 3 db, a Római 

Katolikus Templomban 3 db és az 

Evangélikus Templomban 1 db 

harang található. 

A nagytemplom harangjai: A 

nagy harang 1301 kg-os, 132 cm 

alsó átmérõjû (a város legnagyobb 

harangja) 1988-ban öntötte Gombos 

Lajos (G.L.) Õrbottyánban. A 

középharang 728 kg-os, 107 cm alsó 

átmérõjû. 1988-ban öntötte G. L. A 

kisharang 423 kg-os, 92 cm alsó 

átmérõjû. 1989-ben öntötte G L. A 

legkisebb harang 302 kg-os, 79 cm 

alsó átmérõjû. 1989-ben öntötte G L.

Az Újvárosi Templom harangjai: 

a nagy harang 960 Kg-os, 121 cm 

alsó átmérõjû. 1900-ban öntötték, 

Thury János és fia Ferenc, 

Budapesten. A középharang 354 

kg-os, 85 cm alsó átmérõjû. 1924-

ben öntötte Szlezák László (Sz.L.)

Budapesten. A kisharang 120 kg-os, 

60 cm alsó átmérõjû. 1926-ban 

öntötte Sz. L.

 A Katolikus Templom harangjai: 

a nagy harang kb 700 kg-os, 114 cm 

alsó átmérõjû. 1926-ban öntötték 

Seltenhofer Frigyes fiai, Sopronban. 

A középharang 167 kg-os, 67 cm 

alsó átmérõjû. 1977-ben öntötte G 

L. A kisharang (Lélekharang) 20 

kg-os, 26 cm alsó átmérõjû. 1908-

ban öntötte Hõnig Frigyes Aradon.

 Az Evangélikus Templom 

harangja, 130 kg-os, 60 cm alsó 

átmérõjû. 1926-ban öntötte az  F.W. 

Rincker Ecclesia Harangmûvek RT, 

Budapesten. 

Jelen cikkemnek két örömteli 

esemény is aktualitást ad. Az egyik, 

hogy az Újvárosi Templom nagyha-

rangja 10-15-év kényszerhallgatás 

után, újra megszólalt, 2014. május 

26-án hétfõn este 8 órakor, amire 

egybõl felfigyeltem és elbicikliztem 

a templomhoz. A szerelõkkel tud-

tam is beszélni. A motoros meghaj-

tást átalakították húzó mágneses 

technológiára. Ez a harang a ked-

vencem lett, a hangja miatt is és a 

gazdag díszítése miatt is. Aki sze-

retné meghallgatni a hangját, az 

vasárnaponként 8:50-tõl megteheti, 

amikor mindhárom harang, együtt 

hívja a híveket az istentiszteletre. A 

másik aktualitás az, hogy a nyáron 

voltunk Õrbottyánban, és megis-

merkedtünk az ország egyetlen 

harangöntõ mesterével, Gombos 

Miklóssal, aki egy nagyon közvet-

len és barátságos ember. Megnéztük 

az öntõdét és a készülõ harangokat.

 Köszönöm Kocsik Mónika lel-

késznõnek, Beszterczey András 

református esperes úrnak, Éger 

Ádám lelkész úrnak, Ondavay 

Tibor fõesp. plébános úrnak, hogy 

a templomtornyokba felmehettünk, 

és felvételeket készíthettünk, adato-

kat gyûjthettünk. 

 További információk, videók, 

fotók, leírások találhatóak a magyar 

harangok honlapján.

Papp Bence Balázs

…ezzel a  címmel jelent meg a 

Garbo kiadó antológiája a közel-

múltban.  A Sorsfordító szerelem 

elnevezéssel meghirdetett kiadói 

pályázatra beérkezett legsikeresebb 

pályamûveket szerkesztették ebbe 

a kötetbe. Ötvenöt szerzõtõl olvas-

hatunk verseket vagy novellákat. 

„…arra törekedtünk, hogy olyan 

alkotásokat tárjunk olvasóink elé, 

amelyek kicsit más szemszögbõl 

mutatják be a szerelmet a megszo-

kotthoz képest.” – olvashatjuk a 

kiadói ajánlásban. Nagy örömmel 

fedeztük fel benne Salánki Anikó 

„Az elsõ igazi karácsony” címû 

remekmûvét is! Városszerte ismerik 

õt, mint agilis tanárnõt, iskolai 

gyermekkönyvtárost, a ma már 

nemzetközi hírû Szó-játék nyelvé-

szeti, irodalmi, mûveltségi vetélke-

dõ ötletgazdáját, fõszervezõjét, az 

Apáczai-díjas „rákóczis” verseny-

zõk felkészítõjét. Egyre többen 

ismerik írásai alapján!  Az elmúlt 

évben megnyerte a helyi lokálpatri-

óta egyesület novellaíró pályázatát. 

Örvendetes, hogy szépirodalmi 

munkássága is egyre erõsödik. 

Anikó reggelente hosszú gyalog-

lással indítja a napot, s az útközben 

frissen született gondolatait már 

reggelire készen tálalja a közked-

velt közösségi portálon. Ismerjük 

szókimondó zsörtölõdéseit, egyedi 

iróniáját, élvezzük szellemességét! 

Szépszámú olvasótábor várja 

kiváncsian reggelente újabb törté-

neteit. 

A kötetben található írása az 

elmúlt századok  szolid intimitású 

paraszti szerelemébõl merítkezik, 

finom líraisággal. 

E helyen is köszöntjük Õt e jeles 

alkalomból és jó szívvel ajánluk az 

antológiát olvasóink figyelmébe: 

kölcsönözzék a városi könyvtárból 

vagy vásárolják meg az Anett köny-

vesboltjában! 

Berczeliné Boldog Mária

Szeress, ha tudsz! 

Minap a Mezõtúri Városi 

Televízió adásán keresztül része-

sei lehettünk annak a nagyon 

szép, méltó és felemelõ megemlé-

kezésnek, amelyet a drága õseink 

tiszteletére és a még emlékezõ 

unokák fájdalmainak enyhítésére 

rendeztek.

Elõször is köszönetemet szeret-

ném kifejezni Mindazoknak, akik-

nek a legkisebb része is van abban, 

hogy ez a gyönyörû emlékmû a régi 

fényében áll és hirdeti az elhunytak 

névsorát, szomorú, hogy még több 

áldozat is volt Mezõtúrról.

Nagyon színvonalas volt a mûsor. 

Szólt az értelemhez (történelmi 

áttekintés), érzelemhez (versek és 

összekötõ szöveg), valamint a 

lélekhez (egyházak szolgálatai). 

Mindenki igyekezett emlékezetessé 

tenni az ünnepet és elmélyíteni azt 

a gondolatot, hogy „soha többé 

háborút!”

Bár eltelt 100 év, máig nem 

gyógyultak be a sebek egyes csalá-

doknál, jó érzés volt látni azt a sok 

megemlékezõt és a koszorúkat, de 

gondolom, hogy míg vagyunk -ha 

kevesen, is- akik szerettünk volna 

személyesen is részesei lenni a 

megemlékezésnek, ha az ünnepség 

idejét meghirdetik az újságban vagy 

más módon.

Az igazság az, hogy a még érin-

tett korosztályom inkább újságból, 

TV-bõl és nem a Facebookról veszi 

a híreket. Akik nem voltak részesei 

a fenti megemlékezésnek pótolni 

tudják a volt „Fõiskolán „rendezett 

nagyon szép kiállítás megtekinté-

sével. Ajánlom szeretettel minden-

kinek.

Köszönettel: 
Korom Kálmánné

Nyugdíjas tanítónõ

Emlékezünk, emlékezzünk
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Sokan tisztában vannak már azzal, hogy egészségük megõrzése érdeké-

ben mit kell tenniük: helyes táplálkozás, rendszeres mozgás, stresszmentes 

élet. Azonban tapasztalatom szerint viszonylag kevesen igazodnak el annak 

útvesztõjében, hogy milyen úton induljanak el, számukra mi a helyes, 

egészséges életmód, és azt hogyan illesszék be mindennapi életükbe. 

A tanácsadás során együtt próbáljuk megtalálni és az egyén életébe beil-

leszteni az egészségesebb élethez szükséges életmódbeli változásokat, 

igazi, személyre szabott választ keresünk a kérdésekre. A rendelkezésre 

álló lehetõségekkel próbáljuk a klienssel együtt kialakítani az élhetõ, nem 

erõltetett, harmonikus egészséges életet. 

Minden változtatás alapja az adott egyénre, családra, anyagi lehetõsé-

gekre szabottság hosszútávon, akár élethosszig. 

Dr. Babák Bernadett
A tanácsadásra jelentkezni lehet személyesen a mezõtúri Egészségfejlesztési 

Irodában vagy telefonon a 06-56-550-427-es telefonszámon.

Mezõtúri Kórház és Rendelõintézet

Egészségfejlesztési Iroda

5400 Mezõtúr 

Kossuth u. 9.-11.

A épület Földszint

Tel: 06-56-550-427

www.efimezotur.hu

Néhány gondolat az EFI-rõl

Meghívó

Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

és kedves hozzátartozóit

2014. szeptember 1-jén

a II. Világháború Áldozatainak Emléknapja
alkalmából rendezett városi megemlékezésre.

Program:
18.00 órakor a II. Világháborús Emlékmûnél megemlékezõ beszédet

mond Patkós Éva az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.

A mûsorban közremûködnek a Túri Olvasókör tagjai. 

Ezt követõen az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére kerül sor.

Minden emlékezni vágyó mezõtúri lakost szeretettel várunk.

Herczeg Zsolt 
polgármester

Az arTúr Fesztivál egyik kísérõ rendezvénye volt a XIII. Túri Vásár Kupa 

horgászverseny, amelyet a Ligeti tónál tartottak meg augusztus 9-én. Ez 

egy páros, finomszerelékes verseny ahol összesen 17 csapat nevezett, 

amelybõl 10 felnõtt és 7 gyermek csapat. Ebben a versenyben egybe ültek 

a párok, így közös eredmények születtek.

A versenyrõl és az eredményekrõl Veres Imre versenyszervezõ tájékoz-

tatta a Városi Televíziót. Elmondta, hogy idén lesz még úszós verseny, 

ahova a gyermekeket is várják, hiszen egyre aktívabban szerepelnek a 

Mezõtúri Horgászegyesület versenyein.

Az eredmények a következõek:
Gyermek kategória:
I. 6,26 kg Farkas Norbert – Fejes István

II. 4,40 kg Kovács Alex – Bihari Lajos

III. 2,94 kg Végh Benedek – Nádházi Nándor

IV. 2,00 kg Rácz Dávid – Mihály-Fabó Alex

V. 1,98 kg Bordács Zoltán – Panyik Patrik

VI. 1,92 kg Eszes Szilárd – Bondár Marcell

VII. 1,34 Fekete Dávid – Csekõ Sándor

Felnõtt kategória:
I. 10,78 kg Katona László – Veres Imre

II. 8,78 kg Hodos András – Kádár Zoltán

III. 6,46 Ványai Zoltán – Patkós János

Köszönjük támogatásukat: Mezõtúr Város Önkormányzata, Pinki 

Horgászbolt, Mezõtúri Városi Televízió, Mezõtúri Horgászegyesület

Bodor Márti

Túri Vásár Kupa Horgászverseny

Tisztelt Mezõtúriak!
A Gyarapodó Magyarországért Alapítvány ezúton hívja Önöket 

augusztus 30-ára az Erzsébet Ligetben tartandó családi napra.

Programok: fõzõverseny, kutyás bemutató, közületi-politikai beszélge-

tés, ügyességi-kulturális vetélkedõ, focitorna, bûvész-show, borkóstoló.

Gyermekprogramok: ugrálóvár, trambulin

Vendégek: Krizsán Tamás helytörténeti kutató, Tokár Zsolt borász,

Dr. Lukács László országgyûlési képviselõ

Fellépõk: 
17.30 Mementó

19.00 Szkítia

21.00 Magma

Házigazda: Csányi Tamás polgármester jelölt

A rendezvény ingyenes! Mûsorváltozás lehetséges! Mindenkit várunk!

A Mezõtúr Város Képviselõ-

testülete által alkotott, a helyi kitün-

tetések, díjak alapításáról és adomá-

nyozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) 

önkormányzati rendelet alapján:

„Mezõtúr Város Díszpolgára” 

kitüntetésre és a „Mezõtúr Városért” 

díj adományozására az állami és 

társadalmi szervek, gazdasági tár-

saságok, választópolgárok, a 

„Mezõtúr Város Szolgálatáért” díj 

adományozására bármely választó-

polgár, vagy jogi személy továbbá 

„Az Év Mezõtúri Vállalkozója” díjra 

természetes személy, jogi személy, 

vagy jogi személyiség nélküli szer-

vezet, 2014. szeptember 10-éig 

javaslatot tehet, melyet Mezõtúr 

Város Polgármesteréhez kell írás-

ban (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.) 

címre benyújtani.

„Mezõtúr sportjáért”, „Mezõtúr 

kultúrájáért”, „Az év mezõtúri spor-

tolója” és a „Mezõtúr város jó tanu-

lója, jó sportolója” kitüntetések ado-

mányozására szintén 2014. szeptem-

ber 10-éig bármely mezõtúri válasz-

tópolgár vagy jogi személy javaslatot 

tehet, melyet a Mezõtúr Város 

Képviselõ-testületének Mûvelõdési, 

Oktatási és Sport Bizottságához kell 

írásban (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 

1.) címre eljuttatni.

A kitüntetések átadására 2014. 

október 23-án ünnepélyes keretek 

között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával 

kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-

zott önkormányzati rendelet tartal-

mazza, mely a polgármesteri hiva-

talban Ábrahámné Bujdosó Erzsébet 

ügyintézõnél (Tel.: 56/551-903, 

email: human@mezotur.hu) vagy a 

könyvtárban megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt sk.
polgármester

FELHÍVÁS

Lámpás
Júniusban megjelent a Lámpás címû irodalmi, helytörténeti, közmûvelõ-

dési, helyi folyóirat. Sok érdekes írás foglalkozik benne városunk jelenével 

és múltjával. Keressék a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület irodájában 

(Petõfi út 5.) az egyesület tagjainál (Szabó András, Berczeliné, Patkós 

Szilveszterné, Bordács Lajos). Ajándéknak is kiváló!



m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2014. augusztus 29. közéleti lap

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

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

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

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

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

Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2014. szeptember 03. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az 

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

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

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem õrzünk meg. A 

lapban közölt adatok tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem 

vállalunk.

Készenléti gyógyszertár 
Aug. 29- Szept. 4-ig: 
Vasúti gyógyszertár 
Mezõtúr, Köztársaság út 1. 
Tel: 56/350-637 
Szeptember 5-11-ig: 
Újvárosi gyógyszertár 
Mezõtúr, VII.út 13.
Tel: 56/350-111 

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 30-án és 31-én:
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József Attila út 9.
Tel: 06/30-977-0936, 56/-352-265
Szeptember 6-án és 7-én:
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi út 9.
Tel: 06/30-963-5209, 56/ 350-600

Ü G Y E L E T E K

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,

hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

ELHUNYTAK
Olasz Ferenc (73),

Gõbölös Ferenc (85),
Varga Elek (93),

Gugyel János (51).
Nyugodjanak békében.

Alakítsák Önök a Városi Televízió mûsorát!
Mi megkérdezzük!

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

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

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

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

postán: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17., 

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

található dobozba!

Legyen Ön is szerkesztõnk!

Aranykalászos Gazda képzés Mezõtúron!
Tekintettel a Földtörvény elõírásaira és az uniós ciklus zárására, utolsó 

lehetõségként

a Gál Ferenc Fõiskola Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete 

Mezõtúron, a Jánoshalmi VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképzõ 

Központ, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium partnereként 

ARANYKALÁSZOS GAZDA (OKJ 31 621 02) KÉPZÉST INDÍT
2014. szeptember 5-én, 

melyre várjuk a jelentkezõket szeptember 4-ig.

Utolsó alkalomként éljen a lehetõséggel, hogy a jelenlegi, kedvezõ felté-

telekkel (300.000-Ft, 480 óra, 3 részletben fizetendõ) szerezze meg az 

aranykalászos gazda szakképesítést!

A tanfolyam költsége MVH regisztrációs számmal és õstermelõi iga-
zolvánnyal rendelkezõknek teljes mértékben visszaigényelhetõ.

Érdeklõdni lehet: 
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet 

Tel: 06-20-353-8133 (Dr. Dávidházy Gábor)

       06-20-991-9340 ( Pusztainé Bíró Edit)

e-mail: mvintezet@gfhf.hu

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerõseit

a mezõtúri

Túr – tû Foltvarró Szakkör
2014. szeptember 3-án 16 órakor nyíló kiállítására.

A kiállítás helye: Közösségi Ház 

Mezõtúr, Szabadság tér 17. 

A kiállítás megtekinthetõ szept. 3- 28 között a Közösségi Ház

nyitvatartási idejében.

Szeptember 25-26-27-én  közös varrást tart a Túr-tû Foltvarró Szakkör a 

Közösségi Házban minden nap 9-17 óra között. 

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
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