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Lakossági tájékoztatás!
Tisztelt Mezőtúri 

Polgárok! 
Ezúton tájékoztatom Önöket, 

hogy az arTúr Fesztivál és Túri 

Vásár megrendezésének idején az 

elmúlt évek gyakorlatának megfele-

lően az alábbi útzárak, valamint 

terelő utak kerülnek kijelölésre a 

leírt időtartamban.

Az útzárak időtartama:
Túri Kupa utcai futóverseny
2015. 08. 08. szombat 13:00-tól - 

2015. 08. 08. szombat 20:00-ig

A 46.sz. főközlekedési út a 

Puskin úttól a Rákóczi út úttorkola-

táig teljes lezárásra kerül. Érintett 

útszakaszok a Bajcsy-Zs. út, 

Szabadság tér, Dózsa Gy. út.

 

Túri Vásár 
2015. 08. 08. szombat 13:00-tól 

2015. 08. 09. 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:
 -2015. 08. 08. szombat 13:00- 

tól 20:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. 

utca, Puskin út, Kürt út, Kossuth L. 

út, Kossuth tér, ( a 46. sz. út régi 

nyomvonala), a Túri Kupa utcai 

futóverseny ideje alatt.

 -2015. 08. 08. szombat 20:00-tól 
-2015. 08. 09. vasárnap 24:00-ig:

Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. 

utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út a 

futóversenyt követően a Túri Vásár 

ideje alatt.

Előre is nagyon köszönjük meg-

értésüket és türelmüket!

Tisztelettel: Bordács László

Az ArTúr Fesztivál és a Túri Vásár témakörében saj-

tótájékoztatót tartott 2015. július 23-án Herczeg Zsolt 

Mezőtúr Város polgármestere, Bordács László a 

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit 

Kft. ügyvezetője, valamint Szűcs Dániel a Művelődési 

Oktatási és Sport Bizottság elnöke.

A sajtótájékoztató elején bemutatásra kerültek azok 

a marketingelemek, amelyek a rendezvény hírelésében 

nyújtanak segítséget. Az idei évben is nagy hangsúlyt 

fektettek a szervezők a reklámkampányra, amelyben 

különböző médiumok voltak segítségre: Amadeus 

Rádió, Csaba Rádió, Mezőtúri Városi Televízió, Pont 

Rádió, Pont Tv, Körös Televízió, Törökszentmiklós 

Rádió, a Viharsarki Hírek, a Szentes Tv, artnews.hu, Új 

Néplap,Alföld Tv, szoljon.hu, Szarvas és Vidéke, hajdu 

press, Szolnoki Napló, Törökszentmiklósi Térségi 

Televízió, Rádió Sun, Túrkeve Televízió. Ezúton is 

köszönjük támogatásukat.

Herczeg Zsolt polgármester úr kihangsúlyozta, hogy 

az önkormányzat által szervezett rendezvények közül e 

két rendezvény kiemelkedik a sorból. Fontos a hagyo-

mányápolás, az értékek megőrzése; e célt is szolgálja ez 

a két esemény. Polgármester úr is megköszönte a támo-

gatók segítségét, mind magánszemélyeknek, mind vál-

lalkozásoknak, valamint Dr. Fazekas Sándor miniszter 

úrnak is. A programpontok megtekintése ingyenes, ez 

is fő szempont volt a városvezetés részéről.

Bordács László főszervező elmondta, hogy a rendez-

vényeknek a város több pontja ad majd otthont. 

Megköszönte a résztvevők közreműködését, elmondta, 

hogy örömmel vették az idei évben is a megkeresést a 

helyszínek házigazdái. A programok tekintetében idén 

is több korosztályt szeretnének megszólaltatni. E célt 

szolgálja a több zenei stílus felsorakoztatása. Helyi 

rendezvényen mindenképp biztosítani szerették volna 

a helyi előadók bemutatkozását, így kiállítás, koncert, 

népdalcsokor és musical előadásra is sor kerül a feszti-

vál keretein belül. Ügyvezető úr kéri az útzárral érintett 

utakon élők türelmét. A Túri Vásár napján ingyenes 

városnéző kisvonat viszi körbe az érdeklődőket 

Mezőtúron. A programsorozat az idei évben Marót 

Vikivel és a Nova Kultúr Zenekarral, valamint tűzijáték-

kal zárul.

Szűcs Dániel a sportterületet ismertette, valamint a 

programfüzetben is megjelenő augusztus 19-20-ai ren-

dezvényeket. Augusztus 6-9. között Kárpát-medencei 

motorosok találkozójára kerül sor egy év kihagyás után. 

Augusztus 8-án a XIII. Túri Kupa utcai futóverseny 

kerül megrendezésre a belvárosban, illetve a Túrtői 

holtágban a XIV. Túri Vásár Kupa horgászverseny. A 

kísérő sport eseményeken túl művészeti programok is 

kapcsolódnak a két eseményhez, valamint különböző 

kiállításokat tekinthetnek meg ez idő alatt.

A rendezvényekről bővebb információt találhatnak a 

Mezőtúr és Vidéke soron következő lapszámában, vala-

mint a mezotur.hu, a turivasar.hu, a művészetinapok.

hu weboldalakon.

Találkozzunk augusztus 4 és 9. között Mezőtúron!!!

Bodor Márta
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ArTúr Fesztivál - Túri Vásár 2015.
Programok

ArTúr Fesztivál

Ismét eltelt 

egy év, újra a 

nyáré és ezzel együtt a szabadtéri 

programoké a főszerep. Ezekből 

Mezőtúron sem lesz hiány. Ebben 

az évben is igyekeztünk színes, 

minden korosztályt érintő progra-

mokkal kedveskedni a helyi lakos-

ság, illetve a hozzánk látogató 

magyarországi és külföldi vendége-

ink számára. 

Mezőtúr Város Önkormányzata és 

a főszervező Mezőtúri Közművelődési 

és Sport KN Kft. 2015. augusztus 4-8. 

között szervezi meg legnagyobb és 

legrangosabb rendezvényét az arTúr 

Fesztivált, ahol városunk különböző 

pontjain, több helyszín ad otthont a 

gazdag és színvonalas élőzenés, szá-

mos művészeti ágat bemutató progra-

moknak. Ennek megkoronázásaként, 

augusztus 9-én kerül megrendezésre 

a XXIV. Túri Vásár, amely színes, 

vásári forgatagával, egész napos szín-

padi előadásokkal, vidámparkkal, 

gasztronómiai csodákkal, kiállítások-

kal, sportprogramokkal, egyéb érde-

kes kísérőprogramokkal és tűzijáték-

kal várja az érdeklődőket. 

augusztus 4.
(kedd)

17:00 Fesztivál megnyitó – hely-

szín: Közösségi Ház

17:10 Nagyné Kollár Mária 
kerámiakészítő és családja közös 
kiállítása – helyszín: Közösségi 

Ház

18:00 Thurzó Zoltán zongora-
hangversenye – helyszín: 

Közösségi Ház

20:00 Kalungu Ütőegyüttes – 

helyszín: TÚRI FAZEKAS MÚZEUM

21:30 arTúr kertmozi Tüskevár 

színes, magyar családi film, 99 

perc, 2012 – helyszín: Túri Fazekas 

Múzeum

19:30 Acoustic World – hely-

szín: Túri Fazekas Múzeum

21:30 arTúr kertmozi –

Szerelemre hangszerelve színes, 

magyarul beszélő, amerikai vígjá-

ték, 104 perc, 2013 – helyszín: Túri 

Fazekas Múzeum) 

17:00 Kenderkóc Népi Játszóház 
– helyszín: Túri Fazekas Múzeum

18:00 Kaláka Együttes – hely-

szín: Túri Fazekas Múzeum

20:30 Cimbaliband – helyszín: 

Túri Fazekas Múzeum

17:30 Magyar Honvédség 
Bocskai István Lövészdandár 
Zenekarának koncertje – helyszín: 

Katolikus Templom

18:30 Musicalek – helyi elő-
adókkal – helyszín: Református 

Templomkert

20:00 Feke Pál – helyszín: 

Református Templomkert 

18:30 The Heartless Aisha – 

helyszín: Fesztivál színpad 

19:30 Magma – helyszín: 

Fesztivál színpad

20:30 Memento – helyszín: 

Fesztivál színpad

22:00 Deák-Bill Blues Band – 

helyszín: Fesztivál színpad

00:15 T-34 – helyszín: Fesztivál 

színpad

17:00 Bűvész Show – helyszín: 

Túri Fazekas Múzeum 

17:00 Vivace Kamarakórus – 

helyszín: Városi Galéria

19:00 Soós Arnold –HANG kon-

cert – helyszín: Városi Galéria 

18:00 Néma Revolverek – hely-

szín: Fesztivál színpad 

19:20 Tha Shudras – helyszín: 

Fesztivál színpad

21:00 Anima Sound System – 

helyszín: Fesztivál színpad

22:40 ORIGO zenekar – hely-

szín: Fesztivál színpad 

10:00 Helyi népdalénekesek 

műsora – helyszín: Fesztivál szín-

pad 

10:30 Megnyitó – helyszín: 

Fesztivál színpad 

10:40 Dalma Dance Club – hely-

szín: Fesztivál színpad 

11:30 Kozák Júlia és Sülyi 
Károly operett műsora – helyszín: 

Fesztivál színpad 

12:40 „ Leg a láb” néptáncbe-
mutató – helyszín: Fesztivál szín-

pad 

14:00 Robin Hood zenés mese-
játék – helyszín: Fesztivál színpad

15:15 Nílus Gyöngye Hastánc 
Show – helyszín: Fesztivál színpad 

16:00 Cozombolis – helyszín: 

Fesztivál színpad 

17:00 Vivat Bacchus – helyszín: 

Fesztivál színpad 

18:00 Tom White és barátai – 

helyszín: Fesztivál színpad 

19:00 HEGESHOW – világklasz-

szis kerékpáros bemutató – hely-

szín: Fesztivál színpad 

20:00 MARÓT VIKI ÉS A NOVA 
KULTÚR ZENEKAR – helyszín: 

Fesztivál színpad 

21:45 TŰZIJÁTÉK
Tüskevár - színes magyar családi film

augusztus 5.
(szerda)

augusztus 6.
(csütörtök)

Kaláka Együttes

augusztus 7.
(péntek)

Diák Bill Gyula

augusztus 8.
(szombat)

Tha Shudras

Túri Vásár

augusztus 9.
(vasárnap)

Cosombolis
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A rendezvényhez kapcso-
lódó művészeti progra-

mok, kiállítások:

• Badár Emlékház és Műhely – 

állandó kiállítás – Helyszín: 

Sugár út 16.

• Alföldi Téglárium - állandó kiállí-

tás – helyszín: Petőfi út 5.

• Augusztus 8. 9-12 óráig Kun 

Zsigmond néprajzi gyűjtemény - 

helyszín:Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium – 

Bejelentkezés szükséges: 06/20 

458-0387

• Augusztus 8. 9-12 óráig 

Szatócsmúzeum - helyszín:Teleki 

Blanka Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium  – Bejelentkezés szük-

séges: 06/20 458-0387

• Augusztus 19. 17 óra 

„Hetedíziglen” – a mezőtúri csa-

ládfa – kutató kör kiállításának 

megnyitója – helyszín: Túri 

Fazekas Múzeum

A rendezvényhez kapcso-
lódó sportprogramok:

• Augusztus 8. XIII. Túri Kupa 

utcai futóverseny – helyszín: bel-

város

• Augusztus 8. XIV. Túri Vásár 

Kupa horgászverseny – helyszín: 

Túrtői holtág - versenypálya

• Augusztus 20. „Alföldi Sárkányok 

Harca” Sárkányhajó verseny – 

helyszín: Hortobágy Berettyó 

főcsatorna

A rendezvényhez kapcso-
lódó egyéb programok:

• Augusztus 6-9. Kárpát-medencei 

motorosok találkozója

• Augusztus 7. 19 óra – 

Motorbemutató a Városi 

Strandfürdő előtt

• Augusztus 8. NOHAB 

Vasútmodell Szakkör bemutatója 

– helyszín: Közösségi Ház

• Augusztus 9. 9 – 14 óráig véradás 

– helyszín: Városi Sportcsarnok 

(Szolnoki út 15.)

• Augusztus 9. Egész napos zöld-

ségszobrászat Rácz „Túrkevei” 

Lajossal a Kunszövetség gasztro-

nómiai vezetőjével

• Augusztus 8 - 9. XI. Vasutas 

Nyugdíjas Klubok Országos 

Találkozója

Kísérő rendezvények

Vivat Bacchus

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar

A Városháza épületének tornyából csodálatos panoráma nyílik városunk-

ra. Ahogyan a nap sugarai pajkosan táncolnak épületeink tornyain, igazi 

csemegét nyújtanak a fotósoknak és a szemlélődőknek egyaránt. A látvány 

tovább fokozódik a lampionúsztatáskor, az esti sötétséget megtörve a szí-

nes lampionok gyertyafénye beragyogja a Berettyó főcsatorna vizét. Fentről 

látjuk igazából, milyen csodálatos épített és természeti környezetben 

élünk. A rendezvény támogatója Mezőtúr Város Önkormányzata. Info:www.

mezotur.hu

Augusztus 9.  Túri Vásár  13:00-17:00 óráig

(bejárat a Főporta felől)

Augusztus 19.  Lampionúsztatás 8:00 - 19:30 óráig

Augusztus 20.  Sárkányhajó verseny 15:00 - 19:00 óráig

 Szent István Napi Ünnepség

Mindkét napon megközelíthetőség a Déli porta felől (postával szemben)

Toronylátogatás

A programok látogatása 
ingyenes! Véradás

2015. augusztus 09-én 9.00-14.00-ig véradás lesz 

a Túri Vásáron, a Városi Sportcentrumban. 

Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

A programokról bővebben plakátjainkon, programajánló műsorfüze-

tünkben, valamint a www.mezotur.hu, www.turivasar.hu és a www.

muveszetinapok.hu weboldalakon olvashatnak.

Ezúton is nagyon köszönjük mindazon intézményeknek, civil szervezetek-

nek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek a segítséget, akik rendezvényeik 

szervezésével hozzájulnak az ArTúr Feszitvál és a Túri Vásár programjainak 

színesítéséhéz, illetve munkájukkal segítik a programsorozat lebonyolítását. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár Mezőtúr Város Önkormányzata és 
a szervező Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
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Mindennapos fogadó-
óra

Tisztelt Mezőtúri 
Lakosok!

A térség országgyűlési képvise-

lőjeként, ha a jövőben segítségük-

re lehetek bármilyen ügyben, 

vagy találkozót szeretnének 

egyeztetni velem, kérem szemé-

lyesen jelezzék ezen igényüket a 

Polgármesteri Hivatalban, mun-

kaidőben a titkárságon! 

Továbbá az alábbi  új e-mail 

címen, és telefonszámon is keres-

senek bizalommal!

E-mail:
boldog.istvan.fogadoora@

gmail.com   
Tel.: 06-20/380-0709

(8-18 óráig) 
 Boldog 

István

Országgyűlési Képviselő

Immáron hagyományként, 

augusztus 19-én kerül megrende-

zésre a nem mindennapi látványt 

nyújtó Lampionúsztatás a 

Hortobágy – Berettyó víztükrén. A 

rendezvény 14:30 órakor egy rend-

kívüli sporteseménnyel, a Mezőtúr 

Erősember Magyar Nagydíj 2015. 

versennyel indul a Kossuth téren.

16 órától színes gyermekprogra-

mokkal, kézműveskedéssel, bűvész 

produkcióval várják a szervezők a 

kisgyermekes családokat a nemré-

giben kialakított homokos parton, 

kikötőben. 

19 órakor Herczeg Zsolt polgár-

mester köszöntője után kerül sor a 

lampion szépségverseny eredmény-

hirdetésére, amelyre a saját kezű-

leg, kizárólag természetes anyagok-

ból készített lampionok fotói 

augusztus 14-ig küldhetők be. Ezt 

követően ezernyi szebbnél szebb 

lampion borítja fénybe a Hortobágy 

- Berettyó vizét.

22 órától a Kossuth téren fellép 

Rácz Gergő, majd hajnalig tartó 

utcabál veszi kezdetét a Project 4.1 

zenekarral.

A nagy érdeklődésre való tekin-

tettel természetesen ezen a napon is (14 órától) lehetőség nyílik vízi sport-

eszközök (kajak, kenu, sárkányhajó, vízibicikli) kipróbálására, bérlésére. A 

rendezvényre látogatók a Boglár nevű sétahajóval csodálhatják meg a 

Hortobágy – Berettyó szépségeit, 

amely szintén a kikötőből indul, a 

délután folyamán többször.

Augusztus 20-án reggeltől a sár-

kányhajó szerelmeseié a főszerep, a 

Hortobágy – Berettyó főcsatorna 

városi szakaszán kerül megrende-

zésre a Berettyó Kupa 2015 – 

„Alföldi Sárkányok Harca” sárkány-

hajó verseny, ahol spontán szerve-

ződött amatőr csapatok, illetve profi 

csapatok is összemérik erejüket.

A Szent István Napi városi 

ünnepség 16 órától veszi kezdetét a 

Kossuth Lajos téren, amelyen ünne-

pi műsorral és a Dalvarázs hangver-

senyével várják az oda látogatókat. 

A programsorozat színvonalát 

emeli, hogy idén először erre az 

időpontra kaptak meghívást 

Mezőtúr testvértelepüléseinek dele-

gációi is, így Erdélyből, Szerbiából, 

Németországból, Olaszországból, 

Lengyelországból és Szlovákiából is 

érkeznek vendégek.

Bővebb információ a www.

mezotur.hu honlapon található.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők:

Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúr Város Sportjáért 

Alapítvány és a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Kihagyhatatlan nyárzáró programok Mezőtúron

LAMPION SZÉPSÉGVERSENY

Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány 2015. augusztus 19-én, immáron 

hagyományként szervezi meg, a varázslatos LAMPIONÚSZTATÁST. Ebből az alkalomból idén ismét LAMPION 

SZÉPSÉGVERSENYT hirdetünk. A saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készült (fából, nádból, újra-

hasznosítható papírból, stb.) lampionok fotóit 2015. augusztus 14-ig kérjük eljuttatni az alábbi elérhetőségek 

valamelyikére:

Cím: Városi Oktatási Centrum 

(volt Főiskola)

Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Porta)

E-mail: aharto@mezotur.hu

A fényképek mellett mindenki 

legyen szíves feltüntetni a nevét, 

címét, elérhetőségét és életkorát. 

A versenyen a következő korosz-

tályokban lehet indulni:

• Óvodások (3-6 éves korig)

• Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves korig)

• Általános iskola felső tagozat (11-14 éves korig)

• Középiskolások, gimnazisták (15-18 éves korig)

A zsűri, minden korcsoportban a legjobbat fogja jutalmazni. 

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2015. augusztus 19-én, a LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával kerül sor.
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Erős emberek a Berettyó partján
Strongman magyar nagydíj Mezőtúron

Augusztus 19-én Mezőtúr lesz a házigazdája az idei év egyik legrango-

sabb hazai nemzetközi erősember eseményének, a Mezőtúr Strongman 

Grand Prix-nak.

Az erős emberek versenyeit ismerhetjük már régóta, ha máshonnan 

nem, akkor a televíziós csatornák műsoraiból. Most végre testközelből is 

megcsodálhatjuk ezeket az élő óriásokat, ahogyan elhúznak egy kamiont, 

felemelnek egy autót, vagy éppen nehéz súlyokat dobnak a magasba.

Mezőtúron augusztus 19-én, 14.30-kor a városháza előtti téren a kamion-

húzás versenyszámmal kezdődik az a verseny, ahol három ország erőatlé-

tái állnak majd rajthoz. A hazai színeket Mezőtúr legerősebb embere, Varga 

Albert képviseli majd, de a rangos mezőnyben több neves hazai és külföldi 

versenyző is megtalálható.

Szerbia és Szlovákia versenyzői mellett a hazai élmezőny színe-java 

harcba fog szállni az első helyért, köztük az elmúlt évek nemzetközi szin-

ten legsikeresebb hazai versenyzője, a korábbi súlyemelő junior világbaj-

nok, a tatabányai Nagy Ákos is. Szintén az indulók között tisztelhetjük 

Nyugat-Magyarország egyik legerősebb emberét, Sebestyén Jánost és 

Kelet-Magyarország legerősebb emberét, Sárai Istvánt.

A kamionhúzást követően még négy komoly kihívást jelentő erőpróba 

vár majd a harcosokra, olyanok például, mint a maximum súlyos felhúzás, 

a viking nyomás, a söröshordó dobás, vagy éppen az autó-emelés.

A verseny főbírója is különleges személy lesz. Minden idők legsikere-

sebb magyar erősembere, a Strongman Champions League korábbi világ-

bajnoka, a sokszoros Guiness világrekorder, a vajdasági Katona Ervin, aki 

a közelmúltban bejelentett visszavonulása után ezúttal versenybíróként 

lesz jelen az eseményen.

A verseny fővédnöke Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere, a főtá-

mogató Mezőtúr Város Önkormányzata.

A rendezvény létrejötte az Önkormányzat és a mezőtúri vállalkozások 

csodálatos összefogásának és támogatásának eredménye.
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H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. július 23-ai soron kívüli nyilvá-

nos ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

• a közterület használatáról szóló 13/2015.(V.06.) önkormányzati rende-

let módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila
jegyző 

A közelmúlt könyvtári események ünnepélyes pillanatát rögzítette a 

képen látható fotó felvétel. Történt, hogy Fózer Vendel a hajdan volt mező-

túri gimnazista, író - szerkesztő munkájának gyümölcsét, igen csak értékes 

memoár kötetét: DIÁKÉVEINK ÉS ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓINK EMLÉKEI. 

Mezőtúr 1953-1957-2014. Debrecen, 2009. Kapitális Nyomda Kft. 1080 p. 

című vaskos NEKROLÓG c. könyvét adományozta a Mezőtúri Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtárnak, gazdagítva mindazonáltal a nagy múltú 

intézmény helytörténeti gyűjteményét.

Az 50-es évek mezőtúri középiskolás élet négy esztendejét /krónikáját/ 

prezentáló kötet mindenképpen kuriózumnak számít. A sok-sok fotót 

magában foglaló nagyon szép, alázatos odafigyeléssel és szorgalommal 

szerkesztett, lírai megközelítésben írt könyv, igazán lebilincselő olvas-

mány. Lapjain megelevenednek előttünk az ezerarcú diákévek csodálatos 

szép emlékei. Bepillantást nyerünk a latin palota történetébe; elénk tárul a 

múlt, egykori kiváló tanáraink biográfiáját /életrajzát/ is megismerhetjük.

A különleges relikvia szereplőit, a felnőttkor hajnalán érték el az 1956-os 

forradalom hullámai. A bátor szívű diáktársaink közül többen, a „város 

forradalmi helyzetének” részeseivé lettek. Korhű tetteikről, - pl. voltak 

„fegyverbe lépők”-, is olvashatunk a visszaemlékezések között. Sőt a szer-

ző által akkor készített, mindeddig – évtizedekig – a fiókban őrzött fotófel-

vételekkel illusztrálja az akkori, Kossuth téri történéseket. A forradalmi 

eseményekre való visszaemlékezések megírása és a könyv Dr. Mezey 

Károlytól származik, aki akkor volt végzős gimnazista.

PORTELEK, Jászberényhez 12 km-re fekvő kedves, szép kis település. A 

közel ezer oldalas dokumentum kötet etnográfiai – szociográfiai – oktatás  

- és művelődéstörténeti munka, ámde az itt élő emberek iskolájának ÉLETE 

ÉS HALÁLA,száznegyven éves története. Az igényességgel, féltő gonddal 

összegyűjtött memoárírásokat Fózer Vendel, kiváló érzékkel és hozzáértés-

sel szerkesztette, írta olvasmányos könyvvé. A kiadvány emlékkönyv is 

egyúttal, mely nélkülözhetetlen segítség – segédkönyv – a múlt megismeré-

séhez. Különösképpen azáltal, hogy több mint ezeregyszáz fotográfia 

illusztrálja / ismerteti/ a mindennapi iskolás élet; a tanulás és tanítás, a 

szabadidő – egykori úttörőmozgalom-, a művelődés – kulturális tevékeny-

ség, a tanyai létezés eseményeit.

Igen gazdag forrás – felhasznált irodalom - , és részletekig menő tarta-

lomjegyzék segíti az olvasót, az eligazodásban. Mindez utóbbi „tartozé-

kok” tanújelei annak, hogy az író-szerkesztő alapos és lelkiismeretes 

munkát végzett, maradandó könyvet alkotott. Az iskolatörténet minden 

bizonnyal érdekes, izgalmas olvasmánya lesz kiváltképpen azoknak a ked-

ves mezőtúri könyvtárlátogatóknak, akiknek hajdan volt tanyai iskolája 

megszűnt, lebontásra ítéltetett.

Mindkét memoárkötet különlegessége – tartalmi gazdagsága – a beszer-

kesztett fotófelvételek /fényképek/ sokasága. Ugyanis az egykori gimnazis-

ta diák, a fotózás szeretetét, annak csínját-bínját a kedves Őri Zoltán igaz-

gató úrnak – minden tanuló „Zoli bácsijának” – köszönheti. Ott, az Ő általa 

vezetett fotószakkörben leste el a fotózás és kidolgozás fortélyait, jelesre 

minősített módon.

Tipográfiáját és küllemét – könyvkötés – tekintve is kisváló alkotások 

kerültek a könyvtár polcára, az olvasók érdeklődési körébe. Elismerés érte a 

Nyomda: Kapitális Kft. Debrecen közösségének.

A könyvtárban, kis könyvátadó ünnepségen Papp Erika igazgatónő meg-

hívására jelen voltak: Fózer Vendel, író-szerkesztő, valamint évfolyamtársai 

Berczeli Endre, Dr. Makra Ernő, akik a színes visszemlékezéseket közreadó 

öregdiákokat képviselték

         Szathmári József
Nyugalmazott 

könyvtárigazgató
              /öregdiák/

         Kunszentmárton

Adományozva a mezőtúri diákévek szép emlékeképpen

MEZŐTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Telefon:     06/56 350-075, 06/70 673-0110

Email: mvtv@mkskft.hu

mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu

Cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. I. em.

2015. július 13-17-ig a Mezőtúri 

Református Egyházközség hittantá-

bort szervezett a Mezőtúri 

Református Kollégium diákjainak. 

Az 50 gyermek Kemencén táboro-

zott, délelőttönként közös éneklé-

seken, bibliai foglalkozásokon és 

csoportbeszélgetéseken vettek 

részt, délutánonként pedig a kör-

nyéket látogattuk körbe: Esztergom, 

Visegrád, Vác és a Kemencei 

Kisvasút. Esténként nem maradhat-

tak el ebben az évben sem a misszi-

ós történetek és a kalandos éjszakai 

túrák sem. 

Istennek adunk hálát a jól sike-

rült táborért. Soli Deo Gloria!

Mihalina László
táborszervező

Mezőtúriak hittantábora a Dunakanyarban
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A Magyarországi Evangélikus 

Egyház a reformáció 500. évfordu-

lójához (2017) közeledve egy orszá-

gos szintű, egymásra szinergikus 

hatást kifejtő vallási-turisztikai 

zarándokút hálózatot szándékozik 

megvalósítani Magyarország terüle-

tén, melynek egyik helyszíne a 

Mezőtúr i  Evangél ikus 

Egyházközség temploma és paróki-

ája lesz.

Ezzel egy olyan vallási indíttatá-

son túlmutató turisztikai termék 

jön létre, mely által a település egy-

háztörténeti, történelmi, kulturális 

és néprajzi örökségének kutatása és 

bemutatása is megvalósul. Ezt 

eddig hazánkban egyetlen turista- 

vagy zarándokút sem biztosította. 

A templom és parókia felújítása 

által nemcsak az épületet őrizzük 

meg az utókornak, hanem a lelki 

kincseket is továbbadjuk. A zarán-

dokutat végiglátogató turisták lelki-

szellemi megtisztulást találhatnak, 

a  kulturális, történelmi és néprajzi 

örökségeink iránt érdeklődők pedig 

szűkebb hazájukat, őseik lakhelyét 

fedezhetik fel. A teljesítmény túrá-

zók is megtalálhatják itt utazási 

céljukat, akik elsődlegesen a túrá-

zás, a természeti értékek és a sport 

miatt keresnek fel bennünket. Aktív 

családi programot kereső gyerme-

kes családoknak pedig igyekszünk 

majd megfizethető programot nyúj-

tani hétvégére vagy iskolai szünet-

re. Számukra a legfontosabb, hogy 

gyerekeknek motivációt jelentő 

program vagy olyan túraútvonalak 

álljanak a rendelkezésükre, melye-

ket gyerekekkel  is teljesíteni lehet. 

A templom és parókia épülete 

közel 36 millió Ft-ból újul meg a 

nyáron a Magyarországi 

Evangélikus Egyház jóvoltából. 

Megszüntetik az épület vizesedé-

sét, napkollektorokat szerelnek fel, 

mozgássérült WC lesz kiépítve, új 

cserepet és színezést kap az épület. 

Vitrinekben kerülnek majd kiállí-

tásra a település értékei, kerékpár-

tárolók és támaszok segítik majd a 

zarándoklók utazását.

Eközben és ezután is szeretettel 

várjuk az érdeklődőket vasárnap 11 

órakor istentiszteleteinkre, a gyere-

keket az iskolákban megtartott 

kötelező hittan órára vagy a gyüle-

kezetben szabadon választható hit-

tan foglakozásokra, melyekre az 

istentiszteletek után személyesen 

vagy a következő telefonszámon 

lehet jelentkezni a gyülekezet lelké-

szénél: 20 500 6610

Fülöp Mónika
evangélikus lelkész

Az evangélikus templom zarándokhelyszín lesz

Az Emberi Erőforrások 

Minisztere a Semmelweis-nap 

alkalmából eredményes, példamu-

tató szakmai tevékenysége elisme-

réseként miniszteri elismerésben 

részesítte Nánásiné Szilágyi Erikát, 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztály 

közegészségügyi felügyelőjét. A 

miniszteri elismerés ünnepélyes 

átadására 2015. június 30-án került 

sor a Pesti Vigadó Kiállítótermében.

Nánásiné Szilágyi Erika köz-

egészségügyi felügyelő 1989 óta 

dolgozik Mezőtúron a közegészség-

ügyi feladatellátásban, munkája 

során több szakterületen látja el 

feladatait magas színvonalon, így a 

település- és környezet-egészség-

ügy, a kémiai biztonság, az élelme-

zés- és táplálkozás-egészségügy, és 

korábban a munkaegészségügy 

területén.

A közegészségügy iránti szakmai 

elkötelezettsége, lelkiismeretessé-

ge, példaértékű kormánytisztviselői 

munkája elismeréséül részesült 

miniszteri oklevél kitüntetésben, 

amelyhez őszintén gratulálunk, 

munkájához további szakmai ered-

ményeket és jó egészséget kívá-

nunk.

dr. Sebestyén Katalin
járási hivatalvezető

Semmelweis-napi miniszteri elismerés

Többet, bővebben:
www.mezoturesvideke.hu

Az elmúlt évekhez hasonlóan 

idén nyáron is megrendezésre 

került a Béke-telepi utcabál, így 

2015. július 18-án a megszokott 

utcabáli díszítésben várta a Szép 

Ernő utca a kedves vendégeket. Ez a 

rendezvény mindig arról volt híres, 

hogy az itt élő közösség összefogva 

szervezte meg ezt a napot és ez az 

idén sem volt másként. A közös 

szervezkedés után a rendezvény 

reggelén közös díszítéssel kezd-

tünk, amely a nagy hőség miatt 

nem volt egyszerű feladat. A lelkes 

kis csapat azonban nagyon szépen 

feldíszítette a zenei helyszínként 

szolgáló pótkocsinkat és természe-

tesen a játszóteret is, így ezek után 

elkezdhettük a finom bográcsos 

ételek főzését. Délután gyermek-

programokkal vártuk a kicsiket és a 

nagy meleg ellenére sokan vettek 

részt az aszfaltrajzversenyünkön, 

valamint a kerékpáros ügyességi 

versenyen, ahol Patkós Évi óvónéni, 

városi képviselőtársam segített a 

feladatok összeállításában, zsűrizé-

sében. A csodás alkotások ered-

ményhirdetése után elkezdődött a 

II. „Kié a legjobb Túri pálinka?” 

versenyünk, ahol idén is jobbnál 

jobb pálinkákkal neveztek a ver-

senyzők, így nem volt egyszerű 

dolga a zsűrinek. A legfinomabb-

nak végül Tóth Lajos szilvapálinká-

ját találta a zsűri, sőt barackpálin-

kájával ő gyűjtötte be a 2. helyet is, 

a 3. helyet pedig Tóth István szerez-

te meg ízletes málnapálinkájával. 

Az eredményhirdetést követően 

színpadra lépett a Project 4.1 zene-

kar, akikre idén is sokan voltak 

kíváncsiak és a fiúkban nem is kel-

lett csalódni, sokan énekelték velük 

a régi kedvenc dalokat. Őket a 

„Lakodalmas trió” követte, akik 

igazi lakodalmas utcabáli hangula-

tot hoztak a fülledt éjszakába, így 

aki a viharos, szeles időjárás ellené-

re kilátogatott a Béke-telepre, bizto-

san táncra perdült párjával, 

vagy éppen csak egy jót 

beszélgetett barátaival. 

Mert hogy a Béke-telepi 

utcabál erről szól! Baráti 

légkörről, vidám hangulat-

ról, finom ételekről és a jó 

zenéről! Egy olyan rendez-

vény, amely sok-sok évvel 

ezelőtt azért jött létre, hogy 

a környéken, vagy épp a város más 

pontján élő közösség kicsit együtt 

lehessen és jól érezze magát. 

Ezúton is szeretném megköszönni 

mindazoknak, akik erkölcsi, anya-

gi, vagy fizikai segítségükkel támo-

gatták rendezvényünket! Jövőre 

biztosan találkozunk és a múlt 

évben megkezdett játszótéri felújí-

tásokat is szeretnénk folytat-

ni, hogy még szebb és jobb 

legyen környezetünk!

Az utcabál támogatói: 

Szebik 2001 Kft., Bihari Gábor 

ev., Boda Lajos - Túri Pálinka 

K f t . ,  M e z ő t ú r i 

Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft., 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft., Mezőtúri Városüzemeltési 

Nonprofit Kft., Mezőtúri Ipari Park 

Kft., Nemzeti 

S z á l l o d a , 

Selmeczi Sándor, 

Fehér Dávid és 

Fehér Viktor, 

Dobos István, 

Farkas János, 

Edit Dekor.

Szűcs Dániel
főszervező, városi képviselő

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

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

Készenléti gyógyszertár
Július 31- augusztus 6.
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Augusztus 7-13-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 1-2-án és 8-9-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK
Fadgyas János élt 73 évet,

Biró Ferenc élt 67 évet,
Bagdán József élt 70 évet,
Simon Gusztáv élt 62 évet,

Bihari Mihályné Szilágyi Mária élt 82 
évet,

Szabó Antal élt 70 évet,
Boldog Zsigmondné Molnár Ibolya élt 

64 évet,
Babos Istvánné Karsai Erzsébet élt 91 évet.

Nyugodjanak békében.

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

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Rendelés: hétfőtől péntekig 14-19 óráig

Telefon: 06/20 256-5015

Tisztelt Lakosság!
Augusztus 3-án újra nyit a Start Zöldségbolt.

A Mezőgazdasági Start Munkaprogramban termelt friss zöldségek meg-

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

ruházati bolt).

Nyitva tartás:
Hétfő-csütörtök:13.00-17.00
Péntek: 08.00-12.00

Üdvözlettel: Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kft.


