
Az ArTúr Fesztivál és a 25. jubi-
leumi Túri Vásár témakörében 
sajtótájékoztatót tartott 2016. júli-
us 18-án Herczeg Zsolt Mezőtúr 
város polgármestere, valamint 
Bordács László a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetője, a kísérő rendezvényeket és 
az augusztus 19-20-21-i progra-
mokat Szűcs Dániel a Művelődési 
Oktatási és Sport Bizottság elnöke 
ismertette. 

Az idei évben 2016. augusztus 

9-13-ig zajlik Mezőtúron az arTúr 

Fesztivál és augusztus 14-én a hét 

megkoronázásaként a 25. jubileumi 

Túri Vásár.

Polgármester úr tájékoztatójában 

kiemelte, hogy az önkormányzat 

részéről mindenesetben kiemelt 

figyelmet fektetnek a hagyományok 

ápolására. Köszönetét fejezte ki a 

támogatóknak, hiszen nagyon 

sokat jelent segítségük. Külön 

köszönet illeti Balog Zoltán urat, az 

Emberi Erőforrások miniszterét, 

hiszen 2016-ban kiemelt támogatás-

ban részesítette a szóban forgó ren-

dezvényeket. Polgármester úr 

elmondta, hogy idén is több hely-

színen zajlanak az események, 

amelyek ebben az évben is ingyene-

sen várják a nagyközönséget. 

Majd Bordács László, főszerve-

ző, a Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetője a különböző tudniva-

lókról tájékoztatta a sajtót. 

Elmondta, a program összeállítás-

nál törekedtek arra, hogy minél 

több helyszín bemutatásra kerül-

jön, illetve minél több korosztály 

megtalálja saját maga számára a 

legmegfelelőbb programot. Az 

országosan ismert és elismert fellé-

pők mellett fontos szempont volt, 

hogy a helyi előadók is bemutat-

kozhassanak városunkban. A hét 

kínálatában kiállítások, filmvetíté-

sek, komoly- és könnyűzenei kon-

certek produkciói szerepelnek. A 

Túri Vásár napján egész napos szín-

padi programok, valamint vásári 

forgatag várja a látogatókat. 

Jelenleg a vásározók száma 150 

felett van. A jubileum alkalmából 

Mezőtúr Város Önkormányzatának 

támogatásával a mezőtúri népmű-

vészek díjmentesen vehetnek részt 

a vásárban. A 25. évforduló alkal-

mával több meglepetés programmal 

készülnek a szervezők úgy, mint 

látványos galambfeleresztés, ingye-

nes városnéző kisvonat, valamint 

kiépítésre kerül az úgynevezett 

„mesterségek tere”, ahol több kéz-

műves, tárgyalkotó mutatja be mes-

terségét. Ügyvezető úr kiemelte, 

hogy 2016-ban is számítani lehet 

útzárra, ez szombaton 12 órától lép 

életbe a Szolnoki úton és vasárnap 

éjfélig tart majd. Ezúton is köszöni 

a lakosok, valamint a cégek türel-

mét, megértését. 

Végül Szűcs Dániel a Művelődési, 

Oktatási és Sport Bizottság elnöke, 

egyben az augusztus 20-21-ei prog-

ramok szervezője tájékoztatása 

következett. Kihangsúlyozta, hogy 

a rendezvények kísérő programjai 

is igen széleskörűek lesznek, sor 

kerül bronzöntésre, XV. Túri Vásár 

Kupa horgászversenyre, Motoros 

akrobata bemutatóra, ismét lesz 

főzőverseny a Túri Vásár napján, 

valamint a város kiállítótermei is 

várják az érdeklődőket. Mezőtúr 

augusztus 19-20-21-én is egy színes 

programcsomagot kínál a térségben 

és a városban élők számára egy-

aránt. Ebben az időszakban kerül 

megrendezésre a testvértelepülési 

találkozó, ahol „Europe for 

Citizens” (569957- CITIZ-1-2015-

2HU-CITIZ-TT) „Gyermekfejjel az 

Unióról - Gyermekszájjal a Jövőről” 

című sikeres pályázatnak köszön-

hetően közel 100 külföldi vendég 

érkezik hozzánk testvérvárosaink-

ból. Augusztus 20-án az 

Államalapítás Ünnepe alkalmából 

rendezett városi ünnepségen vehet-

nek részt az érdeklődők a Kossuth 

téren, illetve ezen a napon kerül sor 

a lampionúsztatásra, majd 21-én a 

Berettyó Kupa sárkányhajó ver-

senyre. Ezen rendezvényekről is 

bővebb információt olvashatnak a 

Mezőtúr és Vidéke különkiadásá-

ban, illetve a www.mezotur.hu, a 

www.turivasar.hu és a 

muveszetinapok.hu weboldalakon.

Bodor Márta
sajtóreferens

Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes
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ArTúr Fesztivál - Túri Vásár

Lakossági
tájékoztatás! 

Tisztelt Mezőtúri 
Polgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, 

hogy az arTúr Fesztivál és Túri 

Vásár megrendezésének idején 

az elmúlt évek gyakorlatának 

megfelelően az alábbi útzárak, 

valamint terelő utak kerülnek 

kijelölésre a leírt időtartamban.

Az útzárak időtartama: 

Túri Vásár: 2016. 08. 13. szom-

bat 13:00-tól 2016. 08. 14. vasár-

nap 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

ArTúr Fesztivál - Túri Vásár 2016 - Programok  2. old.

Új időpontban az idei Lampionúsztatás és Utcabál 4. old.

„BikeSafe”     5. old.

Éremeső a Mezőtúri Kung Fu Harcművészeti SE...  6. old.
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ArTúr Fesztivál - Túri Vásár 2016
Programok

Augusztus 9.
(kedd)

17:00 Fesztivál megnyitó
Közösségi Ház

17:10 Kiss Andrea és
Nagy Ferenc fotókiállítása
Közösségi Ház

18:00 Die Spatzen
Szabadság tér

19:30 A Nyughatatlan 
Szabadság tér

21:30 ArTúr kertmozi
Swing (magyar vígjáték)

Túri Fazekas Múzeum

Augusztus 10.
(szerda)

18:00 Csider István Zoltán
Rendrakás könyvbemutató
Közösségi Ház

19:30 Slam Poetry
Szabadság tér

20:30 Words Are Melodies
Szabadság tér

18:30 Nosztalgia kabaré
pódium előadás
Túri Fazekas Múzeum

21:30 ArTúr kertmozi
Gondolj Rám (magyar játékfilm)

Túri Fazekas Múzeum

Augusztus 11.
(csütörtök)

17:00 Nagy János
orgonaművész

Katolikus Templom

17:00 Pekingi Főnixek 
Művészeti Előadó Csoport
Túri Fazekas Múzeum

17:00 Mosolyudvar népi
játszóház
Túri Fazekas Múzeum

19:30 Fourtissimo zenekar
gyermek interaktív koncert
Túri Fazekas Múzeum

20:30 Fourtissimo zenekar
koncertje
Túri Fazekas Múzeum

Augusztus 12.
(péntek)

18:30 Musicalek - Líria Társulat 
(Mezőtúr)

Református Templomkert

20:00 Dívák éjszakája
- Moulin Rouge műsor -
Református Templomkert

17:00 Memento
Fesztivál színpad

18:00 EKG Band
Fesztivál színpad

19:00 Magma
Fesztivál színpad

20:00 Vacsora Zsuzsival
Fesztivál színpad

22:00 MobilMánia
Fesztivál színpad

00:15 Jump Rock Band
Fesztiválszínpad

Augusztus 13.
(szombat)

17:00 Bűvész Show
Kézműves Ház

18:00 Bóbita Zenekar
Kézműves Ház

17:00 Vivace Kamarakórus
Városi Galéria

19:30 Orosz Zoltán 
harmonikaművész
Városi Galéria

18:00 Belau
Fesztivál színpad

19:15 Dynamite Dudes 
Fesztivál színpad

21:00 Best Of Zenekar
Fesztivál színpad

23:00 Something Nice
Fesztivál színpad

Túri Vásár
(vasárnap)

Fesztivál színpad

09:40 Szarvasi Harmonikások

10:25 “Leg a láb” néptáncbemu-

tató

10:40 Dalma Dance Club bemu-

tató

11:30 Farkas Rozika és zenekara

 - Jó ebédhez szól a nóta

12:40 Anikó Hastánc Stúdió

13:20 Polgármesteri köszöntő, 

házassági évfordulósok köszön-

tése, 

főzés eredményhirdetés,

látványos galamb feleresztés

14:00 Kukori és Kotkoda gyer-

mekelőadás

15:15 Csordás Ákos

16:00 Csonka András

16:40 Kovács Kati

17:20 James Bond Tánc Show

18:00 Desperado

19:00 Nyugat Afrikai Tánc Show

20:00 ZOLTÁN ERIKA

nagykoncert

21:45 TŰZIJÁTÉK

arTúr fesztivál 2016. 
augusztus 9-13.

Túri Vásár 2016. 
augusztus 14.

Bővebb információkért 
keressék a 

Mezőtúr és Vidéke 
különkiadását, 

valamint keressék fel 
facebook oldalainkat, vagy 

a 
www.turivasar.hu,

www.muveszetinapok.hu 
weboldalakat!
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A rendezvényhez
kapcsolódó művészeti 

programok, kiállítások:

•	Badár Emlékház és Műhely – 

állandó kiállítás 

– helyszín: Sugár út 16.

•	Draskovits Kerámiagyűjtemény 

– állandó kiállítás

– helyszín: Petőfi út 5.

•	Alföldi Téglárium - állandó kiál-

lítás – helyszín: Petőfi út 5.

•	NaN-Art Rajztanoda és Grafikai 
Műhely VI. Képzőművészeti 
Mesterkurzusának zárókiállítása 
- helyszín: Városi Galéria. A kiál-

lítás augusztus 14-ig látogatható.

•	Augusztus 10. - Nyílt nap a 

Takács tanyán  - 16-19 óráig 

bronzöntés

•	Augusztus 13. 9-12 óráig Kun 

Zsigmond néprajzi gyűjtemény – 

helyszín: Karcagi SZC Teleki 

Blanka Gimnáziuma, Szakközép-

iskolája és Kollégiuma – bejelent-

kezés szükséges: 06/56  350-272

•	Augusztus 19. Dalvarázs 

Hangverseny - helyszín: Városi 

Színházterem (Petőfi út. 5.)

•	Augusztus 20. „Homo et Natura” 

- A Mezőtúri Képzőművészeti 

Alkotótelep 35. éves Jubileumi 

kiállítása

– helyszín: Városi Galéria

A rendezvényhez kapcso-
lódó sportprogramok:

•	Augusztus 13. XV. Túri Vásár 

Kupa horgászverseny – helyszín: 

Túrtői holtág - versenypálya

•	Augusztus 14. 17:30 Motoros 

Akrobata bemutató

- helyszín: Alkotmány út

•	Augusztus 21. „Alföldi 

Sárkányok Harca” Sárkányhajó 

verseny – helyszín: Hortobágy 

Berettyó főcsatorna

A rendezvényhez kapcso-
lódó egyéb programok:

•	Augusztus 13. NOHAB 

Vasútmodellező Szakkör bemu-

tatója – helyszín: Közösségi Ház

•	Augusztus 14. 9 – 13 óráig vér-

adás – helyszín: Városi 

Sportcentrum (Szolnoki út 15.)

•	Augusztus 14. Egész napos zöld-

ségszobrászat Rácz „Túrkevei” 

Lajossal a Kunszövetség gasztro-

nómiai vezetőjével

•	Augusztus 13. XII. Vasutas 

Nyugdíjas Klubok Országos 

Találkozója

•	Augusztus 14. 15.30 óra Mezőtúri 

Kutyakiképző Iskola bemutatója 

– helyszín: Erzsébet liget

•	Augusztus 20. Szent István Napi 

Ünnepség - helyszín: Kossuth tér

Kísérő rendezvények

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 14. (vasárnap) Túri Vásár
13:00 - 17:00 óráig (bejárat a Főporta felől)

Augusztus 20. (szombat) Szent István Napi Ünnepség,
Lampionúsztatás és Utcabál 
13:00 - 19:30 óráig (bejárat 13-16 óráig főporta felől, 16:00 – 19:30 óráig a 

déli porta felől)

Toronylátogatás

2016. augusztus 14. Túri Vásár 

Az újkori Túri Vásárok sorában az idei a 25. A hagyományok megőrzése 

jegyében az ország több pontjából hívunk kézműveseket, tárgyalkotó mes-

terembereket. 

Jelen lesznek a gyékényfonás, fajáték készítés, szalmafonás, gyertyamár-

tás, papírmártás, fazekasság és szőnyegszövés képviselői. 

Az alkotók nemcsak bemutatják tudásukat, hanem lehetőséget biztosíta-

nak mesterségük kipróbálására is. A Mesterségek Tere 10.00 órától nyitja 

kapuit az Erzsébet-ligetben, és 17.00 óráig várja a kicsiket és nagyokat.

Mesterségek tere

Támogatóink:
Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft., Mezőtúri 

Ipari Park Kft., Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal, Mezőtúr 

Városi Polgárőr Egyesület, Hermann 

Mezőtúr Kft., TÚRPIG KFT., OTP 

Bank Nyrt., Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt., Mongol-Agrár Zrt., 

Városháza Gyógyszertár Bt., 

LEDFAK Kft., ART Építészet Kft., 

Mentész Zrt., TRIDO 2005 Kft., Dr. 

Vizdákné és Társa Bt., Ferrocor Kft., 

HÓD 2000 Kft., Príma Nyomda és 

Reklámstúdió Kft., Kunszentmárton 

és Vidéke Takarékszövetkezet, East 

Fest, Újvárosi Hagyományőrzők 

Klubja, DP Grafik Kft., Nagy Lallie.

Ezúton is köszönjük mindazon intézményeknek, civil szervezeteknek, 

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.



Időpont: 2016. augusztus 20. 
(szombat) 9:00-24:00
Helyszíne: Hortobágy-Berettyó 

főcsatorna Kikötő, Kossuth Lajos tér 
Örömmel mondhatjuk el, hogy 

az idei évben immáron 6. alkalom-

mal kerül megrendezésre a 

Lampionúsztatás és Utcabál. Azért, 

hogy az Államalapítás Ünnepét még 

emlékezetesebbé tegyük, a városi 

ünnepséget követően, idén először 

augusztus 20-ára szervezzük ezt a 

csodálatos eseményt. Minden ked-

ves érdeklődőt várunk a Hortobágy 

– Berettyó főcsatorna partján kiala-

kított tengerparti hangulatot idéző 

Kikötőbe, ahol az egész nap folya-

mán (9 órától 19 óráig) lehetőség 

nyílik vízi sporteszközök bérlésére 

(vízibicikli, kajak, kenu). 16 órától 

a gyermekek óvónők segítségével 

készíthetik el lampionjaikat. 17 órai 

kezdettel a mezőberényi Fénysugár 

Bábcsoport előadását tekinthetik 

meg a rendezvényre látogatók. A 

nagy sikerre való tekintettel most is 

meghirdettük a Lampion szépség-
versenyt, melynek részleteit az erre 

vonatkozó felhívásban olvashatják.

A verseny eredményhirdetésére a 

Lampionúsztatást megelőzően, vár-

hatóan 19 órakor kerül majd sor. 

Ezt követően a The Queen BZ 

Show élő kongával kísért látványos 

táncbemutatóját tekinthetik meg, 

majd sötétedéskor elkezdődik a 

lampionok úsztatása, csodás fény-

be borítva ezzel a Hortobágy-

Berettyó vizét. Az úsztatást követő-

en a Kossuth téren (Polgármesteri 

Hivatal előtti útszakaszon) utcabáli 

hangulatban élvezhetik kedves ven-

dégeink az ABBA Szlovákia emlék-

zenekar élő, nagykoncertjét.

Ezzel a programsorozat még 
nem ér véget, hiszen a nyár méltó 
zárásaként augusztus 21-én, 
vasárnap vízre szállnak a sár-
kányhajó szerelmesei és kezdetét 
veszi a

Berettyó Kupa 2016 – 
Sárkányhajó verseny

Időpont: 2016.augusztus 21. 
(vasárnap) 8:00-16:00

Helyszín: Hortobágy-Berettyó 
főcsatorna, Kikötő

Reggel 8 órától várjuk 16-20 fős 

kezdő, amatőr és profi csapatok 

jelentkezését három kategóriában: 

női, férfi és vegyes legénység.

Ha élvezni akarják a vízen suha-

nás élményét, az evezés örömét, a 

barátokkal való együttlétet akkor 

bátran jöjjenek, ígérjük felejthetet-

len pillanatokkal gazdagabban fog-

nak haza térni.

Mindkét eseménnyel kapcsolatos 

további információk kérhetők: 

Szűcs Lajos 06-20/419-42-42,

Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364, 

www.mezotur.hu

Szeretetettel várjuk Önöket! 

Mezőtúr Város Sportjáért 
Alapítvány és Mezőtúr Város 

Önkormányzata
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Mezőtúr Város Önkormányzatának támogatásával, Mezőtúr Város 

Sportjáért Alapítvány szervezésében, idén 2016. augusztus 20-án kerül 

megrendezésre a varázslatos LAMPIONÚSZTATÁS. Ebből az alkalomból 

ismét LAMPION SZÉPSÉGVERSENYT hirdetünk. 

A saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készült (fából, nád-

ból, újrahasznosítható papírból, stb.) lampionok fotóit 2016. augusztus 

12-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 korosztályokban 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 2016. augusztus 20-án,

 a LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával kerül sor.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt  a vízparti
rendezvényeinkre!

Szűcs Lajos
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány elnöke

Új időpontban az idei Lampionúsztatás és Utcabál

LAMPION SZÉPSÉGVERSENY
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 július 17., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

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

Boldog István Országgyűlési Képviselő

Az országos népszavazáson a 

választási irodák hatáskörébe tarto-

zó feladatok végrehajtásának rész-

letes szabályairól, a választási eljá-

rásban használandó nyomtatvá-

nyokról, valamint a népszavazási 

eredmény országosan összesített 

adatainak köréről szóló 9/2016. ( 

VI. 28. ) IM rendelet 10.§ (2) bekez-

dés c. pontjában megfogalmazot-

taknak megfelelően közzéteszem a 

Helyi Választási Iroda címét, a Helyi 

Választási Iroda vezetőjének nevét. 

A Helyi Választási Iroda:
Címe: 5400 Mezőtúr, Kossuth 

Lajos tér 1. 

Vezetője: dr. Enyedi Mihály jegyző

Tel: (56) 551-901

Fax: (56) 350-971 

E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Helyettese: dr. Farkasinszki Fanni 

aljegyző

Tel: (56) 551-905

Fax: (56) 350-971 

E-mail: aljegyzo@mezotur.hu

Helyi választási Iroda

Közlemény

2016. július 9-én került sor Bangó 

Alíz fazekas, népi iparművész 

„Elfelejtett ősök árnyai”című önálló 

kiállításának megnyitójára a Túri 

Fazekas Múzeumban.

A kiállítást Dr. Nagy Miklós 

orvos, műgyűjtő, fotográfus nyitot-

ta meg.  Az ünnepélyes megnyitón 

közreműködött Gyengési Mariska 

és Veres Gyula.

Egy olasz rendező által ihletett 

filmből kölcsönözte a képzőművész 

hölgy a kiállítás címét, ebben a  

filmben mellékszereplőként látha-

tóak autentikus népviseletben a 

huculok, mely egy érdekes  népcso-

port. A kiállítás egyik legszebb 

darabja egy hucul cserépkályha, 

mely hűen tükrözi a hagyományo-

kat,  minden csempén különböző 

képsorok ábrázolják az ukrán hábo-

rúról szóló agresszív jeleneteket. A 

hucul földön élő emberekről gyűj-

tött életképeket mutatja be a faze-

kassággal foglalkozó művészhölgy. 

A kályha jellegzetessége, hogy a 

fazekasmester találja ki, hogy 

milyen sorrendbe rakja az életképe-

ket. A szakrális motívumok, melye-

ket a sarokcsempékre festett az 

iparművész, mint például a katonák 

felett látható Mária és Jézus.  Az 

eredeti minták a művészhölgy logi-

kája által kerültek megjelenítésre a 

kályha csempéin . 

A kiállítás 2016. szeptember 20-ig 

látogatható az érdeklődő közönség 

számára.

Zrínyi Orsolya - MVTV

„Elfelejtett ősök árnyai”

Meghívó

A Veterángép Baráti Kör 
2016. július 30-án 9 órától újra megrendezi 

III. VETERÁNGÉP TALÁLKOZÓJÁT.

A programok között szerepel:

szántóbemutató, húzó és ügyességi verseny. 

Helyszíne a Szarvasi út, a Csordajárás szélén.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A VI. Nan-art nyári képzőművé-

szeti mesterkurzus záró kiállításá-

nak megnyitóját tartották meg júni-

us 18-án a Városi Galériában. A tár-

laton az idei Képzőművészeti 

Alkotótelepen elkészült munkák 

kerülnek bemutatásra. 

Az eseményen Herczeg Zsolt, 

Mezőtúr város polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket, aki 

beszédében elmondta, hogy az 

alkotótelep idén ünnepli 35 éves 

jubileumát. Kihangsúlyozta, hogy 

Mezőtúr Város Önkormányzata 

évről évre támogatásáról biztosítja 

a Művészeti Közalapítványt.  

Ezután Nagy Gábor, Munkácsy-

díjas festőművész nyitotta meg a 

kiállítást, aki visszaemlékezett az 

elmúlt tíz esztendőre, ugyanis ez 

idő alatt több nemzetközi alkotóte-

lepi találkozót szerveztek települé-

sünkön. A művész elmondta, hogy 

jó hangulatban zajlott az alkotás az 

idei mesterkurzuson, ahol főszere-

pet kaptak a klasszikus grafikai 

technikák, a festészet és a rajz is. 

Az eseményen közreműködött az 

Olgyay duó. 

A tárlat augusztus 14-ig várja a 

látogatókat. 

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Újabb kiállítás nyílt a Városi Galériában

„BikeSafe”

A kerékpározás népszerűségének és a kerékpárok értékének növekedése 

magával hozta az ezzel kapcsolatos lopások számának gyakoribbá válását 

és az okozott kár összegének emelkedését. 

A kerékpárlopások felderítésének egyik hatékony eszköze egy egységes 

nyilvántartási rendszer, ahol a bicikliket egy központi adatbázisban egyedi 

azonosító jeleikkel együtt regisztrálják, ugyanakkor tulajdonosának adatai 

is elérhetővé válnak ennek a programnak köszönhetően.  

Az eddig csak lokálisan és eltérően működő gyakorlatok helyett valósult 

meg az országos szinten elérhető www.bikesafe.hu regisztrációs adatbázis 

és egyúttal kampány a kerékpárlopások megelőzése, illetve az ellopott 

biciklik feltalálása érdekében.   

A Mezőtúri Rendőrkapitányság augusztus hónapban a „Házhoz 

megyünk!” bűnmegelőzési program keretében az alábbi időpontokban és 

helyszínen hirdet a lakosság részére lehetőséget, hogy a rendőrség segítsé-

gével tudják kerékpárjaikat regisztráltatni:

2016. augusztus 22-én 10-12 óra
2016. augusztus 23-án 13-15 óra
2016. augusztus 24-én 09-11 óra
2016. augusztus 25-én 09-11 óra
2016. augusztus 26-án 10-12 óra 

között.

Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Várunk minden kedves kerékpáros érdeklődőt!

Véradás
2016. augusztus 14-én Véradás lesz a Városi 

Sportcentrumban 9-13 óráig a Túri Vásár keretében.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkár-

tya, TAJ kártya          Magyar Vöröskereszt

FUK-osok figyelem!

2016. augusztus 6-án reggel 8 órától találkozunk a nyúldombon!

A rendezvény támogatása 1000 Ft/fő

Érdeklődni: Pók Imre 06/20 410-4089, imre.pok@gmail.com
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Véget ért a 2016. évi első verseny-

szezon a hazai kung fu sportban. 

Egyesületünk március 19-én kezdte a 

megmérettetést, majd 3 hetente indul-

tunk bajnokságokon és versenyeken.

Az első verseny március 19-én 

Törökbálinton volt, a 2016. évi 

Open Wushu Kupán, melyen 10 

ország közel több mint 200 ver-

senyzője indult. Ezen a nemzetközi 

versenyen Nagy József és Patkós 

Imre SANDA küzdelemben, Pápai 

Bernadett, Márki Réka és Nagy 

Cintia forma gyakorlat kategóriában 

indultak, Pápai Károly küzdelmi 

bíróként képviselte az egyesületet.                                                                   

A nap végére a következő eredmé-

nyek születtek: 

• Nagy József felnőtt -65 kg II. hely   

• Patkós Imre junior -65 kg II. hely

• Pápai Bernadett külső erős ököl-

forma felnőtt női IV. hely,                                                                                    

• Márki Réka külső erős ökölforma 

junior női IV. hely

• Nagy Cintia külső erős ökölforma 

serdülő lány IV. hely

A következő verseny Ercsiben 

került megrendezésre április 9-én. Itt 

a H.K.F. Országos Bajnokság I. fordu-

lója zajlott, 11 fő képviselte a ver-

senyzői , bírói és edzői gárdát. Nagy 

József edzőként, Pápai Károly küz-

delmi bíróként, Márki Károly forma 

gyakorlat bíróként tevékenykedett. 

Következő eredmények születtek:

• Márki Bence sanda felnőtt férfi 

-75 kg IV. hely

• Patkós Imre sanda junior férfi -65 

kg I. hely

• Pápai Bernadette chum kiu fel-

nőtt nő I.hely, siu lim tao felnőtt 

nő I.hely

• Márki Réka chum kiu serdülő 

lány II. hely, siu lim tao serdülő 

lány I. hely

• Lakatos Csilla siu lim tao gyerek 

lány I. hely

• Beregszászi Henrietta siu lim tao 

gyerek lány II. hely

• Borsi Vanda siu lim tao gyerek 

lány III. lány

• Varjú Petra siu lim tao gyerek 

lány IV. hely

A következő versenynap április 

30. Ezen a napot két helyszínre 

indultak a versenyzők. A gyerek 

utánpótlásküzdők, Lakatos Marcell, 

Tóth Sándor és Fehér Kevin, Márki 

Károly vezetésével Szigetszent-

miklóson küzdöttek az Acél Ököl 

Shaolin Házi Bajnokságon.                                                       

Itt a következő eredmények lettek:

• Fehér Kevin light contact gyerek 

fiú -35 kg I. hely.                                                                                      

• Lakatos Marcell light contact 

gyerek fiú -40 kg II. hely

• Tóth Sándor light contact gyerek 

fiú -30 kg II. hely

A másik csapat a 2016. évi Szlovák 

Nemzetközi Wushu Bajnokságon 

Komárnóban méretette meg magát 

melyre 5 ország 150 versenyzője 

nevezett. Ide a csapatot Pápai Károly 

vezette. A versenyzők főleg Wing 

Chun forma gyakorlat kategóriában 

indultak, rajtuk kívül egy küzdelmi 

versenyzőt neveztünk. 

A hosszú nap végén a versenyző-

ink a következő helyezéseket érték el:

• Pápai Bernadett Siu Lim Tao fel-

nőtt nő I. hely, Chum Kiu felnőtt 

II. hely

• Nagy Cintia Siu Lim Tao serdülő 

lány I. hely, Chum Kiu serdülő 

lány I. hely

• Lakatos Csilla Siu Lim Tao gye-

rek lány I. hely

• Varjú Petra Siu Lim Tao serdülő 

lány II. hely                                                                                                

• Borsi Vanda Siu Lim Tao gyerek 

lány II. hely                                                                                         

• Beregszászi Henrietta Siu Lim 

Tao gyerek lány IV. hely

•  Szabó Nóra Siu Lim Tao gyerek 

lány V. hely                                                                                                    

• Patkós Imre SANDA junior férfi 

-65 kg II. hely

Május 21-én Budapesten a Vasas 

Sportcsarnokában rendezték meg a 

XIII. Magyar Chan Wu Bajnokságot. 

A rendezvényen a shaolin világ elis-

mert nagymestere SHI XING HONG 

is részt vett. Itt mivel shaolin stílusú 

formák kerültek megrendezésre 

csak küzdelmi versenyzők indultak 

az egyesültünktől, rajtuk kívül egy 

küzdelmi bírót regisztráltunk. 

Patkós Imre SANDA küzdelemben, 

Fehér Kevin light contact küzdelem-

ben nevezett. Imi ezen a versenyen 

a döntőben azzal az ellenfelével 

küzdött, akitől a szlovák versenyen 

erősen vitatható bírói döntés alap-

ján kikapott, szintén a döntőben. Itt 

is szinte lesöpörte a pástról és fölé-

nyesen győzött.Eredményeink:

• Patkós Imre SANDA junior férfi 

-65 kg I. hely 

• Fehér Kevin light contact gyerek 

fiú -35 kg I. hely

A bajnokság végén Pápai Károly 

a bírói munkája eredményeként a 

Magyar Chan Wu Szövetség bírói 

oklevelét vehette át Varga Istvántól 

a szövetség elnökétől.

Az utolsó verseny június 11-én 

Martonvásáron került megrendezés-

re. Itt a Magyarországi  Seven Star 

Mantis Szövetség rendezte az 

Országos Bajnokságát. Mivel ez egy 

stílusverseny, csak meghívással lehe-

tett indulni. Ide három utánpótlás 

versenyzőnket neveztük be. A gyerek 

küzdőket Fehér Kevin és Tóth Sándor 

képviselte. Sajnos mindketten a kate-

góriáik legfiatalabb és legkönnyebb 

indulói, ezen kívül más versenysza-

bályok is voltak, mint amire fel lettek 

készítve, ezért nehéz feladat elé néz-

tek. Eredményeink:

• Fehér Kevin light contact gyerek 

fiú -35 kg IV. hely

• Tóth Sándor light contact gyerek 

fiú -30 kg III. hely

A nyár sem fog pihenéssel telni, 

hiszen az edzések folyamatosan 

mennek a szünidő ellenére is. Ezen 

kívül a július tele lesz szemináriu-

mokkal és edzőtáborokkal. Az 

augusztusi Szerbiai Nemzetközi 

Wushu Bajnokságra teljes létszám-

mal készül a versenyzői gárdánk, 

hiszen ott a küzdelmi csapaton 

kívül a forma gyakorlatversenyzők 

is megmutathatják a tudásukat.

Összességében a Mezőtúri Wing 

Chun kung Fu Harcművészeti 

Sportegyesület a tavaszi versenye-

ken 12 arany érmet, 9 ezüst érmet, 2 

bronz érmet, 7 negyedik helyezést 

és egy ötödik helyezést szerzett.

Gratulálok a versenyzőknek és 
felkészítő edzőknek  ezekhez a 

kiváló eredményekhez!
Pápai Károly

Egyesületi elnök

Éremeső a Mezőtúri Kung Fu Harcművészeti Sportegyesület 2016. évi első ver-
senyszezonjában

Mezőtúri Horgász Egyesület 
Balázs Árpád Emlékverseny

2016.július  9-10.
1 hely: Legeza György,

Bámer László 27,9kg.

2. hely: Ifj. Hodos Sándor,

Hodos Marcell 24,9kg.

3. hely: Fekete Dávid,

Enyedi Ferenc 23,58kg.

Legnagyobb hal: Fekete Dávid,

Enyedi Ferenc 9,48kg, amúr.

Össz induló: 30 csapat, 60 fő.

Össz fogás: 236,14kg.

Mezőtúri Horgász 
Egyesület - 

Pontyfogó Kupa

2016. augusztus 25-28.
Gyülekező: augusztus 25. 13óra

Sorsolás: 13:30

Verseny ideje: aug. 25. 16 órától,

 aug. 28. 12 óráig

Helye: Túrtő, Akácos

Nevezés: 6000Ft/ csapat

Páros 2-2 bot, 1-1 horog, a hor-

gon csali nem lehet.

Feeder és picker bot használata 

tilos. 

Termőföldre járművel ráhajtani, 

szigorúan tilos!

Pontymatrac, pontyzsák, sűrű 

szemű merítő, szájfertőtlenítő hasz-

nálata kötelező!

Ponty 35cm, amúr 50cm- től szá-

mít.

Csak élő halat mérlegelünk! 

Csónak és etetőhajó használata 

megengedett. Csónak használata 

csak saját felelősségre.

Etetőbója használata tilos.

Egy embernek mindig a bot mel-

lett kell tartózkodnia! Szomszéd 

szektorba csónakkal átmenni tilos!

Péntek, szombat vacsora.

Nevezési határidő: 2016.08.15.

Nevezés és további információ: 
Veres Imre, versenyszervezőnél. 

Tel: 06-20/9159700

  

Túri Vásár Kupa 
Horgászverseny
2016. augusztus 13.

Meghívásos, 1 botos, finomszere-

lékes, 2 fős csapatverseny. A-B 

szektor.

Helye: Túrtő, Versenypálya.

Gyülekező: 6:30-tól a Matula 

Vendégháznál.

Sorsolás: 7 óra

Etetés: 8:50.

Etetőanyag korlátozás nincs, szú-

nyoglárva használata Tilos!

Horgászat: 9-13 óráig.

A mérlegelés után ebéd a Matula 

Vendégháznál.

Nevezési határidő: 2016.08.08.

A versenyen gyerek és ifjúsági 

horgászok is indulhatnak és a neve-

zésük ingyenes.

Nevezés és további információ: 
Veres Imre, versenyszervezőnél. 

Tel: 06/20-9159700
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart. 

A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

ELHUNYTAK
Szűcs Ferencné Szűcs Eszter élt 93 évet, 

Fodor József István élt 73 évet,
Juhász Antal élt 56 évet, 

Varga Andrásné Kun Teréz élt 85 évet,
Szűcsné Megyesi Erzsébet élt 59 évet, 

Csepcsényi Lajos élt 71 évet,
Madarász János élt 80 évet, 

Kórós Károlyné Tor Róza élt 81 évet, 
Nádházi Károly élt 25 évet, 

Dr. Tóth Istvánné Czakó Julianna
élt 76 évet, 

Szűcs Lajosné Irházi Róza élt 59 évet, 
Szabó Sándor élt 68 évet,
Jassó János élt 81 évet, 

Tóth Lajosné Kovács Eszter élt 81 évet. 
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Július 29- augusztus 4-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Augusztus 5-11-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Július 30-31-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Augusztus 6-7-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Csontos Ferenc
(Jobbik Anna)

Fehér Kincső Rozália
(Gálik Ágnes)

Acsádi László
(Kiss Margit)

Csendom Balázs
(Geló Edit)

Kruchió Liza 
(Vásárhelyi Éva)

Nagy Anna
(Patkós Judit)

Gál Dominik Zoltán
(Szenteszki Szilvia)

Kézsmárki Attila
(Láda Mariann)

Patkós Milán
(Köteles Zsanett)

Roszik Janka
(Karsai Krisztina)
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