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Megkérdeztük…
Mezőtúr város képviselő-testülete 2018. június 21-én megtartotta soros nyilvános és
zárt ülését. Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila
Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretein belül számolt be az ülés legfontosabb
napirendi pontjairól.
- A nyilvános ülésen tárgyalt a testület az INVICTUS Úszó és
Vízilabda SC Kft., mint államháztartáson kívüli szervezet részére
történő forrás átadásáról. Mit tudhatunk a részletekről?
H. Zs: Az elmúlt évben már megvalósult egy kilencvenmillió forintos beruházás, melyhez Mezőtúr
Város Önkormányzata harminc százalék önrészt biztosított. A strandfürdő rekonstrukciójának első
üteme keretében ebből a forrásból
tavaly novemberben az uszoda légtechnikai és épületgépészeti elemeinek felújítása valósult meg. A cél a
továbbiakban is a felújítások folytatása, így az INVICTUS Úszó és
Vízilabda SC Kft. beadott a Magyar
Vízilabda Szövetség részére egy
százmillió forintos pályázatot.
Nyertes tender estén a rekonstrukció második üteme a 2018/2019-es
évadban ipari napelemek beszerzésére és a már meglévő öltözők korszerűsítésére irányulna. A következő ütem egy 25m x 28m-es kültéri
medence telepítése lenne. Az engedélyes terveket azonban a kft. forrás hiányában nem tudja finanszírozni, így kérelemmel fordult
Mezőtúr Város Önkormányzatának
képviselő-testülete felé, mely szerint, az engedélyes tervek előfinanszírozását kérte nyolcmillió forint
összeggel. A soros ülésen a testület
döntött arról, hogy biztosítja az előfinanszírozást az egyesület részére.
A 2020-ban megépülő medence
így nagyban hozzájárulna a már
meglévő vízfelületek túlterheltségének csökkentéséhez, és az Invictus
SC szakmai munkájának fejlesztéséhez. A távlati tervek között szere-

pel ennek a kültéri medencének a
könnyűszerkezetes befedése is.
- Zárt ülésen döntött a testület a
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
megalakításáról. Milyen feladatai
lesznek a Kft.-nek?
H. Zs:Mezőtúr városa az európai
uniós pályázati forrásból több milliárdos nagyságrendű támogatás
lehívására vált jogosulttá az elmúlt
években. A következő jelentős feladat –többek között – a turisztikai
célú pályázatok megvalósítása.
Ehhez, hogy hatékonyan tudjuk
előkészíteni a szükséges munkálatokat a fejlesztések végrehajtásához, több egyeztetés lefolytatása
után arra a megállapításra jutottunk
az illetékes szakemberekkel, hogy
új, elsősorban turizmus orientált,
kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítása
szükséges. A képviselő-testület az
előterjesztést megtárgyalta és döntést hozott a kft. megalapításáról.
Az új gazdasági társaság Vasas
István ügyvezetővel 2018. július
1-jén kezdi meg tevékenységét. Az
önkormányzat célja ezzel, hogy
emelkedjen Mezőtúr turisztikai
vonzereje és szakmailag magasabb
szintre emelje az eddigieket.
- A „Mezőtúr város legeredményesebb érettségizője” kitüntető díj
alapításáról is tárgyalt a testültet.
Miről esett szó?
B. A. V.: A városban jelenleg
három oktatási intézményben lehet
érettségit szerezni: a Mezőtúri
Református Kollégium, Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola
és Óvodában, a Karcagi SZC
Mezőtúri Szakközépiskolája és
Kollégiumában és a Karcagi SZC
Teleki
Blanka
Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma
és
Kollégiumában. A Református
Kollégium saját keretein belül díjazza a legjobb érettségizőt. Az utóbbi
két intézményben nincs hasonló
díjazás, így ezt a hátrányt kívánjuk
megszüntetni az állami fenntartási

intézmények tekintetében. A díj
mértékéről a 2018. évi költségvetés
elfogadásakor döntött a képviselőtestület, melyet 500.000 forintban
határozott meg. Díjazásban részesül 250.000 forint összegben a legjobb, legalább 4.5-es érettségi átlagú gimnáziumi tanuló, ugyanilyen
mértékben lesz díjazva a szintén
legalább 4.5-es tanulmányi átlagú
szakgimnáziumi tanuló.A díjazottakra a tagintézmények vezetői
tesznek javaslatot.
- A nyilvános ülés keretein belül
tárgyalta meg a testület Mezőtúr
város nyári rendezvényeiről szóló
tájékoztatót is. Milyen programokkal várják az érdeklődőket idén?
B. A. V. : Idén nyáron ismét színes programkavalkáddal várjuk a
kikapcsolódni vágyókat. Az East
Fest keretében 2018. július 24-e és
28-a között a Városi Strandfürdőben
és az Erzsébet-ligetben találkozhatunk a magyar könnyűzenei élet
élvonalbeli előadóival. Ez a rendezvény az évek során ötvenezer főssé
nőtte ki magát, mellyel városunk
hírnevét öregbíti. A következő
program az arTúr Fesztivál, amely
augusztus 7-11. között kerül megrendezésre, ezt követően pedig
augusztus 12-én a Túri Vásár koronázza meg a rendezvényt. A közel
egy hétig tartó program során minden művészeti ág képviselteti
magát. Emellett a fesztivál és a
vásár ideje alatt idén is megrendezzük a testvértelepülési találkozót. A
sport és vízpart kedvelői sem
maradnak program nélkül, ugyanis
augusztus 18-án lesz a sárkányhajó
verseny, a lampionúsztatás és utcabál. A nyári programok sorát
augusztus 20-án a Szent István napi
ünnepség zárja majd a Kossuth
Lajos téren.
Veres Nikoletta

Tisztelt Mezőtúriak,
kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a Városi Helytörténeti
Gyűjteménytárat,
melynek
anyagát az egyesület tagjai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és vásárlások útján tovább
gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk
Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fellelhető régi irato-

kat, fotókat, képeslapokat,
könyveket,
újságokat,
használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, akkor ne dobják
ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi
Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12 óra
között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adományozási szándékukat:
+36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása
és megőrzése elsődleges szándékunk és feladatunk. A cél,
hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a városban,
mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.
Tisztelettel az egyesület
nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

www.mkskft.hu
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Országos nemzetőr értekezlet Mezőtúron

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. június 21-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.23.) rendelete módosításáról,
• a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló
11/2011.(IV.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(„Mezőtúr város legeredményesebb maturánsa” kitüntető díj alapítása).
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2018. június 22.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

„Házhoz megyünk!” és” BikeSafe”
kerékpár regisztráció:

- 2018. július 09-én 14-16 óra között a Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Közösségi Házának aulája.

A Hagyományőrző és Történelmi
Nemzetőr Szövetség június 23-án
tartotta meg országos értekezletét
Mezőtúron. A konferencián az
elmúlt időszak munkáinak kiértékelése és az idei év feladatainak
megbeszélése volt az elsődleges
cél. Az eseményen esküt tettek az
új nemzetőrök és több elismerés is
átadásra került.
Bacsó Ernő, a Hagyományőrző
és Történelmi Nemzetőr Szövetség
elnök-parancsnoka elmondta, hogy

céljaik között szerepel a fiatalok
honvédelmi nevelése, a különböző
önkéntes területvédelmi tartalékos
katonák toborzásának előkészítése
és a katonai terminológiák megismertetése. A nemzetőr altábornagy
kiemelte, hogy a találkozó résztvevői a hazához elkötelezettek és az
egyenruha viselés szabályait betartva méltóságteljesen hajtják végre
feladataikat.
Hagyományőrző és Történelmi
Nemzetőr Szövetség

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. június 28-ai soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
•
a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló
11/2011.(IV.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2018. július 3.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Házassági évfordulósok köszöntése
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat 2018ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési
határideje 2018. július 20.
Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A
polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2018. augusztus 12-én délután a
Túri Vásárban.
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
július 15. augusztus 26., szeptember 23., október 14., november
18., december 16.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Véradás
2018. július 25-én Véradás lesz a Közösségi Házban
8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,
lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt
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Szent Iván éji tűzugrás
Idén is megrendezte a Mezőtúri
Közművelődési
és
Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. a Szent
Iván éji tűzugrást június 24-én a
Szabadság téren. A délutáni óráktól kezdve egészen sötétedésig
színes programokon vehettek
részt a kikapcsolódni vágyók. A
rendezvény
főtámogatója
Mezőtúr Város Önkormányzata
volt.

17 órától a Mosolyudvar Népi
Játszótér várta a kicsiket és nagyokat különböző játékokkal. Ki lehetett próbálni a sajtos labirintust, a
célba dobós és mérleges játékot, a
mocsárjárót és még hordólovaglásban is részt vehettek a gyermekek.
Emellett kézműves foglakozás keretében virágkoszorút, boszorkány-

bábot és parafa kirakót is készíthettek az érdeklődők.

Mindeközben a Csimota gyermekzenekar interaktív műsorral
szórakoztatta a közönséget. A
zenekar fő célja, hogy megismertessék a most felnövő generációval
saját gyermekkoruk kedvenc dalait.
A boszorkányrajzoló aszfalt rajzverseny az idei évben is hatalmas
sikert aratott. Egy kis zápor sem
tántorította el a lelkes rajzolókat.
Szebbnél szebb alkotásokat készítettek a résztvevők. Volt, aki egyénileg és voltak, akik csapatban
készítették el rajzaikat. A zsűri
első-, második-, harmadik hellyel
jutalmazta a legjobb alkotásokat,
de két különdíj is kiosztásra került.
Ajándék nélkül azok sem távoztak,

akik nem értek el helyezést, hiszen
mindenki kapott egy kis meglepetéscsomagot. A zsűri szempontjait
és az eredményeket Bodor Márta
művelődésszervező, a zsűri elnöke
ismertette. Különdíjban részesült
Mickolczi Hunor Koppány valamint
Vida Noémi, Vida Norbert és
Lovász Gergely, akik csapatban
készítették
el
alkotásukat.

A képzeletbeli dobogó harmadik
fokára Malavolti Emili állhatott fel,
a második helyezett Juhász Csenge
lett, míg az idei verseny győztesének járó címet Burján Viktória szerezte meg.
Ezután
a
színpadon
az
Ahhozképest Népzenei Együttes

húzta a talpalávalót és táncházzal is
várták a táncolni vágyó közönséget.
Közben a Közösségi Ház munkatársai zsíros kenyérrel és borral kínálták a jelenlévőket.

21 órától Tűzidomár Tierra
Jimmy dinamikus tűzzsonglőr
bemutatóját tekinthette meg a
mezőtúri közönség.
A show után meggyújtásra került
a Szent Iván éji máglya, sámándob
kíséretében. A parazsat idén is
sokan ugrották át, elűzve a sötétséget és megkezdve a csillagászati
nyarat.

Veres Nikoletta

Főszerepben a népművészet
Első alkalommal rendezte meg
városunkban a Nemzetközi
Népművészeti
Fesztivált
a
Mezőtúri Szivárvány Népzenei
Egyesület június 23-án. A program a Nemzeti Kulturális Alap
Népművészeti Kollégiuma által
kiírt nyertes pályázatnak köszönhetően valósult meg.

A fesztivál 10 órakor vette kezdetét
a Közösségi Ház nagytermében, az
I. Nemzetközi Hímzőverseny és
Kiállítás megnyitójával. Hazánkból
és több határon túli településről is
érkeztek pályamunkák a versenyre.
Az eseményen Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Batta
Attila
Viktor
alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket.
A tárlatot Tarsoly Andorné, a zsűri
tagja nyitotta meg és értékelte a
beérkezett
alkotások at.
Népi hímzés kategóriában harmadik helyezést ért el Babó Ilona
Törökbecséről és Nagy Sándorné
Mezőtúrról, a képzeletbeli dobogó
második fokára Nagy Lászlóné
Tiszaföldvárról és Pákozdi Imréné

Öcsödről állhatott fel, míg az első
helyezetteknek járó díjat a mezőtúri Csider Irén és a békésszentandrási
Sindelné Kovács Anna nyerte el.

Az eredményhirdetés után a
marosvásárhelyi Fagyöngy citerazenekar műsorral kedveskedett a
részvevőknek.
A tárlaton a mezőtúri alkotások
mellett a marosvásárhelyi, a törökbecsei, a tiszaföldvári, a mesterszállási, a fegyverneki, a szentesi, a
túrkevei, a karcagi és a szarvasi
hímzőszakkörök munkái tekinthetőek meg egészen július 30-ig.

Ezt követően a program a délutáni órákban a Szabadság téren folytatódott az I. Nemzetközi
Citerafesztivállal, melyre erdélyi,
felvidéki és magyarországi együtte-

sek kaptak meghívást. A versenyre
három kategóriában nevezhettek a
zenekarok: a tradicionális kategóriában a hagyományőrző citerázásban jeleskedő együttesek indultak,
az innovatív kategóriába a népzene
szabályait tiszteletben tartó, de a
továbbfejlődés útját járó, megújuló
citerazenélést művelő zenekarok
kerültek, melyek magyar népdalokat és feldolgozásokat adtak elő
harmonizált kísérettel, az unikum
kategóriában résztvevő zenekarok
pedig mindenféle citerán előadható
zenedarabot játszhattak műfaji
megkötöttség nélkül.

A műsor keretében lehetőség
volt arra is, hogy a népdalokat előadó csoportok a KÓTA minősítési
rendszerében is mérettessék meg
magukat. Az elhangzott dalokat,
dalcsokrokat kiváló citerások értékelték, ugyanis a zsűri tagja volt
Berta Alexandra, Junior Príma díjas
citerás, népdalénekes előadóművész, a Zeneakadémia Népzene
Tanszékének óraadó citeratanára, a
Hagyományok Háza népzenei szak-

előadója, a KÓTA Népzenei
Szakbizottságának vezetője, valamint Széles András, a Népművészet
Ifjú Mestere, citerás előadóművész,
a Vass Lajos Népzenei Szövetség
elnökségének tagja, a Kispesti
Alapfokú Művészeti Iskola citeratanára.

A fesztivál bíráló bizottságának
elnökeként pedig Birinyi József, a
Filharmónia hangszeres szólistája,
népzenekutató, népi hangszerkészítő, a citeraoktatás módszertanának kialakításában meghatározó
oktató, a KÓTA Országos Zenekarés Népdalkörvezetői Képzés vezetője, a Hungarikum Szövetség elnöke értékelte a verseny produkcióit.
A délutáni program során fellépett Boczán Anna Fruzsina
Nagykaposról,
a
mezőtúri
Szivárvány citerazenekar, a marosvásárhelyi Fagyöngy citerazenekar,
a nagykaposi Fabotó citerazenekar,
a Bereg citerazenekar Tarpáról, a
Szederinda
citerazenekar
Mélykútról, Csanak – Nagyréde és

Folyt. 4. old.
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Mezőkeresztes egyesített citerazenekara, a tiszakécskei Dűvő citerazenekar és a Pannónia citerazenekar Balatonkeneséről. A citerakoncertet követően a törökbecsei
Csalogató és Hajdina néptánccsoportok szórakoztatták a közönséget.

A bemutató után került sor a
díjak és ajándékok átadására, a
minősítő eredmények kihirdetésére, az oklevelek és emléklapok
kiosztására.
Az I. Nemzetközi Citerafesztiválon a következő eredmények születtek:
Tradicionális kategória:
1. díjas és fesztiváldíjas: Fagyöngy
citerazenekar (Maros-vásárhely)
Fazakas Ildikó vezetésével.
Innovatív kategória:
1. díjas és fesztiváldíjas: Bereg
citerazenekar (Tarpa) Szabó László
vezetésével,

Baráti találkozó a Városi Nyugdíjas Klubbal
Immáron ötödik alkalommal
rendezte meg a Városi Nyugdíjas
Klub június 21-én a hagyományos
baráti találkozóját a Városi
Strandfürdőben. Az összejövetelen tizenkét klub képviseltetette
magát, mintegy százötven fővel.
A strandfürdő virágos, árnyat
adó fái alatt egy kellemes és vidám
napot tölthettek el a strandparti
résztvevői.

A rendezvényt Batta Attila Viktor,
Mezőtúr város alpolgármestere nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy Mezőtúr Város
Önkormányzata kiemelt figyelmet
fordít a városban működő civil szervezetek támogatására. Elmondta
továbbá azt is, hogy a Városi

Nyugdíjas Klub egy üde színfoltja
Mezőtúr kulturális életének.

A megnyitó után Tóth Anikó
gyógytornász szárazföldön és vízben is megtornáztatta a mozogni
vágyókat.
A rendezvényen az EFI iroda is
részt vett, Borziné Sági Noémi és
Soltészné Krizbai Erika koleszterinszint, vérnyomás és vércukorszint
méréssel várta a baráti találkozó
résztvevőit. Mint minden évben,
így idén sem maradhatott el a játékos vetélkedő és a tombolahúzás.
A strandparti a délutáni órákban
vidám hangulatban ért véget.

2018. július 06.

Unikum kategória:
1. díjas és fesztiváldíjas:
Pannónia
citerazenek ar
(Balatonkenese) Bollók Attila vezetésével.
Az eseményen Herczeg Zsolt
polgármester Mezőtúr Város
Önkormányzatának különdíját a
felvidéki Fabotó citerazenekarnak

adta át.
A fesztivál zárásaként egy meglepetés produkciót is láthatott a
közönség, ugyanis a zsűri tagjai a
Zöld erdőben de magas című dalt
énekelték és játszották el citerán.

Veres Nikoletta

Vietnámi kalandok magyar szemmel
Vietnámban forró a november
címmel tartott teltházas előadást
Orosz Andrea a Közösségi Házban
június 25-én. A mezőtúri származású angoltanárnő prezentációjában bemutatta, hogy a kezdeti
nehézségek után hogyan ismerte
ki magát egyre inkább a számára
állandóan új kihívást jelentő környezetben.

Andrea másfél évet töltött
Hanoiban angoltanárként, ahol egy
vietnámiak által működtetett japán
kéttannyelvű iskolában tanított. Az
európai és főleg a magyar normáktól eltérő iskolai élményeken túl
számtalan lehetősége adódott,
hogy ismerkedjen a várossal és az
országgal. Eközben mindig az járt a
fejében, hogy nem hagyhatja a sok
szépséget maga mögött megörökítetlenül, így szorgalmasan fényképezgetett és főleg barátai bíztatására belekezdett egy blog írásába,
melynek folytatására sokan biztatják még ma is.
A Közösségi Házban megtartott
előadáson szó esett többek között a
Vietnámban töltött mindennapokról, de kirándulási és kulturális
élménybeszámolót is meghallgathatott a közönség.

Veres Nikoletta

Veres Nikoletta

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők!

Keressék a Mezőtúr és Vidéke különkiadását a város forgalmasabb pontjain.

A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 17142015 és a Lámpás. 		

arTúr Fesztivál - 2018. augusztus 7-11.

Bordács László, ügyvezető

Túri Vásár - 2018. augusztus 12.
A belépés minden programra ingyenes!
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Közlekedjünk szabályosan XII.
Múlt alkalommal a kanyarodási
szabállyal fejeztem be, most a jobbkéz-szabállyal folytatom. Ha az
útkereszteződésben nincs semmilyen jelzés, sem rendőri karjelzés,
nincs forgalomirányító fényjelzőkészülék és elsőbbséget szabályzó
tábla nincs és az utak azonos burkolattal rendelkeznek, akkor marad
a jobbkéz-szabály, ha nem szemben érkeznek a járművek.

en kell tovább haladniuk.

Ha az 1-es jobbra elkanyarodik,
akkor az 1-es és 2-es között megszakad a jobbkéz-szabály, ezért az 1-es
és 3-as járművek esetén a kanyarodási szabályt kell alkalmazni. Így a
tovább haladási sorrend 1-3-2 fog
lenni.

jobbról vagy balról érkezik a villamos, mindig neki van elsőbbsége,
de a többi összes esetben a KRESZ
szabály szerint kell közlekednie.
Most mezőtúri helyszínt említenék a kanyarodási szabály szerint:
a többi összes esetben nincs elsőbbsége ugyanúgy kell közlekedni,
mint
a
többi
járműnek.
Körforgalomnál a behajtani készülő
villamosnak (itt az egy helyen
elsőbbséget, szabályozó táblát sem
kell figyelembe venni) áthaladó, és
a kihajtó villamosnak is elsőbbsége
van.

Ha nincs találkozási pontjuk,
nincs elsőbbség kérdése.
Adott útszűkületben is a villamosnak van elsőbbsége, még akkor
is, ha pályája irányt változtat.

Most van találkozási pontjuk és a
jobbról érkező az első tovább haladásban.

Jobbról érkező mindegy melyik
irányban megy tovább mindig ő
lesz az első.

- Ha három jármű, három találkozási pontja van mindig az lesz az
első, akinek jobb keze felöl nem
érkezett jármű. Ebben az esetben a
3-as indul és a szabály értelmében
az óramutató járásának megfelelő-

Ha a jármű és a kerékpáros is
jobbra kanyarodik a két irányt változtató jármű közül a jobbról érkezőnek van elsőbbsége, vagyis a
kerékpárosnak. De, ha a Kossuth
úton akar tovább haladni, akkor az
egyenesen haladónak van, és a
kanyarodó kerékpárosnak kell
elsőbbséget adnia.

Most a 2-es fog tovább haladni
elsőként, majd a kanyarodási szabály értelmében az 1-es és végül a
3-as.
Jobb kéz szabály esetén mindegy
jobbról vagy balról érkezik a villamos, mindig elsőbbsége van.

Kanyarodó főútvonalon, ha a
főútvonalon érkezik és azon halad
tovább az-az első, második főútvonalon érkezik, de terelővonal átlépése nélkül hagyja el a főútvonalat
az a második, aki főútvonalon érkezik, de terelővonal átlépésével hagyja el akkor ő lesz a harmadik. Itt
mindegy, hogy egyenesen megy
tovább, vagy kanyarodik, akkor is a
sorrendben a második vagy harmadik fog lenni, a 4-es és 5-ös jármű
közül a jobbról érkező fog tovább
haladni, vagyis a 4-es és végül az
5-ös jármű.
Villamos közlekedésnél: Hét esetben van elsőbbsége a villamosnak,

TÚRI FULLÁNK NEMZETKÖZI
VÍZILABDA FESZTIVÁL
2018. AUGUSZTUS 8-11.
Mezőtúr, Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda
www.turifullankkupa.hu

Egyenlő hátrányos helyzet esetén,
ha a jármű és a villamos is jobbra
kanyarodik vagy balra kanyarodik,
vagy mindkettő irányt változtatott,
akkor mindig a villamosnak van
elsőbbsége.

A Petőfi út 46-os főút kereszteződésénél is kanyarodási szabály
dönti el az elsőbbséget, vagyis az
egyenesen haladó kerékpárosnak
van elsőbbsége a kanyarodó járművel szemben.
Viszont a 46-os főúton egyenesen
haladókkal szemben nincs elsőbbsége, mivel mind a két oldalon ott
van a STOP tábla is és a sárga felfestett útburkolati jel, nem elsőbbséget
jelent, csak azt jelzi, hogy kerékpáros közlekedéssel számolhatunk.

A villamos nem útkereszteződésben keresztezi az utat, mindegy

Mezőtúr Városi
Baleset Megelőzési
Bizottság
Molnár Sándor KRESZ
Szakoktató

Meghívó
A Mezőtúri Veterángép Baráti Kör szeretettel hívja és várja
az érdeklődőket gépbemutatóra, ügyességi versenyre
2018. július 21. (szombat) 9:00-tól
a laktanya előtti volt gyakorlótér bejáratához.
Érdeklődni a 06/20 335-0071-es telefonszámon lehet.
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BERETTYÓ KUPA 2018 – SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY
Időpont: 2018.augusztus 18. szombat, 8.00-16.00
Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő
A helyszínen reggel 8 órától várjuk 16-20 fős kezdő, amatőr és profi csapatok jelentkezését három kategóriában: női, férfi és vegyes legénység.
Előzetes jelentkezésekre az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Szűcs Lajos 06-20/419-42-42, Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364
Ha élvezni akarják a vízen suhanás élményét, az evezés örömét, a barátokkal való együttlétet, akkor bátran jöjjenek, ígérjük felejthetetlen pillanatokkal gazdagabban fognak hazatérni.

LAMPIONÚSZTATÁS ÉS UTCABÁL
Időpont: 2018.augusztus 18. szombat, 16.00-24.00
Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő,
valamint a Kossuth Lajos tér
A hagyományokhoz hűen, az Államalapítás ünnepét megelőzően kerül
sor a Lampionúsztatás és Utcabál elnevezésű rendezvény megszervezésére. Napközben lehetőség nyílik többek között lovaglásra, illetve óvónők
segítségével, kézműves foglalkozás keretében mindenki elkészítheti a saját
lampionját. Sötétedéskor kezdetét veszi a csodálatos lampionúsztatás. Az
utcabált a V-Tech együttes koncertje nyitja meg, mely után éjfélig tartó táncolás veszi kezdetét a MégEgyKör zenekar közreműködésével.
Mindkét eseménnyel kapcsolatosan 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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Horgászversenyek eredményei

Mezőtúri Horgász Egyesület, Vegyes halfogó 24 órás Horgászverseny
2018. június 09-10. - Harcsás Holtág
1.hely: Kerékgyártó Antal, Hodos András 87,88 kg
2.hely: Hodos Sándor, Ifj. Hodos Sándor 69,55 kg
3.hely: Enyedi András, Hampó Sándor 60,58 kg
4.hely: Csató Sándor, Máté István 52,45 kg
5.hely: Legeza György, Bámer László 49,71 kg
6.hely: Pap István, Kézsmárki Attila 42,41 kg
7.hely: Enyedi Ferenc, Fekete Lajos 38,73 kg
8.hely: Blaha Ferenc, Szebenyi László 35,67 kg
9.hely: Patkós Zsolt (Füles), Jóni Barna 34,9 kg
10.hely: Dóczi Csaba, Karsai Zsolt 29,94 kg
11.hely: Krecskó László, Dóra Lajosné 27,22 kg
12.hely: Ifj.Juhász István, Juhász István 27 kg
13.hely: Koller Zoltán, Ifj. Koller Zoltán 25,71 kg
14.hely: Ifj.Derecskei Sándor, Ifj. Fejes István 25,44 kg
15.hely: Lakatos István (Sziget), Farkas Norbert 24,21 kg
16.hely: Ifj. Nádházi Nándor, Nádházi Nándor 23,94 kg
17.hely: Csipes József, Hummer Antal 22,57 kg
18.hely: Kádárné Éva, Tóth Sándor 21,58 kg
19.hely: Takács Dóra, Bartos Péter 21,1 kg
20.hely: Balaskó László, Veres Imre 19,34 kg
21.hely: Patkós Imre(Tejföl), Ifj. Patkós Imre 18,77 kg
22.hely: Katona László, Juszku István 15,17 kg
23.hely: Ifj Blaha József, Blaha József 13,92 kg
24.hely: Csató Gulliver Gábor, Ványai Zoltán 12,97 kg
25.hely: Szabó Béla, Cser Csaba 6,85 kg
26.hely: Balogh István, Fejes István
4,32 kg
27.hely: Simon Sándor, Varga Anita
3,90 kg
28.hely: Ifj. Derecskei Sándor,
Derecskei Sándor 3,93 kg
29.hely: Igrici Sándor(Bivaly),
Szabó Károly 3,53 kg
30.hely: Szin Attila, Tóth Lajos 1,18 kg
31.hely: Berta Ferencné, Berta Ferenc
Össz. induló: 62 fő
Össz. fogás: 813,16 kg
Legnagyobb hal: Csipes József,
13,18 kg amúr
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri
Horgász Egyesület, Pinki Horgász és
Kisállateledel Bolt.
Mezőtúri Horgász Egyesület
Gyerek és Ifjúsági Horgászverseny
2018. június 24. - Ligeti Tó
1.hely: Tar Ákos 2,60 kg
2.hely: Vékony Patrik 1,35 kg
3.hely: Malavolti Marcell 1,32 kg
4.hely: Kovács Patrik 1,16 kg
5.hely: Szegedi Boglárka 1,12 kg
6.hely: Búsi Adrián 1,08 kg
7.hely: Debreczeni János 1,06 kg
8.hely: Orbán Csilla 0,85 kg
Össz. induló: 8 ő.
Össz. fogás: 10,54 kg
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük
a
támogatást:
Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki
Horgász és Kisállateledel Bolt,
Krecskó László, Kerékgyártó Antal,
Kiss Georgina, Mezőtúr és Vidéke.

Földesi Viktor Finomszerelékes Horgászverseny
2018. június 23. - Peresi Holtág
Baráti kör:
1.hely: Isaszegi András, Veres Imre 4,93 kg
2.hely: Hajdú Róbert (Pinki), Tar László (Kabos) 4,72 kg
3.hely: Gaál Zoltán, Debreceni József 3,68 kg
4.hely: Darvasi Tibor, Ugrai Bálint 2,91 kg.
5.hely: Ifj Kegyes Dávid, Kegyes Attila 2,28 kg
6.hely: Molnár Mihály, Molnár Dávid 1,97 kg
Gyerek kategória
1.hely: Szőlősi Gábor 5,90 kg
2.hely: Kegyes Dávid 2,28 kg
Vendég horgász:
1.hely: Kádár Zoltán, Csikós Attila 12,67 kg
2.hely: Rimóczi Sándor, Sáji Imre 8,48 kg
3.hely: Kiss Zoltán, Malavolti Andrea 7,77 kg
4.hely: Dóra Lajosné, Krecskó László 7,02 kg
5.hely: Pósa Attila, Barta László 6,79 kg
6.hely: Kézsmárki Attila, Pap István 6,08 kg
7.hely: Ifj. Szőlősi Gábor, Katona Imre 5,90 kg
8.hely: Vidra Botond, Fenyvesi László 5,47 kg
9.hely: Katona László, Juszku István 5,27 kg
Össz. létszám: 30 fő
Össz. fogás: 106,43 kg
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Blaha
Ferenc, Pont Tv, Mezőtúr és Vidéke, Földesi Ferenc.
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

ELHUNYTAK

Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Bíró Sándor élt 57 évet,
Tóth Árpád Lajosné Kovács Irén élt 85 évet,
Kálnai Károlyné Gyalog Ilona élt 89 évet,
Földesi Sándor élt 69 évet,
Egei Antal Sándor élt 78 évet,
Szűcs Sándorné Tóth Ilona élt 80 évet,
Németh István élt 61 évet.

Nyugodjanak békében.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás: H-P: 8-17 ó Szo: 9-13 ó
Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)
Melegszendvicsek, hamburgerek, bermudák, hot-dogok, wimpy, üdítők,
édességek, kávék, capuccinók!

ÜGYELETEK

Július 13-19-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 06/56/550-445

Goncsi Dorka Anikó
(Nagy Irén Anikó)

Simon Adorján Medox
(Piroska Henrietta)

NAPKÖZIS TÁBOROK A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.

Készenléti gyógyszertár
Július 6-12-ig
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 06/56/350-044

közéleti lap

Állatorvosi ügyelet
Július 7-8-án
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)
Tel.: 06/20/975-1073
Július 14-15-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 06/56/850-006;
06/30/664-8257

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC 5 napos úszó- és vízilabda napközis
táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus
kezdetekkel:
Részvételi díj: 			
IV.: 2018. 07. 09-től
V.: 2018. 07. 16-tól
VI.: 2018. 07. 30-tól
VII.: 2018. 08. 06-tól
VIII.: 2018. 08. 13-tól

15.000,- Ft/fő/5 nap
További részletekről érdeklődni, illetve
jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter:
06 70 333-9851
Kéki Dorottya:
06 30 658-3022
Zsovák Péter:
06 30 232-3780

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Mezőtúri Úszószakosztálya kis
létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő,
haladó és extra haladó szinten, délelőtt vagy délután az alábbi turnus
kezdetekkel:
IV.: 2017. 07. 09-től
Peti bácsival
V.: 2017. 07. 30-tól
Dorka nénivel
VI.: 2017. 08. 06-tól
Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter:		 06 70 333-9851
Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok
elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig,
- délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időnt úli megkereséshez telefonon egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
Lapzárta: 2018. július 11. (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 titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

