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Elismerő oklevelet kapott a Tourinform Iroda 6. old.

Idén is ArTúr Fesztivál és Túri Vásár 4. old.

Televíziózás gyermekszemmel 3. old. 

Városi Tekebajnokság 14. old.  

LépcsőházŐr program 12. old.

Közlekedjünk szabályosan  10. old.

Kelet-Magyarország legdinami-
kusabban fejlődő fesztiválját már 
nem szükséges bemutatni. Az 
elmúlt években megtízszerezte 
látogatottságát a mezőtúri ren-
dezvény, ezzel városunk ismét 
felkerült Magyarország fesztivál-
térképére. 2012-ben startolt el az 
East Fest azóta az ország 
mainstream előadói évről-évre 
visszajárnak. Soós Péter főszerve-
zővel beszélgetésem során első-
sorban a gyakorlati kérdéseket 
jártuk körbe.

– A dinamikus fejlődésnek is 
köszönhető, hogy ez évben olyan 
előadók is érkeznek a fesztiválra, 
akik igen ritkán koncerteznek, 
valamint ismét nemzetközi fellé-
pőt is fogad a rendezvény. Hogyan 
értékeled ezt?

– A magyar fellépők esetében figyel-
jük azokat, akik még nem jártak 
nálunk. Ákos egy olyan előadó, akit 
még a környéken sem nagyon lát-
hattunk. Ő két évente koncertezik 
és nagyon kevés helyre megy el. 
Neki, mi személy szerint is nagyon 
örülünk, valamint a visszajelzések 
is azt mutatják, hogy igen jó válasz-
tás volt. 
Lovasi András és a Lovasi 
Életműkoncert esetében is már 

régre nyúlik vissza a kapcsolat. 
Rengeteget kerestük és hívtuk a 
Kispál és a Borzzal, de azok a kon-
certek a Fishing on Orfűre szóltak. 
A jelenlegi életműkoncert egy vélet-
len beszélgetés folytán merült fel 
lehetőségként. A több éves megke-
resésünkre és a rendezvény minő-
ségére való tekintettel úgy döntöt-
tek, hogy az idén eljönnek hozzánk 
is. Tulajdonképpen sok év után 
90%-ban Kispál és a Borz dalokat 
hallhatunk Mezőtúron, de persze jó 
néhány szerzemény lesz Lovasi 
András más korszakaiból is.
Mellettük elmondható, hogy a 
magyar könnyűzenei élet színe-
java itt lesz nálunk. A hazai élvonal 
mellé idén is tudtunk nemzetközi 
fellépőt hívni. Szempont volt, hogy 
olyan előadót hívjunk, aki még 
aktuális. Nagy dolognak tartom, 
hogy Európa egyik legnagyobb 
elektronikus zenei fesztiváljáról – a 
Tomorrowlandről – Fedde le Grand 
magánrepülővel érkezik az East 
Festre.
A hazai előadók közül mindig hiá-
nyolnak egy-egy zenekart – amit 
maximálisan megértek – , de az 
sem jó, ha minden évben ugyan-
azokat hívjuk, illetve ennyi prog-
ramhelyet, ennél sűrűbbre már 
nem lehet megtölteni.

– A fesztivál helyszínei mennyiben 
változnak? 

– Egy kicsit nagyobb lesz a felépítés 
az elmúlt évekhez képest. A 
Ballantines-zal közösen épített 
elektronikus zenei színpadunk 
szinte kétszer akkora lesz, mint 
tavaly volt. Idén is felépül a Borsodi 
Malátabár, a Baby Wine terasz, a 
Pepsi által szponzorált nagyszínpa-
dunk is nő és egy NKA-s pályázat-
nak köszönhetően megmarad a 
Liget színpadunk is. 
A területen folytak rendezési mun-
kálatok, az előző évnél is több 
zuhanyt és wc konténert fogunk 
kihelyezni. 

– A beengedéssel kapcsolatban 
minden évben felmerülő kérdés az 
új kapu megnyitása. Készültök e 
több kapuval?

– Részben jogos a kritika. Ezt a kér-
déskört két részre osztanám: van 
egy része, ami adott és van egy 
része, amit fejleszteni kell. A keddi 
napon nyitunk két kaput, ami a 
kijutást fogja könnyíteni, illetve 
ezen a kapun a csomag nélkül érke-
zőket engedjük be. Szerdán az 
érkezők számának függvényében 
döntjük el, hogy szükséges e ezt 
megnyitnunk. Ettől a változtatástól 

a tömeg csökkenését várjuk. 
Emellett előrébb hoztuk a kapunyi-
tást, idén délelőtt 10-kor nyitunk. 
Azzal viszont nem tudunk mit kez-
deni, ha valaki 24 órával korábban 
jön, vagy a kapunyitás előtt 6 órá-
val, akkor ő 6 órát biztos sorban fog 
állni.
Itt szeretném hozzátenni azt, hogy 
tavaly pl. a szombati napra elfogy-
tak a napijegyek és a bérleteket is. 
Totál teltházunk volt. Ekkor néztük 
azt, hogy a fesztiválozók hogyan 
hagyják el a helyszínt, így tudtunk 
lépésben valamennyi embert been-
gedni. Ez kívülről úgy nézett ki, 
illetve azt lehetett hallani, hogy 
szombaton 5 órát kellett sorban 
állni. De, nem sorban állni kellett, 
hanem eldönteni, hogy haza men-
nek, vagy várakoznak, hogy lesz e 
még jegy és be tudjuk e őket enged-
ni. Emiatt is hirdetjük rengeteg 
fórumon, hogy időben meg kell 
venni a jegyeket. Egyébként a jegy-
értékesítést is külön ablakokra fog-
juk bontani csütörtökre, péntekre 
és szombatra. Külön zajlik majd a 
jegybeváltás és a jegyvásárlás. A 
fesztivál alatt is figyeljék a facebook 
és instagram oldalainkat, hiszen 
elsősorban ott értesülhetnek min-
den fontos információról.

Folyt. 2. old. 

EAST FEST
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– A fesztivál facebook oldalán fel-
vetették a kempingezők annak 
lehetőségét, hogy a boltok felé egy 
kijáratot lehetne nyitni. 
Tervezitek-e ennek a megnyitását?
– Nem. Nagyon szigorúan vesszük, 
hogy minden olcsó legyen a feszti-
vál területén. Nyilván egy sarki 
kocsmához képest drágább, de 
fesztivál szinten igen olcsónak szá-
mítanak az áraink. Védenünk kell 
azokat az árusokat, akik bevállal-
ják, hogy nyomott áron értékesíte-
nek. Úgy gondolom, hogy igen 
magas szintű kiépítettség van a ren-
dezvényen belül, de ez csak úgy 
működhet, hogy azok, akik bent 
vannak élnek a szolgáltatásokkal. 
Természetesen így is kimennek, 
ezzel nincs is probléma, de azt nem 
tehetjük meg a vállalkozókkal, 
hogy direktbe nyitunk egy kaput. 
– A telefonfeltöltési lehetőséget is 
kevesellték a fesztiválozók. Ez nő 
e idén?
– Igen, triplázódni fog. 

– Étel-, italkínálat változik-e a 
tavalyihoz képest?
– Szinte ugyanazok a partnerek 
visszatérnek hozzánk, akik 2017-
ben voltak. A fesztivál söre 2018-
ban is a Borsodi lesz, egy korsó 390 
Ft-ba fog kerülni. Az ételkínálatról 
elmondható, hogy szélesedik, az 
árakat alacsonyan tartva. A 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Kft. készül menüvel 
is, 1200 Ft-ért levest, másodikat és 
savanyúságot lehet majd megvásá-
rolni. 

– Igen változékonynak mondható 
az időjárásunk. Mennyire lehet 
felkészülni az esőzésre?
– Egy szintig fel lehet készülni rá, 
de egy szabadtéri rendezvény ese-
tében teljesen nem. A tavalyinál 
jóval több aljzatot hozunk, sátor 
pedig nagyságrendileg ugyannyi 
lesz. Idén is teljesül, ami már évek 
óta cél, hogy bármelyik helyszín-
hez száraz lábon el lehet majd 

jutni. 
– Fontos kérdés, hogy a kempinge-
zők mit vihetnek magukkal? 
– Egy darab bontatlan két literes 
ásványvizet. Ételből nem kereske-
delmi mennyiséget, valamint lehe-
tőleg mindenki műanyag evőesz-
közt hozzon. Mindig felmerül a 
vízipipa és a kiskalapács kérdése, 
beengedjük. 

– A gyermekek belépését is érde-
mes átbeszélni, hány éves korig 
ingyenes a rendezvény?
– 12 éven aluliak ingyenesen lép-
hetnek a fesztivál területére, szülői 
felügyelettel. 14 éves korig már 
venni kell jegyet, de csak szülői fel-
ügyelettel lehet bent és 16 éves kor 
alatt pedig nagykorú felügyeletével 
tartózkodhat a fesztiválon.

– Ismét erős lesz a sport része a 
fesztiválnak. Mit emelnél ki?
– A bungee jumping helyett idén 
óriás katapult érkezik. A sport igen 

erősen jelen lesz, idén is lesz 
Borsodi kupa, a hagyományos spor-
tokkal; valamint egy East Fest kupa, 
ahol póker, sörpong és kő-papír-
olló versenyek lesznek. Nagy 
újdonságunk a Lay’s E-Sport Zone. 
Nagyon komoly, 150 négyzetméte-
res installációval jelenik meg az 
E-sport az East Festen. Szervezett 
bajnokságokon vehetnek részt, 
valamint folyamatos lesz a játékle-
hetőség. 

Összegezve, ajánlott már most 
megvásárolni a napijegyeket és a 
bérleteket, hogy minden érdeklődő 
részese lehessen Kelet-
Magyarország legdinamikusabban 
fejlődő fesztiváljának. 

Strand, buli, nyaralás 2018-ban is 
Mezőtúron!

Bodor Márti

2018. 06. 30.
Mezőtúr Város Önkormányzata
Sajtóközlemény
SIKERESEN LEZÁRULT AZ 
APS KÖZPONTHOZ VALÓ 
CSATLAKOZÁS PROJEKT

Mezőtúr Város Önkormányzata által - a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívására - benyújtott „Mezőtúr Város 
Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása”elnevezésű KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2017-00912 azonosítószámú pályázat bruttó 9 millió Forint 
vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült az önkormányzatok 
közigazgatási eljárásokban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésé-
nek megvalósítására. 

Mezőtúr Város Önkormányzata vissza nem térítendő uniós támogatást 
nyert a közigazgatási eljárásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal között fel-
merülő adminisztratív terhek komplex csökkentésének, az átláthatóság 
növelésének megvalósítására. 
A fejlesztésnek köszönhetően elektronikus ügyviteli megoldások bevezeté-
sére került sor. A www.mezotur.hu oldalon keresztül elektronikus ügyinté-
zés vehető igénybe, ezáltal a hatóságok és az érdekelt felek intézményi 
kapacitásának javításával hozzájárul a hatékony közigazgatáshoz.

A projekt több helyszínen valósult meg (Mezőtúr, Kétpó, Mesterszállás, 
Mezőhék). A fejlesztések keretében bevezetésre kerülő ASP technológia 
hatékony és biztonságos működése, működtetése érdekében beszerzésre 
kerültek a rendszer által előírt informatikai eszközök, kialakításra kerültek 
a tárgyi feltételek, valamint a rendszerben dolgozók szakmai képzésben 
vettek részt.
A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. június 28-ai soros nyilvános ülé-
sén 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              

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és 
vásárlások útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban 
fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újsá-
gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényké-
pezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-
nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjte-
ménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánk-
ban 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

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon: 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
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Nem idegen azoknak a kedves 
olvasóknak az „Örömhír”, akik 
ezzel a címmel olvassák Salánki 
Anikó  on-line irodalmi sajtóban 
megjelent és  közösségi portálon 
közzétett írásait, eredményeiről 
szóló beszámolóit. 

Ez évben is több pályázaton vett 
részt, szinte mindenhol a díjazottak 
között szerepel. Ezek közül emelek 
ki néhányat, melyek az idei Ünnepi 
Könyvhét idejére hívták Anikót 
egy-egy szép ünnepre, díjátadóra. 

Határon innen és túl az 
„Életmesék” címmel meghirdetett 
pályázaton felnőtt kategóriában 1. 
helyezést ért el. Az díjazott novella 
– „Szerelemmorzsa” - családi törté-
netet dolgoz fel. Június 8-án az 
Országház Vadász termében került 
sor a díj átadására, s a szerzők már 
kézbe vehették a díszes kiállítású 
könyvet is, amiben megjelentek a 
legjobbnak ítélt írások nem csak itt-

honról, hanem Erdélyből, a 
Vajdaságból, a Felvidékről és 
Kárpátaljáról. 

Másnap újabb szép eseményre 
került sor, a Szó-kincs 2018, az 
Aposztróf Kiadó gyűjteményes 
kötetében megjelenő „Álmok nél-
kül” című novelláját dedikálta az 
Ünnepi Könyvhéten, a fővárosi 
Vörösmarty téren. 

Június 15-én a patinás Hadik iro-
dalmi kávéházban rendhagyó 
összejövetelen vehetett részt. Az 
„Utolsó olvasóért” irodalmi 
műhely elnöknője, dr. Tornay 
Judit adta át a pályadíjat és az elis-
merő oklevelet a sokak által ismert 
és több helyről már jó kritikát 
kapott „Kép a falon” című novellá-
jáért. Az irodalmi társaság egy első 
díjat ad ki évente próza illetve líra 
kategóriában, épp ezért is  megtisz-
telő, hisz nagyon sok alkotás közül 
választanak. 

Azt hiszem, hogy ez a szép kata-
lógus, három első helyezés, méltán 
tölt el büszkeséggel bennünket, 
akik szeretik és olvassák Anikó írá-
sait. Akár csak nyomatott formában 
– Szabad Föld, Új Néplap -, akár az 
internetes irodalmi újságokban – 
Irodalmi Jelen, Regénytár – és ez a 
felsorolás sem teljes.

   
Kívánunk Anikónak további sikere-
ket, termékeny alkotói éveket, ezzel 
magunknak élvezetes  olvasmányo-
kat.

Papp Erika

Örömhír – Könyvhét 2018

A Piramis együttes alapító basz-
szusgitárosára, Som Lajosra emlé-
keztek városunkban július 7-én. 
Az eseményen Herczeg Zsolt, 
Mezőtúr város polgármestere 
nevében Bodor Márta művelődés-
szervező mondta el a városvezető 
gondolatait. 

Mányi Tibor az emlékkoncert 
szervezője kiemelte, hogy immáron 
hatodik alaklommal szervezte meg 
a programot Mezőtúron és idén is 
neves zenészek és hírességek 
fogadták el a meghívást. 

Részt vett az eseményen Karda 
Bea énekesnő, Németh Nyiba 
Sándor, Csiga Sándor, Szántó Imre, 
Farkas József  Kincza, Zelenák 
Gyula, Szűcs Ádám, Kis Tamás és 
Kálnai Péter is. Az est folyamán a 
finom ételekről Miskolczi Imre gon-
doskodott. 

A koncerten mezőtúri fellépők is 
közreműködtek, ugyanis a Líria 
Társulat ismételten színes műsorral 
készült a közönségnek, továbbá 
bemutatkozott a Cooming Soon 
zenekar is. Az emlékestet a buda-
pesti  Poptimim Party Band kon-
certje zárta. 

A program idén sem valósulha-
tott volna meg támogatók nélkül.  
Támogatta a rendezvényt Mezőtúr 
Város Önkormányzata, a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Nonprofit Kft., a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft., a Mobil Shop, a 
Virág Büfé, a TAKÖV-TRANSZ 
HUNGÁRIA Kft., és még sokan 
mások. 

Veres Nikoletta

Som Lajos emlékkoncert Mezőtúron

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

A Népi Díszítőművészeti Szakkör fennállásának 40. évfordulója alkal-
mából jubileumi kiállítást rendez. A kiállításra várják a régi tagok mun-
káit. Az alkotásokat névvel ellátva hétköznap 8 és 16 óra között a 
Közösségi Ház portáján, vagy a Kézműves Házban pénteki napokon 15 
és 18 óra között lehet leadni.

Népi Díszítőművészeti Szakkör

Gyermekhíradó indul augusztustól 
a Mezőtúri Városi Televízióban.

A Kossuth Lajos Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola médiaszakkörösei a nyári 
szünidőben sem tétlenkednek. 

A Közösségi Házban több alka-
lommal találkoznak a vakáció folya-
mán, ugyanis a Mezőtúri Városi 
Televízió segítségével egy új műsort 

készítenek, amely augusztustól 
lesz látható a képernyőn. 

A műsorban bemutatják majd a 
mezőtúri nyár eseményeit gyerek-
szemmel. A tanulók a nyár folya-
mán elsajátítják a narráció készítés 
és a  videó vágás fortélyait, továbbá 
az operatőri feladatokat is kipróbál-
hatják. 

Veres Nikoletta

Televíziózás gyermekszemmel
Szeretettel meghívjuk

2018. július 21-én, szombaton 11 órára a Túri Fazekas Múzeum  
Mezőtúr, Bajcsy-Zs. u. 41.) időszaki kiállítótermébe a Donkó-
Manufaktúra „Csak tiszta forrásból” című kiállításának megnyitójára. 

A tárlatot megnyitja:
Kósa Klára

keramikusművész, a Népművészet mestere
Közreműködik:

Bárdosi Ildikó népdalénekes és
Molnár Miklós népzenész

Kiállító alkotók:
Donkó Károly és Donkóné Angyal Kornélia fazekasok

Donkó Benedek faműves
Donkóné Kóródi Anna bőrműves

Kolozsvári-Donkó Rebeka zománcműves, mézesbábos
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Tisztelt Látogatók!

Mindhárom mezőtúri kiállítótér már a tavaszi-nyári nyitvatartási rend 
szerint látogatható. 

Tehát a Túri Fazekas Múzeum hétfő kivételével naponta 10 és 12, 
valamint 14 és 17 óra között, a Városi Galéria és a Draskovits 
Kerámiagyűjtemény pedig vasárnap és hétfő kivételével naponta 10 
és 12, valamint 14 és 17 óra között.

Mindhárom tér esetében igaz, hogy előre bejelentkezéssel ettől eltérő 
időpontban is tudunk látogatókat fogadni.

TÚRI FULLÁNK NEMZETKÖZI VÍZILABDA 
FESZTIVÁL

2018. AUGUSZTUS 8-11.
Mezőtúr, Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda

www.turifullankkupa.hu

Idén augusztus 7 – 11. között 
rendezzük meg városunkban az 
ArTúr Fesztivált, majd augusztus 
12-én a XXVII. Túri Vásárt. 

A programsorozatot mindig foko-
zott érdeklődés előzi meg, hiszen 
nagyon sokan kíváncsiak rá, hogy 
ebben az évben milyen produkció-
kat láthatnak. A programokra kilá-

togatóknak nem lesz okuk panasz-
ra, a kulturális kínálat sokszínűsé-
ge, minősége és mennyisége min-
den igényt kielégít. A kínálatban 

szerepelnek kiállítások, filmvetíté-
sek, komolyzenei – könnyűzenei 
koncertek, előadóművészek, együt-
tesek, hazai művészeti csoportok 
produkciói. A hivatásos művészek 

előadásain túl lehetőséget kapnak a 
helyi amatőr művészeti csoportok 
is a bemutatkozásra. 

A fesztivál időtartama alatt a 
műsorokkal az elmúlt évekhez 
hasonlóan városunk több helyszí- 
nére várjuk Önöket. Fellép többek 
között az Ewald Rézfúvós Együttes, 
az InFusion Trió, a Szolnoki 
Szimfonikus Zenekar, Dolhai Attila, 
a Szkítia, a Zanzibár, valamint 
Péterfy Bori és a Love Band is.

A felfelé ívelő tendenciának a 
megkoronázása a Túri Vásár az 
egész napos színpadi programkíná-
latával és színes vásári forgatagá-
val. A vásár napján augusztus 12-én 
is tartogatunk néhány látványos és 
érdekes kísérőprogramot, mint pél-
dául: látványos galambfeleresztés, 
amely során 300 galamb repül fel 
egyidőben. A hagyományok megőr-
zése jegyében az ország több pont-
jából hívunk kézműveseket, tárgy-
alkotó mesterembereket. Jelen lesz-
nek a szövés-fonás, fajáték készí-
tés, szalmafonás, gyertyamártás, 
fazekasság és mézeskalács készítés 
képviselői. Az alkotók nemcsak 
bemutatják tudásukat, hanem lehe-
tőséget biztosítanak mesterségük 
kipróbálására is. A Mesterségek 
Tere 10 órától nyitja kapuit a feszti-
váltéren, és 17 óráig várja a kicsiket 
és nagyokat. Aki szereti a finom 
falatokat, az sem fog csalódni, 
hiszen ezen a napon a kulináris 
élvezetek tárháza is bőséges kíná-
lattal várja vendégeit. Valamint 
idén is lesz a vásárban főzőverseny, 
amelyre várjuk a jelentkezőket. 

Délelőtt 10 órától délután 18 óráig 
ingyenes városnéző kisvonat várja 
az érdeklődőket, amely Mezőtúr 

nevezetességeit veszi sorra. 
Reggel 8 órától élőben láthatják 

milyen is volt a betyárvirtus, hogy 
forgatják a karikást a szilajlegé-
nyek. A Fekete István úton betyár-
tanoda keretében megismerkedhet-
nek a betyárok által forgatott foko-
sokkal, legénybotokkal, karikások-
kal. A vásár ezen területén tartjuk 
meg az I. Túri Vásár Mazsorett 
Kupát a Dalma Dance Klub társ-
szervezésével. Érdemes velünk 
ébredni, hiszen a napot a 
mazsorettesek felvonulásával nyit-
juk meg, majd zenés kísérettel kala-
uzolnak bennünket a vásár terüle-
tére. A Fekete István úton felállított 
színpadunkon tekinthetik meg a 
több településről érkező mazso-
rettes műsorát, amely eredmény-
hirdetéssel és a kupák átadásával 
zárul. A délutáni órákban a vásári 
forgatagban sem maradunk zene 
nélkül, hiszen ismét érkezik hoz-
zánk a country-rockabillyt játszó, 
Dynamite Dudes formáció.

A nap folyamán színpadra lép – a 
teljesség igénye nélkül– az Alma 
Együttes, Karcagi Nagy Zoltán, Mr. 
Rick, Baby Gabi, Sipos F. Tamás és 
a Republic is. 

A fesztivál és a vásár részletes 
programját megtekinthetik prog-
ramfüzetünkben. 
Bővebb infó: 
www.turivasar.hu, 
www.muveszetinapok.hu, 
www.mkskft.hu 
A rendezvénysorozat főtámogatója 
Mezőtúr Város Önkormányzata.
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Bordács László

Idén is ArTúr Fesztivál és Túri Vásár

Lakossági tájékoztatás!  

Tisztelt Mezőtúri Polgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár meg-
rendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az alábbi 
útzárak, valamint terelő utak kerülnek kijelölésre a leírt időtartamban.

Az útzárak időtartama: 
Túri Vásár: 2018. 08. 11. szombat 13:00-tól 2018. 08. 12. vasárnap 
24:00-ig. A Petőfi út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig és a Szolnoki út a 
Tulipán úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út Széchenyi út kereszteződésig 

teljes lezárásra kerül. 

A kijelölt terelő utak a lezárás időtartama alatt: 
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út. 

Előre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket! 

Tisztelettel: Bordács László
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Vikár Béla néprajztudós, műfor-
dító, irodalomszervező, kiemel-
kedő gyorsíró, az Országos 
Gyorsíró Iroda munkatársa, majd 
vezetője.

1859. április 1-én született a 
Somogy megyei Hetes községben. 
Édesapja Vikár János itt volt refor-
mátus lelkész. Édesanyja Szomjú 
Veronika Arany János rokonságá-
ból származott. Nyolcan voltak 
testvérek, de csak hatan élték meg a 
felnőttkort. Az egyik testvére 11 
évesen az ő karjai közt halt meg 
torokgyíkban. 

Édesapja pápai diák korában tudó-
sítója volt a Petőfi Sándor által szer-
kesztett „Életképek” című fővárosi 
lapnak. A költő iránti rajongását 
átplántálta a fiába is, akit először a 
pápai gimnáziumba íratott be. 

Itt elsős gimnazista korában meg-
betegedett, szülei hazavitték 
Hetesre. Két és fél évi lábadozása 
idején ismerte meg alaposabban 
édesapja gazdag könyvtárát. 

Kedvére böngészhetett, olvasha-
tott, ekkor kezdett a klasszikus 
nyelvek tanulmányozásába, és 
ismerte meg alaposabban Petőfi 
költészetét. Dalos kedvű édesanyjá-
tól pedig sok szép népdalt tanult. 
Nem gátolták iskolai kötelezettsé-
gek. Ezt a fajta szabad szellemi 
kalandozást később is igyekezett 
biztosítani a maga számára. 

Ilyen útravalóval érkezett meg a 
pécsi főreál iskolába, ahol a 8 osz-
tályt hat év alatt végezte el. 

A gyorsírással való első találkozá-
sát gyakran elmesélte különböző 
interjúkban:

„Idősebb szobatársaim valami-
lyen különös, előttem ismeretlen 
írással leveleztek, hogy ne tudjam 
elolvasni –mert a leveleket termé-

szetesen velem küldözgették. 
Amikor megkérdeztem, hogy mi ez, 
azt mondták: nem gyermeknek 
való. Egyszer aztán sikerült megál-
lapítanom, hogy ez az előttem tit-
kolt írás nem más, mint gyorsírás. 
Kinyomoztam, hogy ki tanítja 
Pécsett a gyorsírást. 

Egyetlen egy ember volt, egy 
Scheffer nevű jogász, később 
kaposvári főjegyző. Hajlandó volt 
óránként ötven krajcárért tanítani. 
Hat órát vettem tőle, akkor tudtam 
meg, hogy van egy tankönyv is. A 
Gabelsberger-Markovits féle tan-
könyv ötödik kiadása volt ez.”

Franz Xavér Gabelsberger (Mün-
chen 1789-1849) német szte-
nográfus 1834-ben hozta nyilvános-
ságra gyorsírásos rendszerét azzal a 
szándékkal, hogy a gyorsírás az 
egész művelt emberiség közkincs-
évé váljék. Magyar nyelvre 
Markovits Iván alkalmazta, és1863-
ban tankönyv formájában adta 
közre. Ezt a rendszert a finnek is 
átvették.

Az ifjú Vikár kedvtelésből hamar 
elsajátította a gyorsírást, olyannyi-
ra, hogy igazgatói engedéllyel a 
következő évben már ő tanította 
diáktársait. Ez egyben megélhetési 
lehetőséget is nyújtott számára, 
mert otthonról nem tudták támo-
gatni.

Még itt Pécsett megtanulta a 
német nyelvű, majd egyetemista 
korában pedig a finnre átültetett 
rendszer használatát. Nyolcadikos 
diákként Arany János Dante című 
költeményének elemzésével pálya-
díjat nyert.

A rokonszenves, vidám egyénisé-
gű diák szépen rajzolt, szülei mér-
nöknek szánták. Érettségi után 
ilyen felkészültséggel, a pályadíj 
egy aranyát hozzátéve megtakarí-
tott pénzéhez Budapesten kémia-
fizika szakra iratkozott be az egye-
temre. Az előadásokat ugyan nem 
tartotta érdekesnek, de a későbbi-
ekben is szívesen búvárkodott ter-
mészettudományos témákban.

A budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem rendkívüli hall-
gatójaként folytatta tanulmányait. 
Gyulai Pál, Greguss Ágost, Szász 
Károly előadásait látogatta –és jegy-
zetelte gyorsírással. Az előadásokról 
akkor még nem készültek nyomta-
tott jegyzetek. Vikár áttételében 
azonban sokszorosítani lehetett az 
előadások anyagát. Ez a tevékeny-
ség aztán meghatározta további éle-
tét: a gyorsírás megélhetést jelentett, 
egyúttal tudományos munkájának 

nélkülözhetetlen eszközévé vált.
(Később, mint lektor, ő maga is 

tanított az egyetemen: a gyorsírás 
történelmét adta elő. Ekkor tanulta 
meg a római gyorsírást is.) 
Egyetemista korában tanárai ottho-
na megnyílt a tehetséges és szorgal-
mas diák előtt. Bundenz József a 
finn nyelv tanulására és a Kalevala 
fordítására ösztönzi. Greguss Ágost 
ajánlására pedig már 21 évesen par-
lamenti gyorsíró lesz.

Parlamenti munkája mellett 
különböző politikai lapoknak is 
küldött tudósításokat, cikkeket. Ily 
módon még Mikszáth Kálmánnal is 
kapcsolatba került. Mindezt termé-
szetesen gyorsírással végzi, s vagy 
ő, vagy valamelyik munkatársa 
teszi át rendes írásba és gépeli be.

1889-ben utazott először 
Finnországba. A Ladoga-tó környé-
kén élő emberek még őrizték a 
Kalevala nyelvéhez legközelebb 
álló nyelvjárást. Reggeltől estig 
jegyezte finn gyorsírással egy vak 
öregember énekeit. (Később a 
Kalevala-fordítással kapcsolatos 
egész gyűjteményét, gyorsírásos 
jegyzeteit a Kalevala Múzeumban 
helyezték el.)

A legnagyobb, legszembetűnőbb 
eredménye, haszna gyorsírás-tudá-
sának a népdalgyűjtés volt.

1895-re tehető a kezdete, bár 
maradtak fenn a korábbi évekből is 
gyorsírásos lejegyzései. A fonográ-
fot egy évvel később tudta besze-
rezni. A parlamenti ülések szüneté-
ben járta az országot. Gondosan 
előkészített gyűjtőútjain mindig 
gyorsírásos jegyzeteléssel kezdte a 
munkát. Ha sikerült egy-egy adat-
közlő bizalmát megnyernie, több-
ször is meghallgatta, így több szö-
vegvariánst sikerült lejegyeznie. A 
legszebb, legteljesebb népdalok 
kerülhettek aztán e fonográf-henge-
rekre (átlag 2-3 perces hangzó-
anyag).

Hasonlóképp jól ismert nagysza-
bású munkája Vikár Bélának a 
Kalevalafordítás. Huszonöt éven át 
foglalkozott vele, végül 1909-ben 
jelent meg a Magyar Tudományos 
Akadémia Kiadásában. 50 ének, 
22900 sor-mindez először gyors-
írással-utána gépelték be az áttételt.

Még 1905-ben a Kisfaludy-
Társaság műfordítói pályázatot hir-
detett. Vikár barátai rábeszélésére 
kiemelte a Kullervoról szóló részt, 
az eposz megfelelőrészébe beillesz-
tette a bővítéseket (mintegy 600 
sort), és az így önállónak tekinthe-
tő. A „Kullervo”-t a leadási határidő 

napján déli 12 órakor sikerült 
benyújtania – és megnyerte a pályá-
zatot.

Most is az történt, ami oly sok-
szor életében: az egyik tevékenység 
akadályozta a másik elvégzését. 
Nem volt már ideje áttenni a gyors-
írást  „rendes” írásba, így fiatal 
barátját, dr. Marki-Zay Lajost, a 
kiemelkedő tudású sztenográfust 
kérte meg, hogy a finn nyelvű 
Kalevala-példány margójára írt for-
dítás áttételét gépelje le és adja le a 
pályamunkát. Összeolvasni sem 
volt idejük a fordítást az eredetivel. 
Ez a kötet szerepelt Lipcsében a 
nemzetközi grafikai kiállításon, 
mint a gyorsírás fontos voltának 
fényes bizonyítéka, és elnyerte a 
magyar gyorsírók számára Lipcse 
város nagy aranyérmét.

A dolog könyvészeti érdekessége, 
hogy éppen Magyarországon tar-
tózkodott családjával együtt A. W. 
Gallen-Kallela, aki gyönyörű címla-
pot és illusztrációkat készített a 
műhöz. Így jelent meg 1909-ben.

Finnországi utazásai során találko-
zott Zichy Mihállyal Szentpéter-
váron. A művész megmutatta a 
középkori grúz eposzhoz Rusztaveli 
„Tariel”-jéhez (Párducbőrös lovag) 
készített rajzait, és bíztatta Vikárt, 
hogy fordítsa le a művet magyar 
nyelvre.

Az ekkor 50 éves tudós érzett elég 
erőt a nyelvtanulásra, és 8 évi mun-
kával elkészült a fordítás –termé-
szetesen gyorsírásos jegyzetekkel. 
A középkori grúz nyelven írt művet 
csak úgy tudta lefordítani, hogy 
segítségére volt a Rusztaveli szülő-
falujából származó ismert eszpe-
rantista költő, Cziklari György, aki 
járatos volt a régi grúz irodalomban 
és több európai nyelvet ismert. 
Vikár féléven át naponta 4 órán 
keresztül eszperantó nyelven tol-
mácsoltatta magának a régi, közép-
kori nyelven írt hőskölteményt, 
mindezt gyorsírással jegyezte.

A 47 énekből álló mű 1917-ben 
jelent meg Zichy Mihály illusztráci-
óval. 1939-ben hét tudományos tár-
saság 77 tagja köszöntötte a 80 éves 
tudóst. Majd mire véget ért a II. 
világháború elvesztette szeretteit, 
lakását bombatalálat érte.

Dunavecsén idős nővérénél 
lakott, s a Somogyból magukkal 
hozott öreg cseléddel. Molnár Lajos 
református lelkész segítette őket, 
ahogy tudta. A háborús nyomorú-
ságban sem hagyta el a humora. 

Folyt. 6. old. 

Ki volt Vikár Béla?
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1944 telén így ír:
”egy betűtől függ életünk: ma 

még megvagyunk, holnap megfa-
gyunk….” Boldog lehet, aki manap 
még vacsorába is harap.”

1945 tavasza újra lendületbe 
hozza, kéziratai kiadására készül, 
az általa szervezett irodalmi társa-

ságok életre keltését tervezi.
1945 szeptember 22-én jókedvű-

en ébredt, és az öreg cselédet kérte: 
énekeljen valami jóféle somogyi 
népdalt. 

Ez volt az utolsó népdal, amit hal-
lott. Délután csendesen elaludt. A 
nagyon várt nyugdíja a temetésre 

érkezett meg. 
S végül hadd említsem, hogy 

Vikár szívesen verselt, de ő maga 
nem pályázott költői babérokra. 
Ám egyik versében mindannyiunk 
számára közvetít egyfajta túlélési 
derűt:

„….és ha sír is a szív árván, 
nevető rím a szivárvány,
amely könnyzáporon át,
mintegy égi zálogul
bánatunk fölé borul 
s tesz reá fénykoronát.”

Majorné Bániczki Julianna
Vikár-kutató

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy 
irodánk a tavalyi évben töltötte a 
15. évét és ezen alkalomból a 
Magyar Turisztikai Ügynökség 
meglepett bennünket egy oklevél-
lel! 

Reméljük, hogy az elkövetkezen-
dő években is az Önök szolgálatára 
lehetünk és a Tourinform Iroda 
továbbra is szeretettel várja Önöket! 

Hasonlóan az előző évekhez idén 
is színes kínálattal rendelkezünk 
turisztikai kiadványokból, prog-
ramajánlókból, több féle térképből 

és ezen felül tanácsokkal is szíve-
sen ellátjuk Önöket, hogy mit érde-
mes megnézni Magyarországon! 

Irodánkban továbbra is vásárol-
hatnak mezőtúri apróságokat, így 
többek között, tollakat, kulcstartó-
kat, hűtőmágnest, Mezőtúr térké-
pet, képeslapokat és apróbb kerá-
miákat! 
Ezek mellett kapható irodánkban a 
Lámpás, a Körös menti ízek, Dr. 
Gombás István: Egészségügy 
Mezőtúron című könyve és a 
Mezőtúr Képeskönyv is! 

Nyitvatartási időben, hétfőtől 
péntekig, 8 órától 16 óráig, szomba-
ton 8 órától 13 óráig várjuk Önöket 
személyesen, e mailen vagy akár 
telefonon is! 

Elérhetőségeink: 
Tel./Fax: 56/350-901
Tel.: 56/550-637 
E-mail: mezotur@tourinform.hu

Kalán Hajni
irodavezető

Elismerő oklevelet kapott a Tourinform Iroda

A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2018. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

•	 július 25. 8-13 óra
•	 augusztus 12. 9-14 óra 

Túri Vásár
•	 augusztus 29. 13:30 - 16 óra
•	 szeptember 26. 8-13 óra
•	október 3. 8-13 óra  

ifjúsági véradás
•	október 31. 14-18 óra

     HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
•	november 28. 8-13 óra
•	december 19. 9-16 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 
kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra.

Személyi igazolványát és TAJ 
kártyáját ne felejtse otthon!

Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

Véradás 2018

Könyvtárunk, közel húsz éve 
már, hogy nyaranta meghirdeti és 
rendezi Rege táborát az alsó tago-
zatos diákok részére. Így volt ez 
ebben az évben is.

A lelkes résztvevőkkel érdekes 
programokat éltünk át, miközben 
épp  Mátyás királyról szereztünk 
ismereteket. A mondák feldolgozá-
sa mellett kézműveskedtünk min-
den nap a törzshelyünkön a Jurta 
teremben, illetve meglátogattuk a 
Túri Fazekas Múzeumot és a 
Kézműves Házat. Mindkét helyen 
szívesen fogadtak minket, és szép 
használati tárgyakat készítettünk. 

A hét folyamán népi játékokat 
játszottunk. Talán hasonlóan tölt-
hették szabadidejüket a középkori 
gyerekek, emberek is. Lenéztünk a 
városháza tornyából, jógáztunk 
Nórival, megismerkedtünk a 
Kutyákkal az Életért Alapítvány 
mezőtúri csoportjának tagjaival, 
kutyáikkal, akiket Lukács Marci és 
az apukája hozott el hozzánk, lova-
goltunk a Szilágyi lovastanyán és a 
mezőtúri strandon is lubickoltunk. 
Ez évi nagy kirándulásunk a 
Tiszakürti Arborétumba vezetett, 

ahol a kedves idegenvezető nénitől 
sok érdekeset megtudtunk az ott 
élő növényekről. Itt is 
kézműveskedtünk, és ki is próbál-
tuk az általunk készített hajókat, 
majd „igaziból „ is hajókáztunk. 
Egy lovagi torna során pedig eldön-
töttük, hogy kik lennének közü-
lünk a legügyesebb lovagok. Az 
utolsó napon egy Fele sem igaz! 
vetélkedőn adtunk számot a héten 
szerzett tudásunkból.
Búcsúzásképpen a fotók segítségé-
vel felidéztük közös élményeinket, 
arcot festettünk, sütiztünk és a 

táborban tanult dalokat énekeltük. 
Köszönjük a Polgármesteri  

Hivatalnak, a Szőlőfürt Vendég-
lőnek, a Túri Fazekas Múzeumnak, 
a Kézműves Háznak, Molnár 
Nórinak, Lukács Mihálynak és 
Marcellnek a szíves vendéglátást, 
fogadtatást foglalkozást, és nem 
utolsó sorban a könyvtár munkatár-
sainak a sok-sok háttérmunkát s a 
két segítőnknek, Tündinek és 
Dorinának az élményekben gazdag 
hetet.
Találkozzunk jövőre is! 

Edit néni, Gabi néni

Rege tábor 2018. 
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Kedves Olvasó! 

Mint tudjuk a kutató orvostudo-
mány egyik legfantasztikusabb vív-
mánya a fertőző betegségek elleni 
védőoltások kifejlesztése. Ezzel egy 
olyan erős prevenciós fegyver 
került elérhetővé, amelynek beadá-
sával az emberiséget évezredeken 
át sújtó tragikus kimenetelű beteg-
ségek, világjárványok váltak mérsé-
kelhetővé, akár leküzdhetővé. Nem 
kérdés, egy betegséget sokkal jobb 
és egyszerűbb megelőzni, mint 
kezelni.

Napjaink egyik legkomolyabb 
kihívásai közé tartoznak a Strepto-
coccus pneumoniae /pne-
umococcus/ fertőzések, hiszen 
bármely életkorban súlyos kimene-
telű betegségeket okozhatnak az 
immunrendszerünk aktuális álla-
potától függően. Ezek a kórokozók 
megtalálhatóak légutainkban tüne-
teket nem okozva, de bizonyos ese-
tekben betegség alakul ki. Kezelés 
hiányában a baktérium akár beke-
rülhet a véráramba és véráramfertő-
zést okozhat. A betegségnek ez a 
súlyos, invazív formája az érrend-
szer károsodását, és egyéb szervek 
megbetegedését is okozhatja, illet-
ve átjutva az agyhártya burkain 

súlyos, életveszélyes állapotot ered-
ményezhet, ami a paciens halálát, 
vagy felépülve maradandó károso-
dását eredményezheti. Csepp-
fertőzéssel terjed, így gyakran okoz 
minden populációban megbetege-
dést, leggyakrabban gyermekeknél 
középfülgyulladást, felnőtteknél 
pedig tüdőgyulladást. 
Miért is olyan veszélyes a tüdő-
gyulladás?
Európában a fertőző betegségek 
közül ebben halnak meg a legtöb-
ben, a betegség szövődményes, 
elhúzódó, és a paciens gyakran kór-
házi kezelésre szorul. A betegek 
20-40 %-a kórházba kerül, ebből 
mintegy 10-20 % a korszerű antibio-
tikus kezelés ellenére is belehal a 
pneumococcus okozta tüdőgyulla-
dásba.1

Kiket érdemes oltani, kik bírnak 
fokozott kockázati tényezővel?2

•Minden	2	év	alatti	gyermek,	mert	
immunrendszerük éretlen még a 
fertőzések leküzdésére. 2014 óta 
részükre a korszerű konjugált vak-
cina ingyenes és kötelező.
•Minden	65	év	feletti	felnőtt,	mivel	
esetükben a kor előrehaladtával az 
immunrendszer kevésbé lesz ellen-
álló a betegségekkel szemben, így 
könnyebben megfertőződnek és 

súlyosabb lesz az esetlegesen kiala-
kult betegség lefolyása.
•Zárt	közösségben	élők,	idősottho-
nok lakói, mivel ott fokozott a haj-
lam a betegségek terjedésére.
•Dohányzók,	 rendszeres	 alkohol-
fogyasztók.
•Fokozott	kockázattal	bírnak	a	kró-
nikus betegségben szenvedők, 
ebből a csoportból is kiemelendő a 
különösen veszélyeztetett légző-
szervi betegek, mint az asztmások, 
a COPD-s betegek, a tbc-ben és hör-
gő-tüdőrákban szenvedők. Fontos 
hangsúlyozni, hogy ez a betegség-
csoport fokozottan fogékony az inf-
luenzafertőzésre is.

Mezőtúr város Önkormány-
zatának Képviselő Testülete felis-
merve a védőoltás jótékony, bizton-
ságos, betegség megelőző hatását 
és a prevenció fontosságát, védőol-
tási programot indít a városban. A 
65 év feletti mezőtúri lakosok közül 
ingyenesen elérhetővé teszi a kor-
szerű konjugált pneumococcus 
vakcinát a különös kockázattal bíró 
krónikus légzőszervi betegségben 
szenvedőknek, tartós védettséget 
nyújtva ezzel a pneumococcus 
okozta megbetegedésekkel szem-
ben. Levélben értesülnek az érintett 
lakosok ezen lehetőségről, a kórház 

Tüdő-gondozójának dolgozói pedig 
készséggel állnak rendelkezésre és 
szeretettel várják az oltandók körét. 

Összegzésül elmondható, hogy 
az önkormányzat prevenciós prog-
ramja egyedi lehetőséget kínál és 
különös jelentőséggel bír, hiszen az 
idősek egészség támogatása erősíti 
a családok nagyszülői hátterét, 
továbbá felhívja a figyelmet az 
egészségünk iránti felelősség válla-
lásra, mint legnagyobb értékre, 
szem előtt tartva az egészséges 
tudatosság és az egészségnyereség 
megnyugtató egyensúlyát.

Irodalom:
1.Dr. Székely Éva Pneumónia idős-
korban- a megelőzés lehetőségei. 
Korszerű Kaleidoszkóp | 1. évfo-
lyam, 1. szám, 2015. December 
2. EMMI Módszertani levele a 2018 
évi védőoltásokról, Eü Közlöny 
2018/3

Mezőtúr, 2018-06-24 

Dr. Csellár Zsuzsanna

A cikk megjelenését a Pfizer Kft. 
támogatta. 

A pneumococcus fertőzés megelőzésének jelentősége
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A gyümölcsök egészségesek, 
frissen fogyaszthatók, nyáron 
könnyen és olcsón beszerezhető-
ek, és a hőségben akár önálló 
étkezésként is szívesen választ-
juk őket. A fogyasztásukkal kap-
csolatban azonban gyakran 
merülnek fel kérdések. 

A legtöbb hazai, friss idénygyü-
mölcsnek magas a vitamintartalma. 
Hazánk szerencsés éghajlata segíti, 
hogy nagyon széles palettából válo-
gathatunk ízlésünknek megfelelő 
gyümölcsöt. Ezekből érdemes 
naponta több alkalommal is 
fogyasztani. 

A piros színű gyümölcsökben 
olyan antioxidánsok is vannak, 
amelyek különösen előnyösek a 
szervezet számára. A sárga és 
narancssárga gyümölcsök vagy 
zöldségek nagyobb mennyiségű 
A-vitamint tartalmaznak. Leg-
könnyebben emészthető gyümöl-

cseink az eper a cseresznye a 
meggy, a narancs, a citrom a sárga-
barack és szilva. Az alma és a körte 
főzve jobban emészthető. 

A kiegyensúlyozott táplálkozás 
elvét követve érdemes „színesen”, 
azaz minden fajtából, a szezonnak 
megfelelően fogyasztanunk. Fon-
tos, hogy a gyümölcsöket mindig 
két étkezés között vagy étkezés 
előtt fogyasszuk, ellenkező esetben 
a gyümölcsök nem hasznosulnak 
kellőképpen a szervezetben, és kel-
lemetlen, erjedéses folyamatokat 
indíthatnak el. 

Mi okozhat gyomorégést?  
Az égető, maró, kellemetlen érzést 
a gyomorból a nyelőcsőbe visszaju-
tó gyomorsav okozza. Gyakran a túl 
gyorsan, illetve az egyszerre túl 
nagy mennyiségben elfogyasztott 
étel a gond, de a mozgáshiány vagy 
a túlsúly is fokozhatja a tünetek 
erősségét, gyakoriságát. Gyo-
morégést a túl zsíros, fűszeres éte-

lek fogyasztása mellett valóban 
gyakran okoznak gyümölcsök is. 
Különösen a savas kategóriába tar-
tozókat érdemes kerülni: ilyenek 
pl. a meggy, a narancs vagy a sava-
nyúbb almafajták.

Érdemes gyümölcsnapot tartani? 
Az időközönként – havi 1-2 alka-
lommal – beiktatott gyümölcsna-
pok - frissen préselt gyümölcslevek, 
segíthetnek a gyomor- és bélrend-
szer tehermentesítésében és a 
méregtelenítésben. A rostdús gyü-
mölcsök jótékony hatással vannak 
a szervezetre, a gyümölcsnapok 
azonban fogyókúraként, huzamo-
sabb időn át nem alkalmazhatók. 
Gyümölcsnapot tartani gyermekek-
nek egyáltalán nem javasolt, bizo-
nyos betegségek, tartós gyógyszer-
szedés esetén pedig csak orvosi 
javallatra végezzünk ilyet. Inkább 
ügyeljünk rá, hogy gyümölcsöket 
ne csak egy-egy kiemelt nap alkal-
mával, hanem rendszeresen 

fogyasszunk. Egy kellemetlen mel-
lékhatás: a fruktóz felszívódási 
zavar. A gyümölcsök édes ízét a 
gyümölcscukor, más néven fruktóz 
adja. Vannak, akiknek szervezeté-
ből ez az enzim hiányzik, így náluk 
fruktóz tartalmú ételek fogyasztá-
sát követően hasfájás, haspuffadás 
és hasmenés jelentkezhet. A fruk-
tóz felszívódási zavar általános 
tünete lehet még az étkezések 
alkalmával korán fellépő teltségér-
zet, illetve a fokozott bélmozgás, 
fáradtság, fejfájás, feszültség. 
Magas fruktóz tartalmú ételek: 
alma, birsalma, körte, füge, szőlő, 
kristálycukor, méz.

Vad Károlyné dietetikus
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11

Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com

Nyári gyümölcsfogyasztás 

A Mezőtúri Liget
Fái között járva,
Szívemben újra

Megszólalnak a tegnapok,

Érzem, ahogy a
Szél megölel, és

Hívogatnak a fák, a bokrok,
S a nyíló virágillatok.

Szívem dobbanásában
Még meghallom a

Hívó szót, mint egykor,
Mikor gyermek voltam,
És zenének hallottam

A harangszót.

Ma is áttör a fény
A lombokon, ma is 

Szól a madár
Az ágakon.

De a „Szív küldi Szívnek”
Műsor ma már másképp szól, 

Nagyon más lett az akarat, 
Okos telefonok tömege

Súgja az alig érthető szavakat.

Azért a lombok még
Szeretnek, s a Tó partján, 

A játszótéren, vidáman
Nevetnek a gyerekek.

Megszépült a Liget, a Tó
De valami megváltozott, 

Ma már más lett
A randevú, más a szó.

Azért örüljetek gyerekek,
Játszatok és majd

Emlékezzetek,
Milyen volt egykor a Liget, 

A Tó, majd Ti is mondjátok el,
Unokáitoknak, ha lehet.

Mert a „Szív küldi Szívnek”
Ma is ott lebeg

A Ligeti Fák alatt,
S ha lesz rá égi akarat,

Újra szól majd a
Ligeti Fák alatt.

Dr. Keresztes Károly

A LIGETI FÁK ALATT

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kertgondozásból származó zöldhulladékok begyűjtése 2018-ban is a szelektív hulladék (narancssárga kuka) ürítésével 

egy időpontban, négyhetente történik. A hulladékok elszállítása továbbra is az általunk forgalmazott biológiailag lebomló zöld zsákokban lehetséges 
melynek ára: br. 200 Ft/db. A zsákok megvásárolhatóak a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén 5400 
Mezőtúr, Kávási S. u. 25. szám alatt.                    Köszönjük megértésüket:

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
06-56-350-037
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Most a megállás és várakozás 
szabályaival foglalkozunk, mert 
sajnos sok esetben nem tudunk 
közlekedni, de megállni és várakoz-
ni sem. Már országos probléma lett 
a szabályos megállás és várakozás 
is, ezért most ezek szabályaival fog-
lalkozunk. 
Megállásnak nevezzük, ha jármű-
vel a be-és kiszállás idejére, vagy 
folyamatos fel-és lerakodás idejére 
vagy egyéb okból megáll, ha a veze-
tő járművénél marad, legfeljebb 5 
percig tartózkodik egy helyben. 
Várakozásnak nevezzük, a jármű-
vel a megállásnál hosszabb ideig 
egy helyben tartózkodást. 
-Járművel megállni illetve várakoz-
ni kétirányú forgalmi úton, ha a 
közúti jelzésekből más nem követ-
kezik : 
- Csak az úttest menetirány szerinti 
jobb szélén (30 cm-en belül) lehet, 
- azzal párhuzamosan,
- egy sorban szabad.
- Egysávos egyirányú úton (3,5 m) 
sehol nem állhatok meg, mert a 
jármű mellett nem marad szabadon 
3 m széles sáv. 
- Kétsávos egyirányú úton (2x3,5 
m-es) csak jobb szélső úton lehet.
- Az egyirányú úttest bal szélén 
csak akkor szabad megállni, ha 
megálló jármű mellett jobb széléig 
mérve legalább 5,5 m széles hely 
marad. 
- Kerékpárral, segédmotoros kerék-
párral és kétkerekű motorkerékpár-
ral, akár ferdén, vagy kettő egymás 
mellett is megállhat, ha nem széle-

sebb helyet foglal el, mint egy sze-
mélygépkocsi. Kijelölt parkoló ese-
tén két egy nyomon haladó jármű 
beállhat, de személygépkocsi mellé 
nem állhat be az egy nyomon hala-
dó jármű. Mindenhol tilos megállni 
ahol azt tábla tiltja, ezen kívül ahol 
tiltja a szabály.
Tilos megállni a forgalmi és a 
műszaki okból történő megállás 
kivételével: 
a, ahol a jármű fényjelző készülék, 
vagy jelzőtábla észlelését akadá-
lyozza,
b, ahol a jármű és az úttesten levő 
záróvonal között legalább 3 méter 
széles hely nem marad,
c, be nem látható útkanyarulatban, 
bukkanóban, vagy más olyan 
helyen, ahol a járművet a többi 
jármű vezetője nem észleli,
d, körforgalmi úton, útkeresztező-
désben és úttest szélének metszés 
pontjától számított 5 m távolságon 
belül,
e, kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, 
valamint gyalogos-átkelőhely előtt 
5 méter távolságon belül: kerékpár-
ral, segédmotoros kerékpárral, 
motorkerékpárral, kézi kocsival, 
személygépkocsival. 
15 méter távolságon belül: minden 
egyéb járművel, 
f, hídon, aluljáróban, alagútban, és 
ezek ki és bejáratánál,
g, vasúti átjáróban és attól mért 30 
m távolságon belül, vasúti és villa-
mos pályához olyan közel, ahol 
ezeket a közlekedésben nem aka-
dályozza,

h, más járművel: busz, trolibusz, 
villamos-megálló és taxiállomást 
jelző tábla előtt 15 méteren és utána 
5 m távolságon  belül. Kivéve: ha 
útburkolati jelből más következik,
i, autóbuszöbölben, autóbusz-for-
galmi sávban,
j, villamos-megállóhelynél lévő jár-
dasziget és a hozzá közelebb eső 
járda közötti úttestrészen,
k, 1000 kg-nál nagyobb tengelyter-
helésű járművel járdán,
l, kapaszkodó sávban, gyorsítósá-
von, lassítósávon, kerékpársávon, 
nyitott kerékpársávon, kerékpár-
úton, gyalog és kerékpárúton,
m, különösen veszélyes helyeken, 
az útburkolati jellel jelzett terüle-
tén,
n, autópályán és autóúton (leálló 
sávon is csak műszaki okokból sza-
bad).
Járdára csak akkor szabad felállni 
ha: 
a, jelzőtábla vagy útburkolati jel 
megengedi.
b, a jármű a járda szélességének 
legfeljebb a felét foglalhatja el, 
c, járdán a gyalogosok közlekedésé-
re legalább 1,5 m széles hely marad-
jon, 
d, jármű tengelyterhelése az 1000 
kg-ot nem haladhatja meg. 
A járdán megállhat: mozgáskorlá-
tozott jármű, betegszállító jármű, 
iskolabusz, gyermekeket szállító 
busz, kerékpár, segédmotoros 
kerékpár, kétkerekű motorkerék-
pár, akkor ha külön nem engedik 
meg, de csak a járda szélesség felét 

foglalhatják el, vagy 1,5 métert sza-
badon hagy a gyalogosoknak. 
Forgalmi okból is tilos megállni: 
- kijelölt gyalogátkelőkön, 
- útkereszteződésben, 
- vasúti átjáróban. 
Tilos várakozni mindenhol, ahol 
megállni tilos:
a, három külön úttestű út középső 
úttestén, 
b, lakott területen kívüli főútvonal 
úttestén, 
c, ahol a jármű az út menti ingat-
lanra való ki-be hajtást akadályoz-
hatja kivéve az ingatlantulajdonos 
engedélyével (kapubejáró),
d, ahol szabályosan várakozó másik 
jármű megközelítését vagy elindu-
lását akadályozhatja,
e, az úttesten ott ahol a járdán a 
megállás megengedett. 
Mozgáskorlátozott személy vagy az 
őt szállító jármű vezetője és a 
betegszállító gépjármű olyan 
helyen is várakozhat, ahol várakoz-
ni tilos tábla tiltja a várakozást (de 
parkolási engedélynek ott kell len-
nie). Jó lenne, ha piaci napokon a 
volt MHSZ-nél levő nagykapu előtt 
sem várakoznának, mert akadá-
lyozzák a szolgálati kocsi kiállását, 
és oda is érvényes a várakozási tila-
lom.

Mezőtúr Városi 
Baleset Megelőzési 

Bizottság 
Molnár Sándor  

KRESZ szakoktató.

Közlekedjünk szabályosan 

Tisztelt Olvasóink!

A 2018. július 6-i Mezőtúr és 
Vidéke 3. oldalán megjelent  
Főszerepeben a népművészet 
című cikk kiegészítése : 
A Közösségi Házban június 23-án 
megnyitott kiállításon a mezőtúri 
alkotások mellett az öcsödi, a 
szentesi, a békéssszentandrási, a 
tiszaföldvári, a kisújszállási és a 
túrkevei hímzőszakkörök munkái 
tekinthetőek meg egészen július 
30-ig.
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Keresse a gyepmestert:

- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok 

elszállítása,
- közterületen elhullott állatok beje-

lentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:  - délelőtt 8-10-ig, 
 - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időnt úli megkereséshez telefonon egyez-

tetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517 
 Gyepmester
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LépcsőházŐr program

„Az állampolgárok többsége ott-
honát a nap jelentős részében fel-
ügyelet nélkül hagyja, és a lakások 
biztonságtechnikai szempontból 
gyakran sebezhetőek. Az ilyen, lép-
csőházak felől nem védett otthonok 
könnyű célpontot jelentenek a 
bűnözőknek. A lépcsőházba telepí-
tett kamerarendszer -melynek elen-
gedhetetlen eleme a megfelelő 
szoftver - több funkciót lát el. 
Megkönnyíti az elkövetők felderíté-
sét, a bűncselekmény bizonyítását, 
növeli a lakók, lépcsőházba látoga-
tók szubjektív biztonságérzetét, 
valamint a bűnelkövetők jó részét 
eltántorítja a bűnelkövetéstől.”
Fontos tudnivalók a kamerarend-

szer telepítésével és üzemeltetésé-
vel kapcsolatban:

Amennyiben kamerarendszert 
társasházban, közös tulajdonban, 

vagy használatban lévő épületré-
szen, vagy helyiségben szeretnének 
elhelyezni, abban az esetben a sze-
mélyiségi jogok korlátozását a tár-
sasházakról szóló törvény rendel-
kezései szabják meg. A kamera-
rendszer kizárólag az emberi élet, a 
testi épség, a személyi szabadság-
védelmét, a jogsértő cselekmények 
megelőzését és bizonyítását, vala-
mint a közös tulajdonban állóva-
gyon védelmét szolgálhatja.

A zárt rendszerű műszaki megol-
dással kiépített kamerarendszer 
létesítéséről és üzemeltetéséről a 
társasházi közgyűlés az összes 
tulajdoni hányad szerinti legalább 
kétharmados többséggel rendelke-
ző tulajdonostársak igenlő szavaza-
tával dönthet.

A felvételek helyes archiválás úgy 
történik, hogy azokat a rögzítést 

követő tizenötödik napig kell tárol-
ni, abból a célból, hogy azok a rög-
zítés helyszínén elkövetett bűncse-
lekmény, vagy szabálysértés miatt 
indult büntető-, szabálysértési vagy 
más hatósági, bírósági eljárásban 
bizonyítékul felhasználhatóak 
legyenek. A határidő lejártát köve-
tően a fel nem használt felvételeket 
haladéktalanul törölni kell úgy, 
hogy azok többé ne legyenek hely-
reállíthatóak.

A kamerarendszer által rögzített 
felvételeket az üzemeltető csak a 
szerződésből fakadó kötelezettsé-
gei érvényesítéséhez szükséges és a 
jogsértőcselekmény megelőzése, 
vagy megszakítása érdekében mel-
lőzhetetlen esetben jogosult megis-
merni, és a felvételeket csak a bíró-
ság, a szabálysértési vagy más ható-
ság részére továbbíthatja. A felvéte-

lek továbbításra kizárólag törvény-
ben meghatározott esetekben, és a 
felvételre igényt tartó adatkezelési 
jogalapjának megfelelő igazolása 
után kerülhet sor. A felvételeket a 
továbbítás megtörténte után hala-
déktalanul törölni kell.

A kamerarendszerrel felszerelt 
épületbe, épületrészbe és a kame-
rák által megfigyelt területre belép-
ni, ott tartózkodni szándékozó sze-
mélyek figyelmét jól látható helyen, 
jól olvashatóan, a megfelelő tájé-
koztatásra alkalmas módon fel kell 
hívni az elektronikus megfigyelő-
rendszer alkalmazására.

Mezőtúri Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztály

arTúr Fesztivál - 2018. augusztus 7-11.
InFusion Trió, Zanzibar, Péterfy Bori & Love Band,

Ewald Rézfúvós zenekar, Bud Spencer & Terence Hill 
Emlékzenekar, Dolhai Attila

Túri Vásár - 2018. augusztus 12.
Republic, Alma Zenekar, Baby Gabi, Mr. Rick

...és még sokan mások! 

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
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Nyári szünet van a városi teke-
bajnokságban is. A 2017/2018-as 
szezont Fodor István szakosztály-
vezetővel, szervezővel értékeltük.

– Az „A” osztályban 6, a „B” osz-
tályban 8 csapat indult. Mindkét 
osztályban amatőr sportolók szere-
pelnek, annyi különbséggel, hogy 
az „A” osztályban csapatonként egy 
igazolt versenyző is játszhat. Idén a 
szezonban 90 fő játszott. A városi 
bajnokságba bárki jelentkezhet, 
minimum 4 fős, maximum 8 fős 
csapattal. 
A szezon mindig szeptember köze-
pén indul, idén május végéig tar-
tott. Az eredmények a követezőek:

A” osztály
I. hely: Létesítmény 43 pont
II. hely: Tűzszer 37 pont
III. hely: Aivarex 30 pont
„B” osztály:
I. hely: Masiniszták 56 pont
II. hely: Oncsa 45 pont
III. hely: Boltosok 35 pont

A szezonban 30 fordulót tartot-
tunk, ez talán kicsit túlnyúlt a kelle-
ténél, úgy gondolom, hogy 25 for-
duló az ideális. Általánosan a teké-
ről elmondható, hogy nincs életkor-
hoz kötve, 10 éves kortól 100 éves 
korig, nők-férfiak vegyesen játsz-
szák, igazi tömegsport. Nem köny-
nyű, 60 dobás van mérkőzésenként 
egy csapattagra, a 4 fős csapatnak 2 
órát vesz igénybe. 

A csapatok után az egyéni bajnok-
ság zajlik, idén a férfiaknál 36 fő, a 
nőknél pedig 12 fő nevezett.
Nők: 
I. hely: Toldi Krisztina
II. hely: Kovács Józsefné
III. hely: Deákné Tünde
Férfiak:
I. hely: ifj. Hegyi István
II. hely: Fodor István
III. hely: ifj. Rácz Sándor

A megyében Szolnokon és 
Mezőtúron szerepel teke a sport-
ágak között. Városunkban az idén a 
XXVII. Városi Bajnokság zajlott, 
1990-ben indult és azóta is töretlen 
sikernek örvend. Igazolt játékosa-
ink is vannak, az NB II-es igazolt 
csapatunkban 11 felnőtt és 3 ifi játé-

kos. Az igazolt játékosok közé való 
utánpótlást a Városi Bajnokság 
képzi – ismertette Fodor István. A 
mezőtúri keret NB II-ben az induló 
12 csapat között az 5. helyen vég-
zett. Az eredményhez szívből gra-
tulálunk!

Játékosaink egy rövid pihenés 
után augusztus 18-án Túri Kupa 
meghívásos tekeversenyt szervez-
nek, ahol igazolt és amatőr csapa-
tok mérik össze tudásukat.  
A Városi Bajnokságon való részvé-
tel iránt szeptember elején lehet 
érdeklődni Fodor István szakosz-
tályvezetőnél. 

Bodor Márti

Városi Tekebajnokság

Idén is megrendezte a Túri Lovas 
Klub Sportegyesület a Szűcs 
Gergely Emlékversenyt július 7-én 
Mezőtúron a Kávási Sándor úti 
lovaspályán.  A megye számos 
pontjáról és még a Mátrából is 
érkeztek versenyzők az amatőr 
gyermeklovasversenyre, melyre 
összesen 102 nevezés érkezett.
A program délelőtt 9 órakor vette 
kezdetét. A megnyitón Szűcs 
Dániel, önkormányzati képviselő, a 
Művelődési Oktatási és Sport 

Bizottság elnöke mondott beszédet, 
aki kiemelte, hogy 2004 óta rende-
zik meg a versenyt Mezőtúron. 
A nap folyamán díjlovaglás, kezdő 
mini, kezdő, haladó, mini ugró , 
nehéz és nyitott kategóriában 
mérettethették meg magukat a 
kicsik és nagyok. A legfiatalabb ver-
senyző két és fél éves volt. 
A program este fél hétkor nagyon jó 
hangulatban ért véget. 

Veres Nikoletta

Szűcs Gergely Emlékverseny

A Mezőtúri Horgász Egyesület, 
Balogh Sándor Finomszerelékes 
Emlékversenyet rendezett 2018. 
július 8-án a Ligeti tónál.
A következő eredmények születtek:
1.hely: Kiss Zoltán 10,47 kg
2.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos 5,17 kg
3.hely: Kádár Zoltán 4,76 kg
4.hely: Malavolti Andrea 3,77 kg
5.hely: Pap István 3,53 kg
6.hely: Katona László 2,78 kg
7.hely: Balogh István 2,53 kg
8.hely: Vásárhelyi Lajos 2,43 kg
9.hely: Krecskó László 2,32 kg
10.hely: Pál György 1,83 kg

11.hely: Juszku István 1,66 kg
12.hely: Debreceni János 1,36 kg
13.hely: Veres Imre 1,16 kg
14.hely: Ványai Zoltán 0,92 kg
Össz. induló: 18 fő.
Össz. fogás: 44,69 kg
Gratulálunk a versenyzőknek!

Köszönjük a támogatást: Malavolti 
Andrea, Balogh Sándor, Pinki 
Horgász és Kisállateledel Bolt, 
Mezőtúri Horgász Egyesület, 
Mezőtúr és Vidéke.

Balogh Sándor Finomszerelékes Emlékverseny

Balázs Árpád Emlékverseny, Páros, fenekes 24 órás, Horgászverseny
2018. 06. 30-07. 01.

Harcsás Holtág
1.hely: Csató Sándor, Hajdú Róbert Pinki 75,70 kg
2.hely: Fási Mariann, Krecskó László 43,29 kg
3.hely: Enyedi András, Hampó Sándor 40,35 kg
4.hely: Kerékgyártó Antal, Hodos András 31,95 kg
5.hely: Patkós Imre (Tejföl), Ifj. Patkós Imre 29,8 kg
6.hely: Blaha József, Ifj. Blaha József 26,35 kg
7.hely: Vásárhelyi Lajos, Ifj. Vásárhelyi Lajos 25,37 kg
8.hely: Legeza György, Bámer László 24,55 kg 
9.hely: Takács Dóra,  Bartos Péter 22,62 kg
10.hely: Derecskei Sándor, Fejes István 22,60 kg
11.hely: Blaha Ferenc, Szűcs Tamás 20,52 kg
12.hely: Enyedi Ferenc, Fekete Lajos 19,60 kg
13.hely: Kézsmárki Attila, Pap István 16,14 kg
14.hely: Juszku István, Katona László 14,94 kg
15.hely: Gulyás Sándor, Gulyás Bence 14,85 kg
16.hely: Ifj Derecskei Sánor, Derecskei Sándor 13,23 kg
17.hely: Fejes István 9,71 kg
18.hely: Nádházi Nándor, Ifj. Nádházi Nándor 7,19 kg
19.hely: Igrici Sándor (Bivaly), Igrici Dávid 6,81 kg
20.hely: Hummer Antal, Csipes József 6,59 kg
21.hely: Patkós József, Murányi Bálint 6,10 kg
22.hely: Varga Anita, Simon Sándor 6,04 kg
23.hely: Dóci Csaba, Kovács Olivér 4,30 k.
24.hely: Juhász István, Szűcs Zoltán 3,60 kg
25.hely: Nádházi Gábor, Ifj. Nádházi Gábor 3,34 kg
Össz. fogás: 495,54 kg
Össz. létszám: 50 fő
Legnagyobb hal: Krecskó László, 7,8 kg, amúr.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Balázs Árpád, Kerékgyártó Antal, Hodos András, Blaha 
József, Gugyel Sándor, Mezőtúr és Vidéke.

Balázs Árpád Emléverseny a Harcsás Holtágon

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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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: Veres Nikoletta. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2018. július 25. (szerda) 15.00 óra

Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az 
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-
ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A 
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem 
vállalunk.

ELHUNYTAK
Varga Zoltán élt 66 évet,

Kovács Mihályné Kiss Teréz élt 90 évet,
Dávid Gyuláné Keresztes Margit

élt 90 évet,
Rákóczi Péterné Komár Éva 87 évet,

Földesi Róza Terézia élt 78 évet,
Fábián Béláné Farkas Ilona élt 82 évet,

Roszik Pál élt 88 évet,
Kurilla Mihályné Hegedűs Eszter Ilona

 élt 74 évet,
Sólyom Gábor élt 70 évet,

Barna Zsigmond élt 82 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Július 20-26-ig: 
Vasúti Gyógyszertár: 
Mezőtúr, Köztársaság út 1. 
Tel: 06/56-350-637

Július 27-Augusztus 02-ig:
Újvárosi Gyógyszertár: 
Mezőtúr, VII. út 13. 
Tel: 06/56-350-111

Állatorvosi ügyelet: 
Július 21-22-én: 
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei út 2. 
Tel: 06/20-941-5217

Július 28-29-én: 
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9.
Tel: 06/56/352-265, 
06/30- 977-0936

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Darabos Emília Ágnes
(Halász Ágnes)

Lajtos Lilla
(Ferenczi Annamária)

Kirják Anna Luca
(Fejes Anikó)

Lakatos Hermina
(Rácz Hermina)

NAPKÖZIS TÁBOROK  A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  5 napos úszó- és vízilabda napkö-
zis táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus

kezdetekkel:
Részvételi díj:  15.000,- Ft/fő/5 nap

 VI.: 2018. 07. 30-tól     VII.: 2018. 08. 06-tól
VIII.: 2018. 08. 13-tól

További részletekről érdeklődni, illetve jelentkezni lehet az alábbi elér-
hetőségeken:

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 tur-

nus kezdetekkel:

V.: 2017. 07. 30-tól  Dorka nénivel
VI.: 2017. 08. 06-tól  Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhető-

ségeken:
Baukó Péter:  06 70 333-9851
Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

Sárkány Melánia
(Zanyik Zsanett)

Szendrey Zente
(Konczi Fruzsina)

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:  H-P: 8-17 ó  Szo: 9-13 ó Vas: zárva

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)


