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ArTúr Fesztivál – Túri Vásár 2018.
Tisztelt Olvasó!

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
főszervezésében 2018. augusztus 7. 
és 11. között került megrendezésre 
a XVII. arTúr Fesztivál, valamint a 
hét megkoronázásaként augusztus 
12-én a XXVII. Túri Vásár.

A csaknem egy hetes rendez-
vénysorozat megvalósítását ez 
évben is nagy izgalommal vártuk 
munkatársaimmal együtt, hiszen 
nagyon komoly szervezőmunka 
eredménye vizsgázott augusztus 
7-12 között. 

A 2017. évi program lezárását 
követően már gondolkodtunk azon, 
hogy jövőre hány napos legyen a 
rendezvénysorozat, fellépők tekin-
tetében kiket keressünk meg, mely 
helyszínek adjanak otthont a prog-
ramoknak. Ahogy telik az idő, a 
fenti kérdésekben úgy látunk egyre 
tisztábban, és tavasz végére kiala-
kul a teljes kép. A következő fázis-
ban a reklám és média anyagok 
készülnek el, majd láthatóvá és 
olvashatóvá válnak az információ-
hordozók.

Természetesen a vásár szervezé-
se tekintetében is elkezdődik a 
munka. Tájékoztatjuk partnerein-
ket az időpontról, a részvétel feltét-
eleiről és várjuk a beérkező jelent-
kezési lapokat. A vásár előtt mun-
katársaim elkészítik a „térképet”, 
kijelölik a helyeket és már „csak” a 
helyek elfoglalása következik. 

Dióhéjban a fentiekben foglaltak 
tartalmazzák az előkészületi sza-
kaszt. 

Ahogyan írtam, nagy izgalommal 
vártuk a rendezvénysorozat kezdé-
sét. Azt már biztosan tudtuk, hogy 
a héten fázni senki nem fog, de azt 
azért nem gondoltuk, hogy bizony 
a nyári meleg jócskán kitart.

Augusztus 7-én a Közösségi Ház 
nagytermében Herczeg Zsolt pol-
gármester úr fesztiválmegnyitóját 
követően Virágh László mezőtúri 
festő alkotásait tekinthették meg a 

jelenlévők. Ez évben is az volt a 
célunk, hogy mezőtúri alkotó 
mutatkozzon be, akit lehet, hogy 
művészi oldaláról nem ismerünk, 
de így lehetőséget teremtünk szá-
mára, és a nézők számára is hogy 
jobban megismerjük. A megnyitót 
követően a Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola balett tanszak 
nagyon tehetséges növendékeinek 
műsorát láthattuk. A nap program-
jait a Katolikus Templomban az 
ország egyik legtehetségesebb 
fúvós együttese az Ewald Rézfúvós 
Együttes koncertje zárta. A rendez-
vény hírelése tárgyában legnagyobb 
örömünkre megkeresett bennünket 
a Magyar Televízió Nyár 2018! című 
ajánlója. A műsor munkatársai 
augusztus 7-én, a nyitónapon, hely-
színi forgatással és bejelentkezéssel 
adtak hírt az arTúr Fesztiválról. A 
bejelentkezés több blokkból állt, és 
a fenti napon adásba is került. (Az 
interneten még megtekinthető: 
https://www.mediaklikk.hu/video/
nyar-2018-54-resz/)

Szerdán a Túri Fazekas Múzeum 
látta vendégül fesztiválunkat. 
Elsőként a Kalungu Ütőegyüttes 
előadásában hallgathattuk meg, 
milyen az ősi tradicionális afrikai 
dobolás ötvözése a könnyűzenével, 
majd az ország egyetlen looper 
zenekara az InFusion Trió lépett 
színpadra. Az estet az arTúr kert-
mozi zárta a Liza, a rókatündér 
című magyar film vetítésével. 

Csütörtökön már több stílus 
között választhattak az érdeklődők. 

Míg a Katolikus Templomban a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar hang-
versenyén vehettek részt, addig a 
Túri Fazekas Múzeum udvarán a 
gyermekeknek kedveskedtünk kuko-
ricás játszóházzal és elhozta 
Mezőtúrra a Palmetta Zenekar a 
gyermekműsorát. A kukoricás ját-
szóban az egykori kukorica feldolgo-
zás lépéseit próbálhatták ki a gyer-
mekek, emellett pedig ügyességi 
népi játékok is színesítették a dél-
utánt. A későbbi zenekar egy nem 
várt közlekedési helyzet miatt késve 
tudott megérkezni a helyszínre, de a 
Palmetta Zenekar ez időben is kész-
séggel állt rendelkezésünkre és egy 
rögtönzött akusztikus koncerttel 
szórakoztatta tovább a közönséget. 
Közreműködésüket ezúton is 
köszönjük. A Bud Spencer & Terence 
Hill Emlékzenekar megérkezését 
követően a teltházas közönség egy 
olyan vetítéssel egybekötött koncer-
ten vehetett részt, ahol kizárólag 
Bud Spencer és Terence Hill filmze-
nék csendültek fel. A koncerteket 

követően ez alkalommal is arTúr 
kertmozival zártuk a napot, a Made 
in Hungária című magyar filmet 
tekinthették meg az érdeklődők. 

Augusztus 10-én, pénteken máso-
dik ízben nyílt meg a Kis Alkotók 
Kiállítása a Badár Emlékház és 
Fazekas Műhelyben, majd a Vivace 
Kamarakórus lépett fel a Katolikus 
Templomban, valamint a Városi 
Oktatási Centrum udvarán több 
száz fős közönség várta a Dolhai 
Attila előadását, őt a már ismert 

mezőtúri Líria Társulat előzte meg. 
A rendezvénysorozatnak ezen a 
napon már a víztorony alatti terület 
is helyet adott, ahol az EKG Band és 
Szkítia koncertjét követően a 
ZANZIBAR Együttes adott koncer-
tet. A színpadi átszerelések alatt 
sem maradt a közönség 
rockdallamok nélkül, a fesztiválsá-
torban a Feláldozhatók játszottak. A 
nagykoncerteket követően pedig Dj 
Henriekkel szórakozhattunk tovább.

A Túri Vásárt megelőző napon, 
szombaton, a Kézműves Ház udvarán 
a nagy sikernek örvendő bűvész show 
és a Mosolyudvar népi játszóház mel-
lett ez évben a Kacagó Bábszínház 
biztosított humoros zenei kikapcsoló-
dást a jelenlévőknek.

A Dalvarázs Együttes Berczeli 
Endre vezetésével idén újra a 
Fesztivál keretein belül lépett fel. 
Az Együttes koncertjének sikerét 
mi sem bizonyította jobban, mint a 
telt házas színházteremben tapsoló 
közönség. Közben a fesztiváltér is 
megtelt. Tom White & the Mad 
Circus formáció valóban rockabilly 
cirkuszt varázsolt a színpadra. Őket 
követte Cozombolis hét fős kiváló 
csapata, akik évek óta együtt járják 
a színpadokat. 22 órától egyedi 
hangzásvilággal, energikus dalok-
kal és dallamos slágerekkel Péterfi 
Bori & Love Band együttes adott 
koncertet a kedves publikumnak. 
Majd ismét Dj Henrik táncoltatta 
hajnalig a közönséget.

Fotó: Soltész Tamás
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A koncert végét követően a Túri 
Vásár is képletesen kezdetét vette, 
hiszen nulla órától munkatársaim 
megnyitották a „beengedő” kaput, 
és a vásározó partnereink elkezd-
hették elfoglalni a helyeiket.

Augusztus 12-én a XXVII. Túri 
Vásár alkalmával reggel 9 órától a 
Kunszentmártoni Fúvószenekar 
kíséretében a Dalma Dance Club 
mazsorettesei ébresztették a lakos-
ságot és vonultak közösen a vásári 
forgatagon át a fesztiváltérre, majd 
11 órától az I. Túri Vásár Mazsorett 
Kupa vette kezdetét a Fekete István 
úti helyszínünkön.

A fesztiválszínpadon 10 órától az 
Alma Együttes zenés gyermek 
műsorával kezdtünk, amelyet a „Leg 
a láb” néptáncbemutatója és a Reni 
Zumba Dance produkciója követett. 
Karcagi Nagy Zoltán és Andi nóta-
műsorával jó ebédhez szólt a nóta. 
A Városi Strandfürdő bejárata előtt 
ekkor már javában a főzőverseny 
résztvevői bográcsaiban finomabb-
nál finomabb ételek készültek.

13.30 órától Boldog István ország-
gyűlési képviselő és Herczeg Zsolt 
polgármester köszöntötték az 50. és 
60. házassági évfordulójukat idén 
ünneplő házaspárokat. 50 éves 
házassági évfordulójukat ünnep-
lők: Ónodi Sándor és Piros 
Magdolna, Tóth Lajos és Szűcs 
Katalin Róza, Kávási Mihály és 
Szarka Julianna Sára, Kötél János és 
Plachi Ilona, Mihály Lajos és Kun 
Mária, Kovács István és Farkas 
Eszter, Debreczeni János és Szín 
Jolán, Patkó József és Kállai Katalin, 
Szilágyi István és Loncz Eszter 
Margit, Domokos Mihály és Horváth 
Mária Terézia. 60 éves házassági 

évfordulójukat ünneplők: Csajági 
Gábor és Karsai Éva, Szalkai László 
és Salamon Mónika. A pároknak 
ezúton is gratulálunk, és jó egészsé-
get kívánunk! A házaspároknak az 
R-13 Postagalamb Egyesület látvá-
nyos galambfeleresztéssel is ked-
veskedett. A köszöntőket a főzőver-
seny eredményhirdetése követte. 
Eredmények: I. hely: Karcagi 
Birkafőzők; II. hely: Karcagi 
Fakanálforgatók; III. hely: Andrássi 
Istvánné Zsóka. Különdíjasok: 
Gyalog István, Karcagi Fakanál-
forgatók, Karcagi Birkafőzők. 
Gratulálunk a díjazottaknak és 
köszönjük minden főzőnek a rész-
vételt! A zsűri tagjai: Szatmári 
János, Szatmári Zoltán, valamint 
Takács Zoltán.

A Túri Vásár színpadán Gulácsiné 
Molnár Etelka a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Vöröskereszt vér-
adó koordinátora és Körmöndi 
Andrea a Vöröskereszt területi 
munkatársa adta át a Mezőtúri 
Városi Televízió által elnyert „Év 
médiatámogatója” díjat. Az elisme-
rést Pete Lajos főszerkesztő és 
Bordács László ügyvezető vette át.

A színpadon 14.30 órától Mr 
Rick-et Baby Gabi majd Sipos F. 

Tamás követte. 17 órától lépett fel a 
2012-ben alakult kilenc tagú Guca 
Partizans Brass Brand, 
Magyarország első Balkán rezes-
bandája, magyar, profi válogatott 
jazz-zenészekből álló együttese. Az 
esti zárókoncert előtt a Mezőtúri 
Sweet Dance Mazsorett Csoport 
tagjai mutatták be tudásukat. 20 
órától a REPUBLIC fergeteges han-
gulatú koncertje tette teljessé a Túri 
Vásárt. Majd a koncertet követően 
tűzijátékkal zártuk a XVII. arTúr 
Fesztivált és a XXVII. Túri Vásárt.

A színpadi programok mellett 
kicsiket és nagyokat idén is várta a 
Mesterségek Tere, ahol tárgyalkotó 
mesteremberek mutatták be tudá-

sukat, amelyet a látogatók kipróbál-
hattak. A vásári programok mellett 
városunkat is bemutattuk a vidék-
ről érkezőknek, ezért 10-18 óra 
között városnéző kisvonat közleke-
dett, megismertetve építészeti örök-
ségünket. A forgatagot színesítette 
a Betyártanoda, valamint a 
Gólyalábasok is fel-feltűntek az 
érdeklődők között. A délutáni órák-
ban a Dynamite Dudes rockabilly 
duó dobta fel a hangulatot az áru-
sok között.

Igazán mozgalmas, lendületes, 
programokban bővelkedő esemé-
nyen vagyunk túl, ahol a kínálatban 
szerepeltek kiállítások, filmvetíté-
sek, komolyzenei – könnyűzenei 
koncertek, előadóművészek, együt-
tesek, hazai művészeti csoportok 
produkciói. Idén is fontosnak tar-
tom kiemelni, hogy a hivatásos 
művészek előadásain túl lehetősé-
get kaptak a helyi művészeti cso-
portok is a bemutatkozásra.

A hét folyamán sok kísérőprog-
rammal is vártuk a látogatókat, 
amelyek szervezőinek, rendezői-
nek ezúton is köszönjük az együtt-
működést. Köszönetem fejezem ki 
munkatársaimnak is a szakmai 
munkáért, remek szervezésért, a 
színvonalas lebonyolításért és a sok 
jó ötletért, amelyeket beépítettünk 
a programokba. Idén is minden ren-
dezvény megtekintése ingyenes 
volt. 

A rendezvény főtámogatója 
Mezőtúr Város Önkormányzata, 

valamint köszönjük a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatását is.

Ebben az évben is jól jellemezte 
az összefogást a mezőtúri vállalko-
zók, magánszemélyek tenni-
akarása, a rendezvény melletti kiál-
lása, amely mind anyagi támogatás 
formájában, mind segítségnyújtás-
ban megnyilvánult. Köszönjük 
támogatásukat! Valamint köszön-
jük média partnereink segítségét is, 
akik széles körben vitték rendezvé-
nyeink hírét.

Bízom benne, hogy jövőre is 
találkozunk, hiszen a programsoro-
zathoz Önökre is szükség van!

Tisztelettel és köszönettel:
Bordács László ügyvezető

Fotó: Soltész Tamás

Fotó: Soltész Tamás

Támogatóink: Mezőtúr Város 

Önkormányzata,  Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő KN 

Kft., Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal, Mezőtúri Városi Polgárőr 

Egyesület, Nemzeti Kulturális Alap, 

Magyar Fesztivál Szövetség, Gál Ferenc 

Főiskola, Aivarex Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft., Artika Stúdió Kft., 

BBB-Glas Kft., Bihari Gábor, Borzi Kft., 

Dr. Vizdákné és Társa Bt., FF 

Fémfeldolgozó Zrt., Hermann Kft., 

Hód 2000 Kft., Ledfak Kft., Megakom, 

OTP Bank Nyrt., Rafi Hungaria Kft., 

Trido 2005 Kft., Városháza 

Gyógyszertár Bt., Vart-Speciál Kft., 

Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft., 

East Fest, Nagy Lallie, Újvárosi 

Hagyományőrzők Klubja
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 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

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!

Nagy megtiszteltetésben volt 
részem 2018. augusztus 16-án. A 
Megyeháza Dísztermében a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyveze-
tőjeként átvehettem a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Közművelődési Díjat.

A díjjal a megye kulturális életé-
ben jelentős alkotó, szervező tevé-
kenységet végző, hosszú ideje 
kimagasló színvonalú eredménye-
ket elérő, a közművelődés korszerű 
formáinak és módszereinek kidol-
gozásában és megtartásában, 

hagyományőrzésben résztvevő sze-
mélyek és közösségek munkáját 
ismerik el.

Az elismerést jómagam vehettem 
át, de köszönet illeti kollégáim 

munkáját is, amiért egész évben, 
nagy szakértelemmel, precizitással, 
türelemmel, szívvel és lélekkel vég-
zik munkájukat. Köszönöm 
Nektek!

Köszönetem fejezem ki Mezőtúr 
Város Önkormányzata felé, aki 
pedig a működésünkhöz szükséges 
forrást biztosítja. 

Majd még egy elismerést vehet-
tem át a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjeként. 2007. évben az 
ArTúr Fesztivál elnyerte az „Észak-

alföldi régió ajánlásával” minősí-
tést, majd 2011. évben a Túri Vásár 
a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Turisztikai Védjegye”cím birtokosa 
lett. 2018-ban az ArTúr Fesztivál a 

„Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Turisztikai Értéke” kitüntető cím 
birtokosa lett. 

A címmel a megye turisztikai 
vonzerejét növelő, kiemelkedő 
tevékenységet végző turisztikai 
szolgáltatókat és termékeket része-
sítenek elismerésben. Néhány nap-
pal ezelőtt ért véget az ArTúr 
Fesztivál, így különösen nagy meg-
tiszteltetés volt a cím elnyerése. A 
díj nemcsak a 2018-as év sikere, 
hanem az elmúlt 16 év és 16 feszti-
vál pozitív megítélése is. Itt sem egy 
ember érdeméről van szó. 
Köszönetem fejezem ki munkatár-
saimnak a szakmai munkáért, 
remek szervezésért, a színvonalas 
lebonyolításért és a sok jó ötletért. 
Örülök, hogy ilyen csapattal dol-
gozhatom! Köszönjük Mezőtúr 

Város Önkormányzatának, vala-
mint a cégeknek és magánszemé-
lyeknek az anyagi támogatását. 
Köszönjük a fesztiválon fellépő 
valamennyi mezőtúri kulturális 
közösségnek, hogy ebben az évben 
is színvonalas produkciójukkal 
hozzájárultak a rendezvénysorozat 
sikerességéhez. Köszönet városunk 
lakosságának, hogy idén is részvé-
telükkel megtisztelték programjain-
kat. A díjat a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. vehette át, de úgy 
gondolom, hogy a fentiekben felso-
roltak valamennyien magáénak 
érezhetik. 

Bordács László
ügyvezető

Mks Kn Kft.

Megyei Elismerések Mezőtúrra

Véradás
2018. szeptember  26-án Véradás lesz a Közösségi 

Házban 8-13 óráig.

Szükséges iratok: 
Személyi igazolvány,  lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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Tisztelt Látogatók!

Mindhárom mezőtúri kiállítótér 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.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
2018-ban is megnyerte az EACEA 
által kiírt „Európa a polgárokért” 
program keretein belül megvalósu-
ló „Testvértelepülési Találkozó A 
Kulturális Diverzitásért” pályázatot. 
Városunk sokéves testvértelepülési 
kapcsolatot ápol határon túli, 
jórészt vagy részben magyarlakta 
településekkel: az erdélyi Árkossal 
és Sepsikőröspatak-Kálnokkal, a 
szlovákiai Sárosfával, a szerb 
Törökbecsével, de büszkélkedhet a 
lengyelországi  Makow 
Podhalanskival, a németországi 
Weidával, az olaszországi Canellivel 
létrejött és gondosan ápolt kapcso-
latokkal is.

A találkozó szeptember 21-24. 
között kerül megrendezése, mely-
nek keretein belül lehetőség nyílik 
arra, hogy nehéz anyagi helyzetben 
élő gyermekek, s felnőttek is kisza-
kadjanak mindennapjaikból, hatá-
rokon átívelő kapcsolatokat építse-
nek ki, erősítsenek tovább, megis-
mertessék egymással saját hagyo-
mányaikat, kultúrájukat, akár még 
nyelvüket is. Ha ez még nem lenne 
elég, mindennek foglalatában maga 
az Európai Unió is közel kerül a fia-
talokhoz: megismerhetik működé-
sét, vitázhatnak az Unió jövőjéről, 
kifejthetik tapasztalataikat, közö-
sen megvalósított élőképként kiraj-
zolhatják az Unió térképét, ami 
még tovább erősíti az eggyé válás, 
az összetartozás érzését. Ilyen 
programokkal szegélyezve már 
nem is tűnik annyira távolinak, 

elképzelhetetlennek az Unió fogal-
ma, működése. 

A testvértelepüléseink és mi 
magunk is mindig figyelünk arra, 
hogy a gyermek és felnőtt korosz-
tály is érintve legyen a program 
által. Az ide érkezők mindig nagy 
érdeklődést tanúsítanak városunk 
iránt, lenyűgözi őket a panoráma, a 
Berettyó, a fazekasságunk, finom 
ételeink, vendégszeretetünk. 
Bátran mondhatjuk, hogy itt otthon 
érzik magukat. 

Külön öröm számunkra, hogy a 
tavalyi évben hozzánk ellátogatók 
lelkesen vettek részt az augusztus 
20-ai ünnepségen és osztoztak 
velünk államalapítási ünnepünk 
hagyományaiban. Idén az Ősz-Ülő 
városi rendezvény programjai lesz-
nek megtekinthetőek.

Egy testvértelepülési kapcsolat 
akkor működik hatékonyan, ha a 
felek kölcsönösen együttműköd-
nek. Ennek jegyében minden test-
vértelepülésünktől szoktunk kapni 
viszontmeghívásokat is, ahol pedig 
nekünk nyílik lehetőségünk bete-
kinteni a mindennapjaikba és az 
őket körülvevő környezetbe. 
Legalább akkora vendégszeretettel 
fogadnak minket, mint ahogyan mi 
várjuk őket.

Mindenkit szeretettel várunk a 
Testvértelepülési találkozóra!

Tóth Ádám 
közművelődési, sport

és civil ügyintéző

Prológus a 2018-as Testvértelepülési találkozóhoz

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

-2018. szeptember 04-én 09-11 óra között a Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Közösségi Ház előtt.

Augusztus 20-a az egyik legősibb 
magyar ünnep, a keresztény 
magyar államalapítás, a magyar 
állam fennállásának emléknapja. 
Ebből az alkalmából Mezőtúr Város 
Önkormányzata kulturális rendez-
vényekkel várta városunk lakossá-
gát. Idén a Városháza dísztermében 
tartották meg a hagyományos 
ünnepséget, majd a Városi 
Galériában került sor a Mezőtúri 
Képzőművészeti Alkotótelep 
zárókiállításának megnyitójára.

A városi ünnepség 9 órakor kez-
dődött az Újvárosi Hagyományőrző 
Klub arató bevonulásával és a 
Mongol-Agrár Zrt. Népdalkörének 
műsorával. 

Az ünnepi dalcsokrot követően 
Herceg Antal az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub tagja adta át 
Batta Attila Viktor alpolgármester 
úrnak az új kenyeret, amelyet az 
egyházak képviselői szenteltek 
meg. 

Ezután Báló Tibor Törökbecse 
Önkormányzatának tanácsnoka 
mondott ünnepi beszédet, melyben 
kiemelte a magyarok összetartozá-
sának jelentőségét. Hangsúlyozta 
továbbá azt is, hogy a 21. század 
lehet a magyar nemzet jövője.

A beszéd után alpolgármester úr 
megszegte az új lisztből sült kenye-
ret, amelyet az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub tagjai körbe-
kínáltak a jelenlévők között.

Az ünnepi program 11 órától a 
Városi Galériában folytatódott a 
Homo et Natura – „Ember és termé-
szet” című kiállítás megnyitójával. 
Az eseményen Batta Attila Viktor, 
Mezőtúr alpolgármestere köszön-
tötte a művészeket és a közönséget, 
majd Kovács Sándor országgyűlési 
képviselő, a Kunszövetség elnöke, 
az Alkotótelep fővédnöke nyitotta 
meg a tárlatot. Beszédében a művé-
szeti tevékenyég fontosságát és az 
alkotótelepi munka jelentőségét 
emelte ki. A délelőtt folyamán köz-
reműködött Oláh Péter fuvolamű-
vész is.

Az augusztus 20-án megnyílt 
kiállítás bemutatkozás a nagykö-
zönség felé. Képet ad arról, mi min-
den történt a Takács-tanyán idén 
nyáron, kik vettek részt és hogyan 
hatott rájuk az Alkotótelep. A tárlat 
szeptember 23-ig várja a látogató-
kat Mezőtúron a Városi Galériában.

Veres Nikoletta

Államalapításunk Ünnepe Mezőtúron

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 időntúli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517 
             Gyepmester
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ingatlanok elé kihelyezett zöld és 
fekete gyűjtőedényekből heti rendszerességgel történő lakossági kommuná-
lis hulladékelszállítást a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. mun-
katársaik végzik.

Az ingatlanoktól négy hetente egy alkalommal kerülnek elszállításra az 
NHSZ munkatársai segítségével a narancssárga edényekben gyűjtött sze-
lektív hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladé-
kok).

A kertgondozásából származó zöldhulladékok elszállítását biológiailag 
lebomló zsákokban elhelyezve a narancssárga edények ürítésével egy idő-
pontban a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. végzi.

A város 13 pontján kialakított szelektív gyűjtőszigeteken bármikor elhe-
lyezhetőek a papír, műanyag és üveg hulladékok. A szelektív gyűjtőedé-
nyek ürítését a NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi el 
Mezőtúr Város Önkormányzatával kötött szolgáltatási szerződés szerint.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy munkanapokon, nyitva 

tartási időben mindenkinek lehetősége van a nem kommunális hulladékok 
(olajhulladékok, csomagolóanyagok, gumiabroncsok, elektronikai hulla-
dékok, építési és bontási hulladékok, lomhulladékok stb.) személyes elhe-
lyezésére a NHSZ Szolnok Nonprofit Kft. által üzemeltetett 
Hulladékudvarban. Ugyanitt a zöld hulladékot még a zárva tartás ideje 
alatt is elhelyezhetik a Hulladékudvar előtt kihelyezett konténerben. 
(5400. Mezőtúr, Kávási S. u. 52.)

További hulladékok elszállításához kérjük, vegyék igénybe az NHSZ 
Szolnok Nonprofit Kft. konténeres hulladékelszállítás szolgáltatásait.

Kérjük, a fentiek figyelembevételével ügyeljünk környezetünk tisztasá-
gára!

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

06-56-350-037
www.mturiellato.hu

Tisztelt Lakosság!

Augusztus 18-án több rendez-
vénnyel is várta a kikapcsolódni 
vágyókat a Mezőtúr Város 
Sportjáért Alapítvány és Mezőtúr 

Város Önkormányzata. Ezen napon 
került megrendezésre ugyanis a 
Sárkányhajó verseny valamint a 
Lampionúsztatás és Utcabál is.

Verőfényes napsütésben kezdő-
dött meg a hagyományos 
Sárkányhajó verseny a Hortobágy – 
Berettyó főcsatorna vizén a délelőt-
ti órákban. A versenyen három csa-
pat mérte össze erejét és szelte a 

hullámokat. A csodaszép időnek és 
a lelkes szurkoló tábornak köszön-
hetően idén is remek hangulatban 
zajlott a versengés. Az idei verseny 

dobogójának harmadik fokára a 
Ledfak csapata állhatott fel, a máso-
dik helyezett a Rettegés Oka elne-
vezésű csapat lett, míg a győztes-
nek járó címet és a vándorevezőt 
immáron hatodik alkalommal a 
Túri Sárkányok csapata szerezte 
meg.

 A nap folyamán a hagyományos 
versengés mellett lehetőség volt 

részt venni erőpróba versenyen is, 
valamint gyermekek, családok és 
baráti társaságok is megtapasztal-
hatták a vízen suhanás élményét, 
az evezés örömét. 

A programok 17 órakor folyta-
tódtak tovább, a kicsiknek és 
nagyoknak lehetőségük volt csil-
lámtetoválást és arcfestést készíttet-
ni, valamint azok, akik az esti lam-
pionúsztatásra még nem készítet-
ték el saját lampionjaikat, azt óvó-
nők segítségével egy kézműves fog-
lalkozás keretében megtehették.

Mielőtt besötétedett Szűcs Dániel, 
a Művelődési, Oktatási és Sport 

Bizottság elnöke köszöntötte a 
kikapcsolódni vágyókat, majd kez-
detét vette a csodálatos lampionúsz-
tatás, amelyre idén is számos család 
és baráti társaság látogatott el.

A rendezvény utcabállal folytató-
dott a Kossuth téren. Fellépett 
Kefír, aki a V-Tech együttes slágere-
it adta elő. Ezután a MégEgyKör 
zenekar pörgette fel a közönséget a 
legismertebb rock dalokkal. Az 
egész napos program retro discoval 
zárult Dj. Henrik jóvoltából.

Veres Nikoletta

Nyárbúcsúztató vízparti programok Mezőtúron

Elnémult az elhurcoltak
Fájdalmas sikolya,
Most már csend van, 
De ez a csend
A lelkek fájdalma,
A fájdalom csendje.

Könnyek hullanak,
Peregnek le a mélybe,
Hol a fájdalommal
Együtt jajt kiáltanak,
Apám, téged szeretteid
Még mindig várnak,

Kik veled voltak
Ott a távolban,
Kínzó fájdalmadban,
Félő magányodban.

Várnak még most is,
Várnak, mert ha 
A földön már nem is 
Találnak, ott, ahova
Minden út vezet, ott,
A végtelenben, megleled
Békédet, s karod kitárva
Öleled szeretteidet,

Kik reménykedve
Néznek az égre,
Uram, legyen már
Végleg béke, és hulljon
Áldásod az áldozatokra.

Uram, védd meg
Az árva ártatlanokat,
S kísérd útjukon
Az áldozatokat.

Kérlek add, hogy
Legyen örök béke,
S szeretet terjedjen
Emberből emberbe.

Dr. Keresztes Károly

A fájdalom csendje 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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Középpontban a színészet

Tömösközi Zsófia a Kossuth 
Lajos Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolájának 6. 
osztályos tanulója idén nyáron 
részt vett egy olyan több napos 

táborban Budapesten, ahol a szí-
nészkedés kapta a főszerepet. 

A Lili Tábor Horváth Lili Jászai 
Mari-díjas színésznő nevéhez köt-
hető, ugyanis ő indította útjára azt a 
tábort, ahol a gyermekek megis-
merkedhetnek a színjátszás forté-
lyaival. 

Zsófi elmondta, hogy a táborban 
többek között játékos keretek 
között tanulhatta meg, hogy 
hogyan kell verset mondani, vala-
mint azt is, hogy mit csinál a szí-
nész a színpadon, amikor nem ő 
beszél.

Az öt nap alatt nagyon sok új 
élménnyel gazdagodott és új bará-
tokat is szerzett. A program zárása-
ként a táborozók az utolsó napon 
egy közös produkciót mutattak be.

Veres Nikoletta

Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

MEGKEZDŐDÖTT AZ IPARI 
PARK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ 
PROJEKT MEZŐTÚRON

Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtásra került „Ipari Park 
fejlesztés Mezőtúron” elnevezésű TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00005 kódszá-
mú pályázata bruttó 430 millió forint vissza nem térítendő uniós támo-
gatásban részesült az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése céljából.

Mezőtúron Ipari Park működik, mely területének mindössze 30%-án 
működik vállalkozás. Az Ipari Park Kft., mint üzemeltető 100%-ban az 
önkormányzat tulajdonát képezi. Mezőtúr Város Önkormányzata az ipari 
park teljes területét vagyongazdálkodási szerződés keretében a 100%-os 
önkormányzati tulajdoni hányaddal rendelkező Mezőtúri Ipari Park Kft. 
kezelésébe adta.

A településen működő vállalkozások számára létfontosságú a hiányzó 
közüzemi infrastruktúra kialakítása és továbbfejlesztése. Az ipari területe-
ken már több éve működő vállalkozások beruházásaihoz kapcsolódóan 
szükséges növelni a közművesített ipari területek nagyságát, lehetőséget 
adva az új befektetők betelepülési igényeinek. A szolgáltatási paletta bőví-
tése a szolgáltatási színvonal folyamatos emelkedéséhez járul hozzá.

Jelenleg a projekt előkészítési fázisban van, mely a projekt sikeres meg-
valósítását alapozza meg.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

A Népi Díszítőművészeti Szakkör fennállásának 40. évfordulója 
alkalmából jubileumi kiállítást rendez. A kiállításra várják a régi tagok 
munkáit. 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. Bővebb információ kérhető a 
06306332390-es telefonszámon vagy az eliz54@citromail.hu email 
címen Nagy Sándornétól.

Népi Díszítőművészeti Szakkör

–  Mettől meddig várta idén nyá-
ron az érdeklődőket a strand-
könyvtár?

–  Az idei évben július 9-én nyi-
tottuk meg a strandkönyvtárat és 
nagyjából másfél hónapon keresz-
tül, augusztus 18-ig vehették igény-
be a látogatók.

–  Mi a célja a programnak? 
Honnan jött az ötlete ennek a 
könyvtári rendezvénynek, ugyanis 
nem először tartottátok meg.

–  Valójában a hetvenes években 
már jelen volt a könyvtár a strand-
fürdőben, ezt szerettük volna újra 
feleleveníteni. Igyekeztünk színesí-
teni a strandon eltöltött időt, bemu-
tatni, hogy az olvasás remek kikap-
csolódást nyújt a szabadidőben. 
Bízunk benne, hogy a strandkönyv-
tárat használók közül is viszont 
látunk olvasókat a városi könyvtár-
ban, illetve újonnan beiratkozókkal 
is gazdagodunk. 

–  Milyen könyvekkel készültetek a 
strandolni vágyók számára?

–  Igyekeztünk széleskörűen 
válogatni. Úgy gondoljuk minden 
korosztály talált számára megfelelő 
olvasnivalót. A gyermekeknek 
képes- illetve mesekönyvek, a 
nagyobbaknak ifjúsági irodalom, a 
felnőtteknek pedig romantikus 
regények és krimik sorakoztak a 
polcokon. Ezen kívül idén bővítet-
tük kínálatunkat napi- és hetilapok-
kal, amik igen népszerűnek bizo-
nyultak. A könyvek mellett kisebb 
társas játékok, logikai játékok is 
megtalálhatóak voltak, és monda-
nunk sem kell, hogy minden nap 
volt is erre igény a fürdőző gyerme-

kek körében. Hogy még színesebbé 
tegyük a strandon töltött időt, 
szombat délutánonként kézműves 
foglalkozással készültünk a gyere-
keknek, ami szintén közkedvelt 
elfoglaltság volt.

–  Mik voltak az idei tapasztala-
tok? Mely korosztály volt a legér-
deklődőbb?

–  Nagy örömünkre a tavalyi 
évhez képest idén már bátrabban 
használták a strandolók a strand-
könyvtárat és egyre népszerűbb. 
Konkrét korosztályt nem tudunk 

említeni, hiszen mindegyik képvi-
seltette magát: gyerekek, serdülők, 
felnőttek egyaránt.

–  Mely könyveket kölcsönözték ki 
a legtöbben?

–  Erre nincs statisztika, változó 
kinek melyik műfaj a kedvence, 
szép számmal kölcsönöztek mind-
egyik kategóriából. Amit észrevet-
tünk, hogy a strandolók nagyon 
örültek a friss napi- illetve hetilapok-
nak. Mondhatni kézről kézre jártak. 

–  A jövőre nézve mik a célok?

–  Várjuk a visszajelzéseket, bár-
milyen ötletet szívesen fogadunk, 
igyekszünk az igényeknek megfele-
lő dokumentumokat kihelyezni a 
strandkönyvtár polcaira. Célunk, 
hogy a Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel együttműködve 
gazdagítsuk a strandfürdő szolgál-
tatásait azzal, hogy megtalálhatóak 
vagyunk a strandon minden év nya-
rán és egyre többen kapcsolódhas-
sanak ki a könyvek világában. 

Könyvtárosok

Strandkönyvtár 2018

www.mkskft.hu
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Elindultál egy hosszú útra, már a 
nyár elején búcsút intettél szép ker-
ted virágainak, a tücsökzenének, a 
mézillatú akácnak, a búzavirág, a 
hajnalok harmatának.

Gárdonyi Géza Lámpásnak 
nevezte a tanyasi tanítót – igen az 
vagy, Lámpás voltál te is, aki egye-

temi éveid után 1995-ig a mezőtúri 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium kivá-
ló pedagógusaként sok ezer diák-
nak világítottad meg a biológia, 
földrajz, a filozófia, s nem utolsó 
sorban az élet szépségeit.

Megnyitottad a tudomány csator-
náit, a tehetséges diákok biológia 
szakköröddel számos kiránduláson 
természeti környezetben tanulmá-
nyozták a növényvilágot. 
Formáltad, tiszteletben tartottad 
tanulóid személyiségét, őszintén 
megnyíltál kérdéseikre. Szerény 
lényeddel úgy tanítottál, hogy a 
lelki szépség áthatotta szavaid, 
meghódítottad a diákok érdeklődé-
sét. Rajongtak érted a serdülő ifjak 
és lányok, tiszteltünk, kedveltünk, 
mi a kollegák.

Tíz könyveddel egy letűnt kor 
történéseit, mélyen elraktározott 

emberi vallomásait tetted közkincs-
csé városunknak, az utókornak. 
Nyugdíjazásodat követően a 
Nagykunság egyik legterméke-
nyebb írójává váltál, mezőtúriak-
nak, városunkból elszármazottak-
nak szereznek örömet művészi írói 
alkotásaid. Igazán biológusnak val-
lottad magad, a természet sugallata 
mindig ott vibrált soraidban.

Istenbe és az életbe vetett hited 
nyugdíjas éveidben is az emberek 
iránti elkötelezettséggel társult, új 
erőt adva gyengélkedő éveidben is.

2016 őszén, amikor Mezőtúr 
díszpolgára lettél, városunk a leg-
rangosabb kitüntetéssel ismerte el 
pedagógusi és helytörténet írói 
munkádat.

Egészségügyi gondjaid orvoslá-
sában egykori tanítványaid és bará-
taid a lenagyobb odaadással, szere-
tettel, féltéssel, lelkiismeretesen 

segítettek.
Csodálatosan fogalmaztad meg 

életed hitvallását:
„Porszem vagy, egy villanás az 

életed. Élj úgy, hogy e porszem kivi-
rágozzék, a villanás fényt sugároz-
zon a lelkedbe, adj teret más, sok 
millió porszem kiteljesedésének is! 
Jutalmad az örök élet.”

Szépség, a hétköznapok búja, 
küzdelem, öröm, boldogság – mind 
ott voltak az életében. Odaadással, 
áldozatvállalással rajongott család-
jáért, barátaiért, a csodákat rejtő 
természetért.

Drága Barátnőm, Kolleganőm 
Terike (Ibi) – mondhatnám: voltál 
egy fénylő csillag, megtört virág-
szál, vagy a Pacsirta, aki elcsende-
sült, ám emléked kegyelettel őriz-
zük szívünk imakönyvében. 

Gellért Edit

Eljárt az idő, mégis szép az emlékezés.
Szívemben már csak a fájdalom,

Drága lényednek örök nyugalom.

Tóth Boldizsárné Boldog Terézia Ibolya
1939-2018.

Tóth Boldizsárné halálhírére 
sokunknak szomorúsággal telt meg 
a szíve. Szép hosszú élete alatt ren-
geteg ismerőse, tisztelője volt.

Én azon szerencsések közé tarto-
zom, akinek a hetvenes években a 
mezőtúri Teleki Blanka Gim-
náziumban biológia tanára volt a 
drága Terike néni. Idősödő, bete-
ges, volt diákjaként az ő életútját 

ismertetni, méltatni nem tudom, én 
kevés vagyok hozzá. Azonban arra 
emlékszem, hogy nagy tudású, 
nagyon sokoldalú tanárnő volt. 
Ugyanakkor igazságos, közvetlen, 
kedves a diákokkal, ezért nagyon 
szerettük. Szívesen kikértük mi fia-
tal lányok a véleményét iskolán 
kívüli dolgokban is. Gyermekeimet 
is több éven át tanította. Embersége, 

jósága még rájuk is nagy hatást gya-
korolt. Felnőttként, anyaként lát-
tam igazán, hogy milyen csodálatos 
személyiség! Évtizedeken keresztül 
több generációt nem csak a tan-
anyagra tanított, hanem az életre 
nevelte, készítette fel őket.

Egy igazi tanár legenda ment el. 
Rendkívüli tehetségét, munkabírá-
sát bizonyítja írói munkássága is. 

Nagy szeretettel emlékeznek rá 
azon személyek is, akikkel könyvei 
megírása során találkozott. Szerény, 
egyszerű, alázatos maradt élete 
végéig. Munkássága, élete példaér-
tékű lehet mindannyiónknak. 

Nyugodjon békében. 

Nagy Lajosné

Tóth Boldizsárné emlékére
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Továbbra is várjuk rendezvényeinkre Önöket és köszönjük, hogy velünk tartanak ezután is!
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10:00 KNER TSE társastánc bemutató
10:50 Varázs Bagázs gyermekkoncert

13:00 NYERTES ZSUZSA
14:30 VARGA MIKLÓS

16:00  Tombola

20:00 Utcabál a RETROLEUM Zenekarral

22:00 A KÉT ZSIVÁNY

utcabál éjfélig

A programváltozás jogát fentartjuk!

A nap folyamán lesz kézműveskedés a Népi Díszítőművészeti Szakkörrel, trambulin, szerencsehorgászat, légvár és kirakodó vásár. 
Várjuk a főzőversenyre és a II. Sütiparádéra a nevezéseket, idén is értékes díjazással készülünk. 

Részletes program hamarosan!

Ősz-Ülő
Nyárbúcsúztató kavalkád

Mezőtúr, Szabadság tér - Sétáló utca
2018. szeptember 22.
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Személyt szállítani csak jármű-
nek e célra kialakított álló- vagy 
ülőhely részén szabad. Álló utast 
csak autóbuszon, trolibuszon és 
villamoson szabad szállítani. 

- Gépjárművel, mezőgazdasági 
vontatóval és lassú járművel legfel-
jebb a jármű engedélyében feltün-
tetett számú személyt szabad szál-
lítani. 

- Szállítható személyek számá-
ban a vezető is beletartozik. 

- Ha a gépjárműben gyermekbiz-
tonsági rendszer nem kötelező, 
akkor a hátsó ülésen kettő 10 éven 
aluli gyermek egy személynek 
tekinthető. 

- Motorkerékpáron pótülésen 
csak 1 gyermek szállítható, akkor 
ha a lába eléri a lábtartót és saját 
biztonságára tud ügyelni. 

- Személygépkocsi jobb oldali 
első ülésen 150 cm-nél alacsonyabb  
gyermek, csak gyermek biztonsági 
rendszerben szállítható, akkor ha 
légzsákot nem szereltek be vagy 
kikapcsolható. 

Tehergépkocsin abban az eset-
ben szabad a hatósági engedélyben 
feltüntetett személyek számánál 
többet szállítani, ha:

- a tehergépkocsi megengedett 
legnagyobb össztömege 3500 kg-ot 
meghaladja,

- a szállított személyeknek meg-
felelően rögzített, biztonságos ülő-
hely van,

- a rakomány a személyeket nem 
veszélyezteti. 

- A tehergépkocsi össztömege, 
szállított személyek 68 kg súlyát 

számolva, a tehergépkocsi megen-
gedett legnagyobb össztömegét 
nem haladja meg,

- tehergépkocsi rakfelülete nem 
billenthető,

- ha a tehergépkocsi legnagyobb 
össztömege 3500 kg-ot nem haladja 
meg, csak akkor szállítható a forgal-
mi engedélyben feltüntetett sze-
mélynél több, ha az fegyveres erők, 
rendvédelmi szervek által üzemel-
tetett, valamint elemi csapás vagy 
vasútüzem biztonságát veszélyez-
tető akadály elhárításánál. 

Mezőgazdasági vontató első pót-
kocsiján is a tehergépkocsira vonat-
kozó előírások érvényesek. 

Lakókocsiban menet közben 
senki nem tartózkodhat. 

Teherszállítás
- Járművet megterhelni oly mér-

tékig nem szabad, hogy össztömege 
a megengedett legnagyobb 
össztömegét ne haladja meg. 

- Szállítható személyek 68 kg 
súlyánál még 10 kg rakomány is 
szállítható, így akkor 78 kg-ot szá-
molunk. 

- A rakományt a jármű belsejé-
ben, a rakfelületen úgy kell elhe-
lyezni, hogy a személy és vagyon-
biztonságot ne veszélyeztesse. 

- A szabad kilátást ne akadályoz-
za, el ne csússzék, le ne essék, ki ne 
ömöljék, jármű ajtajának rakfelü-
letét oldalfalának lezárását ne gátol-
ja, járművön illetve rakfelületén 
lehetőleg ne nyúljon túl. 

- Zárt kocsiszekrényű jármű tete-
jén tetőcsomagtartón helyezhető  el 
úgy, hogy a jármű elejéig, illetve 

hátuljáig nyúlhat, de járművön túl 
nem nyúlhat sem előre, sem hátra 
és oldalra sem csak a jármű széles-
ségéig. 

- A személygépkocsi tetőcsomag-
tartóján elhelyezett rakomány előre 
és hátra is túlnyúlhat, 40-40 cm-et a 
személygépkocsin, de oldalra nem 
nyúlhat túl. 

- Nyitott rakfelületű járművön, 
ha méretei miatt ez nem kerülhető 
el, akkor előre csak a jármű elejéig 
nyúlhat, oldalra csak úgy, hogy 2,5 
méternél ne nyúljon kijjebb  (mert 
akkor túl méretes jármű lesz)és 
hátra pedig a plató hosszának feléig 
nyúlhat hátra, de max. 2 m lehet, 
ha akármilyen hosszú is a plató.  Ha 
pl: a plató 3 m akkor max. 1,5 m-rel 
nyúlhat túl, de ha 4 m vagy ennél 
hosszabb, max. 2 m lehet a túlnyú-
lás.  

A járműre rakott rakomány a jár-
művel együtt mérve a magassága 4 
m-es lehet, de: 

- személygépkocsi tetőcsomag-
tartójára, vagy utánfutójára elhelye-
zett rakomány max. 3 m lehet.

- Elhelyezett túlnyúló rakományt 
álló járművön is meg kell jelölni 
éjjel és nappal is 40x40-es piros, 
vagy piros-fehér csíkozású táblával, 
vagy zászlóval. 

- Éjszaka vagy korlátozott látási 
viszonyok esetén a hátra vagy 
oldalra kinyúló rakomány zászló 
vagy tábla mellett előre fehér fényű 
lámpa és fényvisszaverő prizma, 
hátra pedig piros fényű lámpa és 
piros prizma kötelező.

- Zárt kocsi szekrényű jármű 

hátuljára felszerelhető konténer 
vagy kerékpár szállító keret, hátra 1 
m-nél hosszabban nem nyúlhat és 
lehetőleg jobb oldalra is max. 40 
centimétert úgy, hogy nem takar-
hatja a rendszámot és a lámpákat. 

A kerekesszékkel közlekedők =  
Gyalogosok

- A közúti közlekedésben gyalo-
gosnak kell tekinteni: 

- az úton gyalogosan közlekedő 
személyt, 

- az úton kerékpárt vagy segéd-
motor kerékpárt toló személyt,

- az úton gyermekjátékkal, gör-
korcsolyával, gyermekkocsival, 
talicskával, valamint kerekesszék-
kel közlekedő mozgáskorlátozott 
személyt. 

- Mivel a kerekesszékkel közleke-
dő személyt is gyalogosnak tekint-
jük, így neki is járdán kell közle-
kedni, ahol nincs vagy nem járható 
(mert keskeny) akkor leállósávon, 
útpadkán vagy kerékpárúton. Ha az 
elébb felsoroltak nincsenek vagy 
nem járhatók, akkor a gyalogosok 
nak lakott területen kívül mindig 
menetirány szerinti baloldalon, for-
galommal szemben kell közleked-
ni, lakott területen belül is lehetőleg 
baloldalon. Kerekesszékkel pedig 
az úttesten mindig menetirány sze-
rinti jobb oldalon haladhatnak. 

Mezőtúr Városi Baleset 
Megelőzési Bizottság 

Molnár Sándor
KRESZ Szakoktató

Közlekedjünk szabályosan 

Túri Vásár Kupa Horgászverseny
2018. 08. 11. - Ligeti Tó

Gyerek kategória:
1.hely: Gómány István, Gulyás Bence 1,67 kg
2.hely: Malavolti Marcell, Simon Álmos 1,40 kg
3.hely: Szűcs Luca, Simon Hunor 1,37 kg
4.hely: Orbán Csilla, Simon Norbert 1,16 kg
5.hely: Rafael András, Rafael Dávid 0,85 kg
Családi kategória:
1.hely: Fási Marianna, Krecskó László 4,25 kg
2.hely: Ónodi Lajos, Ónodi Gergő 1,58 kg
3.hely: Kiss Georgina, Kecze Béla 1,49 kg
4.hely: Lengyel Judit, Lengyel Péter 1,10 kg
5.hely: Balogh István, Debreceni János, 0,97 kg
Felnőtt kategória:
1.hely: Kiss Zoltán, Malavolti Andrea 
2.hely: Fekete Rekényi Péter, Nyíri László
3.hely: Pap István, Kézsmárki Attila
4.hely: Juszku István, Katona László
5.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos
6.hely: Veres Imre, Jóni Barna
Össz. létszám: 32f ő
Gratulálunk a versenyzőknek! 
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft, Pinki 

Horgász és Kisállateledel Bolt.

A mezőtúri Túr-Tű Foltvarró cso-
port 18. éve működik sikeresen, 
20-30 taggal a Közösségi Házban. 

Évek óta minden ősszel, országo-
san kedvelt, messze vidékekről láto-
gatott varrós táborokat rendezünk, 
átlag napi 50-60 résztvevővel. Ebben 
az évben ismét, immár 8. alkalommal 
szervezzük közös varrós napjainkat, 
szeptember 14-15-16-án a Közösségi 
Házban, illetve 14-15-én a Kézműves 
Házban is lesz kimondottan kézi var-
rós programunk. Mindkét helyen 
9-18 óra között fogadjuk szeretettel, a 
tűvel barátságban levő lányokat, 
asszonyokat és minden érdeklődőt. A 
helybeliek belépése díjtalan. Ez alka-
lomból kiállítást is láthatnak a részt-
vevők, látogatók a Jurta-teremben. A 
varrós napok programjában a kézi 
foltvarráson túl, a Közösségi Ház ter-
meiben, táskák, textilfestés, terítők és 
más apróságok készítése, tanítása is 

szerepel. A varrós napjainkon szuper 
méter és rövidáru készletükkel várják 
a látogatókat a martfűi és hódmező-
vásárhelyi foltbarát kereskedőink, a 
kézimunkát kedvelők gyönyörű, 
árbarát szakkönyvek között válogat-
hatnak szombat délelőtt a Közösségi 
Házban. 

Gazdag programmal és sok sze-
retettel várunk minden érdeklődőt.

A Túr-Tű Foltvarró
csoport nevében:

Varga Kálmánné szakkörvezető 

Meghívó a Közös varrós napokra
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Új rovat indul Olvasóink memó-
riájának felfrissítésére, és ennek 
lényege: felidézzük a hírek világá-
ból, hogy mi történt Mezőtúron, 
Mezőtúrral, visszalépkedve az idő-
ben ötévenként. Ezúttal az augusz-
tus 31. és szeptember 13. közötti 
időszakot vesszük górcső alá. 

5 évvel ezelőtt – 2013. szeptem-
ber 4-én – arról tudósított a közmé-
dia, hogy új szennyvíztisztító 
készült el a városban. Ezzel bizton-
ságosabbá vált a korábban az élő 
környezetet veszélyeztető szenny-
vízkezelés. A 625 millió forintos fej-
lesztés keretében a régi telepet is 
rendbe hozták. A munka még 2012-
ben indult, a kivitelezést az önkor-
mányzat sikeres pályázata nyomán 
az Európai Unió és a központi költ-
ségvetés 500 millió forinttal támo-
gatta.

10 éve – 2008. szeptember 5-én - 

LousStuijfzan holland alkotómű-
vész tárlata nyílt meg Szegeden, és 
hogy ennek mi köze van 
Mezőtúrhoz? Nos, a művésznő 
1995 óta részt vett a túri nyári alko-
tótelep munkájában, és akkortól 
kezdett foglalkozni a kisméretű 
szobrok, plasztikák készítésével. 
Mezőtúri élményeiről így vallott: e 
tájon találtam olyan érdekes formá-
kat, melyek a természet és az embe-
ri kéz által születtek, nem, mint 
műalkotások, hanem nagyon is 
praktikus célokat szolgáló dolgok. 

15 éve – 2003. augusztus 31-én - 
egy sportsiker révén kapott hírve-
rést Mezőtúr. A 18. Nike Budapest 
nemzetközi félmaratoni versenyt 
rendezték a fővárosban, a mezőny 
nagyságára jellemző, hogy a több 
ezer induló rajtja 8 percig tartott. A 
felnőtt férfiak között a több mint 21 
ezer méteres táv megtétele után 

harmadikként Berecz Lajos, a 
Mezőtúr SE sportolója futott be.    

20 éve – 1998. szeptember elején 
- minden különösebb látványos 
külsőség nélkül megnyitották a 
városban a Penny diszkontot, a 
multinacionális cég 78. üzletét. A 
megnyitás után igen sok túri lakos 
kereste fel az üzletet, amiben nagy 
szerepe lehetett annak, hogy min-
den vásárló egy baseballsapkát és 
luftballont kapott ajándékba.

25 éve – 1993. szeptember 5-én - 
a tanévet 420 hallgató kezdte meg a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Mezőtúri Mezőgazdasági Gépész-
üzemmérnöki Főiskolai Karán. Az 
ünnepi kari tanácsülésen az eskü-
szöveg felolvasása után dr. Lengyel 
Lajos főigazgató az elsőéveseket - 
238 nappali és 48 távoktatásban 
részt vevőt - a főiskola hallgatóivá 
fogadta. Ünnepi beszédében külön 

is hangsúlyozta, hogy ebben a tan-
évben indít a három évtizede fenn-
álló intézmény először agrár-üzem-
mérnöki szakot új, korszerűsített 
tantervvel, mellyel a társadalom és 
a régió igényeit kívánják kielégíteni. 

30 éve – 1988. szeptember 13-án 
- Mongol delegáció érkezett a 
megyébe Zs. Guragcsa vezérőr-
nagy, az első mongol űrhajós veze-
tésével.  Szolnokon többek között a 
Killián György Repülő Műszaki 
Főiskolára látogattak a vendégek, 
kíséretükben volt Farkas Bertalan 
ezredes, az első magyar űrhajós, a 
főiskola egykori hallgatója is. A 
delegáció további programja 
Mezőtúron folytatódott, ahol a két 
nép egymás iránti rokonszenve 
előtt fejet hajtva a Magyar—Mongol 
Barátság Termelőszövetkezetet 
keresték fel.

Lazányi József

Vervavolantscprictamanent
Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

Mezőtúri Horgász Egyesület, Pontyfogó Kupa

2018.08.23-25.
Harcsás

1.hely: Ifj. Blaha József, Blaha József  44,62 kg
2.hely: Hajdú Róbert (Pinki), Török Bálint 39,92 kg
3.hely: Kézsmárki Attila, Pap István 39,09 kg
4.hely: Blaha Ferenc, Szántai János 30,16 kg
5.hely: Balaskó László, Csató Sándor(Áruló Team) 30 kg
6.hely: Vásárhelyi Lajos, Ifj. Vásárhelyi Lajos 28,60 kg
7.hely: Gulyás Sándor, Makarov Sándor 27,85 kg
8.hely: Sós Bertalan, Beréti István 26,53 kg
9.hely: Papp László, Balogh Péter 26,36 kg
10.hely: Krecskó László, Dóra Lajosné 21,88 kg
11.hely: Takács Gábor, Pipis György 20,83 kg
12.hely: Ifj. Koller Zoltán, Koller Zoltán 20,82 kg
13.hely: Fejes István, Derecskei Sándor 17,37 kg
14.hely: Takács Dóra, Bartos Péter 12,78 kg
15.hely: Kocsi Sándor, Nádházi Gábor 12 kg
16.hely: Patkós Zsolt(Füles), Patkós József 10,76 kg
17.hely: Ványai Zoltán, Csató Gulliver Gábor 8,90 kg
18.hely: Buzafi József, Láposi Zoltán 8,54 kg
19.hely: Csipes József, Humer Antal 1,90 kg
20.hely: Bánki Béla, Rákóczi Péter 1,07 kg
Gratulálunk a versenyzőknek!
Össz. létszám: 46f ő
Össz fogás: 429,98 kg. Amúr: 6 db, Ponty: 153 db.
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgász és 

Kisállateledel Bolt, Pap László, Balog Péter, Bakos Tibor, Petrák József. 
Köszönjük a finom vacsorákat a Blaha családnak! Köszönjük a versenyhez 
bármilyen más módon hozzájáruló horgászok segítségét! 

Tisztelt Érdeklődők!
 A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak, 

hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a 
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-
2015 és a Lámpás.   

 
       Bordács László, ügyvezető
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ELHUNYTAK
Beregszászi Lajosné Füstös Erzsébet élt 

76 évet,
Tóth József élt 60 évet,

Varga András élt 86 évet,
Kapusi Ferencné Szabó Irén élt 77 évet,

Takács Sándorné Szuróka Piroska
élt 76 évet,

Simon József élt 79 évet,
Gonda Zsigmondné Busi Róza élt 97 évet,

Szabó Antal élt 72 évet,
Ács Istvánné Tóth Ilona élt 82 évet,

Veres Istvánné Bucsai Rozália
élt 79 évet,

Török Gábor élt 84 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Augusztus 31 - Szeptember 06-ig

Újvárosi Gyógyszertár: 
Mezőtúr, VII. út. 13. 
Tel: 06/56-350-111
Szeptember 07-13-ig:
Kamilla Patika:
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22. 
Tel: 06/56-350-993

Állatorvosi ügyelet: 
Szeptember 01-02-án: 

Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út 
(Benzinkút mögött) 
Tel: 06/20-975-1073
Szeptember 08-09-én: 
Dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi út 22.
Tel: 06/30-664-8257,
06/56-850-006

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

Szabó Viktória Sára
(Herczeg Anita)

Tájékoztatás

Virágh László
mezőtúri

festőművész kiállítása
2018. szeptember 8-ig

megtekinthető
a Közösségi Ház

nyitvatartási idejében.

Felhívás!
A 2018. szeptember 22 –én megrendezésre kerülő Ősz-Ülő rendezvény 

időtartamára a közösségi ház melletti parkoló lezárásra kerül az alábbi idő-
tartamban:

2018. szeptember 21-én (péntek) 19.00 órától 
2018. szeptember 22-én (szombat) 24.00 óráig
A szervező Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. nevében köszönöm 

megértésüket: Bordács László ügyvezető


