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Városi közéleti lap
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Megjelenik kéthetente

Ingyenes
LAMPIONÚSZTATÁS és
UTCABÁL
Időpont: 2019. augusztus 24. szombat, 16.00-24.00
Helyszín: Mezőtúr, HortobágyBerettyó Főcsatorna, Kikötő valamint a Kossuth Lajos tér
Az államalapítás ünnepét követően kerül megrendezésre a
Lampionúsztatás és Utcabál elnevezésű rendezvény. A nap folyamán
lehetőség lesz csillámtetoválás
készíttetésére. Délután óvónők
segítségével, kézműves foglalkozás
keretében, elkészítheti mindenki a
saját lampionját. Sötétedéskor kezdetét veszi a lampionúsztatás. Az
utcabált megnyitja az Animal
Cannibals együttes, majd ezután
Csordás Tibi lép színpadra. Tavalyi
kedvenc a V-tech együttes ismét fellép nálunk, utána Groovehouse
zenekar zárja a programokat.
Mindkét eseménnyel kapcsolatos
további információk kérhetők:
Szűcs Lajos 06-20/419-42-42, Szűcs
Dániel: 06-20/55-88-364,
www.mezotur.hu
Szeretetettel várjuk Önöket!
Mezőtúr Város Sportjáért
Alapítvány
és Mezőtúr Város Önkormányzata

Keresse a Mezőtúr és Vidéke különkiadását a Közösségi
Házban, valamint
Mezőtúr forgalmas pontjain!

Ismerős Arcok, The Qualitons, Acoustic Palnet,
Konyha, Emelet, Kerozin, Mr. Rick, KFT.

Házassági évfordulósok köszöntése
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat
2019- ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2019.szeptember 13. péntek.
Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje az idei évtől a Ősz-Ülő rendezvény keretében lesz megtartva 2019. szeptember 28-án délután.
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László

Megkérdeztük...

2. old.

Móricz Zsigmondra emlékeztünk

6. old.

Túri Fullánk Nemzetközi Sport és Életmód fesztivál

3. old.

ArTúr Fesztivál és Túri Vásár 2019

7. old.

Újvárosi diákok 55 éves találkozója

6. old.

Sakkverseny a Kártyavár Klubban

7. old.
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Megkérdeztük…
Mezőtúr város képviselő-testülete
június 27-én tartotta meg soros
nyilvános és zárt ülését. Herczeg
Zsolt polgármester úr sajtótájékoztató keretein belül számolt be
az ülés legfontosabb napirendi
pontjairól.
- Tájékoztatót hallgathatott meg a
testület a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi
tevékenységéről, valamint a
Mezőtúri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről is. Mit tudhatunk erről?
H.Zs. : - A beszámolóval kapcsolatban azt állapítottuk meg, hogy a
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és
a Tűzoltó-parancsnokság dolgozói
magas színvonalon végzik munkájukat. A felsorolt területeken kívül a
polgárvédelem és az iparbiztonság
területén is profi módon helyt állnak. Úgy gondolom, hogy a mezőtúri polgárok nyugodtak lehetnek,
hiszen olyan szervezet működik a
településünkön, akikre számíthatunk baj esetén. Ezúton szeretnénk
megköszönni a munkát a kirendeltség-vezető úrnak, a tűzoltóparancsnok úrnak, az állomány
összes dolgozójának és a továbbiakban is jó munkát kívánunk!
- A bölcsődei ellátásra vonatkozó
feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztés is a

napirendi pontok között szerepelt.
Miről esett szó?
H.Zs.: - Örömteli számunkra, hogy
a bölcsődei beruházásunk befejeződött, az épület nagyon szépen
megújult és önálló korszerű fűtési
rendszerrel rendelkezik. Emellett a
férőhelyek száma 48 főről 60 főre
bővült. A megnövekedett férőhelyszám indokolta azt, hogy módosítsuk a feladat-ellátási szerződést a
gyomaendrődi
székhelyű
Szivárvány Gyermekkert Szociális,
Oktatási és Szolgáltató Nonprofit
Kft.-vel, akik évek óta végzik a
Városi Bölcsőde teljes körű működtetését.
- A Mezőtúri Horgász Egyesület
részére nyújtandó támogatásról is
döntöttek a soros ülésen. Mit tudhatunk a részletekről?
H.Zs. : - Az Egyesület kérelmet
nyújtott be azzal kapcsolatban,
hogy az idei esztendőre szóló bérleti díjat engedjük el a Harcsás –
Túrtő - Halásztelek holtág-rendszerre vonatkozóan. A korábbi időszakra szóló elszámolásukat nem
fogadtuk el és arra kértük az
Egyesületet, hogy egy új elszámolást nyújtsanak be. Az új beszámolót elfogadtuk, amely megfelelt a
követelményeknek. Az Egyesület
néhány hónappal ezelőtt az említett bérleti díjat már kifizette. A
mostani döntésünk lényege az,
hogy ezt az összeget az

Lakossági tájékoztatás!

Önkormányzatunk visszafizeti,
ezzel is támogatva az Egyesület
munkáját céljai elérésében.
A Városi Strandfürdő és Fedett
Uszoda térítési díjainak módosításáról is döntött a testület. Mit tudhatunk a részletekről?
H.Zs. : Az elmúlt egy hónap tapasztalatait figyelembe véve az üzemeltető új javaslatot nyújtott be az
Önkormányzat részére a térítési
díjakra vonatkozóan. Az a döntés
született, hogy a mezőtúri lakcímmel rendelkező 70 év feletti nyugdíjasok, valamint rokkantigazolván�nyal rendelkezők mind a strandfürdő területén, mind a fedett uszodában egységesen 350 forintért vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
- A Túr-Agro Kft-vel kötendő bérleti szerződésről is tárgyaltak júniusban. Miről esett szó?
H.Zs. :.- Barancsi Ágnes a Túr-Agro
Kft. ügyvezetője a Túri Kamra Helyi
termékbolt kapacitásának bővítése
ügyében kérelemmel fordult
Mezőtúr Város Önkormányzatához,
valamint kérte a bérleti szerződés
megkötés, illetve kapcsolattartás
önkormányzat égisze alá való átvételét. Az a döntés született, hogy a
Kft. ezentúl nem a Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel köt
szerződést,
hanem
az
Önkormányzattal. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy támogassuk ezt

a kezdeményezést, a bérleti díj is
egy jelképes összeg, hiszen a Túri
Kamrában helyi termékeket értékesítenek és fontosnak tartjuk, hogy a
mezőtúri termelők portékái eljussanak a fogyasztókhoz.
- Egy tájékoztató is elhangzott
Mezőtúr város nyári rendezvényeiről. Mire számíthatunk idén?
H.Zs. : - Örömteli számukra, hogy
az idei esztendőben is nagyon sok
színvonalas rendezvénynek ad
helyet Mezőtúr. Az elmúlt évekhez
hasonlóan az East Fest a Mezőtúri
Városi Strandon és az Erzsébetligetben várja a kikapcsolódni
vágyókat július 23-a és 28-a között.
Augusztus 6-a és 10-e között kerül
megrendezésre az arTúr Fesztivál,
ezt követően augusztus 11-én pedig
a Túri Vásár. Augusztus 20-án az
Államalapítás Ünnepe alkalmából
Mezőtúr Város Önkormányzata
megrendezi a Szent István Napi
Ünnepséget, míg augusztus 24-én
lesz a Lampionúsztatás és Utcabál.
2019. szeptember utolsó hétvégéjén
ismét megrendezésre kerül az ŐszÜlő
rendezvény,
illetve
a
testvértelepülési
találkozó.
Mindenkit nagy szeretettel várunk
programjainkra!
Csurgó-Veres Nikoletta

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

Tisztelt Mezőtúri Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár
megrendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az
alábbi útzárak, valamint terelő utak kerülnek kijelölésre a leírt időtartamban.
Az útzárak időtartama:
Túri Vásár: 2019. 08. 10. szombat 13:00-tól 2019. 08. 11. 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!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: augusztus 25., szeptember 22., október 13., november 17.,
december 15.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

arTúr Fesztivál
2019. augusztus 6-10.
Túri Vásár
2019. augusztus 11.

Tisztelettel:
Bordács László

Tisztelt Lakosok!
Szeretettel várom Önöket képviselői beszámolómra

2019. augusztus 2-án (pénteken) 17 órára.
Helyszín: Közösségi Ház, 124-es terem (Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
Tisztelettel: Rózsa Endre
önkormányzati képviselő
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Tájékoztató a polgármesteri hivatalban történt vis�szaéléssel kapcsolatban
Herczeg Zsolt polgármester úr 2017. augusztusában jelezte, hogy
megnövekedett a kifizetett rendkívüli települési támogatások száma. Kérte,
hogy vizsgáljam meg az okát.
Ellenőrzést rendeltem el a kifizetések jogszerűségével kapcsolatban.
A vizsgálat során a belső ellenőr visszaélést tárt fel, ezért 2017. 09. 27-én
bűncselekmény elkövetése miatt feljelentést tettem az ügyben a rendőrségnél.
A visszaélést hivatali dolgozók követték el, az önkormányzat tagjai nem
érintettek.
A rendőrségi feljelentést követően fegyelmi eljárást indítottam öt dolgozó
ellen. Már egyik dolgozó sincs az állományunkban.
Az öt dolgozóból 3 munkaügyi bírósághoz fordult. Az egyik ügy a kúria
előtt van, a másik másodfokon, a harmadikban elsőfokú ítélet született.
Párhuzamosan folynak a munkaügyi perek, valamint a büntetőügy.
A fegyelmi ügyekkel párhuzamban, az ott tudomásunkra jutott információk alapján feljelentés kiegészítést tettem az ügyészségen 2017. 11.06-án.
Megneveztük az elkövetőket, feltártuk az elkövetés módját az illetékes
hatóság előtt.
Több szerv folytatott nyomozást az ügyben. A nyomozás Mezőtúron kezdődött a rendőrségen, majd átkerült a megyei rendőrkapitányságra, jelenleg a NAV folytatja a nyomozást.
Célunk az, hogy az ügy felderítése gyorsabban haladjon, ezért külső jogi
segítséget igénybe véve jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentés kiegészítést tettem 2019. 04. 15-én.
Hivatalunk mindenben segíti a nyomozó hatóság munkáját. Remélem,
hogy a vádemelés az elkövetőkkel szemben minél hamarabb megtörténik.
Dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Túri Fullánk Nemzetközi Sport és Életmód fesztivál
A Túri Fullánk Nemzetközi Sport
és Életmód fesztivál idén második
alkalommal pezsdíti fel Mezőtúr
városát; augusztus 14 és 18 között.
A rendezvénynek Mezőtúr Város
strandfürdője biztosít egyedi hangulatú helyszínt, ahol minden
korosztály megtalálhatja a kikapcsolódást jelentő programot. A
fesztivál másik nívós helyszíne
pedig a festői környezetű
Hercegasszony Birtokon várja a
sportkedvelő közönséget, ahol a
Holt-Körösben kialakított nem
mindennapi vízilabdapályán zajlanak majd a mérkőzések.

A témában sajtóreggeli keretében
hallhattunk többet Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármesterétől,
Mohi Zoltán az Invictus SC szakosztályvezetőjétől, főszervezőtől és
Kis Gábor olimpiai bajnok vízilabdázótól, az Invictus SC szakmai
igazgatójától.
Polgármester úr kiemelte, hogy
nagyon nagy öröm, hogy Mezőtúr
lehet az otthona a nemzetközi
sportfesztiválnak,
valamint
Mezőtúr Város Önkormányzatának
támogatásáról biztosította a szervezőket.
Mohi Zoltán szakosztályvezető,
főszervező elmondta, hogy a fesztiválon keresztül több cél valósul
meg. Egyrészt motiválni a fiatalokat
a sport irányába, másrészt az egészséges életmód népszerűsítése. A
rendezvény alappillére a sporté,
hiszen ebben az évben a közel 50
vízilabda csapat mellett strandfutball és strandkézilabda torna is
megrendezésre kerül. A sport mellett neves szakmai előadók, olimpi-

ai bajnok sportolók tartanak felejthetetlen élménybeszámolókat,
szakmai előadásokat. Az interaktív
prezentációk mellett egy Expo keretein belül szakmai kiállítók is teret
kapnak a fesztiválon, akik által még
jobban tudatosíthatjuk az egészséges életmódba sorolandó ételeket,
italokat, vitaminokat és egyéb preventív fortélyokat.
További cél egy családi fesztivál létrehozása, ahol a szülőknek és a
gyermekeknek egyaránt biztosított
a szórakozás. A szervező elmondta,
hogy bízik abban, hogy ezzel a rendezvénnyel ők is hozzá tudnak
járulni a térség és Mezőtúr turizmusának fellendítéséhez.
Kis Gábor elmondta, hogy 2018-ban
még vendégként szerepelt a rendezvényen, ma már nagy örömére,
mint szervező vehet részt. Célja,
hogy a vízilabdát olyan profizmus
vegye körül, hogy a sportolók megkapjanak mindennemű támogatást
a felkészüléshez.
Egy nyári fesztivál nem is lenne
igazi élő zene és hűsítők nélkül. A
négy napos Túri Fullánk Sport és
Életmód fesztivál a szakmai programokon túl 2 színpadon, 2 zenei stílussal szórakoztatja majd a résztvevő közönséget. A nem hétköznapi
eseményt kulináris élményforrások
is színesítik.
Természetesen a gyerekek sem
maradhatnak ki a jóból. Számukra
a szervezők óriási légvárral,
paintball pályával, kosárlabda
pályával, népi játékokkal és a nyári
hőségben kihagyhatatlan strandmedencékkel biztosítják a kikapcsolódást
A további részletekért keressék fel a
www.turifullankkupa.hu oldalt,
illetve a www.facebook.com/
turifullankokfestival oldalakat.
Forrás: Invictus sajtóanyag,
MVTV felvétele
Bodor Márti

Véradás 2019

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat 2019. évben a következő időpontokra tervezi
véradó napjait:
• július 24. 8-13 óra
• augusztus 11. 9-14 óra
Túri Vásár
• augusztus 28. 13- 17 óra
• szeptember 25. 8-13 óra
• október 2. 8-13 óra		
ifjúsági véradás

• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 27. 8-13 óra
• december 18. 8-13 óra
Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Magyar Vöröskereszt
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Tisza-tavi turisztikai idény - strandszarkák
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai a strandokon történő lopások megelőzésére:
A nyári kánikulában fürdőzőket vonzó vízpartok, strandok és uszodák
környéke kedvenc „vadászterülete” a tolvajoknak. A nagy tömeg alkalmas
arra, hogy észrevétlenül emeljen fel valaki egy táskát és azzal pillanatok
alatt a kijárat felé induljon. A strandszarkák nem nézik, hogy mit visznek
el. Válogatás nélkül teszik a dolgukat, a kisebb értéktelenebb dolgoktól
kezdve a nagyobb értéket képviselő tárgyakon át minden mozdíthatót
eltulajdonítanak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő strandokon a rendőrök gondoskodnak arról, hogy hangosbemondó és több nyelven elkészített szórólapok által is felhívják a fürdőzők
figyelmét az értékek megóvására.
A legjobb védekezés a megelőzés!
• A parkoló autókban ne hagyjanak látható helyen táskát, értéket, azokat
inkább a csomagtartóban helyezzék el!
• A táskára terített törölköző nem védi meg értékeiket. Használják az
értékmegőrzőket!
• A csomagokra felváltva vigyázzanak! Jó módszer az is (kölcsönös szimpátia esetén), ha a szomszédos strandolókat kérik meg, hogy tartsák
szemmel visszahagyott tárgyaikat, majd cserében ne felejtsék el ezt viszonozni!
• Ne vigyenek magukkal nagyobb mennyiségű készpénzt!
• Ne viseljenek olyan ékszert vagy karórát, amit a vízbemenetel előtt le
kell venniük! A strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes használati tárgyakat egyszerűen csak hagyják otthon!
• Szerezzenek be olyan tokot, tasakot, ami vízhatlan! Pénzüket, egyéb
értékeiket, így magukkal tudják vinni akár a vízbe is.
A rendőrségnek nem könnyű az ilyen jellegű lopások felderítése. A sértettek legtöbbször csak távozáskor veszik észre, hogy meglopták őket. Bár
rengetegen megfordulnak naponta a strandokon, nehéz szemtanúkat
találni. Ennek ellenére, ha kárt szenvednek, azonnal tegyenek bejelentést
a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy a 112-es segélyhívószámon és
vegyék igénybe az áldozatsegítő szolgálat segítségét.

Internetbiztonság gyerekeknek:
Beszélgessenek el a gyermekekkel az internet hasznos használatának lehetőségeiről és példákkal illusztrálva hívják fel a gyerekek figyelmét a káros
weboldalak veszélyeire!
• Figyelmeztessék a gyerekeket, hogy a közösségi portálokra körültekintően helyezzenek fel fényképeket, kerüljék a saját magukat vagy másokat
kellemetlen helyzetbe hozó fotók/videók feltöltését, hiszen, amit egyszer
feltöltenek az internetre, többé nem törölhető le, azokhoz bárki hozzáférhet, így azzal bármikor visszaélhet!
• A különböző chat-fórumok – azon kívül, hogy rombolják a valódi emberi kapcsolatokat – veszélyeket is jelenthetnek a gyermekek számára. A virtuális világban köttetett barátságok gyakran nem állnak közel a valósághoz
és valódi, személyes kapcsolat nélkül sohasem lehetünk biztosak a „vonal”
másik oldalán ülő személyében.
• A szülők feladata és egyben felelőssége, hogy nyomon kövessék a gyermekük által látogatott tartalmakat és azt lehetőség szerint, a kifejezetten
ezt a célt szolgáló szűrőprogramokkal kontrollálják azokat

„A mondva csinált unoka”:
A pillanatnyi sokkhatás alá kerülő idősek gyakran utolsó forintjukat is odaadnák a bajba jutott „álunokának”, ám van, hogy a csalók ezzel sem elégednek meg és készpénzen túlmenően még ékszerek átadására is bíztatják
őket.Persze a kicsalt „segélycsomagért” rövid idő elteltével nem az unoka,
hanem annak „legjobb barátja” érkezik, majd amilyen gyorsan jött, olyan
hirtelen távozik is - kétségek közt hagyva az aggódó nagyszülőt.
KÉRJÜK, NE HAGYJA MAGÁT MEGTÉVESZTENI!
- Mindenképp vegye fel a kapcsolatot unokájával az ön által ismert hívószámon!
- Mielőtt bármit is tesz, érdeklődjön a családtagoknál!
- Ne adjon át pénzt, értékeket idegeneknek!
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Figyeljenek az idősekre:
Az idős, egyedülálló emberek gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává, hiszen a bűnelkövetők ezeknek a kiszolgáltatott helyzetben lévő
embereknek a naivságát, hiszékenységét használják ki.
Kérjük, hogy fogadja meg ajánlásainkat és közvetítse idősebb, egyedül élő
rokonai és ismerősei felé!
A betöréses lopások megelőzése érdekében célszerű, hogy a lakás bejárati
ajtaja legyen
több ponton záródó, korszerű zárral felszerelve.
Fontos, hogy a hátsó ajtók is kellő védelemmel rendelkezzenek.
Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni. Az üvegre lehet „betörésgátló”
fóliát ragasztani.
A nyitva vagy bukóra hagyott ablak vonzza a betörőket és a szúnyogháló
sem véd meg a
„hívatlan vendégektől”. Ha elmegy otthonról, minden esetben be kell zárni
az ablakokat is.
Az elkövetők nagyon gyakran az ablakot betörve, benyomva jutnak be a
lakásba, illetve a házba, ezért ajánlott az ingatlan könnyen elérhető ablakait ráccsal ellátni.
Ne tartson otthon értéket, illetve nagyobb mennyiségű készpénzt!
Anyagi lehetőségeihez mérten, kiegészítésként alkalmazzon elektronikai
védelmi rendszert is! Ezek a technológiák (hang- és fényjelző készülék,
távriasztás) ugyan nem minden esetben védenek meg a betöréstől, de a
külvilág számára jelzik, hogy illetéktelenek jogtalanul akarnak behatolni
az otthonába.
A melléképületek ajtaját is mindig zárja be! Ezek esetében is meg kell
teremteni a mechanikai biztonság minimális követelményeit. Ha van az
építményen ablak, célszerű ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott biztonsági zárral, valamint komolyabb lakattal bezárni! Ha otthon tartózkodik, napközben is zárja be a kaput, bejárati ajtót!
A kaput akkor is zárja be, amikor a kertben dolgozik!
Ne engedjen be senkit a lakásba, akinek személyazonosságáról nem győződött meg hitelt érdemlően!
Ha egy - az Ön számára - ismeretlen személy telefonon vagy személyesen
jelentkezik, és
pénzt kér, először mindenképpen hívja fel azt a rokonát, akire hivatkozik!

Ha gyanúsan mozgó idegeneket lát, illetve
bűncselekmény áldozatává vált, hívja
azonnal a 112-es segélyhívó számot!
A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ operátora jelentkezik, aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni (a
körülmények és a lehetőségek függvényében amennyire lehet nyugodtan,
tagoltan és érthetően kell válaszolni):a bejelentő neve, telefonszáma; az
esemény helyszíne; mi történt, kinek van szüksége segítségre; az esemény
kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély; esetleges sérültek
száma, a sérülés(ek) foka; az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott. A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan
bejelentés is szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja maga után. Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a rendőrség, mentőszolgálat
vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak!
Drogprevenciós összekötő tisztek elérhetőségei:
Jászberényi Rendőrkapitányság
Orosz Tibor c. r. főtörzszászlós 06-57-504-296
Karcagi Rendőrkapitányság
Fekete András r. főtörzszászlós 06-59-500-250
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
Jordán Katalin c. r. őrnagy 06-70-337-165
Szolnoki Rendőrkapitányság
Mészáros János r. alezredes 06-20-464-2019
Tiszafüredi Rendőrkapitányság
Lányi Zsolt r. hadnagy 06-70-337-1655

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság
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Városi Nyugdíjas Klub 30 éves fennállásának évfordulója
„A szálló évekkel
Sok minden megy el,
De a szív, a koldus,
Tovább énekel…”
(Juhász Gyula)
A Városi Oktatási Centrum ebédlőjében került megrendezésre a
Klub 30 éves évfordulójának
ünnepi rendezvénye.

2019. július 5-én több mint 180 fő
részvételével számos helyi és vidéki
klub meghívásával emlékeztünk e
jeles napon, a Klub alapítójára és
névadójára Gyalog Lajosné Maca
nénire. Röviden felidéztük a 30 év
jelentősebb pillanatait. Sajnos a
Klub alapítója, több alapító tag és
klubtársunk már nem vehetett részt
ezen a rendezvényen. Nagy öröm
volt azonban számunkra, hogy idős
koruk ellenére még három alapító
tagunk - Krizbai Lajosné, Szentesi
Sándorné és Bíró Sándorné - részt
vett ezen az ünnepségen. Az alapító tagoknak illetve a klubban több
éves tagságuk, kulturális munkájuk
elismeréseként emléklappal, egy

szál virággal valamint a férfiaknak 1
üveg finom borral kedveskedtünk.
Csordás Istvánné alapító tagunknak
személyesen adtuk át ajándékunkat. Időskorú és már nem vállalta a
részvételt (Zsuzsika néni július
1-jén töltötte 97. életévét).
Köszönjük kedves vendégeinknek,
a meghívott kluboknak, hogy elfogadták meghívásunkat. Erre az
alkalomra műsorral kedveskedtünk
a meghívottaknak. Köszönöm a
saját és klubtagok nevében az énekkarnak, a tánccsoportnak, a vidám
jelenet, a szóló ének és a versek előadóinak a színvonalas műsort.
Külön köszönöm Szokolai Jánosné
„KICSI”-nek valamint Boldog
Béláné Erzsikének kitartó munkáját. Újra életre kelt az Énekkar és a
Mosoly Tánccsoport előadása.
Finom ebéd és jó zene kíséretében
egy csodálatos napot tölthettünk
együtt. Köszönjük az Önkormányzatnak, az intézmények vezetőinek a termet, a technikát és
egyéb segítséget, hogy ez a rendezvény létrejöhetett.
Köszönöm a Városi Nyugdíjas Klub
segítő tagjainak fáradtságos munkáját.
Szeretném ha még számos jeles
évfordulót ünnepelhetne meg
Klubunk. Kívánok minden kedves
klubtagnak ehhez, hogy megvalósuljon hosszú boldog életet és jó
egészséget.
Varga Antalné
klubvezető

Móricz Zsigmondra emlékeztünk
A Móricz Zsigmond születésének
140. évfordulója alkalmából egy
Emlékestet rendeztek június
29-én Mezőtúron a Szabadság
téren.
Az eseményen Boldog István a térség országgyűlési képviselője és
Vasas
István
a
Mezőtúri
Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője mondott köszöntőt, majd a szervező, Mányi Tibor nyitotta meg a
programot. Ács Erika, városunk
könyvtárának vezetője emlékezett
meleg
szavakkal
Móricz
Zsigmondról, majd az emlékszobornál a koszorúk és virágok elhelyezésére került sor. Ezt követően
megkezdődtek a színpadi programok, elsőként a Búzavirág
Népdalkör Kávási Sándor gyűjteményéből Túri dalokat adott elő,
majd a Szivárvány citerazenekar
követte, előadásukban szerelmes
dalokat, párosítókat valamint szat-

mári és tolnai népzenét hallhattunk. A Mezőtúron már ismert
Zelenák Gyula, Budapestről érkezett énekes volt a következő fellépő, akit Mérai Kata, mezőtúri származású színésznő követett egy
kötetlen beszélgetés erejéig. Ezután
a zenekarok fellépése következett.
Elsőként az Álomút Zenekar adott
koncertet, később az Időutazó Rock
Band zárta a rendezvényünket.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti a Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubját, hogy
elkészítették a helyi értéktárban
szereplő topogót a látogatók számára, illetve Bakondi Istvánnak, aki a
fellépőknek készített sertéspörkölttel debütált a rendezvényen.
Természetesen emellett köszönet
illeti Mezőtúr város és Kétpó község önkormányzatát a sok-sok
támogatásért.
Szabó Dorina
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Újvárosi diákok 55 éves osztálytalálkozója
5 év elteltével ismét találkozót
szervezett Mezőtúron Herczeg
Jutka az Újvárosi Általános Iskola
1964-ben végzett 8.a. osztályos
diákjainak.

55 évvel a ballagás után osztályfőnökünk Veres Gyuláné Esztike
néni, Kissné Mikes Évike tanárnőnk
és 17 öregdiák találkozott 2019.
június 22-én. Érkeztek Budapestről,
Szegedről, Kecskemétről, csodaszép bakonyi kisfaluból, és persze
túriak is egy baráti gesztusként biztosított helyszínre.
Az osztályfőnöki óra első perceiben
mécsesekkel emlékeztünk azokra a
társainkra, tanárinkra, akik már
nem lehetnek közöttünk. A következőkben gyémántdiplomás osztályfőnökünk, majd tanárnőnk
Évike, Mezőtúr város díszpolgára
kapott szót. Valamennyiünket
elgondolkodtatott az a hit, amellyel

az Újvárosi Iskoláról, tanárokról,
tanítványokról és arról az aktív
iskolaéletről szólt, amely kiemelte
az Újvárost. Beszélgettünk akkori
élményeinkről, sorsunkról, igyekezve mostani életünk szép és jó
oldalát is megosztani egymással.
Szinte közös szívfájdalmunk, hogy
gyermekeink, unokáink közül többen távol élnek tőlünk, sőt, nagyon
távol.
Igazi mezőtúri birkapörkölt, sültek
tették még emlékezetesebbé ezt a
napot – köszönet a jó barátnak és
segítőinek. Búsi Julcsi nagyon
finom sütiket hozott, Esztike néni
csodás
sósperecet
készített.
Gyermeklelkű pedagógustársunk
Herbály Eszti korabeli TOTÓT állított össze, amelyet több-kevesebb
sikerrel tippeltünk meg. Az apró
ajándékok közül otthon láttuk meg
Salánki Pista kis „lámpásába” gravírozott feliratot : ÚJVÁROS 2019.
Jól éreztük magunkat, óriási köszönet a mindent megszervező
Herczeg Jutkának .
Osztálytársai nevében:
Rácz Istvánné,
Székely Róza
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ArTúr Fesztivál és Túri Vásár 2019
Idén augusztus 6 – 10. között rendezzük meg városunkban az
ArTúr Fesztivált, majd augusztus
11-én a XXVIII. Túri Vásárt.
A két esemény programjaira kilátogatóknak nem lesz okuk panaszra,
a kulturális kínálat sokszínűsége,
minősége és mennyisége minden
igényt kielégít. A kínálatban szerepelnek idén kiállítások, filmvetítések, komolyzenei – könnyűzenei
koncertek, előadóművészek, együttesek, 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 helyszínére várjuk
Önöket. Természetesen a felnőttek
mellett gondolunk a legkisebbekre
is, jó néhány gyermekprogramot is
szervezünk, hogy nálunk a családosok is ki tudjanak kapcsolódni.
Az idei programkínálatban találkozhatnak a Kerozinnal, a Kodály
Spicy Jazz formációval, a mezőtúri
érintettségű The Qualitons-sal, Mr.
Rickkel, valamint Farkasházi
Rékával és a Tintanyúl zenekarral,
a Gypo Circus-sal, Janza Katával,
valamint az Ismerős Arcok, Emelet
és Kft Zenekarokkal.
Mezőtúr legnagyobb múltú eseménye a Túri Vásár egész napos színpadi programkínálattal és színes
vásári forgataggal várja vendégeit.

A vásár napján augusztus 11-én is
tartogatunk néhány látványos és
érdekes kísérőprogramot. A hagyományok megőrzése Mesterségek

kulináris élvezetek tárháza is bőséges kínálattal várja vendégeit.
Valamint idén is lesz a vásárban
főzőverseny, amelyre várjuk a

Tere várja az érdeklődőket. Aki szereti a finom falatokat, az sem fog
csalódni, hiszen ezen a napon a

jelentkezőket. A főzőversenyt a
televízióból is ismert Sági Szilárd
gasztrokibic követi figyelemmel.

Sakkverseny a Kártyavár Klubban
2019. július 6-án a Kártyavár Klub
megalakulásának egy éves évfordulója alkalmából Sakkversenyt
rendezett.

A Kártyavár Klubban nem csak kártyázni lehet, hanem más szellemi
sportot is űzhetnek a résztvevők,
így úgy döntöttünk, hogy megrendezzük a Sakkversenyt. Nagy izgalommal készültünk erre a napra,
hogy jól sikerüljön. A Sakkverseny
bírói teendőit Takács István vállalta
el, aki nagy szakértelemmel kísérte
végig a játékot. Az eseményen
külön női és férfi versenyzők küzdöttek egymással. Az alapvető cél

az volt, hogy a testi és szellemi frissességet még idősödő korban is
megőrizzük és késleltessük a szellemi leépülést, szükséges a lélek és
az érzelem világának tisztán tartásához felfrissüléséhez, erő gyűjtéséhez, amelye segíti a sakk sport
szellemi agytornája is.
A verseny befejezése után a verseny bírója összegezte és kihirdette
az eredményeket:
Női versenyzők:
1. Csider Istvánné
2. Tóth Istvánné
3. Fehér Gabriella
Férfi versenyzők:
1. Varjú Vince
2. Akli Tibor
3.Bori János
Gratulálunk a győzteseknek, de
gratulálunk minden résztvevőnek,
hogy időt és fáradtságot nem kímélve versenyeztek.
Az eredményhirdetés után minden
versenyző kapott egy oklevelet és

Délelőtt 10 órától délután 18 óráig
ingyenes városnéző kisvonat áll
rendelkezésre. A vásár napján tartjuk meg az II. Túri Vásár Mazsorett
Kupát a Dalma Dance Klub társszervezésével. Érdemes velünk
ébredni, hiszen a napot a
mazsorettesek felvonulásával nyitjuk, majd zenés kísérettel kalauzolnak bennünket a vásár területére. A
Fekete István úton felállított színpadunkon tekinthetik meg a több településről érkező mazsorettes műsorát, amely eredményhirdetéssel és a
kupák átadásával zárul. A délutáni
órákban a vásári forgatagban sem
maradunk zene nélkül, hiszen
ismét érkezik hozzánk a countryrockabillyt játszó, Dynamite Dudes
formáció.
Mezőtúr Város Önkormányzata
számára rendkívül fontos, hogy a
többnapos programsorozat minden
programpontját ingyenesen biztosítsa a látogatók részére.
A fesztivál és a vásár részletes programját megtekinthetik programfüzetünkben.
Bővebb infó:
www.turivasar.hu,
www.muveszetinapok.hu,
www.mkskft.hu
A rendezvénysorozat főtámogatója
Mezőtúr Város Önkormányzata.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Szervezők

Felhívás

ezzel zártuk a programot és megállapítottuk, hogy egy kellemes és
igen tartalmas napot tudhatunk
magunk mögött és nagyon jó érzéssel térhetünk haza.
Bízunk benne, hogy nem ez volt az
utolsó és hasonló versenyt megismételünk legközelebb is. Végül, de
nem utolsó sorban köszönjük a
Közösségi Ház segítségét is.

Molnár Sándor
klubvezető

50 éves osztálytalálkozóra

Szeretettel várjuk azokat, akik
1969-ben végeztek a Kossuth Téri
Általábos Iskola A osztályában
(osztályfőnök :Török László).
Szeptember 7-én szombaton 10
órakor tartandó ünnepségünkre
várjuk a volt osztálytársakat.
A találkozó és ebéd helyszíne :
Gyöngyhalász Étterem.
Várjuk a jelentkezőket a
0630 482 62 28-as
telefonszámon.
Sólyom András
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ELHUNYTAK
Tóth Antal élt 75 évet,
Simon Gyuláné Kálnai Ilona Mária
élt 67 évet,
Ozsváth Andrásné Dávid Ilona
élt 85 évet,
Szűcs János élt 85 évet,
Molnár Lajosné Török Margit élt 80 évet,
Balogh Mihály élt 57 évet,
Deák Mária élt 57 évet,
Berecz József élt 76 évet,
Bihari Lajosné Takács Margit élt 89 évet,
Kozák János élt 74 évet.

Nyugodjanak békében.
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 megrendelése és kiszállítása.

közéleti lap

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

Papp Dávid Dominik
(Bozsó Bianka Klaudia)
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 turnusokban:
V.: 2019.07.29.-től 08.09.-ig Dorka nénivel
VI.: 2019.08.05.-től 08.16.-ig Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter: 06 70 333-9851
Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Július 19-25-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Július 26- augusztus 1-ig
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet:
Július 20-21-én
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel.: 56/350-435;
06/30/978-2286
Július 27-28-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

NAPKÖZIS TÁBOROK A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC 5 napos úszó- és vízilabda napközis
táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus
kezdetekkel:VI.: 2019.07.29.-től, VII.: 2019.08.05.-től.
Részvételi díj:15.000,- Ft/fő/5 nap
További részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter: 06 70 333-9851
Kéki Dorottya: 06 30 658-3022
Zsovák Péter: 06 30 232-3780

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: Csurgó-Veres Nikoletta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Pénzkereset !
Otthoni csomagolás ,stb.
Elérhetőségei :06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517)
Lapzárta: 2019. július 24. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

