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Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Ingyenes

Kórház ma és holnap
Nagy változások mentek
végbe az egészségügyben
ebben az évben, és ezek a
változások természetesen
érintették a mi kórházunkat is. Az intézmény
múltjáról, jelenérõl és
jövõjérõl beszélgettünk
Dr. Csellár Zsuzsannával,
a Mezõtúr Városi Kórház Rendelõintézet Nonprofit
Kft. ügyvezetõjével.
– Az elmúlt év nagyon eredményesen zárult a városi kórház
számára. Minek köszönhetõ
ez a siker és miben nyilvánult
meg?
– Nem volt meglepõ a pozitív
mérleg, hiszen már a 2010-es
évet is azzal zártuk. Ez a jó
csapatmunkának köszönhetõ,
illetve annak, hogy mindenki
tudta mi a feladata, és azt
maradéktalanul el is végezte.
Az intézményben keretgazdálkodás folyik, és ennek nagyon
szigorú az ellenõrzése. Egész
év folyamán azt kerestük, hol
tudjuk a költségeket csökken-

rajta volt a listán, amelyen az a
tizenhat intézmény szerepelt,
ahol meg kell szüntetni az
aktív ellátást, így azt gondolom, hogy amit lehetett azt
elértük. Vannak természetesen, akik nem elégedettetek,
de higgyék el, ezt is nagyon
komoly küzdelem árán sikerült
elérni. Ebben a város vezetése
és az országgyûlési képviselõnk is nagyon sokat segített.
– Mindezek után lezajlott az
átadás-átvétel, állami tulajdonba került a kórház. Rögtön
meg is változott az ellátás?
Mezõtúr Városi Kórház új épületszárnya

tetni anélkül, hogy a betegellátás csorbulna. Mindezek eredményeképpen tudtuk elérni
ezt a pozitív eredményt.
Ráadásul, amely még külön
pozitívumként említhetõ, hogy
sikerült dolgozói juttatásokat
is adnunk, ami magában foglalt egy igen nagymértékû jutalomosztást, de szerveztünk
intézményi kirándulást, iskola-

kezdési támogatást adtunk, és
a dolgozóink minden hónapban megkapták az étkezési
hozzájárulást. Sajnos, azt már
most látjuk, hogy ebben az
évben mindezeket nem tudjuk
biztosítani a dolgozóink számára.
– Így el is jutottunk az idei év
történéseihez. Az év elsõ felében meg kellett küzdeni azért,
hogy Mezõtúron maradjon
valamiféle aktív ellátás.
– Nehezen, véres verejtékkel
sikerült megõriznünk a kilencvenegybõl ötvennégy aktív
ágyat. Ebbõl huszonnégyet a
belgyógyászaton, tizenötöt a
gyerekosztályon és tizenötöt a
szülészet – nõgyógyászaton.
Sajnos a sebészeti-, a sürgõsségi- és az intenzívosztályunkat
nem sikerült megmenteni, de a
tárgyalás a nulla aktív ágyról
indult, ehhez képest az elért
eredmény nagy elõrelépést
jelentett. Miután az intézmény

Semmelweis nap

Változások az arTúr Fesztivál programjában

3. old.

– Valóban lezajlott már az
átadás-átvétel, és errõl elkészült a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet,
mint új tulajdonos által aláírt
jegyzõkönyv, így május 1-tõl
állami tulajdonba kerültünk.
Viszont az új ellátási rendszer
július 1-jével indult. A tulajdonosváltásnak azonban nincs
szerepe az ellátásban, attól az
intézmény ugyanúgy végezte a
munkát, amit rá kiróttak.
Július elsejével viszont már az
új struktúra szerint mûködünk. Ami most biztos, az a
már elõzõekben említett ötvennégy aktív ágy, emellett a krónikus belgyógyászati osztályunk valamint az ápolási osztályunk megmaradt és a korábbi bel- és nõgyógyászati rehabilitációs osztályunkból mozgásszervi rehabilitációs osztály
lett, illetve van egy új ellátási
formánk, a hospice.
Folyt. a 2. old.

Augusztus 20.

7. old.

arTúr fesztivál részletes programja

4-5. old.

Fõzõverseny

7. old.

Túri Vásár részletes programja

4-5. old.

Csodák? – Vannak még?

7. old.
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– Hogyan lehet felkészülni egy
ilyen mértékû váltásra?
– Május végén folytak a tárgyalások a végsõ ellátási struktúra kialakításáról a minisztériummal és a GYEMSZI-vel, úgyhogy, nagyjából körvonalazódni látszottak a feladataink,
ennek megfelelõen próbáltunk
felkészülni, de valójában június 30-án kaptuk meg a mûködési engedélyünket a jelenlegi
ellátásra, illetve ebbõl még hiányoznak azok az ellátási formák, amikre a korábbiakban
ígéretet kaptunk.
– Mik voltak ezek és megvalósulnak-e a közeljövõben?
– Ígéretet kaptunk nappali
kórházi ellátásra, egynapos
sebészeti ellátásra és huszonnégy órás meghosszabbított
járóbeteg-ellátásra. Remélhetõleg ezeknek is megkapjuk rövidesen a mûködési engedélyét,
illetve megtörténik a finanszírozási szerzõdés megkötése is.
Valamint ígéret szerint kapunk
szakorvosi óraszámbõvítést,
remélhetõleg így tudjuk egy
kicsit fejleszteni a kardiológiát,
valamint azokat a területeket,
ahol sajnos az intézményen
belül is hosszú a várólista.
– Mik azok a területek, amelyek eddig elérhetõek voltak a
mezõtúri lakosok számára, de
most el kell menni Szolnokra
vagy Debrecenbe, azért hogy
megkapja az ellátást?
– Az általános sebészet, az
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dulatait, gondolatait, akkor
nehéz megszokni egy másik
kollektívát. Azt viszont el kell
mondani, hogy ha megszûnt
volna az aktív ellátás teljes egészében, és csak egy csökkentett krónikus ellátással rendelkezett volna az intézmény, a
nagy mértékû leépítés a jelenlegi dolgozói létszám hatvan
százalékát érintette volna.
– Az állam megtartja-e az
aktív ágyakat, valamint az
ígéreteket hosszú távon is?

Képünk illusztráció

intenzív osztály és a sürgõsségi
ellátásnak az osztályos része
az, ami megszûnt az intézményben. Ez utóbbi azért is
fájó, mert az intenzív-ellátást a
mezõtúri lakosoknak és vállalkozóknak köszönhetõen alakítottuk ki. Hiába mondtuk el ezt
több szinten is az egyeztetések
alkalmával, mégsem tudtuk
megvédeni. A beígért egynapos
sebészeti ellátás pedig nem
fedi le a korábbi sebészeti ellátásunkat. Ezúton szeretnénk
türelmet és megértést kérni a
mezõtúri lakosoktól, hiszen
lehet hogy idõnként egy kicsit
kaotikus állapot van nálunk,
de higgyék el ez nem rajtunk
múlik, hanem egyszerûen még
nem tisztult le, hogy mik azok
az ellátási formák, amiket az
intézmény nyújthat. Augusztus
közepén már biztosan tudunk
korrekt tájékoztatást adni
lakosságnak, és a velünk köz-

vetlenül is kapcsolatban álló
egészségügyi szolgáltatóknak.
– A dolgozókat hogyan érintette a változás, valamint mindez együtt járt-e elbocsátásokkal?
– Sajnos a változás ebben a
tekintetben is nehéz helyzetbe
kényszeríttette a menedzsmentet, hiszen el kellett bocsátanunk szakdolgozókat, nem is
kis számban, de mivel lecsökkentek a feladataink, ezért
szükséges volt ezt a lépést
megtenni. Valamint nagyon
sok dolgozót kellett elhelyeznünk más osztályokra, más
egységekbe. Ez utóbbi talán
nem jelentett olyan nagy lelki
problémát, hiszen ez egy kis
kórház, itt mindenki ismerte a
másik egységet, és az ott dolgozókat. De azért mégis, amikor évek alatt kialakul egy csapat, akik ismerik egymás moz-

– Én nagyon remélem, hogy
igen, és a harcot nem véletlenül folytattuk. Mi azon
leszünk, hogy mindenképpen
megpróbáljuk megõrizni azt a
struktúrát, és az intézmény
olyan menedzselését, amely
pozitív eredményekkel jár.
Ahol tudunk, mi igyekszünk
bevételeket találni az intézménynek a magánszférából,
vagy bárhonnan, valamint
olyan ellátási formákat az
intézménybe integrálni, amik
hosszútávon ugyanezt a pozitív mérleget hozhatják. Ezzel a
létjogosultságunkat maximálisan tudnánk bizonyítani, és
természetesen mindezt úgy,
hogy a betegellátás szakmaisága nem csorbulna. Jósok azonban nem vagyunk, és a mai
helyzetben senki nem tud
hosszútávra nyilatkozni, még a
nagy fõvárosi intézmények
sem.
Vékony Erzsébet

Meghívó
A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda, (Mezõtúr, Szabadság tér 1.)
2012. szeptember 01-jén
egy teljes körûen felújított, akadálymentesített, korszerû épületet vehet át.
Az évnyitó ünnepség 2012. szeptember 02-án (vasárnap),
17.00 órai kezdettel kerül megrendezésre.
A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda nevében az évnyitó ünnepséget
követõen, megújult iskolánk bemutatására, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tisztelettel:
Ondavay Tibor
pápai prelátus fõesperes plébános

Horváth Róbert
igazgató
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Változások az arTúr Fesztivál programjában
IDÕPONTVÁLTOZÁS
MEGHIVÓ
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelettel meghívja
Önt és családját, barátait, ismerõseit

a FÉNYKÉPÉSZ MÛHELYEK MEZÕTÚRON
1880-1960
címû kiállítás megnyitójára
A vendégeket köszönti: Szabó András az egyesület elnöke
A kiállítást megnyitja: Boldog Mária a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vezetõje
Mûsort ad: a Mongol Agrár ZRT Népdalköre – mûvészeti vezetõ Seres Attiláné
Helye: Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület kiállítóterme
(Mezõtúr, Petõfi út 5.)

Az idõpont helyesen:
2012. augusztus 8. 17 óra

HELYSZÍN VÁLTOZÁS

HELYSZÍN VÁLTOZÁS

A DALVARÁZS EGYÜTTES

A RE*FLEX BAND

10. Jubileumi hangversenye
(augusztus 10. 19:30)

KONCERTJE
(augusztus 11. 19:00)

A VÁROSI GALÉRIÁBAN lesz

A VÁROSI GALÉRIÁBAN lesz

SAJNÁLATTAL KÖZÖLJÜK, HOGY A BUDAPEST NUFOLK REVOLUTION LEMONDTA AZ
AUGUSZTUS 10-I KONCERTJÉT. HELYETTÜK

A NAKED TRUCKERS ROCKABILLY TRIO
nevezetû formáció lép színpadra.
A rockabilly, mint zenei
mûfaj olyan, mint a Túró
Rudi: mindenki szereti. Még
az is, aki azt sem tudja, mi
az. Bár az 1950-es évek óta
jónéhány zenei trend felfutott és eltûnt, a rockabilly
megmaradt a mai napig, és
sokan teszik le mellettük a
voksukat. Nyilván a vidámságot és a táncot mindenki szereti, és ez az egyszerûnek
tûnõ párakkordos muzsika
ugyanazt a reakciót váltja ki a
hallgatókból a világ minden
pontján: akaratlanul elkezd
járni a láb. A hazai palettán a
mûfaj meghonosítójának és
zászlóshajójának vitathatatlanul a Mystery Gang-et tartjuk, de rajtuk kívül is egyre
több fiatal zenekar alakul és
alkot ebben a stílusban. Az
egyik nagy reménység a közelmúltban feltûnt Naked

Truckers nevû trió, akik
klasszikus felállással nyomják a feldolgozásokat és a
hasonló karakterrel bíró saját
szerzeményeket is.
„A zenekar 2009 októberében alakult Gödöllõn, ha jól
emlékszem az elsõ koncert

pedig decemberben volt.
Eredetileg Róka (dobok) és
Szilágyi Misi (nagybõgõ)
kezdték a projectet, utána
hívtak meg engem (Kiss
Gábor – gitár/ének), hogy
szálljak be a zenekarba. A
próbák akkor még Gödöllõn

folytak Róka remek hangulatú férfiklubbá átalakított
garázsában. Nagyon különbözõ zenei elõélettel rendelkezünk, és persze az ízlésünk is nagyban eltér: Róka
metál rajongó, Misi az autentikus rockabilly megszállottja, én inkább a blues felé
húzok. Rengeteg számunk
született ezeknek a mûfajoknak a keveredésébõl, kísérletezésbõl. Tulajdonképpen az
ezekbõl az ellentétekbõl
származó dinamika tartja
mozgásban az együttest.
Gyakran kérdeznek arról,
hogyan kapta az együttes a
nevét: erre rengeteg vicces
sztorit kitaláltunk már, de az
igazság az, hogy egyszerûen
felírtuk egy papírra, ami csak
eszünkbe jutott, és a végén
kiválasztottuk, ami a legjobban tetszett.”
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arTúr fesztivál
mozi - Életrevalók, francia
filmvígjáték (2011) - helyszín:
Túri Fazekas Múzeum udvara

Augusztus 10.
Péntek

Magna Cum Laude

Tisztelt Mezõtúri
Polgárok!
2012. augusztus 12-én
ismét megrendezésre
kerül a Túri Vásár, és az
azt megelõzõ napokban
az arTúr Fesztivál. A
fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan városunk
több helyszínén várja
látogatóit. A fesztivál és
vásári programok központi helye a tavalyi
évhez hasonlóan a
Szolnoki úti volt virágkertészet területe.
A Túri Vásár a már tõle
megszokott színes vásári forgatagával a Szolnoki úton
várja az érdeklõdõket. A
Szolnoki út vásárral érintett
területét és a bekötõ utakat
ebben az évben is már szombaton déltõl lezárjuk, majd az
útzárat vasárnap éjféltõl oldjuk fel. Ezúton is nagyon
köszönjük az útzárral érintett
területen lakók és cégek türelmét és megértését.

Iskola elõadásában - helyszín:
Városi színházterem
20:30 - arTúr szabadtéri
mozi - Finánc a pácban, francia filmvígjáték (2010) - helyszín: Túri Fazekas Múzeum
udvara

Augusztus 9.
Csütörtök
20:00 - DEBUSSY IN JAZZ

Augusztus 11.
Szombat
17:00 - BÛVÉSZ SHOW HERBÁLY
ANDRÁS
ÉS
BARÁTAI - helyszín: Városi
színházterem

Öskestar

22:30 - AB/CD koncert
(AC/DC tribute) - helyszín:
Fesztiválszínpad

A Túri Vásár
Programja
Augusztus 12.

Életrevalók - -francia filmvígjáték (2011)

- Nagy János és Frankie Látó
- Debussy 150. születésnapjának éve - helyszín: Városi
Galéria - Múzeum tér 1.
20:30 - arTúr szabadtéri

Az arTúr fesztivál
programja
Augusztus 8.
Szerda
17:00 - Fényképész mûhelyek Mezõtúron (1880-1960)
címû kiállítás - Városi
Színházterem
17:00 - Rozsdalovag és a
kísértet - gyermekmusical a
Kossuth Lajos Általános

18:30 - NAKED TRUCKERS
TRIO koncert - helyszín:
Fesztiválszínpad
19:30
DALVARÁZS
KISEGYÜTTES - helyszín:
Városi Galéria
20:30
VESZELKA
KOMMANDÓ koncert (népzene pop-rock-punk alapokkal)
helyszín:
Fesztiválszínpad
22:30 - MAGNA CUM
LAUDE koncert - helyszín:
Fesztiválszínpad

és elektronikus zenei elemekkel)
helyszín:
Fesztiválszínpad
19:00 - RE*FLEX BAND helyszín: Városi Galéria
20:30 - ODETT & THE GO
GIRLZ! koncert (alternatív
pop)
helyszín:
Fesztiválszínpad

Re*Flex Band

18:00 - Testvértelepülési
Jubileumi ünnepség - helyszín: Közösségi Ház
18:30 - ÖSKESTAR koncert
(balkáni zene funk-jazz-latin

8:30 - Zenés ébresztõ a
RE*FLEX BAND-del, valamit
majorettfelvonulás, bemutatók. Indulás a Közösségi
Háztól a színpadig.
11:00 - 12:00 - SÜSÜ A
SÁRKÁNY - gyermekmûsor
12:30 - 13:30 - MÁGA ERNÕ
ÉS ZENEKARA
13:45 - 14:15 - A TÚRI
VÁSÁR FÕZÕVERSENYÉNEK
EREDMÉNYHIRDETÉSE
14:15 - 15:15 - DALMA
DANCE CLUB valamint a LEG
A LÁB táncosainak bemutató-

2012. augusztus 10.
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Túri Vásár
ja
15:30 - 17:00 - MISSISSIPPI
BIG BEAT koncert
18:00 - 19:30 - MYSTERY
GANG lemezbemutató koncert
20:00-20:30 - TÛZZSONGLÕR BEMUTATÓ
21:00 - 22:30 - CSÍK
ZENEKAR KONCERT
- kb. 22:40 - TÛZIJÁTÉK

Kapcsolódó
programok
Mûvészeti programok, kiállítások:
Augusztus 1-20-ig Képzõmûvészeti Alkotótelep helyszín: Takács tanya
Augusztus 6-tól az Impro

Mississippi Big Beat

Fotoklub kiállítása - helyszín:
Közösségi Ház elõtere
Augusztus 7-én 16 órakor a
Túr-Tû Foltvarró Szakkör
kiállításának megnyitója helyszín: Közösségi Ház
Augusztus
20-tól
a
Mezõtúri Képzõmûvészeti
Alkotótelep kiállítása - helyszín: Városi Galéria
Augusztus
20.
XIV.
Országos Citera és Néptánc
Gála - helyszín: Szabadság tér

koronglövõ verseny - helyszín: SKEET pálya
Augusztus 11-én Túri Vásár
Horgászverseny - helyszín:
Ligeti-tó
Augusztus 19-20 - „Alföldi
Sárkányok Harca” Sárkányhajó verseny - helyszín:
Hortobágy-Berettyó fõcsatorna városi szakasza

nek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek a segítséget, akik
rendezvényeik szervezésével

Mystery Gang

hozzájárulnak az arTúr
Fesztivál és Túri Vásár programjainak színesítéséhez,
illetve munkájukkal segítik a
programsorozat lebonyolítását!
Minden érdeklõdõt szeretettel vár Mezõtúr Város
Önkormányzata, és a
szervezõ Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport
KKN. Kft.

Egyéb programok:
Augusztus 10-12. Kárpátmedencei motorosok találkozója, felvonulása
Augusztus 12 - Fodrász és
Smink verseny - helyszín:
Városi Sportcentrum
Augusztus 11 - NOHAB
Vasútmodellezõ Szakkör
bemutatója
helyszín:

Közösségi Ház emelete
Augusztus 11-én 7-12 óráig
Túri Piac - helyszín: Petõfi u.
14.
Augusztus 12.-én 9-14 ig

Sportprogramok:
Augusztus 19-én 10 óra
Lovasíjász verseny - helyszín: Gorkij úti lovaspálya
Augusztus 11-én X. Túri
Kupa utcai futóverseny Helyszín: belváros
Augusztus 11-én Túri Kupa

Véradás a volt MHSZ épületben
Augusztus 11-12. - VIII.
Vasutas Nyugdíjas Klubok

Csík zenekar

Országos Találkozója
Augusztus 19. 20 óra Lampion úsztatás - helyszín:
Hortobágy-Berettyó fõcsatorna
Augusztus 20 - Szent István
napi ünnepség, MOTIVA
KONCERT
helyszín:
Szabadság tér
A programokról bõvebben
plakátjainkon, programajánló
mûsorfüzetünkben, valamint
a www.turivasar.hu a www.
mezotur.hu és www.mkskft.
hu oldalakon folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket.
A programok látogatása
ingyenes!
Ezúton is nagyon köszönjük mindazon intézmények-
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Újváros 1962-2012

Elsõ sor: Herbály Ica, Bíró Irén, T Nagy Róza, Veres Gyuláné, Juhász
Ibolya, Berecz Lidia, Vásárhelyi Kati, Kissné Mikes Éva, Harangozó
Sándor, Horváth Mária, Farka András, Tiba Árpád.
Második sor: Vetési Teréz, Barát Erzsi, Kovács Irén, Molnár Irén, Csete
Zsuzsa, Szûcs Mária, Bajzák Margit, Gonda Ica, Kapitány Ica, Cs Nagy
Mária, Mikes Mária, Cs Nagy Margit, Cs Nagy Gábor, Fejes Lajos.
Harmadik sor: Gonda Ferenc, Gellért Teréz, Gellért Teréz, Izbéki Eta,
Cs Nagy Mária, Bíró Magdi, Bányai Erzsébet, Szabó István, Gonda Róza,
Szamosfalvi Sándor, Simon Eszter, Boldog Irén, Boldogh Sándor, Bíró
István, Fekete Juli.
Negyedik sor: Gellért József, Szûcs Sándor, Varga Dávid, Darin Bálint,
Arany László, Barna György, Balogh Lajos, Szõke Ferenc, Bús Gábor.

Újra együtt az osztály
A közelmúltban 50 éves osztálytalálkozóra gyülekeztek a
mezõtúri Kossuth Úti Általános
Iskola (most Kossuth Lajos
Általános és Magyar –Angol Két
Tanítási Nyelvû Iskola) csodálatosan felújított épületében ,
1961-ben végzett „A” és „B”
osztály diákjai. Osztályfõnöki
óra keretében megemlékeztek
elhunyt osztálytársaikról, valamint tanáraikról. Az egyéni
beszámolókból tartalmas élet-

utak rajzolódtak ki. Valamenynyien büszkék, hogy az egykor
kiváló iskola tanulói lehettek.
Mostanra, mint öreg diákok
Galáth János tiszteletbeli osztályfõnök, valamint Pintér
Margit osztályfõnök társaságában elevenítették fel az ötven
éves, illetve a diákkori történetek emlékeit. A találkozó egy
közös ebéddel zárult, amelyen
mindenki jól érezte magát
Vida Lajos

III. Túri Civil Tóparty
Még szinte le sem zárultak a
május 1-i Túri Majális utómunkái, egyesületünk nekilátott a
Túri Civil Tóparty szervezéséhez. Egy ilyen rendezvény eredményét az érdeklõdõk száma,
és az általuk megfogalmazott
vélemény mutatja. A vélemények, mint ahogy az lenni szokott, bizonyára különbözõek,
de a valamivel több, mint kétezer résztvevõ azt bizonyítja,
hogy van és talán a jövõben is
lesz igény erre a programra.
Néhány új elemmel próbáltuk gazdagítani a programokat.
A „Fõzzük körbe a tavat” programrész új iránynak mutatkozik. Idén, már több, mint 30
nevezõ 48 bográcsban rotyogtatta a zsûrinek és a közönségnek szánt ételeit. Ki is osztottunk jó néhány komoly és tréfás díjat, és megválasztotta a
zsûri a „Kié a legfinomabb
város”-t is. Ezt a címet most
Túrkeve érdemelte ki. A zsûri
elnöke a háromszoros olimpiai
bajnok mesterszakács és cukrász, Benke Laci bácsi volt.
A nagymedence „kötélhúzós”
sárkányhajós programja is méltán aratott sikert, mint új és
különleges program.
Szintén új elemként jelent
meg a Triál akrobatikus kerékpáros testvérpárja, akik lélegzetelállító mutatványaikkal
emelték az érdeklõdõk adrenalin szintjét. Ehhez a mûsorszámhoz a Baracsi Paletta ´97
Kft. és Juhász István biztosította az akadályokat és a technikai
eszközöket. Utólag is köszönet
érte.

A Magyar úti Megálló
Rizsaszínházának 4 legjobb
dumása is elõvezette magvas
gondolatait. Ezt követõen már a
profi Felméri Péter adott ízelítõt
humorából. Kár hogy nem egyszer a közönséggel és a technikával is meg kellett küzdenie,
ami kicsit rontott várt mûsorának színvonalából.
Mezõtúr amatõr zenekarai a
pénteki technikai csúszások
miatt megosztva, pénteken és
szombaton léptek fel, és bizonyították, hogy városunkban is
akadnak jó zenészek.
Sipos F. Tamás régi, de még
slágerként említhetõ Exotic-os
dalaival pestiesen szólva „hozta
magát”.
Csak említés szintjén essen
szó a Fantasztikus Túri
Négyesrõl, gyereksarokról, az
egész napos magyar népmesék
vetítésrõl, a röplabdásokról, a
kutyás bemutatóról, a közös
vízkiszorításról,
az
íjászkodásról, a gyógysziget
ingyenes méréseirõl.
Külön köszönet a Mezõtúri
Horgászegyesületnek, akik a
szokásos 24 órás Balázs Árpád
emlékversennyel, ottlétükkel,
kiállított horgász és halász eszközeikkel egy nagy közös igazi
CIVIL hétvége élményéhez
segítették hozzá az érdeklõdõket és minket szervezõket is.
Köszönet mindenkinek: a
legkülönbözõbb támogatásokért, az önzetlen segítségért, és
köszönet azoknak is, akik csak
megjelenésükkel adtak értelmet
annak amit csináltunk.
A szervezõk

Helyreigazítás

Balról-Jobbra névsor: Tóth Eszter, Sindel Klára, Draskovits Magdi, Balla Jutka,
Kiss Róza, Kalóczkai Sándor, Toronyi Erzsi, Fejes Eszter, Lévai Erzsi, Török
István, Igriczi Zsuzsa, T. Nagy Irén, Arany Mari, Szabó Feri, Csuka István,
Csepregi Károly, Csatári Mari, Ács László, Lévai Kálmán

A Mezõtúr és Vidéke 14. számában sajnálatos elírás történt az ötödik oldalon megjelent „Lángoló
értékeink” címmel Tóth Boldizsárné
írása Kucsera Béla néprajzi gyûjtõ
kiállításáról. Az írás helyes címe
„Lappangó értékeink”. A tévedésünkért elnézést kérünk.
E kiállítás egyik részletének fotóját is mellékeljük.
Bordács László
felelõs szerkesztõ
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Augusztus 20.
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit az
Államalapítás Ünnepe alkalmából
2012. augusztus 20-án tartandó városi rendezvényekre.
14:30 - A Mezõtúri Képzõmûvészeti Alkotótelep kiállítás
megnyitója - helyszín : Városi Galéria
16:00 - Városi Ünnepség: aratófelvonulás, ökumenikus
kenyérszentelés - helyszín: Szabadság tér
17:00 - XIII. Országos Citera és Néptánc Gála - helyszín:
Szabadság tér
21:00 - Motiva zenekar és Kovács Nóri népdalénekes
koncertje - helyszín: Szabadság tér
Kapcsolódó programok
Augusztus 19-20 - „Alföldi Sárkányok Harca” Sárkányhajó verseny - helyszín: Berettyó fõcsatorna városi szakasza
Augusztus 19. 20 óra - Lampion úsztatás - helyszín:
Hortobágy Berettyó Fõcsatorna
Augusztus 19. 19:00-tól 21:30-ig Toronylátogatás a
Városházán

Felhívás
A Mezõtúr Város Képviselõtestülete által alkotott, a helyi
kitüntetések, díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 11/2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelet
alapján
„Mezõtúr
Város
Díszpolgára”,
„Mezõtúr
Városért”, „Mezõtúr Város
Szolgálatáért” kitüntetések valamint oklevél adományozására
2012. szeptember 10-éig állami és
társadalmi szervek, gazdasági
társaságok, bármely választópolgár, vagy jogi személy javaslatot
tehet, melyet Mezõtúr Város
Polgármesterhez kell írásban
(5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.)
címre benyújtani.
„Az év mezõtúri sportolója” és
a „Mezõtúr város jó tanulója, jó
sportolója” kitüntetések adományozására szintén 2012. szeptember 10-éig javaslatot tehet minden
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mezõtúri választópolgár, a városi
diákbizottság, az iskolai diákbizottságok, a Városi Sportiskola és
sportegyesületek, melyet a
Mezõtúr Város Képviselõtestületének
Mûvelõdési,
Oktatási és Sport Bizottsághoz
kell írásban (5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.) címre eljuttatni.
A kitüntetések átadására 2012.
október 23-án ünnepélyes keretek között kerül sor.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a
hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a polgármesteri hivatalban Makainé Ésik
Klára ügyintézõnél (Tel.: 56/551913, email: kmakaine@mezotur.
hu) vagy a könyvtárban megtekinthetõ.
Herczeg Zsolt
polgármester

FÕZÕVERSENY
a Túri Vásár területén a strand bejáratával szemben! a Magyarok
Szövetsége és Mezõtúr Város Önkormányzata szervezésében
A versenyt BIRKA, MARHA és EGYÉB ÉTEL kategóriákban hirdetjük meg
Nevezési díj: 2500 Ft/bogrács elõnevezéssel 2012.08.10-ig (a helyszínen
3000Ft/bogrács), minden nevezõ emléktárgyat kap, a helyezettek kupa és
oklevél jutalomban részesülnek.
Érdeklõdés, jelentkezés: Kovács László 30/830-2968
Mindenkit szeretettél várunk!

Csodák? – Vannak még?
56 éve kísérem figyelemmel az
olimpiák történetét. Az elsõt 1956ban még gyerekként a rádióból
hallgattam végig és nem sokat
értettem belõle. A kilenc aranyéremre emlékszem és arra, hogy
apámat akkor láttam elõször sírni,
sõt zokogni! A vízilabdázók
éppen akkor verték meg az oroszokat a híres Dömötör góllal és
én naivan kérdeztem:
-Mi a baj apukám?
-Majd ha felnõtt leszel kisfiam
megérted! – volt az elcsukló
válasz.
1960-ban a római olimpiára felépült a szentesi átjátszó torony és
megvettük az elsõ televíziónkat.
Ettõl kezdve, ha jött az olimpia én
a tévé elõtt ültem elejétõl a végéig.
1972-ben személyesen is kijutottam a müncheni olimpiára, ami
mindmáig életem legnagyobb
élménye. Sok világcsúcsot, megdöbbentõ eredményt láttam, de
ritkán csodálkoztam, mert minden világcsúcsot az emberi fejlõdés és a tudomány eredményének
tekintettem.
Az elsõ „csodát” 1988-ban
éltem át, amikor is egy félvér
bomba nõ, nevezetesen Griffith
Joyner Florenc mind 100, mind
200 méteres síkfutásban olyan
világcsúcsot állított fel, amit a mai
napig a nõk meg sem tudtak közelíteni. Nem is a világcsúcsok sokkoltak igazán – amikkel azóta is
magyar férfibajnokságokat lehetne nyerni! - hanem az a tény, hogy
ez a hölgy az akkor még felpumpált NDK-s és szovjet hölgyekre az
utolsó 15 méteren hat métert vert,
vagyis állva hagyta õket! Ez a csodálatos nõ a hat cm-es körmeivel
néhány év múlva szívgyengeségben meghalt. A dopping szele
mindmáig körbelengi a múltját.
A második „csodát” most a londoni olimpia elején éltem át, amikor is egy nevesincs 16 éves kínai
lány a 400 m-es vegyes úszás döntõjében az utolsó 50 métert gyorsabban úszta le, mint a normál-

dresszes világcsúcsot felállító férfi
ugyanezen a távon! Sõt, ha tovább
boncoljuk, az utolsó 100 métere
ennek a lánynak gyorsabb volt,
mint az összes többi férfié a döntõben, kivéve a gyõztest, aki csak
három századdal úszott jobbat a
kínai lánynál! Ez már nemcsak az
én agyamnak, de a szakembereknek is sok volt! A doppingvizsgálaton átment a versenyzõ, és ha
tiszta az ügy, akkor tényleg egy
csodát láttunk, vagy a kínaiak már
megint a világ elõtt járnak?!
Ezután jött Gyurta Dani, akinél
egy 15 év alatt felépített szisztematikus munkának a gyümölcsét
láthattuk. Nála volt elõélet, és õ
nem a semmibõl robbant be! Hõs
született, mert aki ma világcsúcscsal nyer egy olimpiát a cápadreszszes õrület után, az megérdemel
minden dicséretet! Elõre borítékolom, hogy az év sportolója 2012.
évben nálunk nem lehet más csak
ez a fiú!
A következõ csoda, amit átéltem: annak van egy elõzménye. A
60-as évek elején adták át a városi
uszodát és magam is úszóként
kezdtem. Akkoriban az amerikai
Jastremski – aki egy izomkoloszszus volt – áttörte a 200 m-es
mellúszásban a két perc 30
másodperces álomhatárt. Az újságok azt írták, hogy ez már az
ûrkorszak és az úszók döngetik az
emberi teljesítõképesség határát!
Erre most jön Londonban egy
Rebeca Soni nevezetû alig 50
kg-os hölgy, akinek 200 m-es
mellúszásban áttöri a 2 perc 20
másodperces határt. Szõnyi
Rebeka az igazi neve és õ már
Pekingben is kétszeres olimpiai
bajnok volt.
Nekem ezek az utóbbi „csodák”
tetszenek, mert ezekben tudok
hinni, ahol nem robbanásszerûen
jönnek az eredmények, hanem a
múltból felépítve, és ahol látom a
fejlõdést.
Draskovits

Felhívjuk minden kedves Csere-bere börzére látogatót, hogy
a következõ és egyben UTOLSÓ börzén a fennmaradó pontjaikat váltsák be, mivel máskor nem lesz erre lehetõség! A börze
idõpontja: augusztus 25 (szombat) 13 órától 17 óráig!
Megértésüket köszönjük, várunk mindenkit szeretettel!
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ELHUNYTAK Nyugodjanak

békében.

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Herbály Albertné Takács Ilona élt 90 évet,
Bíró Istvánné Oláh Mária élt 84 évet,
özv. Bodorik Sándorné
Pásztor Julianna élt 88 évet.
Lakossági tájékoztatás!
Tisztelt Mezõtúri Polgárok!
Az elmúlt évben új helyszínen
került megrendezésre a Túri
Vásár és a szabadtéri színpadi
programok. A helyszín változtatása maga után vonta, hogy új
területeket kellett lezárnunk a
közúti jármûforgalom elõl,
melyek az alábbiak:
Az útzárak idõtartama:
Túri Kupa utcai futóverseny
2012. 08. 11. szombat 13:00-tól,
2012. 08. 11. szombat 20:00-ig
A 46.sz. fõközlekedési út a Puskin
úttól a Rákóczi út úttorkolatáig teljes
lezárásra kerül. Érintett útszakaszok a
Bajcsy-Zs. út, Szabadság tér, Dózsa Gy.
út.
Túri Vásár
2012. 08. 11. szombat 13:00-tól 2012.
08. 12. vasárnap 24:00-ig

A Petõfi út a Bajcsy-Zs. úttól a
Tulipán útig és a Szolnoki út a Tulipán
úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út-Széchenyi út keresztezõdésig teljes lezárásra kerül.
A kijelölt terelõ utak:
-2012. 08. 11. szombat 13:00- tól
20:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca,
Puskin út, Kürt út, Kossuth L. út,
Kossuth tér, ( a 46. sz. út régi nyomvonala), a Túri Kupa utcai futóverseny
ideje alatt.
-2012. 08. 11. szombat 20:00-tól
2012. 08. 12. vasárnap 24:00-ig:
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca,
Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út a futóversenyt követõen a Túri Vásár ideje alatt.
Elõre is nagyon köszönjük
megértésüket és türelmüket!
Tisztelettel: Bordács László

Beregszászi Károly Bence
(Király Judit Róza)

Fási József
(Zemlényi Erika)

Fullajtár Viktor
(Hampó Klára)

Hegyi Dániel Endre
(Gyalog Erika)

Horváth Tamás Gábor
(Horváth Andrea)

Köteles Korina Viktória
(Vígh Viktória)

Pályi Pál Martin
(Lakatos Tímea)

Papp Levente
(Bátori Rozália)

Pusztai Gergely
(Kiss Boglárka)

Rafael József
(Rafael Viktória)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Augusztus 10-16-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Augusztus 17-23-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 11-12-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Augusztus 18-19-20-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

A Városi Galéria és a
Túri Fazekas Múzeum a
Túri Vásár ideje alatt
10-17 óráig várja látogatóit!
Mezõtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztõség: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail:
ujsag@mkskft.hu. Felelõs szerkesztõ: Bordács László. Szerkesztõ,
tipográfus: Vékony Erzsébet. A munkát szerkesztõ bizottság segíti.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400
Mezõtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607
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illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a
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