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2013. november 6-án Boldog 

István országgyûlési képviselõ Sági 

István országgyûlési képviselõvel 

sajtótájékoztató keretében jelentet-

te be, hogy elindul a régen várt 

Tiszaföldvár - Mezõtúr útszakasz 

felújítása. A sajtótájékoztatón részt 

vett Wenner-Várkonyi Attila 

Kunszentmárton alpolgármestere 

és Tóth Ferenc Tiszaföldvár alpol-

gármestere is.

Az útszakasz 848 millió forintból 

újul meg, 15,9 km hosszan, a fenn-

maradó részt pedig 2014-ben újíta-

nák meg, amint arra rendelkezésre 

áll a kellõ forrás. Az elsõ ütemben 

Tiszaföldvártól Mezõhékig történik 

meg a felújítás 10 kilométer hosz-

szan, amelyen a kivitelezõ cég tájé-

koztatása szerint november végére 

már az új aszfalton közlekedhetnek 

az autósok. A második ütem 2014. 

március 15-én kezdõdik a 

Mezõtúrtól Mezõhék irányába tartó 

szakasz felújításával, amely 6,7 

km-en jelenti az út újjáépítését.

Boldog István a sajtótájékoztatón 

elmondta, a környéken élõ lakosok 

régi vágya, hogy ez az út megújul-

jon. Kiemelte, hogy az utak nem 

lennének ilyen állapotban, ha azok 

az évek során rendszeresen karban 

lettek volna tartva, azonban ez 

elmaradt, ami a mai állapotokhoz 

vezetett. Útügyi miniszteri biztos-

ként kiküldött levelére több ezren 

válaszoltak a választókörzetbõl és a 

visszaérkezõ kérdõívekben legtöb-

ben ennek az útnak a felújítását 

kérték. Az elmúlt 23 évben sokan 

megígérték már, hogy ezt az utat 

megjavíttatják, de eddig változás 

nem történt. Idén 848 millió forin-

tos költségvetési forrással indul 

meg az út felújítása és ezt a jövõ 

évben szeretnék folytatni, ehhez 

azonban a forrást elõször elõ kell 

teremteni a költségvetésbõl. Több 

helyen a teljes útalap cserére kerül, 

valamint az érintett szakaszokon az 

út marása, és több réteg új aszfalt 

kerül beépítésre. A képviselõ hang-

súlyozta, hogy minden egyes beru-

házáshoz abban az esetben lehet 

hozzákezdeni, amennyiben arra a 

finanszírozás rendelkezésre áll. Az 

eltelt fejlesztési idõszakban nem 

jutott már pénz erre az útszakaszra, 

mivel korábbi döntések miatt a 

megye más útjainak fejlesztésére 

fordították. Azonban a körzet útjai-

nak súlyosságára való tekintettel 

sikerült az államtól forráshoz jutni, 

így az útszakasz most végre meg-

újulhat. Amíg az idõjárás engedi, a 

munkák folynak, amelyet Boldog 

István munkatársaival rendszere-

sen ellenõrízni fog az út átadásáig.

A megye útjaira körülbelül 50 

milliárd forintra volna szükség, így 

az utak felújítása lassú folyamat 

lesz, de mindenképp folytatni akar-

ja a kormány ezeket a beruházáso-

kat. A források rendelkezésre állá-

sával beinduló újabb felújítások 

szintén a lakosság véleménye alap-

ján fog folytatódni!

A kivitelezés idejére türelmet és 

megértést kérnek az autósoktól!

A.szerk.

Végre megújul a Tiszaföldvár - Mezõtúr útszakasz

A képen: Tóth Ferenc, Sági István, Wenner-Várkonyi Attila, Boldog István

Adventi készülõdés
2013. december 1 -december 23.

Segítsünk együtt a mezõtúri gyermekeknek!

A Fidelitas Mezõtúri Szervezete 

jótékonysági adománygyûjtést szer-

vez, amelyrõl Szûcs Dániel, a mezõ-

túri csoport elnöke tájékoztatta a 

helyi médiát 2013. november 11-én.

 A Fidelitas a Mezõtúron élõ hát-

rányos helyzetû gyermekek részére 

szervezi a jótékonysági gyûjtést, 

amelynek célja, hogy segítsék a 

rászoruló családokat. A felajánláso-

kat több helyszínen fogadják, elsõ-

sorban ruhákat, játékokat, könyve-

ket, tartós élelmiszereket várnak. A 

felajánlásokat 2013. december 16-ig 

van lehetõség leadni elsõsorban a 

Városi Oktatási Centrum (volt fõis-

kola) portáján, hétköznap reggel 

8-18 óráig, szerdai napokon pedig 

8-14:30-ig a volt MHSZ épületében a 

Vöröskereszt veszi át az adományo-

kat. Szûcs Dániel megköszönte a 

segítséget a Családsegítõ és 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetõi-

nek, hiszen õk is felajánlották segít-

ségüket, így ott is várják a felajánlá-

sokat a Polgármesteri Hivatal épüle-

tében.

A képviselõ hangsúlyozta, ez egy 

nagy összefogás a mezõtúri gyer-

mekekért, minden felajánlás egy 

nemes célt szolgál!

Bodor Márti

Kézmûvesek Országos Találkozója  2.old.

Halloween Party    3.old.

Csoda-vár napok a Csoda-Vár Óvodában 5.old.

A Muaythai ifjú bajnokai   5.old.



2 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2013. november 15.

A Városi Oktatási Centrum (a volt 

fõiskola épülete) adott otthont 

2013. november 6-án a Gál Ferenc 

Fõiskola, a Mezõtúri Ipari Park Kft. 

valamint a Túri Fazekas Múzeum 

által szervezett „Kézmûvesek 

Országos Találkozója” konferenciá-

nak. A Dr. Fazekas Sándor vidékfej-

lesztési miniszter fõvédnöksége 

alatt zajló rendezvény célja volt 

bemutatni a különbözõ tájegységek 

ma is élõ, hagyományos tudáson 

alapuló kézmûvességét. Ez a tudás 

szerves része a magyar kultúrának, 

szellemi örökségünknek, ezért 

megtartása, tanítása – visszatanítá-

sa és propagálása alapvetõ érdeke 

hazánknak. Ugyancsak célként 

fogalmazódott meg, hogy a találko-

zó elõadásain, szakmai beszélgeté-

sein bemutatásra kerüljenek az 

utóbbi idõszak kézmûvességgel 

kapcsolatos szakmai, törvényi és 

gazdasági változásai, az új nemzeti 

kézmûves stratégia. Herczeg Zsolt 

Mezõtúr polgármestere méltatta a 

város hagyományait, helyi értékeit. 

Az összejövetel lehetõségét megra-

gadva külön köszönetet mondott 

Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelõs 

helyettes államtitkár, Dr. Kozma 

Gábor János a Gál Ferenc Fõiskola 

rektora, Gaál Roland Ferenc a Békés 

Megyei Kormányhivatal Szarvasi 

Járási Hivatal vezetõje illetve 

Gyebnár Péter a Magyar Nemzeti 

Vidéki Hálózat Békés-megyei refe-

rense. A rendezvényt jelentével 

megtisztelte Boldog István ország-

gyûlési képviselõ, Batta Attila 

Viktor Mezõtúr város alpolgármes-

tere, Dr. Szûcs Attila Mezõtúr város 

jegyzõje és Dr. Boldog Szilvia a 

Mezõtúri Járási Hivatal vezetõje.

A plenáris elõadásokat Gyaraky 

Zoltán Vidékfejlesztési Minisztérium 

Élelmiszer-feldolgozási fõosztályve-

zetõ, a Hungarikum Bizottság titká-

ra nyitotta meg, aki a kézmûves ter-

mékek jelentõségérõl és a Magyar 

Értéktár, a Hungarikumok 

Gyûjteményérõl tartott elõadást. A 

Hagyományok Háza szakemberei 

(Beszprémy Katalin, Pál Miklósné, 

dr. Sándor Ildikó) a népi kézmûves 

alkotókat vizsgálva megállapították, 

hogy nagyon elenyészõ (kiv. csipke, 

viselet) szakmánál van OKJ képzés, 

kevés a fõállású vállalkozó, inkább 

nyugdíjasként, kiegészítõ vállalko-

zásként, szellemi szabadfoglalko-

zásként, kényszervállalkozóként 

ûzik a szakmát. A legnagyobb prob-

lémát a képzési helyek, alapanyagok 

beszerzése, kellékek, szerszámgyár-

tás hiánya, telephelyengedélyek, 

vállalkozás nehézségei, bolthálózat, 

értékesítés, törvényi, pénzügyi sza-

bályozók, terhek jelentik.

A plenáris elõadásokat jó gyakor-

latokhoz kötõdõ bemutatók kísér-

ték. Forgács Sándor a Debreceni 

Javítóintézet oktatója a kosárfonás, 

Csupor István etnográfus, a 

Néprajzi múzeum fõmunkatársa, a 

NIT zsûri elnöke a zsûrizés megvál-

tozott szempont rendszerének, 

Ament Éva grafikus, a bútorfestés, 

míg Csákvári Katalin a Nagylaposi 

Birkacsárda fiatal tulajdonosa a 

helyi termékek felhasználására ala-

pozott vállalkozásuk rejtelmeibe 

kalauzolta a közönséget.

A konferenciát kézmûves kiállí-

tás és vásár, mûhely munkák vala-

mint a Ramazuri játszóház által 

szervezett kézmûves gyermek 

sarok kísérte. 

Dr. Barancsi Ágnes

Kézmûvesek Országos Találkozója

A képen: Gyaraky Zoltán, Herczeg Zsolt, Boldog István, Búsi Lajos, Dr. 
Kozma Gábor, Gaál Roland Ferenc, Gyebnár Péter

2013. november 7-én kihelyezett 

országos tanácskozást tartottak a 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

(MNVH) megyei referensei és 

Mezõtúr város vezetõi a polgármes-

teri hivatalban. A téma az elkészült 

2014-2020 közötti idõszakra vonat-

kozó Vidékfejlesztési Programmal 

kapcsolatos társadalmi egyeztetés 

eredményeinek ismertetése volt. A 

társadalmasítás eredményes meg-

valósítása, a megyei szintû vidékfej-

lesztési tervezés a Magyar Nemzeti 

Vidéki Hálózat így a referensek fõ 

feladata is. A szakemberek további 

célja a hálózat megyei szintû képvi-

selete. Ennek részeként informáci-

ós pontot mûködtetnek, Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Terekben 

bemutatják a hálózat aktuális havi 

tevékenységét, illetve megyei sajtó-

kapcsolatok ápolásával elõsegítik 

annak nyilvánosságát. Kapcsolatot 

tartanak a hálózati tagokkal, és 

aktívan hozzájárulnak a tagság 

bõvüléséhez. Megyéjükben támo-

gatják az MNVH vidékfejlesztési 

projektötleteinek megvalósulását, a 

projektötletek benyújtásához infor-

mációs segítséget nyújtanak a 

lehetséges partnereknek, szúrópró-

baszerûen ellenõrzik a támogatást 

nyert projektötletek megvalósulá-

sát, a megvalósultakról adatbázist 

készítenek, és jó gyakorlatokat 

gyûjtenek. Megyei szinten tovább-

építik és hálózatosítják az MNVH 

programjait. Intenzíven tartják a 

kapcsolatot a Hálózat Tanácsának 

megyei tagjaival. Régiós szinten, az 

adott régió többi megyéje referense-

inek együttmûködésével idõrõl 

idõre összehívják a Tanácsot, amely 

rendezvényeken segítik a tagokat, 

hogy bekapcsolódjanak az MNVH 

programjaiba. Rendszeresen részt 

vesznek a referensek számára meg-

hirdetett és ajánlott képzéseken, 

országos szakmai rendezvényeken. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyét, 

Mezõtúr városát Dr. Barancsi Ágnes 

MNVH Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei referense képviseli.

Információs Pont Iroda elérhetõ-

sége:

Gál Ferenc Fõiskola

Térségfejlesztõ Innovációs Központ

5400 Mezõtúr Petõfi tér 1.

+36-30-359-7435,

jnszmegye@nakvi.hu

http://www.gff-mezotur.hu

Vidékfejlesztési szakemberek tanácskoztak a polgármesteri hivatalban

2013. október 24-én sajtótájékozta-

tó keretein belül az MSZP megnevez-

te országgyûlési képviselõjelöltjét.

A 2014-es parlamenti választáso-

kon a baloldal jelöltje a JNSZ megyei 

4. sz. választókerületben:

ifj. Rózsa Endre Kép forrása: ifj. Rózsa Endre facebook 
oldala

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2013. november 

28-án, csütörtökön „hivatalok napja” rendezvényt szervez, melynek kere-

tében a Mezõtúri Járási Hivatalban (Kossuth Lajos tér 1.) várunk minden 

kedves állampolgárt 8 órától 20 óráig tartó ügyfélfogadási idõben.
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Mindennapos fogadóóra

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)  Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. október 31-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a háztartási tevékenységgel 

okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és 

kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi 

könyvtárban.

A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.         dr. Szûcs Attila

jegyzõ 

Idén immár harmadik alkalommal 

rendezett a Közösségi Ház Halloween 

Partyt, 2013. október 30-án.

A kora délután kezdõdõ “bulira” 

szép számmal érkeztek a 

halloweenezni vágyók. A szervezõk 

teaházzal, kézmûves foglalkozás-

sal, tökfaragással várták az érdeklõ-

dõket. Az idei tökfaragó versenyre 

rekordszámmal neveztek, több 

mint 40 alkotást bírált a Közösségi 

Ház 3 tagú zsûrije: Dr. Siposné 

Varga Ildikó, Némethiné Tolna Edit 

és Bordács László. Ötletesebbnél 

ötletesebb, szebbnél szebb alkotá-

sok születtek. Anyukák, apukák 

szorgos keze segítette a kisebbeket, 

de a nagyobbak már önállóan farag-

tak. A zsûri idén úgy döntött, hogy 

kizárólag a gyermekkéz által készí-

tett tököket jutalmazza helyezések-

kel. Így a kialakult sorrend:

I. Túróczy Boglálra, Kiss Dávid,

 Kiss Áron

II. Puskás Lujza

III. Virágh Bianka

Különdíj: Kirják Lányok

A tökfaragó verseny eredmény-

hirdetését követõen filmvetítés köz-

vetkezett, a Hotel Transylvania ani-

mációs filmmel zártuk a napot. 

A rendezvényen mindenki 

ingyen szórakozhatott. Bordács 

László a Mezõtúri Közmûvelõdési 

és Sport Kiemelten Közhasznú 

Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmond-

ta, fontosnak tartja, hogy a hasonló 

rendezvényeket ingyenesen vehes-

se Mezõtúr lakossága igénybe. 

Ezen a nagyszerû hagyományon a 

jövõben sem kívánnak változtatni. 

Bodor Márti

Halloween Party

Véradás a Véradók Napján!
2013. noveber 27-én, szerdán

8.00-13.00-ig várjuk a véradókat a Közösségi Ház emeletén.

Egy kis meglepetéssel várunk minden kedves véradót!

Személyi igazolvány, és TAJ kártya szükséges a véradáshoz.

A Rákóczi Iskola az idei tanév-

ben ünnepli a fõépületük átadásá-

nak 33. évfordulóját. Ennek alkal-

mából 2013. október 21 és 25. 

között egész hetes rendezvénysoro-

zatot tartottak. 

Az egy hetes programsorozat 

keretében tanulmányi versenyekre 

került sor, több tantárgyból, mint 

nyelvtan-helyesírás, matematika, 

környezetismeret, angol, számítógé-

pes szövegszerkesztés. Az egy hetes 

rendezvényt „A vers világa” címû 

rajzpályázat eredményhirdetésével 

és kiállítás megnyitójával kezdték. 

Október 22-én az iskola vezetése és 

diákjai egyaránt megemlékeztek az 

1956-os forradalom és szabadság-

harc évfordulójára. A tanulmányi 

versenyeken kívül a sport is helyet 

kapott, tófutáson vett részt az iskola. 

Az eseménydús hetet ünnepé-

lyes iskolagyûlés zárta.

a.szerk.

Ünnepi hét a Rákóczi Iskolában

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját foltvarró szakkörünk 

Karácsonyi kiállítására.
Megnyitó 2013. november 27-én, 15 órakor a Közösségi Házban.

Közremûködnek a Református Óvoda gyermekei.

A kiállítás megtekinthetõ 2013. november 27-tõl december 23-ig,

a Közösségi Ház nyitvatartási idejében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Túr- Tû Foltvarró Szakkör tagjai

Színház vagy szex címmel egy 

pikáns darabot tekinthettek meg a 

színházlátogató Mezõtúriak 2013. 

november 9-én. A darab olyan 

neveket vonultatott fel, mint 

Nyertes Zsuzsa, Cseke Katinka, 

Várkonyi András, Harsányi Gábor. 

Ezek a nevek garanciát jelentenek 

arra, hogy egy szórakoztató és 

kacagtató elõadást kap a nézõ. 

Természetesen nem volt ez más-

képp a Városi Színházteremben 

sem. A nagyszerû produkciót vas-

tapssal köszönte meg a közönség.

Orosz Annamária

Színház Mezõtúron
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Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben az 

egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre. Kérünk minden 

olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításához – fotókkal, levelek-

kel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.

Gyûjtés 2014. március 31-ig.

Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.

A beadott anyagról pontos jegyzéket készítünk, amely alapján visszajuttat-

juk a tulajdonosához.

Telefon: 06/20 214-4756

Segítõ szándékukat megköszönve.

Tisztelettel:  a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében

  Szabó András 

  Elnök www.turihirek.hu

Meghívó

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának XII. Fejezet 09.-

10. pontjai, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-

Szolnok megyei elnökségének 1/2013. (IX.03.) számú elnökségi határo-

zata alapján tisztelettel meghívom Mezõtúr település agrárgazdasági 

bizottságának alakuló ülésére.

A települési agrárgazdasági bizottság a településen lakóhellyel, szék-

hellyel, telephellyel rendelkezõ, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarába 

tagként regisztrált személyek összessége.

Az alakuló ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Díszterem

                                 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

Az alakuló ülés ideje: 2013. november 15. 15:00 óra

Napirendi pontok: 
1. Jegyzõkönyvvezetõ és két hitelesítõ megválasztása.

2. Döntés a települési agrárgazdasági bizottság megalakulásáról.

3. A települési agrárgazdasági bizottság elnökének megválasztása.

4. A települési agrárgazdasági bizottság legalább három, legfeljebb  

tizenöt tagú vezetõségének a megválasztása.

5. Egyebek.

Amennyiben az alakuló ülés a meghívóban szereplõ idõpontban nem 

lenne határozatképes, a megismételt alakuló ülést ugyanezen helyszínre, 

ugyanezen napirendi pontokkal, ugyanerre a napra 15:30 órára hívom össze.

A megismételt alakuló ülés az Alapszabály IV. Fejezet O.) 14.) pontja 

alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes 

Hubai Imre Csaba

megyei elnök

          s. k.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke

Cím: 5000 Szolnok, Baross Gábor út 20. 

Telefon: +36 56 510 180

E-mail: jasznagykunszolnok@nak.hu 

Honlap: www.nak.hu

Ezúton értesítem, Önöket, hogy a 

2013. november hónapra járó 

Erzsébet-utalvány /továbbiakban 

utalvány/ kézhezvételére, 2013. 

november 25. napját követõen, a 

Mezõtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Déli portáján kerül sor, /

Postával szemben/ ABC sorrend-

ben. Az utalvány, fogyasztásra kész 

étel, ruházat és tanszer vásárlására 

használható fel. Az igénylõk magas 

számára való tekintettel kérem, 

hogy az alábbiakban felsorolt idõ-

pontban jelenjenek meg:

A szülõ-igénylõ vezetéknevé-

nek A” kezdõbetûjétõl a „Cs” kez-

dõbetûig: 

2013. november 25. (hétfõ)
8.00-12.00 és 13.00-16.00

A szülõ-igénylõ vezetéknevének 

„D” kezdõbetûjétõl a „K” kezdõ-

betûig:  

2013. november 26. (kedd)
8.00-12.00 és 13.00-16.00

A szülõ-igénylõ vezetéknevének 

„L” kezdõbetûjétõl a „P” kezdõbe-

tûig:  

2013. november 27. (szerda)

8.00-11.00
A szülõ-igénylõ vezetéknevének 

„R” kezdõbetûjétõl a „Zs” kezdõ-

betûig:  

2013. november 28. (csütörtök) 
8.00-12.00 és 13.00-16.00

Azon szülõk-gondviselõk akik, 

valamely oknál fogva nem tudtak 

megjelenni a számukra megjelölt 

napon, december 02-án (hétfõ) 

8.00-10.00 óráig felvehetik az utal-

ványukat.

Felhívom figyelmüket, hogy 

amennyiben valamilyen okból nem 

vette át az utalványt, legkésõbb 

2013. december 04. napjáig jelezze, 

mert utána nem áll módunkban az 

utalványokat kifizetni.

A pótigénylési határidõ elmu-

lasztása jogvesztõ, így kérem annak 

fokozott figyelembe vételét.

 Az utalványok átvételéhez sze-
mélyi igazolvány, lakcím kártya 
szükséges, ezek hiányában nem 
áll módunkban az utalványokat 
kifizetni.

dr. Szûcs Attila sk.

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
(56) 551 – 901, (56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Tisztelt Szülõk-Gondviselõk!

Ezúton köszöntjük a mezõtúri 

Karsai Ferencet, aki 2013. november 

11-én ünnepelte 75. születésnapját!

Boldog születésnapot és sok 

egészséget kíván neki felesége, 

lányai, unokái és dédunokája.
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Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1., (56) 551 – 901, 7(56) 350 – 971

E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az 

üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek 

elérhetõségei:  E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu

  Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges.

Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére 

is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 80 / 210-310.

Dr. Szûcs Attila

2013.október 14-18-a között negye-

dik alkalommal rendeztük meg óvo-

dánkban az õsz búcsúztató Csoda-

vár napokat, mely sokszínû gazdag 

programokkal várta az óvodánkba 

járó gyermekeket és szüleiket. A 

programjaink között voltak hagyo-

mányos illetve új elemek is, úgy 

érezzük minden gyermek és felnõtt 

megtalálta a számára kedves, felejt-

hetetlen pillanatot. A hét csúcspontja 

a több mint húsz éves múltra vissza-

tekintõ „Alma-bál” és záró rendezvé-

nye az Alma együttes koncertje volt. 

 14-én reggel a Cirmi csoportos 

gyerekek vidám õszi hangulatú 

dalokkal, mondókákkal körbejárták 

a csoportokat átadták a hét program-

ját és ezzel kezdetét vette a Csoda-

vár hét, melyet Gomba csoportos 

gyerekek, Kiszely Erika néni vezeté-

sével, tánccal, dallal nyitottak meg. 

 A többi csoportban is lázas 

munka folyt, szorgos kezek készü-

lõdtek, a szülõk, gyerekek közös 

munkájának eredményeként, 

szebbnél-szebb „Csoda-várak” szü-

lettek, melyet minden csoport a 

folyosón helyezett el. Kézmûves 

délutánok keretében a nagyobbak 

újrahasznosítható, különféle termé-

szetes anyagokból, termésekbõl, 

gyümölcsökbõl, zöldségfélékbõl 

játékokat, õszi díszeket, kopogtató-

kat készítettek. Az elkészült alkotá-

sokat hazavitték, ill. a folyosón cso-

dálhattak meg az arra járók.

Ünnepek elõtt hagyomány óvo-

dánkban, mint otthon, a sütés, fõzés: 

a központi téma ebben az évben is 

az õsz legkedveltebb gyümölcse az 

alma volt, a gyerekek kóstolták, 

sütötték, aszalták, kompótot fõztek, 

almás lepényt, rétest, palacsintát 

sütöttek, mellyel a szülõket is vendé-

gül látták a közös programokon.  

A készülõdés mellett kiemelt sze-

repe volt a zenének, versnek, mon-

dókázásnak, vendégünk volt az 

Iringó citerazenekar, akik vidám 

õszi dalokkal kedveskedtek a gyere-

keknek és szüleiknek, a közös 

ének, tánc mindenkinek felejthetet-

len pillanatokat szerzett. 

A gyerekek örömére ebben az 

évben is lehetõségük volt népi ver-

senyjátékokban összemérni erejü-

ket, volt rönkhúzás, dióval egyen-

súlyozás, tökgurítás, kukoricamor-

zsolás, csutkavár építés és sok 

egyéb vidám játék. 

   Alma-bálunkat a tornaszobá-

ban rendeztük meg, egy szem alma 

volt a belépõ, melyet hagyománya-

inkhoz híven a felnõttek közös õszi 

dalcsokra nyitott meg. A gyerekek 

is lelkesen bekapcsolódtak és 

elmondták, elénekelték legkedve-

sebb veresiket, dalaikat. Az óvó 

nénik egy kedves õszi mesejátékkal 

kedveskedtek a gyerekeknek. A 

bálunkat természetesen egy közös 

tánccal zártuk, majd minden cso-

port elfogyasztotta az erre a napra 

készített süteményeit, a gyümölcs-

tálak finomságait. 

A Csoda-vár hetünk záró prog-

ramja a gyermekek számára újdon-

ságot jelentett. A Városi könyvtár 

TÁMOP-3.2.13/1-2012-0318 a 

Sokszínû Könyvtár pályázata lehe-

tõséget teremtett az Alma együttes 

meghívására, így az õk fergeteges 

koncertje zárta ezt a csodálatos 

hetet, melyet ezúton is szeretnénk 

megköszönni. Továbbá szeretnénk 

köszönet mondani az Iringó citera- 

zenekarnak és Kiszely Erikának 

valamint a kedves szülõknek, akik 

nagyon sokat segítettek a Csoda-vár 

hetünk sikeres megrendezésben.

A Csoda-vár óvoda

kollektívája

Csoda-vár napok a Csoda-Vár Óvodában

Alma-bál a Csoda-Vár Óvodában

2013. november 02-án Harkány 

városában került megrendezésre az 

Oriental Szövetség Nyílt Muaythai 

Utánpótlás Országos Bajnoksága.  A 

verseny lényege, hogy 6 éves kortól 

16 éves korig lehetõséget biztosítson 

a thai boxot gyakorló fiataloknak a 

megmérettetésre. Szabályrendszere 

alapján a könyöktechnikák tiltva van-

nak, és a térdtechnikákat is csak 

testre lehet alkalmazni. A sorsoláson 

maximum egy év és 3 kg eltérés lehe-

tett a versenyzõk között. Az utóbbi 

évek legjobban felkészült versenyzõi 

csapatai jelentek meg a bajnokságon 

az ország minden pontjáról. A szer-

vezést minõsíti, hogy minden súly-

csoportban minimum négy verseny-

zõ volt, de nem volt ritka, ahol 7-8 

versenyzõ várta a mérkõzéseket. A 

TVSE színeiben induló mezõtúri és 

túrkevei thai boksz klub tagjai közül 

négy fõ készült a megmérettetésre. 

Ádám Sándor 37 kg-ban, Lakatos 

Zsolt 45 kg-ban, Földesi Szabolcs 55 

kg-ban és Bíró Dániel 67 kg-ban.

A kezdetek jól sikerültek, a ver-

senyzõk a kezdeti nehézségeket 

legyõzve sikerrel vették az elsõ 

mérkõzéseket. A résztvevõket buz-

dító közönség hamar ráérzett a 

mérkõzésekre és hatalmas hangza-

varral buzdították a fiatal titánokat, 

olyan szinten, hogy néha a menetek 

végét jelzõ gongszót sem lehetett 

hallani. Földesi Szabi a második 

mérkõzését elvesztette pontozással, 

így végül az ötödik helyen zárta a 

versenyt. Ádám Sanyi, Lakatos 

Zsolti és Bíró Dániel eljutott a dön-

tõkig. Itt sajnos Ádám Sanyi boka-

sérülést szenvedett a második 

menetben így feladni kényszerül-

tünk a döntõt súlycsoportjában, 

szem elõtt tartva a versenyzõ egész-

ségét. Lakatos Zsolti technikás küz-

delmet bemutatva verte pontozás-

sal ellenfelét, így a dobogó legfelsõ 

fokára állhatott.  Bíró Dani bebizo-

nyította, hogy nem csak a citera 

pengetésében kiváló, hiszen a dön-

tõben, a második menetben kiütöt-

te ellenfelét, kétséget sem hagyva, 

hogy aznap ki volt a legjobb 67 kg-

ban. Az „ellenfele nótáját elhúzva” 

megérdemelten lett országos baj-

nok súlycsoportjában. 

A fiatal versenyzõk bebizonyítot-

ták, hogy az utánpótlás korosztály is 

megérett a versenyzésre, hiszen egy 

ötödik, egy második és két elsõ hely, 

bizakodásra ad okot a jövõre nézve, 

és ebben a korosztályban is számol-

ni kell a mezõtúri és túrkevei thai 

boxolókkal. Büszke vagyok teljesít-

ményükre és kitartásukra, hogy sza-

badidejüket a sportra áldozva, és 

több, mint 300 km-t utazva (csak 

oda) sikeres „küldetést” hajtottak 

végre a ringek világában.

Külön köszönet a Manó Minibusz 

tulajdonosának, Márton László Úrnak, 

hogy segítette az utazásunkat és az 

Ász Sport Klubnak, hogy a felkészülés 

idõszakában támogatta munkánkat.

Bíró László

Vezetõ edzõ

A Muaythai ifjú bajnokai

A képen balról jobbra: Hajós Sándor, 
Ádám Sándor, Földesi Szabolcs, Bíró 
Dániel, Lakatos Zsolt, Bíró László
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK
Juhász Sándorné Kun Mária élt 86 évet,
Tóth Attiláné Tokai Erzsébet élt 66 évet,

Márki Erzsébet élt 56 évet,
Szabó Mihályné Szûcs Eszter élt 81 évet,

Madarász Zsuzsanna élt 81 évet,
Szilágyi Györgyné Ökrös Ilona élt 66 évet,

Pencsev T. Andrejné Bálint Eszter élt 88 évet.  

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
November 15-21-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
November 22-28-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
November 16-17-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u. 
Tel.: 06/20/975-1073
November 23-24-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/ 323-4843

Ü G Y E L E T E K

Kádár ViktóriaKádár Viktória
(Lengyel Gabriella)(Lengyel Gabriella)

Magda RichárdMagda Richárd
(Magda Anita)(Magda Anita)

Kovács Noel MárkKovács Noel Márk
(Lakatos Anita)(Lakatos Anita)

Tóth FlóraTóth Flóra
(Ágoston Fruzsina)(Ágoston Fruzsina)

Kedves leendõ és régi vendégeink!

Újra üzemel a büfé a Közösségi Ház földszintjén!
A Senátor Büfé kedvezõ árakkal, kedves kiszolgálással várja 

régi és új vendégeit!
Hideg és melegszendvicsek, kávé, forrócsoki, üdítõ!

Térjenek be hozzánk!

Szabó HannaSzabó Hanna
(Szabó Szilvia)(Szabó Szilvia)
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