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Doni Áttörés Emléknapja    2. old.

Egy kis mezőtúri focista nagy sikerei   4. old.

Születtem Magyarországon...   4. old.

Éremeső hullott a mezőtúri úszókra   5. old.

Az iskolarendszerű mezőtúri 

agrároktatás alapja 1945 utáni idő-

szakra vezethető vissza. 1946-ban a 

Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium (VKM) az iskola fel-

ügyeleti jogát a Földművelésügyi 

Minisztériumnak (FM) adta át, 

ezzel párhuzamosan megkezdődött 

az eredetileg humán tárgyakra 

épülő oktatási rendszer mezőgaz-

dasági szakképzési átalakítása.

1950-ben Mezőgazdasági 

Technikum, majd 1952-től 

Növénytermelési Mezőgazdasági 

Technikum keretei között 3-4 éves 

képzés keretében növénytermesz-

tési  és mezőgazdasági gépésztech-

nikus, valamint levelező képzéssel 

gazdász oktatás vette kezdetét. 

A gyakorlati képzés megvalósítá-

sához modern gépparkkal felszerelt 

tangazdaság, a mezőgazdasági 

gépek karbantartásához, a gépek, 

berendezések fenntartásának okta-

tásához pedig korszerű tanüzem 

jött létre. Ezek a létesítmények 

jelenleg is az agrár-, és agrárgépipar 

oktatását jelentős mértékben meg-

határozó értékeink közé tartozik.

A Mezőtúri Mezőgazdasági 

Gépész Technikum, Felsőfokú 

Mezőgazdasági Technikum formá-

ban megvalósuló funkcióbővítést 

1972-ben a Debreceni 

Agrártudományi Egyetemen intéz-

ményi fenntartói szerepvállalása 

követte, amely eredményeként lét-

rejött a DATE Mezőgazdasági 

Gépészeti Főisko-

lai Kara mezőtúri 

székhellyel. Az 

ü z e m m é r n ö k i 

képzés mellett 

1974-ben megala-

kult a mezőtúri 

Mezőgazdaság i 

Tanszék, majd 

1982-től sorra jöttek létre a főiskolai 

agrár-, és agrár-gépipari kutató-fej-

lesztő csoportjai, hazai és nemzet-

közi viszonylatban kiemelkedő 

eredményeket elérve.

A Mezőtúri Főiskola 1986-1999. 

év között a Gödöllői Agrártudományi 

Egyetem Mezőgazdasági Gépész-

üzemmérnöki Főiskolai Karaként, 

majd 2000-2005. év között a szarva-

si Tessedik Sámuel Főiskola-

tagintézményeként működött 

tovább. 

2000-ben kapta meg a Mezőtúri 

Főiskola az engedélyt a harmadik 

szak, a tájgazdálkodási szak alapí-

tásához és indításához, ahol négy 

szakirány indult: környezetgazdál-

kodás, vendéglátás-turizmus, 

kereskedelem, termékfeldolgozás. 

2006-2010. év között a fenntar-

tást a Szolnoki Főiskola vette át, a 

felsőfokú képzés Műszaki 

Mezőgazdasági Fakultás – Mezőtúr 

néven működött tovább. Az intéz-

ményt 2010-ben bezárták, csak a 

Tangazdaság üzemelt tovább.

2011 nyarán a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye által fenntartott Gál 

Ferenc Főiskola vállalta, hogy a már 

meglévő két szegedi kara mellett 

biztosítja az 50 éves múlttal rendel-

kező, mezőtúri mezőgazdasági fel-

sőoktatás folytatását.

A Gál Ferenc Főiskola 2011-ben 

hozta létre Mezőtúri 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Intézetét. A Gál Ferenc Főiskola az 

agrár felsőoktatás újbóli indításá-

nak előkészítése mellett folyamato-

san szervezi a felnőttképzési prog-

ramokat, amiben együttműködik a 

Mezőtúri Református Kollégiummal, 

annak tanáraival. A GFF négy év 

előkészítés után 2015 áprilisában 

kapta meg használatra, majd 

novemberben vagyonkezelésbe a 

mezőtúri tangazdaságot, amelyet 

ettől kezdve Gerhardus Tangazdaság 

néven üzemeltet. A Gál Ferenc 

Főiskola 2015. szeptember 1-jével 

fenntartásába vette a békési Tisza 

Kálmán Szakképző Intézményt, 

amely bázisiskolaként feladatul 

kapta a mezőgazdasági képzések 

(mezőgazdász, gépész) és felnőtt-

képzések fejlesztését, koordinálását 

a térségben, együtt-

működve más szak-

képzési intézmények-

kel – így a Mezőtúri 

Református Kollé-

giummal és másokkal 

– annak érdekében, 

hogy a mezőtúri felső-

oktatás utánpótlási 

bázisát biztosíthassák, és biztosít-

sák az agrár-mérnöktanár képzés 

gyakorló tanítási hátterét. 

A Gál Ferenc Főiskola szarvasi 

Pedagógiai Kara (GFF—PK) megte-

remtette a lehetőségét annak, hogy 

levelező tagozaton 4 féléves időtar-

tam mellett AGRÁR–
MÉRNÖKTANÁR  MESTERKÉPZÉS 

Az idén ünnepli 70. évfordulóját a mezőtúri agrároktatás
1946-2016

Mezőtúr – Főiskolai CAMPUS

CAMPUS – Kollégium épület

indulhasson el a Mezőtúri Campus, 

valamint a GFF mezőtúri tangazdasá-

gának gyakorlati hátterén. 

Mezőtúr városa sok szeretettel 
várja az Agrár—mérnöktanár 
képzésrea gazdasági és vidékfejlesz-

tési agrármérnök, mezőgazdasági 

mérnök, mezőgazdasági szakoktató 

végzettségű jelentkezőket, és meg-
különböztetett szeretettel vissza-
várja azokat az agrármérnök és 

mezőgazdasági mérnök végzettség-

gel rendelkező szakembereket, 

akikszakmai életpályájukat a mező-

túri CAMPUS falai között indították 

el, éshivatásgyakorlásuk jövőjét a 

mérnöktanár területen kívánják 

megtalálni. Jelentkezni a felvi.hu-n 
lehet 2016.02.15-ig, de a GFF-nek ez 

a szakja február 1-jétől lesz elérhető. 

Mezőtúr minden BA szakirá-
nyú végzettségű mérnököt VÁR – 
VISSZAVÁR. 

Herczeg Zsolt
polgármester

A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár és a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft. 
tisztelettel meghívja Önt a

Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból rendezett közönségtalálkozó-
jára 2016. január 30-án 16 órától 

a Közösségi Házba.
Vendégünk:

Börcsök Enikő, 
Jászai Mari díjas,

Érdemes Művész, 

Príma díjas színésznő.

Köszöntőt mond: Herczeg Zsolt 

Mezőtúr város polgármestere.

A rendezvényt támogatja 

Mezőtúr Város Önkormányzata. 

A belépés díjtalan!

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Meghívó
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Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:

•	 február 21., március 20., április 17.

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.

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

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

Kedves Olvasó!

Ahogyan a korábbi számban közöltük, minden hónapban szeretnénk az 

EFI (TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0015) tevékenységéről beszámolni speciális 

szakterületeket érintve, első blokkunkban a pszichiáter szakorvos ad rövid 

tájékoztatást az életellenes magatartásról.

Az öngyilkosság az emberi lét legtragikusabb eseményének számít. 

Minden korban és kultúrában előfordul, bár eltérő gyakorisággal. 

Magyarországon a keleti, délkeleti megyék öngyilkossági halálozása 

2,5-3-szorosa a nyugati, északnyugati régióknak. Az öngyilkosság minden-

ütt a világon jóval gyakoribb a férfiak körében. Az áldozatok 65-75%-a férfi, 

és meghatározott periodikus tendenciákat is mutat: tavasszal, a nap első 

felében gyakrabban fordul elő. Szerencsére nem mindegyik öngyilkossági 

kísérlet végződik halállal. Szemben a befejezett öngyilkossággal, a kísérlet 

a nők körében sokkal gyakoribb.

Az öngyilkosság rizikófaktorai:
Elsődleges: (az egészségügyi ellátás kompetenciájába tartoznak)

                          - Pszichiátriai betegség

                          - Megelőző öngyilkossági kísérlet a családban

                          - Az öngyilkossági szándék, halálvágy kommunikációja

Másodlagos:       - Kora gyermekkori veszteségek (szülő halála, válás)

                          - Munkanélküliség, elszigeteltség

                          - Súlyos negatív életesemények

Harmadlagos:    - Férfi nem

                          - Serdülő kor (fiúk), időskor (nők)

                          - Érzékeny periódusok

                             (tavasszal, menstruáció előtti időszak, a hajnali órák)

Az öngyilkossággal szemben védelmet nyújtó eszközök:
                         - Jó szociális és családi háttér

                         - Terhesség és a szülést követő egy év

                         - Nagyobb gyermekszám

                         - Gyakorló vallásosság

Az öngyilkosságok (kísérletek) közvetlen előzményeként értékelhető:
                         - érzelmi beszűkülés

                         - az emberi kapcsolatok beszűkülése

                         - a harag saját személye ellen irányul

                         - öngyilkossági fantáziák

Ha az öngyilkosság veszélyét látja valakin, hívja a 116-123-as ingyenes 

telefonszámot és kérjen segítséget szakembertől!
Dr. Tímár Erzsébet

pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

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

Tel: 06-56-550-427

efi.mezotur@gmail.com

Kedves Olvasók, kirándulni , világot járni szeretők!

A Közösségi Házzal közösen olyan előadássorozatot indítunk most 

útnak, ahol a felkért előadók érdekes tájakon jártak, arról készített képei-

ket, s élményeiket szívesen elmondják, megmutatják az érdeklődőknek.

Az előadások minden hónap első csütörtökén 18 órától kezdődnek a 

Közösségi Ház 124-es termében. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Tisztelettel:
Patkós Éva  városi képviselő

Bordács László, Közművelődési és Sport KN Kft. ügyvezetője

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk mindazokat a kedves érdeklődőket, akik kíváncsiak 

Erdély szép tájaira, szokásaira, mindennapi életére.

ÉDES ERDÉLY

Kirándulás Erdély gyönyörű tájain képeimmel.

Közösségi Ház, 124-es terem, február 4-én csütörtökön 18 órától.

Patkós Éva

Mezőtúr város Önkormányzata 

2016. január 12-én a Doni Áttörés 

Emléknapja alkalmából megemlé-

kezést tartott a Kossuth Lajos téren 

található II. Világháborús 

Emlékműnél.

1943. január 12-én kezdődött a 

második világháborúban a szovjet 

Vörös Hadsereg támadása a Don-

kanyarban, melynek következtében 

mintegy 120-130 ezer magyar esett 

el, sebesült meg vagy esett fogságba. 

Megemlékező gondolatokat osz-

tott meg Király Imre a Karcagi 

Szakképző Centrum Mezőtúri 

Szakiskolája és Kollégiuma tagintéz-

mény vezető helyettese, a múlt ese-

ményeit az iskola diákjai elevenítet-

ték fel:  Bálint Fruzsina, Puzsoma 

Elizabet, Szabó Ágnes és Szabó 

Liza. A műsort Szilágyiné Szabó 

Judit és Gonda Ákos tanította be.

A történelmi egyházak képviselői 

ökomenikus imádságot mondtak az 

elhunytak tiszteletére.

A megemlékezés végén a 

kegyelet, az emlékezés koszorúi-

nak elhelyezésére került sor.

Bodor Márti

Doni Áttörés Emléknapja
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Meghívó
Ezúton meghívom Önöket képviselői beszámolómra a Közösségi 

Házba, melynek időpontja: 2016. február 3. 18 óra

Várom Önöket.

Tisztelettel: Rózsa Endre

Tisztelt Véradó!

A Magyar Vöröskereszt és a Szolnok Területi Vérellátó Szolgálat 2016. 

évben a következő időpontokra tervezi véradó napjait:

Február  22.   szerda 08.00-13.00-ig

Március  24.   szerda 08.00-13.00-ig

Április  06.  ifjúsági szerda 08.00-13.00-ig

Április  27.   szerda 08.00-13.00-ig

Május  25.   szerda 08.00-13.00-ig

Június  22.   szerda 08.00-13.00-ig

Július  20.   szerda 08.00-13.00-ig

Auguszus 24.   szerda 08.00-13.00-ig

Szeptember  28.   szerda 08.00-13.00-ig

Október  12.  ifjúsági szerda 08.00-13.00-ig

Október  26.   szerda 08.00-13.00-ig

November  30.   szerda 08.00-13.00-ig

December  14.   szerda 08.00-13.00-ig

Kérjük, amennyiben segíteni kíván 

másokon, jelentkezzen véradáson.

Személyi igazolványát és TAJ kártyá-

ját ne felejtse otthon!

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

Az Operaház újra Szolnokon, a Szigligeti Színházban vendégszerepel. 

Mozart egyik leghíresebb operája, a Figaró házassága kisebb színpadra 

rendezett változatát, Figaro 2.0 címmel adják elő. Kiváló a szereposztás! 

Cherubino (un. nadrágszerep) Mester Viktória, Mezőtúr város büszkesége, 

de a többi énekes is rendszeresen főszerepeket énekel palotában: Kovács 

István, Fodor Beatrix, Cser Krisztián, Szvétek László, Megyesi Zoltán, 

Keszei Bori. A Gördülő Opera kis zenekarát Köteles Géza vezényli. 

Időpont: Február 22 (hétfő) 19 óra

Az előadásra csoportos látogatást szervezünk, jegyár: 2200-2500.-Ft. 

Érdeklődni lehet a 70/2404-958 és a 30/908-4757-es telefonszámon. 

Opera

Álláshirdetés

Újság kihordót keresünk a Mezőtúr és Vidéke terjesztésére.

Érdeklődni: Ónodi Anikó 06/30 684-6138

Felhívás
„Katona voltam Mezőtúron”

A Mezőtúri Bajtársi Egyesület kéréssel fordul a Mezőtúron katonaként 

szolgált személyekhez. „Katona voltam Mezőtúron” címmel emlékkönyvet 

szeretnénk megjelentetni. 

Kérem, akinek van emléke, emléktárgya, fényképe segítsen ennek az 

összeállításában. Segítsen a régi szép idők felelevenítésében, segítsen a 

szerkesztésben!

Jelentkezhet, feljegyzéseit elküldheti: Ladányi Gyula - 06/70 617-0106 

email: ilon55@freemail.hu

Előre is köszönöm segítségüket! Mindenféle visszaemlékezést elfogadunk.

Ladányi Gyula
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Valószínűleg senki nem vitatja, 

hogy még a mai napig is a futball 

mozgatja meg a legnagyobb töme-

geket a világ sportjában. 

Természetesen ez Magyarországon 

sincs másképp, még ha az eredmé-

nyek nem is a legfényesebbek. De 

mi edzők a legkisebb sikereknek is 

nagyon tudunk örülni. Ebben a 

cikkben egy ilyen sikertörténetről 

szeretnék írni.

5 évvel ezelőtt egy nyári focitá-

borban ismertem meg az akkor 

nagycsoportos H. Gaudi Attilát. Az 

édesapja arra kért, hogy hadd 

jelentkezzen kisfia a táborba, mert nagyon szeret focizni. Már az első pilla-

nattól kezdve látszott a kisfiún, hogy a focihoz való hozzáállása kitűnik a 

kortársai közül. Később az is kiderült, hogy Attila városunk egyik legtehet-

ségesebb futballistája lehet. Azonnal javasoltam szüleinek, hogy jelentkez-

zenek egyesületünknél, a MAFC-nál. Az U-7-es korosztályban kezdett el 

focizni, és szerencsére olyan társakra akadt, akikkel rövid idő alatt sikert 

sikerre halmoztak. Juhász Mihály edzőkollégám keze alatt olyan fejlődésen 

ment keresztül, hogy 2 évvel ezelőtt javasoltam az apukájának, keressük fel 

a Szolnoki MÁV FC-t, hogy nézzék meg Attilát. 

9 évesen miután túl volt az első edzésen Szolnokon, azonnal le is igazol-

ták. Hamar kiderült, hogy nem tévedtünk akkor, amikor azt gondoltuk, 

hogy Attila magasabb osztályban játszó egyesületben is megállja a helyét. 

Szolnoki csapattársai nagyon hamar megszerették, majd rövid idő alatt csa-

patának meghatározó játékosa lett. Korosztályát meghazudtoló játékintelli-

genciával rendelkezik, nagyon jól bánik a labdával, igazi csapatjátékos, gól-

erős. Bizony komoly áldozatokkal járt az, hogy Attila mára kiemelkedő 

tudású focista lett, bár még nagyon sok munka áll előtte. Sportsikerei mel-

lett a Mezőtúri Rákóczi Úti Iskola két tannyelvű osztályában is maximáli-

san helytáll, hiszen kitűnő tanuló.

A futball iránti elhivatottságának már számtalan eredménye is van, 

amelyből most néhányat szeretnék felsorolni:

Egyedüli vidékiként kivívta magának azt az elismerést, hogy ő lett csapa-

tában a csapatkapitány. Heti 5 edzésen vesz részt, és szinte minden hétvé-

géje a futballról szól. (Bozsik-tornák, Kölyökliga- bajnokság, hazai és nem-

zetközi labdarúgó tornák). Ezeken a tornákon azonban nemcsak résztvevő 

volt, hanem bizony szép eredményeket ért el csapatával.

Eredményei:
- 2013-2014. : Intézményi Bozsik Program gólkirálya

- 2013 őszén: Bozsik-torna U-9-es korosztály legjobb játékosa

- 2013 tavaszán Bozsik-torna U-9-es korosztály legjobb játékosa

- 2014.05.11-én csapatban, a Szolnoki MÁV FC-vel, Kölyökliga Országos 

  Bajnokságon III. helyezett

- 2014. 05. 24. Tápiószentmártoni Országos Attila-kupa I. helyezés

- 2015. 02. 04.- 05. VII. AGRIAPIPE Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó 

  Torna, Eger : - ezüstérem csapatban, és holtversenyben gólkirály

-  2015. 08. 13-14. V. HÍRŐS-KUPA KECSKEMÉT NEMZETKÖZI 

  LABDARÚGÓ TORNA csapatban III. helyezés

- ABONYI KID KUPA GÓLKIRÁLYA

A 2015-ös év megkoronázásaképpen a Szolnoki MÁV FC. évadzáró  

ünnepségén korosztályában az ÉV LABDARÚGÓJA elismerést kapta. Szép 

sikerei ellenére rendszeresen látogatja volt mezőtúri csapattársainak edzé-

sét, akik mindig nagy örömmel fogadják. Annak ellenére, hogy már nem 

Mezőtúron focizik, a minden évben megrendezett nyári MAFC focitábor-

ban részt vesz és nagyon szeret közöttünk lenni.

Külön köszönet Neked azért, hogy sosem felejtetted el, honnan indultál, 

hiszen sikereidet mindig megosztod velem. Ez inspirált a cikk megírására 

is, hiszen a 2016. január elején kapott, az „Év Labdarúgója” díjadat is azon-

nal megmutattad.Tiszta kis lelked bizonyítéka az is, hogy társaid sikerei-

nek is őszintén tudsz örülni. Reméljük, minél többen olvassák ezen írást, 

és példaként szolgálsz más gyermekek számára is a kitartásoddal, az álta-

lad választott  sportág iránti elkötelezettségeddel.

Írta: Lázár Miklós

Egy kis mezőtúri focista nagy sikerei

Városunkban 2013. október 6-án kezdte meg működését a Mezőtúri 

Városi Televízió. Azóta is fő cél a lakosság minél szélesebb körben való 

tájékoztatása. A televízió műsorában helyet kapnak a kulturális-sport ese-

mények, városunk közéletének eseményei, beszámolók, programajánlók.

A folyamatos működést segítik a különböző pályázati források is. 2014-

ben a televízió új műsorral jelentkezett, amely a Születtem Magyarországon... 

nevet viseli. E műsort a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programja 

támogatja.  A Cseh Tamás program célja, hogy támogassa a könnyűzenei 

utánpótlást. A Program 8 alprogramból áll, támogatnak induló zenekaro-

kat, vidéki klubokat, vidéki és kisközösségi médiát, előzenekaros felálláso-

kat, nemzetközi turnékat és promóciót.

A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. által működtetett Mezőtúri 

Városi Televízió sikerrel pályázott 2014-ben, majd 2015-ben is a médiatá-

mogatási alprogramra.

A nem országos lefedettségű rádiók, tévék esetében magyar könnyűze-

nével foglalkozó műsorok készülnek. Hetente 1 minimum 20 perces műsor 

készül, melyben 50%-ban a programhoz kapcsolódó zenei anyagok, infor-

mációk hangzanak el.

2015-ben 36 igénylőt támogattak, köztük a Mezőtúri Városi Televízió 

Születtem Magyarországon... című műsorát. Bajnai Zsolt a kollégium veze-

tője elmondta: örömmel tapasztalta, hogy a 2014-es pályázók többsége 

idén is élni kívánt a program lehetőségeivel.  A Cseh Tamás Program nyer-

teseitől részben azt várják, hogy ne csak felületet biztosítanak a hazai köny-

nyűzenének, hanem más alprogram nyerteseivel együtt is működnekjenek.

A Mezőtúri Városi Televízió minden ponton törekszik a pályázatnak ele-

get tenni. Így a klubtámogatási alprogramban nyert helyszíneket felkeresve 

hétről- hétre más helyszínről bejelentkezve készítik műsoraikat. Így láthat-

nak összeállításokat országosan ismert, valamint induló zenekarok kon-

certjeiből, valamint betekintést nyerhetnek a térségünkben működő klubok 

életébe. A műsor egyik célja a könnyűzenei rendezvények megismertetése, 

programkínálata. A Születtem Magyarországon című műsor több korosz-

tálynak szól, amely szélesíti a televíziós palettát. 

 A  Cseh Tamás Program támogatásával készülő Születtem 

Magyarországon... című könnyűzenei műsorunk 2016. október végéig min-

den szombaton 20:30 órakor friss műsorral jelentkezik.

Bodor Márti

Születtem Magyarországon... 
könnyűzenei műsor a Városi Televízióban



5m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2016. január 29.

2016. január 16-án a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft., a 

Mezőtúr Városi Sportiskola és a szü-

lők szervezésében került sor immá-

ron a IV. Tóth Károly Meghívásos 

Úszóverseny megrendezésére a 

mezőtúri fedett uszodában.

A verseny célja versenyzési, fel-

mérési lehetőség biztosítása a 

Szolnok, Békés és Csongrád megyei 

egyesületek számára, valamint 

méltó megemlékezés Tóth Károly 

úszóedző és Balogh Melinda egyko-

ri versenyző emlékére.

A résztvevő úszókat, az edzőket 

és a kísérő szülőket Herczeg Zsolt 

polgármester, valamint Pappné 

Juhász Emília az uszodát üzemelte-

tő Mezőtúri Ingatlankezelő KN Kft. 

ügyvezetője köszöntötte.  

 A bemelegítést követően 12 

szakosztály közel 200 sportolója 

kezdte meg a versenyzést. 

A rendezvényt jelenlétével újra 

(mint minden évben) megtisztelte 

Karcsi bácsi fia Tóth Tamás Károly 

is, aki a gyöngyösi úszó szakosztály 

sportolóival érkezett városunkba.

A mindenki „Karcsi bácsija” 

néven ismert Tóth Károly (1917-

2000) 17 éven keresztül Mezőtúron 

úszóedzőként dolgozott, az Ő nevé-

hez fűződik a Mezőtúri Úszó 

Szakosztály 1978-as létrehozása. 

Edzői pályafutását 77 évesen, 1994-

ben fejezte be.

A versenyen megrendezésre 

került a Pille-párbaj Balogh 

Melinda(1979-2012) emlékszám is, 

ahol egy férfiból és egy nőből álló 

csapatok úsznak 2x50m pillangót. 

A nagyon izgalmas és látványos 

futamban az utolsónak beérkező 

váltó kiesik. Egy perc pihenő után a 

talpon maradó csapatok újabb 

2x50m pillangót teljesítenek, mind-

addig, amíg csak két pár marad ver-

senyben. Ők döntik el az 1. hely 

sorsát.

A felkészülési időszakban rende-

zett versenyen nagyon sok, kiváló 

eredmény született. A rendezőknek 

és a támogatóknak (Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft., 

Balogh család és a Szülők) köszön-

hetően az edzők is vendéglátásban 

részesültek és nemcsak a dobogó-

sok, hanem a 4-6. helyezettek is 

érmekkel térhettek haza, ami verse-

nyünk egyik védjegye! Az első 

bálozók (első versenyükön részt 

vevő úszók) kis kupát kaptak ösz-

tönzésül és elismerésül, az edzők 

almapálinkával töltött Túri kerámia 

butellával gazdagodtak.

A fiatalok számára egyértelműen 

a tapasztalatszerzés a cél, ugyanak-

kor több olyan klasszisunk is van, 

akiknek köszönhetően bízhattunk 

a megszokott, eredményes szerep-

lésben. Viszont hadd kérjek min-

denkit, hogy a tűzkeresztségen 

most áteső fiataloknál ne a helye-

zést nézzék, számukra az a legfon-

tosabb, hogy belekóstoljanak a 

nagy versenyek légkörébe.

A tapasztalatok és a visszajelzések 

alapján is egy remek verseny volt.

Köszönjük az Intézményellátó 

Kft-nek, hogy biztosította számunk-

ra az uszodát, továbbá köszönet az 

időmérőknek, Baukó Peti háttér 

informatikai munkájának, Seres 

János indítóbírónak és Király Imre 

hopmesternek évről-évre az áldoza-

tos munkájáért!

A tavalyi évet szintén sikeresen 

zártuk, 2015-ben 2 versenyzőnk 

szerzett aranyjelvényes minősítést 

és több mint 50 jelvényes szintet 

teljesítettek úszóink a tavalyi verse-

nyeken.

Nagy Zoltán továbbra is erősíti a 

Jövő Bajnokai válogatott keretét. A 

Diákolimpián 9 versenyzőnk és 4 

váltónk jutott az országos döntőbe! 

3 megyebajnokunk lett. Nyáron 

Baukó Péter vezetésével elkezdőd-

tek a vízilabda alapjain nyugvó játé-

kos foglalkozások - vagy ha úgy tet-

szik vízilabdás foglalkozások, hogy 

kizökkentsük a gyerekeket a mono-

ton munkából. Augusztusban min-

den nap, szeptembertől havi 2 alka-

lommal (pénteken) folynak a lab-

dás edzések.

És, hogy miért is jó úszni? Mert 
a legszebbek az úszó gyerekek a 
világon!!!

Az úszás az állóképességi sportok 

közé tartozik; a szív- és érrendszer, 

anyagcsere, légző rendszer működé-

sét is kedvezően befolyásolja, javul a 

szövetek, sejtek oxigénellátása. Az 

izmok terhelése kiegyensúlyozott, 

szinte minden izmunkra hat, az álta-

lános izomtónust fokozza. Úszás 

közben boldogsághormon szabadul 

fel! Javul a tüdő, a szív és a keringés 

szervrendszerének teljesítőképessé-

ge. Olyan keringése lesz a gyermek-

nek, ami bármely más sportra alkal-

massá teszi Őket. Ez fordítva nem 

igaz! Minden edző és hozzáértő 

ember egyetért abban, 12 éves korig 

mindenkinek úszni kellene, utána 

választhat más sportágat. Viszont a 

pubertás bekövetkezésében jelentős 

egyéni különbségek lehetnek, mely 

azt eredményezi, hogy a korán érő 

sportolók viszonylag kevés edzés 

mellett könnyen érnek el sikereket, 

később, amikor lassabban érő társa-

ik behozzák őket, nehezen tűrik a 

vereséget, és abbahagyják a sportot. 

Fordítva: a későn érő gyermekek 

sorozatos kudarcélményeik miatt 

nehezen motiválhatók tartósan.

Nálunk az uszodában a gyerekek 

megkapják azt a kellő útravalót, 

hogy az iskolában és a civil életben 

is megállják a helyüket. Nem tudok 

olyan úszót, aki elkallódott volna. 

Nagyon fontos, hogy a fiatalok ezen 

a sporton keresztül eljussanak 

odáig, hogy testük és lelkük harmo-

nikus együttműködése a társada-

lom javát szolgálja a későbbiekben.

Csipes Andor 
úszóedző

Éremeső hullott a mezőtúri úszókra!

A Városi Polgárőrség köszönetét 

fejezi ki a Polgármester Úrnak 

azért, hogy a Polgármesteri Hivatal 

személygépkocsiját átadta a 

Polgárőr Egyesületnek ingyen, 

azért, hogy ezzel is hatékonyabb 

legyen a bűnmegelőzés. A 

Polgármester Úr nem kevés ráfordí-

tással próbálja visszaszorítani  

városunk bűnözését, a rendőrség-

gel és polgárőrséggel együttműköd-

ve. Ezt a célt szolgálja a SZEM moz-

galom is, ahol a táblát a lakosság 

részére ingyen, bérmentve lehet 

igényelni, mert ezt is a Polgármesteri 

Hivatal dotálja teljes egészében. Az 

igénylőnek annyi kötelessége 

marad, hogy lakásának az utca fel-

öli, jól látható oldalán kell elhelyez-

nie. A SZEM mozgalom egy orszá-

gos kezdeményezés, ahol az OPSZ 

elnöke és az országos-megyei rend-

őr főkapitányok is szorgalmazzák 

az elterjedését. A „Szomszédok 

Egymásért Mozgalom„-mal próbál-

juk a lakosságot egymáshoz köze-

lebb vinni, egymásra jobban ügyel-

ni, mert ahol a lakosság 90%-a belé-

pett ebbe a mozgalomba, ott a 

bűnözés megszűnt. Ezért jó lenne 

elgondolkodni azoknak a nem 

egyetértőknek, hogy ők mit akar-

nak, tulajdonképpen a bűnözést 

akarják segíteni avval, hogy minden 

ellenérvet felhoznak egy országos 

kezdeményezéssel szemben, vagy 

esetleg ők is segíteni akarják a 

bűnözés visszaszorítását. Akik 

amellett döntöttek, hogy a bűnözés 

visszaszorítását akarják segíteni, 

akkor jelentkezzenek a rendőrsé-

gen-polgárőrségen, és igényeljenek 

egy SZEM mozgalmi táblát, ezzel is 

segítve a bűnözés visszaszorítását. 

Telefon: 06/20-7717-131, név, 

utca, házszám szükséges. 

Polgárőr Egyesület

Megint egy lépés a Bűnmegelőzésben

arTúr fesztivál és Túri Vásár

2016. augusztus 9-14.
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart. 

A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

Virág Büfé a Közösségi 
Házban

Nyitva tartás:  H-P: 8-20 ó

Szo: 9-13 ó Vas: zárva,

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Várunk minden régi és új vendé-

get, kedves kiszolgálással,

kulturált környezetben! 

Fási Olívia
(Zemlényi Erika)

Lukács Petra Anna
(Pápai Alexandra)

ELHUNYTAK
Bornemissza Árpád élt 28 évet,

Bíró Istvánné Nagy Lídia élt 80 évet,
Pólus Károly Dániel élt 60 évet,

Tóth Béla élt 78 évet, 
Tóth Sándorné Kovács Julianna élt 79 évet,
Bajzák Antalné Török Margit élt 93 évet,
Hegyi Imréné Pályi Margit élt 61 évet, 

Nánási Ferencné Lakatos Irén élt 53 évet, 
Herbály Gyula élt 88 évet, 
Juhász Gábor élt 87 évet, 
Nyitrai József élt 70 évet.

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Január 29- február 4-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Február 5-11-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Január 30-31-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217ű
Február 6-7-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

Seres Bence
(Tóth Éva)

www.mkskft.hu

Seres Emília
(Fügedi Boglárka)

Barta Áron István
(Kiss Bettina)

Dikovics Sándor Kende
(Borzi Erika)

Nagypál Borbála
(Balogh Szilvia)

Raffael Bence Krisztofer
(Raffael Cintia)

Vida Sándor Dávid
(Tóth Nikolett)

Szendrey Kende
(Konczi Fruzsina)

Vad Bence
(Papp Márta)


