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Május 12-én tartották meg a 
Mezőtúri Járási Hivatal 
Kormányablakának ünnepélyes 
átadóját.  Mostantól településün-
kön is megvalósul az egyablakos 
ügyintézés.

Az átadó ünnepségen dr. 

Sebestyén Katalin a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatalának vezető-

je köszöntötte a megjelenteket, 

majd a Bárdos Lajos Alapfokú 

Művészeti Iskola tanulóinak műso-

rát tekinthette meg a közönség. 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbí-

zott beszédében elmondta, hogy a 

megyében a tizenkettedik kormány-

ablak került kialakításra Mezőtúron.  

Kiemelte, hogy a fejlődés továbbha-

lad, a magyar közigazgatás moder-

nizációja az Államreform Program 

keretében zajlik, melynek legfonto-

sabb célkitűzései: a bürokrácia 

csökkentése, a minőségi szolgálta-

tás, valamint a szolgáltató közigaz-

gatás megvalósítása. 

Az ünnepségen részt vett dr. 

Baltay Tímea helyettes-államtitkár 

is, aki kihangsúlyozta, hogy dinami-

kusan fejlődik a kormányablak-

hálózat Magyarországon. A fejlesz-

tés célja az ügyfelek ügyintézésének 

könnyítése, az állampolgári igények 

gyors és hatékony kiszolgálása. 

Ezt követően Boldog István, ország-

gyűlési képviselő elmondta, hogy a 

Mezőtúron kialakított kormányablak 

minőségi és egyre bővülő ügyintézési 

lehetőséggel szolgálja majd a térség-

ben élő állampolgárokat. 

A köszöntők után Mihalina László 

lelkészelnök és Ondavay Tibor pápai 

prelátus mondtak áldást, majd  az 

ünnepélyes szalag átvágására, a kor-

mányablak átadására került sor. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyé-

ben valamennyi járási székhelyen 

integrált ügyfélszolgálat került 

kialakításra, ahol a lakosok 1131 

ügyben kereshetik fel a kormányab-

lak szolgáltatást.         

 Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
idén is megrendezte a Városi 
Sportnapot a Városnap jegyében. 
2010-ben hagyományteremtő 
szándékkal került első ízben 
megszervezésre a Városnap, 
amely napjainkra átalakult és a 
főzés, a sport kapta a főszerepet.

A programok több helyszínen 

párhuzamosan zajlottak. A reggeli 

órákban a Mezőtúri 

Horgászegyesület meghívásos, egy-

egy botos, finomszerelékes, családi 

horgászversenyével kezdődött a 

nap a Ligeti tónál. Közben a Városi 

Sportcentrumban is indultak a 

programok. 

Kispályás labdarúgó tornán, 

tenisz- és tekebajnokságon, vala-

mint lövészversenyen vehettek 

részt a sportolók. 9 órakor elindult 

Kovács Ferenc vezetésével a termé-

szetjáró kerékpártúra is, melynek 

útvonala érintette a Téglagyári 

bányagödröt és a Csíderbereki 

tanyasi iskolát is. 

A Bozsik Program keretében az 

U7-U9-es és az U11-es korosztály 

gyermekeinek labdarúgó tornájára 

is sor került. A sportprogramok 

mellett a gasztronómiában is elin-

dult a versengés a 2016-os Város 

Főszakácsa címért. A főzőverse-

nyen csak száraztésztából készült 

ételekkel lehetett nevezni, így olyan 

fogások kerültek a zsűri asztalára, 

mint a topogó, slambuc és a tanyasi 

levetlen. Az ételeket három tagú 

zsűri bírálta, majd a pontok összesí-

tése után a Masiniszták csapata 

nyerte el a 2016 főszakácsa címet. A 

győztes csapat a Hercegasszony 

Birtok négy főre szóló ebéd meghí-

vását is átvehette.

A nap zenei aláfestéséről 

Benedek Zsolt és Bozó József gon-

doskodott. Kora délután vette kez-

detét a díjátadó, ahol a különböző 

sportágak versenyszervezői 

Herczeg Zsolttal, Mezőtúr polgár-

mesterével adták át a díjazottaknak 

az elismeréseket. Az átadott serle-

geket Veres Gyula keramikus készí-

tette el.

Ezúton is köszönjük a részvételt! 

Találkozzunk 2017-ben is a Városi 

Sportnapon.

A rendezvény főtámogatója 

Mezőtúr Város Önkormányzata.

Bodor Márti

Városi Sportnap a Városnap jegyébenÁtadták a Kormányablakot Mezőtúron

A kép forrása: www.kormanyablak.hu
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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: 

•	 július 17., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709    

Boldog István Országgyűlési Képviselő

Felhívás
A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gyermeknapot kíván szer-

vezni, amelyhez nagy tisztelettel várjuk felajánlásaikat, elsősorban játéko-

kat, de természetesen bármilyen iskolai felszerelést, ruhaneműt vagy tartós 

élelmiszert köszönettel elfogadunk, melyet eljuttatunk a gyermekek részére.

Amennyiben ebben tudnak segíteni, kérem, jelezzék a Mezőtúri Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat irodájában személyesen a Városháza Déli szár-

nyán (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. Magasföldszint 4-es iroda), illet-

ve telefonon a 06/56/350-147 telefonszámon.

Természetesen szükség esetén a felajánlásokért házhoz is megyünk.

Meghívó
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2016-

ban is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. A versenyre három-– 

óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos kategóriában – vártuk a gyerekek 

rajzait. 

Idei témánk: Varázsvilág

A rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és időpontja: 
Közösségi Ház nagyterme 2016. május 27.(péntek) délelőtt 10.00 óra.
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Felhívás
tüdőszűrő vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban, 

2016. április 19-től -2016. június 13- ig

tüdőszűrő vizsgálatot végeznek.

A szűrővizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/, 

valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idősebb lakosok figyelmét, hogy részük-
re a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!

A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a pana-
szokat még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismeré-
se a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és 
70 év között, kiváltképpen a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a 
rák kialakulásának veszélye.

 

A szűrés helye:  Mezőtúr, Újváros XIII. utca 11. (Színpados Iskola)

A szűrést az új digitális rendszerű tüdőszűrő géppel végzik el. 

  

A vizsgálat időpontja: 
hétfő   12 –   17-ig

kedd   8   –   13-ig

szerda   12 –   17-ig

csütörtök   8   –   13-ig

péntek               8   –   13-ig 

Az utolsó szűrési napon (2016. június 13.) a vizsgálat 12 – 16 óráig tart. 

Pünkösd hétfőjén (2016. 05. 16.) a szűrés elmarad.   

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szű-
rővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek!

14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához köte-

lező a szűrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló szükséges.
A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását 

követően csekket kapnak a helyszínen - megközelítőleg 1.700 Ft-ról - mely-

nek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvég-

zését megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei esz-

tendőben érvénytelen.

18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvé-

nyes képviselő jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be 

kell mutatni mind a szülő/törvényes képviselő, mind a 18. év alatti személy 

személyi igazolványát és TAJ kártyáját.  A szülő/törvényes képviselő bele-

egyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon 

adhatja meg. 

Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válasz-

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név) 

Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felisme-
rése érdekében!

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

 H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Önkormányzata  a tulajdonában álló Mezőtúr,külterületi 

01496/4 hrsz-ú 72 ha 9290 m2 területű, a Mezőtúr, belterületi 2187/1 

hrsz-ú 2 ha 6159 m2 területű, a Mezőtúr, belterületi 2187/2 hrsz-ú 1 ha 2729 

m2 területű, valamint a 01299 hrsz-ú, 15 ha 6276 m2 területű ingatlanok 

2016. évi fűtermését értékesíti.

Az összegszerű ajánlatot legkésőbb 2016. május 25. (szerda) 16,00 óráig 

írásban, lezárt borítékban kell benyújtani személyesen a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy 

postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti címre. A borítékra 

írják rá: „Árajánlat a 01496/4, 2187/1 és 2187/2 hrsz-ú kaszálókra.”, illetve 

„Árajánlat a 01299 hrsz-ú kaszálóra.”

Mezőtúr, 2016. május 10.

Herczeg Zsolt 
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal mezőtúri ügyfélfogadása 2016. május 20-án, pénteken techni-
kai okok miatt szünetel.

Megértésüket köszönjük.

Mezőtúr, 2016. május 9.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tisztelt Mezőtúriak, Kedves Olvasók!

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2016. szeptemberében 
„Az 50-es évek Magyarországa - képeslapok, fotók, tárgyak tükré-
ben” címmel kiállítást rendez.

Ennek az anyagnak az összeállításához kérünk Önöktől segítséget. 

Mezőtúrhoz kötődő fotókat és az 50-es évekre jellemző használati tár-

gyakat várunk a kiállítás idejére. 

Beadási határidő 2016. június 30. Beadható a Petőfi S. u. 5. szám alat-

ti irodában személyesen, vagy hívják a 20/214-4756 telefonszámot.

Tisztelettel és köszönettel:
Szabó András

elnök
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2016. május 03-án tartotta a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tűzoltó Napi rendezvényét.

„Minden ember természetes igé-

nye, hogy biztonságban élhessen, 

nyugalomban tölthesse napjait. Ez 

a kívánság érzelmi és a fizikai biz-

tonságra egyaránt vonatkozik. Ami 

a kérdés fizikai részét illeti: szeret-

jük abban a tudatban álomra hajta-

ni a fejünket, hogy biztonságunkat, 

egészségünket, semmi nem fenye-

geti, vagy ha mégis, akkor gyorsan 

jön a segítség, van kire számíta-

nunk.” Ezekkel a szavakkal kezdte 

ünnepi beszédét Matuska Zoltán 

tű. ezredes, megyei igazgató, aki 

Túrkevén köszöntötte az állományt 

a Megyei Tűzoltó Nap, valamint a 

túrkevei Tűzoltóság 125 éves jubile-

uma alkalmából.

A tűzoltók védőszentjéhez, Szent 

Flóriánhoz kötődő 

ünnepen elismerés-

ben részesítették a 

megye legkiválóbb 

tűzoltóit. 

Matuska Zoltán tű. 

ezredes, megyei igaz-

gató beszédében így 

fogalmazott: „Legyen 

szó akár lelki, akár 

testi biztonságunkról, mi magunk 

tudjuk a legtöbbet tenni saját védel-

münkben. Ehhez elsősorban figye-

lem és nagy felelősségtudat szüksé-

ges. A figyelem és felelősségtudat 

egyúttal abban is segít bennünket, 

hogy a sajátunkon kívül a másik 

ember biztonságát se veszélyeztes-

sük, sőt lehetőség szerint azt meg is 

erősítsük. Ma, Szent Flórián ünne-

péhez kapcsolódva azokat a kollé-

gákat köszöntjük és azok előtt tisz-

telgünk, akik hivatásuknak válasz-

tották embertársaik, a közösség 

szolgálatát. Tisztelgünk azok előtt, 

akik a hivatásos állomány mellett 

önkéntesként vállalnak szolgálatot 

a kárfelszámolásban. A védekezés-

ben résztvevők nem csak ma, de az 

év minden napján megérdemlik a 

társadalom legnagyobb fokú meg-

becsülését, elismerését. Ez a hivatá-

sosokra és az önkéntesekre egy-

aránt érvényes. Nélkülözhetetlen 

szerepe van annak a szolgálatnak, 

amelyet biztonságunk, illetve éle-

tünk, tulajdonunk, környezetünk 

biztonsága érdekében végeznek.”

Az ünnepségen rövid összefogla-

ló hangzott el Túrkeve tűzvédelmé-

nek tragédiákkal és sikerekkel tarkí-

tott krónikájáról, majd a legkiválób-

bak elismerése következett.

Matuska Zoltán tű. ezredes, 

megyei katasztrófavédelmi igazgató 

elismerésben részesítette a 

Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság állományából Szűcs 

Krisztián tű. százados és Erdei 

Mihály tű. főtörzsőrmester Urakat.

Herczeg Zsolt 

Mezőtúr polgár-

mestere képvisele-

tében Batta Attila 

Viktor alpolgár-

mester munkájuk 

e l i s m e r é s e k é n t 

jutalmazta Sőrés 

Zoltán tű. főtörzs-

őrmestert és Ugrai 

Géza tű. törzsőrmestert.

Az ünnepség koszorúzással foly-

tatódott, a hajdani laktanya emlék-

táblájánál hajtott fejet az állomány. 

Majd egy különleges kiállítással 

folytatódott a program. E korabeli 

egyenruhákat felvonultató kiállítás 

a Református templom karzatán 

kapott helyet, a gyűjtemény becses 

darabjait pedig Túri János tű. 

őrnagy, szeghalmi tűzoltóparancs-

nok bocsátotta rendelkezésre. A 

kiállítás a túrkevei Tűzoltó 

Egyesület anyagával, és egy rajzver-

seny pályamunkáival egészült ki. 

Fotók: Bán Lajos tű. alezredes

Megyei Tűzoltónap
A kézmosás világnapja alkalmá-

ból egy rekord kísérleten vettek 
részt a Rákóczi úti Általános Iskola 
diákjai és tanárai május 5-én. 

A kéztisztaság világnapját erede-

tileg kórházak számára találta ki az 

Egészségügyi Világszervezet, de 

mára már különböző események-

kel, versenyekkel hívják fel a figyel-

met a kézmosás fontosságára. 

Kecséné Varga Beáta elmondta, 

Dankó Zsuzsanna tanárnő által tar-

tott rendhagyó óra keretében, a 

gyermekek megtanulhatták a helyes 

kézmosás lépéseit, majd egy tüsz-

szentő pályát próbáltak ki. A rekord 

kísérletben 100 diák vett részt, 2. 

osztálytól 8. osztályig minden kor-

osztály képviselte magát az iskolá-

ból. 

Összesen 160 magyar iskola több 

mint 13 000 diákja jelentkezett a 

rendezvényre. Azt, hogy sikerül e 

megdönteni a jelenlegi csúcstartó 

skóciai Glasgow eredményét, csak 

októberben derül ki. 

Bodor Márti

Kézmosás Világnapja

A Városi Galériában 2016. május 

7-én került megrendezésre  

Szervátiusz  István szobrászmű-

vész és Bach Hédi gobelinművész 

kiállítása.

Szervátiusz István restaurátor-

ként tevékenykedő szobrászművész 

fából készült 23,5 karátos aranyfüst-

tel bevont fémszínezéses módszer-

rel és földfestéses szobrai kerültek 

kiállításra. Az ókori mezopotámiai , 

a Közép- Ázsiai , a kínai művészet, a 

magyar Honfoglalás korabeli,  az 

avar korabeli valamint a magyar 

népművészet jellegzetességeit 

magába foglaló motívumok jelennek 

meg alkotásaiban. Két és fél  évtize-

des munkássága, gyűjteményes fel-

vonultatása 20 szoborból áll. 

A gyulafehérvári születésű Bach 

Hédi már gyermekként is nagy 

érdeklődéssel fordult a gobelin, a 

festészet és a grafika felé. Az érett-

ségi után az kolozsvári egyetemen a 

francia gobelin technika nyerte el 

tetszését és komolyan elkezdett fog-

lalkozni a festészet és grafika mel-

lett a textilműfaj technikáival. 

Természeti jelenségeket ábrázol 

szemgyönyörködtető módon. 

Eltérő színskálákat használ, a fehér, 

a szürke, és a fekete színek árnyala-

tainak segítségével próbálja a fogal-

mak, az érzések és a természet 

különböző jelenségeit, ciklikus 

ismétlődéseit ábrázolni. Egyik ked-

velt motívumai közé tartozik a fa, 

melynek sokféle ábrázolási módjai 

láthatóak a tárlaton. 

A kiállítás június 26-ig látogat-

ható.

Zrínyi Orsolya - MVTV

Szobor és gobelin kiállítás a Városi Galériában
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A mezőtúri Tourinform Iroda 
munkájáról már több ízben 
beszámoltunk. A Magyar 
Turizmus Zrt. időszaki és 
éves ellenőrzések alá vetik 
országosan a Tourinform iro-
dákat. A városunkban műkö-
dő kirendeltség már többször 
is példásra vizsgázott ezeken 
a teszteken. Az idei felméré-
sekről Kalán Hajni irodaveze-
tőt kérdezem.

— Túl van az iroda a negyed éves 

ellenőrzéseken, milyen eredménnyel 

zárt városunk Tourinform irodája? 

— Az első negyedévet ezúttal is 

kiemelkedő eredménnyel zártuk, 

köszönhetően a körültekintő és 

professzionális munkának. 

Igyekszünk mindenben segíteni az 

érdeklődőket, legyen szó szállással 

kapcsolatos információkról, prog-

ramajánlóról vagy turisztikai infor-

mációkról.

— A 2015-ös eredményekről mit 

tudnál elmondani?

— Mint a korábbi években, a 

2015-ös évet is jó eredménnyel zár-

tuk, jól teljesítettünk mind a 

Turizmus Zrt. felé, és — ami a leg-

fontosabb — az érdeklődők felé.

Továbbra is színes kínálattal ren-

delkezünk turisztikai kiadványok-

ból, programajánlókból és ha az 

érdeklődőknek szüksége van rá, 

akkor tanácsokkal is ellátjuk őket.

— Nyáron igen széles palettán 

mozog térségünk programkínála-

ta, hogyan tud segíteni az iroda az 

ügyfeleknek?

— Mint már említettem, kiadvá-

nyokkal, tanácsokkal, információkkal 

tudjuk az érdeklődőket segíteni, illet-

ve szívesen felvesszük más 

Tourinform irodákkal is a kapcsolatot 

azért, hogy minél teljesebb informá-

cióval lássuk el az utazni vágyókat.

— Mennyire növekszik meg az 

iroda látogatottsága a nyári sze-

zonban?

— Mivel nyáron látogatnak el 

hozzánk a legtöbben, a programok 

és a jó idő miatt, ebben az időszak-

ban jóval több az érdeklődő. A kül-

földi látogatók száma is nagymér-

tékben növekszik ebben az idő-

szakban és vidéki vendégek 

nagyobb számban keresnek fel ben-

nünket ekkor.

— 2016-ra milyen terveitek, céljai-

tok vannak?

Hasonlóan az előző évekhez, 

ebben az évben is szeretnénk 

magas minőségben kiszolgálni az 

érdeklődők igényeit és megfelelően 

ellátni őket információkkal, taná-

csokkal, kiadványokkal. Valamint 

továbbra is megfelelően szolgálni a 

várost a turisztika terén.

Bodor Márti

Ismét kitűnőre vizsgázott a Tourinform Iroda

FELVÉTELI A 2016/2017-ES TANÉVRE
Iskolánk, a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja 

gyermekét egyéni hangszeres és csoportos tánc képzéseire!

Ön is szeretné, ha gyermeke részese lenne a zene és tánc csodálatos vilá-

gának? Adjon neki lehetőséget nálunk tanulni!

Felvételi időpontok:

2016. május 23. 24. 25. 15.00-18.00 óráig

Cím: 5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky utca 39/a

Bővebb információ:

Telefon:  0656/350-899

Email:  igazgato@blami.sulinet.hu

Web:   www.bardos-mezotur.hu

A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei 

Veterán Autós- Motoros Klub immár 

14. éve koordinálja megyénkben a 

veterán autós-motoros társadalom 

életét. Kiállításokat, találkozókat 

szerveznek, közösségi megmozdu-

lásokon vesznek részt. Számtalan 

helyre hívják tagjaikat, hogy a gyö-

nyörű, veteránkorú járműveikkel 

színesítsék, emeljék az adott prog-

ram színvonalát.  Legközelebbi 

saját rendezvényük a május utolsó 

hétvégéjére tervezett, immár nyol-

cadik Közép- Tisza- Vidéki Veterán 

Jármű Találkozó és Kastélytúra.

A háromnapos találkozón résztve-

vő, Magyarország számos településé-

ről és külföldről is érkező túrázók, a 

gyönyörű Alcsi Holt-Tisza Vendégház 

és Étterem vendégeként fogják ezt a 

májusi hétvégét várhatóan felejthetet-

len élményekkel gazdagodva eltölteni. 

Pénteken délután két órától érkez-

nek a résztvevők. Szabadprogram, 

majd a vendéglátók este hét órától 

cigányzenés vacsorával várják a 

túrázókat és a vendégeket. Este egy 

Holt-Tisza parti sétával, esetleg egy 

Szolnok városi kiruccanással készül-

hetnek a másnapi Túrára.

A veterán járművekkel szomba-

ton reggel nyolc órakor indulnak 

percenként a Túra résztvevői.

Első állomáshely Török-

szentmiklós főtere, ahol fél kilenc-

től várhatóan másfél - két órán 

keresztül lehet találkozni a játékos 

feladatokat teljesítő résztvevőkkel. 

A következő túraállomás a 
Mezőtúri Közösségi ház előtt lesz, 
ahol szintén számot kell adniuk 
bizonyos, előre el nem árulható 
ismeretekről. Itt várhatóan fél tíz 
és tizenegy óra között tartózkod-
nak a veterán autósok, motorosok. 

Harmadik állomáshely a 

Hercegasszony Birtok, ahol termé-

szetismereti ügyességi feladatokat 

oldanak meg a versenyben résztve-

vők. Fél tizenegy és tizenkettő óra 

között a Holt Körös és a Birtok szé-

pen felújított épületeiben is gyö-

nyörködhetnek a túrázók.

A negyedik állomáshely a 

Szarvasi Mini Magyarország Makett 

Park. A versenyfeladatot megoldva 

a helyi Korona Étteremben lesz egy 

ebéd, majd meglátogatják a Nagy 

Magyarország Közepe emlékhelyet. 

Szarvason féltizenkettő és fél 

három között láthatják a helyiek a 

túrán résztvevő veteránjárműveket.  

A Tiszaföldvári Tiszazug Múzeum 

lesz a következő állomáshely, ahol 

különleges élményben lesz részük a 

feladatmegoldás során. A városban 

fél három és négy óra között lesz lát-

ható a túrázó csapat.

Innen Rákóczifalvára érkezve a 

Varsány Közösségi Ház előtt lesz 

érdekes népi játékos feladat. A helyi 

rendezvénnyel párhuzamosan, fél 

négy és öt óra között lesz a veterán 

autósok és motorosok, érdekesnek 

ígérkező versenyfeladat megoldása.  

Innen a szálláshely, az Alcsi Food 

vendégház irányába fordítják öreg 

járműveiket a túrázók, ahol este hét 

óráig kipihenhetik az út kellemes 

fáradalmait. Az esti, népi táncosok 

előadásával színesített műsoros 

gálavacsora koronázhatja meg a 

szombati programot.

Vasárnap délelőtt 9 órától igazi 

látványosságnak ígérkezik a Tiszai 

Hajósok terén megrendezésre kerü-

lő veteránjármű kiállítás. A hagyo-

mányokhoz híven az Olajbányász 

Fúvószenekar játékával színesített 

program keretében, a Túrán részt-

vevők feladatmegoldó értékelése 

lesz. Szalai Ferenc Polgármester Úr 

adja majd át a díjakat. Délután egy 

óra körül a veterán autósok és moto-

rosok elindulnak haza azzal a hittel, 

hogy jó hírét viszik Szolnoknak, és 

a túrán érintett településeknek. 

A Szervezők a rendezvény min-

den helyszínére szeretettel várják 

az érdeklődő gyerekeket, szülőket, 

nagyszülőket, és mindenkit, aki 

szeretné megcsodálni az elődeink 

alkotta, de a résztvevő túrázók által 

megőrzött, vagy restaurált, gyönyö-

rű, veteránkorú autókat, motorokat.

Lukács Alajos, titkár

VIII. Közép- Tisza- Vidéki Veterán Jármű Találkozó 
és Kastélytúra
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Vízparti Fieszta
Napsütés, homok, pálmafák, napernyők, koktélok, vízi sportok, Dj-k…

Ha Ön is szeretné így indítani a nyarat, akkor jöjjön el a Vízparti Fiesztára
2016. június 11-én!

Helyszín: 5400 Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Kikötő

Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány közös szervezésében idén is megren-

dezésre kerül a Vízparti Fieszta.

A nyári szünet kezdetén, a homokos tengerparti hangulatot idéző rendezvény remek kikapcsolódási lehetőség 

a családosok számára. A rendezvény elsődleges célja a gyerekek figyelmének felhívása a víz veszélyeire (ennek 

bemutatására speciális vízimentők érkeznek), amely a nyári szünet kezdetével még inkább aktuális, továbbá a vízi 

sportok népszerűsítése. A kedves vendégeknek lehetőségük lesz vízi sporteszközök bérlésére: túra kajak, túra 

kenu, vízibicikli. A gyerekeket egész napos programok várják: lovagoltatás, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves 

foglalkozás, homokvárépítő verseny. A  vendégek a Boglár nevű sétahajóról csodálhatják meg a Hortobágy – 

Berettyó Főcsatorna csodálatos környezetét. A délután folyamán jetski bemutató, mazsorett fellépés, zenés elő-

adás, stand-up show szórakoztatja a közönséget. A nap zárásaként helyi dj-k szolgáltatják a talpalávalót. A vendég-

látásról a mezőtúri Nemzeti Szálloda gondoskodik.

Szeretettel várunk minden vízi sportot kedvelő és szórakozni vágyó gyermeket, fiatalt, 
időset és családokat!

Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány

További információk:

www.facebook.hu/mezoturvarossportjaertalapítvany

www.mezotur.hu

 +36 20 558 8364; 

+36 20 419 4242

Tájékoztatás

2016. május 12-től az alábbiak 

szerint változik az Engedélyügyek 

Intézése: 

(fegyver, személy-és vagyonőri 

tevékenység, figyelmeztető jelzés-

sel kapcsolatos ügyintézés)

Kedd: du:13:00-tól 15:00-ig
Csütörtök: de: 08:00-tól- 13:00-ig

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
időpontot kérhetnek személye-
sen, vagy telefonon a 06/56-550-
389-es telefonszámon. 

Az előzetesen időpontot egyez-
tetett és a visszarendelt ügyfelek 
ügyintézése az adott időpontban 
történik.

Mezőtúr, 2016. május.12.

Herczegh Tünde r. százados
Igazgatásrendészeti 

Alosztályvezető

Meghívó
A Túri Fazekas Múzeum tiszte-
lettel meghívja Önt és családját

Veress Miklós 
keramikusművész,

porcelántervező,
Mezőtúr Város Díszpolgára

60 alkotó év 
című önálló kiállításának

megnyitójára.

A megnyitó helyszíne,
időpontja: 

Túri Fazekas Múzeum

(Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky 

E. út 41.)

2016. május 28. (szombat)

15 óra.

A vendégeket köszönti:
Batta Attila Viktor alpolgármester

A kiállítást megnyitja:
Pusztai Zsolt muzeológus

Közreműködik:
Kozák Júlia énekes

Zongorán kísér:
Berczeli Endre

A tárlat július 3-ig látogatható.

A Magyar Kézilabda Szövetség május 27- 29. között Mezőtúron rendezi meg az U14-es fiú és U13-as lány Gyermekbajnokságának Országos 
Döntőjét.  Az ország legjobb 8  fiú – és lány csapata méri össze tudását. 

A mérkőzések a Városi Oktatási Centrum  (Főiskola) és  Városi Sportcentrum (Sportpálya) területén lesznek pénteken 12 órától, szombaton 9 órá-

tól és a helyosztók, döntők vasárnap 9 órától.

A mérkőzésekre mindenkit szeretettel várunk!!

Meghívó
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) célja a vidékfejlesztésben 

érintett kormányzati, önkormányzati és társadalmi, gazdálkodó tevékeny-

séget végző szervezetek, szakmai testületek, vidékfejlesztés területén tevé-

kenykedő magánszemélyek információs és együttműködési hálózatba 

szervezése, tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági 

fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony fel-

használása érdekében. 

2014-től új programozási időszak kezdődött az Európai Uniós támogatá-

sokban, Vidékfejlesztési Program (VP) néven Magyarország kormánya új 

támogatási programot indított el a vidék felzárkóztatására. Ezek a változá-

sok a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatra is hatással voltak, így többek 

között átalakult a szervezet, új arculattal és friss lendülettel csatlakozott 

ezekhez a változásokhoz.

Mi házhoz visszük Önnek a legfrissebb rendezvény és VP pályázati 

információkat. Legyen Ön is elégedett partnerünk, hisz megelégedettsége 

szervezetünk sikerének kulcsa. Az MNVH szolgáltatásai ingyenesek, 

igénybevétele regisztráció alapján lehetséges a www.mnvh.eu honlapon. 

Bármely személy vagy szervezet – ide értve az együttműködéseket, vidéki 

fejlesztéspolitikai szerveződéseket is – jogosult regisztrálni.

Elérhetőségek:

Dr. Barancsi Ágnes
MNVH JNSZ megyei területi felelős
AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT 
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
MINISZTERELNÖKSÉG H-6000 KECSKEMÉT, IPOLY U. 1/A.
Iroda: 5400 MEZŐTÚR, PETŐFI TÉR 1.
TEL.: +36 30 359 7435
E-mail: mnvh.jnszmegye@me.gov.hu
Honlap: www.mnvh.eu, www.szechenyi2020.hu
Facebook: www.facebook.com/magyarnemzetividekihalozat

Megújult „köntösben” a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat
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Programok a könyvtár szervezésében

Házassági évfordulósok 
köszöntése 

A mezőtúri Városnap hagyomá-

nyait követve Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg 

Zsolt polgármester az idei évben is 

szeretné köszönteni a mezőtúri 50. 
és 60. házassági évfordulójukat 
2016-ban ünneplő házaspárokat. 
A párok vagy hozzátartozóik jelent-
kezési határideje 2016. július 22. 
Jelentkezés helye: személyesen a 

Polgármesteri Hivatal anyakönyv-

vezetőjénél a Hivatal nyitvatartási 

idejében. Igazolás hivatalos okirat-

tal. A polgármesteri köszöntő ideje 

és helye: 2016. augusztus 14-én dél-

után a Túri Vásáron. További info: 

Közösségi Ház, 06-56-350-075  

Bordács László
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I. Amatőr gyermek ügyességi verseny  

2016. június 5. vasárnap 
9 órától

Egész napos programok, kicsiknek és nagyoknak!

Ingyenes lovaglási lehetőség!
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk változatos programokkal!

Versenyszámok: díjlovaglás, kezdő, haladó, nehéz, nyitott kategória

Lovastaxi a főiskola parkolójából!

Földvári út végén, a laktanyával szemben!

Info: Szilágyi Zoltán

         +36/70-316-5239 

Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 

Város Pedagógusnapi ünnepségre.
Az ünnepség ideje: 2016. június 3. 16.00 óra

Helye: Közösségi Ház nagyterme (Szabadság tér 17.)

Ünnepi köszöntőt mond: Kozák Zsolt Gyula a Mezőtúri Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Az ünnepi műsorban közreműködnek: Bárdos Lajos Alapfokú 

Művészeti Iskola tanárai és tanulói

MEGHÍVÓ
 

Mezőtúr Város Önkormányzata a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából 2016. június 4-én 

városi megemlékezést tart,
melyre tisztelettel meghívja Önt

és kedves hozzátartozóit.
Programok:

16.30 órakor Városi megemlékezés a Kossuth Lajos téren elhelyezett 

Országzászlónál

Beszédet mond Csányi Richárd városi képviselő, a műsorban közre-

működik a Túri Olvasókör Egyesület, valamint a történelmi egyházak 

képviselői. Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelye-

zésére kerül sor.

arTúr fesztivál 2016. augusztus 9-13.

Túri Vásár 2016. augusztus 14.
Fourtissimo, Orosz Zoltán, Dynamite Dudes,
MobilMánia, BestOf Zenekar, Kovács Kati, 

Desperado, Csordás Ákos

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
A Mezőtúri Úszószakosztály kis létszámú, csoportos, 

intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő,
 haladó és extra haladó szinten az alábbi

 turnusokban:

I.: de és du: 2016. június 20-tól 2016. július 1-ig
II.: de és du: 2016. július 4-től 2016. július 15-ig

III.: de és du: 2016. augusztus 1-től 2016. aug. 12-ig

A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhe-

tőségeken:

Baukó Péter:  06 70 333-9851
Tokács Anikó: 06 70 333-9852
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De! Sajnos azt kell mondanom, 

hogy lehet rossz ember az, aki a 

más virágait szeretni. Forr bennem 

a düh. Megloptak! Nem csak mate-

riális értelemben, hanem lelkileg is; 

odalett az emberekbe vetett hitem 

és bizalmam. 

Évek óta azon fáradozunk a fér-

jemmel, hogy szebbé tegyük a lakó-

környezetünket. Számunkra magá-

tól értetődő, hogy ebbe beletartozik 

a kerítésünk előtti közterület is, már 

csak azért is, mert ez a lakóingatlan 

tulajdonosára nézve kötelező fel-

adat. Igyekeztünk egy kis esztétikai 

élményt nyújtani a többi városlakó-

nak, aki elhalad az utcánkban, 

azzal, hogy örökzöld dísznövénye-

ket ültettünk a kerítésünk elé. Tettük 

ezt azért, hogy télen, amikor min-

den szürke és kopár, legyen valami, 

ami életben tartja bennünk a meg-

újulás eljövetelének reményét. Így 

esett a választásunk a buxusra 

(örökzöld puszpáng), amely gondos 

ápolás mellett a kertünk dísze lehet. 

Az elmúlt évek folyamán nem elő-

ször fordul elő, hogy a legszélső 

annyira megtetszik az egyik polgár-

társunknak, hogy magával viszi és 

otthonában gyönyörködik benne 

tovább. Gondos gazdák révén a 

hiányt pótoltuk és bíztattuk magun-

kat, hogy ez egyedi eset, bizonyára 

nem ismétlődik meg újra és nem 

hagyjuk, hogy ez elvegye a kedvün-

ket. (Tavaly télen ugyanez a történet 

lejátszódott a díszkáposztáinkkal is.) 

Szerda (2016.04.28.) reggelre 

azonban ismét lába kelt az egyik, 

nem régiben formára nyírt dísznövé-

nyünknek. Délután a tátongó lyuk 

helyére beültettem az utolsó, saját 

magunk nevelte buxusunkat. Az a 

látvány, amely másnap reggel foga-

dott teljesen felháborított! Az arcát-

lan TOLVAJ gátlástalanul mind a 

négy darab dísznövényünket kitépte 

és elvitte! Ez azonban már nem hir-

telen ötlettől vezérelt tett volt, 

hanem előre eltervezett és szervezett 

cselekedet, hiszen ehhez szerszá-

mokra és szállítóeszközre is szüksé-

ge lehetett. Felfoghatatlan számunk-

ra, hogy veheti valaki ennyire sem-

mibe más tulajdonát, munkáját és 

érzéseit! Talán ez az utóbbi fáj a leg-

jobban. Igen, kedves TOLVAJ, győ-

zött! Nem ültetünk több dísznö-

vényt, hogy a többi rendes városla-

kóval együtt gyönyörködhessünk 

bennük! Nem fordítunk több időt és 

energiát arra, hogy az ön személyes 

lakókörnyezete szépüljön, esetleg a 

pénztárcája vastagodjon a munkánk-

ból! Marad az üresség, de nem csak 

a kitépett növények helyén…

Még mindig kavarognak a kérdé-

sek a fejemben: vajon milyen lelkü-

letű egy ilyen ember? Ezzel a maga-

tartással mire neveli a jövő generá-

cióját? Hová tart egy olyan közös-

ség, ahol egyesek nem tisztelnek 

semmit és megengedhetik maguk-

nak, hogy a temetőkből, közterek-

ről, de a házak kapuja elől is eltulaj-

donítsák még a virágot is?

Mélységesen szégyellje magát az, 

aki ilyen cselekedetre vetemedik!

Egy csalódott városlakó 

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet…

LAMPION SZÉPSÉGVERSENY

Mezőtúr Város Önkormányzatának támogatásával, Mezőtúr Város 

Sportjáért Alapítvány szervezésében, idén 2016. augusztus 20-án kerül 

megrendezésre a varázslatos LAMPIONÚSZTATÁS. Ebből az alkalomból 

ismét LAMPION SZÉPSÉGVERSENYT hirdetünk. 

A saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készült (fából, nád-

ból, újrahasznosítható papírból, stb.) lampionok fotóit 2016. augusztus 

12-ig kérjük eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Cím:  Városi Oktatási Centrum (volt Főiskola)

 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Porta)

 E-mail: aharto@mezotur.hu

A fényképek mellett mindenki legyen szíves feltüntetni a nevét, címét, 

elérhetőségét és életkorát. A versenyen a következő korosztályokban lehet 

indulni:

• Óvodások (3-6 éves korig)

• Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves korig)

• Általános iskola felső tagozat (11-14 éves korig)

• Középiskolások, gimnazisták (15-18 éves korig)

A zsűri, minden korcsoportban a legjobbat fogja jutalmazni. 

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. augusztus 20-án,

 a LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával kerül sor.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt  a vízparti
rendezvényeinkre!

Szűcs Lajos
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány elnöke

Újabb sikerek

OB BRONZÉREM!

 2016. május 6-8. között Újonc, Serdülő és Ifjúsági Országos Asztalitenisz 

Bajnokságot tartottak Mohácson, ahol Galáth Ferkó (Mezőtúri AFC) 

Kovács Kirstóffal (Győri Elektromos Vasas SK) serdülő páros versenyszám-

ban több válogatott szintű játékost is maguk mögé utasítva harmadik 

helyen végeztek. 
BRAVÓ!!! Hajrá Mezőtúr!

A Mezőtúri Horgász Egyesület kihirdeti
a következő két versenyét!

Június 4-5. - Vegyes halfogó, páros, fenekes, 2-2 botos
Nevezési határidő: június 3.

Gyülekező: 14,30-15-ig. Sorsolás: 15 óra.

Verseny ideje: június 4. 16 órától - június 5. 12 óráig.

Helye: Harcsás, Laposág, sok jelentkező esetén mélyág is.

A versenyen a törpeharcsa nem lesz bemérlegelve.

Nevezés és további információ: Veres Imre versenyszervezőnél

Tel: 06209159700

 Június 26. - Gyerek és Ifjúsági horgászverseny 
Finomszerelékes(úszós)

Nevezési határidő: június 25.

Gyülekező: 6:30-07:00-ig.  Sorsolás: 07:00 óra.

Verseny ideje: 8-11 óráig. Helye: Ligeti Tó.

A versenyre minden gyermek és ifjúsági horgászt szívesen várunk mivel 

nem csak egyesületi tagok indulhatnak!

További információ: Veres Imre versenyszervezőnél! Tel: 06209159700

Mindenkinek jó fogást kíván a Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt!
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A Dalma Dance Club mezőtúri 

tagozata (DDC Mezőtúr) ezúton 

szeretné megköszönni Herceg Zsolt 

polgármester Úrnak és Mezőtúr 

Város Önkormányzatának a támo-

gatását! 

A támogatásból 2016. április 

23-án, Mezőkövesden részt vettünk 

az UDO Bronz Moderntánc 

Kupasorozat V. kupafordulóján. 

Eredményeink: 
Manó korcsoportban modern-

tánc kategória: 
Major Regina szóló 1. helyezés, 

Major Regina, Sipos Lili, Vetési 

Virág trió 2. helyezés

Gyermek korcsoport modern-
tánc és mazsorett kategóriákban: 

Fróna Réka és Lovas Lilla 

mazsorett duó 2. helyezés, Gácsi 

Éva, Hegedűs Blanka és Rácz 

Dzsenifer dance trió 3. helyezés, 

csoportban 1 db 1. helyezés, vala-

mint 2 db 2. helyezés (Fróna Réka, 

Gácsi Éva, Hegedűs Blanka, Lovas 

Lilla, Lőrinc Anna, Major Regina, 

Rácz Dzsenifer)

Serdülő/Ifjúsági korcsoport 
mazsorett és moderntánc kategó-
riákban: 

Juhász Réka Miss mazsorett 

szóló 1. helyezés, csoportban 3 db 

1. helyezés, 1 db 2. helyezés 

(Juhász Réka, Kozák Zsanett, Szabó 

Csilla, Szentesi Anett, Széplaki 

Roland, Tóth Adriána, Valócsik 

Vanda)  

Az elért eredményekhez ezúton is 

gratulálunk és köszönjük a felkészí-

tést a gyermekek és szüleik nevében 

Győrfi Dalma táncpedagógusnak!

DDC Szülők

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

A Mezőtúri Mazsorett Csoport 

néhány éve alakult. A lányok szor-

galmas és kitartató munkájának 

köszönhetően egyre színvonala-

sabb műsorral állnak közönség elé. 

A két korosztályból álló lelkes tánc-

csoport a botforgatás mellett, egyéb 

show jellegű táncokat is tanul. 

Repertoárjukat esernyővel, legyező-

vel, kalappal, sétapálcával, szalag-

gal készült koreográfiák színesítik. 

A csoport vezetője Szabó Lászlóné 

mazsorett oktató. Ez év februárjá-

ban junior botos formációban 

országos mazsorett versenyen vet-

tek részt, ahol a szakmai zsűri érté-

kelése alapján kategóriájukban 

második helyezést értek el. 

Május 7-én rendezték meg 

Debrecenben az „Év Tánca” 

Országos Minősítő és Díjkiosztó 

Táncművészeti Versenyt, ahol 

ugyan ez a csoport arany minősítést 

szerzett.  De ezzel még nem ért 

véget a sikersorozat: a zsűri junior 

kategóriában „Év Tánca”díjjal is 

megjutalmazta a lányokat! 

Szeptembertől a Mezőtúri 

Mazsorett Csoport mindkét korosztá-

lya részt vesz majd országos verse-

nyeken, a csoportok már lelkesen 

készülnek ezekre a megmérettetések-

re, hírét viszik a városnak, mi pedig 

nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Mezőtúri mazsorettek sikerei

A győztes csapat tagjai: Isaszegi Veronika, Papp Nikolett, Papp Lili, Szegedi 
Tünde, Dobosi Petra, Debreczeni Dóra, Oláh Krisztina, Molnár Vivien, Tóth 
Tamara, Burai Virág

Mezőtúri Horgász Egyesület, Finomszerelékes Horgászverseny, 
2016.04.23. 

Helyszín: Túrtő, Versenypálya.

1.hely: Kádár Zoltán, 4,82kg.

2.hely: Hodos Sándor, 4,49kg.

3.hely: Malavolti Andrea, 4,41kg.

Össz fogás. 57,22kg.  Létszám: 21fő.

Mezőtúri Horgász Egyesület, Feeder botos verseny. 2016.04.30.
Helyszín: Túrtő.

1.hely: Fadgyas Antal, 8,88kg.

2.hely: Ifj. Hodos Sándor, 8,04kg.

3.hely: Balaskó László, 5,36kg.

Össz fogás: 70,36kg.

Legnagyobb hal: Balaskó László, 4,50kg, Ponty.

Létszám: 25 fő.

Városnapi csocsóverseny, 2016.05.01.
Helyszín: Városi Majális, Erzsébet Liget.

1.hely: Rántott csapat.(Szilágyi Attila és Szabó István)

2.hely: CFB csapat.(Láposi Zoltán és Fadgyas Gábor)

3.hely: Csumi csapat (Csuka Mihály és Veres Imre)

Köszönjük a támogatást a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft., Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Loksi and Dió, Csikász 

Lajos.

A Mezőtúri Horgász Egyesület eredményei

Véradás
2016. május 25-én Véradás lesz a Közösségi 

Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, 

TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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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.

Horváth Ábel
(Nagy Nikolett)

ELHUNYTAK
Halassy Imre élt 78 évet, 

Csapó Istvánné Szűcs Mária élt 82 évet, 
Tigyiné Szatmári Margit élt 61 évet, 

Kirják Zoltán élt 62 évet,
Gonda István élt 61 évet, 

Németh Balázsné Papp Ilona élt 86 évet, 
Juhász Imréné Patkós Julianna

élt 93 évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Május 20-26-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Május 27-június 2-ig
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
Május 21-22-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Május 28-29-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. május 1-jétől üzemel.

Menetrend:  hétfőtől vasárnapig 6:00 - 19:00 óráig 
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

2016. Városnapi, Finomszerelékes Horgászverseny

1.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos és Vásárhelyi Lajos 7,80 kg.

2.hely: Molnár Dávid és Krecskó László 5,70 kg.

3.hely: Hodos Marcell és Hodos Sándor 5,38 kg.

4.hely: Takács Zsolt és Takács András 5,04 kg.

5.hely: Jóni Pál és Jóni Zoltán 2,76 kg.

6.hely: Malavolti Marcell és Malavolti Andrea 2,74 kg.

7.hely: Tar Ákos és Tar László 2,46 kg.

8.hely: Czihat Dániel és Veres Imre 2,36 kg.

9.hely: Debreczeni János és Balogh István 2,10 kg.

10.hely: Balogh Viktor és Balogh Lajos 1,94 kg.

11.hely: Rácz Dávid és Gugyel Nándor 1,62 kg. 

12.hely: Fehér Kevin és Ványai Zoltán 1,38 kg.

13.hely: Farkas Norbert és Hodos István 1,28 kg.

14.hely: Igriczi Dávid és Csomor Andor 1,14 kg.

15.hely: Herceg Richárd és Herceg Lajos 1,02 kg.

16.hely: Kovács Patrik és Kovács Zsolt 0,82 kg.

17.hely: Bontovics Péter és Zsibó Beatrix 0,82 kg.

Össz induló: 19 csapat, 38fő.  Össz fogás: 46,36 kg.

Legnagyobb hal: Malavolti Marcell 1,18 kg, ponty.

Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit KFT, F.I.L.M. KFT, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt.


