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Városi közéleti lap

2017. április 21.

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

A rendezvény során az EFI Iroda
is kitelepül, várják a lakosokat
különböző szűrésekkel,
tanácsadással.
A rendezvény főtámogatója
Mezőtúr Város Önkormányzata

Tájékoztatás
A rendezvény helyszíne CSAK a
Fekete István út
felől lesz megközelíthető.

Megkérdeztük...					

4. old.

Mérnöki precizitással építkeztek a Teleki tanulói

10. old.

Mini-A-Túr					

5. old.

Kicsim						

12. old.

Kistérségi Szavalóverseny				

6. old.

Országos Kung fu Bajnokság Mezőtúron			

14. old.
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mezőtúr és vidéke
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre vagy bérbe adásra meghirdeti a Mezőtúr, belterületi 2057/8 hrsz-ú, 2.8113 m2 nagyságú „kivett,
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében mezőgazdasági művelés alól történő
kivonást követő bérbe adásra meghirdeti a Mezőtúr, külterületi 0243/1
hrsz-ú, 12.1512 m2 nagyságú „szántó, kivett út” megnevezésű ingatlant.

A pályázati kiírás átvehető:
2017. április 24-27-ig
naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság,
Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető:
www.mezotur.hu honlapon

A pályázati kiírás átvehető:
2017. április 24-27-ig
naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság,
Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető:
www.mezotur.hu honlapon

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. május 8. (hétfő) 12.00 h-ig
					
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. május 8. (hétfő) 12.00 h-ig
					
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselőtestülete az ajánlatokat a 2017. május 25-i soros ülésén bírálja el.

Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselőtestülete az ajánlatokat a 2017. május 25-i soros ülésén bírálja el.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat, ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat, ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.

Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.

				

Herczeg Zsolt
polgármester

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. április 24-én 10-12 óra
2017. április 25-én 13-15 óra
2017. április 26-án 10-12 óra
2017. április 27-én 13-15 óra
2017. április 28-án 10-12 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit
Kft. Közösségi Ház aulája, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• április 23., május 21., június 25., július 16., augusztus 27., szeptember
17., október 15., november 19., december 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709		
Boldog István - Országgyűlési Képviselő

arTúr Fesztivál - 2017. augusztus 9-12.
Túri Vásár - 2017. augusztus 13.

Herczeg Zsolt
polgármester

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig
- délután 1-2 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyeztetés
szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

Tisztelt Lakosok!

Képviselői fogadóórára várom Önöket
április 26-án (szerdán) 16 órára.
Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:

Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

2017. április 21.
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Pályázati kiírás

Mezőtúr Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet a
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
(5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartalmú
közalkalmazotti jogviszony. (Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.) Betöltendő munkakör: könyvtáros
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott
időre szól, 2017. szeptember 2-től 2022. szeptember 2-ig.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr,
Szabadság tér 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény
szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések
megvalósítását. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai
munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI. 20.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• a pályázó büntetlen előéletű és nem áll közgyűjteményi intézményekben
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, feltéve hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel
rendelkezik;
• felsőfokú képesítés, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;
• a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, az
intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves
szakmai gyakorlat,
• a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló
rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a
megbízását követő két éven belül elvégzi. A 150/1992. (XI. 20.) Kormány
rendelet 6/G.§ (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének
kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:
• pályázó részletes szakmai önéletrajza,
• végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

• az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására,
továbbá arra, hogy nem áll közművelődési intézményekben végezhető
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését
igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését
a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017.
szeptember 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Enyedi
Mihály jegyző a 56/551-902-es telefonszámon nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá
1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot
CD lemezen szkennelt formátumban kell benyújtani:
• postai úton, Mezőtúr Város Önkormányzata címére (5400 Mezőtúr,
Kossuth Lajos tér 1.) történő megküldésével, vagy
• személyesen: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
(5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér 1. I. emelet)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár igazgatói állására”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai
bizottság hallgatja meg. Az igazgatói megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján – Mezőtúr Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 25.

Herczeg Zsolt
polgármester

Véradás
2017. május 3-án Véradás lesz a Kossuth úti
Általános Iskolában 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Meghívó

A Mezőtúri Hallássérültek Irodalmi Klubja versünnepet szervez
Arany János születésének 200. évfordulójára, amelyen hangzószóval
és jelnyelvi előadásban láthatunk és hallhatunk előadásokat.
A rendezvény időpontja: 2017. május 20. szombat 10 óra
Helyszíne: Mezőtúr, Közösségi Ház, nagyterem
Nevezési díj: 500 Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Jelentkezés 2017. május 5-ig a szervező klub vezetőjénél.

Rojkó Istvánné
06/70 277-1609
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Tisztelt Lakosság !

Ezúton örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a főterünk díszeként
működő szökőkút megkezdte idei működését.
Mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúri Ipari Park Kft. (fotó: Kalán Hajni)

Felhívás
Tüdőszűrő vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban
2017. április 27-től- 2017. Június 19-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 részükre a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!
A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a panaszokat
még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismerése a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és 70 év között,
kiváltképp a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a rák kialakulásának
veszélye.
A szűrés helye: Városi Oktatási Centrum (volt főiskola) Mezőtúr,
Petőfi tér 1.
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 (2017. június 19. ) a vizsgálat 12- 16:30-ig tart.
Pünkösd hétfőjén (2017. június 5. ) a szűrés elmarad.
A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szűrővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek!
14. és 40. éves kor között, akinek a munkájához vagy továbbtanulásához
kötelező a szűrés, foglalkozás egészségügyi/üzemorvosi beutaló szükséges.
A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását
követően csekket kapnak a helyszínen - megközelítőleg 1700 Ft-ról – melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését megelőzően. Az előző évek során a fel nem használt csekk az idei
esztendőben érvénytelen. 18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség
van vagy a szülő/törvényes képviselő jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be kell mutatni a mind a szülő/törvényes képviselő,
mind a 18. év alatti személy személyi igazolványát, és TAJ kártyáját. A
szülő/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon adhatja meg. Akinek szüksége van leletre, a
helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték esetén megkapja azt postán
2-3 hét alatt. (1 boriték-1 név)
Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!

dr. Enyedi Mihály, jegyző

Megkérdeztük...
Mezőtúr Város Képviselőtestülete márciusban soron
kívüli nyilvános, valamint
soros nyilvános üléseket tartott. Ezek főbb napirendi
pontjairól, döntéseiről
Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere és Batta Attila
Viktor alpolgármester tájékoztatta a sajtót.
– Soros ülésen beszámolót hallhattunk Mezőtúr város közrendi, közbiztonsági helyzetéről. Mit tudna
ebből kiemelni?
H.Zs.: – A Mezőtúri Kapitányság
vezetője készített egy tartalmas
beszámolót a képviselő-testület
részére, melyből kiderült, hogy
2016-ban nagyon kedvezően alakultak a statisztikák, majdhogynem
minden egyes területen javultak a
mutatószámok. Természetesen volt
egy-két olyan terület, ahol romlott a
helyzet, de összességében az
elmondható, hogy a településünk
közbiztonsága jelentős mértékben
javult 2016-ban is. Ezúton is
köszönjük az állomány minden tagjának az elvégzett munkát.
Fontosnak tartom elmondani, hogy
azon túl, hogy alapvetően ez a
rendőrség munkáját dicséri, azért
vannak közreműködők is; az önkormányzaton kívül a polgárőrség,
valamint a Katasztrófavédelmi
Kirendeltség munkáját szeretném
kiemelni. Minden mutató javulásának nagyon örülünk, ez a bűnözők
számára visszatartó hatással bír. A
testületi ülésen arról is szó esett,
hogy a térfigyelő-rendszerünk bővítése mennyire fontos lenne.
Jelenleg önkormányzatunk a 2017es költségvetéséből nem lát erre forrást, de amint a helyzet változik,
abban a pillanatban elkezdjük a
kamera-rendszer korszerűsítését,
bővítését. Ezzel is hozzájárulva polgáraink szubjektív biztonságérzetének javulásához.
– A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Kormányhivatal Mezőtúri Járási
Hivatala vezetőjének tájékoztatójára is sor került a napirendi pontok között. Milyen főbb pontjai
voltak?
H.Zs.: – Hivatalvezető úr részletesen beszámolt arról, hogy az
adott területeken, osztályokon
milyen munka zajlik, mennyi volt

az ügyiratok száma, milyen men�nyiségben születtek határozatok,
végzések. Úgy gondolom, hogy
nagyon hasznos volt ez a beszámoló, mivel célunk az, hogy ismerjük
az ő tevékenységüket, továbbá az is
fontos, hogy a Járási Hivatallal az
együttműködésünk folyamatosan
jó legyen, hiszen ezzel is az itt élők
érdekeit szolgáljuk. Hivatalvezető
úr nem régen került Mezőtúrra,
gyorsan be tudott illeszkedni, megismerte a hivatalát és rendkívül korrekt az együttműködés közöttünk.
Köszönjük hivatalvezető úr, valamint a Járási Hivatal minden dolgozójának munkáját is.
– A kompközlekedés díjtételeiről is
tárgyalt a testület. Milyen változás
várható?
H.Zs.: – Az üzemeltető Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft. emeléseket javasolt. Ezek
nem drasztikus emeléseket jelentenek, de tekintettel arra, hogy rendkívül sok olyan költség merült fel a
kompüzemeltetése kapcsán, amely
jelentős terhet ró a társaságunkra,
ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a benyújtott javaslat indokolt. A változás 4 jegykonstrukciót
érint, amely 2017. május 1-jétől lép
hatályba. A személydíj, gyalogosok
esetében 60 Ft-ról 100 Ft-ra, személygépkocsinál 9 főig vontatmánnyal
együtt 900 Ft-ról 1000 Ft-ra, autóbusznál 21 főig vontatmánnyal
együtt 900 Ft-ról 1000 Ft-ra emelkedik és tehergépkocsinál 3,5 tonnát
meg nem haladó súlynál vontatmán�nyal együtt szintén 900 Ft-ról 1000
Ft-ra változik az ár. A többi díjtétel
vonatkozásában nem lesz változás.
– Forgalmi rend módosításról is
tárgyaltak az ülésen. Mely területeket érint ez?
H.Zs.: – Elsőként a Damjanich
utcát kell megemlíteni, amelynek
lakói nagyszámban aláírt levelet
jutattak el hozzám, melynek a
lényege az volt, hogy a tehergépjárművek tönkreteszik az utcát, ezért
kérték, hogy tiltsuk ki onnan őket.
A műszaki osztály megvizsgálta ezt
a kérelmet és a testület azt a döntést
hozta, hogy a 3,5 tonna fölötti járműveket a Damjanich utcából kizár-

Folyt. az 5. old.
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ja. Ez azt jelenti, hogy a BajcsyZsilinszky utca - Damjanich utca,
valamint a Kossuth Lajos utca Damjanich utca kereszteződésébe
egy-egy tiltótábla kerül ki és természetesen a többi út csatlakozásánál
is a megfelelő táblázást hajtjuk
végre. Ezen kívül egy egyirányú
utca egyirányúságának a megfordításáról is döntést hozott a testület.
Ebben az esetben a Búza utca,
Arany János utca és a Nyári Nagy
Pál utca az érintett. Azon a szakaszon fordult meg az egyirányúsítás,
ahogy a Búza utcából haladunk a
Nyári Nagy Pál út felé. Hiszen időközben az Arany János utca elkészült és most már ott is burkolt úton
lehet közlekedni a Rákóczi utcáig.
– A közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló
önkormányzati rendelet is módosításra került. Mely pontokban?

módosítás. Az egyik a szemétfelhalmozás miatt vált szükségessé. Sok
ingatlanon több tonna szemét is felhalmozódott és miután az önkormányzat felszólította a tulajdonosokat ők nem elszállították azt,
hanem éjszaka a külterületekre
hordták ki a hulladékot. A módosítás értelmében, ha ilyen helyzet
alakul ki, akkor az Intézményellátó
Kft. fogja ezt a felhalmozott szemetet elszállítani bizonyos összeg ellenében. A másik módosítás az állattartás szabályait érinti. A közös
területeken a lakóházakban az állat
csak pórázzal és felügyelet mellett
tartózkodhat és a közös helyiségekben tilos állatot tartani. A mezőgazdasági haszonállat tartása körében
történt szigorítás, mely szerint, ha a
tulajdonos a jogszabályoknak nem
megfelelően tartja a haszonállatot,
illetve a rágcsálóirtást nem kezeli
megfelelően, akkor komoly büntetésekre lehet számítani.

Munkáltatói fórum

A vendégek regisztrációja után
Rácz Péter Béla Járási hivatalvezető
köszöntötte a megjelenteket, majd
Bartáné Busi Julianna osztályvezető előadása következett a kiemelt
projekt előrehaladására vonatkozóan. A támogatások ügymenetéről
Acsádi Nóra szakmai megvalósító
tájékoztatta a jelenlévőket, a
deminimis támogatásokról pedig
Csíderné Antalicz Ildikó aktíveszköz szakügyintéző tartott előadást.
Végül osztályvezető asszony ismertette az aktualitásokat, valamint az
egyéb támogatási lehetőségeket.
Bartáné Busi Julianna a Mezőtúri
Televízió kérdésére elmondta, hogy
GINOP 5.2.1 az Ifjúsági Garancia

Megtisztult a vízeink környéke
2017. március 26-án szemétszedési akció zajlott a Berettyó partján
és a Ligeti Tó körül.
Közel 100 zsák szemetet gyűjtött
össze a 30 főt számláló lelkes természetvédő csapat. 4 órán át tartott
a munka, amiért halászlé volt a
megérdemelt jutalom. A legfiatalabb önkéntes 7 éves, a legidősebb
70 éves volt a csapatból. Köszönjük
minden résztvevőnek és támogató-

Rendszert takarja, a fiatalok, a 25
év alatti álláskeresők elhelyezkedését, képzését, munkába állását segíti. Elsősorban a nem tanuló, nem
dolgozó fiatalokat szólítják meg
rendszerszerűen. A program komplex jellegű, mert kifejezetten a fiatalok részére is lehetőséget biztosítanak – képzési lehetőséget, vállalkozóvá válási támogatást, lakhatási
támogatást ¬– , illetve a másik oldala a munkáltatóknak nyújtható
támogatás: bérköltség támogatás,
bértámogatás.
Jelenleg félidőben van a projekt,
ebben az évben meghosszabbításra
került ez a program 2021. október
31-ig. Eredetileg 2017. december
31-re esett a zárás. Így a felénél
sikeresnek mondható a projekt
járásunk tekintetében. 232 fő fiatal
került az Ifjúsági Garancia
Programba bevonásra és ebből a
létszámból 202 fő anyagi segítségben is részesült, vagy ők, vagy az
őket foglalkoztató munkáltatók.
Rácz Péter Béla Járási hivatalvezető nyilatkozatában kiemelte,
hogy a fórum célja az, hogy a járás
munkáltatóival a hivatal olyan kapcsolatokat tudjon kialakítani,
amellyel az ügyfélkiszolgálást tudja
segíteni a munkáltatók számára.

Bodor Márti

nak, hogy szebbé tudtuk tenni a
vizeink környékét!
Köszönjük a támogatást: KHESZ,
Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt,
Metzker Krisztina, Mezőtúri
Lokálpatrióta Egyesület, Szamóca
Bisztró, Non Stop Delikátesz, Pont
TV, Pont Rádió, Mezőtúri Városi
Televízió, Mezőtúr és Vidéke,
Mezőtúri Horgász Egyesület.

Veres Imre

MINI - A - TÚR
Mezőtúron kezdte meg a Mini
Club Hungary a 2017-es veteránautós szezont.

Bodor Márti

B.A.V.: – Két fő területen történt

A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Mezőtúri
Járási Hivatala az Ifjúsági
Garancia Rendszer keretében
megvalósuló GINOP 5.2.1-142015-00001 kiemelt projekttel
kapcsolatban munkáltatói fórumot tartott 2017. április 12-én.
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2017. március 31. – április 02.
között zajlott a Mini-A-Túr névre
hallgató Mini találkozó. Az esemény résztvevői ez idő alatt a
Városi Oktatási Centrum kollégiumában szálltak meg.
Péntek délután a megérkezést
követően a közös vacsora elfogyasztása után szabadprogram
keretében foglalhatták el magukat a
találkozó résztvevői. Szombaton
már igazán mozgalmas nap elé néztek. A kiadós reggeli után a Túri
Fazekas Múzeum udvarába vezetett
az út, ahol lehetőségük adódott
arra, hogy kipróbálják a Mini formájú kerámiák kiégetését és kifestését.
Miután mindenki megérkezett,
körtúrára
indultak
MezőtúrSzar vas-Gyomendrőd-Mezőtúr
útvonalon. A komphoz vezető úton
tettek
egy
kitérőt
a
Békésszentandrási Duzzasztóig,
ezt követően folytatták az utat
Szarvasra, onnan Gyomaendrődre
és végül visszaérkeztek Mezőtúrra,

ahol a főtér Városháza előtti szakaszán felsorakoztak a Minik. Így az
érdeklődők egy „kiállítás” keretében tekinthették meg a Mr.
Bean filmekből is ismert kisautókat. A délutáni órákban a
Városháza dísztermében tartotta meg a klub az éves közgyűlését, melyen Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere is
részt vett, valamint köszöntötte a
megjelenteket.
A vasárnap a búcsúzás napja
volt, a Mini autók közösen indultak
a
Reptárba,
a
Szolnoki
Repülőmúzeumba, majd mindenki
haza utazott.
Varga Gábor a találkozó főszervezője a Mezőtúri Városi Televízió
kérdésére elmondta, hogy nagyon
sok településről érkeztek résztvevők. Gábor másfél éve Mezőtúron
dolgozik, így a személyes kötődés
hatására szervezte meg itt a találkozót. Elmondta, hogy ezeket az autókat 1959-2000-ig készítették. –
Gyakorlatilag ezek utcai, legális
gokartok, telivér versenyautó felmenőkkel – fogalmazta meg a
főszervező. A klubnak durván 110120 tagja van és körülbelül 200
autóval rendelkeznek a tagok, 2000
óta készülnek az újabb minik, de a
Mini Club Hungary alapvetően
veteránautós klub, így azok számát
nem tartják számon.

Bodor Márti
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„Trükkös dobogós”

A mezőtúri Herbály Andrással
több ízben találkozhattunk már
városon belül is különböző rendezvények
alkalmával.
Számtalanszor elkápráztatott már
bennünket trükkjeivel, „varázslataival”.

Kistérségi Szavalóverseny

2017. április 9-én a 13. Joker
Magic Day 2017. Arany Varázspálca
elnevezésű bűvészversenyén vett
részt, ahol III. helyezett lett
mikromágia kategóriában.
Bűvészünk a Mezőtúri Városi
Televízió kérdésére elmondta a
Pestújhelyi Közösségi Házban tartották meg az eseményt, nemzetközi résztvevőkkel. Ő a tőle megszokott műsortól valamelyest eltért,
ezúttal nem kártyatrükkökkel,
hanem befőttesgumikkal érkezett.
Herbály András több mint 30 éve
foglalkozik mágiával, több hazai és
külföldi versenyen nagy sikerrel
képviselte már hazánkat.
Eredményéhez szívből gratulálunk!

Bodor Márti

A Holló együttes Mezőtúron

Hazánkban 1964 óta József Attila
születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. „Költő
vagyok – mit érdekelne engem a
költészet maga?” - kezdte Ars poetica című versét József Attila, aki
nem tudhatta, hogy születésének
napja egykoron a magyar irodalom
ünnepévé válik.
A hagyományokhoz híven ilyenkor a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár is megrendezi a
Kistérségi Szavalóversenyét, amelyre idén több mint 170 verseket és
költészetet szerető gyermek és felnőtt jelentkezett. Gyönyörű módja
ez az ünneplésnek. Köszönjük felnőtteknek, gyerekeknek, pedagógusoknak és a szülőknek a részvételt
és a kemény munkát, valamint a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN Kft. minden munkatársának a
közreműködését, amivel segítik
azt, hogy minden évben ilyen színvonalas rendezvényen ünnepelhessük meg a magyar költészet napját.

Helyezettek:

2017. április 6-án Mezőtúron járt
a 33 éves Holló együttes. A zenekar
műsorára az óvodás korú gyermekeket
vártuk
a
Városi
Színházterembe. Aki a ramaty idő
ellenére eljött, az nem bánta meg,
hiszen egy fantasztikusan jó han-

gulatú és lebilincselő gyermekkoncerten vehetett részt. A zenekar tagjai: Ritter Péter, Sili Károly, Fenyvesi
Ferenc. Köszönjük nekik és a résztvevőknek a nagyszerű programot!

Orosz A.

A Magyar Költészet Napja

Idén a Közösségi Ház április
10-én tartotta költészet napi megemlékezését az épület nagytermében.
A Szabad Ötletek Színháza
Karinthy Örök című vidám irodalmi
műsorát adta elő. A műsor összeállításakor nagy figyelmet fordított a

2017. április 21.

társulat arra, hogy fiatalok és idősek
egyaránt értsék és élvezzék az előadást, hiszen Karinthy Frigyes írásai
vitathatatlanul örökérvényűek.
Köszönjük minden kedves vendégünknek, hogy jelenlétével megtisztelte az előadást!

Orosz A.

1. osztály
I. helyezett: Major Regina,
Mezőtúri Református Kollégium
II. helyezett: Pete Gvendolin,
Kossuth Lajos Általános Iskola
III. helyezett: Szilágyi Hanga
Enéh, Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola és
Óvoda (Túrkeve)
Különdíj:
Máté Luca, Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola és
Óvoda (Túrkeve)
Madura Lili, Szent István
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Szent István Katolikus Általános
Iskola és Óvoda különdíja:
Beregszászi Levente, Szent István
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2. osztály
I.helyezett: Avramucz Rebeka,
Mezőtúri Református Kollégium
Tóth Maxim József, Túrkevei
Petőfi Sándor Általános Iskola
II.helyezett: Szabó Tímea,
Kaszap Nagy István Református
Általános Iskola és Óvoda (Túrkeve)
Vékony
Patrik,
Mezőtúri
Református Kollégium
III.helyezett:
Máté
István,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola
Különdíj:
Cser Noémi,

Mezőtúri Református Kollégium
Rafael Mária, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
Krech
Janka,
Mezőtúri
Református Kollégium
3. osztály:
I.helyezett:
Arany
Hunor,
Mesterszállási Általános Iskola
Kiss Lajos, Mezőtúri Református
Kollégium
II. helyezett: Ecsedi Kristóf,
Mezőtúri Református Kollégium
Könnyű Ágota, Kaszap Nagy
István Református Általános Iskola
és Óvoda
III.helyezett: Berczi Nándor,
Mesterszállási Általános Iskola
Sáfár
Fruzsina,
Mezőtúri
Református Kollégium
Különdíj: Bokor Emese Tímea,
Mezőtúri Református Kollégium
Csányi
Luca,
Mezőtúri
Református Kollégium
Lisznyai Sándor, Kaszap Nagy
István Református Általános Iskola
és Óvoda
4. osztály:
I.helyezett:
Nagy
Martin,
Mezőtúri Református Kollégium
II.helyezett: Kun János Dominik,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola
III. helyezett: Király Dóra,
Mezőtúri Református Kollégium
Túróczi Réka, Kossuth Lajos
Általános Iskola
Különdíj:
Arany
Botond,
Mesterszállási Általános Iskola
Gulyás
György
István,
Mesterszállási Általános Iskola
Hegedűs Blanka, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
Felsősök:
I.helyezett: Pápai Kerubina Dea,
Mezőtúri Református Kollégium
II.helezett:
Pók
Hajnalka,
Kossuth Lajos Általános Iskola
III.helyezett: Baukó Csenge,
Mezőtúri Református Kollégium
Különdíj: Gonda Panna, Mezőtúri
Református Kollégium
Felnőtt:
I.helyezett: Rácz Gáborné
II.helyezett: Rojkó Istvánné
III.helezett: Soós Imréné
Különdíj: Olasz Ákos
Szőke Sándorné
Gratulálunk a helyezetteknek!

Vékony Erzsébet
gyermekkönyvtáros

2017. április 21.
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A Nagy Könyves Beavatás
A Nagy Könyves Beavatás című
országos, kreatív olvasásnépszerűsítő játékban 96 csoport versenyzett
egymással 5 hónapon át, melynek
során könyvajánlókat - beavató
lapokat és kreatív feladatokat készítettek és úgynevezett Beavatott klubokban - könyvtári programokon
vettek részt. A csapatok 210 könyvből választhattak, és 7 könyvet kellett elolvasniuk és feldolgozniuk ez
alatt az idő alatt.

Református Kollégium). (megyénkben a 3. helyen)
27. helyen végzett: Török
Annamária, Gácsi Boglárka, Veres
Nóra csapata (Mezőtúri Református
Kollégium). (megyénkben a 4.
helyen)
32. helyen végzett: Szűcs Dorka,
Hegyi Zsanett, Kötél Enikő csapata
(Teleki Blanka Gimnázium és Varga
Katalin Gimnázium). (megyénkben
az 5. helyen)

Mezőtúrról négy csapat, 13 lány
nevezett erre a nagy könyves utazásra, és öt hónapon át tobzódtak a
jobbnál jobb könyvekben és történetekben. Lelkesen vetették bele
magukat ebbe a kalandba.
Íme az eredmények:
13. helyen végzett: Kerékgyártó
Kitti, Molnár Laura, Mihály Csilla,
Gábor Tünde csapata (Mezőtúri

45. helyen végzett: Tóth Kiara,
Patkós Panna, Leviczky Réka csapata
(Mezőtúri
Református
Kollégium). (megyénkben a 6.
helyen)
Gratulálunk lányok, és remélem
továbbra is ilyen gyakran találkozunk a könyvtárban!

Vékony Erzsébet
gyermekkönyvtáros

Városi Gyermeknap 2017-ben is a Városi Strandfürdő területén.
Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk Hevesi Imrével, az
Iszkiri zenekarral és az Irigy Hónaljmiriggyel!

Balogh Sándor „Kasza”
V. Emlékkoncert
Mezőtúr, Szabadság tér
2017. június 10. 18 óra
Zenekarok: Blues Father’s, TBC,
Menedék Rock Band, Pannónikum
Köszöntőt mond: Herczeg Zsolt polgármester
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Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési
és Sport KN. Kft. tisztelettel meghívja Önt és családját
Dr. Nagy Miklós
Romlékony tájakon
című fotókiállításának megnyitójára.
A megnyitó helye, időpontja:
Városi Galéria (Zsinagóga), Mezőtúr, Múzeum tér 1.
2017. május 6. (szombat), 15 óra
A vendégeket köszönti:
Batta Attila Viktor Mezőtúr város alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Gyengési Mariska
Közreműködik:
Sárvári Tamás Attila és Domoki Soma Levente ütőhangszereken.
A kiállítás 2017. június 18-ig látogatható.
További információk: www.facebook.com/Túri Fazekas Múzeum;
www.nagymiklos.hu

Házassági évfordulósok köszöntése

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - 60. házassági évfordulójukat
2017-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2017. július 21. Jelentkezés helye: személyesen a
Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye:
2017. augusztus 13-án délután a Túri Vásárban. További info: Közösségi
Ház, 06-56-350-075
			
Bordács László
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Második helyen a telekis diákok szakképzésről írt
pályázata
„A Nagykunság kézműves hálózatának kiépítése, értékteremtő minőségbiztosítási és védjegy rendszer bevezetése” című projekt keretén belül

PROGRAM

A programon való részvétel, helyi termék ebéd ingyenes

VÉDNÖK
Dr. Bene Ildikó Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejlesztési miniszteri biztos országgyűlési képviselő
Időpont: 2017. április 26.
Helyszín: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. Mezőtúr Város Önkormányzata,
Díszterem
9:00-9:30 Regisztráció
9:30 – 9:40 Daloló Pacsirták és a Méhecske gyermek citera zenekar
9:40 – 10:00 Köszöntő
Herczeg Zsolt Mezőtúr Város polgármestere
Dr. Bene Ildikó Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejlesztési miniszteri biztos, országgyűlési képviselő
Boldog István országgyűlési képviselő
Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
10:00 – 10:20 Dr. Mezei Dávid Miniszterelnökség - AgrárVidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára: „ A helyi
gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban”
10:20 – 10:40 Szakáli István Loránd Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős
Államtitkárság helyettes államtitkára: „A Hungarikumok és a Tanyafejlesztési
Program szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben”
10:40 – 11:00 Ifj. Hubai Imre Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős alelnöke: „A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a
helyi erőforrások hálózatba szervezésében”

Kerekes Gergő és Csák Nikolett

A jövő szakképzése - a szakképzés jövője országos szakmai konferencián hirdették ki a „ Milyennek
képzelem el a jövő szakképzését?”
című diákpályázat nyertesét és
dobogós helyezettjeit március 31-én
Karcagon. Csák Nikolett és Kerekes
Gergő, a Karcagi SZC Teleki Blanka
Gimnáziumának, Szakgimnáziumának és Kollégiumának 10. osz-

tályos tanulói ünnepélyes keretek
között vehették át a második helyezettnek járó oklevelet és ajándékcsomagot a pályázat értékelésén.
Az együtt gondolkodás jegyében a
szakképzésben résztvevő diákok
lehetőséget kaptak arra, hogy kifejtsék, milyen körülményeket, feltételeket és szakmai hálózati rendszert
képzelnek el a sikeres szakemberek
képzéséhez, továbbá ismertették,
miképp támogathatná a fiatalokat
az oktatás abban, hogy megfelelő
időben jó döntéseket hozzanak a
szakmaválasztás
tekintetében.
Most kell segíteni az új generációt,
hogy megtalálja önmagát, mert
bennük rejlenek a jövő szakemberei. Ahogy a telekis tanulók fogalmaztak pályázatuk nyitó gondolatában: „A jövő már itt van, csak még
nem vettük észre. Legalábbis sokan
még nem vették észre, de mi, akik
itt vagyunk, tudjuk ezt.”

K.Z

Mérnöki precizitással építkeztek a Teleki tanulói

11:00 – 11:20 SZÜNET

JÓ GYAKORLATOK
11:20 – 11:35 Pallóné Dr. Kisérdi Imola Földművelésügyi Minisztérium
- Eredetvédelmi Osztály osztályvezetője, a HÍR Bíráló Bizottság elnöke „Az
eredetvédelem és a védjegyek jelentősége.Jász-Nagykun-Szolnok megyei jó
példák bemutatása”
11:35– 11:50 Molnár Lajos Milán Aba-Novák Agóra ügyvezető igazgatója „A „ jóízű” kapcsolatok ereje. A szolnoki Agóra Helyi Termék Vásár bemutatása.”
11:50-12:05 Dr. Barancsi Ágnes a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat JászNagykun-Szolnok megyei területi felelőse „Nagykunsági Ízek és Termékek
védjegy és értékteremtő jelentőségének bemutatása”
12:05 – 12:30 Zárszó, összegzések
12:30-tól EBÉD a Nagykunsági Íz-és Termékházban
Moderátor: Bíró Anna a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád megyei
területi felelőse
További információ: DR. BARANCSI ÁGNES
MNVH JNSZ megyei területi felelős
Iroda: H-5400 Mezőtúr, Cs. Wagner u. 1.
MOBIL: +36 30 35 97435, +36 20 378 5030
E-mail: postmaster@turagro.t-online.hu

Tésztahidakat építettek a Karcagi
SZC Teleki Blanka Gimnáziumának,
Szakgimnáziumának és Kollégiumának diákjai. A Szolmusz tésztahíd építő verseny pályázati felhívásának eleget téve a telekis tanulók
két csapatatot állítottak ki oktatási
intézményükből, hogy április 21-én
kiderüljön, melyikük alkotása bírja
tovább a terhelést. A Minizsenik és
Nyuszkó kommandó néven regisztrált versenyzők a kiírás alapján két
fajta tésztával dolgozhattak. Öt kiló
spagetti és öt kiló makaróni állt rendelkezésükre a remekmű kivitelezéséhez. - Kötegeket készítettünk a
tartóelemekhez és támasztékokhoz,
csiszoltunk, méretre vágtunk és
ragasztottunk - mesélte az alkotófolyamatról Asztalos Zita, a telekis

csapat tagja. Az egyik mestermunka
vasúti híd alapú, a másik pedig félköríves szerkezetű. A verseny szabályzata szerint az építmények teljes súlya nem haladhatta meg az
egy kilogrammot úgy, hogy az építkezés során egy a szervezők által
küldött tartóelemet is rögzíteni kellett hozzájuk. Erre az elemre kerül
majd az országos megmérettetésen
a hidak terhelését tesztelő súly. Az
alkotók Pályi Szilvia, Murányi Dóra,
Asztalos Zita, Pálfi Tamás és Tóth
Levente 13. V osztályos tanulók
április végén búcsút vesznek az építészeti csodáktól. Az országos versenyen a hidak szakítópróbáján
ugyanis addig terhelik az építményeket, míg azok el nem törnek.

K.Z.
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Az „első fecskék”

Különös egy cikk címéhez, de így
igaz!
2015 szeptemberében iskolánk
ingyenes felnőtt képzést indított.
Ezekre olyan felnőttek jelentkezhettek, akik első vagy netán másodszakmát szerettek volna szerezni!
Lehetőségük volt a képzésre beiratkozni és a végén sikeres szakmunkásvizsgát tenni! Az OKJ-s képzés
egyik nagy előnye, hogy több olyan
ismerettel gazdagítja a hallgatót,
amely egy számára új világot ismertet meg vele!
Ennek kapcsán az első igazi megmérettetés a szakács felnőtt tanulóknak jött el!
Ezek a felnőtt diákok más
munkaterületről
érkeztek.
Megismerték a szakács szakma
szerteágazó világát, ismerkedtek
a főzéssel, a párolássál, az ételek
különleges
receptjeivel.
Megtanulták, miként lehet egy
ételt szépen szervírozni, tálalni.
A receptek tanulása mellett,
ismerkedtek az idegen nyelvvel is, a
német nyelv ismerte volt a fontos!
Igazán röpke idő alatt tudásra leltek a felnőtt oktatás keretein belül!

A KERÉKPÁRLOPÁSOK MEGELŐZÉSÉRE

Észre se véve egyszer csak itt lett
az a bizonyos szakmunkásvizsga,
melynek volt központi írásbeli feladata, és gyakorlati vizsgatevékenysége.
Február 10-én és 17-én adtak
tudásukról számot.
Azért igazi gyerekek voltak ezek
a felnőttek, mert ők is ugyan úgy
izgultak és készültek vizsgáikra,
mint azok az iskolatársaik, akik
nappali képzésben részesülnek!
Március 17-én, mint első fecskék
megkapták a szakács szakmunkás
bizonyítványukat!
Ez volt iskolánk egyik hagyo-

mány teremtő Szakmunkás avató
ünnepsége!

Karcagi SZC Mezőtúri
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Legenda születik….
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy kis mezőtúri szakképző iskola, ahol tanárok és diákok
egy kicsi, de lelkes csapata eldöntötte, olyan iskolát akar, ahol becsülete van a tisztességes munkának és
tudásnak. A mai világunkban már
ez sem kis feladat, de nem átallották
azt mondani, „MUTASSUK MEG
MINDENKINEK, MIRE VAGYUNK
KÉPESEK!!” Igen ám, de….
Kicsik vagyunk? Igen, kicsik.
Nehezebbek a körülményeink,
mint nagyvárosok több száz, vagy
ezer fős szakképző intézményeiben
dolgozóknak?
Nehezebbek.
Állhatjuk a versenyt velük? Ha jó a
csapat, figyelünk egymásra, eléggé
elhivatott a közösség, s egy az akarat- talán.
5 év. Hosszú idő. 5 év alatt minden évben a Mezőtúri szakiskolának az Országos Szakiskolai
Közismereti Tanulmányi Verseny
regionális döntőjébe legalább két
versenyzője jutott be. Az áttörést a
tavalyi év hozta meg: a régióból
egyedüli iskolaként mindhárom
versenyszámban döntősek lettünk.

A 3 megyéből a legtöbb versenyző
(12!) a mi iskolánkból jutott be. A
döntőben született egy 4., egy 6.,
három 10. helyezésünk. Akkor még
nem tudtuk, még ezt is lehet felülmúlni. A döntőbe, most is egyedüli
iskolaként, Humán, Reál és
Komplex versenyszámban is bejutottunk.

Az első és legfontosabb, hogy mindig lakatoljuk le kerékpárunkat!
Akkor is, ha csak 5 percre beugrunk a boltba vagy a postára! Sokszor
csak alkalom szüli a tolvajt. Ilyenkor feltűnésmentesen arrébb tolják a
magára hagyott biciklit.
Kerékpárjukat közterületen lehetőleg forgalmas, jól látható helyen
helyezzék el és a kerékpártárolóhoz minden esetben lakatolják hozzá.
Használjanak jó minőségű lakatot, az olcsóbbak ugyanis sok esetben
rossz minőségűek, nem biztosítanak kellő védelmet, könnyen nyithatók.
A tolvajok elsősorban azokat a bicikliket keresik, amiket csak egy vékonyabb dróttal vagy egy egyszerű kis számzáras lakattal biztosítottak ki.
Ezeket egy másodperc alatt átvágják és máris hűlt helye a járműnek.
Célszerű minél vastagabb láncot vásárolni, de már a komolyabb U-alakú
lakatok is elegendő védelmet biztosíthatnak.
Ne tárolja a kerékpárját (még lezárva sem) lépcsőházak folyosóján! A
lezárt folyosó sem jelent különösebb akadályt a tolvajoknak.
Vigyázzunk a tárolóra, sose hagyjuk nyitva az ablakát-ajtaját, ha van rá
lehetőség, akkor tegyünk rá rácsot, zárjuk mindig kulccsal és próbáljunk
meg figyelni egymás értékeire is. Sajnos a zárt kerékpártároló, garázs, pince
sem teljesen biztonságos!
Ezért mindig, mindenhol lakatoljon!
Aki családi házban él annak legalább az otthoni biciklitárolás nem
okoz gondot, mivel kényelmesen elhelyezheti a kertben, vagy a garázsban, de azért itt sem árt körültekintőnek lenni.
A tolvajok akár az udvara is bemennek és kitolják onnét a látható helyen
hagyott kerékpárt.
Ezt megelőzhetjük, ha zárjuk a kert kaput, a kerékpárt pedig nem
hagyjuk az udvaron, kapu környékén látható helyen.
Megoldás lehet az is, ha tárolóhelyiségbe vagy zárható épületbe
helyezzük el a kerékpárunkat.
A kerékpárlopások megelőzése, illetve az ellopott biciklik könnyebb azonosíthatósága érdekében hatékony lehetőség a „BikeSafe” kerékpárregisztrációs rendszer. Ez egy egységes nyilvántartás, ahol a bicikliket egy
központi adatbázisban egyedi azonosító jeleikkel együtt regisztrálják.
A Mezőtúri Rendőrkapitányság minden hónapban lehetőséget biztosít a
lakosság részére, hogy a rendőrség segítségével tudják kerékpárjaikat
regisztráltatni ebben a rendszerben.
Amennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére – mégis bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, hogy haladéktalanul hívja a 112-es
központi segélyhívószámot!

Kézilabda
Hazai mérkőzések:
04.29. SZOMBAT 18,00 ÓRA MAFC – BÉKÉSCSABAI BDSK
A felnőtt mérkőzések előtt 2 órával junior mérkőzés kezdődik.
Az eredmények:
Reál: Guba Krisztián 12. hely
(országos 70!)
Humán: Szabó Ágnes 3. hely
(országos 20!!)
Komplex: Kovács Réka, Kálnai
Zsolt, Kun Zoltán 2. hely (országos
4.!) A csapat az országos döntőbe
jutott!
Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

KP-Kiru

Labdarúgás
Hazai mérkőzések:
05.06. SZOMBAT 16,30 ÓRA
05.20. SZOMBAT 17,00 ÓRA
06.03. SZOMBAT 17,00 ÓRA

MAFC KENDERES SE
MAFC – JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KSE
MAFC – BESENYSZÖGI SE

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Kicsim

Gyönyörű májusi vasárnap délelőtt volt. ANYÁK NAPJA. A napsugarak táncot jártak a kopott iskolapadok tetején, majd rátelepedtek a
tantermet díszítő lila orgonák szirmaira. Illatuk elnyomta az olajos
padló szagát. A színek, az ünnepélyes hangulat átjárta lelkünket.
Most éreztük igazán, hogy:
„ Ki mindig szeret és mindent
megbocsát
Csak Isten és az édesanyánk.”
Pergett a műsorunk, ügyesen
szerepeltünk. Szavaltunk: Füstbe
ment terv, Anyám tyúkja, István
öcsémhez, A mama, stb. Sok-sok
dal hangzott el a magyar ruhás
tanulók ajkáról: Édesanyám szegény asszony, Édesanyám is volt
nékem, Kinyílott a kinyílott a piros
rózsa szépen, Édesanyám ha
bejön… Az egyik színdarabban én
voltam az „eladó lány”, Kovács
Sanyi pedig a tsz-ből a traktoros
legény. Dalolta nekem, hogy „Jaj de
szép kék szeme van magának...”
Majd a mamának öltözött Kovács
Erzsikétől megkérte a kezemet.
A műsor végén édesanyánkhoz
mentünk, akik a fal melletti lócákon üldögéltek. Kemény papírból
kivágott és rajzokkal díszített piros
szívet nyújtottunk át nekik köszönő
szavak, pár szál virág és ölelés kíséretében. – A tanító néni sírt, a szülők örömkönnyeiket törölgették mi
pedig pityeregtünk.
Délután a szomszédunkban lakó
nagymamát köszöntöttük a kertünkből szedett virágokkal és
rácsos
linzer
süteménnyel.
Meghatódva temette be szemét fodros, karton köténye sarkába. Ő 12
évesen árván maradt, s édesanyját
élete végéig (92 év) siratta. –
Hazafelé menve a füves mezsgyén
mogyoróvirágot szedtem, s átadtam
édesanyámnak. Ez volt a kedvenc
mezei virágja.
… Már lebukott a Nap a bíbor
színbe öltözött felhők mögé, túl az
akácsoron. Elvégeztük a munkát az
állatok körül. A kotlóstyúk is elkotyogta altató dalát a kis csibéknek.
Majd elfogyasztottunk szerény
ünnepi vacsoránkat. Most a szokásos mangalica szalonna és friss
hagyma mellett füstölt kolbászt is
ettünk foszlós cipós kenyérrel és
mézzel koronáztuk meg a lakomát.
Az alkonyat lassan átadta helyét

a csillagok fényének. A természet
hangjai, nyugtató csendje és szépségei birtokukba vették a tanyavilágot. Az udvaron voltunk mind a
négyen. A nagy akácfákon sötét
ruhát öltöttek magukra a hófehér
virágfürtök.
– Óh, de drága illata van a rengeteg akácvirágnak – mondta édesanyám.
– Az bizony! Ám Te drágább vagy
nekünk mindennél anyja, e napon
különösen! – szólt édesapám, s
átölelte Őt, majd minket gyerekeket.
Közben a kis Puli, a Bogár ott ugrált
körülöttünk örömében.
Ránk borult a csillagos ég, a Hold
is felkúszott az égre és ezüstöt hintett édesanyám barna, kontyba
tűzött hajára. A szeretet járta át lelkünket, mint imádság töltötte be a
tanyaudvart, talán a Végtelent is. –
A kiskert orgonáinak illata kísért
bennünket a konyha ajtóig, majd a
nagyszobába. Meggyújtottuk az
angyalokkal díszített függőlámpát
az ünnepi nap tiszteletére. Mi a
bátyámmal a kanapé sarkába
húzódtunk egy kupac könyv mellé,
szüleink pedig a kemence mellett
helyezkedtek el. Meséltek nekünk
gyermekkorukról, a letűnt idők
szép és szomorú emlékeiről.
– Daloljunk már egyet apja! –
szólt később édesanyám. – El is
kezdte nyomban: Piros rózsák
beszélgetnek, majd: Magas jegenyefán sárga rigó fészek…, Mezőtúri
lányok hova jártok…, Lenn a délibábos Hortobágyon…, Kiskendő,
nagykendő… Édesapám az asztalra
helyezte saját készítésű citeránkat
és pengetni kezdte. Egyre gyorsabban járt a kezében a kihegyezett
libatoll és gyönyörű dallamok töltötték be a szobát – kiszűrődve az
esti csendbe. Ám a nagy almafa
ágán az öreg kuvik (mely a kocsiszín padlásán volt ősfészkelő) is
rázendített:
– Huhú, hú, hú; kuvik, kuvik!
Közben a nagy, faragott fali óra
halkan, méltóságteljesen ketyegett.
A viharos dallamok után szomorú (hallgató) nóták következtek:
Tavasz elmúlt, kinyílott már…, A
kanyargós Tisza partján…, Álmodó
Tiszapart…, Megfordítom kocsim
rúdját…, Most van a Nap lemenőbe…, Várjatok még őszi rózsák, ne
mondjatok búcsút a szép nyárnak…

2017. április 21.
Mezőváros új szerepben

– Játszd el apja nekem a „Fehér
őszi rózsákat!” – kérte édesanyám.
Mi a bátyámmal a dal közepébe
vágtunk:
„…Fáj a szívem, ha gondolok
rája,
Édesanyám szép fehér virága…”

Szüleim a fehér őszi rózsákkal 1968ban

Több, mint fél évszázada zengtek
e dallamok a tanyai csendben, a pislogó lámpafényben. Nincs ma már
palatetős tanya, imbolygó lámpafény, búbos kemence, kíváncsiskodó kuvik, de az öreg fali óra és még
sok-sok tárgyi, szellemi érték őrzi
emléküket. – Égi mezőkre költözött
fiatalon (tragikusan) Misi bátyám,
majd édesapám és édesanyám is
elment örökre. Nincs akinek vadvirágot szedhetnék, nincs már Ő, aki
oly sokszor mondta:
– Gyere kicsim! Ügyes vagy
kicsim és átölelt. Húsz éve elmúlt,
hogy betegágya szélén órákat ülve
vigasztaltam, simogattam.
– Ne menj még el kislányom,
maradj még Kicsim! – kérlelt és
pici, erőtlen kezével próbálta megszorítani a kezemet.
Én maradtam…, Ő azonban
elment egy hűvös őszi hajnalon.
Elment a Végtelenbe és itt hagyott
engem a kiskertben már fázósan
virágzó őszi rózsákkal…

Tóth Boldizsárné
Boldog Teri

(Könyvbemutató a
Debreceni Akadémiai
Bizottság
székházában)
Az alföldi kisvárosok bizony nincsenek jó helyzetben. Az elmúlt
évtizedekben nagyon meg kellett
volna kapaszkodniuk, sajnos
nagyobb részüknek ez nem sikerült.
Mezőtúr sem igazán boldog település. 1990-hez képest se laktanya,
se főiskola, az egykori 22 ezres
lakosságszámra visszagondolni
egyenlő a depresszió előhívásával.
És a jövő? Valaki látni véli, valaki
nem…
Örülnünk kell viszont annak,
hogy néhány kutató éppen városunkat találta alkalmasnak, hogy
bemutassa a más városokban is
tapasztalható folyamatokat. Forray
R. Katalin, Kozma Tamás és Molnár
Ernő szerkesztésében néhány
hónapja meg is jelent a Mezőváros
új szerepben című kötet, zömében
Mezőtúrhoz kötődő szerzőkkel. A
könyvben találunk természetföldrajzi, gazdasági, társadalomtudományi elemzéseket; írásokat az
iskolarendszer átalakulásáról, a
Túri vásárról, egykori mezőtúriakról, a települések hierarchiájában
elfoglalt helyünkről.

Kozma Tamás professzor úr

A könyv bemutatójához kapcsolódva április elején tanácskozást
rendeztek Debrecenben.
Tóth
Csaba a város természeti viszonyairól, a vizek szerepéről, a talajok
mezőgazdasági értékéről beszélt.
Molnár Ernő a gazdaság és a népesség alakulását állította középpontba, érdekes kérdést felvetve: sok
sikertörténet is van, ezek miért nem
válnak a helyi közvélekedés részévé? Kozma Tamás előadásán elszomorodtam: a főiskola megszűnésével kapcsolatban újra hallanom kel-

Folyt. a 13. old.

2017. április 21.
lett, hogy egy ekkora településen a
felsőoktatás megléte lenne a kitörés
záloga, és azt is, hogy a megszűnés
egyik fő okaként a megtartás szándékának hiányát jelölte meg. Én
arról beszéltem, hogy a kilencvenben még kiegyensúlyozott oktatási
kínálat mértéktelen átalakítása
hogyan degradálta a felnőtt-érdekek
eszközévé a gyerekeket, és arról,
hogy ebben a helyzetben miért nem
lett átütő sikere az általános gimnázium megújítási kísérletének.
A délután második felében a
szerkesztők kerekasztal-beszélgetésére került sor. Nagyon érdekes volt
a Szarvassal való összevetés egyetlen előnyös aspektusa: Kozma
Tamás szerint Szarvason sokkal
erősebb a professzionalizáció, ami
nem feltétlenül rossz számunkra.
Példaként a Vízi Színházat állította
szembe a mi műsorainkkal: ott a
lakosság megszokta, hogy tálcán
hoznak neki egy profi előadást,
nálunk viszont akkor van valami,
ha mi magunk megcsináljuk. Azaz
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városunkban nagyobb esélye van a
civil létnek. (Megjegyzem, a gimnáziumi megújulás lehetőségének
pont ezt látom évek óta: nem valami szigetként létezni, hanem ezer
szállal kapcsolódni a város valóságához, ahogy például Japánban is
próbálják korszerűsíteni az iskolát.)
Valaki megkérdezte: a kötet
címében szereplő „új szerep” ugyan
mi? Az egyik szerkesztő szerint
pontosabb lett volna a „Mezőváros
keresi új szerepét” cím. Erre sajnos
én reagáltam: meg tudná-e valaki
mondani, ki az, aki keresi ezt a szerepet? Megnyugtató választ nem
kaptam, viszont azt a megállapítást
igen, hogy az előrelépés elsősorban
emberi szándékon, tehetségen,
kitartó munkán alapulhat… Nosza
rajta! Reménnyel tölthet el az, hogy
a városunkkal foglalkozó, városunkat megtisztelő délutánon nem
egyedüliként vettem részt mezőtúriként, egy érdeklődő kollégám elkísért.

Achs Károly

MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET
5400. Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület rendkívüli közgyűlésére.
Időpont: 		 2017. május 07. 08 óra 30 perc
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
		 Mezőtúr, Petőfi út
Napirendi pontok:
1. Megnyitó, a választás rendjének ismertetése– Pongrácz Zoltán, elnök
2. Tisztségviselők visszahívása – Pongrácz Zoltán, elnök
3. Jelölő bizottság beszámolója – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
4. Jelölés – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
5. Jelöltek bemutatkozása – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
6. Választás – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
7. Jelölő bizottsági tag választás - Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozatképtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.
A megismételt Közgyűlés időpontja: 2017. május 07. 9 óra
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
		 Mezőtúr, Petőfi út
A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes!
Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennünket személyes jelenlétével.

Tisztelettel: Pongrácz Zoltán
elnök

Budapest Kupa K1 Rules
2017. március 26-án vasárnap
került megrendezésre a WOMAA, és
a
WFL
Hungary
Szervezet
együttes
Országos
Versenye,
Budapest Kupa K1 Rules
elnevezéssel. A megmérettetésen 29 egyesület
közel 150 versenyzője
lépett ringbe kizárólag
K1 szabályrendszerben.
Érdekessége volt a rendezvénynek, hogy a hagyományos
K1 mellett, K1 light szabályrendszerben is lehetett indulni, ahol
kontrollált technikákat lehetett és
kellett alkalmazni. Ez a szabályrendszer a kezdőbb sportolóknak adott
lehetőséget a full contactra történő
felkészülésre. A K-1 Light szabályrendszerben a legfiatalabb harcos 7,
míg a legidősebb 63 éves volt!
Szakosztályunkat hat sportoló
képviselte, többségében kezdő versenyzők. Szabó Csilla, Polgár
Viktor, Szűcs Krisztián, Major Lajos
életük első K1 versenyükön vettek
részt. Lajter Dorina és Bíró Dániel
már rutinos versenyzőként várhatta
a sorsolást. Az egész napos verseny
mentálisan, és fizikálisan is kivette
az erőt mind a versenyzőkből, mind
az edzőkből. A két ringben szinte
folyamatosan zajló küzdelmek ellenére a reggel 10 órakor kezdődő
verseny este 21 órakor zárult.
A fárasztó nap végén elégedetten
konstatáltuk, hogy a dobogó mind-

három fokáról sikerült elhoznunk
2-2 eredményt.

Major Lajos veterán (40 év felett)
kategóriában, 75 kg-ban 3. helyezést, Lajter Dorina +70 kg-ban 3.
helyezést, Szűcs Krisztián +85 kgban 2. helyezést, Bíró Dániel -85 kgban 2. helyezést értek el. Szabó
Csilla 50 kg-ban és Polgár Viktor 56
kg-ban a dobogó legfelső fokára
állva 1. helyezést ért el.
Kiemelném Polgár Viktor teljesítményét, aki több, rutinos ellenfél
legyőzésével kellő meglepetést
okozva végzett az első helyen.
Továbbra sem szabad megpihenni a babérjainkon, hanem, a megkezdett munkát elvégezve, még
több sikeres szereplést kell
abszorválnunk e tehetséges fiatalokból álló csapattal.
Külön szeretnék köszönetet mondani a National Iron Team ügyvezetőjének, Horváth Géza Úrnak, aki a
csapat, versenyre történő szállításában hathatós segítséget nyújtott.

Bíró László
edző

Peresi Szezonnyitó Finomszerelékes
Horgászverseny
2017. április 08.
Rakós kategória
I.hely: Juszku István 6,39 kg.
II.hely: Szénási Béla 4,97 kg.
III.hely: Malavolti Claudio 4,05 kg.
Spicc és Match kategória
I.hely: Hodos Marcell és Hodos Sándor 3,15 kg.
II.hely: Rimóczi Sándor és Fenyvesi László 2,54 kg.
III.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos 2,49kg.
Összesorsolt kategória
I.hely: Juszku István, Hodos Marcell, Hodos Sándor 9,54kg.
II.hely: Szénási Béla, Csató Gulliver Gábor, Herceg Lajos 7,20kg.
III.hely: Malavolti Claudio, Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos 6,54kg.
Össz létszám: 48fő.
Össz fogás: 63.39kg.
A Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt megköszöni a részvételt a versenyzőknek és a segítőknek, reméljük jól éreztétek magatokat, a következő versenyen találkozunk.
Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Mfishing,
Metzker Krisztina, KHESZ, MVTV, Mezőtúr és Vidéke.
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INVICTUS ÚSZÓ ÉS VÍZILABDA SC KFT.

AZÉRT VERSENYZEL, HOGY NYERJ...
Fontos lecke Cegléden

2017. március 18.-án egyesületünk 2002-es korosztályú csapata
Cegléden járt, a Vidék Gyerek I. bajnokság keretein belül. Az alapszakasz 4. fordulóján csapatunk két
mérkőzésben volt érdekelt, a
Békéscsaba és a CSSV csapata ellen.
A hétvége eredményei:
Békéscsaba-Invictus: 16-3
Gólszerzők: Nagy Kornél 3
CSSV-Invictus: 16-5
Gólszerzők: Nagy Kornél 2, Papp
Dániel 2, Mrena János 1, Hodos
Sándor 1
Zsovák Péter értékelése a következő:
„Az első mérkőzésünket a csoportelső Békéscsabával játszottuk,
tudtuk nem lesz könnyű dolgunk,
fel volt adva a lecke. Azt kértem a
srácoktól, hogy kérjék el a labdát és
mozogjunk, szakadjunk le az ellenfélről, törjünk be és vállalkozzunk.
Védekezésben szoros az szoros
legyen, de a 3-4 negyedben ne
maradjunk fenn, hanem segítsünk
vissza mindenképp, zónával, vis�szaváltásokkal és ne arról szóljon a
játék, hogy próbálunk visszaérni az
emberünkre. Az első negyedben
gyengén és fáradtan kezdtünk, nem
volt egy kapura lövés se és egyben
ez jellemezte az egész mérkőzést,
szám szerint 3/9. Elég helyzetünk
volt ahhoz, hogy ne kelljen a visszaúszásokra pazarolni az energiát,
sajnos kimaradtak a ziccereink és
emberelőnyben sem jeleskedtünk
igazán, szám szerint 1/5. A helyzetekre visszatérve, nem kérjük a labdát időben, nem birtokoljuk azt,
nem vesszük észre a megúszó
embereket, ha már ki is alakítottuk
azt, a végén nem állunk bele kellőképp a lövésekbe. A jövőben több
úszás fogja jellemezni az edzéseinket és emellett több kétkapu. Nem
támadtunk. Egy támadáshoz FEL
KELL
TUDNI
ÚSZNI!
Labdaszerzések tekintetében volt
egy két törekvésünk kisebb
nagyobb sikerrel. Az volt a benyomásom a csapat részéről, hogy tartanak a Békéscsabától, holott nem
jobb csapat, egyszerűen csak felúsznak, passzolnak és odaadják
kellő időben a helyzetben levő

embernek a játékszert. Bátortalanul
játszottunk. Többre vagyunk képesek, még ha eddig ezt nem is ismertük fel önmagunkban. Ez csapatsport, nem pedig egyemberes!
Mindenki kapott játék lehetőséget.
A második mérkőzésünket a
Kolozsvár csapatával játszottuk és
volt elég időnk kipihenni az előző
meccset. Több visszasegítést kértem védekezésben, több labdaszerzést támadásban és, hogy vegyük
észre a másikat, ha már megúszik,
szerezzünk kiállításokat, KÉRJÜK
EL A LABDÁT! De többnyire megint
csak állt mindenki a vízben. Kapura
lövésekben nem változott a helyzet,
ellenben több ment be mint az
előző meccsünkön, szám szerint
5/9 és többen is vállalkoztunk
támadással, külön kiemelném a
lányokat is, szépen felismerték egymás helyzetét. Emberelőnyben sem
változott semmi szám szerint 1/4.
Viszont bátrabban játszottunk. De
ha nem mozdulunk el a védőtől a
labda irányába, hogy elkérjük a
kapusunktól a labdát, akkor hiába
úszunk meg. Ezt kell megértenünk.
Segíteni kell egymás munkáját,
hogy el tudjon jutni a játékszer a
kapuig. Pozitívumok: Bátrabban
játszottunk, többet vállalkoztunk,
labdaszerzéssel és az azt követő
emberelőny jó befejezésével egész
jól kezdtük a mérkőzést és hamarabb felismertük kisebb helyzeteinket, a lányok is lőttek kapura illetve
megúsztak, kezdett kialakulni egyfajta összjáték. Az utolsó negyedben 39 másodperc alatt 2 gólt is
szerzett a csapat! Megjegyezném ez
a csapat sem volt jobb mint mi
vagyunk, egyszerűen csak felmennek támadni és passzolnak. Meg
kell tanulnunk lelkiismeretesen játszani, segíteni a csapattársunknak,
ha nem tudja birtokolni a labdát és
elveszíti azt folyamatosan. Végig
elbújva a védő mögött nem segítesz. Labda felé ússz! Támadásban
erősödnünk kell minden bizonnyal.
Fel kell úszni!”

Forrás:
http://invictussc.hu/index.
php/fontos-lecke-cegleden/

2017. április 21.

Országos Kung fu Bajnokság Mezőtúron
Április 8-án Mezőtúron, a Városi
Sportcsarnokban rendezte meg a
Magyar Kung Fu és Wushu
Szakszövetség a 2017. évi Országos
Bajnokság I. fordulóját, melynek a
háttér munkáját a Mezőtúri Wing
Chun Egyesület végezte.
A rendezvényen az ország minden részéről jöttek Kung Fu és
Wushu Egyesületek, hogy a versenyzőik megmutathassák a tudásukat. 21 csapat több mint 200
nevezéssel indult. A helyi médián

kívül az M4 csatorna stábja is eljött.
A megnyitón Boldog István
Országgyűlési Képviselő úr és
Herczeg Zsolt Polgármester úr is
részt vett, a versenyt Fejér Gábor a
Szakszövetség Elnöke nyitotta meg.
A csarnokban három helyszínen
mentek a versenyek. A formagyakorlat pástokon a Modern Wushu,
Tradicionális
Belső
Erő,
Tradicionális Külső Erő pusztakezes és fegyveres, ezeken kívül a
Wing Chun stílus pusztakezes és
fegyveres formái, míg a küzdelmi
emelvényen a Qingda (light
contact) és a Sanda (full contact)
gyakorlói küzdöttek.
Minden helyszínen elsőnek a
gyerekek mutathatták meg a tudásukat. A látványos formagyakorlatok és parázs küzdelmek elnyerték
a közönség tetszését.
A korosztályokat a szervezők a
következőképpen sorolták be.
Gyerek I.- 7-9 év, gyerek II.-10-11
év, gyerek III.-12-13 év, serdülő14-15 év, junior- 16-17 év, felnőtt18-35 év és a senior 35 év felett.
A Mezőtúri Wing Chun Kung Fu
Harcművészeti Sportegyesületet 18
versenyző és 2 küzdelmi bíró képviselte. Nem csak mezőtúri versenyzők, hanem a mesterszállási szakosztályunk ifjú tanítványai is bemutatkoztak a formapáston nagyon
szép eredményekkel.
Eredményeink:
Formagyakorlat:

Lakatos Csilla gyerek II. lány Siu
Lim Tao I. hely, gyerek II. lány
Chum Kiu II. hely
Borsi Vanda gyerek II. lány Siu
Lim Tao II. hely, gyerek II.lány
Chum Kiu I. hely
Szabó Nóra gyerek II. lány Siu
Lim Tao III. hely
Varjú Petra Gyerek III. lány siu
Lim Tao I. hely
Beregszászi Henrietta gyerek II.
lány Siu Lim Tao IV. hely
Arany Hunor gyerek I. fiú Siu
Lim Tao I. hely
Arany Botond gyerek
II. fiú Siu Lim Tao II.
hely
Illés Bence gyerek III.
fiú Siu Lim Tao I. hely
Arany
Koppány
Gyerek III. fiú Siu Lim
Tao II. hely
Márki Réka junior nő
Siu Lim Tao I. hely, junior nő
Chum Kiu II. hely, junior nő Biu Jee
I. hely
Pápai Bernadette felnőtt nő Siu
Lim Tao I. hely, felnőtt nő Chum
Kiu I. hely, felnőtt nő Biu Jee I. hely
Küzdelem:
Rafael Dávid gyerek I fiú Qingda
-27 kg I. hely
Rafael Martin gyerek I. fiú
Qingda -27 kg II. hely
Farkas Richárd gyerek I. fiú
Qingda -33 kg I. hely
Rafael András gyerek I. fiú
Qingda -33 kg II. hely
Koma Márk serdülő fiú Qingda
-56 kg III. hely
Kovács Ágoston gyerek III. fiú
Qingda -60 kg I. hely
Patkós Imre felnőtt férfi Sanda
-70 kg II. hely
Gratulálok a versenyzőknek és a
felkészítő edzőknek ezekhez a szép
eredményekhez!
Ezúton
szeretném
a
Szakszövetség nevében megköszönni Herczeg Zsoltnak Mezőtúr
Város polgármesterének, Bordács
Lászlónak
a
Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft igazgatójának és
Barta
Gyulának
a
Városi
Sportcentrum vezetőjének a támogatást, melyet a verseny megszervezésében nyújtottak.

Sifu Pápai Károly

2017. április 21.
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ELHUNYTAK
Nagy István János élt 67 évet,
Farkas Imre élt 83 évet,
Farkas Kálmán élt 79 évet,
Kun Pál élt 88 évet,
Gyarmati Lászlóné Csíder Eszter élt 84 évet,
Patkós Lajos élt 82 évet,
Kovács János Gyula élt 80 évet,
Nagy Jánosné Erdős Katalin élt 89 évet,
Kálnainé Rácz Anett élt 26 évet,
Hoprik Sándor élt 83 évet,
Kun Sándor élt 62 évet.

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

Gombos Letti
(Jász Alexandra)

Göncző László Honor
(Szöllősi Szilvia)

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1.
Telefon: 06/56 350-149

Varga Seherezádé Nadin
(Lakatos Alexandra)

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

www.mkskft.hu
2017. Városnapi, Finomszerelékes Horgászverseny
2017. május 06.
Páros, egy felnőtt+egy gyerek, egy helyen ülnek
Helye: Ligeti Tó				
Érkezés: 7:15 óra
Sorsolás: 7:30				
Horgászat: 9-13 óráig
Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata Tilos!
Eredményhirdetés a Ligeti Tó partján.
Nevezési határidő: 2017. május 01.
További információ és nevezés: Veres Imre versenyszervezőnél vagy a
Pinki Horgászboltban. Tel: 06/20-9159700

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Április 21-27-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Április 28- május 4-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Április 22-23-án
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Április 29.30-án és május 1-jén
dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u.4.
Tel.: 06/70/323-4843

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
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