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A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület öt évvel ezelőtt létrehoz-
ta a Városi Helytörténeti 
Gyűjteménytárat, melynek anyagát 
az egyesület tagjai alapozták meg, 
és az eltelt években magánszemé-
lyek adományai és vásárlások útján 
tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk 
Önökhöz, hogy a családi hagyaté-
kokban fellelhető régi iratokat, 
fotókat, képeslapokat, köny-
veket, újságokat, használati 
tárgyakat és eszközöket, régi 
fényképezőgépeket stb., ameny-
nyiben nincs rájuk szükség, felesle-
gessé válnak, akkor ne dobják ki, 
ne égessék el, hanem adományoz-
zák a gyűjteménytárnak. Ezt megte-
hetik a Petőfi Sándor utca 5. szám 
alatti irodánkban hétköznap 9-12 
óra között, illetve az alábbi telefon-
számon jelezhetik adományozási 
szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és 
megőrzése elsődleges szándékunk 
és feladatunk. A cél, hogy a mező-
túri kötődésű anyagok itt maradja-
nak a városban, mert a legfonto-
sabb, hogy múltunk emlékeit meg-
őrizzük. 

 
Tisztelettel az egyesület nevé-

ben: 

Szabó András
egyesületi elnök

Tisztelt mezőtúriak, 
kedves Olvasók!

Véradás
2018. április 25-én Véradás lesz a Közösségi Házban

8-13 óráig.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

A Zöld kapcsolat kialakítása 
Mezőtúron a rekreációs intézmé-
nyi és lakóövezetek között című 
pályázat keretében időkapszula 
elhelyezésére került sor 2018. 
április 6-án a mezőtúri Vadászház 
udvarán.

Az eseményen Herczeg Zsolt 
Mezőtúr város polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, vala-
mint tájékoztatta a résztvevőket és 
a média munkatársait a projekt 
részleteiről. – A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Programra (TOP) nyújtott be pályá-
zatot Mezőtúr Város 
Önkormányzata. A projekt össz-
költsége 499 444 098 Ft, a támoga-
tási intenzitás 100%. Így az önkor-
mányzatnak nem kell önerőt bizto-
sítania a beruházáshoz. A projekt 
megvalósításának kezdete: 2017. 
június 1., a befejezés tervezett 
határideje 2020. április 30. Igen 

sokrétű a pályázat, néhányat 
kiemelve: növényfelületek élőhe-
lyeinek növeléséről, a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukci-
ójáról, a Ligeti - tó környezetének 
fejlesztéséről, az Erzsébet - liget 
megújításáról, a Petőfi tér és a 

Szabadság tér fejlesztéséről, vala-
mint a beruházás keretein belül 
gazdaságélénkítési céllal az önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
Vadászház felújításáról, büfé, kávé-
zó kialakítására vonatkozó beruhá-
zásról beszélünk. Április 5-én írtuk 
alá azt a szerződést, amely az építé-
si beruházásra vonatkozik, az eljá-
rás nyertese a szolnoki székhelyű 
Akviron Kft. lett. A projekt kapcsán 
4 hektárnyi zöldfelületet újítunk 
meg és 2400 négyzetméter kerék-
párút újul meg (a Ligeti - tó környé-
kén és a Szabadság téren található 
kerékpárút). Továbbá a beruházás 
keretében megvalósul egy streetball 
pálya a Ligeti  - tó mellett, kültéri 

fitness és játszótéri eszközök kerül-
nek elhelyezésre, valamint új köz-
világítási hálózat épül a tó mellett, 
az Eötvös és a Tó utca közötti sza-
kasz is közvilágítással fog rendel-
kezni. A Petőfi Sándor utcában egy 
25 férőhelyes parkoló épül majd 
meg, illetve a közterületekre össze-
sen 112 db pad és szeméttároló, 
valamint 105 db kerékpártároló 
kerül kihelyezésre. A beruházás 
hatására a közterületeink megszé-
pülnek.

Polgármester úr beszéde végén 
megköszönte Boldog István ország-
gyűlési képviselő úr támogatását, 
illetve megköszönte a 
Városfejlesztési Kft. munkatársai-
nak a munkáját és mindenkinek, 
aki részt vett a projekt összeállítá-
sában. 

Boldog István képviselő úr beszé-
dében elmondta, hogy ez a beruhá-
zás is a mezőtúri lakosokat szolgál-
ja. Fontos kiemelni, hogy Mezőtúr 
városa 16 pályázatból 16-ot meg-
nyert, így Mezőtúrra több mint 4 
milliárd forint támogatási forrás 
érkezett. – Minden pályázat lénye-
ge az, hogy a helyieket gazdagítsa, 
a helyiek biztonságérzetét, a közér-
zetét javítsa – hangsúlyozta ország-
gyűlési képviselő úr. 

Az esemény végén Boldog István 
és Herczeg Zsolt közösen elhelyez-
ték a nemzeti színű szalaggal ellá-
tott időkapszulát a Vadászház 
udvarán. 

Bodor Márta

Újabb beruházás indul Mezőtúron

Fotó: Szabó Ferenc
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 április 15., május 20. 
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709    Boldog István

országgyűlési Képviselő

A Mezőtúr Város Képviselő-
testülete által alkotott, a helyi kitün-
tetések, díjak alapításáról és ado-
mányozásáról szóló, 11/2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelet 
alapján „Mezőtúr neveléséért, 
oktatásáért”, „Mezőtúr gyermekei-
ért”, valamint „Életműért” kitünte-
tő díjak adományozására 2018. 
április 20-áig javaslatot tehet bár-
mely mezőtúri választópolgár vagy 
jogi személy. 

A javaslatokat elektronikus úton 
Mezőtúr Város Képviselő-
testületének Művelődési, Oktatási 
és Sport Bizottságához kell írásban 
benyújtani (cím: 5400 Mezőtúr, 
Kossuth Lajos tér 1.).

A kitüntető díjak átadására 2018. 
június 1-jén a Városi Peda-
gógusnapon ünnepélyes keretek 
között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával 
kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-
zott önkormányzati rendelet tartal-
mazza, amely az önkormányzati 
hivatalban Tóth Ádám közművelő-
dési, civil és sport ügyintézőnél 
(Tel.: 56/551-913) és a könyvtárban 
megtekinthető.

Mezőtúr, 2018. március 23.  

Herczeg Zsolt
polgármester

FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata 
az önkormányzat tulajdonáról és 
a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól szóló 24/2012.
(IV.06.) önkormányzati rendelet 
6.§ (1) bekezdése, valamint a 9. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot 
ír ki a 2709 hrsz-ú, Mezőtúr, 
Kossuth Lajos út 40., földszint 2. 
ajtó alatti társasházi lakás ingat-
lan értékesítésére. Az ingatlan 
induló vételára 6.900.000 Ft, azaz 
hatmillió-kilencszázezer forint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét,
- cég esetén 30 napnál nem 

régebbi eredeti vagy hitelesített cég-
kivonatot és eredeti aláírási címpél-
dányt,

- az ingatlan vételárára tett javas-
latot,

- a pályázó által vállalt fizetési 
feltételeket,

- cég esetén nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a pályázó nem 
áll végelszámolás alatt, nincs ellene 
csőd- felszámolási-, vagy végrehaj-
tási eljárás folyamatban,

- igazolást arról, hogy nincs egy 

évnél régebben lejárt adó és társada-
lombiztosítási járulékfizetési tarto-
zása.

A pályázatokat 2018. április 16. 
(hétfő) 16.00 óráig, írásban kell 
benyújtani személyesen a Mezőtúri 
Közös Önkormányzati Hivatal I. 
em. 7-es irodájában, vagy postai 
úton a Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám 
alatti címre. A pályázatokat lezárt 
borítékban kell benyújtani, a borí-
tékra rá kell írni: „A Kossuth Lajos 
út 40., földszint 2. ajtó alatti ingat-
lan pályázata, a határidő lejártáig 
felbontani tilos”.

A pályázatok elbírálására legké-
sőbb 2018. május 2-ig kerül sor.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
az összességében legkedvezőbb 
pályázatot választja ki.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
fenntartja a jogot a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására.

Az ingatlan megtekintését 2018. 
április 10-én 10,00 – 11,00 óráig biz-
tosítjuk.

Mezőtúr, 2018. március 21.
Herczeg Zsolt
polgármester

Hirdetmény
Mezőtúr Város Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete 
által alkotott és többször módosí-
tott, a helyi kitüntetések, díjak ala-
pításáról és adományozásáról szóló 
11/2011.(IV.15.) számú rendelet 
alapján a „Botyánszky János” díj 
minden évben a június 16-ai 
Emberség Napja alkalmából kerül 
átadásra. A díjat azok a személyek 
kaphatják, akik mezőtúri embertár-
sukért, vagy embertársaikért való 
önzetlen emberségről, segítőkész-
ségről tesznek tanúbizonyságot és 
ezzel kiemelkedő példát mutatnak.

A „Botyánszky János” díj adomá-
nyozására természetes személy, 
jogi személy vagy jogi személyiség 
nélküli szervezet javaslatot tehet 
2018. május 7-ig, melyet Mezőtúr 
Város Képviselő-testületének 
Művelődési, Oktatási és Sport 
Bizottságához kell írásban (5400 

Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
címre) eljuttatni. A javaslatnak tar-
talmaznia kell a díjazásra javasolt 
személy nevét, rövid életrajzát, 
valamint a javaslat részletes indo-
kolását legalább 1 legfeljebb 2 
gépelt oldal terjedelemben. 

A beérkezett javaslatok alapján a 
díj odaítéléséről a képviselő-testület 
dönt.

A kitüntetések adományozásával 
kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-
zott önkormányzati rendelet tartal-
mazza, amely az önkormányzati 
hivatalban Tóth Ádám ügyintéző-
nél (Tel.: 56/551-913, email: toth.
adam@mezotur.hu) vagy a könyv-
tárban megtekinthető.

Mezőtúr, 2018. március 23.

Herczeg Zsolt 
 polgármester

Felhívás 

Mezőtúr Város Önkor-
mányzatának Ideiglenes Bizottsága 
pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV. 
törvény előírásainak megfelelő – az 
önkormányzat területén működő 
civil szervezetek 2018. évi támoga-
tására.

A pályázat benyújtásának (pos-
tára adásának) határideje:

2018. április 16.
A pályázatok elbírálásának 

határideje: 2018. május 2. 
A pályázat benyújtásának 

módja: 
A pályázat benyújtása az e célra 

készített formanyomtatványon tör-
ténhet, mely letölthető a www.
mezotur.hu weboldalról, valamint 
személyesen igényelhető a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatalban Tóth Ádám közművelő-
dési, sport és civil ügyintézőtől.

A pályázati adatlap mellé csa-
tolni kell: 

Igazolást arról, hogy a 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján a szervezet 
bejegyzett civil szervezetnek számít.

A pályázati adatlapot hiánytala-

nul kell kitölteni, a pályázat 
benyújtása után hiánypótlásra 
nincs lehetőség. A hiányosan vagy 
késve benyújtott pályázatok nem 
támogathatók.

A pályázat benyújtásának 
helye: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Titkársága, 5400 Mezőtúr, 
Kossuth L. tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: 
„Civil pályázat 2018”.

A beadott pályázatok elbírálásáról 
Mezőtúr Város Önkormányzatának 
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről 
a döntést követő 15 napon belül 
értesül a pályázó. A nyertes pályázó 
szervezetekkel az Önkormányzat 
támogatási megállapodást köt. A 
támogatás kifizetésére a szerződés 
aláírását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kap-
csolatban valamilyen kérdése 
merülne fel, keresse Tóth Ádám 
közművelődési-, sport- és civil ügy-
intézőt (tel: 56/551-913, e-mail: 
toth.adam@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
 polgármester

Pályázat

H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. március 29-ei soron kívüli nyil-

vános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:

•	 Az önkormányzati képviselők képviselői keretének felhasználásáról,
•	 a helyi adókról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

Mezőtúr, 2018. április 3.
dr. Enyedi Mihály

    jegyző         
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Mezőtúr város Önkormányzata 
és a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
szervezésében 2018-ban is megren-
dezésre került a Kun Emléknap 
alkalmából tartott városi ünnepség. 

Április 6-án a Túrkevei út mellett 
található Kun Emlékhelynél emlé-
kezhettek meg a kilátogatók kun 
örökségünkről. Mezőtúr város 
Önkormányzata nevében Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város polgármestere 
köszöntötte az emlékezőket. 
Kihangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat számára rendkívül fontos, 
hogy a hagyományaink, a történel-
münk, az értékeink mindig előtérbe 
kerüljenek, ezeket ápoljuk és meg-
ismertessük a fiatalabb korosztály-
lyal. 

Ezt követően a Bárdos Lajos 
Alapfokú Művészeti Iskola 

dobtanszakának műsora követke-
zett. Majd Tóth Lajos kunkapitány 
mondta el emlékező gondolatait 
közös történelmi múltunkról, gyö-
kereinkről.

Az eseményen részt vett Boldog 

István országgyűlési képviselő, a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kormányhivatal, Mezőtúri Járási 
Hivatal részéről Rácz Péter Béla 
hivatalvezető, Batta Attila Viktor 
Mezőtúr város alpolgármestere, 
Györfi Sándor Munkácsy- és 
Kossuth –díjas szobrászművész, a 
Kun szobor alkotója, valamint 
Szabó András a Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület elnöke.

A Kun Emléknap alkalmából 
megrendezett városi megemlékezés 
a lélekszalagok elhelyezésével 
zárult.

Bodor Márti

Kun Emléknap38/2018.(III.29.) határozat
 1. számú melléklete 

 1/1

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egy-
fordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, 
belterület 1844/4 hrsz-ú, 8226 m2 területű, beépítetlen terület megnevezé-
sű, valamint a Mezőtúr, belterület 1844/5 hrsz-ú, 2208 m2 területű, út meg-
nevezésű ingatlanokat.

A pályázati kiírás átvehető: 
2018. április 13-16-ig naponta 8.00-12.00 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: 2018. április 19. (csütörtök) 

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 Képviselő-
testülete az ajánlatokat a 2018. április 26-i soros ülésén bírálja el.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell 
benyújtani.

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

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

Herczeg Zsolt
polgármester
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A 2018. évi országgyűlési 
választás 2018. április 8-án 
reggel 06.00 órakor elkezdő-
dött. Ettől az időponttól adhat-
ták le a választópolgárok a 
szavazataikat.

A választás Mezőtúr Városban 
kiemelendő rendkívüli esemény 
nélkül zajlott le. A részvételi arány 
országosan 67,08 % volt.

A www.valasztas.hu oldalon sze-
replő adatok alapján az országgyű-
lés összetétele az alábbi:
•	FIDESZ-KDNP 67.34 % (134)
•	JOBBIK 12.56 % (25)
•	MSZP-PÁRBESZÉD 10.05 % (20)
•	DK 4.52 % (9)
•	LMP 4.02 % (8)
•	MAGYARORSZÁGI NÉMETEK 

ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA 
0.5 % (1)

•	Független 0.5 % (1)
•	EGYÜTT 0.5 % (1) 

forrás:
http://www.valasztas.hu/dyn/

pv18/szavossz/hu/l50.html

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
egyéni választókerületeiben az első 
helyen álló jelöltek az alábbiak:

01 egyéni választókerület 
Szolnok - Dr. Kállai Mária                     
FIDESZ-KDNP

02 egyéni választókerület 
Jászberény - Pócs János                            
FIDESZ-KDNP

03 egyéni választókerület 
Karcag                -  Kovács Sándor 
FIDESZ-KDNP

04 egyéni választókerület 
Törökszentmiklós - Boldog István                      
FIDESZ-KDNP

forrás:
http://www.valasztas.hu/dyn/
pv18/szavossz/hu/oevker.html

Mezőtúr Városban a szavazókö-
rök eredményei és a részvételi 
arány az alábbiak szerint alakult: 

001 Kossuth L. u. 82. (Kossuth 
Lajos Általános Iskola):
•	Csányi Tamás  -  JOBBIK
•	241 érvényes szavazat
•	Boldog István    -  FIDESZ-KDNP            

213 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre -  MSZP-PÁRBESZÉD                          

24 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 213 szavazat

•	JOBBIK MAGYAROSZÁGÉRT 

MOZGALOM: 190 szavazat
•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-

PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 29 szavazat
Részvételi arány:  65.14 % 

002 Puskin utca 67. (4. sz. 
Idősek Klubja):
•	Csányi Tamás - JOBBIK                                                

303 érvényes szavazat
•	Boldog István - FIDESZ-KDNP                                     

218 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  - MSZP-PÁRBESZÉD                             

56 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 234 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 196 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 72 szavazat 
Részvételi arány: 68.3 % 

003 Kossuth Lajos tér 1. (Déli 
kapu Városháza):
•	Csányi Tamás - JOBBIK                                   

275 érvényes szavazat
•	Boldog István - FIDESZ-KDNP                         

250 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  - MSZP-PÁRBESZÉD                

71 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 266 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 188 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 79 szavazat
Részvételi arány:  71.4 %

004 Kossuth Lajos tér 1. (Déli 
kapu Városháza):
•	Csányi Tamás   -  JOBBIK    
   298 érvényes szavazat
•	Boldog István    -  FIDESZ-KDNP                               

236 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre      MSZP-PÁRBESZÉD                       

42 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 254 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 211 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 57 szavazat
Részvételi arány: 69.65 %

005 Kiss J. u. 64. (Mesekert 

Óvoda):
•	Boldog István     -    FIDESZ-KDNP                              

272 érvényes szavazat
•	Csányi Tamás     -    JOBBIK                                        

226 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  -   MSZP-PÁRBESZÉD                      

49 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 274 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 168 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 52 szavazat
Részvételi arány: 67.16 %

006 Kiss J. u. 64. (Mesekert 
Óvoda):
•	Boldog István   -     FIDESZ-KDNP                               

292 érvényes szavazat 
•	Csányi Tamás  -     JOBBIK                                         

196 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  -   MSZP-PÁRBESZÉD                     

39 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 300 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 164 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 40 szavazat
Részvételi arány: 62.75 %

007 Rákóczi u. 28. (Százszorszép 
Óvoda): 
•	Csányi Tamás   -   JOBBIK                                           

249 érvényes szavazat 
•	Boldog István  -   FIDESZ-KDNP                                

239 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  - MSZP-PÁRBESZÉD          

38 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 258 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 164 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 59 szavazat
Részvételi arány: 67.24 %

008 Zrínyi u. 1. (Csoda-vár 
Óvoda):
•	Csányi Tamás  -    JOBBIK                                             

302 érvényes szavazat
•	Boldog István    -   FIDESZ-KDNP                                  

182 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  - MSZP-PÁRBESZÉD                           

75 érvényes szavazat

Pártlistákra leadott szavazatok 
száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 202 szavazat 

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 165 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 97 szavazat
Részvételi arány: 70.33 % 

009 Sugár út 38. (Karcagi SZC 
Mezőtúri Tanműhely):
•	Csányi Tamás - JOBBIK                                        

270 érvényes szavazat
•	Boldog István  -     FIDESZ-KDNP                              

213 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  -   MSZP-PÁRBESZÉD                      

34 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 236 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 190 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 43 szavazat
Részvételi arány: 66.54 % 

010 Sugár út 38. (Karcagi SZC 
Mezőtúri Tanműhely):
•	Boldog István   -    FIDESZ-KDNP                        

312 érvényes szavazat
•	Csányi Tamás   -      JOBBIK                                   

201 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  -   MSZP-PÁRBESZÉD                 

29 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 308 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 162 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 40 szavazat
Részvételi arány: 65.28 %  

011 Földvári út 61. (Gyermek-
kert Óvoda):
•	Csányi Tamás    -     JOBBIK                               

274 érvényes szavazat
•	Boldog István   -    FIDESZ-KDNP                    

248 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  -   MSZP-PÁRBESZÉD             

40 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 263 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 212 szavazat

Választási eredmények 2018
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•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 50 szavazat
Részvételi arány: 69.45 % 

012 Szolnoki út 18. (Idősek 
Otthona):
•	Boldog István    -      FIDESZ-KDNP                             

251 érvényes szavazat
•	Csányi Tamás      -   JOBBIK                                        

196 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre   -  MSZP-PÁRBESZÉD                     

56 érvényes szavazat  
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 272 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 121 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 52 szavazat 
Részvételi arány: 65.37 %

013 XIII. u. 12. (Újvárosi 
Általános Iskola):
•	Csányi Tamás    -       JOBBIK                                       

292 érvényes szavazat
•	Boldog István      -   FIDESZ-KDNP                             

187 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre   -  MSZP-PÁRBESZÉD                     

51 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 196 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 196 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 59 szavazat
Részvételi arány: 68.83 % 

014 Földvári út 8. (Karcagi SZC 
Mezőtúri Isk.és Koll.):
•	Csányi Tamás      -        JOBBIK                                      

296 érvényes szavazat
•	Boldog István      -    FIDESZ-KDNP                            

190 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre    - MSZP-PÁRBESZÉD                    

79 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 210 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 172 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 103 szavazat
Részvételi arány: 72.32 %

015 Vásár u. 37. (Harmatcsepp 
Óvoda):
•	Csányi Tamás       -           JOBBIK                                     

294 érvényes szavazat
•	Boldog István  -     FIDESZ-KDNP                            

211 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  -   MSZP-PÁRBESZÉD                     

53 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 230 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 205 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 62 szavazat
Részvételi arány: 72.06 %

016 Petőfi S. u. 5. (Városi 
Színházterem):
•	Csányi Tamás    -       JOBBIK                                     

296 érvényes szavazat 
•	Boldog István    -     FIDESZ-KDNP                          

224 érvényes szavazat
•	Rózsa Endre  -   MSZP-PÁRBESZÉD                  

58 érvényes szavazat
Pártlistákra leadott szavazatok 

száma:
•	FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT: 246 szavazat

•	JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM: 168 szavazat

•	MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁG-
ÉRT PÁRT: 78 szavazat
Részvételi arány: 76.53 %

forrás:
http://www.valasztas.hu/dyn/
pv18/szavossz/hu/M11/T040/

szkkiv.html

Dr. Enyedi Mihály
jegyző

Választási eredmények 2018
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Fekete István út
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Sokan azt állítják, hogy véletle-
nek nincsenek, én teljesen egyetér-
tek ezzel az állítással, máskülönben 
mivel magyaráznánk azt, hogy 
Stephen Hawking (1942. január 
8.-2018. március 14.) elméleti fizi-
kus, kinek nevéhez a világegyetem 
vizsgálata fűződik, ugyanazon a 
napon, Albert Einstein születésnap-
ján, és a pí valós szám világnapján 
hunyt el.  A pí kerekített értéke a 
3,14 is érdekes összefüggésben van 
ezzel a dátummal.

A Teleki Blanka Gimnáziummal 
03. 14-én néztük meg a Fizikusok 
című előadást Szolnokon, a 
Szigligeti Színházban. A világiroda-
lom egyik legmeghökkentőbb, leg-
izgalmasabb, mai napig aktuális 
politikai krimije különös, rejtélyek-
kel teli, de egyben elegáns világba 
repíti a nézőt. Egy eldugott, svájci, 
exkluzív elmegyógyintézetben ját-
szódik a történet, ahol egymás után 
több rejtélyes gyilkosság történik. 
Ebben az intézetben kezelnek 
három furcsa beteget, akiknek 
súlyos tévképzeteik vannak, és 

híres fizikusoknak vallják magukat, 
Einsteinnek, Newtonnak és 
Möbiusnak. Ámde nem ilyen egy-
szerű a történet, biztos mindenki 
az, akinek mutatja magát?! 

Ez a darab igazi katarzis volt szá-
munkra. A díszlet, a színészi játék, a 
mű feldolgozása lenyűgöző volt. 
Minden percét élveztük. Tele volt 
fordulatokkal, és a kiszámíthatatlan-
sága izgalmas volt. Elgondolkodtató, 
hogy meddig mehet el egy ember a 
többi ember védelme érdekében, és 

mit meg nem tesz valaki a szerettei-
ért. A darab nagyon nagy hatással 
van a nézőkre, bennünket is magá-
val ragadott.

A mű három fő betege tehát: 
Einstein, Newton (aki valójában 
Einstein, csak nem akarja a barátját 
összezavarni, hogy ő is ugyanaz a 
személy) és Möbius. Akkor most 
hogy is van ez?! Minden kiderül a 
darabban. Ajánlom mindenkinek, 
és köszönjük szépen, hogy eljuthat-
tunk erre az előadásra.  

Bán Zsófi 11.A

„Egy elmegyógyintézetben jártunk”

Pásztor Kamilla 12. C osztályos 
tanuló második helyezést ért el az 
idei megyei irodalom versenyen. A 
vetélkedő első fordulója (írásbeli fel-
adatlap kitöltése) után a döntőt 
2018. március 9-én, pénteken ren-
dezték meg Szolnokon. 
Évfolyamonként és iskolatípuson-
ként 10-10 tanuló mérhette össze fel-
készültségét, ahol a diákoknak szó-
ban kellett bizonyítani tudásukat. 
Kamilla szakgimnáziumi kategóriá-
ban képviselte iskolánkat. - A fagyos 

flaszterre végre rásütött a nap. 
Mintha Mikszáth Kálmán egyik 
novellájába csöppentünk volna. Az 
idő meglepően meleg, szívélyes volt, 
reményekkel kecsegtető. Úgy érez-
tem, maga az időjárás, mint külön 
lény, áll mellettünk. Elindultunk 
újra a nagy útra: irány Szolnok, a 
Verseghy Ferenc Gimnázium és nyer-
jük meg a versenyt. Jó esélyekkel 
indulok, gondoltam én, hiszen a 
szóbeli részére tanultam, elsőként 
jutottam tovább az írásbelin, esetleg 
sikerülhet dobogós helyen végeznem. 
A versenytársaim pontszáma csak 
pár ponttal tért el az enyémtől. 
Szoros versenynek néztünk elébe – 
mesélte a végzős diák a megyei 
döntő napjára emlékezve.

A borongós pénteki délután 
sikert hozott a telekis lánynak. 
Diáktárai között megyei második 
helyen végzett. Eredményéhez gra-
tulálunk neki és felkészítő tanárá-
nak, Takácsné Katona Erzsébetnek!

T. A. 

Dobogós helyen a Teleki diákja

A Karcagi Szakképzési Centrum 
Mezőtúri Szakközépiskolája és 
Kollégiumai március 9-én több ver-
senyzővel és a komplex tantárgy-
csoportban egy csapattal képviselte 
magát Debrecenben az OSZKTV 
regionális döntőjében. Ma, 03. 
27-én kaptuk az emailt, hogy az 
Országos Szakközépiskolai 
Közismereti Tanulmányi Verseny 
regionális fordulójának felhívásá-
ban jelzett határidőnél valamivel 
korábban végeztek a szervezők az 
elkészített dolgozatok javításával. 

Így tegnap véglegesítették a forduló 
eredményeit. Ez alapján a komplex 
tantárgy csoportban versenyző 
három fős csapatunk az első helyen 
végzett, ezzel bejutott a 
Balatonbogláron megrendezésre 
kerülő országos döntőbe! Kiss 
Ferenc, Kun Zoltán, Kálnai Zsolt, 
Gratulálunk, HAJRÁ! Szilágyiné 
Szabó Judit és Kovács Péter tanára-
inknak szintén gratulálunk és 
további jó munkát kívánunk a fel-
készítésben! 

Király Imre igazgató helyettes

Országos döntőben a mezőtúri szakközépiskolások

Gasztropornó-forradalmat élünk. 
Ez tény. Gordon Ramsay üvöltözik 
az egyik csatornán, a másikon Jamie 
Oliver kicsit szelídebben kínálgat, 
Nigella Lawson csak kikacsint ránk. 
És akkor még nem beszéltem az 
évek óta hódító főzőműsorokról, 
„ennivaló” filmekről, ételkészítésre 
specializált csatornákról.  (Nem biz-
tos, hogy itt fogom beilleszteni a 
sorba a reform-menzát…)

Enni mindenki szeret. Vagy leg-
alábbis szokott.  És ismerjük be, az 
ennivaló elkészítése szakma. A Teleki 
egyik szakgimnáziumi osztálya erre 
készül négy éven keresztül. Nálunk 
ki is próbálhatják magukat a tanulók, 
gyakorlatban és elméletben egyaránt. 
Az idén március másodikán került 
sor a megmérettetésre, melyen Kiss 
Mónika és Rafael Vanessza képviselte 
iskolánkat, Pappné Nagy Anikó szak-
tanár vezetésével.

A Karcagi Szakképzési Centrum 
idén másodjára rendezte meg a ver-
senyt, az idén „Miért szeretem a szak-
mámat?” címmel, amelyre a centrum 
iskoláinak tanulói nevezhettek csapa-
tokban. Március 9-én került sor a 
díjak átadására, ahol tanulóink har-
madik helyezést értek el, s jutalmul 
egy finomságokkal teli ajándékkosa-
rat vehettek át. A döntőn prezentáció 
keretében kellett bemutatni, miért is 

választották ezt a szakmát a diákok. 
Lássuk, ők mit mondtak. 

Van, aki híres szakács szeretne 
lenni, saját éttermet nyitni. Van, aki-
nél szenvedély a főzés, imádja látni, 
ahogy élvezettel elfogyasztják a főzt-
jét. Van, akit már kis kora óta az érde-
kel, hogy tud zsonglőrködni a sok 
tányérral a pincér. Van, akinek kihí-
vás: új ízek, új emberek, új nyelv új 
kultúra. Van, akit a rendezvényszer-
vezés oldala ragad meg. S van olyan 
diák, aki ennyit mondott: „Valakitől 
egyszer azt hallottam, hogy egy ven-
déglátó üzlet, olyan, mint egy varázs-
doboz. Visznek bele lisztet, tojást, 
bontott csirkét meg varázslatos fűsze-
reket. Becsalogatják az éhes embere-
ket és rövid időn belül elégedett jólla-
kott emberek távoznak csirkepapri-
kással a gyomrukban. Nos, ezért sze-
retem én ezt a szakmát.” 

Szakmát az ember több oka miatt 
is választ. Szülői nyomásra, családi 
hagyományból, megfontolásból, 
megfigyelt tapasztalatból, előre 
kiszámított rafináltságból, hivatás-
tudatból, pénzéhségből, fej vagy írás 
alapon, barátok miatt és még sorol-
hatnám. Kicsit olyan ez, mint a bon-
tott csirke. A végén áll össze egész-
szé, és ha szerencséje van az ember-
nek, még finom is lesz az eredmény. 

T. A. 

Bontott csirke – telekis módra

„Házhoz megyünk!” és” BikeSafe” kerékpár regisztráció:

-2018. április 18-án 14-16 óra között a Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. Közösségi Házának aulája.
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Kedves Szülők!
Elérkezett az Önök életében az a pillanat, amikor gyermekük számára 

óvodát kell választani. Minden szülő a lehető legjobbat szeretné a gyerme-
kének, ehhez kívánunk segítséget nyújtani óvodáink bemutatásával. 

Óvodáink két és fél éves kortól, a gyermekek egyéni igényeihez igazodó, 
nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai környezetben várják a leendő 
óvodás gyermekeket. Kedves, gyermekszerető, kiváló szakmaisággal ren-
delkező óvodapedagógusaink biztosítják gyermekük személyiségének har-
monikus fejlődését.

Az óvodai élet során széleskörű lehetőséget biztosítunk a gyermekek 
adottságainak, képességeinek sokszínű kibontakoztatására.

Kiemelt területeink: 
Játékos angol foglakozás, úszásoktatás, néptánc, Bozsik - foci.
Tehetséggondozó műhelyeink: balett, zenei, néptánc, kézműves, logi-

kai, mese- anyanyelvi, mozgáskotta – mozgás -ovi foci, „Figyelj-fülelj” 
anyanyelvi- beszédhallás észlelés.

Az óvodai pedagógiai programunkhoz szorosan kapcsolódó tevékenysé-
gekben a gyermekek ingyen vehetnek részt.

Sok szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket egy közös, vidám játékra. 
Megismerkedhetnek az óvodáinkkal, csoportszobákkal, a leendő óvó 
nénikkel, dajka nénikkel és betekinthetnek az ovis élet csodáiba. 

Csoda-vár Óvoda (Zrínyi út 1.)
2018. április 17-18-19. Játékos, ismerkedő nyílt délután 16:00-17:30 –ig

Kedves Szülők! Saját tapasztalatuk, látottak alapján döntsenek gyer-
mekük életét meghatározó, legfontosabb időszakáról!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Leendő kiscsoportos óvodapedagógusok és intézményünk valamennyi 

dolgozója nevében:                             
    Kontér Béláné
 intézményvezető

A Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tehet-
ségpontjának képviseletében ismét 
részt vehettem egy rendezvényen, 
Budapesten 2018. március 24-én. 

A kilenc csodaszarvas hangfelvé-
telről való meghallgatása után a 
sokszínű tehetséggondozásról hal-
lottunk előadást, majd a „Magyar 
Tehetség Nagykövete” címek átadá-
sa következett. A „Felfedezettjeink 
2018” pályázat eredményhirdetését 
követően a Tehetségek Szolgálatáért 
életműdíjak átadására került sor.  
Az előadások, eredményhirdetések 
közötti „szünetekben” Ifjú 
Felfedezettektől fantasztikus bemu-
tatkozásokat halhattunk, láthat-
tunk– akikről külön is megérdemel-
ne egy beszámolót írni.

 Nyolcadik éve- az iskolánk 
Regisztrált Tehetségponttá válása 
óta járom a tehetségkonferenciákat, 
előadásokat. Műhelymunkákon 
veszek részt vagy magam is szerve-
zője, vagy szereplője vagyok egy- 
egy ilyen eseménynek. Mi is ezek-
nek a rendezvényeknek a hozadé-
ka, miért is érdemes ezekre az ese-
ményekre eljárni? A tehetségpon-
tunkat új információkkal való ellá-
tásán túlmenően, magam is felfris-
sülök az optimista és baráti hangvé-
telek, az egymás megbecsülése- 
elismerése, a tehetség sokszínűsé-
gének megmutatkozásának derűs 
légkörében. Itt mindig történik 
valami rendkívüli, érdekes és a 
pedagógiát is megújító pillanat. A 
tehetségmozgalom meglátásom 
szerint nem csak friss fuvallatot hoz 
az oktatásba, hanem a társadalom 
és az iskolák között nagyszerű 
hidat is alkot.

Dél elmúltával táblaátadási 
ünnepség következett a 2017/18-as 
tehetségpont akkreditációban részt 
vett tehetségpontok részére. Az 
okleveleket és a táblákat Polonkai 
Mária a MATEHETSZ alelnöke adta 
át - többek között, a mi tehetség-
pontunknak is. 

Míg el nem felejtem: ezen alka-

lommal vehettük át az Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont címet igazoló 
Oklevelet is.  

Köszönet az ebben a munkában 
egymásnak segítséget nyújtó, egy-
más programjainak gazdagításáért 
Együttműködő Partnereinknek: a 
Karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolának, a 
Kunszentmártoni Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolának, a 
Csoda-vár Óvodának, Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Boltnak, a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetségének (MATEHETSZ) a 
tehetség mozgalomért, a tehetség-
pontunk sokoldalú segítéséért, a 
tehetségek felkutatása, felkarolása 
programjának kidolgozásáért.  
(http://matehetsz.hu/, http://
tehetseg.hu/)

Köszönetemet fejeztem ki ebben 
a munkában részt vett eddigi tehet-
ségsegítőknek is az iskola 
tehetséghonlapjának főoldalán: 

http://www.tehetsegpont.mkki.
hu/

Mezőtúr, 2018. március 28.

Nagy Ferenc
Tehetségpont Kapcsolattartója
Tehetségsegítő Munkaközösség 

Vezetője

Kárpát-medencei Tehetségnap 2018.
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MEZŐTÚRI AFC FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK 
TAVASZI HAZAI MÉRKŐZÉSEI:

ÁPRILIS 22.    16:30 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – ÚJSZÁSZI VVSE
MÁJUS 5.       17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – FEGYVERNEK VSE
MÁJUS 20.   17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – TÓSZEG KSE
JÚNIUS 2.     17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – JÁNOSHIDA SE

A Mezőtúri AFC férfi felnőtt kézilabda csapatának
2018. évi tavaszi szezonjának hazai mérkőzései

2018. április 28. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - Kondorosi KK
2018. május 12. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - UniTurn Kunszentmárton

A Mezőtúri AFC ifjúsági csapatának mérkőzései minden felnőtt meccs 
előtt 2 órával kezdődnek.

Várunk minden kedves szurkolót a mérkőzéseinkre!

Húsvét kupa
2018. április 3-6 között került megrendezésre immár 11. alkalommal 

a tekézők hagyományos Húsvét Kupája.

Túri tekések

Baján, 2018. március 24-én és 
25-én a Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központja 
adott otthont a WFC világszervezet 
Nemzetközi Bajnokságának. Az 
évek óta nívós, és a hazai küzdő-
sport paletta egyik legkiemelke-
dőbb amatőr rendezvényén ismé-
telten nagy létszámú versenyzői 
gárda gyűlt össze. Az ország külön-
böző tájairól és a határainkon kívül-
ről is érkeztek harcosok, hogy 
eldöntsék ki lesz 2018. évben a 
WFC bajnoka. Mérkőzni három 
szabályrendszerben lehetett: low 
kick-light, K1 és Muaythai kategóri-
ákban. A mintegy 300 versenyző 
két napon keresztül küzdött a 
végső győzelemért. Az első napon a 
selejtezők, míg a második napon a 
döntők kerültek lebonyolításra.

A TVSE kick & thaibox szakosztá-
lyát 5 versenyző képviselte. Földesi 
Szabolcs és Polgár Viktor junior, 
míg Kurgyis Csaba, Tóth Károly 
„Karimó” és Szabó István „Tüske” a 
felnőtt korosztályban mérettette 
meg magát. Az első két mérkőzés 
nem igazán indult jól számunkra, 
mivel Kurgyis Csaba low kick-light 
és Tóth Károly K1 kategóriában 
vereséget szenvedtek. A többi ver-
senyzőnk sikeresen abszolválta a 
selejtezőket, így a másnapi döntők-
ben is érdekeltek voltunk.

Polgár Viktor, Földesi Szabolcs 
és Szabó István is óriási küzdelme-
ket vívtak a döntőben low kick-light 
kategóriában. Az ellenfelek felké-
szültségi szintjét mi sem bizonyí-
totta jobban, mint hogy egyik eset-
ben sem tudtak dönteni a bírák a 
hivatalos kétszer két perces menet 

alapján, így mindhárom verseny-
zőnk extra menetet vívott. Ekkor a 
két menet pontszámait törlik, és az 
1 perces extra menetben nyújtott 
teljesítmény alapján döntenek az 
ítészek. 

Itt is igen kiegyensúlyozott küz-
delmeket láthattunk, így nem volt 
könnyű dolga a bíróknak. Két eset-
ben az ellenfelet hozták ki győztes-
nek, azonban ez nem vette kedvün-
ket, hiszen teljesen ki-ki mérkőzés 
volt, így nem volt fájó a verseség. 
Akkor és ott, a bírók az ellenfelek-
nek adták a győzelmet. Földesi 
Szabolcs és Polgár Viktor a dobogó 
második fokára állhatott.

Szabó István volt az utolsó mér-
kőzőnk low kick-light kategóriá-
ban, aki szintén extra menettel, de 
sikeresen hozta a döntőt, így súly- 

és korosztályában ő lett a 
WFC szervezet bajnoka.

Összesítésben az öt ver-
senyzőnk mindegyike 
derekasan helyt állva 
pontszerző helyen vég-
zett. Kurgyis Csaba low 
kick-light kategóriában -63 
kg-ban 5. helyen, Tóth 
Károly „Karimó” K1 kate-
góriában -67 kg-ban 3. 
helyen, Polgár Viktor low 
kick-light kategóriában -57 

kg-ban 2. helyen, Földesi Szabolcs 
low kick-light kategóriában -75 kg-
ban 2. helyen, míg Szabó István 
„Tüske” low kick-light kategóriában 
-91 kg-ban 1. helyen végzett. 

A felkészítő sparringok után az 
év – számunkra- első versenyén 
ismételten letettük a névjegyünket 
a hazai küzdősport asztalára. 
Pihenni azonban nem sok idő lesz, 
hiszen kezdődnek a válogatóverse-
nyek a WAKO világszövetség égisze 
alatt, majd május 17-20. között –ter-
veink szerint, ha a válogatóverse-
nyek jól sikerülnek- a XXIV. WAKO 
Világkupán képviseltetjük magun-
kat, mely Budapesten kerül meg-
rendezésre.

Bíró László
edző

Hajós Sándor
szakosztályvezető

WFC HARCMŰVÉSZETI NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG

Eredmények: 
Csapatverseny: 
I. Létesítmény  984 fa
II. AIVAREX  964 fa
III. FSBK  246 fa

Férfi „A” 
I. Szabó József   257 fa
II. Kocsis Lajos  253 fa
III. Ifj. Rácz Sándor 246 fa

Férfi „B” 
I. Selmeczi Sándor  260 fa
II. Gedei Péter     244 fa
III. Szűcs Tamás     235 fa

Női: 
I. Toldi Krisztina          226 fa
II. Szabó Erika          214 fa
III. Kovácsné Pannika  200 fa
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Készenléti gyógyszertár
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Április 20-26-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
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Állatorvosi ügyelet
Április 14-15-én
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Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265; 
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Ü G Y E L E T E K

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

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Juhász Bence
(Török Orsolya)

Keresse a gyepmestert:

- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok 

elszállítása,
- közterületen elhullott állatok beje-

lentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:  - délelőtt 8-10-ig, 
 - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517 
             Gyepmester

Meghívó

Magyarnóta délután a Közösségi Házban 
a Búzavirág Dalkör rendezésében

2018. április 14-én, szombaton 14 órakor.

Sztárvendégünk: KOLTAI LÁSZLÓ - magyarnóta énekes
Fellép: GOMBOS MAJA - magyarnóta énekes,
valamint a Búzavirág Dalkör tagjai
Zongorán kísér: BEREC ZSOLT

Minden szórakozni vágyó kedves vendéget szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Támogatójegy  vásárolható a műsor előtt a helyszínen!

Tisztelt Lakosok!

Képviselői fogadóórára várom Önöket 
2018. április 25-én (szerdán) 16 órára.

Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)
Tisztelettel: Rózsa Endre

önkormányzati képviselő

Nagy Luca Sára
(Fazekas Emese)

Kozák Levente
(Kozák Amanda)

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2018. április 12-től ismét üzemel.

Hétfőtől - vasárnapig 6:00 - 18:00 óráig
Virág Büfé a Közösségi Házban

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17 ó   Szo: 9-13 ó Vas: zárva

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)


