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 Városi Pedagógusnap 2018 7. old.

 Pályázat - igazgató munkakör betöltésére 6. old.

 Megyei Tűzoltónap 4. old.

 24. WAKO Világkupa 14. old.

 Fazekas pályázat Mezőtúron 9. old.

 Kaán Károly huszonhatodszor 8. old.

A gyermeknapi színes progra-
mok a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft. gyermeknapi 
rajzpályázatával kezdődtek.

A versenyre óvodás, alsós és fel-
sős általános iskolás korcsoportban 
vártuk a jelentkezéseket, a 2018-as 
téma a „strandélményem” volt. 
Rengeteg alkotás érkezett a felhí-
vásra. Az elkészült rajzokat szak-
avatott zsűri bírálta, segítségünkre 
volt: Kiss Andrea a Karcagi 
Szakképzési Centrum Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakgimnázium rajz-
tanára, Lengyel Krisztina a 
Mezőtúri Művészeti Közalapítvány 
ügyvezetője és Mucza Kálmán szin-
tén a Karcagi Szakképzési Centrum 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakgimnázium pedagógusa. 
Köszönjük munkájukat. 

A rajzokból kiállítást rendeztünk 
a Közösségi Ház nagytermében, 
amelynek megnyitójára és a pályá-
zat ünnepélyes eredményhirdetésé-
re 2018. május 25-én került sor.

Az idei díjazottak:
Óvodás korcsoport:
Különdíj: Tóth Zsuzsa 7 éves, 

Csoda-Vár Óvoda, Gomba csoport
III. hely: Baukó Andrea Barbara 7 

éves, Gyermek-kert Óvoda
II. hely: Debreceni Domonkos 

4,5 éves, Mezőtúri Református 
Kollégium Óvodája, Hajnalcsillag 
csoport

I. hely: Savella Julianna Alíz 
Csoda-Vár Óvoda, Katica csoport

Alsó tagozatos korcsport:
Különdíj: Varga Lóránt és Csekő 

Antal 3. osztályos tanulók - Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási  
Nyelvű Általános Iskola

Különdíj: Kun Lilla és Deák Sára 
2. osztályos tanulók - Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola

Különdíj: Forgó Réka és Boros 
Bernadett 3. osztályos diákok - 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola

III. hely: Vaskó Iringó 2. osztá-
lyos tanuló - Kossuth Lajos Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola

II. hely: Boda Fruzsina és 
Fazekas Viktória 1. osztályos diá-
kok - Kossuth Lajos Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola

I. hely: Berkes Katica és Balczó 
Lili 3. osztályos tanulók - Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola

Felső tagozatos korcsoport:
Különdíj: Nagy Kristóf, Kovács 

Marcell és Takács Martin 5. b osztá-
lyos tanulók -  Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola

III. hely: Bosnyák Nadin és 
Csekő Kitti 6. osztályos diákok - 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola

II. hely: Bíró Panna és Valócsik 
Kendra 5. b osztályosok - Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola

I. hely: Pók Hajnalka és Benczúr 

Henriett a Kossuth Lajos Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 6. osztályosai

Mezőtúr Város Önkormány-
zatának különdíjai: 

Óvodás korcsoportban: Major 
Maja 4,5 éves a Mezőtúri 
Református Kollégium Óvodájának 
Szivárvány - középső csoportjából

Alsós korcsoportban: Fehér 
Kevin 4. b osztályos tanuló a 
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolából

Felsős korcsoportban: Pálinkás 
Tímea a Kossuth Lajos Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 6. osztályos diákja 

A Közösségi Ház, illetve a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. külön-
díja: Gyarmati Helga és Fróna 
Zsanett 6. osztály a Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola

Mezőtúr Művészeti Közalapít-
ványa különdíja: Kovács Dorka 
Sára és Vad Lili 6. osztály Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolából

A Mezőtúri Városi Strandfürdő 
üzemeltetője a Mezőtúri Intéz-
ményellátó és Ingatlankezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. külön-
díja: Vékony Patrik 3. a osztály 
Mezőtúri Református Kollégium 
Általános Iskolája

Mezőtúri Városi Televízió 
különdíja: Ádám Diána a Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 4. osztály

Túri Lovas Klub különdíja: a 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
diákjai: Szabó Flóra és Busi Olga 1. 
osztály

Krónika Könyvesbolt különdí-
ja:  Weigert Linda 2. b osztályos 
tanuló Mezőtúri Református 
Kollégium Általános Iskolája

Köszönjük a különdíjak felajánlá-

sát. Gratulálunk a díjazottaknak és 
köszönjük a gyermekek és a pedagó-
gusok munkáját. A kiállítást a 
Közösségi Ház nyitvatartási idejében 
megtekinthetik 2018. június 16-ig.

Május utolsó vasárnapján – 
május 27-én – Városi Gyermeknap-
ra vártuk a kicsiket és nagyokat.

A Mezőtúri Strandfürdő terüle-
tén megvalósuló beruházásra való 
tekintettel a Városi Oktatási 
Centrum területe adott otthont a 
színes programoknak. 

Reggel 9-kor a kutyusok és gazdi-
jaik sorakoztak fel a kutyaszépség-
versenyre, a volt főiskola előtti 
füves területen. A körülbelül 20 
versenyző Biriszló Zsolt és Nagy 
Mihály zsűritagok vezénylésével 
mutatkozott be. Természetesen ez 
alkalomból is járt az ajándék:

Különdíj: Bátori Dorottya - Mézes
Különdíj: Beregszászi Boglárka - 

Piero
Különdíj: Szirom Ferenc - Turbó
III. helyezés: Fábián Gréta - Szofi
II. helyezés: Baranyi Fruzsina - 

Kókusz
I. helyezés: Vetési Virág - Zara

Az eredményhirdetést követően 
a Kutyakiképző Iskola tartott egy 
bemutatót az érdeklődők számra, 
így alkalom nyílt arra is, hogy az 
érdeklődő gazdik jelentkezhesse-
nek az iskolába. Köszönjük Biriszló 
Zsolt és Nagy Mihály munkáját.

Rendhagyó módon 10:30-kor 
vette kezdetét a színpadi progra-
mok sora, a legendás 100 Folk 
Celsius zenekar lépett a mezőtúri 
pódiumra. Az együttes megalaku-
láskor megfogalmazott célja ma 

Gyermeknapi programkavalkád Mezőtúron

Folyt. a 2. old.
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sem változott, a gyermekek és fel-
nőttek felhőtlen szórakoztatását 
tartják máig fontosnak. Ez váro-
sunkban sem volt másképp.

A Gyermeknapon (is) a szervező 
kft. fő törekvése volt, hogy minden 
gyermek találjon számára kedves 
időtöltést, így rengeteg kísérő prog-
rammal készültünk. A már szoká-
sosnak mondható ugrálóvár, tram-
bulin és szerencsehorgászat mellett 
a területen megtalálhatóak voltak a 
Magyar Honvédség Mezőtúri Járás 
Önkéntes Területvédelmi Tarta-
lékos Század, valamint a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő, Felké-
szítő és Kiképző Parancsnokság 
Harmadik Régió Nyolcadik Kiképző 
Század katonái, akik többek között 
akadálypályával és lövészettel is 
készültek. Jelen volt a területen a 
Mezőtúri Rendőrkapitányság is, 
ahol az ujjlenyomatvétel mellett 
lehetőség volt kipróbálni a rendőr-
autót is. Természetesen a rendvé-
delmi szervek közül a tűzoltók sem 
maradtak ki, a Mezőtúri Katasztró-
favédelmi Kirendeltség jóvoltából a 
tűzoltóautóba is beülhettek az 
érdeklődő gyerekek. A Szebik 2001 
Kft. közreműködésével egy teher-
autóval is bővült a kipróbálható 
géppark.

Idén először óriás csocsóval is 
kedveskedtünk a sportot kedvelő 
fiatalok számára. E játékba bevon-
tuk városunk ifjú sportolói is. A 
MAFC U-11 és U-13-as focistái vol-
tak segítségünkre, akik Dóczi 
Norbert és Szűcs Imre vezényleté-
vel bemutató mérkőzéseket játszot-
tak, amely természetesen díjazással 
zárult. 

III. helyezés: Tanyasi FC
II. helyezés: FC Sándor
I. helyezés: Ellenfél
Köszönjük a focistáknak és edző-

iknek a közreműködést. A bemuta-
tó játékokat követően az óriás 
csocsót mindenki kedvére kipróbál-
hatta, a gyerekek és felnőttek szá-
mára egyaránt kikapcsolódást nyúj-
tott. 

Nemcsak az óriás csocsó debü-
tált a mezőtúri gyermeknapon, 
szintén ingyenesen igénybe vehető 
póniciklik is várták a gyermekeket. 
Illetve lufihajtogató bohóc, hagyo-
mányőrző játszópark, buborék-ját-
szóház, korongozás, faragott kosa-
ras körhinta biztosította a felhőtlen 

kikapcsolódást. A helyi óvónénikkel 
pedig rendhagyó kézműves foglal-
kozáson alkothattak az ügyes kezű 
érdeklődők.

Ez alkalomból volt minden, amit 
egy gyermek megkívánhat: fagyi 
különlegességek, vattacukor, jégká-
sa, kürtőskalács, házi készítésű 
üdítők, valamint több bográcsétel 
közül is választhattak vendégeink. 
Mi szervezők ez alkalomból is 
köszönjük az Újvárosi Hagyo-
mányőrző Klubnak, hogy bennün-
ket sem hagytak éhesen. 

Bár némi késéssel, de megérke-
zett hozzánk a várva várt dínó is, 
aki a mezőtúri gyermekekkel és a 
Reni Zumba Dance tagjaival táncolt 
a Városi Gyermeknapon. Majd 
Varga Feri és Balássy Betty lépett 
színpadra, akik nem csak a kicsik-
nek, de a nagyobbaknak is hoztak 
néhány dalt repetoárukból. Később 
a Leg a Láb Alapfokú Művészeti 
Iskola néptáncos növendékei 
mutatták meg, mit tanultak az 
elmúlt esztendőben. 

A színpadi program mellett pár-
huzamosan több verseny is zajlott, 
mint a biciklis ügyességi verseny a 
Kor-Zol Műszaki Szaküzlet és a 
ProTúr támogatásával, illetve asz-
falt rajzverseny is. A rajzversenyre 
igen szép számban érkeztek az 
alkotók, amely helyezettjeiről 
Patkós Éva, Debreceni Zsófia és 
Somogyi Ildikó alkotta zsűri dön-
tött.

Különdíj: Márton Dorina, Zsosa 
Blanka

III. helyezés: Kecse Blanka és 
Jázmin

II. helyezés: Bokor Emese
I. helyezés: Benczúr Henriett 
Gratulálunk és köszönjük a zsűri 

munkáját.
A színpadon is folytatódtak a 

programok a Dalma Dance Club 
műsorával. Különböző korcsoport-
ban léptek fel a gyerekek és mutat-
ták meg azokat a produkciókat, 
amellyel rengeteg rangos versenyt 
már megnyertek. A táncosok után a 
Pet-Art felhívás eredményhirdetésé-

re került sor. Barancsi Ágnes a 
Közösség a Megújuló Vidékért 
Egyesület elnöke értékelte az alko-
tásokat és osztotta ki a nyeremé-
nyeket. 

Sokak örömére ezután az egyik 
tehetségkutató 2016-os győztese, 
Opitz Barbi lépett a városi színpad-
ra. Az énekesnő műsora után, leg-
alább 1 órán át fogadta a mezőtúri 
rajongókat, így lehetősége nyílt 
mindenkinek elkészíteni a közös 
fotót és begyűjteni az aláírást.

Eddig a meleggel harcoltunk a 
nap folyamán, ezután viszont az 
időjárás nem volt kegyes hozzánk, 
az esőzés keresztbe húzta elképze-
léseinket. Némi várakozás és az 
időjárás figyelése után egy másik, 
biztonságosabb áramforrásról 
kisorsoltuk a tombola nyereménye-
ket. A szelvények értékesítésében 
köszönjük a Siketet és Nagyothallók 
Klubja tagjainak munkáját. 
Rengeteg tombolatárgy talált gazdá-
ra, a kismotoron, hátizsákokon, 
mesekönyvön át, a medencéken, 
társasjátékokon keresztül, egészen 
a hintáig, míg végül a dobogós nye-
remények következtek: Monopoly 
társasjáték, babzsák fotel és Roller.

A mezőtúri származású rapper, 
Magyarország egyik legnézettebb 
hip-hop előadója, Goore is haza 
látogatott, hogy az itthoni közön-
ségnek is eleget tegyen, de az időjá-
rási viszonyok miatt a színpad már 
nem volt alkalmas műsora megtar-
tásához. Úgy gondolom két rossz 
között, sikerült a jobb rosszat 
választani, amikor úgy döntöttünk, 

hogy bár kevesebb technikával, de 
beszervezzük a fennmaradó két 
produkciót a sportcsarnokba. Így 
Goore a kitartó közönséggel a csar-
nokban tartotta meg műsorát. 
Ezúton is küldjük köszönetünket és 
hálánkat fellépőnknek és a közön-
ségnek a rugalmasságért. 
Hamarosan újra találkozunk!

Természetesen köszönjük a 
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulóinak, tanárainak, meg-
hívott vendégművészeinek és 
közönségének is a türelmet és a 
rugalmasságot. A Disney koncertre 
is a sportcsarnokban kerülhetett 
sor. A bensőséges hangulatú 
műsorban felcsendültek a kedvenc 
Disney betétdalok és filmzenék, 
énekes és táncos produkciók válta-
kozásával. Köszönjük a felkészítők 
és a műsorban közreműködők 
munkáját.

Továbbá köszönjük mindenki-
nek, aki részt vett a Városi 
Gyermeknapon. Bízunk abban, 
hogy aki kilátogatott a Városi 
Oktatási Centrum területére jól szó-
rakozott. 

Köszönet támogatóinknak, segí-
tőinknek:

Mezőtúr Város Önkormányzata, 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft., Városi 
Polgárőr Egyesület, Magyar 
Vöröskereszt, Pinki Horgászbolt, 
Krónika könyvesbolt, Magyar 
Honvédség Mezőtúri Járás 
Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos Század katonái, a 
Magyar Honvédség Hadkiegészítő, 
Felkészítő és Kiképző 
Parancsnokság Harmadik Régió 
Nyolcadik Kiképző Század katonái, 
Újvárosi Hagyományőrző Klub, 
Siketet és Nagyothallók Klubja, 
Mezőtúri Kutyakiképző Iskola, Reni 
Zumba Dance, Dalma Dance Club, 
Leg a Láb Alapfokú Művészeti 
Iskola, Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola, Korzol Műszaki 
Szaküzlet, ProTúr, Szebik 2001 
Kft., Kiss Andrea, Lengyel Krisztina, 
Mucza Kálmán, Dóczi Norbert, 
Szűcs Imre, MAFC U-11 és U-13-as 
focisták, Városi Óvodák óvónénijei: 
Török Sarolta, Török Katalin, 
Gombos Péterné Ágnes, Patkós 
Éva, Debreceni Zsófia, Somogyi 
Ildikó, Soltész Tamás.

Bodor Márti

A rendezvény képeit megtekinthetik 
a Közösségi Ház Mezőtúr 

facebook oldalán.
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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:
•	 június 24., július 15. augusztus 26.,  szeptember 23., október 14., 

november 18., december 16.
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 Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és 
vásárlások útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban 
fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újsá-
gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényké-
pezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-
nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjte-
ménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánk-
ban hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik 
adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és 
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a 
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük. 

 
Tisztelettel az egyesület nevében: 

Szabó András
egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

Házassági évfordulósok köszöntése 
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is 
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat 2018-
ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési 
határideje 2018. július 20.

Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvve-
zetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A 
polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2018. augusztus 12-én délután a 
Túri Vásárban. 

További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László

H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. május 31-ei soros nyilvános ülé-

sén önkormányzati rendeletet alkotott
•	Mezőtúr Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásá-

ról.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.

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

dr. Enyedi Mihály
jegyző              

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. felvételre keres

Fürdővezető 

munkakörbe gyakorlattal rendelkező munkatársat.

Főbb feladatai:
•	Gondoskodik	az	üzemeltetés	személyi	és	tárgyi	feltételeiről,	a	műsza-

ki és közegészségügyi követelmények betartásáról.
•	A	vonatkozó	jogszabályok,	szakmai	szabályok,	üzemeltetési	szabály-

zat szerinti működtetés biztosítása. A munkavédelem, tűzvédelem, kör-
nyezetvédelem szabályainak betartása és betartatása.
•	Szervezi,	irányítja	és	ellenőrzi	a	beosztott	munkavállalók	munkáját.

Elvárások:
•	Minimum	középfokú	műszaki	végzettség
•	Felhasználó	szintű	számítástechnikai	ismeretek
•	3	éves	szakirányú	tapasztalat
•	Kiváló	kapcsolatteremtő,	konfliktuskezelési	képesség
•	Vendégorientált	szemléletmód

Munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Mezőtúr Városi 
Strandfürdő és Fedett Uszoda.

Fényképes szakmai önéletrajzát, motivációs levéllel, referencia személy 
megjelölésével intezmenyellato@mturiellato.hu e-mailre várjuk, vagy lead-
hatja munkaidőben a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kft. 
Kávási S. u. 25. szám alatti székhelyén. 

Közösségfejlesztő képzések Mezőtúron és Szarvason 
14-35 év közöttiek és 60 év felettiek részére

A képzéseken való részvétel ingyenes, a résztvevő a képzés végén tanú-
sítvány kap. Jelentkezés folyamatosan! További információ az

efop135@gff-szeged.hu e-mail címen kérhető. 
Online jelentkezés: https://goo.gl/forms/vIhcK2p6mKuIDNZv1
Választható képzések:
1. „Fától az erdőt - Élménypedagógiával az összetartó közösségekért 

(20 óra)
Várható indulás: szeptember
A képzés célja, hogy:
- felkészítse a pedagógusokat és szociális szakembereket arra, hogy 

közösségek belső működését felismerjék,
- információkat szerezzenek arról, hogy a csoportok megerősítésére és a 

konfliktusok kezelésére az élménypedagógia módszertan segítségével 
milyen lehetőségei vannak,

- a résztvevők képesség váljanak az egyes élménypedagógiai foglalkozá-
sok megtervezésére, megvalósítására. 

2. Szervezet és közösségfejlesztés alapjai (8 óra)
Várható indulás szeptember 
A képzés célja, hogy:
- szervezet- és közösségfejlesztés alapfogalmainak megismertetése a 

résztvevőkkel 
- közösségfejlesztés, közösségi munka működési feltételeinek megis-

mertetése a résztvevővel

3. Közösségi aktivitás erősítése a helyi kezdeményezések megvalósí-
tásának gyakorlati alapjai  (24 óra)

Várható indulás: szeptember
A képzés célja, hogy:
- azok a résztvevők, akik egy adott településen program- és rendezvény-

szervezési szerepet vállalnak, gyakorlatban hasznosítható tudást szerezze-
nek a feladatok megoldásához

- megtanulják az igényfelmérés folyamatát és az igények alapján szerve-
zett rendezvények szervezésének, a közösség aktivizálásának módját

- a résztvevők tudjanak (a képzés végére) egy forgatókönyvet elkészíte-
ni, kiemelt figyelemmel annak költségvetésére

- a résztvevő legyen képes egy lebonyolítási ütemterv összeállítására
- a résztvevők tanulják meg, hogy miként kell a tapasztalatokat össze-

gezni, a módosításokat átvezetni egy újabb program megszervezésekor.
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„HázŐrző”

A Mezőtúri Rendőrkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy 
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) támogatásával kifej-
lesztésre került egy korszerű mobiltechnológiai alkalmazás, 
mely a „HázŐrző”, nevet kapta, és amely mostanra mindenki 

számára elérhető és letölthető.
A „Házőrző” alkalmazás segítségével felmérheti otthona védel-

mi szintjét. Derítse ki mennyire biztonságos a lakása vagy a 
háza! A „Házőrző” személyre szabott tanácsokat ad Önnek a 

biztonsági szint növelésére.
Töltse le az alkalmazást a playstore vagy az appstore kínálatá-

ból!
A mobil applikáció célja, hogy a vagyonvédelem területén segítséget 

nyújtson az állampolgárok számára otthonaik önerőből történő biztonsá-
gosabbá tételéhez. Lehetőséget nyújt arra, hogy a felhasználó néhány 

perc alatt képet kaphasson házának, lakásának biztonsági szintjéről, illet-
ve javaslatokat kap arra, hogyan tudná azt javítani, a kritikus pontokat 

biztonságosabbá tenni.

Az alkalmazás használata során egy rövid tesztsor kitöltésével felmérhető 
az otthonuk biztonsága az ablakoktól a kerítésig. Százalékos eredmény 
születik arról, vajon mennyire védett otthonuk, és megtudhatják azt is, 

mit tehetnek annak érdekében, hogy ezt az eredményt javítsák.

Az applikáció megeleveníti egy lakóház környezetét, melyet egy virtuális 
betörő igyekszik feltérképezni a lehetséges behatolási pontok feltárása 

érdekében. A használó virtuálisan az illetéktelen behatolóval tarthat, és 
„testközelből” tapasztalhatja, milyen tényezők teszik kockázatossá egy 

otthon biztonságát.

Az applikáció népszerűsítéseként, Hajós András főszereplésével elkészült 
egy 60 mp-es spot „HázŐrző, a betörő szving” címmel, mely vagyonvédel-
mi ismereteket közvetít élményszerűen befogadható, és egyben meghök-

kentő formában. 

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

-2018. június 14-én 14.00-16.00 óra között 
Helyszín: Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

(Közösségi Ház).

Közhasznúsági jelentés
A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 

a 2017-es évben is a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak 
megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készített, amely elérhető köz-
hasznúsági jelentés formájában a www.mturiellato.hu/ceginfo.php címen.

Kedves Érdeklődők!

A Mezőtúri Városi Strandfürdő megnyitotta a szabadtéri gyermek-,
termálvizes- és strand medencéit.

A nagymedence üzembe helyezéséig továbbra is a fedett uszoda úszó-
medencéjét lehet igénybe venni.

Nyitva tartás a nyári üzemeltetési időszaknak megfelelően:
9:00 - 19:00 óra között.
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Látogatók!
Mindhárom mezőtúri kiállítótér már a tavaszi-nyári nyitvatartási rend 

szerint látogatható. Tehát a Túri Fazekas Múzeum hétfő kivételével 
naponta 10 és 12, valamint 14 és 17 óra között, a Városi Galéria és a 
Draskovits Kerámiagyűjtemény pedig vasárnap és hétfő kivételével 
naponta 10 és 12, valamint 14 és 17 óra között.

Mindhárom tér esetében igaz, hogy előre bejelentkezéssel ettől eltérő 
időpontban is tudunk látogatókat fogadni.

A tűzoltók védőszentjéhez, 
Szent Flóriánhoz kötődő ünnepen 
elismerésben részesítették a 
megye legkiválóbb tűzoltóit. 

Az egyik legfélelmetesebb elemi 
erőtől, a tűztől való rettegés keltette 
életre Flóriánnak, az „Isten tűzoltó-
jának” alakját, aki a tűzoltók szá-
mára a tűzoltó munka lényegét tes-
tesíti meg: az állhatatosságot, a 
becsületet és embertársaik megse-
gítését.

Idén, 2018. május 3-án, a karcagi 
Déryné Kulturális, Turisztikai, 
Sport Központ és Könyvtár adott 
otthont a tűzoltó nap alkalmából 
tartott megyei ünnepségnek, mely-
nek keretében több elismerés is 
átadásra került.

Az ünnepi műsort megelőzően 
Dobos László, Karcag város polgár-
mestere köszöntötte a megjelente-
ket és fejezte ki elismerését a tűzol-
tók iránt, akikre a bajban számít-
hatnak az állampolgárok.

A tűzvészek ellen védő Szent 
Flórián napja a Tűzoltók Napja. 
Ezen a napon a mindennapok hősei 
is kicsit megállnak, a bajtársaikkal 
számot vetnek az elmúlt időszakról 
és a jövő feladatairól. Minden 
évben kell legalább egy nap, mikor 
a „hősök” is megpihennek, emelte 
ki köszöntőjében Matuska Zoltán 
tűzoltó ezredes, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója. 

A tűzoltónap alkalmából szolgá-
lati feladatai kiemelkedő teljesítésé-
ért ajándéktárgy jutalomban része-
sítette Igazgató Úr Nagy Gábor tű. 
törzszászlós Urat, a Mezőtúri 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
rajparancsnokát.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
elismerésében részesítette Gergely 
Mátyás tű. törzszászlós Urat, a 
Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság rajparancsnokát, 

valamint Lázár József tű. zászlós 
Urat a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság megbízott rajpa-
rancsnokát. 

Az elismeréseket Herczeg Zsolt 
polgármester képviseletében Batta 
Attila Viktor alpolgármester Úr adta 
át.

Liszkai Zoltán
kirendeltség-vezető

Fotók: Karcagi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség

Megyei  Tűzoltónap

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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A Rendőrség Napja alkalmából 
példamutató szolgálatellátásáért 
a Mezőtúri Rendőrkapitányság 
több munkatársa részesült elis-
merésben. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság az idei évben 
is megemlékezett a Magyar 
Rendőrség védőszentjéről, az ápri-
lis 24-én ünnepelt Sárkányölő Szent 
Györgyről. Az ünnepi állomány-
gyűlésre 2018. április 23-án 
Szolnokon, a Turisztikai és 
Szabadidő Központban került sor.

A jeles nap alkalmából a szolgá-
latot kiemelkedően teljesítő 7 fő 
mezőtúri rendőrségi dolgozó kapott 
jutalmat. A JNSZ MRFK vezetőjétől 
2 fő, Gonda Zoltán c. r. törzszászlós 
és Benkó Julianna közalkalmazott 
kapott elismerést. A Mezőtúri Járás 
településeinek polgármesterei a 

rendezvényen 5 rendőrségi dolgo-
zónak nyújtottak át elismerést. A 
Mezőtúri Önkormányzat nevében 
Herczeg Zsolt polgármester úr 
Barta Lajos c. r. főtörzszászlós és 
Boda Krisztián Péter r. törzszászlós 
munkáját ismerte el. A Túrkevei 
Önkormányzat részéről Vida Tamás 
polgármester úr Nagy Tamás c. r. 
törzsőrmestert jutalmazta. A Kétpói 
Önkormányzat nevében Keresztes 
Péter Pál polgármester úr Gonda 
Sándor c. r. főtörzszászlóst részesí-
tette elismerésben. A Mezőhéki 

Önkormányzat nevében Fórizs 
Ágnes Karolina polgármester 
asszony Burján János r. főtörzsőr-
mester munkáját ismerte el.

Bajári Attila r. ezredes
kapitányságvezető

Rendőrség Napja

Tanévzáró vizsgaműsort tartott a 
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti 
Iskola 2018. május 28-án. A Városi 
Színházterem megtelt izgatott vizs-
gázókkal, akik a közönség soraiban 
helyet foglaló szülőknek és rokon-
ságnak is örömmel táncoltak.

Az eseményt megtisztelte jelen-
létével Batta Attila Viktor alpolgár-
mester úr is, aki köszönetet mon-
dott munkájukért, hiszen Mezőtúr 
Város Önkormányzata életében is 
nagyon fontos szerepet tölt be a 
hagyományok ápolása és ehhez a 
Művészeti Iskola is nagyban hozzá-
járul. 

Majd Lovasné Török Katalin a 
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tagintézmény-
vezetője szólt a megjelentekhez. 
Intézményvezető asszony is meg-
köszönte a „Leg a láb” Alapfokú 
Művészeti Iskola munkáját, ame-
lyet felvállalt a nemzeti identitás 
megőrzése érdekében, valamint 
táncoktatásuknak köszönhetően a 
városi iskolák műsorai színesedtek. 

A továbbiakban Szabó Csaba a 

Művészeti Iskola igazgatója értékel-
te a tanévet. Megköszönte a szülők 
segítségét, Mezőtúr Város 
Önkormányzata és a Városi Iskolák 
támogatását. Igazgató úr minden 
segítőnek egy kis ajándékkal mon-
dott köszönetet. 

A köszöntőket követően a táncos 
csoportok műsorai következtek, a 
vizsgázók között szerepeltek az 
Újvárosi Általános Iskola alsó és 
felső tagozatos diákjai, a Kossuth 
úti Általános Iskolai alsósai, a 
Rákóczi úti iskola első és a 3. b. 
osztálya. A táncokat betanította 
Szakálos Kitti és Mozsár Mónika. 

Az eseményt a Kis-Cirkalom 
tánccsoport és a Mongol-Agrár Zrt. 
Népdalkörének műsora színesítet-
te. Zárásként a tanárok táncát 
tekinthették meg a résztvevők, szi-
lágysági táncokat adtak elő:  Mozsár 
Mónika és kísérő partnere Gál 
Zoltán, valamint Szakálos Kitti és 
partnere Balogh Dávid Attila. 

A tanévzáró vizsgaműsort a finá-
lé zárta, ahol minden táncos gyer-
mek ismét színpadra lépett.

Bodor Márti

Tanévet zárt a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti 
Iskola

2018. május 15-18 között került 
megrendezésre a Nemzetközi Ipar 
Napjai szakkiállítás, a Hungexpo 
területén, ahol a Mezőtúri Ipari 
Park is képviselte magát. A részvé-
tel célja, az Ipari Park népszerűsíté-
se volt, - szabad területek értékesí-
tése/bérbeadása -  befektetők invi-
tálása városunkba. Ezen felül, 
Mezőtúr rendezvényeinek és látni-
valóinak ismertetése.

A Mezőtúri Ipari Park standját 
megtisztelte jelenlétével Herczeg 
Zsolt Polgármester Úr is.

A négy nap alatt, számos érdek-
lődőt tájékoztattunk Mezőtúr 
befektető-barát lehetőségeiről, 
melyet a városunkba betelepülni 
szándékozó vállalatok számára 
nyújtunk.

Sok olyan látogató is érkezett a 

standhoz, akik már jártak 
Mezőtúron: itt születtek, itt tanultak 
a Főiskolán, itt voltak katonák a 
Laktanyában, vagy a Téglagyárban 
dolgoztak anno. Nagy örömünkre, 
mindenki jó érzéssel emlékezett visz-
sza a városunkban eltöltött időkre.

Bízunk benne, hogy a kiállításon 
való jelenlétünk meghozza eredmé-
nyét és egyre többen jönnek váro-
sunkba akár befektetési, akár 
turisztikai céllal.

Szűcs Lajos
Mezőtúri Ipari Park Kft.

ügyvezetője

Mezőtúri Ipari Park az Ipar Napjai kiállításon

Fejes Viktor, a Teleki 9. D osztá-
lyos tanulója harmadik helyen vég-
zett a Tűzmegelőzési Bizottság 
alkotói pályázatának országos dön-
tőjén plakát kategóriában. 
Pályázatával Szolnok megyéből 
első helyezettként jutott tovább a 
verseny országos fordulójára. Az 
elektromos tűz veszélyeire figyel-
meztető grafikájával oklevelet, 

kupát, egy Spar által felajánlott 
ajándékcsomagot és egy Fővárosi 
Állat – és Növénykertbe szóló csalá-
di belépőjegyet vehetett át a telekis 
tanuló. A díjátadó gálát május 
25-én a Fővárosi Nagycirkuszban 
rendezték meg. Az eredményhez 
gratulálunk a tanulónak és mento-
rának, Mucza Kálmán tanár úrnak!

K.Z.

Országos eredmény a tűzmegelőzési pályázaton
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2018. május 11-én, a Mezőtúri 
Református Kollégiumban első 
alkalommal került megrendezésre a 
Csenki Imre Országos Zsoltár- és 
Népdalzsoltár-éneklő Verseny. A 
megnyitón elhangzott, mennyire 
fontos missziója az egyházi közös-
ségeknek, hogy a zsoltárokat és 
azok népdalokra énekelhető para-
frázisait terjesszék. Mialatt az 
éppen 20 esztendeje elhunyt név-
adó, Csenki Imre Kossuth-díjas 
zeneszerző, karnagy, zenepedagó-
gus emléktáblájánál a családtagok - 
leánya, Csenki Éva és unokája, 
Szilasi Alex zongoraművész - az 
iskola vezetőségével együtt elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit, 
addig a tantermekben a versenyzők 
előadását neves szakmai zsűri érté-
kelte. 

Tagjai Debrecenből Berkesi 
Sándor, Budapestről Berkesi Alex és 
Böszörményi Gergely, Nagyváradról 
Orosz Otília Valéria és Márkus 
Zoltán, Kisújszállásról Monoki 
Kálmánné, Mezőtúrról Mihalináné 
Lipták Judit és Seres Attiláné vol-
tak. A megmérettetés után a tizen-
két intézményből érkezett száz 
gyermekkel és kísérőtanáraikkal 
zsúfolásig megtelt díszteremben 
Berkesi Alex basszusgitár-virtuóz 
adott műsort, ezt követte az ered-
ményhirdetés. Ezúton is gratulá-
lunk a résztvevőknek és felkészítő-
iknek a szép eredményekért! A 
mezőtúri Alma Mater minden 
évben várja az énekelni szerető 
jelentkezőket annak szellemében, 
amit a Zsoltárok könyve 98. részé-
ben olvashatunk: „Ujjongjatok az 
Úr előtt az egész földön! 
Örvendezve vigadjatok, zsoltárt 
énekeljetek!”

Marczi Ernő

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 

határozott időre, 5 év 2018. szeptember 1-től 2023. 
augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biz-
tosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító 
okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. 
Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai 
munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdál-
kodásért, 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(z) közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művé-
szeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával össze-
függő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. 
(XI. 20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	Emelt	 szintű	szakképesítés,	Szakirányú	egyetemi	

és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi vég-
zettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, 
vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; végzettség,
•	vagyonnyilatkozat	tételi	eljárás	lefolytatása,
•	a	pályázó	büntetlen	előéletű	és	nem	áll	közgyűjte-

ményi intézményekben végezhető tevékenység folyta-
tását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
•	 magyar	 állampolgárság,	 vagy	 külön	 jogszabály	

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, fel-
téve hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvisme-
rettel rendelkezik;
•	felsőfokú	képesítés,	Szakirányú	egyetemi	végzett-

ség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szak-
vizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;
•	a	felsőfokú	szakirányú	végzettségének	és	szakkép-

zettségének, az intézmény alaptevékenységének megfe-
lelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
•	 idegennyelv-ismeret,	 amelynek	 igazolása	 történ-

het különösen legalább államilag elismert komplex 
típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenérté-
kű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről 
szóló igazolás bemutatásával,
•	 a	 kultúráért	 felelős	 miniszter	 által	 a	 kulturális	

szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követel-
ményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet 
szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőség-
ügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvé-
gezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven 

belül elvégzi. A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 
6/G.§ (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam 
elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy 
közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	pályázó	részletes	szakmai	önéletrajza,
•	 végzettséget,	 szakképzettséget,	 munkaköri	 szak-

vizsgát tanúsító okiratok másolata,
•	szakmai	gyakorlatot	igazoló	dokumentumok,
•	az	intézmény	vezetésére	vonatkozó	program,	szak-

mai 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 nyi-
latkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízás-
tól számított 2 éven belül vállalja,
•	a	pályázó	nyilatkozatát	arról,	hogy	a	pályázati	anya-

gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
•	a	pályázó	nyilatkozatát	arról,	hogy	a	pályázó	hoz-

zájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgya-
lásához,
•	 vagyonnyilatkozat-tételi	 kötelezettséget	 elfogadó	

nyilatkozat,
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától 

tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 Postai	 úton,	 a	 pályázatnak	 a	 Mezőtúr	 Város	

Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 4454-3/2018 , valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató .
•	 Személyesen:	 Mezőtúr	 Város	 Önkormányzata	

Titkárság, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 

napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az igaz-
gatói megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság 
javaslata alapján – Mezőtúr Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusz-
tus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ:

A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban 
papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláíráso-
kat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen 
szkennelt formátumban kell benyújtani,A borítékon 
kérjük feltüntetni: „Pályázat a Mezőtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói állására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.mezotur.hu honlapon szerezhet.

Mezőtúr Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Az ország első népdal-
zsoltár-éneklő versenye 

Mezőtúron
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2018. június 1-jén ismét meg-
rendezésre került a Városi 
Pedagógusnap Mezőtúr Város 
Önkormányzata és a Közműve-
lődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft szervezésében, 
melynek helyszíne a Közösségi 
Ház Nagyterme volt. 

A rendezvényt Patkós Éva képvi-
selő asszony vezette le. 
Karapancsevné Jász Ildikó a Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetője mondott szép, figyelmet 
magával ragadó ünnepi beszédet.

Az ünnepségen a Bárdos Lajos 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 
és tanárai tartottak színvonalas 
műsort. Ezúton is köszönjük a fel-
készítő tanárok és a fellépők mun-
káját.

A beérkezett laudációk számából 
ítélve városunkban rengeteg kiváló 
és munkájához elhivatott pedagó-
gus dolgozik nap, mint nap a gyere-
kek fejlődését, nevelését szolgálva.

Az elismeréseket Herczeg Zsolt 
polgármester úr és Batta Attila 
Viktor alpolgármester úr adták át.

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete  „ÉLETMŰÉRT” díjat ado-
mányozott Tornyiné Herbály Ilona, 
valamint Tóthné Kara Judit részére.

Mezőtúr Város Képviselő-

testülete „Mezőtúr neveléséért, 
oktatásáért” kitüntető díjat adomá-
nyozott Majoros Gergely részére.

A „Mezőtúr gyermekeiért” 
kitüntető díjat Nagy Ferenc részére 
adták át.

Az Emberi Erőforrások 
Minisztere, Dr. Kásler Miklós 
miniszter úr „BRUNSZVIK TERÉZ 
- DÍJAT” adományozott Kontér 
Béláné részére.

Mezőtúr Város Polgármestere 
„Elismerő Oklevelet” adományo-
zott Papp Antalné részére.

A Mezőtúri Városi Óvodák alkal-
mazotti közösségének javaslata 
alapján, az intézmény elismerő 
oklevelet adományozott, és vezetői 
dicséretben részesítette Madarász 
Jánosnét és Törökné Papp Évát a 
Mezőtúri Városi Óvodák Mesekert 
Tagintézményének óvodapedagó-
gusait. Az emléklapot és az ezzel 
járó plakettet Mezőtúr-Mester-
szállás Óvodai Társulás Elnöke 
Herczeg Zsolt és Kontér Béláné 
intézményvezető adták át.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
ezúton is gratulál minden kitünte-
tettnek és további kitartó munkát és 
jó egészséget kíván.

Tóth Ádám 
közművelődési, sport

és civil ügyintéző

Városi Pedagógusnap 2018

Mezőtúr Város Önkormányzata 
Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából városi megemlékezést tartott 
a Kossuth Lajos téren elhelyezett 
Országzászlónál.

2010-ben az Országgyűlés 
Nemzeti Összetartozás Napjává 
nyilvánította az első világháborút 
lezáró trianoni békediktátum alá-
írásának napját, június 4-ét. A béke-
szerződés a háborúban vesztes 
Magyarország és a győztes antant 
szövetség hatalmai között jött létre, 
többek között az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlása miatt meg-
határozta Magyarország új határait.

A 2018-as megemlékezés a 
Belvárosi Református templom 
harangzúgásával, majd a Himnusz 
közös éneklésével kezdődött. A 
műsorban a Túri Olvasókör 
Egyesület tagjai – Kalóczkai 

Sándorné és Patkós Éva – működtek 
közre. Szűcs Dániel városi képvise-
lő, a Művelődési, Oktatási és Sport 
Bizottság elnöke mondott beszédet. 
Hangsúlyozta: „őrizzük hagyomá-
nyainkat és erősítsük barátságun-
kat, összetartozásunkat határon 
túli barátainkkal...” A beszédet 
követően a Pannonikum Együttes 
két tagja – Hegyi Károly és Ráduly 
Levente – zenés összeállítását hall-
gathatta meg az emlékező közös-
ség. 

Ezt követően a történelmi egyhá-
zak képviselői mondtak imát, majd 
a kegyelet, az emlékezés virágai-
nak, koszorúinak elhelyezése 
következett. 

Az esemény a Szózat és a Székely 
Himnusz közös eléneklésével 
zárult. 

Bodor Márti

Nemzeti Összetartozás Emléknapja

Dalárünnep az Erkel Színházban
2018. május 13-án már harmadik 

alkalommal rendezte meg a Magyar 
állami Operaház „Dalárünnepét”. 
Ez a rendezvény a magyarországi 
énekkarok számára reprezentatív 
fellépési lehetőséget biztosít.

A Vivace kamarakórussal 2016-
ban is részt vettünk ezen a jeles 
alkalmon, olyan sikert aratva, hogy 
a rendezvényről készült promós 
anyagban a mi énekünk szolgáltat-
ta az aláfestő zenét, jó néhány 
képet is bevillantva az énekkarunk-
ról. 2017-ben más elfoglaltságaink 
miatt nem vettünk részt, az idén 
azonban elhatároztuk, hogy ismét 
benevezünk. 

Az előadás az Erkel Színházban 
volt. Az egész napos rendezvényt a 

színház karigazgatója és karnagya 
vezette le, a színpadon ülve „beszél-
gettek” az éppen fellépő kórusok-
ról, saját szavaikkal, néha viccesen 
előadva a kórusok történetét. 
Tőlünk is elkérték (volna) az ellen-
őrzőnket, amiért tavaly nem vol-
tunk ott. 

Aztán elénekeltük a választott 
műsorunkat: Benet: Weep o mine 

eyes-t; Bárdos Lajos: Este van már 
c. kórusműveket. Amikor levonuló-
ban voltunk, a két „beszélgető” így 
kommentálta a műsorunkat:

„Te, ezek olyan tiszták voltak, 
hogy a hangvillát hozzájuk lehetett 
volna hangolni.” Na, nem mon-
dom, hogy nem esett jól a dicséret. 

Az est fénypontja Orff: Carmina 
Burana előadása volt. A nézőtéren 

közel ezer énekes ült, s a színpadon 
helyet foglaló Opera Kórussal 
együtt énekelte a monumentális mű 
három tételét, köztük a híres O 
Fortunát. Biztos vagyok abban, 
hogy „csak” hallgatni is nagyszerű 
élmény lehetett, de benne lenni, s 
énekelni….. Szóval nagy élmény 
volt.

Hamarosan, június 3-án ismét 
Budapestre utazunk, a kelenföldi 
Evangélikus templomban adunk 
közös hangversenyt az Inferno 
Minor kórussal.

Várunk szeretettel mindenkit, aki 
éppen pont arra jár.

Csiderné Csizi Magdolna,
karnagy
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Mezőtúri központtal 1993 óta a 
11-12 éves diákok körében országos 
szintű szervezet jött létre, a Kaán 
Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny, amely 
20 alközponttal működik. 
Napjainkig közel 250.000 gyerek 
vett részt a 3 szintű versenyen. 
Kiemelt volt az 5., 10., 20.és a 25. 
évforduló, amelyen Kaán Károly 
emlékoszlopot, Kaán Károly mell-
szobrot, emlékparkot és emléktáb-
lát avattak. A hosszú évek óta vég-
zett tehetséggondozás, tanulmányi 
versenyek szervezése, a határon 
túli iskolákkal kiépített kapcsolat-
rendszer, a civil szervezetekkel vál-
lalt együttműködés példaértékű.

Az általuk indított tehetséggon-
dozás terepet biztosít az eredmé-
nyekhez vezető utak sokféleség-
ének elfogadásához, a hagyomá-
nyos oktatási formák gazdagításá-
hoz és a környezeti nevelés népsze-
rűsítéséhez.

A Kaán Károly Verseny célját az 
induláskor így fogalmazták meg: a 
különböző iskolatípusban tanuló 
11-12 éves tanulóknak lehetőséget 
biztosítani a környezetük önálló 
megfigyelésére, kutatómódszerek 
alkalmazására, egy-egy önálló vizs-
gálati feladat elvégzésére. E célok 
helyességét a több mint két és fél 
évtizedes tapasztalat is igazolja, 
valamint a környezettudatosság 
erősítését szolgáló programot ajánl 
az 5-6. osztályos tanulóknak, a 
megvalósításban is részt vesz és 
kommunikálja azokat. Így pld. Új 
Néplap, TermészetBúvár újság, 
Erdészeti Lapok, televízió, rádió, 
Háromszék Újság, a Mi Erdőnk c. 
újság.

Saját kiadványaiban is népszerű-
síti a versenyt, az általuk szerkesz-
tett Kaán Károly tanári segédanyag 
és a Kiselőadás, amely eddig 25 
kötetben jelent meg. Nyomon köve-
ti a Kaán Károly Országos 

Természet- és Környezetismereti 
Verseny döntőjén résztvevő tanulók 
életútját a Herman Ottó és a Kitaibel 
Pál verseny vonatkozásában. 
Visszahívja őket a verseny megnyi-
tójára előadónak, csakúgy, mint a 
vajdasági Törökbecse és az erdélyi 
Sepsiköröspatak- Kálnok, Árkos 
(Mezőtúr testvértelepüléseiből) 
tanulóit és felkészítő tanárait is. 

A Kaán Károly XXVI. Országos 
Természet- és Környezetismereti 
Verseny házi fordulóin 6998 tanuló 
vett részt. 2018. április 13-án egy 
időben 964 fő 5. és 6. osztályos 
tanuló versenyzett az ország 19 
megyéjében és Budapesten közel 
400 felkészítő tanár segítségével.  

Budapesten kerületenként 3-3 tanu-
ló versenyzett, összesen 120 tanuló. 

Közülük megyei és fővárosi 
győztesekként 25 tanuló 2018. 
május  25-26-27-én Mezőtúron 
mérte össze tudását. Meghívottként 
vettek részt a Sepsiszentgyörgyi 
Székely Mikó Kollégium tanulói,  
az 5. osztályos Kisgyörgy Gergő és 
Cretu Csanád. Felkészítőjük 
Kisgyörgy Sándor.

Az alábbi településekről érkeztek 
versenyzők: Abony, Balatonkenese, 
Budapest, Üllés, Hajdúnánás, Hort, 
Kaposvár, Karcag, Kiskunhalas, 
Kőszeg, Miskolc, Nagykanizsa, 
Nógrád, Nyírbogát, Rábacsécsény, 
Szabadbattyán, Szigetvár, Tamási, 
Tata, Vésztő.

Az ünnepélyes megnyitót részvé-
telével megtisztelte Andrésiné Dr. 
Ambrus Ildikó, az Országos 
Erdészeti Egyesület alelnöke, 
Puskás Lajos, az Erdészeti Erdei 
Iskolák szakosztályelnöke, Herczeg 
Zsolt és a testvértelepülés 
Sepsikőröspatak - Kálnok polgár-
mestere - Kisgyörgy Sándor. A ren-
dező iskola fenntartója részéről 
nagytiszteletű Mihalina László igei 
köszöntésével nyílt meg a XXVI. 
Kaán Károly Országos Verseny. Ezt 
követően Égerné Tamás Annamária, 

a Mezőtúri Református Kollégium 
igazgatóhelyettese köszöntötte a 
verseny résztvevőit. 

A Mezőtúri Református Kollégium 
tanulóinak színvonalas műsorát 
hallgathatták meg a résztvevők. 

Az ünnepélyes megnyitó után az 
iskola udvarán található Kaán 
Károly emlékparkban koszorúzásra 
került sor. Az elmúlt évben itt 
került elhelyezésre a Győrfi Sándor 
Kossuth-, Munkácsy-, Med-
nyánszky- és Magyar Örökség - 
díjas szobrászművész alkotása, 
amelyet 2002-ben a verseny 10 éves 
évfordulójára készített. Az elmúlt 
időben 25, a győztesek nevével ellá-
tott levéllel gyarapodott a szobor. 

Az emlékteremben a 26 év 
Aranykönyveit, fotóalbumait, póló-
it, tanári segédanyagait, okleveleit 
tekinthették meg, amely minden 
évben kiadásra kerül. 

2018. május 25-én 15.00 órától a 
kiselőadások bemutatására került 
sor a Református Kollégium díszter-
mében, amelyek magas színvonala 
a zsűrit nehéz döntési helyzetbe 
hozza. 

A kiselőadásokat követően a 
Mezőtúri Református Kollégium 
diákjai színvonalas műsort adtak a 
versenyzők és felkészítő tanáraik 
tiszteletére a Református Kollégium 
dísztermében. Felkészítő tanár: 
Kovácsné Kálnai Róza, Marczi 
Ernő.

A terepgyakorlati nap 2018. 
május 26-án Kaán Károly 
emlékfaültetéssel kezdődött a 
Belvárosi Református Nagytemplom 
kertjében. Az év fájának, a virágos 
kőrisnek elültetésére került sor.  Az 
erdész munkáját megismerték, a 
NEFAG Zrt. Erdészeti Erdei Iskola 
vezetője Csikós Eszter segítségével. 
Dr. Tóth Albert Prof. Emeritus 
bemutatta a kunhalmokat 
Túrkevén, majd Kisújszálláson a 
Móricz Zsigmond Református 
Kollégium múzeumszertárát. 
Karcagon a Lombkorona tanös-
vényt ismerhették meg a résztve-
vők, ahol a gyakorlatban is bemu-
tathatták tudásukat a terepgyakor-
lati feladatok megoldásával.

2018. május 27-én az elméleti for-
dulóra került sor. Időközben a felké-

szítő tanárok megismerték a ver-
senynek otthont adó történelmi 
emlékhelyet. Ezt követően Bódis 
Bertalan digitális tananyagok, eszkö-
zök alkalmazása a természetismeret 
oktatásában címmel tartott előadást 
a felkészítő tanárok részére. 

A XXVI. versenyév alkalmából 
emlékérmek, emlékplakettek átadá-
sára került sor. Kisgyörgy Sándor 
Sepsiköröspatak-Kálnok polgár-
mestere is átvehette ezt az elisme-
rést. Ezt a díjat kapta Kisgyörgy 
Zoltán geológus, újságíró, aki sze-
mélyesen nem tudott részt venni az 
ünnepségen. Az ünnepélyes díjki-
osztáson a tanulók számos ajándé-
kot kaptak, a szponzorok és támo-
gatók jóvoltából.  Az első három 
helyezett tanuló és felkészítő taná-
ra Kaán Károly Emlékérmet kapott, 
melyet Győrfi Sándor Kossuth –
díjas szobrászművész készített. 

Minden tanuló ajándékcsomag-
gal térhetett haza, a TermészetBúvár,  
az Erdészeti Lapok és a Mi erdőnk 
kiadványait is magukkal vihették. A 
húsz visszatérő tanár, akik 2-16 
alkalommal vettek részt a mezőtúri 
országos döntőn, emléklapot, 
emlékplakettet és könyvjutalmat 
kaptak. 

Az országos természetismereti 
versenyen résztvevő tanulók a 
NEFAG Zrt. Erdészeti Erdei Isko-
lájában, Szolnokon, kedvezményes 
táborozásra lehetőséget kaptak. 

A verseny rendezői megköszön-
ték az Emberi Erőforrás 
Minisztérium, az Agrárminisz-
térium, a Herman Ottó Intézet, az 
Országos Erdészeti Egyesület, 
Mezőtúr Város Önkormányzata, a 
Mezőtúri Református Egyházközség 
és a Mezőtúri Református 
Kollégium, a Vasutas Nyugdíjas 
Klubok Országos Szövetsége, vala-
mint hazánk nemzeti parkjainak a 
versenyhez nyújtott segítségét.

Kisgyörgy Sándor  Sepsikörös-
patak-Kálnok polgármestere nagy-
lelkű felajánlást tett: települése 
nevében szeretettel meghívta a ver-
seny jövő évi résztvevőit és a ver-
senybizottságot egy erdélyi termé-
szetismereti jutalomtáborozásra. 

Dr. Krizsán Józsefné
a versenybizottság titkára

Kaán Károly Verseny huszonhatodszor

Ünnepélyes megnyitó

Fődíjas versenyzők és felkészítő tanáraik
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A Magyar Néprajzi Társaság 2012 
óta – a fenti címmel – minden évben 
meghirdeti néprajzi gyűjtőpályáza-
tát (www.tradicio.weebly.com). 
Azzal a céllal, hogy az önkéntes 
gyűjtőket buzdítsák arra, rendsze-
rezzék ismereteiket pályaművekbe 
és azokkal járuljanak hozzá  a 
magyar néprajzi közkincs gyarapo-
dásához.  A Tradíció Pályázat a 
hagyományos értékeinkre és a 
jelenlegi kulturális formákra, azok 
mentésére irányul. A pályamunkák 
a Néprajzi Múzeum Etnológiai 
Archívumában kerülnek elhelye-
zésre, illetve a Tradíció című maga-
zinban is közre adják őket. Ennek a 
lapnak az első száma, mely 2016-
ban jelent meg remek elméleti és 
gyakorlati instrukciókat tartalmaz a 
gyűjtőmunka módszertanához. 

Köztudott, hogy Mezőtúr dísz-
polgára Kiss Imréné Mikes Éva évti-
zedek óta megszállott helytörté-
nészként kutatja városunk és az itt 
élt, ill. itt élő emberek történetét, 
életviteli szokásait. Összegyűjtött 
ismereteit igyekszik a közszámára 
is elérhetővé tenni. Már a  ’80-as 
években állandó résztvevője volt a 
megyei múzeum által meghirdetett 

pályázatoknak. Több pályaműve   
könyvként (Mezőtúri temetkezési 
szokások, Festők, faragók, népmű-
vészek a Berettyó partján, Túri kál-
váriák és 1956) is megjelent. Szinte 
törvényszerű volt, hogy részt 
vegyen a Tradíció Pályázaton is. 
Először 2015-ben kapcsolódott be a 
programba, akkor férje szüleinek, a 
Cs. Kiss házaspárnak fazekas mun-
kásságát mutatta be. Ez évben két 
témával vett részt a pályázaton: 
„Kupai Sándor  mezőtúri tanyasi 
fafaragó munkássága”,  és  „Egy 
mezőtúri szövőnő – Siposné Bujda 
Sára – életének emlékei” címmel 
nyújtotta be dolgozatát. 

2018 május 12-én, egy néprajzi 
konferencia keretében került sor a 
pályázat eredményhirdetésére, 
Budán az ELTE Tanítóképző dísz-
termében. Az idei fordulóban 25 
pályamű érkezett be, melyeket a 
kor követelményei szerint már 
elektronikus úton kell eljuttatni a 
meghirdetőhöz.  Évike dolgozatai a 
legnagyobb elismerést kapták a 
bíráló bizottságtól, „nagyon jó” 
minősítéssel illették őket!

Miközben szívből gratulálunk 
Kiss Imrénének és köszönjük a lan-
kadatlan értékmentő és ismeretter-
jesztő munkáját, egyben másokat is 
biztatunk, hogy  figyeljék a jövő évi 
kiírás témaköreit és kapcsolódja-
nak be a pályázatba!

Berczeliné Boldog Mária

Tradíció Pályázat 2018

Kupai Sándor Tiszakürtön 1979

Az elsimerés átvétele

Május utolsó napján a Városi 
Galériában került sor a XIV. Alföldi 
Fazekas Triennálé pályázati anyagá-
ból rendezett kiállítás megnyitására 
és az ünnepi díjkiosztóra. A vendé-
geket Csüllög Edina népzenész 
moldvai népdalai után Herczeg 
Zsolt polgármester és Kelemen 
László, a Hagyományok Háza 
főigazgatója köszöntötte. A kiállí-
tást Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke 
nyitotta meg, aki a beszédében 
kitért a helyi kerámiahagyományok-
ra is, illetve személyes élményeit 
mesélte el Mezőtúrral és a mezőtúri 
fazekassággal kapcsolatban. A díjak 
átadása előtt Csupor István néprajz-
kutató méltatta a bekerült anyagot, 
az utóbbi évek egyik legszínvonala-
sabbjának nevezte azt.

A nagy múltú, 1979-ben Szolnokról 
elindult megmérettetésnek napjaink-
ban a Hagyományok Háza a fő szer-
vező intézménye, munkájukba kap-
csolódik be felváltva, háromévente 
Mezőtúr és Karcag. A rendezvények 
szervezését városunkban a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN. Kft. és a 
Túri Fazekas Múzeum munkatársai 
végezték. A program koordinátora, a 
kiállítást kurátora Nagy-Pölös Andrea 
néprajzkutató, a Hagyományok Háza 
- Népi Iparművészeti Múzeum muze-
ológusa volt.

Az ez évi kiírás elsősorban a cse-
répedények és kályhacsempék 
díszítményét helyezte előtérbe, a 
régen közkedvelt díszítési módok – 
márványozás, ruggatás, rátét stb. – 
felelevenítését szorgalmazta. Az 
ország számos pontjáról érkeztek 
kerámiák, amiket áprilisban a hét-
tagú népi iparművészeti zsűri 
darabról darabra véleményezett, 
vagy kiállításra és zsűriszámra 
alkalmasnak talált, vagy elutasított.

A program délután a Közösségi 
Ház Jurta termében folytatódott,  
ahol konferenciára került sor, ami-
nek témája a magángyűjtemények és 
a közgyűjtemények kapcsolata volt, 
illetve olyan magángyűjtemények 
mutatkoztak be, melyek nyitottá tet-

ték néprajzi, népi cserépedény anya-
gaikat. A konferencia Mezőtúr Város 
Önkormányzata támogatásával 
került megrendezésre.

A díjazottak névsora és a díjakat 
felajánlók sora, akiket köszönet 
illet a rendezvény támogatásáért:
-NAGYDÍJ: Káldi Károly, Rábapatona
- I. díj: Kozák Éva, Gerjen
- I. díj: Győri Erzsébet, Duna-

szentgyörgy
- II. díj: Szénási János, Hódmező-

vásárhely
- II. díj: Szente Krisztina, 

Szentendre
- III. díj: Vinczéné Lőrincz Ágnes, 

Budapest
- III. díj: Bercsényi Péter, Pásztó
- III. díj: Bercsényi Tamás, Pásztó
- Mezőtúr Város Díja: Gonda 

István, Mezőtúr
- Interkerám Kft. különdíja.: Szalay 

Imre, Győr
- FolkTrend Díj: Csuti Tibor, 

Zalaegerszeg
- Dr. Draskovits Dénes különdíja: 

Patkós Erika, Mezőtúr
- Hagyományok Háza különdíj: 

Károly Hedvig, Balatonmagyaród
- Hagyományok Háza különdíj: 

Harangozó Rita, Marcali
- Damjanich János Múzeum külön-

díja: Bíróné Búsi Ágnes, Mezőtúr
-A Túri Fazekas Múzeum különdí-

ja: Szűcs Tímea, Budapest
-A Mezőtúri Közművelődési és 

Sport KN. Kft. különdíja: Biharyné 
Zoltán Emese, Mezőtúr
- Túri Kamra különdíja: Busi Péter, 

Mezőtúr
- Túri Kamra különdíja: Fazekas 

Ferenc, Nádudvar
- Túri Kamra különdíja: Takács 

Eszter és Szabó Zoltánné
- Gonda Sándor különdíja: Vincze 

Dániel, Jászladány
- Dr. Csillagh Sándor különdíja: 

Forró István, Hódmezővásárhely
- Szellemi Kulturális Örökség 

Igazgatósága különdíja: Szabó Éva 
Julianna, Veresegyház

A Városi Galéria kiállítása július 
3-ig látogatható. 

Pusztai Zsolt muzeológus

Fazekas pályázat Mezőtúron

arTúr Fesztivál - 2018. augusztus 7-11.
InFusion Trió, Zanzibar, Péterfy Bori & Love Band,

Ewald Rézfúvós zenekar

Túri Vásár - 2018. augusztus 12.
Republic, Alma Zenekar, Baby Gabi, Mr. Rick

...és még sokan mások! 

TÚRI FULLÁNK NEMZETKÖZI 
VÍZILABDA FESZTIVÁL

2018. AUGUSZTUS 8-11.
Mezőtúr, Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda

www.turifullankkupa.hu
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Egyik kedvenc Fellini filmem – az 
Országúton mellett – a Ginger & 
Fred (tiszteletadás a géppuska-lábú 
Ginger Rogers és Fred Aster előtt), 
Giulietta Masina Marcello 
Mastronardi főszereplésével, 
amelyben a rendező sok humorral, 
iróniával, de szeretettel mutatja be 
a már idősebb korú régi „híressé-
gek” pénzdíjas vetélkedését egy 
bulvár televíziós műsorban. 
Hatalmas komédia! Ennek egy sze-
rényebb és felületesebb változatai a 
magyar televízió egyes csatornáin is 
felfedezhetők, ahol a zsűri felsőbb-
rendűsége tudatában aláz meg 
önjelölt sztárokat. 

Szerencsére vannak értékesebb 
vetélkedők is, hiteles, nagy tudású, 
humanista bírálókkal, akik valódi 
pedagógusok is. Ilyen a hamarosan 
végéhez közeledő „Virtuózok” című 
zenei verseny is. Három kategóriá-
ban - Kicsik, Tinik és Ifjú felnőttek – 
mutatják be tudásukat a résztvevők. 

Két évvel ezelőtt indult el a kap-
csolatfelvétel az egyik kecskeméti 
művészeti iskola és a régi finnorszá-
gi lakóhelyem egyik iskolája között. 
Néhány nappal ezelőtt örömmel 
utaztam el – meghívásukra – 
Kecskemétre, ahol egy remek közös 
koncertet adtak a két intézmény 
diákjai. A legnagyobb sikert Beke 
Márk, a 17 éves harsonás aratta, aki 
a Virtuózok egyik nagy esélyese. 
Tanárával, Kuna Lajossal harminc 
éve Finnországban ismerkedtem 
meg, az Ő gyermekei alapították 
meg a már országos hírű Fourtissimo 
zenekart, mely már többször hang-
versenyezett az adventi műsor sze-
replőjeként Mezőtúron is. A kecske-
méti koncert hatására született meg 
bennem a gondolat, hogy ezt a 
tehetséges fiatalembert milyen jó 
lenne meghívni a Dalvarázs együt-

tes augusztus 11-i hangversenyére. 
Bízom benne, hogy ez az álom is 
valóra válhat egy jó szponzori támo-
gatással, de addig is szurkoljunk 
Neki és szavazatainkkal támogas-
suk Őt a június 8-i döntőben! 

A másik, szívemnek kedves vetél-
kedő az évente megrendezésre kerü-
lő Ifjú Zeneszerzői Pályázat, mely-
nek szervezője  a  mezőtúri Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészet-oktatási 
Iskola. Az immáron országossá 
bővülő versenyre, a legtávolabbi 
jelentkező egy győri fiú volt. 
Büszkeséggel tölt el, hogy a 7. döntő-
nek három mezőtúri résztvevője volt: 
Gácsi László, Bán Lőrinc és Uhljár 
Mihály Dávid. A versenyművek szín-
vonala és az előadók hangszerbeli 
tudása évről évre emelkedik! 

Gácsi László és Bencsik Dániel 
június 2-án művészeti záróvizsgára 
várta a közönséget a városi zeneis-
kolába. A két fiatalember – akik a 
Református Kollégium diákjai  – 
tizenkét éven át volt a művészeti 
intézmény növendéke. A műsoruk -  
a követelményeknek megfelelően – 
különböző korok, stílusok (barokk, 
bécsi klasszika, romantika) nagy 
zeneszerzőinek műveiből állt össze, 
amit a telt házas közönség nagy ová-
cióval fogadott. Köszönet az intéz-
ménynek, tanáraiknak, szüleiknek 
és végül, de nem utolsó sorban 
nekik! Tehetséges, szorgalmas fiata-
lok, kiváló emberek, akiknek továb-
bi sikereket kívánunk! 

Továbbra is jó szívvel ajánlom 
figyelmükbe a Ki mer ma? című 
műsort, melyet  11.50-től a Bartók 
Rádióban, majd 14 órától a M5 tele-
víziós csatornán hallgathatnak 
meg. 

Kellemes zenei élményeket kívá-
nok a nyári hónapokra is! 

Berczeli Endre

Zenei hírek

A Bodoki Helytörténeti 
Egyesület és a Települési Értéktár 
Bizottság közös szervezésében, 
május 14-én rendezték meg az 
„Őrizzük Mezőtúr értékeit” 
című, 60 év felettieknek szóló 
vetélkedőt. Jelen volt a Gál 
Ferenc Főiskola támogatói tevé-
kenységével.

A februárban meghirdetett ver-
senyre a város civil szervezeteiből 
11 csapat jelentkezett, melyből 9 
csapat 5 fő részvételével igyekezett 
legjobb tudása szerint megméret-
tetni. 

Résztvevők: 
- Mongol- Agrár ZRT 

Népdalköréből 2 csapat (Bazár és 
Flóra) 

- Bodoki Helytörténeti Egyesület 
csapata

- Együtt- Egymásért Klub csapata
- Szív -Ér Klub csapata
- Újvárosi Hagyományőrző Klub 

csapata
- Siketek és Nagyothallók Klub 

csapata
- Túr-tű Foltvarró Szakkör csapata
- Mezőtúri Cukorbetegek Klub-

jának csapata
A szervezők kimerítő forrás-

anyag megadásával segítették felké-
szülő munkánkat. Minden csapat 3 
előzetes felkészülést igénylő felada-
tot kapott: 

- névválasztás
- a Települési Értéktárban szerep-

lő elemek közül egy elem bemuta-
tása 4-5 percben (36 elem közül) 

- a tanyasi életmódhoz kötődő 
tevékenységek, szokások össze-
gyűjtése.

A versenyt a Közösségi Ház Jurta 
termében rendezték meg. 
Rendkívül jó hangulatban, egymást 
figyelve „fiatalos”lendülettel mér-
kőztek a csoportok. 

Versenyfeladatok voltak: 
- helytörténettel és értéktárral 

kapcsolatos TOTÓ,
- épületek, köztéri alkotások fel-

ismerése fotók alapján, 
- egy perces kérdések (kihúzott 

számok alapján) 
- egy Települési Értéktári elem 

bemutatása,

- a tanyasi életmódhoz kötődő 
tevékenységek, szokások időre tör-
ténő lejegyzése. 

A verseny irányítója Szabó 
András, a Bodoki Helytörténeti 
Egyesület elnöke volt. 

A zsűri tagjai voltak: 
- Pusztai Zsolt: Múzeum 

Igazgató, a zsűri elnöke, a 
Települési Értéktár Bizottság tagja,

- Musulin Kornélia: a Települési 
Értéktár Bizottság tagja,

- Berczeliné Boldog Mária: a 
Lámpás című honismereti, közis-
mereti és irodalmi lap szerkesztő 
bizottságának tagja. 

Minden résztvevő csapat reme-
kül felkészült, díjazásban részesült. 
A zsűri az első három helyezett cso-
portot nevesítette. Köztük minimá-
lis pontkülönbség volt. 

I. hely: a Szív Klub
II. hely: a Bodoki Helytörténeti 

Egyesület
III. hely: a Mongol- Agrár ZRT 

Népdalkörének csapata. 
Mennyire igaz, hogy az ember 

holtáig tanul! Igazán jól éreztük 
magunkat a felkészülés során és a 
versenyen is. Remek agytorna, 
remek időtöltés remek közösség 
építő program volt- ez a közel 3 
hónap-számunkra. Megerősödött 
bennünk, milyen sok-sok értékkel 
rendelkezik a mi kis városunk. 
Hányszor elmegyünk értékeink 
mellett! Nézünk, de nem látunk! / 
Magam is így vagyok!/

Biztatunk minden civil szerveze-
tet, hogy kapcsolódjon ehhez a fel-
híváshoz. Érdemes közösségépítő 
tevékenységben részt venni! 
Felüdülés számtalan új ismeretet 
szerezni! 

Köszönet az ötletgazdának! 
Köszönet a rendezőknek! Köszönet 
a könyvtár dolgozóinak! 

„ Csendesen, de erősen érezzük, 
hogy tartozunk valahová. 

Egy fizikai és szellemi tájhoz, 
mely elidegeníthetetlenül miénk”

Bálint György 

Bán Zsóka
Seres Attiláné

„Őrizzük Mezőtúr értékeit”

Még most is fájnak a sebek,
És fájni is fognak örökké,
Jézus Krisztus, Te aki
A Keresztfán értünk szenvedtél,

Láttad népünket és
Magyar Hazánkat, 
Ahogy keresztre feszítették, 
Akkor, ott Trianonban! 

Akik ezt tették, a gyilkos
Sebeket ejtették,
Pilátus Pontius kegyetlenségét
És egymást túlharsogva

Hirdették, bevégeztetett,
Magyarok, nektek végetek!
Aztán harmadnapra

Krisztusunk feltámadtál, 
Erőt, reményt, jövőt
Nekünk magyaroknak adtál, 

És feltámadtunk, ma is
Élünk, és itt vagyunk,
Veled Édes Jézusunk,
Szűz Mária, oltalmazónk, 
A Te országod vagyunk. 

De a sebeink ma is fájnak,
Meghalt őseink ma is várnak
A végső feltámadásra, 
Boldogasszony Anyánk
Országának
Teljes feltámadására. 

Dr. Keresztes Károly 

Harmadnapra
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Hazánk egy gyönyörű ország, s 
nekünk még sok felfedezni való 
szépséget rejteget. Épp ezért a 
Henry Dunant nyugdíjas klubunk-
kal 2 napos kirándulásra indultunk.  

Csapatunk, kilépve a szokásos 
alföldi környezetből felszabadultan 
vette birtokba a martonvásári 
Brunszvik kastély festői környezetét. 
A hófehér falú Tudor stílusú kastély 
Beethoven emlék-múzeumába oda-
képzeltük a „Halhatatlan Kedvest” 
Brunszvik Jozefinnel, a Holdfény-
szonáta csodálatos hangjait.

Pákozdon, a Mészeg-Hegyen 
kialakított történelmi emlékpark-
ban az 1848. szeptember 29-i dia-
dal obelikszkje, a II. világháború-
ban elesett katonák emlékét őrző 
Don-Kanyar kápolna, szoborpark 
szinte megérinthető közelségbe 
hozta a történelmet.

Utunk következő helyszíne a 
Géza fejedelem alapította koronázó 
város – Székesfehérvár volt. 

Belvárosi sétánkon kihagyhatat-
lan látnivalók sora következett, 
régészeti feltárások színhelye – 
Középkori Romkert árkádjai - és 
képzőművészeti gyűjteménye. 
Különleges és értékes köztéri alko-
tások, mint a Városház tér, Fehérvár 
emblematikus jelképe: az 
Országalma vörösmárvány díszkút-
jával, és a Püspöki Palotával, 
Himmer-Ház, Kati néni bronz szob-
ra, a Vörösmarty színház szecesszi-
ós és eklektikus stílusú épülete a 
sétáló utcában. Az 1745-56 között 
barokk stílusban épült Ciszterci 
templomot csodáltuk meg kívül és 
belül. Két tornyával kiemelkedik a 
belváros műemlékei köréből, lenyű-
göző rokokó szószéke, sekrestyéjé-
nek gazdagon díszített bútorzata. A 
meleg nyárias időben szomjunkat a 
rózsaligeti magas ásványi anyag-tar-
talommal bíró, szénsavas forrásvi-
zes kútnál enyhítettük.

Meghallgattuk az órajáték zené-
jét, láthattuk figuráit, melyek a 
magyar történelem legendás kirá-
lyait és alakjait ábrázolják. 
Székesfehérvár páratlan építészeti 
remekművében, a Prohászka 
Ottokár római katolikus emlék-

templomban hálát adtunk a szép 
látnivalókért. A tökéletes körtemp-
lom klasszicista, modern stílusával, 
52 m-es magasságával, 30 m átmé-
rőjű kupolájával egy Európa szerte 
unikum, vele egyenlő nagyságú 
csak a firenzei dóm.

Megcsodáltuk a székesfehérvári 
Tádzs Mahal-ként emlegetett, 
Guiness Rekordok könyvében is 
jegyzett Bory várat. A kiránduló 
csapat szemet gyönyörködtető épí-
tészeti remekműben tehetett órányi 
sétát a szobrászművészet és festő-
művészet alkotásai közt.

Néhány km-t utazva, Fejér megye 
egyik gyöngyszemét, a 
fehérvárcsurgói Károlyi kastélyt és 
ötven hektáros arborétumos parkját 
látogattuk meg. Henrich Koch és Ybl 
Miklós építészek tervezésében 1844-
1855 között épült klasszicista, eklek-
tikus stílusú épületegyüttes 2016 óta 
a rekonstrukciónak köszönhetően 
újra eredeti pompájában tündököl.

A második nap délutánja is gaz-
dag élményt nyújtott csoportunk-
nak. Magyarország egyik legszebb 
és egyetlen látogatható klasszicista 
kastélyába mentünk Dégre, melyet 
hazánk legnagyobb – 300 hektáros 
angolparkja ölel körül. A Pollack 
Mihály építész által tervezett 
Festetics kastély mérföldnyi hosz-
szúságú halastavait hidacskákon át 
sétálva szemléltük. Az ipszilon 
alakzatban összefolyó vizek szigeté-
nek érdekessége a németalföldi stí-
lusban épült Hollandi-ház – vörös 
tégláival már messziről kimagaslott.

Vidám hangulatú kirándulásun-
kat Dunaföldvár felé folytattuk, 
ahol a XV. században emelt híres 
Török-toronyból az Alföldet és 
Dunántúlt összekötő Beszédes 
József hídra tekintettünk le.

Klubunk 28 fős létszámmal, 
fáradtan, de élményekkel gazda-
godva tért vissza a kétnapos kirán-
dulásról. Köszönetünket fejezzük 
ki a pénzbeli támogatásért Herczeg 
Zsolt polgármesternek, Mezőtúr 
Önkormányzatának, hogy ebben az 
évben is segítette klubunk kiemel-
kedő programjának megvalósítását.

Gellért Edit - klubvezető

Május 10-11-én a koronázó városban
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Múzeumok Éjszakája program a Túri Fazekas 
Múzeumban

„Hívjuk, hogy hívjunk…”
Régi idők fényképészete

Az utóbbi egy évtizedben szinte teljesen eltűntek a hagyományos filmre 
készített, papírra nagyított fotók, maga az évszázados technika is feledésbe 
merül. A Múzeumok Éjszakáján szeretnénk megmutatni azoknak, akik 
már csak a digitális fotózással találkoztak, hogy milyen volt használat köz-
ben egy fotólabor, hogyan készültek a fekete-fehér képek. Azokat, akik 
pedig dolgoztak még ezekkel az eljárásokkal, egy kis nosztalgiázásra hív-
juk, elevenítsék fel ezeket az emlékeket és készítsenek egy szép képet.

Kétféle módon készíthetnek nagyított képet:
1. Hozhatnak be a régi fekete-fehér negatívjaik közül olyat, melyet sze-

retnének nagyítatni.
2. Helyben, az ideiglenesen kialakított fényképészműhelyben készíthet-

nek portrét vagy saját géppel, vagy a múzeum gépeivel, illetve a múzeum 
körül külső felvételeket.  Fekete - fehér filmet tudunk biztosítani.

A fotólabort és a fényképészsarkot az Impro Fotóklub segítségével ren-
dezzük be a Túri Fazekas Múzeum kiállító épületében. A program alatt a 
fényképezés múltját bemutató filmeket tekinthetnek meg  az érdeklődők.

A programon egyszerre 4-5 személy tud dolgozni, ezért a beosztás 
miatt előzetes bejelentkezés szükséges.  A bejelentkezéskor kérjük, hogy 
hagyják meg valamely elérhetőségüket. 

A program június 23-án, szombaton 18 órától kezdődik és 22 óráig tart.
Bejelentkezni  hétköznap 8-16 óra között lehet:
Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
Tel: 0656/350-174 és 30/315 16 27
E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

kertgondozásból származó zöld-
hulladékok begyűjtése 2018-ban 
is a szelektív hulladék (narancs-
sárga kuka) ürítésével egy idő-
pontban, négyhetente történik.

A hulladékok elszállítása 
továbbra is az általunk forgalma-
zott biológiailag lebomló zöld 
zsákokban lehetséges melynek 
ára: br. 200 Ft/db.

A zsákok megvásárolhatóak a 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. székhelyén 5400 
Mezőtúr, Kávási S. u. 25. szám 
alatt.

Köszönjük megértésüket.
Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft.

06-56-350-037
www.mturiellato.hu

Véradás

2018. június  27-én Véradás lesz 
a Közösségi Házban

8-13 óráig.

Szükséges iratok: 
Személyi igazolvány, 

lakcím-kártya, 
TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

www.mkskft.hu

2018. június 3-án egy kedves 
meghívásnak tett eleget a Vivace 
kamarakórus. A budapesti Inferno 
Minor kamarakórus vendégei vol-
tunk egy hangverseny erejéig a 
kelenföldi evangélikus templom-
ban. A találkozót több hónapos ter-
vezgetés, egyeztetés előzte meg. 
Programot egyeztettünk, közös 
művet tanultunk meg. 

A Vivace kamarakórus is sok-sok 
nehézség, egyeztetés után végül 
15-fővel tudott kiállni ezen a hang-
versenyen. A koncerten jó néhány 
volt mezőtúrival találkoztunk, akik 
büszkék voltak ránk, mi pedig örül-

tünk, hogy megint csak vihettük jó 
hírét kis városunknak. 

Az Inferno Minor kamarakórus 
tagjaiban jó barátokat  találtunk, 
hamarosan Mezőtúron is találko-
zunk majd. Érdekes, újszerű műve-
ket hallhattunk tőlük, izgalmas 
zenei „csemegéknek” örülhettünk. 

A Vivace kamarakórus legköze-
lebb Tiszakürtre utazik a XI. 
Nyárköszöntő Dalostalálkozóra. 
Aztán pedig találkozunk az Artúr 
Fesztiválon. 

Addig is: Viva la Musica!

Csiderné Csizi Magdolna, karnagy

Csakazértis Vivace



 14 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2018. június 8.

24. WAKO Világkupa

2018. május 17.- május 20. között 
került megrendezésre a 24. 
Hungarian Kickboxing World Cup 
Budapesten a BOK (volt Syma) 
csarnokban. A rendezvényen 38 
ország mintegy 2600 versenyzője 
kvalifikálta magát 247 egyesületből. 
Az idei év idáig legnagyobb kick-
box rendezvényén a TVSE sportolói 
is képviseltették magukat négy 
fővel.

Szakosztályunk versenyzői kick-
light szabályrendszerben vágtak 
neki a küzdelmeknek: Tóth Károly 
„Karimó” felnőtt korcsoportban a 
-69 kg-ban, Ádám Sándor junior-
ként a -63 kg-ban, Földesi Szabolcs 
szintén juniorként a -79 kg-ban, 
míg Lajter Dorina cadett korcso-
portban +65 kg-ban várta a küzdel-
meket. Egyenes ágú kieséses rend-
szerben kerültek lebonyolításra a 

küzdelmek, így aki veszített, búcsú-
zott a további megmérettetésektől. 
A súlycsoportokban nem ritkán 20 
versenyző is volt regisztrálva, így 
alaposan át kellett gondolni a takti-
kát, hogy legalább az első nyolc 
helyre be tudjunk kerülni. Az első 
körben ez szerencsére nem okozott 
gondot, a nemzetközi klubok ver-
senyzői sem tudták megállítani har-
cosainkat. A legjobb nyolc között 
kaptuk az első hideg zuhanyt, ami-
kor Tóth Károly „Karimó” és Lajter 
Dorina is hajszál híján, de vereséget 
szenvedett. Összesítésben végül 
mindketten az 5. helyen zárták a 
versenyt, ezáltal – ha nem is a 
dobogón, de- pontszerző helyen 
végeztek.

Földesi Szabi és Ádám Sanyika is 
beverekedte magát a legjobb négy 
közé, azonban ott már elfogyott a 

lendület és alul maradtak a mentáli-
san erősebb ellenfeleikkel szem-
ben, így mindketten végül a dobogó 
alsó fokára állhattak fel, a 3. helyre.

Összességében a legkisebb lét-
számmal induló egyesület volt a 
miénk a Világkupán, ennek ellené-
re minden versenyzőnk pontszertő 
helyen végzett, így abszolút nincs 
okunk szégyenkezni, sőt! Az évek 
óta végigszenvedett edzések, küz-
delmek mégiscsak beváltották a 
versenyzői reményeket, hiszen a 
világ legnagyobb kick-boksz szer-
vezetének világkupájáról ismét 
sikerült érmekkel hazatérni. Ez 
alapján ismételten megállapíthat-
tuk, hogy a TVSE Kick & Thai-
boksz szakosztályának nemzetközi 
porondon is van keresni valója.

Köszönjük a Túrkevei Városi 
Sport Egyesület támogatását, hogy 
el tudtunk jutni eme nívós küzdő-
sport rendezvényre, valamint külön 
köszönet Lajter Róbertnek, a ver-
senyzők küzdőtérre való eljuttatá-
sában vállalt szerepéért.

Hajós Sándor
szakosztályvezető

Bíró László
edző

Mezőtúri Horgász 
Egyesület, Feeder Botos 

Horgászverseny
2018. május 27.

Túrtő

1.hely: Csikós Attila 14,64kg.
2.hely: Pap István 12,13kg.
3.hely: Ádám Tibor 11,02kg.
4.hely: Kerékgyártó Antal 9,75kg.
5.hely: Veres Imre 9,68kg.
6.hely: Hodos András 7,90kg.
7.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos
7,53kg.
8.hely: Tar László (Kabos) 6kg.
9.hely: Csató Sándor 4,95kg.
10.hely: Patkós Zsolt (Füles)
4,48kg.
11.hely: Ifj. Ádám Tibor 4,47kg.
12.hely: Fadgyas Antal 3,65kg.
13.hely: Vásárhelyi Lajos 2,69kg.
14.hely: Kézsmárki Attila 2,31kg.
15.hely: Tar Ákos 2,29kg.
16.hely: Csató Gulliver Gábor 
1,30kg.
17.hely: Ványai Zoltán 1,18kg.
Össz. fogás: 105,97kg.
Össz. induló: 17 fő.

Gratulálunk a versenyzőknek!
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Pünkösd Kupa, Családi Finomszerelékes 
Horgászverseny 1gyerek+1felnőtt,

Mezőtúr, Ligeti tó  - 2018. május 20.
1.hely: Vékony Patrik, Csikós Attila - 6,36 kg.
2.hely: Balog Lajos Viktor, Balog Lajos -2,13kg.
3.hely: Gulyás Bence, Gulyás Sándor - 1,28kg.
4.hely: Bolevácz Réka, Kecze Béla - 0,98kg.
5.hely: Orbán Csilla, Veres Imre - 0,85kg.
6.hely: Hodos Mira, Hodos András - 0,61kg.
7.hely: Tar Ákos, Tar László - 0,60kg.
8.hely: Jóni Vivien, Jóni Barna - 0,52kg.
Össz. létszám: 26 fő.
Össz. fogás: 13,33kg.
Legnagyobb hal: Balog Lajos Viktor, 2,13kg, ponty.
Köszönjük a kitartást azoknak a csapatoknak is, akiknek nem sikerült 

halat kifogni!
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást:   Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Mentész Zrt, Kiss 
Georgina, Mezőtúri Horgász Egyesület, Mezőtúr és Vidéke.

 

Figyelem Gyerekek! Következő Horgászverseny!

Mezőtúri Horgász Egyesület, Gyerek és Ifjúsági 
Horgászverseny

 2018. június 24.  Helye: Ligeti tó.
Egyéni, Finomszerelékes (úszós), 1 bot-1 horog

Ideje: 8-11 óráig.
Nevezés: 7 óra, 
Nevezési határidő: 2018.06.23.
Nevezni a Pinki Horgászboltban és Veres Imre versenyszervezőnél.
Tel: 06/20-9159700
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ELHUNYTAK
Gombás Sándor élt 81 évet,

Nagy József élt 72 évet,
Horváth István Pál élt 75 évet,

Török Imréné Hamza Margit élt 75 évet,
Iván Sándorné Kovács Erzsébet élt 92 évet,
Fejes Mihályné Simon Klára élt 96 évet,

Kovács István József élt 83 évet,
Szűcs Istvánné Benkó Róza élt 87 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Június 8- 14-ig: 
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth út 9-11
Tel: 06/56-550-445
Június 15-21-ig:
Vasúti gyógyszertár: 
Mezőtúr, Köztársaság út 1. 
Tel: 06/56-350-637

Állatorvosi ügyelet: 
 Június 9-10-én: 
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Benzinkút mögött
Tel: 06/20-975-1073
Június 16-17-én: 
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi út 22. 
Tel: 56/850-006,
06/30-664-8257

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

Bíró Bálint
(Szilágyi Vanda)

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- 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 időnt úli megkereséshez telefonon egyezte-

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

Hodos Zalán
(Kovács Magdolna)

Fehér Jázmin Lara
(Raffael Ramóna)

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:  H-P: 8-17 ó Szo: 9-13 ó Vas: zárva

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)
Melegszendvicsek, hamburgerek, bermudák, hot-dogok, wimpy, üdítők, 

édességek, kávék, capuccinók! 

Jassó Dominik
(Varga Anikó)

NAPKÖZIS TÁBOROK  A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  5 napos úszó- és vízilabda napközis 
táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus

kezdetekkel:

I.: 2018. 06. 18-tól  
II.: 2018. 06. 25-től    Részvételi díj:
III.: 2018. 07. 02-től    15.000,- Ft/fő/5 nap
IV.: 2018. 07. 09-től További részletekről érdeklődni, illetve
V.: 2018. 07. 16-tól  jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
VI.: 2018. 07. 30-tól  Baukó Péter: 06 70 333-9851
VII.: 2018. 08. 06-tól  Kéki Dorottya: 06 30 658-3022
VIII.: 2018. 08. 13-tól Zsovák Péter:  06 30 232-3780

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  Mezőtúri Úszószakosztálya kis

létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, 
haladó és extra haladó szinten, délelőtt vagy délután az alábbi turnus 

kezdetekkel:
I.: 2017. 06. 18-tól  Dorka nénivel
II.: 2017. 06. 25-től  Peti bácsival
III.: 2017. 07. 02-től  Dorka nénivel
IV.: 2017. 07. 09-től  Peti bácsival
V.: 2017. 07. 30-tól  Dorka nénivel
VI.: 2017. 08. 06-tól  Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetősé-

geken:
Baukó Péter:  06 70 333-9851
Kéki Dorottya: 06 30 658-3022


