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„Egy este a jövő már múlt lesz. Akkor visszanézünk, és látni fogjuk az ifjúságunkat.”
/Louis Aragon/

Kedves Ballagó Diákok!

A Kossuth Lajos úti Általános Iskola ballagói

A Teleki Blanka Gimnázium ballagói

A ballagás az egyik legfontosabb mérföldkő egy tanuló életében. Most is
szívesen és sok pozitív élménnyel gondolok vissza az általános iskolás,
majd a középiskolás ballagásomra. Megannyi emlékkel és annál is több
reménnyel énekeltem osztálytársaimmal a „Ballag már a vén diák” sorait.
Számos beszédben elhangzik, hogy ha egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. Ez valóban így van. Bár sokszor úgy érezzük, hogy sok felesleges információk zúdul ránk tanulmányaink során, de előbb-, vagy utóbb hasznunkra válnak azok is.
Sajnos az elmúlt időszak az iskolás létre is rányomta a bélyegét, de a ballagás ünnepi pillanata talán ezt is feledtetni tudta. Olyan évek vannak
mögöttetek, amelyek sokszor talán küzdelmesnek tűntek, de minden
bizonnyal az életetek egy meghatározó részei maradnak. A nyári szünetet
kihasználva pihenjétek ki az elmúlt éveket és gondolatban készüljetek fel
az újabb kihívásra.
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN. Kft. nevében szívből gratulálok és további sok sikert kívánok végzős
diáknak!

Az idei év Talentum díjazottjai:

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium –
Geszti Tamás, technikumi tanuló
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános
Iskola és Óvoda – Katona Boglárka, gimnáziumi tanuló
A Bonus Discipulus díjat kapták:

Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és
Óvoda ballagói (fotó: Borzi Lajos)

Mezőtúr Város Önkormányzata 2018-ban megalapította a Bonus Discipulus,
valamint a Talentum díjakat, amelyeket a Mezőtúr városában kiemelkedően
tanuló diákok kapják. A díj a kitűnő eredmények elismerése, valamint az iskolai tanulmányok anyagi támogatása. A Bonus Discipulus díjat azon általános
iskolai végzős diákok kaphatják, akik a 8 év alatt minden tanévben legalább
4,8-as átlagot értek el. A Talentum díjra olyan diákokat javasolhatnak az intézmények igazgatói, akik mezőtúri iskolában érettségiznek, felsőoktatási intézménybe jelentkeztek, állandó mezőtúri lakcímmel rendelkeznek és a középiskolai tanulmányai során legalább 4,7-es átlagot értek el. A díjakat 2021-ben
Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester adták át.

Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános
Iskola és Óvoda - Nagy Martin
Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Lajos
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája – Varga Réka
A kitűnő tanulmányi eredményekhez szívből gratulálunk!
Az újság lapzártáig a Rákóczi iskola ballagása még nem zajlott le, így
arról a következő számban fogunk hírt adni.
Bodor Márti
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Elkezdődtek a kerékpárút kivitelezési munkálatai

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
GINOP Plusz-1.2.1-21

Örömmel tájékoztatom a város
lakosságát, hogy június 7-én, a
Kálvin téren elindult a kerékpárút
építése. A kivitelezővel történt szerződés megkötését követően számos
műszaki egyeztetésen vagyunk túl,
melyben a szerződött feleken kívül
a műszaki ellenőr és a tervező is
részt vett. Még számos részletet
egyeztetnünk kell, ilyenek pl. a
közmű üzemeltetők kérései, az
esetleges nyomvonal módosítások.
Nagyon
fontos,
hogy
a
Közútkezelő is kiadja a munkavégzéshez szükséges engedélyét,
tekintettel arra, hogy a nyomvonal a
legtöbb helyen az állami közút mellett halad.
Többen megkerestek az elmúlt
napokban, hogy mi fog történni a
nyomvonalba eső fákkal? Ezzel
kapcsolatban már a tervezés során
megfogalmaztuk azon szándékunkat, hogy lehetőleg minél több fát
meg kell mentenünk. Ezért már a
tervek is úgy készültek el, hogy ez a
kérésünk figyelembe lett véve. Pl. a
kórház előtti szakaszon is az a
szándékunk, hogy olyan műszaki

megoldás szülessen, amellyel el
tudjuk kerülni a fák kivágását.
Azokat a fákat, amelyeket a
nyomvonal egyéb részein hely
szűke miatt ki kell vágnia a kivitelezőnek, azokat pótolni fogjuk.
Mint már arról korábban tájékoztatást adtam a két projekthez
önkormányzatunk bruttó 87 millió
Ft forrást biztosít a pályázati forrás
mellé. Ezzel kapcsolatban forrásráemelési kérelmekkel fordultunk az
illetékes Minisztériumhoz, melyek
kedvező elbírálása esetén a fenti
önerő nagyrészt visszakerülhet
önkormányzatunk költségvetésébe.
A beruházások fontosságára való
tekintettel a témában az ősz folyamán önkormányzatunk közmeghallgatást fog tartani, ahol minden
felmerülő lakossági kérdésre
választ fogunk adni. Amennyiben
addig is valakinek bármilyen kérdése van, azt felteheti írásban a pm@
mezotur.hu email címen, vagy szóban a 06/56/551-902-es titkársági
telefonszámon.
Herczeg Zsolt
polgármester

Befejeződött az alsórészi játszótér kerítésének
építése

Sok szülő kérésének megfelelően Harmat Mihályné képviselő asszony
szorgalmazta a körzetében, az alsórészen található játszótér kerítésének
építését.
A kivitelezést képviselő asszony a 2021-es képviselői keretének terhére
valósította meg, a munkálatokat a Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő KN Kft. végezte.
A kerítés sok gyermek biztonságos szórakozását segíti elő.
Bodor Márti

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti
évben legalább 3 fő volt,
• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhel�lyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei,
• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium?
(Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében)
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Milyen tevékenységek támogathatóak?
• Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint
infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások
bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
• Képzési szolgáltatások igénybevétele
• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzése
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
• 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19.
• 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. - 2021. október 18.
• 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. január 17.
Mennyi támogatást lehet igényelni?
10 000 000 – 629 300 000 Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?
A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Kell-e önerő a projekthez?
Igen, minimum 30% mértékben
Mennyi előleg igényelhető?
100%, maximum 629 300 000 Ft
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24
hónap áll rendelkezésre.
Hol valósítható meg a projekt?
Budapest kivételével Magyarország egész területén
Várhatóan hány projekt kap támogatást?
– 3000 db
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 200 000 000 000 Ft
A felhívás keretében beérkezett kérelmekről az irányító hatóság egyszerűsített eljárásrend szerint hoz döntést.
A felhívás teljes egészében megtalálható: https://www.palyazat.gov.hu/
ginop-plusz-121-21
Kérdés esetén felvilágosítást tud nyújtani a Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
(5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. , 06-56-551-925, 06-56-551-926,
varosfejlesztesi@mezotur.hu).
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- Naperőmű-park létrehozását támogatta az önkormányzat
- új bizottsági tagok kezdték meg a munkát - sajtótájékoztatót tartott Herczeg Zsolt polgármester
Június 9-én Herczeg Zsolt
polgármester úr sajtótájékoztatót tartott a május hónapban megszületett polgármesteri döntésekről.
– Az önkormányzat belterületi
útépítéseihez is kapcsolódott polgármesteri döntés. Mit tartalmaz
a határozat?

tam meg, hogy ők nem értik, hogy
mi az eljárás lényege. A Fidesz
KDNP képviselői támogatták a
javaslatot. Mivel ez önkormányzatunk alapvető érdeke, így azt a döntést hoztam meg, hogy a közbeszerzési eljárás elindul. Bízom benne,
hogy eredményes lesz az eljárás és
jó ütemben tudunk haladni a földes
utcák megszüntetése terén.
– Az önkormányzati gazdasági
társaságok éves beszámolója is
téma volt. Mit lehet azokról tudni?

A kép illusztráció

– E pontban a földes utcák megszüntetéséről beszélünk. Erre a
célra legutóbb 2019-ben tudtunk
350 millió forintot fordítani. Ebből
19 utcában építettünk útalapot és 8
utca, melyekben a korábbi években
elkészült az útalap, aszfaltburkolattal került lezárásra. A 2021. évi költségvetésünkben 100 millió forintot
tudtunk betervezni erre a célra.
Tekintettel arra, hogy ezt a feladatot
a következő években is szeretnénk
minél nagyobb összegből megvalósítani, azzal a javaslattal éltem a
képviselő-testület tagjai felé, hogy
egy olyan közbeszerzési eljárást
folytassunk le, amelynek a befejezésével, eredményes lezárásával
egy keret-megállapodást tudunk
kötni. Ezt a módszert már több település használja, többek között
Szolnok megyei jogú város is.
Ennek értelmében az önkormányzat lefolytat egy közbeszerzési eljárást, kiválasztja a három legkedvezőbb árajánlatot tevő vállalkozást,
majd ezt követően 4 éven keresztül
már csak ezt a három céget versenyezteti meg – árajánlatok bekérésének formájában. Ennek előnye
egyrészt az, hogy nem kell minden
egyes projekt esetén közbeszerzési
eljárást lefolytatni – aminek jelentős költsége van és sok időbe telik
–, másrészt a közbeszerzési eljárásban megadott árak már nem emelkedhetnek, csak csökkenhetnek.
Látható, hogy minden azt indokolja, hogy egy ilyen módszert alkalmazzunk.
A Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület részéről ezt a
javaslatot nem támogatták a képviselők. A frakcióvezető úr által elküldött vélemény alapján azt állapítot-

– A 2020-as évről szóló beszámolót és a 2021. évi üzleti tervet kellett
benyújtaniuk a gazdasági társaságoknak. Természetesen ezek az
anyagok is kiküldésre kerültek a
képviselő-testületi tagok számára.
Öt gazdasági társaságunk van, ezek
közül most 4-et érintettünk, hiszen
a Mezőtúri Ipari Park Kft. már áprilisban benyújtotta az anyagait. A
beszámolók és az üzleti tervek elfogadásra kerültek. Az ügyvezetői
béremeléssel, jutalmakkal kapcsolatban a felügyelő bizottságok megfogalmazták az álláspontjukat,
amelyek igen vegyesek voltak. Én a
kapott vélemények alapján úgy tartottam korrektnek, hogy most –
tekintettel a vírushelyzetre – egy
ügyvezető kolléga részére sem
hagytam jóvá sem bérfejlesztést,
sem jutalom kifizetését. Erre a
témára szándékom szerint a képviselő-testület az ősz folyamán még
vissza fog térni.
– A bejegyzett civil szervezetek
támogatására 2021-ben is pályázatot írt ki Mezőtúr Város Önkormányzata. Milyen eredmények
születtek?
– Nagyon fontos ez a téma. A
képviselő-testület, amikor a költségvetést elfogadja, minden évben
egy bizonyos keretet határoz meg a
bejegyzett civil szervezetek támogatására. Örömmel jelenthetem,
hogy minden pályázónak jóváhagytunk támogatást. Sok esetben sajnos nem tudtunk annyit, amennyit
kértek, de az elmúlt évekhez hasonló volument megkapja mindenki és
így a terveiket meg tudják valósítani a szervezetek. Nagyon örülök
annak, hogy a járványügyi jogszabályok alapján a társadalmi élet
újra indulhat a városunkban is.
– Egy naperőmű-park létrehozását
is támogatta az önkormányzat.
Milyen formában?
– Egy vállalkozás megkeresett
bennünket, hogy magántulajdon-

lesz önkormányzatunknak.
– Több bizottságban személyi változás történt. Mely bizottságok
ezek?

A kép illusztráció

ban lévő területeket, mezőgazdasági földeket szeretne megvásárolni,
vagy bérelni. A vállalkozó a településrendezési tervünk módosítását
kérte, azért, hogy ezen a 120 hektáros területen naperőmű-parkot hozhasson létre. Ez egy óriási volumenű beruházás lenne, ezzel az
önkormányzatunk várható helyi
iparűzési adóbevétele 50 millió
forint összeggel növekedne évente,
ami a kezdeményezés támogatását
indokolja. A Tegyünk Együtt
Közösségünkért Egyesület részéről
ezt az előterjesztést sem támogatták a képviselők. Az egyik fő indokuk az volt, hogy a beruházás a
vadászturizmust zavarhatja. Utána
kérdeztem az illetékesektől, az ő
tájékoztatásuk szerint ez a kivitelezés nem jár ilyen veszéllyel. A szóban forgó bevételből átlagosan 5 db
földes utcát tudnánk megszüntetni
évente. Városunk érdeke, hogy
ehhez a bevételhez hozzájussunk,
így ezt a határozati javaslatot elfogadtam.

– Dr. Csellár Zsuzsanna az
Egészségügyi és Szociális Bizottság
külsős tagja elköltözik városunkból,
helyét Kovács Anett Beáta veszi át.
Ő a Református Egyházközség fenntartásában működő idősek otthonának vezetője.
A Művelődési Oktatási és Sport
Bizottságban Dr. Hock Ernő halála
miatt volt szükség új személy bevonására. Korábbi képviselő társunk
Csányi Richárd került a bizottság
tagjai közé. Dr. Hock Ernő a
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő KN Kft. felügyelő
bizottságában is tevékenykedett, ott
Balázs László vállalkozó veszi át a
posztot.
Az új tagoknak jó munkát és jó
egészséget kívánok!
– A Makk József utca esetén is előrelépés történt. Hol tart a beruházás?

– A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló anyag is napirendre került. Mit lehet kiemelni
ebből?

A kép illusztráció

– Május 31-én az önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló anyag került a
képviselő-testület tagjai elé. A zárszámadásról beszélünk. Ez 4,6 milliárd forintos bevételi főösszegről,
valamivel több, mint 3 milliárd
forint kiadási főösszegről és 1,6 milliárd forint maradványról szól.
Elmondható, hogy 2020-ban is
fegyelmezetten gazdálkodtunk,
akkor már a Covid időszakában
nagyon óvatosan költekeztünk
tekintettel arra, hogy nem láttuk
előre azt, hogy adóbevétel kiesése

– Ez egy örömteli hír. A Makk
József utcával kapcsolatosan már
korábban adtam tájékoztatást,
hogy az elmúlt évben sikerrel
pályázott az önkormányzatunk a
Belügyminisztérium
pályázati
kiírására. Több mint 20 millió forintot nyertünk és valamivel több,
mint 10 millió forint önerőt biztosítunk majd a nyár folyamán megvalósuló beruházáshoz. A projekt
műszaki tartalmát tekintve az út
teljes hosszában a burkolat marása
történik meg és egy új aszfaltszőnyeget kap. Ezt követően az útpadka rendezése meg fog történni. Az
árajánlatoztatás lezajlott, a nyertes
kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van. Így a
nyár folyamán a kivitelezési munkák megvalósulhatnak.
Bodor Márti
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Megnyitott a Városi Strandfürdő!

A Mezőtúri Városi Strandfürdő
és Fedett Uszoda szerencsés elhelyezkedéséből adódóan a város
csendes, nyugodt környezetében,
főleg a helyi lakosság számára
egész évben várja a pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégeit. A jelenlegi állapotot jól ismerve, a régióban szinte egyedülállóként az 50
méteres kültéri meszes falú nagymedence igazi kuriózumnak számít, melynek vonzereje az úszó
sportok gyakorlásában és a rekreációs tevékenységekben rejlik.
A kültér és a fedett uszoda gyógymedencéje minősített 36-40C°-os
alkáli-hidrogénkarbonátos gyógy-

vízzel rendelkezik, amely kiválóan
alkalmas a reumatikus, a mozgásszervi, a nőgyógyászati megbetegedések utókezelésére. Magas sótartalma jótékony hatást gyakorol
egyes bőrbántalmakra is. A strandmedence 28-30 C°-os vize fiataloknak és időseknek is egyaránt lehető-

séget ad a nyári élmények gyűjtésére. A vízforgatós gyermekpancsoló
a 0-6 éves korosztálynak ajánlott és
a medence közvetlen közelében
gyermekjátszótér és egyéb fából
készült egyedi játszóeszközök találhatóak.
A fürdő szomszédságában talál-

ható az Erzsébet liget és a 6 hektáros Ligeti-tó valamint a frissen felújított „Vadászház” szálláshely és
kávézó, melynek felső szintjén 4 db
felújított, klimatizált 3 fős saját
zuhanyzós szoba található.
A fürdő 2,5 hektáros területe teljesen parkosított, ahol az árnyékot
adó fák, díszcserjék mellett a nagy
összefüggő zöldterület is szerepet
kap. Vonzereje a ritkán tapasztalt,
kevésbé zsúfolt, csöndes, stresszmentes környezet.
2021. július 03-án tartandó
strandnyitó rendezvényünk keretében többek között aquafitness és
szabadtéri fitness bemutató megtartására is sor kerül, melyre
várunk minden kedves érdeklődőt!

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Befejeztük az alsórészi játszótér
kerítésének építését 75 méter hos�szon. A kerítés megépítését Harmat
Mihályné képviselő asszony idei
évi képviselői keretéből valósítottuk meg. Ezúton is kérjük Önöket,
hogy amennyiben játszótereinken
rendellenességet illetve hibát
tapasztalnak, jelentsék központi
email címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi
telefonszámunkon. (0656350037).

folyamatos volt a város csapadékvíz
elvezető csatornáinak, valamint a
földmedrű csapadékvíz elvezető
árkainak tisztítása, kotrása és a
hozzájuk tartozó átereszek tisztítása. Továbbra is kérjük a lakosságot,
hogy az ingatlanok előtt levő csapadékvíz-elvezető árkokat rendszeresen takarítsák.
Hétköznapokon és hétvégén is a
megszokott nyitva tartási időben
várjuk a sportolni vágyókat és a kis-

Júniusban is folytattuk a város
köztereinek, parkjainak ütemterv
szerinti zöldterület rendezését.
Fűkaszákkal és fűnyírótraktorokkal
a hónap feléig mintegy 200.000
nm2-nyi területen vágtuk le a füvet,
szedtünk össze és szállítottunk el
az ott található hulladékot.
Befejeződött a nyaralótulajdonosok jelentős hozzájárulásával,
munkatársaink és gépeink segítségével a Peresi Méher zug nyaralóövezeti földútjának felújítása.
Közel két kilométer hosszúságban az alábbi földprofil utak
gréderezéssel történő karbantartását végeztük el. (Kert. u., XXIII. u,
XXIX. u., Mátyás K., Nyárfa u.,
Pacsirta u.,)
Júniusban ütemterv szerint

gyermekes családokat a Mezőtúri
Városi Oktatási Centrumban (Petőfi
tér 1.) alatt működő Mini Fitness
teremben és Játszóházban. A szolgáltatások, a jelenleg hatályos kormányrendelet rendelkezései alapján vehetők igénybe. Megértésüket
köszönjük!
Megnyitottuk a Városi Strand-

fürdő kültéri medencéit. Felhívjuk
kedves vendégeink figyelmét, hogy
a strand az érvényben lévő
194/2021. (IV.26.) kormányrendelet
alapján látogatható. Nyitvatartás
mindennap 9:00 és 20:00 óra között.
Köszönjük szíves megértésüket!

A Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.
segédmunkás munkakörben,
kompüzemeltetési feladatokra
munkavállalók jelentkezését
várja.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen,
vagy személyesen előre egyeztetett időpontban lehet.
H-5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.
Telefon: +36 56/350-037,
www.mturiellato.hu
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„Én és a legjobb barátom”
A Városi Gyermeknaphoz szorosan kapcsolódik minden évben a
Gyermeknapi rajzkiállítás. Idén ezt
egy kicsit később tudtuk megvalósítani, hiszen általában a programsorozat a kiállítás megnyitóval és
eredményhirdetéssel kezdődik.
Ez alkalommal is igyekeztünk
lekövetni az aktuális jogszabályi változást, így a korábban online kiállításként induló felhívásunkat meghosszabbítottuk és a beérkezett alkotásokból felrendeztük a Közösségi
Ház 124-es termében a tárlatot.

Nagyon örülünk annak, hogy a
nem egyszerű helyzetben is minden kategóriába érkeztek alkotások. A zsűrink több, mint 100 rajz
közül választotta ki a dobogósokat.
A zsűri tagjai ezúttal Mészáros
Zsanett a Rákóczi úti Általános
Iskolából, Debreczeni Zsófia a
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
részéről és Pete Lajos a Kossuth úti
Általános iskola pedagógusa és a
Mezőtúri Városi Televízió főszerkesztője voltak.
A szervezők nevében szeretném
kihangsúlyozni, hogy jó volt ismét
személyesen találkozni a gyermekekkel és méltóképpen átadni a jól
megérdemelt jutalmakat. Külön
öröm számunkra, hogy a július
9-én, délelőtt megtartott eredményhirdetésre és kiállítás megnyitóra a
gyerekek igen szép számmal eljöt-

tek a pedagógusokkal, vagy szüleikkel. Köszönjük, hogy a pályázatot
teljessé varázsolták a termet betöltő
mosolyukkal.
Díjazottak:
Óvoda
Különdíj: Kiss Lajos 3 éves
Csoda-Vár Óvoda Cirmi csoport Játék a Bánya-tónál
III. Meggyes Aida Zsuzsanna Szent István Katolikus Óvoda Őzike csoport

A díjakat átadta a zsűri részéről
Mészáros Zsanett pedagógus.
Természetesen, ahogy a rajzos
gyermekek már megszokhatták
számos különdíj is kiosztásra került
ez alkalomból.
Mezőtúr Város Önkormányzatának különdíjait Szűcs Dániel
alpolgármester adta át:
Óvoda:
Takács
Babett
Százszorszép Óvoda
Alsó: Molnár Borostyán Mezőtúri Református Általános
Iskola 3.b
Felső: Vecseri Alexandra Anikó Szent István Katolikus Általános
Iskola és Óvoda

Rafael Bence Krisztofer Gyermek-kert Óvoda 5 éves
Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft. különdíjait átadta
Bordács László ügyvezető:
Óvoda: Roszik Janka - Csoda-Vár
Óvoda Maci csoport
Alsó: Fejes Zsófia - Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 2.b
Mezőtúri Városi Televízió
részéről különdíjat adott át Pete
Lajos főszerkesztő:
Óvoda: Gonda Vince - Csoda-Vár
Óvoda Nyuszi csoport
Alsó: Mészáros Eliza - Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 2. a.
Az eredményhirdetésről minden
alkotó egy emléklappal és egy kis
édességcsomaggal tért haza. A tár-

II. Kruchió Liza - Csoda-Vár
Óvoda Maci csoport
I. Csúth-Tolnai Máté - Csoda Vár
Óvoda - Katica csoport
Alsó
Különdíj: Ugrai Gréta 1. osztály
- Szent István Katolikus Általános
Iskola
III. Hajdú Félix - Rákóczi úti
Általános Iskola 4. a osztály
II. Bagi Sára - Rákóczi úti
Általános Iskola 2. osztály
I. Nagy Anna - Üllői Árpád
Fejedelem Általános Iskola 2. b osztály
Felső:
III. Kiss- Forró Noémi - Mezőtúr
Református Általános Iskola 6. osztály
II. Prifer Petra Andrea - Kossuth

A fák titka
Az Erdő fái között
Meg-megállva,
Hallgatom a Csendet.
Átölelnek a lombok,
Simogatnak a levelek.

Lajos Általános Iskola
I. Balogh Diána - Katolikus
Általános Iskola 5. osztályos tanuló

Nyugalom, szeretet.
És ha jön a vihar,
A Fák eggyé lesznek,
Nem látta még senki,
Hogy a Fák összevesznek.

Beszélnek hozzám,
És egymáshoz az ágak,
Csókot hordoznak a szelek,
És a mélyben örökké
Ölelkeznek a gyökerek.

Ember, Tanulj! Ez a Fák
Legnagyobb titka,
Mindig egymásért,
Soha egymás ellen,

Tanuljatok tőlünk
Emberek, íme
Ilyen az örök

Azért, hogy minden Fa
Örökké élhessen.
Dr. Keresztes Károly

Mezőtúri Művészeti Közalapítvány különdíjait Lengyel Krisztina
ügyvezető adta át:
Óvoda: Simonka Maja - Szent
István Katolikus Óvoda - Őzike csoport
Alsó: Szőke Eszter - Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 1. b.

lat július 9-ig tekinthető meg a
Közösségi Ház emeleti 124-es termében. Ezúton is köszönjük az
alkotásokat és szívből gratulálunk
minden rajzolónak.
Bodor Márti

Ficsak Mezőtúr Alapítvány
különdíját Pozderka-Kocsok Anita
kurátor adta át:

Mezőtúr városban
2021. április 28. és 2021. június 23. között
tüdőszűrő vizsgálat zajlik.
A szűrés helye:
Kézműves Ház
A vizsgálat időpontja:
hétfő 12.00 - 17.00-ig
kedd 08.00 - 13.00-ig
szerda 12.00 - 17.00-ig
csütörtök 08.00 - 13.00-ig
péntek 08.00 - 13.00-ig
2021. június 23-án, szerdán a
szűrés 12.00 – 16.00 óráig
tart.

VÉRADÁS
Június 29-én 8-12 óráig véradás lesz a

KÉZMŰVES HÁZBAN.
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
TAJ kártyáját hozza magával!
Magyar Vöröskereszt
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Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület (TEKE)
hírek

2021. 06. 06-án a TEKE városi
képviselői, illetve az egyesület tagjai fogadóórát tartottak a piacon,
ahol célul tűzték ki, hogy a régóta
elmaradt lakossági találkozókat
bepótolhassák, megkezdhessék,
illetve minél több emberrel beszélgethessenek és pártoló tagokat
toborozzanak az egyesületbe.
Még alig állítottuk fel a standunkat, amikor mosolygós, bizakodó
emberek vettek körül bennünket.
Fiatalok, középkorúak, idősek egyaránt. Rengeteg problémát és jelzést kaptunk, amelyeket továbbítunk és megoldást keresünk rájuk.
A pártoló tagok elsőként értesülhetnek rendezvényeinkről, elért
eredményeinkről és szívesen fogadjuk, ha ötleteikkel segítik munkánkat, hiszen ezért is alakultunk meg,
hogy közösen együtt alakítsuk
Mezőtúrt.
Nagy öröm számunkra, hogy

sikeresen zártuk a délelőttöt, pártoló tagokkal és önbizalommal felvértezve. Sok erőt ad ez nekünk a
további munkánkhoz. Köszönjük.
Tervezzük, hogy az elkövetkező
időszakban több helyszínen is tartunk fogadóórát, ahol szívesen ves�szük, ha még többen élnek a pártoló tagsággal, illetve elmondják személyesen is véleményüket, gondolataikat.
Kövessék facebook oldalunkat,
ahol a helyszínekről, időpontokról
értesülhetnek!
Nem elég álmodozni.
Egy nagy-nagy álom kell!
Nem elég megérezni,
de felismerni kell!
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el;
jövőnket - tudni kell!
(Váci Mihály)

2021. június 18.

Nemzeti Összetartozás Napja
A Nemzeti Összetartozás Napja
az 1920-as trianoni békeszerződés
aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, amelyet
2021. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés.

A Túi Olvasókör Egyesület

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több
állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság, s
egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A TEKE csapata

Három délelőtt a Főiskolán
A Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubjának a június 2-34-ei programjáról: a Polgármesteri
Hivatal által meghirdetett előadásán vehettünk részt, ami ismeretterjesztés és műhelymunka, az önkéntességgel címmel indult.
Volt benne kvízjáték, ismeretterjesztés, interaktív előadás, filmvetítés és beszélgetés. Az előadást egy
nagyon szimpatikus pesti emberke
vezette le, a neve: Szabó István.
Tehát mondhatjuk azt, hogy három
délelőttöt iskolások voltunk.
Rendesen 8 órakor kezdődött az
előadás, volt egy húszperces szünet. Megkávéztunk, megtízóraiztunk és folytatódott az előadás
tovább. Délben pedig a Pocakos
étteremből hozták Évikéék a bőséges ebédet. A klubból tizenegyen
vettünk részt, volt öt külsős személy, de ők is nagyon jól érezték
magukat. Két délelőtt az István tartotta az előadást, a harmadik délelőtt egy szimpatikus hölgy váltot-

ta, a neve Ágota. Őt is nagyon megkedveltük. A szimpátia kölcsönös
volt, mert azt mondták jó kis csapat
vagyunk!
Kivétel nélkül nagyon jól éreztük
magunkat mindannyian. Jó volt
ilyen idős fejjel iskolásnak képzelni
magunkat. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és
azoknak a személyeknek, akik a
szervezésben részt vettek. Továbbá
Évikének és a kis kolléganőjének,
hogy mindig boldogan hozták
nekünk az ellátmányt. Mindent
köszönünk mindenkinek, ez
nagyon jól jött a nagy Covid rabság
után. Teljesen feltöltődtünk, rengeteget ökörködtünk, nevettünk.
Egyszóval csodás volt, mesés volt.
Még a fiúk is nagyon jól érezték
magukat!
Köszönettel és Tisztelettel:
A Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők klubja
és a külsősök

Vasas István

101 évvel ezelőtt írták alá az első
világháborút lezáró trianoni békediktátumot, ami a háborúban vesztes Magyarország és a győztes

antant szövetség hatalmai között
jött létre, többek között az OsztrákMagyar Monarchia felbomlása miatt
meghatározta Magyarország új határait. Ennek hatására Magyarország
kétharmadát büntetésképpen elcsatolták a szomszédos országokhoz.

Mezőtúr Város Önkormányzata a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából városi megemlékezést tartott
június 4-én az Országzászlónál.
A harangszó és a Himnusz
eléneklése után a Túri Olvasókör
Egyesület emlékező műsora vette
kezdetét, Kalóczkai Sándorné és
Patkós Éva közreműködésével. A
megemlékezés részeként Vasas
István a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője mondta
el emlékező gondolatait, majd a
Túri Olvasókör Egyesület folytatta
műsorát. Ezt követően a történelmi
egyházak képviselői – Égerné
Tamás Annamária református lelkipásztor, Fülöp Mónika evangélikus
lelkész és Ondavay Tibor pápai prelátus – mondtak imát, valamint igei
megemlékezést.
Végül a kegyelet, az emlékezés
koszorúinak, virágainak elhelyezése következett a 2013-ban felállított
Országzászlónál. Az esemény a
Szózat és a Székely Himnusz közös
eléneklésével zárult.
Bodor Márti

„Mindazokért, kiket nem láttunk már régen...
... mindazokért egy-egy gyertya égjen.”
Fájó szívvel emlékezem a 11 éve történt balesetben elhunyt hét
emberre, kollégáimra, barátaimra.
Tigerné Erzsike,
Mlcochné Erzsike,
Marsi Melinda,
Siposné Marika,
Sipos Laci,
Vékony Imre,
és Katika.
az egyetlen túlélő, Évi (Vivi)

2021. június 18.
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Mivel a helyszín befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, hogy előzetesen regisztráljon a múzeum e-mail címén
(fazekasmuzeum@gmail.com) vagy telefonon (06 56 350 174).
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Újra megrendezésre kerül a Túri Halas Napok
Örömmel értesítjük a kedves lakosságot, hogy 2021.július 31-én a
Mezőtúri Strandfürdő és Fedett Uszoda területén megrendezésre kerül

a Túri Halas Napok!
Halétel főző versennyel, horgász versennyel, valamint egész napos hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral, gyerekprogramokkal és koncertekkel várjuk Önöket!

Az est egyik fénypontja Király Viktor élő koncertje.

A további részletes programokkal hamarosan jelentkezünk.
A rendezvény a hatályban lévő járványügyi intézkedések, korlátozások
betartásával kerül megrendezésre.
A rendezvényre és a strandra a belépés egész nap ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!
Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

ÚJRA NYITVA! - Újra indult a közösségi élet
A
194/2021.
(IV.
26)
Kormányrendelet értelmében négymillió beoltott elérése után, vagyis
május 1-től a kulturális és közművelődési színterek is megnyithattak.
A Közösségi Ház és a Városi
Sportcentrum a közösségeknek
nyújt találkozási, sportolási, kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget.
A közösségek olyan emberekből
állnak, akik számára rendkívül fontosak a társas kapcsolatok. Ez az,
amit a járvány egy időre elvett
tőlünk. Ez nem más, mint a találkozás lehetősége, a személyes beszél-

getés varázsa, az újra látjuk egymást élménye. Úgy gondolom, lelkileg sokkal jobban megviselt bennünket a bezártság, a házi karantén, a hétköznapi életünk eddig
ismeretlen új „állapota”. Az eddig
csak katasztrófafilmekben látott, de
most sajnos valósággá vált, személyesen átélt és megtapasztalt élethelyzet, amihez alkalmazkodnunk
kellett.
Az emberi kapcsolataink ennek
ellenére sem szakadtak meg.
Tartottuk a kapcsolatot a klubvezetőkkel, tagokkal, sporttársakkal

telefonon vagy interneten, a boltban vagy az utcán, ha összefutottunk örömteli volt minden perc.
Nemcsak arról beszéltünk, hogy
mikor nyithatunk már, hanem
érzelmileg mélyebb dolgokról is.
Olyanokról, amiket nem biztos,
hogy egyébként felteszünk egymásnak, vagy ha igen, akkor lehet,
hogy csak udvariasságból hallgatjuk meg a választ.
Aggódva kérdeztük, ugye a családban mindenki jól van, ha átesett a
víruson hogyan élte meg, milyen
tünetei voltak? Tudunk-e segíteni a

bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban? A gyerekek hogyan tanulnak,
hogyan élik meg az osztálytársakkal,
barátokkal való találkozások hiányát? Sokan sokféle választ adtak,
sokféle érzelmi állapotot fogalmaztak meg: lelkesítőt, lehangolót, optimistát, elkeserítőt, derűs vagy borús
jövőképet láttak maguk előtt. Egy
dologban viszont mindenki egyformán gondolkodott: nem szabad feladni, reménykedni kell, bízni kell!
Nagyon
nehéz
időszakon
vagyunk túl, de végre eljött az a pillanat, amelyet hónapok óta annyira
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vártunk, a látogatók és a munkatársak egyaránt. ÚJRA NYITVA
vagyunk!

Szervezhetőek, rendezhetőek a
városi programok, közösségi események.
Rendületlen tempóban tér vissza
a közösségi élet a falak közé.
Folyamatosan csörög a telefon, ugye
jöhetünk abban az időpontban,
mint azelőtt, ugye nem foglalt a
terem, ugye jönnek más klubok,
közösségek is, ugye minden munkatársunk jól van? Örömmel válaszolunk, hogy: igen! Nem tétlenkedtünk, amíg zárva voltunk.
Amely rendezvényeket nem tarthattuk meg, azokat lehetőség szerint
áthelyeztük az online térbe.
Munkatársaim, tekintet nélkül az
irányadó munkaköri leírásban megfogalmazott fő munkavégzési területekre, egy emberként vettek részt
a felújítási, karbantartási munkála-

mezőtúr és vidéke
tokban. Mint például: székek, asztalok javítása, csiszolása, festése.
Épületek helyiségeinek belső burkolat csiszolása, festése. Iratanyagok
rendezése, irattározás áttekintése,
leltározási munkák, pályázati adminisztráció. Betonozás, térkövezés,
féltető építés, lakatos munkák,
faipari munkák.
Azért nagyon fontos arról is
beszélni, - üröm az örömben - hogy
a hatályos kormányrendelet továbbra is szabályozza egységeink látogathatóságát. A törvényeket és a
jogszabályokat
mindenkinek,
egyénnek és létesítménynek egyaránt
kötelessége
betartani.
Amennyiben a rendelet hatályait a
szolgáltató megszegi, akár 1 évre is
bezárható. Kérjük, ne vitassák
munkatársainkon keresztül a rendeletet, mert ők csak a munkájukat
végzik, és a hatályos jogszabályokat be kell tartatniuk.
A valóban közösségért élő és dolgozó emberek, mint a munkatársaim, a számunkra legnagyobb ajándékot kaptuk vissza: Önt, Téged,
Önöket,
Benneteket
kedves
Látogatókat!
Kellemes és hasznos időtöltést
kívánunk, legyen velünk rendezvényeinken, eseményeinken!
Tisztelettel:
Bordács László, ügyvezető
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Köszönet Támogatóimnak
Tisztelt Támogatóim!
2021. május 15-én lezárult a
J.-N.-Sz. megyei területi Prima díj
középdöntője, s az Új Néplapban
közzétették a kategóriagyőzteseket.
A szervezők tájékoztatása szerint soha annyi szavazólap nem
érkezett még be a Prima díj jelöltjeire, mint idén, több mint 24000
voksot adtak le, legtöbbet a tudomány kategóriában. Az eredménytől függetlenül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a mezőtúri lakosoknak, akik szavazataikkal vagy a szavazólapok gyűjtésével
támogattak a mintegy három és fél
hónapos vetélkedési folyamatban.
Hálás vagyok a „Mezőtúr és Vidéke
városi közéleti lap” kiadójának
(MKSK Nonprofit Kft.), felelős szerkesztőjének és szerkesztőjének,
tipográfusának azért a támogató
háttérért, amit a versengés során a
szavazásra történő felhívás és a szavazási szándék folyamatos fenntartása érdekében rendszeresen megjelentetett bemutató írásukkal biztosítottak. Köszönet illeti Őket lelkiismeretes munkájukért! Köszönöm
továbbá a J.-N.-Sz. megyében élő
agrárszakember „csapatnak” (egykori egyetemi társaimnak, volt
mezőtúri, szarvasi és szolnoki főiskolai hallgatóimnak - akik közül

többen polgármesterként, jegyzőként, bankfiókvezetőként, vállalkozóként, alkalmazottként élik mindennapjaikat), hajdani mezőtúri és
szolnoki kollégáimnak, továbbá
Barátaimnak, valamint feleségem
munkatársainak és azok családtagjainak, megyebeli gyógyszerészkollégáinak és a patikalátogatóknak,
hogy erős segítő hátteret alakítottak
ki mögöttem. Jóleső érzés volt számomra, hogy megtapasztalhattam
az eljárás kapcsán azt a jó szándékot és erőt, amely a vidéki emberek
összefogásában és együttműködésében ez ügyben is megmutatkozott, s a személyemre leadott
rekordszámú szavazat tekintetében
is visszatükröződött. Még egyszer
mindenkinek köszönöm a pozitív
megnyilvánulást és támogatást.
Ennek fényében méginkább büszke
vagyok arra, hogy egész életemben
egy J.-N.-Sz. megyei kisvárosban,
vidéki emberek között élve, egy kis
főiskolán tevékenykedve szereztem
tudományos fokozatot (MTA CSc)
és értem fel az oktatói piramis csúcsára (egyetemi tanár = professzor)
és továbbra is azt vallom, hogy
vidékről is el lehet jutni magas
tudományos és szakmai berkekbe.
Tisztelettel:
Vizdák Károly

Mezőtúri régióvezető
A WFC Hungary - Független
Harcosok Szövetsége 7 éve működik Magyarországon, ez idő alatt
számos országos, nemzetközi bajnokságot és gálaeseményt rendeztek már több településen. Bejegyzett
szövetségként 2021. február óta
működik.
A szövetség az utánpótlás és felnőtt versenysport elkötelezett
támogatója, így már több mint 27
tagegyesülettel rendelkezik. A szövetség nyitott minden harcművészeti és küzdősport hátteréből érkező egyesület felé. Általános szabályrendszerrel, szakmai bizottság-

gal, bírói gárdával és versenyszabályzattal rendelkezik. Szakágai
között szerepel többek között a K-1,
Muay Thai, K-1 Fight Code,
ThaiBoxing, MMA, Light Contact.
Városunkban Bíró Lászlót nem
kell bemutatni, igen sokrétű tevé-

kenységével számtalan díjat, elismerést érdemelt ki. Legutóbb, május
elején a WFC Hungary Szövetségének
régióvezetője lett. A Mezőtúri Városi
Televízióban elmondta 2021. május
8-án Baján került sor az I. WFC
Konferenciára, ahova összehívták a
27 tagegyesület vezetőit, illetve azokat a személyeket, akik bírói képzésre jelentkeztek. Bíró Lászlót, nagy
meglepetésére, ezen az eseményen
kérték fel a régióvezetői feladatok
ellátására. A mezőtúri edző az
elmúlt évek szakmai teljesítményének tudja be a megtisztelő felkérést.
Hálás szívvel köszöni meg Mezőfi

András elnök segítségét, illetve
elmondta, hogy a szövetséghez való
csatlakozás lehetősége is az ő nevéhez köthető. A régióvezetői posztot
társadalmi megbízásként végzi
városunk edzője, de természetesen
ez nem von le az aktivitásából.
A fent említett eseményen Lajter
Róbert és lánya, Lajter Dorina sikeresen abszolválta a bírói vizsgát,
így már is erősítik a szövetség bírói
gárdáját.
A kinevezéshez és a sikeres bírói
vizsgákhoz szerkesztőségünk is
szívből gratulál.
Bodor Márti

Kétszeres bajnok a mezőtúri úszó
Az idei Országos Ifjúsági
Bajnokság ismét mezőtúri sikereket
is hozott. Nagy Zoltán a Mezőtúri
Úszó Sportegyesület sportolója
megszerezte a második bajnoki
címét. A fiatal sportoló 50 férfi mellen kerekedett a mezőny fölé.
A bajnokság június 2-5-ig tartott,
remek hangulatban – monda el a
Mezőtúri Városi Televíziónak a
mezőtúri úszó. A felkészülésben
úszó és edzőtermi edzések is szere-

peltek igen nagy számban, ám
végül a befektetett idő, energia, a
sok munka meghozta a gyümölcsét. Nagy Zoltán 2020 után ismét
magyar bajnok lett. A második bajnoki cím elnyerése után érzéseit
lélekmelengetőnek nevezte.
– Elképesztő hallani és látni is a
nevem az első helyen. Még most
sem tudom felfogni, hogy másodjára is én vagyok az országos bajnok,
én vagyok a leggyorsabb mellúszó a

korosztályomban – mondta el Nagy
Zoltán a televízióban.
Tervei között a szegedi továbbtanulás szerepel, így az úszást
Hódmezővásárhelyen
szeretné
folytatni.
A bajnoki cím eléréséhez szívből
gratulálunk Nagy Zoltánnak és
edzőjének, Csipes Andornak.
További sok sikert kívánunk!
Bodor Márti
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Évértékelés MAFC labdarúgó csapatától
A vírushelyzet nem tett jót a csapatnak. A bajnokság menetébe is
közbe szólt a vírus, bár mi a folytatás mellett voltunk, sajnos 3 csapat
gondolta így és végül félbe szakadt
a bajnokság. A folytatás igen korán
kezdődött, már januárban, ráadásul
műfüvön. A csapatmunkát plusz
eltiltások, sérülések nehezítették.
Ennek eredményeként be is ragadtunk az első öt fordulóban, 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel indult a szezon számunkra.
De a kemény munkának meg lett a
jutalma, az utolsó 9 fordulóban
csak egy vereséget szenvedtünk és
két döntetlen mellett hat győzelemmel zártuk a szezont. Minden jó ha
a vége jó. Illetve nem mehetünk el
szó nélkül amellett, hogy hét mérkőzésen maradt érintetlen a hálónk.

Végül a hetedik helyen zártunk,
mindössze három ponttal lemaradva

vezérletével Bontovics, Farkas,
Újlakány négyes, de volt mikor

az ötödik helytől. Összességében a
gyenge rajt után összekapta magát a
csapat, amihez ezúton is gratulálok.
A kapuba Kálnai sérülése után
visszatért Tőke Imre, aki sokat segített abban, hogy Török ismét a régi
formáját hozza, illetve mikor nem
tudott részt venni a találkozón, maximálisan helyettesíteni tudta. A közvetlen védelem egy-két mérkőzést
kivéve jól teljesített. Nagy Ferenc

beszállt ide Patkós, Dóczi, Jónás,
Bíró. Örvendetes volt Újlakány nagyszerű teljesítménye. A középpályán
Bodorik miután megszabadult pár
kilótól, ismét az egyik legjobb védekező középpályássá nőtte ki magát.
Széleken Pesti nyújtott kimagaslót,
de Bíró Patrik, Patkós, Tőke Levente,
illetve Geszti Márk is megmutatta,
hogy van bennük potenciál. Elől
Erdősi, miután megszületett kis fia,

újra megtalálta góllövő cipőjét, fontos pontokat érő gólokat lőtt. Kántor
is elkapta a fonalat, szép gólokat lőtt,
de a Jászfényszaru ellen vívott mérkőzésen egy komoly belépő után sajnos neki szinte vége is lett a szezonjának. Az örökifjú Csöpi is jól teljesített, mikor lehetőséget kapott.
Lólénak is voltak biztató időszakai,
de az ő képességeivel többet vártam
tőle. Farkasinszki Laci az idén érkezett hozzánk, sérülései hátráltatták.
A bajnokság végén Szűcs Richárd is
megmutatta magát a felnőtt csapatban. Jó pihenést kívánok mindenkinek . A felkészülést július 06-án, kedden kezdjük. Előtte Kántor Lajosnak
köszönhetően ismét Parádra utazunk, július 2-3-4-én: összetartás!
Csak a MAFC!
Erdősi Gyula - edző

Sikeres szereplés a WFC Országos Bajnokságán
Baja városa adott otthon a WFC (World Fighters Corporation) Hungary
Szövetség első nyílt K1 és K1 light szabályrendszerű országos bajnokságának 2021. június 04 - 06. között. A koronavírus járvány miatti korlátozásokat követően, ez a verseny volt az első igazi megmérettetés idén a küzdősportot űzők számára. Az ország különböző szegleteiből 9 különböző harcművészeti szövetség, 42 egyesületének 250 versenyzője vett részt a megmérettetésben.

Novák Ferenc(-86 kg) veterán kategóriában (+35 év) K1-ben, óriási mérkőzésen hajszállal maradt alul a döntőben. Vigasztalásra adott okot, hogy
a bírók és az edzők véleménye szerint is a nap mérkőzése volt a két „öreg”
összecsapása a ringben.
Eszenyi Alexandra, Kovács Anna és Bencsik Adrián ezen a versenyen
átesett a tűzkeresztségen, Novák Ferenc több, mint 10 év kihagyást követően tért vissza a ringbe.
A csapatunk jól szerepelt a versenyen, hiszen 3 aranyérmet, 4 ezüstérmet és egy 5. helyet sikerült megszerezni. Hibáink javításaival a versenyeken való részvétel még csillogóbb érmeket is eredményezhetnek a későbbiekben, hiszen ismét nagyon tehetséges csapatunk van, akikben benne
van, egy későbbi komolyabb győzelmi esély is!
Köszönjük mindenkinek, aki bízik bennünk és szurkol értünk! Ezt a
belénk fektetett bizalmat, igyekszünk a jövőben is minél jobb eredményekkel meghálálni.
Bíró László
edző

Mezőtúri elismerés játékvezetésben
Balról-jobbra: Lajter Róbert, Novák Ferenc, Kurgyis csaba, Bíró Dániel, Bíró
László, Kovács Anna, Eszenyi Alexandra, Lajter Dorina, Bencsik Adrián

A három napos rendezvényen a szervezők a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett bonyolították a verseny menetét, melyet ezúton
is köszönünk.
A TVSE kick & thaibox szakosztályát Eszenyi Alexandra, Kovács Anna,
Lajter Dorina, Kurgyis Csaba, Bencsik Adrián, Bíró Dániel és Novák Ferenc
képviselte. A csapatból volt, akinek élete első mérkőzésére, és volt, akinek
a visszatérésére adott lehetőséget ez a rendezvény.
Több versenyzőnk számára kedvező volt a sorsolás, mert előnyerőként
tudta elemezni a későbbi ellenfeleket, és talán ennek is köszönhető, hogy
a szombati selejtezőket és középdöntőket sikeresen abszolválták K1 light
kategóriában. K1-ben Lajter Dorina, aki most váltott juniorról felnőtt korosztályba, egy jóval nehezebb, idősebb ellenfél ellen elvesztette az első
mérkőzését, így kiesett a további megmérettetésekből.
Vasárnap, a döntők napjánK1 light szabályrendszerben (félerős támadás, testre lehet térdelni) Bencsik Adrián (-71 kg), Kurgyis Csaba (-54 kg),
és Eszenyi Alexandra (+65 kg) elvesztették a mérkőzéseiket, így ezüstéremmel lehettek gazdagabbak. Lajter Dorina az előző napi K1 vereség
után, magabiztosan nyerte a K1 light döntőjét súlycsoportjában. Kovács
Anna (-51 kg), élete első versenyén, a nálánál jóval rutinosabb ellenfelét,
hatalmas győzni akarással, extra menetet követően legyőzte. Bíró Dániel
(-91 kg) a döntőben egy hazai ellenféllel nézett farkasszemet, azonban még
ez sem tudta a bírók döntését befolyásolni, így szoros mérkőzésen, de egyhangúan őt látták jobbnak.

A labdárúgó Nb1 17 éves korosztályában, bajnokságot eldöntő, fontos mérkőzést vezetett Kiss Attila, Kálnai Milán és a rákóczifalvi Szénási
Gábor. Május 26-án a Puskás Akadémia FC az MTK Budapest csapatát
fogadta (1:1) Felcsúton

Balról jobbra: Kálnai Milán, Kiss Attila. Szénási Gábor
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ELHUNYTAK
Kapai Mihály élt 82 évet,
Szűcs Istvánné Takács Margit élt 78 évet,
Rácz Sándor élt 72 évet,
Kelemen János élt 73 évet,
Demeter János Dezsőné Búsi Klára
élt 77 évet,
Csekő Lajos élt 87 évet.

Nyugodjanak békében.
UNITAS-NAGY BT.

közéleti lap

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

Tóth Nóra
(Horváth Erzsébet)

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük az eddig beküldött gyönyörű babaképeket!

06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:

Továbbra is várjuk a családba érkező újszülöttek fotóját névvel,
és az anyuka nevével ellátva a Mezőtúr és Vidéke facebook
oldalára,vagy az ujság@mkskft.hu e-mail címre.

06 30/239-6721
0630/347-6628

Pietas Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Tel.: 06 30/621-16-33
VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Június 18-24-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 56/350-993

Június 19-20-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30/239-934

Június 25-Július 1-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

Június 26-27-ig:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9.
Tel: 56/352-265;
06/30-977-0936
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