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Ingyenes

Kedves Olvasónk!
2013. augusztus 6-10 között került megrendezésre az arTúr Fesztivál,
augusztus 11-én a Túri Vásár. A programsorozatot nagy érdeklõdés elõzte
meg, hiszen az elmúlt évek bebizonyították, hogy kulturális, sport és egyéb
program kínálatával méltán beszélünk városunk legnagyobb rendezvényérõl. A fesztivál nagyságával, jelentõségével párhuzamosan kimagasló a látogatók száma, és ami a legfontosabb, a városi összefogás mértéke. Amely
ilyenkor bizonyítja be, hogy egy közös cél elérése érdekében szervezetek,
magánszemélyek, vállalkozások, polgármesteri hivatal és önkormányzat egy
emberként egy célt tart a legfontosabbnak: a programsorozat minél sikeresebb lebonyolítása az Ön, kedves Olvasónk legnagyobb megelégedésre.
Az elmúlt hat napban kedvünkre válogathattunk a színesebbnél színesebb programok között. Ki-ki zenei ízlésének, érdeklõdési körének megfelelõ látni-hallgatni valót találhatott városunk különbözõ pontjain. A Túri
Vásár a hét záró programjaként méltán lehet büszke hírére-nevére, amelyet
még a nóta is megörökít. A vásárba érkezõ árusító partnereink számát
tekintve idén sem lehetett okunk panaszra. Vásárfiát mindenki találhatott
magának. A vásári forgatagban megfáradtak beülhettek a fesztiválsátorba,

és az egész napos színpadi mûsorkínálatból választhattak kedvükre. A hét
zárásaként megtekinthettük a tûzijátékot.
Külön köszönettel tartozunk a mezõtúriak részvételével megvalósult
programokért: fesztiválnyitó programok, zenei koncertek, kiállítás, sportprogramok, találkozók. Ezek megszervezése és lebonyolítása azon nagyszerû emberek tenniakarását tükrözi, és azt bizonyítja, hogy városunkban
még sokan vannak, akik a közösség igényét szem elõtt tartják, és legfõbb
motiváló erejük az értékközpontú alkotás, tenni akarás. Köszönjük azoknak is, akik idejüket nem sajnálva megtisztelték jelenlétükkel programjainkat. Bízunk benne, hogy jövõre is hasonlóan színes programkínálattal
kedveskedhetünk majd Önnek! Bõvebb beszámolónkat következõ számunkban olvashatják. Képgalériánkat megtekintheti a www.
muveszetinapok.hu, a turivasar.hu internetes oldalakon, valamint a
facebook elérhetõségeinken.
Üdvözlettel: Mezõtúr Város Önkormányzata nevében Herceg Zsolt polgármester, és a fõszervezõ Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
munkatársai nevében Bordács László ügyvezetõ.

Túri Vásár képekben

Felvonulás. Közremûködött a Dalma Dance Club mazsorett csoportja és a Reflex
Band
Foto: Bodor Márti

Óriásbábosok a Túri Vásár forgatagában
Foto: Bodor Márti

Kádármesterek bemutatója a Túri Vásáron
Foto: Bodor Márti

Roy és Ádám Trió koncertje
Foto: Bodor Márti

Folyt. a 2. old.
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XV. Országos Kádár Találkozó
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Szûcs mama szelleme

4. old.

Mezõtúri focisták Szlovákiában
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Magashegyi Underground koncert
Foto: Bodor Márti

R-Go nagykoncert
Fotó: Berec Zsolt, Körös televízió

Köszönjük támogatóinknak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuppán Zoltán
Mezõtúr és Környéke Víz- és
Csatornamû Kft.
Mezõtúr Városüzemeltetési és
Kommunális Kft.
Rafi Hungária Kft.
Hód 2000 Kft.,
Túr Hull Kft.
Tiszaföldvári Coop Zrt.,
BBB Glas Kft.
Városháza Gyógyszertár
Újvárosi Gyógyszertár
Timteo Kft., Mentész Zrt.
Szebik 2001 Kft.,
Ledfak Kft.
Kunszentmárton és Vidéke
Takarékszövetkezet
Liptákné
és
Társa
Gyógyszertár
Mongol Agrár Zrt.,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taköv –Transz Hungária Kft.
Siluett Ruhaipari Zrt.,
Naho-Tex Kft.
Túrszol Kft
Timépber Kft.,
Ferrocor Kft.
Mezõtúri Ipari Park Kft.,
Viarex Kft.
OTP Bank Nyrt.,
Groupama Garancia Biztosító
Procent Kft.,
Fémfeldolgozó Zrt.
Körös-Túr-Szol Kft.
Magyarok Szövetsége
Fekete István Vadásztársaság
Pont Rádió Mezõtúr
Pont Tv Mezõtúr
Index TV
Körös TV
Új Néplap,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szoljon.hu
Szolnoki Napló,
Aktív Rádió
Túrkeve Televízió,
Túrkeve Újság
Koktél Rádió
Amadeus Rádió
viharsarkihirek.hu
Deko-Pont Kft.,
Túri Lovas Klub SE
Túri Fazekas Múzeum,
Városi Polgárõr Egyesület
Mezõtúri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezõtúr Városi Rendõrség
Mezõtúr Város Önkormányzata
Príma
Nyomda
és
Reklámstúdió Kft.
Aquaprofit Zrt.
Prifer Zsolt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actor Informatika és Nyomda
Kft.
Újvárosi Hagyományõrzõk
Klubja
East Fest
Erõd Klub Mezõtúr
Papp Andi
Kelemen Márton
Papp János
Veres Gyula keramikus
Béres Richárd
Szûcs Gergely
Szabó Ferenc Franky
Moto-Tour Mezõtúr

arTúr fesztivál képekben

Herczeg Zsolt Mezõtúr Város polgármester megnyitja az arTúr fesztivált

Ittzés Gergely fuvolamûvész
Foto: Bodor Márti

Cervinus Teátrum színháza - Barátunk René
Foto: Szabó Renáta

Turek Miklós - Pokolbéli világnézõ c. elõadása
Foto: Bodor Márti

Gyermekek délutánja Papp Andi közremûködésével
Foto: Bodor Márti
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Takáts Tamás Blues Band
foto: Busa Szabolcs

Kowalsky Meg A Vega koncert az arTúr fesztiválon
foto: Soltész Tamás

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet
társasházak energetikai felújítása céljából.
Az energetikai pályázat célja: az
ÚSZT-TEF-2013 pályázat célja meglévõ téglaépítésû társasházak széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményezõ energiahatékonysági komplex felújítását, valamint megújuló
energiaforrások felhasználását megvalósító beruházások támogatása.
Pályázók köre:
Energiahatékonysági felújítást
megvalósító beruházások olyan
épület esetében, amely:
- 1971 elõtt épült (átadásra, használatba vételre került) hagyományos
technológiával, égetett tégla (salak,
bauxitbeton nem) falazattal készült,
- társasház (a pályázaton kizárólag a földhivatali nyilvántartásban
társasházként bejegyzett lakóépületek vehetnek részt, a lakásszövetkezetek, vagy közös tulajdonként
nyilvántartott épületek nem),
- teljes, legalább 20 lakást tartalmazó épület, amennyiben a pályázattal érintett épületben a lakások
fûtésének egyedi szabályozása és
mérése megoldott, vagy jelen pályázat keretében megoldásra kerül,
- ha azonos címen, telken, helyrajzi számon kettõ vagy több különálló,
legalább 20 lakást tartalmazó épület
szerepel, továbbá fûtés és/vagy
melegvíz ellátásuk közös hõ központról történik, akkor ezen épületek egy
pályázatot – azonos mûszaki tartalommal – együttesen nyújthatnak be,
épületenként feltüntetve a gépészeti
költségek épületre esõ hányadát.
Energiahatékonysági felújítás
keretében fûtéskorszerûsítést is
megvalósító beruházások esetén, a
fenti feltételeken túl, az alábbi feltételnek is meg kell felelnie a benyújtott pályázatnak:
- kizárólag házközponti fûtési
vagy házközponti fûtési és használati melegvízellátó rendszerrel ren-
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delkezõ társasházak vehetik igénybe a fûtéskorszerûsítésre, és ezzel
együtt a megvalósítandó megújuló
energiafelhasználás növelésére
nyújtható állami támogatást.
Támogatásban részesíthetõ
tevékenységek:
• Nyílászárók
• Homlokzatok és födémek hõszigetelése
• Épületgépészeti felújítás
• Elektromos korszerûsítés
• napkollektor rendszer telepítése,
• hõszivattyús rendszer telepítése,
• biomassza-brikett,
• pellet, faapríték, faelgázosító
kazán kiépítése, a hagyományos
• tüzelõanyagú hõtermelés rásegítésére adható.
A pályázat benyújtása
Pályázatot 2013. augusztus 15-tõl
2013. szeptember 15-én 24:00 óráig
vagy a rendelkezésre álló keret
kimerüléséig lehetséges benyújtani.
Benyújtás: A pályázatot beadni
kizárólag postai úton, ajánlott
tértivevényes küldeményként az
ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ
Innovációs Nonprofit Kft.(a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) részére kell megküldeni 1 eredeti példányban (pályázó által aláírva, illetve szignálva) papíralapon, valamint
az adatlapokat elektronikus formában CD, vagy DVD lemezen.
ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ
Innovációs Nonprofit Kft.
1518 Bp. Pf. 57.
A borítékon a pályázati kódot fel
kell tüntetni: ÚSZT- TEF-2013
További információ:
ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ
Innovációs Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálata: (06-1) 372-6516
E-mail: TEF@emi.hu
Forrás: palyazatmenedzser.hu
www.kormany.hu

Tisztelt Szülõk-Gondviselõk!
Ezúton értesítem, Önöket, hogy a 2013. augusztus hónapra járó
Erzsébet-utalvány /továbbiakban utalvány/ kézhezvételére, 2013. augusztus 27. napját követõen, a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Déli
portáján kerül sor, /Postával szemben/ ABC sorrendben. Az utalvány,
fogyasztásra kész étel, ruházat és tanszer vásárlására használható fel. Az
igénylõk magas számára való tekintettel kérem, hogy az alábbiakban felsorolt idõpontban jelenjenek meg:
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „A” kezdõbetûjétõl a „Cs” kezdõbetûig:
2013. augusztus 28. (szerdán) 8.00-12.00 és 13.00-16.00
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „D” kezdõbetûjétõl a „K” kezdõbetûig:
2013. augusztus 29. (csütörtökön) 8.00-12.00 és 13.00-16.00
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „L” kezdõbetûjétõl a „P” kezdõbetûig:
2013. augusztus 30. (pénteken) 8.00-11.00
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „R” kezdõbetûjétõl a „Zs” kezdõbetûig:
2013. szeptember 02. (hétfõn) 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Azon szülõk-gondviselõk akik, valamely oknál fogva nem tudtak megjelenni a számukra megjelölt napon, szeptember 03-án 8.00-10.00 óráig
felvehetik az utalványukat.
Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben valamilyen okból nem vette
át az utalványt, legkésõbb 2013. szeptember 04. napjáig jelezze, mert
utána nem áll módunkban az utalványokat kifizetni.
A pótigénylési határidõ elmulasztása jogvesztõ, így kérem annak fokozott figyelembe vételét.
Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány, lakcím kártya, szükséges ezek hiányában nem áll módunkban az utalványokat kifizetni.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

VÉRADÁS!
2013. augusztus 28-án, szerdán 8.00-13.00-ig
a Közösségi Házban! Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját hozza magával!

Magyar Vöröskereszt
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Meghívó

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!

Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és kedves hozzátartozóit
2013. szeptember 2-án a II. Világháború Áldozatainak Emléknapja
alkalmából rendezett városi megemlékezésre.
Program:
•
17.00 órakor a II. Világháborús Emlékmûnél Csányi Tamás városi
képviselõ köszönti a megjelenteket.
•
Megemlékezõ beszédet mond Kudlacsek Zsigmond doktorandus.
•
A mûsorban közremûködnek a Mezõtúri Református Kollégium
növendékei.
•
Ezt követõen az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére
kerül sor.
Minden emlékezni vágyó mezõtúri lakost várunk.

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben
az egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre.
Kérünk minden olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításában – fotókkal, levelekkel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére egyesületünknek.
Gyûjtés: 2014. március 31-ig.
Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.
A beadott anyagról pontos jegyzéket készítünk, amely alapján visszajuttatjuk a tulajdonosához.
Telefon: 06/20 214-4756
Segítõ szándékukat megköszönve.

Tisztelettel:
a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében
Szabó András elnök

Herczeg Zsolt sk.
polgármester

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
Ahogyan július elõtt hírt adtunk,
most köszönetet szeretnénk mondani a Csillagpont Református
Ifjúsági Találkozó nevében. A
Csillagpontra összesen 3745-en
regisztráltak és jelentek meg. Hála
Istennek személyi sérülés és komolyabbnak mondható baleset, inzultus nem történt. A résztvevõk
Mezõtúr városában és lakosaiban
kedves, rendezett környezetet és
lakóközösséget ismertek meg, és
ezek hírét tovább is adják a visszajelzések alapján. Köszönjük szépen
az egyházi rendezvényhez való
viszonyulást: a sok rugalmasságot
és mosolygós tekintetet, amivel
körülvették a több mint 20 országból érkezõ népes fiatal közösséget.
Az általános köszönetnyilvánítás
után engedjék meg, hogy mégis
kiemeljek olyan szereplõket, akik
sokat tettek azért, hogy a találkozónk ilyen pozitív visszhanggal

záruljon. Elsõnek a város vezetõségébõl hadd emeljem ki Herczeg
Zsolt polgármester urat és Batta
Attila Viktor alpolgármester urat,
akik a legelejétõl pozitív és mindenre kiterjedõ figyelemmel és odaadással voltak munkatársaikkal
együtt. A Mezõtúri Ipari Park
Szolgáltató Kft. ügyvezetõjét, Szûcs
Lajost és segítõit, akik igyekeztek
nem mindennapi kéréseinknek eleget tenni. Külön ki kell emelnem
Edit nénit (Fitoriné Edit) és Feri
bácsit (Biró Ferenc), akik a fõiskolán mindig készséggel álltak rendelkezésünkre.
Természetesen a találkozó a sok
jó szándék mellett nem valósulhatott volna meg a megfelelõ biztonsági követelmények betartása nélkül, melyek fiataljaink testi épségének megõrzésére irányultak.
Szeretnénk tehát megköszönni
Liszkai Zoltán tû. alezredes és a

Mezõtúri
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség áldozatos munkáját és
a Találkozón való bemutatójukat. A
biztonságról nemcsak az elõkészületek során kellett gondoskodni,
hanem alatta is, amiben fontos szerepet játszott Dr. Sipos Sándor
rendõr ezredes és Soltész Gábor a
polgárõrségtõl.
Természetesen számtalan szereplõt lehetne még felsorolni a szállodákon keresztül a zöldség-gyümölcs árusokig, akik mind-mind
rugalmasan kezelték a váratlan
helyzeteket is, amit 3700 fiatal tud
okozni a nagyon alapos elõkészület
ellenére.
Utoljára, de nem utolsó sorban,
ami miatt ez a nagyszabású találkozó Mezõtúron találhatott otthont,
az a Református Egyházközség és
intézményháló, ami mindenek
felett az alapbizalmat és biztonságot jelentette számunkra, és ami

hívószó lehetett, hogy aztán
Mezõtúrt a híradások következtében az egész Kárpát-medencei térség megismerhesse és megszerethesse. Köszönjük Beszterczey
András esperes úrnak és Mihalina
László lelkész-igazgató úrnak és
szolgatársaiknak, munkatársaiknak
az el nem fogyó türelmet és ki nem
apadó szeretetet, amellyel nemcsak
lélekben, hanem fizikailag is támogattak! Soli Deo Gloria!
Isten áldja közösségüket, és
kívánjuk, hogy ezzel a lelkiséggel
épüljön tovább városuk és környezetük!

www.csillag.reformatus.hu
Tisztelettel:
Szontágh Szabolcs
MRE Zsinati Hivatal
Ifjúsági irodavezetõ,
a szervezõi csapat összefogója

Szûcs mama szelleme
Úgy gondolom a mai rohanó
világban egyre többen szeretnének
visszakanyarodni a régi szép idõkbe. Amikor a családok még együtt
ünnepelték a névnapokat, karácsonyt, együtt nagyszülõ- gyerekekunokák. Ma már a nagy családok
szinte csak temetéseken találkoznak. A végtisztesség mindenkinek
jár. Arra szakítunk idõt! Nagyanyám
büszkén mondta az embereknek:
„Nekem 16 unokám van, plusz 1
pótunokám!” Minden évben Eszter
napkor együtt volt a tanyaudvaron
6 gyereke: 3 fia,3 lánya és a 17 unokája. Sajnos Szûcs mama már rég

nem él. De, hiszem és tudom, hogy
az õ szeretete, amellyel össze fogta
ezt a nagycsaládot, segített abban,
hogy most 20 évvel halála után
sikerült mindenkit összehívni. Ahol
már nemcsak a még élõ gyerekei,
unokái, hanem a dédunokáik is ott
voltak azon a tanyaudvaron. Több,
mint 50 ember, akik összetartoznak, mert Szûcsök. Felidézõdtek a
régi szép emlékek hogy mama minden télen a kemencéjében kiscipókat sütött az unokáknak. Az én
testvérem, most ilyen cipót ajándékozott minden unokatestvérnek. És
mi úgy fogtuk azt, olyan örömmel,

mint annak idején, gyerekkorunkban. Elszorul a torkom, emlékezem. Köszönöm neked testvérem!
Az egyik Szûcs lány. Szûcs unokatestvérek: Ildi, Putyu, Edina,

Sanyika, Évi, Gabi, Icu, Erika,
Zsóka, Ágika, Gabika, Toncsi,
Judit, Zolika, Kika, Roli, Tomi.

Vargáné Szûcs Ágnes
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5

mezõtúr és vidéke

Felhívás

Felhívás

A Mezõtúr Város Képviselõ-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések,
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet alapján „Mezõtúr Város Díszpolgára”, „Mezõtúr Városért”,
„Mezõtúr Város Szolgálatáért” kitüntetések valamint oklevél adományozására 2013. szeptember 10-éig állami és társadalmi szervek, gazdasági
társaságok, bármely választópolgár, vagy jogi személy javaslatot tehet,
melyet Mezõtúr Város Polgármesterhez kell írásban (5400 Mezõtúr,
Kossuth tér 1.) címre benyújtani.
„Az év mezõtúri sportolója” és a „Mezõtúr város jó tanulója, jó sportolója” kitüntetések adományozására szintén 2013. szeptember 10-éig
javaslatot tehet minden mezõtúri választópolgár, a városi diákbizottság,
az iskolai diákbizottságok, a Városi Sportiskola és sportegyesületek,
melyet a Mezõtúr Város Képviselõ-testületének Mûvelõdési, oktatási és
sport bizottsághoz kell írásban (5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.) címre
eljuttatni.

Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlásokat, amelyekbõl a Mezõtúri
Atlétikai Football Club Sportegyesület idei fennállásának 90. évfordulója
alkalmából 2013. szeptember végén jubileumi kiállítást rendezünk.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a határidõt meghosszabbítottuk,
azaz az átadásra szánt anyagokat, tárgyakat augusztus 31-ig fogadjuk.
Ezért továbbra is kérünk mindenkit, aki a kiállítás idejére személyes
relikviákat, régi fotókat, írásokat, egyéb emléktárgyakat tud felajánlani,
jelentkezzen az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Szûcs Lajos
Korcsok Anita
Telefon: +36 20 419 4242
Telefon:+ 36 20 220 3686
E-mail: szucsl@mezotur.hu
E-mail: akorcsok@mezotur.hu
Átvevõ helyeink:
- Városi Oktatási Centrum (volt fõiskola) porta, Petõfi tér 1 sz.
- Tourinform Iroda Kossuth tér 1 sz.

Köszönettel:
Herczeg Zsolt polgármester, a MAFC elnöke
Szûcs Lajos a MAFC elnökhelyettese

A kitüntetések átadására 2013. október 23-án ünnepélyes keretek
között kerül sor.

Mezõtúri focisták Szlovákiában
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a polgármesteri hivatalban Makainé Ésik Klára ügyintézõnél (Tel.: 56/551-913, email: kmakaine@
mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt
polgármester

A MAFC labdarúgás utánpótlás
U-11-es csapatával 2013.július 1-6-ig a
Szlovákiában rendezett nemzetközi
FRAGARIA futballkupán vettünk
részt. A nagyszabású rendezvénynek
a szlovákiai Eperjes városa adott ott-

mûködését . A 2014-es évben is tervezzük egy hasonló tornán való részvételt. Ezek a tornák adnak lehetõséget arra, hogy a fiúk megismerkedjenek más országok futballkultúrájával,
saját bõrükön tapasztalják meg, hogy

hont. Több ország is képviseltette
magát:
Bulgária,
Ukrajna,
Románia,Lengyelország, Szerbia,
Oroszország , Izrael stb. Az ötnapos
programot egy színvonalas felvonulás
színesítette, melyen több ezer kis
focista vonult végig a város fõutcáján.
Minden napra két mérkõzés jutott ,
ahol a fiúk rengeteg tapasztalatot gyûjtöttek és ismert csapatokkal is összemérhették erejüket.(pl : Dinamo
Kijev) A meccsek között sok szabadidõs programmal kedveskedtek a szervezõk:
paintball,
élményfürdõ,légvárak, bowling ,playstation
játék, valamint Adidas célbarúgópálya és az elmaradhatatlan tömérdek
büfé. A srácok hatalmas élményekkel
tértek haza , ez az öt nap igazán jól
összekovácsolta õket, sok-sok tapasztalattal gazdagodtak. Ezúton is köszönöm a szülõk támogatását és együtt-

a hasonló korú gyerekek milyen szinten állnak. Az egyhetes rendezvény
alatt annyi játéklehetõséget kaptunk,
amennyire itthon sokszor félév alatt
sincsen alkalmunk.
Ezúton is szeretnék megkérni
minden olyan embert, aki szereti a
focit, hogy segítsen nekünk abban,
hogy minél több gyerek eljuthasson
a jövõben ezekre a csodálatos tornákra és helyekre.

Magyarországi Kádár Egyesület
XV. Országos Kádár Találkozó
Mezõtúr, 2013. augusztus 10-11.
Ezúton szeretném megköszönni
azok segítségét, akik nagyszerû
alkalomból velünk tartottak, és az
ünnepség lebonyolításában részt
vettek.

Külön köszönet kiemelt támogatónknak
a
Vidékfejlesztési
Minisztériumnak. További támogatóinknak:
Mezõtúr
Város
Önkormányzata, az Ádám család
Mezõtúr, Hotyek Attila kádár
Erdõbénye, Kalla Pál kádármester
Jászberény, Magó János kádármester Nagykáta és a Tücsök
Citerazenekar Mezõtúr.
És itt külön gratulációt és dicséretet szeretnék továbbítani a citerások részére. Ugyanis már 2007-ben

volt szerencsén hallani õket, a
néhai Ádám János által megrendezett
k á d á r t a l á l ko z ó n .
Tudomásunkra jutott sikereiknek
és díjaiknak száma. De ezek a gyermekek hír nélkül is sokat mondtak
számunkra. Gratulálunk a zenekar
vezetõjének Csider Istvánnak,
büszke lehet a tanítványaira.Ez az
egyesület elnökének Hotyek
Attilának és a jelenlévõ vendégeknek a véleménye.
És végül, de nem utolsó sorban
köszönöm Batta Attila alpolgármester úrnak, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket.
Köszönöm Herczeg Zsolt polgármester úrnak is, hogy a nagy elfoglaltsága mellett, ha többet nem, de
egy 20 percet eltöltött velünk.
Igazán jól esett!
Köszönöm a Közösségi Ház igazgatójának Bordács László úrnak,
hogy biztosította számunkra a
helyet, és dolgozóinak munkáját.

Köszönettel és tisztelettel:
Hotyek Attila
az egyesület elnöke
Erdõbénye

Lázár Miklós
labdarugó edzõ/ MAFC/
A résztvevõ gyerekek szülei
pedig külön köszönetet mondanak
a rendezvényen való részvétel megszervezésért Kecse Krisztina tanárnõnek, valamint Lázár Miklós edzõnek az önzetlen lelkiismeretes, odaadó munkájukért.

Oláh Andrea
a szülõi közösség nevében
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Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Bontovics Panna Zsuzsanna
(Zsibó Beatrix)

Fási Anna Erika
(Dávid Erika)

Grósz Zsófia
(Lévai Zsuzsanna)

Hegyi Dorina Vivien
(Szujó Krisztina)

Hegyi Hanga
(Kállai Katalin Csilla)

Juhász Gábor
(Debreczeni Katalin Csilla)

Kerékgyártó Máté
(Buzafi Melinda)

Kozák Emilia Margit
(Rafael Zsanett)

Panyik Zsanett
(Panyik Erika)

Polgár Bence
(Budai Tímea)

Szõllõsi Máté
(Majoros Katalin)

Tar Dominik Noel
(Szabó Anita)

Tóth Botond Zoltán
(Nagy Erika)

Tóth Dorottya Beáta
(Vödrös Beáta)

Varga Jázmin Hanna
(Lakatos Alexandra)

ÜGYELETEK

ELHUNYTAK
Kun Sándorné Csurgó Julianna élt 91 évet
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