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Városi Sportnap a Városnap jegyében
A
Városnap
jegyében
a
Sportcentrumban rendeztük meg
május 17-én a Városi Sportnapot. A
rendezvény kora reggel a Ligeti tónál
a Mezõtúri Horgászegyesület szervezésében finomszerelékes egyéni horgászversennyel vette kezdetét,
melyen 20 gyermek és 8 felnõtt vett
részt. A Városi Sportcentrumban fél
9-tõl kezdõdtek az események. A nap
a Bozsik program megnyitásával
kezdõdõtt, ahol Herczeg Zsolt
Mezõtúr polgármestere köszöntötte a
résztvevõket. A sport mellett idén is
szerepet kapott a gasztronómia,
amelynek köszönhetõen a fõzõversenyen finomabbnál finomabb ételek
rotyogtak a bográcsokban. 17 csapat
mutatta meg fõzõtudományát, bármit
lehetett fõzni, azonban a versenyre
csak száraztésztából készült ételekkel lehetett nevezni. Az elkészült éte-

senyzésre.
A Bozsik programon túl kispályás
labdarúgó tornát, teniszbajnokságot, tekebajnokságot, kézilabdatornát rendeztünk. Elõször szerepelt a
programban a kosárlabdatorna,
melyre Vácról és Gyomaendrõdrõl is
érkeztek csapatok. A Mezõtúri
Atlétikai Football Club szivacskézilabdásai bemutatkozó mérkõzésére
is sor került, továbbá íjászat is várta
a sport szerelmeseit. A kora délutáni órákban a Wing Chun Kung Fu
Harcmûvészeti Egyesület bemutatóját tekinthették meg a résztvevõk. A
nap folyamán a színpadon az Ikaros
zenekar biztosította a jó hangulatot.
A sportmérkõzések után került
sor az eredményhirdetésre. A
borongós idõ ellenére idén is
nagyon jó hangulatban ért véget a
Városnap Mezõtúron.

leket három tagú zsûri értékelte,
melyben helyet foglalt Bordács Attila
2010 fõszakácsa, Fehér István 2011
fõszakácsa és a zsûri elnöke Csábi
József, a Magyar Labdarugó
Válogatott volt edzõje. A fõzõverseny
idei gyõztese a Boltosok csapata lett,
nyereményük egy kétszemélyes hoszszú hétvége a szarvasi Lux Panzióban
félpanziós ellátással.
A sportprogramok között került
megrendezésre a Bozsik program II.
fordulója, amelyen U7, U9, U11 korosztályokban nyílt lehetõség ver-

Köszönjük a részvételt a sportolóknak és minden kedves érdeklõdõnek.
A rendezvény fõ támogatója
Mezõtúr Város Önkormányzata.
További támogatóink:
Mezõtúri Horgászegyesület, Lux
Panzió Szarvas, MARY-KER PASTA
KFT. a Korona Tészta gyártója, Alfi
Pékség, Herceg Antal, Zuppán
Zoltán, Mezõtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelõ KKN Kft.,
Mezõtúri
Városüzemeltetési
Kommunális Kft.

Városi Gyermeknap
9.00 Kutyaszépségverseny
Helyszín: Erzsébet Liget. A gazdik ingyen karszalagot kapnak a rendezvényre.
10.00 Aszfaltrajzverseny
10:30 Kerékpáros ügyességi verseny
Közremûködik a Korzol és a Motor & Bike Mûszaki Szaküzlet és a
ProTúr Országúti Kerékpárcsapat Mezõtúr.
Egész nap öko-játszóház, mini-vidámpark, ugrálóvár, trambulin, arcfestés, szerencsehorgászat, kézmûveskedés, büfé. Napközben kerékpáros
ügyességi verseny.
A programra a belépõdíj: 400 Ft, amely magába foglalja a
Strandfürdõ használatát is.

www.turivasar.hu
www.muveszetinapok.hu
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Lampion szépségverseny

Felhívás
Kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület gondozásában megépült a
feliratos régi téglagyûjteménytár alapja „Alföldi Téglárium” néven. A
gyûjtemény bõvítéséhez kérjük azon személyek segítségét, akik monogramos téglával, dokumentumokkal – fotók, iratok – rendelkeznek a mezõtúri téglagyártás történetével kapcsolatosan.
Jelentkezni lehet a Petõfi út 5. sz. alatti irodánkban hétfõ és keddi
napokon 9-13 óra között, vagy a 20/214-4756-os telefonszámon.

Mezõtúr Város Önkormányzata
2014. augusztus 19-én, immáron
hagyományként szervezi meg a
varázslatos LAMPIONÚSZTATÁST.

A segítõ szándékot megköszönve az egyesület nevében,
tisztelettel:
Szabó András elnök

Mindennapos fogadóóra

5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
E-mail: akorcsok@mezotur.hu
A fényképek mellett mindenki
legyen szíves feltüntetni a nevét,
címét, elérhetõségét és életkorát. A
versenyen a következõ korosztályokban lehet indulni:
• Óvodások (3-6 éves korig)
• Általános iskola alsó tagozat
(7-10 éves korig)
• Általános iskola felsõ tagozat
(11-14 éves korig)
• Középiskolások, gimnazisták
(15-18 éves korig)

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
Boldog István
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

Országgyûlési Képviselõ

Szezonnyitó Május elseje a Városi Strandfürdõben
A Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ
Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. május
elsején Strandszezon nyitó rendezvényt tartott. A kivételesen szép,
napsütéses idõben a megnyitott
melegvizes medencével és kedvezményes belépõvel várta a strandolni vágyó vendégeket.
Az Intézményellátó Kft. egy régi
hagyományt felélesztve családias
hangulatú rendezvény keretében

ebéddel látta vendégül a kft dolgozóit és hozzátartozóikat a strand
területén.
A munkatársak rendkívül jó hangulatban töltöttek együtt egy napot
a megújult, szép környezetben.
Egyre jobb idõt és ezáltal minél
több vendéget remélve várja a
Városi Strandfürdõ továbbra is minden kedves régi és leendõ látogatóját változatlan nyitva tartással.

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
Az otthoni kertrendezés során feleslegessé vált növényi szaporító anyagokat (virágokat, hagymákat) a város szépítése céljából szívesen fogadjuk. Szállításról szükség esetén gondoskodunk.
Elérhetõségeink: Patkósné Gonda Ágota: 06/30 444-8992
MII Városüzemeltetés, Vasvári Pál u. 21.

Ebbõl az alkalomból, idén elõször,
az Önkormányzat LAMPION
SZÉPSÉGVERSENYT hirdet. A saját
kezûleg, kizárólag természetes
anyagokból készült (fából, nádból,
újrahasznosítható papírból, stb.)
lampionok fotóit 2014. augusztus
3-ig kérjük eljuttatni az alábbi elérhetõségek valamelyikére:
Cím:
Mezõtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal, Fõporta

A városvezetésbõl és pedagógusokból álló zsûri, minden korcsoportban a legjobbat fogja jutalmazni.
Az eredményhirdetésre és a díjak
átadására 2014. augusztus 19-én, a
LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával
kerül sor, ahol a versenyben résztvevõk elsõk között bocsáthatják
vízre lampionjaikat.
Várjuk a szebbnél szebb alkotásokról készült fotókat!

Mezõtúr Város Önkormányzata

Polgármesteri lánc átadó ünnepség
A Magyar Nemzetõrség Mezõtúr
és körzete, a Szent György Lovagrend
nagypriorátusa és a Vitézi Rend
nevében lovag vitéz Takács Zoltán
nemzetõr dandártábornok polgármesteri láncot adományozott
Herczeg Zsolt polgármesternek.

köszöntõ után lovag M. Román Béla
történész professzor ünnepi gondolatait hallgathatták meg a jelenlévõk,
majd lovag vitéz Balázsi László unitárius püspök- fõjegyzõ tartotta meg
lelki szolgálatát.
Az ünnepség a polgármesteri

Fotó: Szõke Levente

ékítmény és adományozó okirat
átadásával folytatódott, melyet
Herczeg Zsolt munkája elismeréseként vehetett át. A szertartás zárásaként az egyházak képviselõi megáldották és megszentelték a polgármesteri láncot. Városunk polgármestere beszédében elmondta,
hogy nagy megtiszteltetés számára
a polgármesteri lánc, amely nem
csak a polgármesterséget jelképezi,
hanem a kapcsolatot az õt megválasztó lakosokkal is. Megígérte,
hogy munkájával a jövõben is mindent megtesz azért, hogy méltó
legyen erre a kitüntetésre.

Az ünnepi alkalomnak a Belvárosi
Református Nagytemplom adott
helyet május 17-én. Az ünnepi
mûsor Beszterczey András református esperes Istentiszteletével kezdõdött, majd Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, hogy a polgármesteri lánc egy
olyan jelkép, ami nem csak díszíti a
viselõjét, hanem felelõsséggel is felruházza. Miniszter úr kitért arra is,
hogy a kormány folytatja a megkezdett munkát, cél a gazdaság erõsítése
és a nemzet felemelkedése. A
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Vízszolgáltatás részleges szüneteltésével kapcsolatban
Ezúton tájékoztatjuk Mezõtúr
Város lakosságát, hogy a BerettyóKörös Ivóvízminõség-javító projekt keretében az ivóvízhálózaton
2014. május 21-tõl 2014. május
27-ig a hétvége kivételével,
Mezõtúron a Felsõrészi városrész
II. ütemének keretében hálózattisztítási munkákat végeznek.
A megjelölt napokon 8-18 óra
között a vízszolgáltatás részlegesen
szünetelhet. A tisztítás ideje alatt az
ivóvíz zavarossá válhat, mely a
munkák befejezését követõen a
kerti csap rövid idejû megnyitásával
letisztul. A munkák ideje alatt, a
zavaros víz fogyasztása sem jelent
az egészségre veszélyt, de célszerû
azt ülepíteni.
Kérjük, hogy a megjelölt idõpontokban az ivóvízzel üzemelõ
berendezéseket (mosógép, mosogatógép, boyler, stb.) ne használják,
és szociális célra (fõzés, WC öblítés, kézmosás stb.) elõzetesen
vételezzenek vizet. A nem szabványszerû vízhálózati rákötések és
bekötések esetében keletkezõ károkért sem a kivitelezõ, sem a TRV
Zrt.,
sem
Mezõtúr
Város
Önkormányzata nem vállal felelõsséget. Az ilyen és az ehhez hasonló
esetek elkerülése érdekében a
mosatás ideje alatt a vízóráknál
elhelyezett csapokat célszerû zárva
tartani. Az esetlegesen felmerülõ
kérdéseikkel kapcsolatban keressék
a Vállalkozói Ügyfélszolgálatot a
+36 56 951 419 telefonszámon.
Hálózatmosatással érintett utcák:
Andrássy út Teljes szakasza
Bajnok u. Teljes szakasza
Alkotmány út Teljes szakasza
Eper út Teljes szakasza
Dob út Teljes szakasza
Rózsa út. Teljes szakasza
Szegfû út Teljes szakasza

Köztársaság út Teljes szakasza
Székes út Teljes szakasza
Klapka Gy. út Teljes szakasza
Mikes K. út Teljes szakasza
Gát út Teljes szakasza
Irányi D. út Teljes szakasza
Bem út Teljes szakasza
Bástya út Teljes szakasza
Áchim A. út Teljes szakasza
Rendes út Teljes szakasza
Fekete I. út Teljes szakasza
Szolnoki út Páros oldal 2 - 12 számig
Páratlan oldal 1 - 13 számig
Kossuth L. út Páros oldal 60 - 84
számig
Páratlan oldal 59 - 79 számig
Bajcsy-Zs. út Páros oldal 32 - 34
számig
Páratlan oldal 55 - 65 számig
Táncsics M. út Páros oldal 42 - 82
számig
Páratlan oldal 53 - 77 számig
Csokonai út Páros oldal 58 - 90 számig
Páratlan oldal 59 - 77 számig
Puskin út Páros oldal 10 - 46 számig
Páratlan oldal 27 - 79 számig
Petõfi S. út 53. szám
Tulipán út Teljes szakasza
Bimbó út. Teljes szakasza
Árok út Teljes szakasza
Radnóti út Teljes szakasza
Dugovics út Teljes szakasza
Csalogány út Teljes szakasza
Amennyiben a hálózatmosatás
során és azt követõen bármilyen
vízszolgáltatási hibát (pl. nem folyik
a csapból víz, csõtörés jelét tapasztalják az ingatlan elõtt) észlelnek,
kérjük jelezzék a +36 70 681 6008 /
+36 70 6816005 telefonszámokon.
A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel
kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét.
Kelt: Mezõtúr, 2014. május 19.

MEZÕTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Kétpón, Mezõhéken, Mesterszálláson és Mezõtúron!
Telefon:
06 56 350 075
Központi mobil: 06 20 243 58 08
Email: mvtv@mkskft.hu
Cím: 5400 Mezõtúr,
Szabadság tér 17. I. em.

Kompközlekedés
Mezõtúr Város Önkormányzata tájékoztatja a közlekedõket, hogy a
kompközlekedés 2014. április 1-jén, kedden
Mezõtúr-Szarvas között a Hármas-Körös folyón újraindult.
A komp az alábbi idõpontok között közlekedik:
Január
07:30-16:30,
Február
07:30-16:30,
Március
07:00-17:00,
Április
06:00-18:00,
Május
06:00-20:00,
Június
06:00-21:00,
Július
06:00-21:00,
Augusztus
06:00-20:00,
Szeptember
06:00-18:00,
Október
07:00-18:00,
November
07:00-16:00,
December
07:30-16:00 óra között.
További felvilágosítás Gergely Antal vezetõ révésztõl a 06-30/393-13-53,
vagy 06-30/855-20-65-ös telefonszámon kérhetõ. A komp teherbírása 20
tonna, a viteldíjak változatlanok.
Gál Csaba

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Mûszaki Iroda

A Vivace Kamarakórus Nagybányán
A Vivace Kamarakórus többször
bizonyította már, hogy értékteremtõ,
zeneszeretõ munkájukkal el tudják
érni a kitûzött céljaikat. Legutóbbi
álmuk az volt, hogy bejussanak a
Liviu
Borlan
Nemzetközi
Kórusversenyre, amelyet idén
Nagybányán rendeznek meg.

budapesti Erkel Ferenc Vegyeskar.
A bejutottak között öt magyar résztvevõ szerepel, három kórus
Romániából, egy Szlovéniából és
egy kórus az Észt Köztársaságból
érkezik majd Nagybányára.
A verseny pénzdíjas, amely
elnyerése sokban megkönnyítené a

A versenyre mindösszesen tíz
kórus juthat be. Nagy készülõdés
vette kezdetét a kórus életében,
elkészítették pályázatukat, amely
tartalmazta hang-, kép- és
videóanyagukat. Az összeállítás a
számukra kedves pillanatokat idézte vissza. Az anyag benyújtását
csend követte; csend és bizakodás.
A Vivace-s tagok egy emberként
bíztak, reménykedtek sikerükben.
Az álom immár megvalósulni látszik. 2014. május 13-án kapták a
hírt, miszerint nem csak õk, de a
rendezõk is úgy gondolták, van
helye
a
mezõtúri
Vivace
Kamarakórusnak a versenyen. A 26
pályázó közül 10-en vesznek részt
szeptemberben a nagybányai megmérettetésen. A túriaknak olyan
neves versenytársai adódtak, mint a

kórus további munkáját. A kórus
oldalukon üzent a zeneszeretõ lakosok számára: „Gõzerõvel indulnak a
próbák, hogy sikerrel, és sikeresen
képviseljük Magyarországot, illetve
városunkat, Mezõtúrt”
A versenyre való kijutáshoz a
kórustagok önerõt biztosítanak, de a
lakosok támogatási szándékát szívesen fogadják és köszönik. A részvételhez mi nagyon sok sikert, kitartást
kívánunk! 2014. szeptember 11-14-ig
szurkoljunk, támogassuk együtt a
mezõtúri Vivace Kamarakórust!
A
versenyt
megelõzõen
Mezõtúron is találkozhatunk velük:
2014. június 6. 17 óra Városi
Galéria – Kossuth Lajos Általános
Iskola évadzáró hangverseny
2014. augusztus 9. arTúr fesztivál

Bodor Márti
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Programajánló

A Magyar Örökség-Díjas Kiss Stúdió Színház, Nagyvárad bemutatja
Vidámság az élet sója, avagy A hosszú élet titka címû elõadását Mezõtúron.
Szereplõk: Kiss Törék Ildikó, Varga Vilmos
Zene: Ari Nagy Sándor
2014. június 2. 17 óra
Mezõtúri Városi Színházterem
Jegyek vásárolhatók a Közösségi Ház pénztárában: felnõtt 1000 Ft, diák,
nyugdíjas 500 Ft. Szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Meghívó
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit 2014. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
rendezett városi megemlékezésre.
Program:
16.30 órakor a Kossuth téren elhelyezett Országzászlónál beszédet mond
Herczeg Zsolt polgármester, a mûsorban közremûködnek: Patkós Éva,
Zemlényi Lajosné, Tóth Dorottya, a Napraforgó kórus Csíderné Csízi
Magdolna vezetésével, valamint a történelmi egyházak képviselõi. Ezt
követõen az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésésére kerül sor.

Herczeg Zsolt
polgármester

Baba- és Gyerekbörze
A Közösségi Ház júniusban immár hatodik alkalommal ad otthont a Babaés Gyerekbörze elnevezésû rendezvénynek. Ez a program 2013. elején indult
útjának, azzal a céllal, hogy a városban élõ szülõk jó minõségû gyermekruhákat, játékokat , egyéb használati eszközöket tudjanak adni és venni.
A szervezõk önkéntes alapon rendezik meg a börzét, abból az indíttatásból, hogy egy hiánypótló, költségmentes lehetõséget teremtsenek a helyi
gyermekes családoknak.
A júniusban megszervezésre kerülõ Baba- és Gyerekbörze helyszíne
rendhagyó módon a Szabadság téri játszótér melletti terület. A börze kísérõ
programjaként rajzversenyt hirdetnek a gyermekek számára, valamint
ugrálóvár is a rendelkezésre áll majd. Új kezdeményezésként pedig gyerekfotózáson vehetnek részt a családok.
A szervezõk külön köszönik Mezõtúr Város Önkormányzatának és a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
segítséget, amellyel indulás óta támogatják munkásságukat.

Bodor Márti
Baba- és Gyerekbörze
2014. június 6. (szombat) 10-16 óráig
Szabadság tér

ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGYEI MEGNYITÓJA MEZÕTÚRON
A
MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
2014. június 11-én.
10.30 A vendégeket köszönti: Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere
Ünnepi megnyitó: Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyûlés elnöke
Sokszínû könyvtár beszámoló a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0318 számú
pályázatról - Berczeliné Boldog Mária könyvtárvezetõ
11.45 Messze van az Ég? címmel Boldizsár Ildikó meseterapeuta elõadása
szünet
13.45 Sóron Ildikó irodalomterapeuta vezetésével irodalmi mûvek feldolgozása meghívott közönség részére
15.00 Kolompos Együttes koncertje a Szabadság téren
17.00 Író-olvasó találkozó Lõrincz L. Lászlóval a Jurta teremben

Vízparti Fieszta
Napsütés, homok, pálmafák, napernyõk, koktélok,
vízi sportok, Dj-k…
Ha te is szeretnéd így indítani a nyarat, akkor
gyere el a Vízparti Fieszta-ra
2014. június 14.-én!
A rendezvény 10 órakor veszi kezdetét a Hortobágy-Berettyó Fõcsatorna
Közúti Híd melletti területén. A megnyitót követõen a speciális Központi
Logisztikai Kutató Mentõ Egység, amely közvetlen az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság alá tartozik, tart bemutatót és oktatást.
A program kétóránként ismétlõdik majd a látogatók interaktív bevonásával.
Elsõdleges célja a gyerekek figyelmének felhívása a víz veszélyeire, amely
most még inkább aktuális a nyári szünet kezdetével.
A vízi sportok népszerûsítése alkalmából a kedves érdeklõdõknek egész
nap lehetõsége lesz különbözõ vízi sporteszközök kipróbálására, kölcsönzésére (sárkányhajó, vízi bicikli, kajak, kenu, jet-ski, csónak).
A rendezvényen a kisgyermekes családokról sem feledkezünk meg természetesen. Kicsiket és nagyokat egyaránt játszósarokkal várunk, ahol
vízzel és vízi sportokkal kapcsolatos vetélkedõkön, továbbá kézmûves
foglalkozásokon vehetnek részt. Az Önkormányzat információs pultjánál
bemutatásra kerülnek városunk természeti és kulturális értékei, illetve a
pulthoz látogatók tájékoztatást kaphatnak a városi rendezvényekrõl, programokról.
Amikor már minden vízi sportot kipróbáltak, elfogyaszthatnak egy koktélt a víz mellett felállított mediterrán teraszon, vagy pihenhetnek a homokos parton elhelyezett napágy valamelyikén. A vendéglátásról a Boszorkány
Konyha Étterem gondoskodik, akik nem mindennapi étellel és koktélokkal
készülnek erre a napra. Az egész napos jó hangulatról a narrátor
Klausmann Viktor és Franky gondoskodik, a talpalávalót pedig többségében helyi DJ-k (Safi, Karesz, Pete G., Gesbin, Franky, Pekka) szolgáltatják
majd. A rendezvény éjfélkor zárul.
A nyári szünet elsõ napján, várunk minden szórakozni vágyó gyermeket,
fiatalt, idõsebbeket és családokat!

Mezõtúr Város Önkormányzata

Véradás
Május 28-án 8.00-13.00-ig véradás a Közösségi Házban!
Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját hozza magával!

2014. május 23.
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Emlékkoncertek Mezõtúron!
Azokért a mezõtúri emberekért, akik már sajnos nem lehetnek velünk!

2014. június 14.
Közösségi Ház elõtt, a Szabadság téren
16:00 Bíró Ica - Fitness Lady
családi fitness torna
Köszöntõt mond Herczeg Zsolt polgármester
Koncertek:
Petróczki Csaba
Senor Együttes
Monokini Rock Band
Magma
A gasztroangyal: Miskolczi Imi
A rendezvény ingyenes!

Meghívó
A Sono Felici és az Acustic World közös koncertjére várjuk szeretettel az
érdeklõdõket.
Idõpont 2014. május 30. 18 óra. Helyszín: Városi Galéria

Bajnokavatásra került sor a Városi Sportcentrumban!
A 2013/2014-es évet a Mezõtúri
AFC férfi kézilabda felnõtt és junior
csapata az NB II Déli csoportjában
kezdték meg Urbán Marianna edzõ
irányításával.

tek között 22 mérkõzésen 214 szerzett góljával.
A Mezõtúri AFC felnõtt csapata
bajnokként a junior csapat pedig a
bajnokság harmadikjaként zárta a

Mindkét együttes nagy erõkkel
haladt elõre a végsõ céljuk eléréséig, amely célt végül 2014. május
10-én a felnõtt csapat el is érte.
Teltház elõtt arattak nagy gyõzelmet Abony ellen a mezõtúri felnõtt
kézisek, így vastaps mellett vehették át a játékosok Herczeg Zsolt
polgármester úrtól a jól megérdemelt aranyérmeket. 8 éve nyert
utoljára bajnokságot a mezõtúri
kézilabda csapat, így ez az eredmény óriási jelentõséggel bír! Az
ünneplés után sem vették félvállról
az idényzáró fordulót a bajnokok,
így Lajosmizsérõl a felnõtt és junior
csapat is egyaránt gyõzelemmel tért
haza. A szezon során több játékos
is kiemelkedõ teljesítményt nyújtott, Tárnyik Ferenc a felnõtt csapat
átlövõje pedig gólkirály lett a felnõt-

szezont!
Az eredményekhez ezúton is gratulálunk!
Hajrá MAFC!

Bodor Márti, Szûcs Dániel
Eredmények:
2014. május 10.
Mezõtúri AFC – Abony KC 37-25
(17-8) felnõtt
Mezõtúri AFC – Abony KC 45-26
(25-16) junior
2014. május 17.
Primavera Mizse KC II. –
Mezõtúri AFC 33-45 (15-19) felnõtt
Primavera Mizse KC II. –
Mezõtúri AFC 32-35 (17-17) junior

„Zöld ünnep”: Madarak és fák napja
a Csoda-vár óvodában
Óvodánkban
rendszeresen,
hagyományszerûen ünnepeljük a
„Zöld napokat” zöld óvodásokhoz
híven. Gyermekeink nagy örömmel
várják a programokat, melyeken
kiemelt szerepet kap ilyenkor is a
tevékeny tapasztalás. Az óvodáskorú gyermek életkori sajátossága a
természet megismerésére való vágy,
ebbe fogódzunk és megteremtjük a
megfelelõ feltételeket. Fontos az elõkészítõ ráhangolódás: túrák a közeli
természetfigyelõ helyekre, a kicsik
számára az óvoda elõkertje és játszóudvara kínál tapasztalási lehetõségeket. Az életkori sajátosságokat
figyelembe véve jutnak el a gyermekek a megismerés útján a megszeretésig. A fenntarthatóság elvének
megértéséhez gyermekszemmel láttatva ismerkednek meg az élõvilág
védelmével, ami a környezettudatosságra nevelés folyamatában fontos, megalapozó feladatunk.

ményesebbé teszi óvodai életünket.
Így történt, hogy ezen a napon a
Mókus csoportos Majerszki Zsanika
nagypapája, Korsós Albert galambász látogatott el hozzánk. A
jászkiséri nagypapa galambokat,
eledelt és számtalan nívós serleget
hozott a bemutatóra. Korsós Albert
több mint negyven éve „szerelmese” a galambászatnak és rendszeresen jár versenyekre is. Galambjai
nemzetközi szinten második és
országosan elsõ helyezést értek el.
Lázas izgalommal népesült be a
pavilon és a nagypapa fergeteges
hangulatot teremtett, biztosította az
érzékszervi tapasztalást. Rendkívül
tetszett a gyermekeknek, hogy
megsimogathatták a galambokat,
kézbe vehették a serlegeket, a
madárgyûrûket.
Tágra nyílt szemmel hallgatták
elõadásában – amely konkrét és
gyermek közeli volt -, hogy a föld

Csoportjaink egész télen hûségesen készítették az eleséget kis
madárbarátainknak, nyugodt, biztonságos helyen biztosítva számukra a „kosztolást”. Cserébe gyönyörködtetnek bennünket csodálatos
hangjaikkal, hiszen mindig madárdaltól hangos az óvodánk környéke.
A május 9-én megrendezett
Madarak és fák napja különleges
óvodai
rendezvény
volt.
Hagyomány óvodánkban, hogy olykor egy-egy szülõt, nagyszülõt meghívunk, hogy megismerjük munkáját, kedvelt tevékenységét, hiszen
segítõ részvételük színesebbé, ered-

mágneses vonzereje segítségével
találnak haza a galambjai.
A program fénypontja volt a
galambok kieresztése, hazaröptetése, amit a gyermekek „ovációja”
kísért.
Köszönetet szeretnénk mondani
Korsós Albertnek e helyen is, hogy a
tõle kapott lehetõség színvonalasabbá és emlékezetesebbé tette a gyermekek számára e „Zöld ünnepet”.
Õt megismerve mi is büszkék
vagyunk sikereire.

Szarka Imréné
„Mókus” csoport
óvodapedagógus

www.turihirek.hu
Hírek, Tények, a Lényeg! Túri Hírek
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Fotókat készítette: Lõrincz Katalin

ELHUNYTAK
Kacskó András László élt 69 évet,
Marosi András élt 76 évet,
Dr. Zsoldos Lajos élt 72 évet,
Szûcs Sándor élt 84 évet,
Kovács László élt 63 évet,
Tamási Istvánné Földesi Magda élt 85 évet,
Bogya Gábor élt 38 évet,
Beregszászi Imréné Fórizs Ilona élt 84 évet,
özv. Szonda Imréné Pályi Margit élt 73 évet,
Polgár Jánosné Valki Erzsébet élt 96 évet,
Pályi István élt 63 évet.

Bíró Bíborka
(Fekete Erzsébet)

Polyák Nóra
(Czupp Gabriella)

Nyugodjanak békében.
Batyusbál

Szöllõsi Csenge
(Szilágyi Mariann)
Kedves leendõ és régi vendégeink!
A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvezõ árakkal,
kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!
Hideg és melegszendvicsek, kávé, tea, üdítõ széles
választékát megtalálják!
A jó idõbeköszöntöttével már jégkrém is kapható!

Térjenek be hozzánk!
2014. május 9-én rendezte meg a
már hagyományosnak mondható
Batyus
bálját
az
Újvárosi
Hagyományõrzõ Klub a Közösségi
Ház nagytermében. Az eseményen
több mezõtúri csoport is részt vett és
Mezõhékrõl is érkeztek vendégek.
A rendezvényt a házigazda klub
bevonulása nyitotta meg. A megjelenteket köszöntötte Kádár Istvánné
Ica néni klubvezetõ és Herceg Antal
klubtag. Majd a vendégcsoportok

jóvoltából hallhattunk verseket,
nótacsokrot és néhány „stand up”
elõadást is.
A közös étkezést követõen Oroszné
Szamos Margó táncoltatta meg a
jelenlevõket. A Batyusbálat megtisztelte jelenlétével Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere és Batta
Attila Viktor Mezõtúr város alpolgármestere is. A jó hangulatú rendezvényrõl mindenki jó kedvvel távozott.

Bodor Márti

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Május 23-29-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Májusa 30- június 5-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Május 24-25-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Május 31-én és június 1-jén
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

TÁJÉKOZTATÁS
A közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu
Telefon: + 36 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének megadása szükséges.
Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére is
jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 80 / 210-310.

SZENT IVÁN ÉJI TÛZUGRÁS
2014. JÚNIUS 24.
Részletek hamarosan!
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