
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXV. évfolyam 10. szám 2013. május 24.

Hirdetmény                                                                   3. old. 

Majális 2013     4. old.

„Nagyhét” a Telekiben    5. old.

Városnap 2013         6. old.

Mezõtúri kungfusok az Országos és Európa Bajnokságon      7. old.

Éremesõ az Európa Bajnokságon        7. old.

Harmadik csaronokkal bõvül a Rafi
Ahogy arról már korábban 
beszámoltunk 2013. április 
19-én a Rafi Hungaria Kft. 
lerakta harmadik csarnoká-
nak alapkövét. A cég múltjá-
ról, jelenérõl és jövõjérõl 
Metzker Krisztina kérdezte 
Tóth Lajost, a Rafi Hungaria 
Kft. ügyvezetõ igazgatóját.

– Kezdjük a kezdeteknél, meddig 

nyúlik vissza az idõben a Rafi tör-

ténete?

– Ez a történet már több mint 20 

éves. 1991-ben alapította meg – 

három mezõtúri: Barna László, 

Barna István és Papp Ferenc – a Rafi 

BBP KFt-t, 20% saját tulajdonnal. 

Az információim alapján az anya-

vállalat kereste meg az alapító tago-

kat, azzal a szándékkal, hogy sze-

retnének Magyarországon terméke-

ket gyártatni. Majd 2005-ben meg-

vásárolta a német anyavállalat a 

fennmaradó 20%-ot is, ekkor válto-

zott a cég neve Rafi Hungaria Kft-re.

– Milyen volt az együttmûködés a 

német cégekkel?

– Azt gondolom, hogy mint min-

den fejlõdésnek ennek is voltak 

buktatói. Ennek ellenére a Rafi lét-

száma és árbevétele folyamatosan 

fejlõdött, az 1991-es 4-5 fõs kezdés 

után, napjainkban már 370-en dol-

goznak a cégnél. A fordulópont 

2002 után kezdõdött, akkor települ-

tek le az elsõ automativ termékek és 

az elsõ SMT beültetõ sorok. Addig 

fõleg egyszerû szerelésû tevékeny-

ségeket folytatott a vállalat. 2002 

után változott ez meg azzal, hogy 

az autóipari termékek elõszerelését 

idetelepítették, majd 2003-ban a 

hozzá tartozó gyártási folyamatokat 

is, gondolok itt az SMT sorokra, 

amelyekkel a hozzá tartozó nyom-

tatott áramköri lapok beültetése is 

megtörtént. Napjainkban pedig már 

a festésen át a tesztelésig minden itt 

van nálunk. Az anyavállalat érdeke, 

hogy egy termék a kezdetektõl egé-

szen a késztermékekig idekerüljön.

– Mivel kell rendelkeznie egy Rafis 

dolgozónak?

– Azt gondolom az új iránti foga-

dókézséggel, kitartással, és szorga-

lommal.

– Milyen termékek készülnek a 

vállalaton belül?

– A termékpalettánk nagyon szé-

les. Az egyszerû vasalógép kapcso-

lótól kezdve az ipari robotok vezér-

léséig mindent gyártunk. Úgy gon-

dolom, hogy az autóiparra és a 

Kuka termékcsaládra lehetünk a 

legbüszkébbek. A Kuka 

Németországban – sõt mondhatom, 

hogy világviszonylatban is – egy 

nagyon ismert márka, az elsõ 3 

ipari robotgyártók egyike. Ezekhez 

a robotokhoz felhasznált elektroni-

kának a 90%-a itt készül Mezõtúron. 

Az elmúlt 20 év azt jelzi, hogy az 

anyavállalat elégedett a munkánk-

kal, elégedett azzal a minõséggel, 

amit mi a gyártásban megvalósí-

tunk és elégedett azzal a szállítási 

határidõvel is, amivel ezeket a ter-

mékeket legyártjuk. Ezt is bizonyít-

ja, hogy már a harmadik csarnok 

valósul meg nálunk.

– Miért fontos ennek a csarnoknak 

a megépítése?

– Az elsõ két csarnok általános 

célú gyártócsarnoknak épült. Ez azt 

jelenti, hogy azok a gépek, berende-

zések, amik most a 2. csarnokban 

találhatóak, helyileg ugyan elhe-

lyezhetõek, de a hozzájuk kapcsoló-

dó környezeti követelményeket 

nem tudjuk teljesíteni. Gondolok itt 

a hõmérséklet és a páratartalom 

értékekre. Az autóipari környezet 

megköveteli ennek a folyamatos 

figyelését, monitorizálását és emiatt 

szükséges egy olyan gyártócsarnok, 

ahol tudjuk ezt tartani. A harmadik 

csarnokban 22 fok és 40-60% közöt-

ti páratartalom van meghatározva.

– Mit fognak gyártani ebben az új 

csarnokban?

– 30%-ban az autóiparhoz nyom-

tatott áramkörû lapok, a fennmara-

dó 70% - ban más egyéb felhaszná-

lású nyomtatott áramköri lapok 

készülnek majd.

 – Egy ekkora csarnok megépítése 

nagy összegbe kerül, ezt az össze-

get a Rafi önállóan finanszírozza, 

vagy pályázati forrásokat, hitele-

ket igényel ehhez?

– Ennek egy jelentõs része saját-

forrás, egy másik része banki finan-

szírozás lesz és számítunk állami 

támogatásra is. Összegszerûen 1 

milliárd forintos beruházásról 

beszélünk.

– Az új csarnok hol fog elhelyez-

kedni, mennyiben csatlakozik a 

Rafi korábbi épületeihez?

– A tervek elfogadásra kerültek, 

és április 19-én letettük az alapkö-

vet. A Széchényi út felõl lesz a har-

madik csarnok, és a jelenlegi parko-

ló területén fogjuk felépíteni a 700 

m2 –es raktárhelyiséget. A csarnok 

a Széchenyi út felõl, egy 2700 m2-es 

gyártóterületû csarnok lesz, amihez 

hozzátartozik még egy 1000 m2 –s 

irodaterület is.

– Mikor kezdõdnek az építkezések, 

várhatóan mikor kerül átadásra 

az új épület?

– Az építési engedélyünk alapján 

május 9-én kezdõdhetne az építke-

zés, de a talajvízszint olyan magas, 

hogy keressük annak a megoldását, 

hogy hogyan lehetne ezt csökkenteni. 

Az építkezés tényleges elkezdése 

után 225 nap áll rendelkezésre a befe-

jezésig. Reményeink szerint jövõ év 

februárjában be tudunk költözni az új 

épületbe. Az áttelepülés során a most 

még kettes csarnokban lévõ SMT 

gyártósorok, a hozzá tartozó hullám-

forrasztás és tesztelés kerül át az 

épületbe, ezzel 40%-ban megtelik a 

hármas csarnok. A tervek szerint 5 

SMT sor, 5 hullámforrasztó és 2 sze-

lektív hullámforrasztó kerül be a csar-

nokba. Ebbõl eddig 3 SMT sorunk 

van, 2 hullámforrasztónk és 1 szelek-

tív hullámforrasztónk. Ez azt jelenti, 

hogy a nagy része még letelepülés 

A Rafi Hungaria Kft. harmadik csartnokának látványterve
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elõtt áll. A harmadik csarnok elkészü-

lését követõen, mikor a próbaüzeme-

ken túl vagyunk, várhatóan a 2014-es 

év második felében érkeznek további 

SMT sorok és ekkor lesz szükségünk 

új munkavállalókra. Erre az idõszak-

ra számoljuk azt, hogy jelentõsen 

megnövekszik a dolgozói létszámunk 

és nem csak betanított munkakörben, 

hanem szakemberek tekintetében is.

– A harmadik csarnokot követõen 

várható-e további fejlesztés?

– A következõ fázis majd a negye-

dik csarnok lesz, de ez nem a követ-

kezõ 3 éves tervünkben szerepel. 

Arról is majd akkor beszélhetünk, 

amikor olyan dolgozókat tudunk 

foglalkoztatni a cégnél, mint akik 

jelenleg is itt dolgoznak a Rafinál. 

Hisz egy beruházáshoz nem csak 

pénzre van szükség, nem csak aka-

ratra, hanem olyan munkavállalók-

ra, akik jelenleg is itt dolgoznak. 

Gondolok itt az elkötelezettségük-

re, a szorgalmukra, és arra, hogy 

nekik köszönhetjük azt, hogy ez a 

harmadik csarnok megvalósul.

Bodor Márti

Forrás: Metzker Krisztina,

Pont Rádió

Mezõtúr Város Önkormányzata tájékoztatja a közlekedõket, hogy a  

kompközlekedés 2013. május 9-én csütörtökön  Mezõtúr-Szarvas között a 

Hármas-Körös folyón újraindul.

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 

További felvilágosítás Gergely Antal vezetõ révésztõl a 06-30/393-13-53,  

vagy 06-30/855-20-65-ös telefonszámon kérhetõ.

Köszönettel: Gál Csaba (06-20/332-5890)

Polgármesteri Hivatal Mezõtúr

Mûszaki Iroda

Kompközlekedés

MVK Mezõtúri Városüzemeltetési Kommunális Kft.

5400 Mezõtúr, Gorkij u. 25.

Tel.: 56/350-448

e-mail: mvkkft@gmail.com

 Cégjegyzékszám: Cg. 16-09-014770; Adószám: 24215772-2-16

Bankszámla szám: 69800119-11036605

Mezőtúr

ütítési díj
lakossági közületi

nettó bruttó nettó bruttó
244,87 310,98 367,83 467,14
369,91 469,79 626,24 795,33

240 L-es gyűjtőedény 739,82 939,57
360 L-es gyűjtőedény
660 L-es gyűjtőedény
770 L-es gyűjtőedény
1100 L-es gyűjtőedény

60 L-es gyűjtőedény*
120 L-es gyűjtőedény*

1 252,48 1 590,65
1 109,73 1 409,36 1 878,73 2 385,98
2 219,46 2 818,71 3 757,45 4 771,96
2 589,37 3 288,50 4 383,69 5 567,29
3 699,10 4 697,86 6 262,42 7 953,27

Tájékoztatás

Az MVK Mezõtúri Városüzemeltetési Kommunális Kft. ezúton tájékoztat-

ja a tisztelt lakposságot, hogy 2013. május 01-tõl a 2012. évi CLXXXC. tör-

vény 91.§. (2). bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a hulladékszol-

gáltatási közszolgáltatási díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

*A 60 és a 110 – 120 literes gyûjtõedények esetén az alapdíj mértéke 

97,95 Ft + ÁFA/ ürítés, melyet a táblázatban szereplõ egységnyi díjtételek 

tartalmaznak.

MVK Mezõtúri Városüzemeltetési

Kommunális Kft.

VÉRADÁS!

2013. május 29-én, szerdán

8.00-13.00-ig a Közösségi Házban!

Személyi igazolványát, lakcímkár-

tyáját, TAJ kártyáját hozza magával!

Magyar Vöröskereszt

MEGHÍVÓ

Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 

hozzátartozóit  az Összetartozás Napja alkalmából rendezett 

Trianoni Emlékünnepségre

Helye: Kossuth tér

Idõpontja: 2013. június 4. 18.30 óra

Program:

Ünnepköszöntõt mond: Boldog István országgyûlési képviselõ

Megemlékezést tart:

Szabó András az Ügyrendi Bizottság és a

Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület elnöke 

Mûsor

a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület szervezésében közremûködik: 

a Memory Énekegyüttes – a  Mongol-Agrár Zrt Népdalköre – a 

Református Kollégium gyermekkórusa Seres Attiláné vezetésével

Verset mond: Oroszné Szamos Margit és Zemlényi Lajosné 

Ezt követõen az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére kerül sor.
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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

Második alkalommal került meg-

rendezésre a Türr István Képzõ és 

Kutató Intézet, valamint városunk 

önkormányzata által közösen szerve-

zett tájékoztató elõadás és kompeten-

ciamérés május 07-én, a Városházán. 

A TÁMOP-os projekt célja, hogy a 

tartósan hátrányos helyzetbe került 

álláskeresõk, valamint a fogyatékkal 

élõ és megváltozott munkaképességû 

munkavállalók átképzését és elhe-

lyezkedését, társadalmi felzárkózását 

segítse. A mostani 120 fõ jelentkezõ-

bõl közel 80 fõ vehetett részt a kom-

petenciamérésen. A kiértékelés idõ-

tartama 6-8 hét, amely során a kitöl-

tött tesztek alapján egyéni fejlesztési 

tervek készülnek. Ezt követõen az 

Intézet munkatársai mindenkivel 

kapcsolatba fognak lépni a további 

lehetõségek egyeztetése céljából. 

Batta Attila Viktor                                                                                                                                     

alpolgármester

Tájékoztató elõadás
Mezõtúr Város Önkormányzata a 

20/2011. (XI.15.) önkormányzati ren-

delet 1.§ (5) bekezdése alapján pályá-

zatot ír ki az alábbi ingatlanok bérleti 

jogára 2013. július 15-tõl 5 évre:

1.) 2232/6/A/10 hrsz-ú Mezõtúr, 

Földvári út 61. A épület 2/9. alatti 1 

szoba, konyha, fürdõszoba, WC, elõ-

szoba helyiségekbõl álló, komfortos 

komfortfokozatú 43 m2-es lakás,

2.) 2232/8/A/3 hrsz-ú Mezõtúr, 

Földvári út 61. 2. épület fsz. 3. ajtó 

alatti 2 szoba, konyha, kamra, für-

dõszoba, WC, elõtér helyiségekbõl 

álló, komfortos komfortfokozatú 62 

m2-es lakás,

3.) 2232/18/A/5 hrsz-ú Mezõtúr, 

Földvári út 61. 3. épület 1/3. ajtó 

alatti 1 szoba, konyha, kamra, für-

dõszoba, WC, elõtér helyiségekbõl 

álló, komfortos komfortfokozatú 47 

m2-es lakás

4.) 4269/A/1 hrsz-ú Mezõtúr, 

Pétery K. u. 9. szám 3. ajtó alatti 2 

szoba, konyha, fürdõszoba WC-vel 

helyiségekbõl álló, komfortos kom-

fortfokozatú, egyedi szilárd fûtéses 

80 m2-es lakás,

5.) 22 hrsz-ú Mezõtúr, Dózsa Gy. 

u. 9./1. alatti 2 szoba, konyha, fürdõ-

szoba, WC, kamra, helyiségekbõl 

álló komfortos komfortfokozatú, 

egyedi szilárd fûtéses 64 m2-es lakás.

A lakások lakbére a 20/2011.

(XI.15.) önkormányzati rendelet 

14.§ (1) bekezdése szerint a kom-

fortfokozattól függõen a következõ-

képpen alakul:

- összkomfortos lakás: 300 Ft/m2/hó,

- komfortos lakás: 200 Ft/m2/hó.

A kijelölt bérlõ köteles az épület-

ben lévõ lépcsõházat szükség sze-

rint takarítani, az épülethez tartozó 

járdák téli csúszás-mentesítését biz-

tosítani.

A 20/2011.(XI.15.) önkormány-

zati rendelet 4.§ (1) bekezdése sze-

rint önkormányzati tulajdonú bér-

lakásra szociális helyzet alapján 

bérleti szerzõdés azzal köthetõ, aki-

nek nincs és nem volt saját tulajdo-

nú lakása, és

a) akinek a közös háztartásban 

élõ családtagok jövedelmét is figye-

lembe véve számított 1 fõre jutó 

jövedelme a mindenkori munkabér 

minimumot nem haladja meg, vagy

b) aki egyedülálló és jövedelme 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér minimum 1,5-szeresét, 

valamint, a vele együtt költözõk 

együttesen nem rendelkeznek 

összesen 500.000 Ft forgalmi értékû 

mobilizálható ingó és ingatlan 

vagyonnal. E rendelet alkalmazásá-

ban ingó vagyon az 50.000 Ft for-

galmi értéket meghaladó vagyon.

A pályázatnak tartalmazni kell:
a) a megpályázott bérlemény 

címét,

b) a pályázó (és vele együtt köl-

tözni kívánó családtagok) nevét, 

születési idejét, foglalkozását, hiva-

talos igazolás alapján jövedelmét, a 

munkahely javaslatát, lakás- és élet-

körülményeinek bemutatását,

c) a pályázati kiírásban szereplõ 

feltételek elfogadását,

d) a hivatalos jövedelemigazolást,

e) eltartott gyermekek számát,

f) jelenlegi lakhatási körülményeket,

g) mióta van nyilvántartott lakás-

igénylése.

Az ingatlanok az alábbi idõ-
pontokban tekinthetõk meg:

1. Földvári út 61. A ép. 2/9. ajtó 

2013. május 31.

péntek    8,00  -  8,30 óra

2. Földvári út 61. 2. ép. Fsz. 3. 

ajtó, 2013. május 31.

péntek    8,30  -  9,00 óra

3. Földvári út 61. 3. ép. Fsz. 1/3. 

ajtó, 2013. május 31.

péntek    9,00  -  9,30 óra

4. Dózsa Gy u. 9. 2013. május 31.

péntek    9,40 - 10,15 óra

5.Pétery K. u. 9. 3. ajtó 

2013. május 31.

péntek   10,20 - 11,00 óra

 

A pályázat benyújtásának 
határideje:

2013. június 5. (szerda) 16.00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: 

Polgármesteri Hivatal Mezõtúr 

Hatósági Iroda

Mezõtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 1.

A benyújtott pályázatokat a kép-

viselõ-testület legkésõbb a 2013. 

júniusi soros ülésén bírálja el.

A képviselõ-testület fenntartja a 

jogot, hogy a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa.

Herczeg Zsolt

polgármester

Hirdetmény

Ünnepi könyvhét 2013

2013. június 12-én (szerdán) 16 órától

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár vendége lesz 

TARJÁN TAMÁS
irodalom-és színháztörténész, kritikus.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

2013. 05. 15-én huszadik alka-

lommal szervezte meg 

„Közlekedésbiztonság gyermek-

szemmel” címû nagy sikerû gyer-

mekrajzpályázatát az Országos 

Baleset-megelõzési Bizottság. A 

megyébõl csaknem 103 pályamû 

érkezett. A pályázatra Mezõtúrról is 

érkeztek alkotások, sõt még díjazot-

tak is lettek városunk ovisai: Sõrés 

Lujza, Gátfalvi Flóra Lili (Csoda-Vár 

Óvoda), Fazekas Anna, Fazekas 

Flóra, Polgár Alexa, Katona Réka, 

Nagy Zsófi, Patkós Miléna 

(Százszorszép Óvoda). 

Gratulálunk nekik, további sike-

reket kívánunk! 

Bodor Márti

Fazekas Anna és Flóra átveszi a csoport jutalmát Farkas Józseftõl, a JNSZ 
Megyei Rendõr-fõkapitányság megyei rendõrfõkapitányától. Kép: Szolnok Tv

„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel”
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Az újságban megjelenõ írások képanyagát megtekinthetik Az újságban megjelenõ írások képanyagát megtekinthetik 
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2013. május elsején immár harma-

dik alkalommal rendezte meg a 

Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület a 

Majálist Mezõtúron. Gonda Károly az 

Egyesület elnöke és Metzker 

Krisztina egyesületi tag a rendezvény 

élményeirõl beszélt a Pont Rádiónak.

Idén is felvonulással indult a nap, 

amit a kisújszállási, túrkevei, 

dévaványai és a mezõtúri 

mazsorettesek – több mint 100-an – 

kísértek. A rendezvénynek és a 

körülbelül 6000 fõ kilátogatónak 

ismét a Liget adott otthont. Már 

megszokottnak mondható, hogy 

Herceg Antal vezetésével az 

Újvárosi Hagyományõrzõ Klub tag-

jai állították fel a májusfát. Õket 

követték a színpadi programok. A 

Klub Lokál kezdte a mûsort. A pro-

dukciókat a Tánc Világnapjához 

kapcsolódva a tánc köré építették fel 

a szervezõk. „Táncot, tánc köve-

tett.” – mondta Metzker Krisztina. 

Az interjúban kiemelték Bencsik 

Brúnó Marcell anyáknapi köszöntõ-

jét, akit a mazsorettesek, a Kner TSE 

táncosai, a hastáncosok és végül a 

Dalmások követtek. Késõbb Juhász 

Attila és Bíró László vezetésével az 

Ász Küzdõsport Klub csapatai tar-

tottak egy bemutatót a színpadon.

Kísérõ programként cégek, 

magányszemélyek, csoportok hozták 

ki bográcsaikat a Ligetbe, akik saját 

kedvükre készíthették el ételeiket. A 

színpadon sörivó és lángosevõ verse-

nyen, valamint szkander bajnoksá-

gon vívhattak meg a kilátogatók. 

Eredményeket hirdettek novellaíró 

versenyben, „Mindenünk a gyermek” 

- fotó pályázaton és Nagy Túri retro 

süti verseny kategóriában. A nyerte-

sek listáit elolvashatják a www.

alfoldkozepe.hu weboldalon. A nap 

vendége Mc Hawer és a Teknõ volt, 

az est megkoronázására pedig Vastag 

Csaba érkezett a mezõtúri majálisra.

A szervezõk ismételten pozitív 

megerõsítést kaptak az eseményt 

illetõen. Elmondták, hogy tovább 

dolgoznak együtt Mezõtúrért és 

várhatóak további rendezvények a 

Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület 

szervezésében.

Bodor Márti

Forrás: Szabó Ferenc, 

Pont Rádió

Majális 2013

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelettel vár minden érdeklõdõt 

a Lévay Gyula mezõtúri fényképész születésének 100. évfordulója 

alkalmából megrendezésre kerülõ kiállítás megnyitójára,

2013. május 31-én 17 órára.

Helye:

a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület kiállítóterme

(Mezõtúr, Petõfi út 5.)

Meghívó 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt a

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégiumban megrendezésre kerülõ Táncházba.

A zenét a Suttyomba zenekar biztosítja.

A táncokat a „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai tanítják.

Helyszín:  Teleki Blanka Gimnázium udvara

   5400 Mezõtúr, Dózsa György út 17.

Idõpont:                              2013. június 13. 18.30 óra

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Már több éve, hogy a gyermek-

könyvtárban Gecov Gabriella tanárnõ 

irányításával péntek délutánonként 

nagyszerû logikai társasjátékokat ját-

szunk. Egyes játékok percek alatt 

megtanulhatók, mások, bonyolult 

szabályok ismeretét és rendkívüli tak-

tikai érzéket kívánnak.  Mindenképpen 

jó kis agytornát jelent, miközben kap-

csolatok kötõdnek, barátok kerülnek 

közelebb egymáshoz.

Május 17-én került megrendezés-

re az a verseny, ahol az év során 

szerzett játékos tudásukból számot 

adhattak két iskola diákjai !

A legyõzhetetlenek:

Tóth Krisztián, Dóra Lajos, 

Szegény Diána és Juhász Judit

        Gratulálunk!

 Némethiné Tolnai Edit

gyermek könyvtáros

A legyõzhetetlen Tudor-ok !
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Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

Tisztelt Érintettek!

Mezõtúr város polgármestereként határozott szándékom, hogy a közterületi segély- és családi pótlék kifizetését megszüntessük.

Ennek érdekében 2013. júniusától, a segélyfizetési napokon a Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal közös akciót kezd a Mezõtúri 

Rendõrkapitánysággal, a Polgárõrséggel és a Magyar Postával. 

Az akció kezdeteként a Magyar Posta mellékelt felhívását tesszük közzé.

Herczeg Zsolt

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a postáról szóló 2003. évi CI. Törvény 16. § (1) bekezdése értelmében a postai szolgáltató a postai küldeményt – jogsza-

bályban foglalt eltérésekkel és kivételekkel – a címzett, illetve az egyéb jogosult átvevõ részére a feladó által megjelölt helyen (a küldeményen szereplõ címen), 

az erre a célra szolgáló levélszekrénybe történõ elhelyezéssel, vagy a címzettnek, illetve az egyéb jogosult átvevõnek történõ átadással köteles kézbesíteni.
A Magyar Posta Zrt. az adott szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzõdési Feltételek szerint a belföldi és kifizetési utalványokat (pl. szociális segély, 

családi pótlék) 100 000 Ft összeghatárig, a nyugellátási utalványokat összegre való tekintet nélkül háznál, illetve a postai mozgószolgálat számára kijelölt 

tartózkodási helyen (támponton) fizeti ki. Eredménytelen kézbesítés esetén a kifizetés a Posta hivatali helyiségében történik.

A postai küldemények (pl. utalvány, levélküldemény) átvételére elsõsorban a címzett, továbbá a meghatalmazott, valamint a helyettes átvevõ jogosult!

A címzett – amennyiben rendelkezési joga (cselekvõképessége) nem korlátozott – mindenfajta küldemény átvételére jogosult.

A meghatalmazott a küldeményeket – a címzett által írásban meghatározott keretek között – teljes jogosultsággal veheti át. 

A meghatalmazás elfogadásának feltételeirõl a posta munkatársai részletes tájékoztatást adnak.

Helyettes átvevõnek történõ kézbesítés:
Ha a természetes személy címzett a kézbesítés idõpontjában nem tartózkodik a címben megjelölt helyen és ott nem található meghatalmazottja sem, 

a postai küldemény az ott tartózkodó, személyazonosság igazolására elfogadható igazolvánnyal rendelkezõ alábbi személyeknek is kézbesíthetõ (kivétel 

100 000 Ft-ot meghaladó összegû nyugellátási utalvány):

a) a címzett 14. életévét betöltött közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), vagyis a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha

    és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelõszülõ, valamint a testvér,

b) a címzett élettársa,

c) a címzett bérbeadója, vagy szállásadója, ha az természetes személy (nyugellátási utalványok és hivatalos irat kézbesítésekor a bérbeadó, vagy szállásadó 

    nem tekinthetõ helyettes átvevõnek).

A címzett, illetve az egyéb jogosult átvevõ személyazonosságát az alábbi – érvényes – okiratokkal igazolhatja:
a) személyi igazolvánnyal (beleértve az Európai Unió tagállamaiból érkezett külföldi állampolgárok EU-s személyi igazolványait is), illetve személyazonosító

    igazolvánnyal, vagy annak igénylését igazoló hatósági okirattal,

b) katonai igazolvánnyal,

c) tartózkodási engedéllyel,

d) letelepedési engedéllyel,

e) bevándorlási engedéllyel,

f) ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással, 

g) útlevéllel,

h) 2001. január 1-jét követõen kiadott vezetõi engedéllyel (jogosítvány).

Magyar Posta Zrt.

www.posta.hu          Debreceni Területi Igazgatóság

A részletes információkat tartalmazó Általános Szerzõdési Feltétek és Üzletszabályzat kiadványok a postán megtalálhatók.

Tisztelt Ügyfelünk!

Segítség bajba jutott hitelesek-
nek és eladósodott családoknak

• Ha belekerült az adósságcsapdá-

ba,  

• ha nem tudja fizetni hiteleit,  

• ha közüzemi tartozásai miatt 

már végrehajtási eljárás indult 

Ön ellen

• ha otthonának elvesztése reális 

veszélyt jelent, 

• ha vitás ügyei vannak bankkal, 

végrehajtóval, 

• ha jogi képviseletre van 

szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadá-

sunkat az új kormányzati intézke-

désekrõl, az Eszközkezelõrõl és az

adósság mérséklési lehetõségekrõl.

Banki elszámolások szakirányú 

ellenõrzése

Pertársaság  „a tiszta lappal történõ 

kezdés”  érdekében

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk: +36 70 253 2910

valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

Közlemény
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2013. április utolsó vasárnapján a 

kerekezés szerelmesei ismét birtok-

ba vehették egy napra az aszfaltot. 

A rendezés stafétáját a nemrégiben 

alakult ProTúr Országúti Kerékpár 

Csapat vette át, és rögtön két újdon-

sággal lepte meg a kilométerfalókat. 

Az egyik, hogy a hosszútáv 80 

km-re „hízott”. A másik, hogy 

Kumánia Teljesítménytúra néven 

egy 60 km-es etap várta a nyugod-

tabb tempót kedvelõ nevezõknek.

Akikben nem is volt hiány, hiszen 

összesen 137-en jelentkeztek a neve-

zési asztalnál, ebbõl legtöbben a hosz-

szútávra neveztek, gondolom részben 

a nagyobb táv adta kihívás miatt, de a 

felajánlott pénzdíjak és a kisújszállási 

élményhétvége sem volt utolsó moti-

vációs tényezõ. Az idõjárás a kegyei-

be fogadott minket, hisz a tavalyival 

ellentétben most szikrázó napsütés és 

közepes erõsségû délnyugati szél 

uralkodott, ezzel nehezítve a verseny-

zõk dolgát. Reggel nyolctól lehetett 

nevezni egészen a kilenc harmincas 

rajtig, ami problémamentesen zajlott. 

Lassú rajt a városban, együtt a teljesít-

ménytúrázókkal, aztán a vasúti átkelõ 

után teljes gázzal kilõttek a verseny-

zõk, a hátszélnek köszönhetõen pilla-

natok alatt elérték az akár 50-60 

km/h-ás sebességet. Persze a kisúji 

fordító után már nem volt ilyen köny-

nyû az élet, vagy szembe, vagy oldalt 

fújt a szél. Az elsõk még így is 2 óra 8 

perc alatt teljesítették a penzumot. A 

rövid, 20 km-es verseny a vasúti 

menetrend miatt most késõbb, ponto-

san 5 perccel tíz elõtt startolt telis-tele 

ifjú reménységekkel. Becsületükre 

váljék, hogy egészen gyorsan leteker-

ték a 20 kilit! Amíg a nevezõk kint a 

pályán gyûrték az utat, addig rotyo-

gott a babgulyás az üstben, hogy 

legyen mivel pótolni az elégett kalóri-

ákat. Az ebéd elfogyasztása után 

következett az eredményhirdetés, 

majd zárásképpen részünkrõl a pako-

lás. A helyezettek érmekkel és kupák-

kal, illetve ajándékokkal gazdagabban 

térhettek haza.

Összeségében pozitív napot zár-

tunk, baleset nem, csak mûszaki 

probléma merült fel, amit a segítõautó 

igénybevételével orvosolni tudtunk.

Köszönet támogatóinknak:

Kumánia Gyógy és Strandfürdõ, 

Kisújszállás

Kisújszállás Önkormányzat

Városi Sportlétesítmények, 

Mezõtúr

Városi Polgárõr Egyesület, 

Mezõtúr, Petõfi út 53.

Pacific Cycles

Aranykerék 2004 Kft.

Csepel

Nutrixxion Táplálék kiegészítõk

Kor-Zol Mûszaki Szaküzlet

Moto- Tour Csoport

Karsai Andrásné Julcsi

Gugyel Ferenc, Örményes, zöld-

ség-gyümölcs

Fórizs Sándor, Kevehús Kft.

Jövõre ugyanitt!

Kollár Lajos

VIII. Tour de Túr

2013. április 25-én került megren-

dezésre az elsõ „Játékos komplex 

tanulmányi verseny” Mezõtúron, az 

újjáépült Szent István Katolikus 

Általános Iskolában a környék katoli-

kus iskoláinak alsó tagozatos tanulói 

körében. A versenyben részt vett a 

békéscsabai Savio Szent Domokos 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 

a szentesi Szent Erzsébet Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda, a gyomai 

Szent Gellért Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda valamint a mezõtúri 

házigazda Szent István Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda. 

A találkozó célja az volt, hogy az 

iskolák megismerhessék egymást 

és az egyházi összetartozást erõsít-

sük. Összesen negyven gyermek 

versenyzett. Minden csapatnak hat 

állomáson kellett részt vennie forgó 

színpad szerûen, ahol a helyesen 

megoldott feladatokért pontokat 

gyûjthettek „útleveleikben”. Az 

állomások a következõk voltak: értõ 

olvasás, magyar nyelv, matematika-

logika, környezetismeret, hittan és 

ügyességi feladatok. Minden csapa-

tot egy vendégpedagógus kísért 

állomásról állomásra. 

A délután végén minden gyer-

mek díjazásban részesült. 

A rendezvényünk magasan elérte 

kitûzött célunkat. Nagy boldogság-

gal töltött el bennünket, hogy min-

den meghívott iskola örömmel 

eljött hozzánk és ilyen nyitott szívû 

pedagógusokkal és gyermekekkel 

rendezhettük meg az elsõ katolikus 

iskolák közötti tanulmányi verse-

nyünket, melybõl hagyományt sze-

retnénk teremteni.

Katolikus iskolák találkozója Mezõtúron

A Mezõtúri Református 

Kollégium ebben az esztendõben 

rendezte meg ötödik alkalommal a 

Református Általános Iskolák V. 

Országos Atlétikai Bajnokságát. 

Gyönyörû napsütésben, rekord-

nevezés született: 18 iskola 360 ver-

senyzõje sorakozott fel az ünnepé-

lyes megnyitón, ahol a zsúfolt lelátó 

elõtt meghatottan énekeltük el 

nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. 

Ezt követõen Mihalina László, a 

Mezõtúri Református Kollégium lel-

kész-fõigazgatója igei köszöntõjét 

hallgattuk meg. A város nevében 

Batta Attila Viktor alpolgármester 

úr üdvözölte a népes versenyzõi 

csapatot, majd ünnepélyesen meg-

nyitotta a versenyt. Köszöntötte 

még a versenyzõket és felkészítõ 

tanáraikat a pályáját Mezõtúron 

kezdõ, s ma a Református Iskolák 

Diáksport Szövetség, a RIDISZ elnö-

ke, Balássy László úr is.

A nagy hõség ellenére igazi 

sportemberekhez méltó küzdelme-

ket láttunk, sok-sok kiemelkedõen 

jó versenyeredménnyel. Nagy örö-

münkre meglátogatta a versenyt a 

Magyar Atlétikai Szövetség újon-

nan megválasztott elnöke, Gyulai 

Miklós úr is, akit egy igazi mezõtúri 

kerámiával ajándékoztunk meg. 

Nehéz lenne felsorolni minden-

kit, aki támogatásával lehetõvé 

tette, hogy ez a jubileumi bajnok-

ság méltó módon kerüljön megren-

dezésre. Mégis szeretnék kiemelni 

néhány olyan sportot szeretõ, és 

azért önzetlenül munkálkodót, akik 

meghatározó egyéniségei a ver-

senynek: elsõsorban a verseny 

fõvédnökét, Herczeg Zsolt urat, 

Mezõtúr Város Polgármesterét, 

Uzsoki Jánost, Mezõtúr Város 

Díszpolgárát, olimpikont, Bartha 

Gyula urat, aki fáradhatatlanul biz-

tosítja évrõl évre a pálya kitûnõ 

minõségét és Bagdán Sándor ügyve-

zetõ urat, aki az érmek és tárgyju-

talmak terén nyújt segítséget. Nem 

hagyhatom ki a RIDISZ és a 

Mezõtúri Egyházközség, valamint a 

Mezõtúri Egyházközség Idõsek 

Otthonának és természetesen a ren-

dezõ Mezõtúri Református 

Kollégium anyagi segítségét sem. 

S végezetül engedtessék meg, 

hogy megköszönjem a Mezõtúri 

Református Kollégium Általános 

Iskolája tantestületének és diákjai-

nak önzetlen munkáját.

Az eredményhirdetést Éger Ádám 

lelkész-vallástanár rövid áhítatával 

kezdtük. S reméljük, hogy a jó han-

gulatú versenyek résztvevõi közül  

senki sem tért haza csalódottan.

Jövõre visszavárjuk a lelkes kis 

versenyzõket, szintén lelkes testne-

velõikkel együtt!

Bodorikné Aszódi Ágnes

igazgatóhelyettes

a verseny védnöke

Református Általános Iskolák V. Országos Atlétikai 
Bajnoksága Mezõtúron

NAPRAFORGÓ
BIO- BÜFÉ

Kávézó és gyümölcslé „ivó”
•kávékülönlegességek (omnia presszó kávé, „Túri” jegeskávé, bécsi 

kávé, amerikai jegeskávé)

•100 %-os magyar gyümölcs- és zöldséglevek

•frissen préselt- gyümölcslevek

•hideg ásványvizek, üdítõk, „nagymama” szörpjei

•friss saláták

•hideg- és meleg szendvicsek sok zöldséggel

•jégkrémek

Várunk mindenkit szeretettel, akinek fontos

az egészsége és szeretne felfrissülni!

Nyitvatartás:

Mindennap de. 9:00-14:00 óráig, du. 15:00 órától, 

igazodva a Közösségi Ház programjaihoz



7m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2013. május 24.

„Kérdeztem B-t, kik tanítják?” … 

Már sajnos alig van közös ismerõ-

sünk rajtatok kívül.  Nem baj, mert 

látom rajta és beszéltem az anyuká-

jával, hogy boldog, ez a Teleki még 

mindig nagyon tud adni olyan 

pluszt, amit nem tudsz mérni sehol 

és semmivel.” Egy 85-ben érettségi-

zett tanítvány írta, aki eljött kilenc-

ven kilométerrõl, hogy megnézze 

egykori óvodását az egyik mûsorban 

szerepelni. És a lényeget mondta ki. 

Dicsekedhetnénk azzal, hogy egy 

héten belül két olyan programot is 

tartottunk, amilyet közelben-távol-

ban sem, igaz lenne. Fontosabb 

viszont az, hogy valaki meglátja: a 

harminc évvel ezelõtti õt (és min-

ket!) útnak indító szellemiség, 

minõség még ma is létezik, az isko-

laügyet is benyelni készülõ vadkapi-

talizmus viszonyai között is.

Az újság kérésére mi magunk 

írunk a programokról, a kölcsönös 

interjú formáját választottuk.

– Van-e esélye egyáltalán a versnek, 

a szép szónak, a mûvészeteknek?

Lázárné Kati: – Mióta van ember, 

azóta van igény a gondolatok, érzel-

mek közlésére (mindenféle mûvésze-

ti ágban). Addig, amíg ember lesz, 

erre szüksége lesz, hiszen a mûvé-

szet képes talán a legmélyebbre 

hatolni, a lelkeket megszólítani. Ez 

az ember elemi igénye. Mûsorunkban 

is törekedtem minél több mûvészeti 

ágat összehozni a költészettel.

– Képzeletünkben egy költészet napi 

mûsoron végighallgatunk húsz ver-

set, az elsõket még lelkesen, aztán 

egyre inkább belefáradva. Itt viszont 

többektõl hallottam, hogy észre sem 

vették, hogy eltelt bõ két óra. 

Hogyan értétek el ezt?

– Ezen az estén nemcsak elfért 

egymás mellett a zene, a tánc, a dal-

lam, a dráma, a kép a verssel, hanem 

egymást erõsítve, a szövegek más-

más rétegét kiemelve jelent meg. A 

magyar nyelvû mellett megszólaltak 

idegen nyelvû szövegek is a városban 

mûködõ felnõtt kórusok jóvoltából. 

Idõnként én is szoktam „közön-

ség” lenni, és magamból indultam 

ki, hogy mi tartja fenn tartósan a 

figyelmemet. A mûsorzáró közös 

éneklés pedig a közönségbõl közös-

séget teremtett, egy pillanat alatt.

– Tóth Anikó drámásai új utat 

választottak. Nem egy-egy irodalmi 

mûvet adtak elõ, hanem továbbírták 

a történetet. Tavaly az Anyegint, 

idén Kosztolányi A kulcs címû novel-

láját brilliáns dramaturgiával. Mi a 

véleményed az efféle munkákról?

– Nagyon megfogott a tavalyi 

ötlet: továbbgondolni egy történetet. 

(Ez egyébként is drámaórákon gyak-

ran alkalmazott technika.) A 

Kosztolányi-mû sok-sok megválaszo-

latlan kérdéséhez így Tóth Anikó 

drámásai még néhányat hozzátettek, 

roppant izgalmas lett a folytatás.

– Izgalmas ötlet volt tõled Madách 

londoni színének végét összeegyez-

tetni egy After Crying-számmal. Ott 

a hazugságra épülõ, mindent felfaló 

kapitalizmus figurái zuhannak a 

mélybe, de a végén Éva más irányt 

tud venni. Miért volt fontos ez a 

rész? Tebenned melyik elképzelés az 

erõsebb?

– A dal szövege hihetetlenül rímelt 

a Jankovits-Madách-féle haláltánc-

jelenet filmadaptációjára, még tem-

pójában is, így nem is volt kérdés 

ezeket összehozni. Kicsit félve 

mutattam meg ezt a nagyon kemény, 

mai világunkat kíméletlenül kritizáló 

számot a diákoknak, de éppen ezek 

miatt érezték azt, hogy ezzel min-

denképpen foglalkozni kell. Éva 

magasba emelkedése szimbolikus, 

hitet ad az emberiségnek egy szebb, 

jobb világ eljöveteléhez. Szeretnénk 

mi is hinni ebben, nehéz. A mûsort 

nyitó Szabó Lõrinc vers is pont errõl 

szólt: muszáj embernek maradni.

*

– Nagyon nagy fába vágtad a fej-

szét: a holokausztról készítettél 

15-16 évesekkel megemlékezést. Mi 

motivált téged és a diákokat?

Achs Károly: – A diákokat meg kell 

becsülnünk azzal, hogy a valóság 

sötét oldalával is dolgozunk. Legyen 

az a gulág, legyen az egy diszkóbaleset, 

az ötvenhat utáni megtorlás, vagy 

akár egy tetûírtás embertelen módja. 

Épp ideje volt, hogy a holokausztot is 

középpontba állítsuk egyszer. Az 

áldozatok máig itt vonulnak a 

Damjanich utcán, a könnyed ítélkezé-

sekkel, megbélyegzésekkel, minden-

napi durvasággal pedig tele a vilá-

gunk. Persze pedagógiai szempontból 

is fontos ez a munka, a fordított hely-

zet. Ebben az osztályban ugyanis per-

cenként meg kell küzdeni a csendért. 

Hát akkor fordítsuk meg: teremtsetek 

ti nagy csendet a közönség soraiban. 

Aki ott volt, hallhatta ezt a csendet. 

– Nem felejtettük még el az iskolás-

mappás történelmi megemlékezése-

ket. Ezek hatékonyságáról vannak 

fogalmaink... Ti hogyan fogtattok 

hozzá ehhez a munkához, mi elõz-

te meg a mûsorkészítést?

– El kell dönteni, hogy történe-

lemórát tart az ember ünnepség 

címén néhány verssel „színezve”, 

vagy színházi eszközökkel, hatá-

sokkal dolgozik. Mi ez utóbbit 

választottuk. Hosszú munka elõzte 

meg, már õsszel kiközösítésrõl, 

agresszióról készítettünk imprókat, 

aztán egyre közelebb kerültünk a 

témához. Voltunk a Páva utcai 

múzeumban, filmeket néztünk.

– Vendéget is hívtál. Kiderült, hogy 

„érintett”, ki õ? Hogyan értékelte 

megemlékezéseteket?

Drámatanár kollégámat még 

91-ben ismertem meg, azóta sok 

közös tanfolyamon, fesztiválon 

találkoztunk. Néhány éve tudtam 

csak meg, hogy személyesen is érin-

tett – ez is mutatja, hogy ez a tragé-

dia még itt van köztünk. Januárban 

Nagyváradon éppen a történelmi 

mûsorokról tartottam elõadást, ott 

beszéltük meg, hogy jön. A mûsor-

ban az döbbentette meg, hogy pont 

azokkal a motívumokkal találkozott, 

amelyekkel õ is készült.

– Tudom, hogy tavaly õsszel 

Jeruzsálemben jártál. Ott hogyan 

dolgozták föl a traumákat, hogyan 

kezelik ezt ma?

– Hogy az ország hogyan dolgozza 

fel, nem tudom. Én a Yad Vashem 

intézet továbbképzésére jutottam el 

az EMMI pályázatán. Ott nagyon 

nagy energiát fektetnek a múlt megis-

mertetésére. Ami a mûsorunk 

szemponjából is érdekes: úgy tartják, 

hogy nem sokkolni kell az embere-

ket, hanem megmutatni az arcokat, 

az egyéni sorsokat. Az elõadásban is 

ezt láthattuk: a normális életet, aztán 

egyszer csak Szalai néni nem ad virá-

got, külön padra kell ülniük az egy-

mással szimpatizáló fiataloknak stb.

– Úgy éreztem, nagyon megérintette 

a nézõket a mûsor, Mezõtúron 

kívül Budapesten a Páva utcai 

múzeumban is bemutattátok. Ott 

hogyan fogadtak benneteket? 

Készültök-e még valahová?

– A budapesti fellépést is nagy 

csend fogadta néhány síró emberrel. 

Persze volt, aki egybõl elkérte volna a 

szövegkönyvet, más azt mondta, 

régen volt ilyen erõs színházi élmé-

nye. A holokausztoktatás egyik fõ 

szakértõje is megdicsérte a mûsor 

szemléletét, egy jövõ évi rendezvény-

re hívott minket. A Csillagpont egyik 

budapesti szervezõje is látta az elõ-

adást, ha meg tudjuk szervezni a 

gyerekekkel, akkor ott is látható lesz.

Dr. Lázár Zoltánné,

Achs Károly

„Nagyhét” a Telekiben

Meghívó

Trianoni kiállítás nyílik

2013. május 31-én,

pénteken 18 órakor a

Közösségi Ház elsõ emeleti

klubtermében.

A kiállítást megtekinthetik: 

2013. június 22-ig,

hétfõtõl szombatig

9-12 és 14-17 óráig.



8 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2013. május 24.

„Meglehet még az, ami elveszett”

Mindazokért szeretnék tenni vala-

mit, akik már elmentek, és már nem 

tudnak itt lenni velünk, csak gondola-

tainkban, lelkünkben és érzelmeink-

ben. Ezzel a koncerttel szeretném egy 

picit visszalopni emléküket és meg-

köszönni, ha rövid ideig is, de itt vol-

tak velünk. Hol van Balázs Fecó és a 

Korál. Na erre a bûvészmutatványra 

készülök most, mivel Juhász Lacinak 

a családján kívül a Korál Együttes volt 

a mindene. Ebben kérem a segítsége-

teket! Egy Balázs Fecó estet szeretnék 

szervezni, 2013. június 28. 18 órától a 

játszótéren. Nagyon sokan támogat-

nak ebben: a helyi rockerek, a volt 

rockerek és az igen tehetséges helyi 

zenekarok, a Közösségi Ház, Pocok, 

Hifi, Herczeg Zsolt, Kozák Zsolt, 

Csányi Ricsi, Tuhai Anita és még 

sorolhatnám.Lényegében azért írtam 

ezt a cikket, hogy elõre is megkö-

szönjem a támogatásotokat. Ha bár-

miben jó szívvel tudtok segíteni, én 

azt szeretettel elfogadom. Bármilyen 

anyagi segítséget is elfogadunk. Vagy 

személyes megkereséssel a játszóté-

ren vagy a Közösségi Ház gazdasági 

hivatalában, mert Balázs Fecó tehet-

ségének megvan az ára, amit sajnos 

én egyedül nem tudok kifizetni.

Tisztelettel:

Mányi Tibusz író

„Az írónak a tapasztalat és a 

szenvedés drága kincs.”

Emlékezzünk Juhász Lacira

Dánfoki Üdülõközpont – Békés
Békés Város határában, csendes környezetben, mégis frekventált helyen talál-

ható üdülõközpont 25 hektáros zöldterületen várja a vendégeket. A Körös folyó 

és a kishajókikötõ 200 méteres távolsága kiváló vízitúra-bázissá, vonzó kirándu-

lási célponttá teszi üdülõközpontunkat. Szolgáltatásaink: szálláslehetõség sátor-

ral, faházban és kõépületben, biztonságos, fokozatosan mélyülõ, homokos partú 

szabadstrand, mely horgászásra is alkalmas, focipálya, röplabdapálya, strandfoci 

pálya, hatalmas zöldterület szabadtéri játékokhoz. Tûzrakó helyeink hangulatos-

sá varázsolják a tábori éjszakákat.

További információ: www.danfok.hu

Meghívó
 A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt és Családját

KABAI ERZSI fazekas
önálló kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helye, idõpontja:
Túri Fazekas Múzeum, 2013. május 25. (szombat) 11 óra.

 A kiállítást megnyitja:
Pölös Andrea

(néprajzos, régész, fazekas, a Hagyományok Háza munkatársa)

 Kabai Erzsi 2010-ben Mezõtúron, a Badár Balázs Fazekas Pályázaton a 

nagydíjat nyerte el.

A kiállítás 2013. június 22-ig látogatható.

A 140. éves Petõfi Dalkör köszöne-

tet mond támogatóinak jubileumi 

hanversenyükön nyújtott segítségért:

Veres Barkácsbolt, Tóth Klára, 

Harmatné, Patkós Éva, Barta Gyula, 

Kávási Klára, Kávási Mariann, 

Bihari Gábor, Nagypál Ferenc, 

Herbály Gergely, Primer 

Elektronika, Adamecz Ilona, Gála 

Divat, Kovács Károly, Dr. Hock 

Ernõ, ifj. Szabó Zsigmond, Sólyom 

Zoltán, Karsai Lajosné, Molnár 

Sándor, Bordács László, Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft, 

Mezõtúr Város Önkormányzata, 

Herczeg Zsolt, Batta Attila Viktor, 

Actor Informatika és Nyomda Kft., 

Dorogházi József, Boldog István, 

Kelemen Márton, Mezõtúri Ipari 

Park Kft., Zuppán Zoltán, Veres 

Gyula, Szûcs Tamás, Papírforrás, 

Tibi Cukrászda, Herbály Kálmán, 

Tóth Timi és Tóth Imi, Tóth Zoltán, 

Soltész Tamás, Takácsné Bán 

Zsóka, Index TV, Berczeliné Boldog 

Mária, Jankovics Ferenc.

Városnap 2013
Mezõtúr Város Önkormányzatának 

támogatásával és a Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. 

fõszervezésében immár negyedik 

alkalommal, május 11-én kerültek 

megrendezésre a városnap program-

jai. Városunk különbözõ helyszínein 

vártuk az érdeklõdõket a színes prog-

ramkínálattal. Délelõtt 10 órától 

Takács Gyõzõ képzõmûvész és 

Pusztai Zsolt etnográfus Mezõtúr kép-

zõmûvészete témakörben tartott érde-

kes elõadást a Közösségi Házban. 

Ugyanitt köszöntötték a Mezõtúr 

Város Kultúrájáért díjjal kitüntetett 

Csider Irént, és a Mezõtúr Város 

Sportjáért díjjal kitüntetett Tokács 

Anikót. 50. házassági évfordulóját 

ünneplõ mezõtúri párokat is köszönt-

hettünk: Hamza Margit és Török Imre, 

valamint Herbály Lenke és Lévai János 

Imre személyében. Ezzel párhuzamo-

san a rendezvény fõ helyszínén a 

Városi Sportcentrumban már kora reg-

gel készülõdtek a csapatok a fõzõver-

senyre, és gyülekeztek a sportprogra-

mok résztvevõi is. A fõzõversenyre 

csak száraztésztából készült étellel 

lehetett nevezni. A zsûrinek nehéz 

dolga volt, nemcsak sok nevezés futott 

be, de bizony nagyon ízletesek is vol-

tak a Gyermelyi Tészta Zrt. által fel-

ajánlott száraztésztából elkészült éte-

lek. A zsûri döntése alapján a sokak 

által ismert Miskolczi Imre nyerte el a 

Városnap Fõszakácsa címet, és a díjjal 

járó félpanziós hosszú hétvégét a szar-

vasi Lux Panzióban. Miközben a sza-

kácsok forgatták a bográcsokat, kicsik 

és nagyon rúgták a bõrfocit, verseng-

tek a teniszezõk, dõltek a tekebábuk. 

A nézõk hangosan buzdították a kézi-

labdásokat, és fogásokat leshettek el a 

küzdõsport bemutatón, de aki akart, 

íjászkodhatott is. A horgászverseny 

résztvevõi izgatottan figyelték a kapás-

jelzõket a halfogás reményében. A 

kerékpártúra résztvevõi bebarangol-

ták a szép természetes környezetün-

ket. A kerékpárosok, sportolók, szur-

kolók és érdeklõdõk együtt költötték 

el ebédjüket. Délután a résztvevõket 

és megjelenteket köszöntötte Herczeg 

Zsolt Mezõtúr város polgármestere. 

Ezt követték az eredményhirdetések, 

emléklapok, oklevelek és a Veres 

Gyula keramikus által készített kupák, 

kiosztása. Új városkapitányt is válasz-

tottunk Fadgyas Gábor személyében. 

Barátságos focimeccs keretében avatta 

fel a MAFC Sportegyesület beruházá-

sából megépített mûfüves pályát a 

Mezõtúri Öregfiúk Labdarúgó váloga-

tott és a Magyar Labdarúgó Old Boys 

válogatott csapatai. A TAO támogatása 

összesen: 12.396.154 Ft volt. Az 

AEGON Magyarország Általános 

Biztosító ZRT., a SADE Magyarország 

KFT. a Veolia Water Solutions & 

Technologies Magyarország Kft és 

Mezõtúr Város Önkormányzata támo-

gatta a kivitelezõ EVERLING Kft. 

Budapest által megépített pályát. A 

pálya költsége: Br. 17.496.003 Ft volt. 

Az építésbe a Mezõtúr és Környéke 

Víz és Csatornamû Kft., a Mezõtúr 

Városüzemeltetési Kft., a TÚRSZOL 

Kft. és a Mezõtúri Közmûvelõdési és 

Sport K.K.N. Kft. mint mezõtúri vállal-

kozások segítettek be.

A sportprogramok mellett Csabai 

Wagner József emlékterem avatáson 

vehettek részt a Kossuth úti Általános 

Iskolában, majd 16 órától a 140 éves 

évfordulóját ünneplõ Petõfi Dalkör 

hangversenyét hallgathatták meg a 

résztvevõk. A nap zárásaként Hevesi 

Tamás zenés mûsorát láthatták hall-

hatták a nézõk. Május 14-én a 

Városnap alkalmából Szabó András 

városi képviselõ ötlete alapján 

Mezõtúr képzõmûvészete témakör-

ben nyílt kiállítás a Városi Galériában, 

amelyet Kiss Imréné Mikes Éva 

mûvésztanár nyitott meg. 

Ezúton is köszönetet mondunk 

minden támogatónknak! Találkozunk 

jövõre is!

Bordács László



9m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2013. május 24.

Mozgalmasan indult a Mezõtúri 

Wing Chun Kung Fu H.S.E. versenyzõ-

inek a 2013-as év.  Március 23-án 

Székesfehérváron került megrende-

zésre a H.K.F. Magyar Bajnokság I. 

fordulója. A megmérettetésre 6 ver-

senyzõvel indultunk. Nagy József, 

Pápai Zsanett, Boldog Róbert, Márki 

Bence, Patkós Imre és Nagy Dániel 

készült a tatamin megmutatni tudását.

Imi és Dani nagyon izgultak, hisz 

nekik ez volt az elsõ olyan verse-

nyük, ahol az Országos 

Ranglistahelyezések dõlnek el. A 

többiek már rutinosan készültek. 

Elsõként Zsani lépett a pástra, ahol 

csak intések miatt kapott ki. A 

következõ ellenfelét már  „csont” 

nélkül verte. Robi volt a következõ 

küzdõnk. Õ a küzdelmeit egyenle-

tes tempóban hozta, csak az utolsót 

veszette el és így második lett.

Imi és Dani nagy izgalommal kez-

dett, de amint ráéreztek a ritmusra az 

ellenfeleiket egyszerûen lesöpörték. 

Az elsõ nagy versenyükön rögtön 

elsõk lettek. Jósti hozta a papírformát. 

Mind a light, mind a sanda full kategó-

riában gyõzött. Bence szintén könnye-

dén vette az akadályokat, csak a döntõ-

ben volt nehéz feladata. Döntetlenre 

hozták a bírók, és csak a harmadik 

menet bizonyította számukra, hogy a 

mi fiunk a jobb. Így Bencénk elsõ lett. 

Zsani viszont a második hely mellé 

még egy plusz aranyérmet kapott. A 

dobogóról lelépve az elsõ helyezett - 

aki a Nyíregyházi Spirit Egyesület mes-

tere - az Õ nyakába rakta az érmét. Ági 

szerint Zsani volt az, aki igazán megér-

demli az elsõ helyet. A két lány egy-

mást átölelve búcsúzott el egymástól.

Az igazi próba viszont a 2013. 

Wushu Európa Bajnokság volt 

Romániában. Nehezen indult a 

szervezés. Mivel a versenyre min-

den válogatott versenyzõnek saját 

költségén kellett kiutazni és a neve-

zési díjat is elõteremteni, így az 

egyesületünk elõtt nagy feladat állt.

A verseny költségvetése négy ver-

senyzõre 500.000 Ft volt. Mivel az 

egyesületünknek nem volt ennyi 

pénze, így mezõtúri vállalkozókat 

kerestünk meg, hogy támogatásuk-

kal kimehessenek a srácok. 

Szerencsére sokan segítettek nekünk 

és így lehetõséget kaptunk megmu-

tatni a nemzetközi porondon is, mit 

tudnak a túri legények és leányunk.

Az E.B.-re négyen utaztak ki a csa-

patból. A tavalyi eredményeik alapján 

Pápai Zsanett, Márki Bence és Boldog 

Róbert kapott meghívást a Magyar 

Kung Fu és Wushu Szakszövetség 

válogatott keretébe. Nagy József saj-

nos adminisztratív okok miatt az 

utolsó percben visszamondta az uta-

zást. Így Bukarestbe a kis csapatot 

Márki Károly kísérte. A Bajnokság 

április 8-tól 15-ig tartott, több mint 20 

ország és közel 1000 versenyzõ rész-

vételével. A mezõtúri gyerekek igen 

nehéz ellenfeleket kaptak az orosz és 

török válogatottól. Több küzdelem 

után a következõ eredmények szület-

tek: Pápai Zsanett junior nõi -56 kg  

E.B. III. hely quinda light kontakt, 

Boldog Róbert junior fiú -66 kg E.B. 

III. hely quinda light kontakt  és 

Márki Bence serdülõ fiú E.B. II. hely 

quinda light kontakt kategóriában. 

A verseny legnagyobb elismerését 

az orosz válogatott vezetõ edzõjétõl 

kaptuk, aki dicsérte a gyerekek ügyes-

ségét és versenyszellemét. Mint 

mondta, kiváló versenyzõink vannak. 

Az egyesületünk nagyon büszke 

erre a három gyerekre, akik nagyon 

sok mindent feladtak az edzésekért, 

és hogy minél jobbak legyenek a 

versenyeken. Így öregbítve a 

magyar versenyzõk és Mezõtúr 

nevét a harcmûvészek körében.

Ezúton szeretnénk megköszönni a 

támogatóink önzetlen segítségét a ver-

seny költségeinek elõteremtésében.

Pápai Károly

M.W.C.K.F.H.S.E Elnök

Mezõtúri kungfusok az  Országos és Európa Bajnokságon

A képen: Pápai Zsanett, Márki Bence, 
Boldog Róbert

2013. április 05–07. Baja városa 

adott otthont a WTKA Világszervezet 

Harcmûvészeti Európa Bajnok-

ságának. Örömünkre szolgált, hogy 

végre Magyarországon került meg-

rendezésre ez a nemzetközi verseny, 

így nem kellett külföldre utazni. A 

háromnapos rendezvény alatt 

thaibox, touch (semi-contact), 

Oriental light-low, Oriental Classic 

(K1) valamint kínai eredetû forma-

gyakorlatok kategóriákban mérhették 

össze tudásukat a versenyzõk. A 

magyar klubok szerb, horváth, szlo-

vák, szlovén, olasz, török és svéd 

klubok versenyzõivel is összecsap-

hattak a ringben és a páston egyaránt. 

A Mezõtúri Kick & Thai-Box Klub 

öt harcossal képviseltette magát a 

rendezvényen a túrkevei TVSE 

thaibox szakosztályához igazolt ver-

senyzõként.  Ádám Sándor -37 kg-

ban K1 és light-low, Bóka Kamilla 

-57 kg-ban thaibox, Kurgyis Csaba 

-54 kg-ban thaibox és light-low, 

Rácz András -60 kg-ban thaibox és 

light-low, Tóth Károly-71 kg-ban K1 

és light-low kategóriában.

Az elsõ versenynap a selejtezõk-

rõl szólt, amely nem indult jól szá-

munkra. Rácz András és Bóka 

Kamilla valamint Tóth Károly saj-

nos elszenvedtek egy-egy vereséget 

kezdésnek, azonban a folytatásban 

összekapták magukat és két-két 

gyõzelemmel fejezték be a napi 

versenyzést thai-box és K1 kategó-

riában, így a harmadik helyért 

küzdhettek másnap. Ádám Sándor 

és Kurgyis Csaba megállíthatatla-

nok voltak, õk esélyt sem adtak az 

ellenfeleiknek. Három mérkõzést 

követõen nyugodtan hátradõlve 

várhatták a döntõt, hiszen legrosz-

szabb esetben is a második helyen 

végezhettek. A light-low kategóriá-

ban induló versenyzõink sorozatos 

gyõzelmeikkel szintén bevereked-

ték magukat a döntõkbe, így már 

borítékolhattuk, hogy helyezés nél-

kül nem fogunk távozni.

A másnapi döntõkben Tóth 

Károlynak K1 kategóriában és Bóka 

Kamillának thaibox kategóriában nem 

sikerül a dobogós helyet megszerezni. 

Nagyon szoros mérkõzést vívtak mind-

ketten, azonban a pontozók döntése 

alapján az ellenfél aznap jobban telje-

sített, így a negyedik helyen végeztek.

Rácz Andris a light-low kategóriá-

jának döntõjében vitatható pontozás 

alapján vereséget szenvedett, így a 

második helyen végzett. Thaibox 

kategóriában sikerült nyernie, így a 

harmadik helyen zárt. Tóth Károly 

ellenfele a light-low döntõben egy 

korábbi light-low Európa Bajnok volt, 

akit taktikus küzdelemben sikerült 

térdre kényszerítenie. Ádám Sándor 

és Kurgyis Csaba ebben a kategóriá-

ban sem talált legyõzõre, lehengerlõ 

mérkõzést produkálva megérdemelt 

gyõzelmet arattak.

Ádám Sándor teljesítményét érté-

kelték a szervezõk. Felajánlották egy 

döntõ lehetõségét egy nagyobb súly-

csoportban, mivel az egyik döntõs 

sérülés miatt nem tudta a mérkõzést 

elvállalni. Bevállaltuk a mérkõzést a 

10 kg-mal és három évvel idõsebb fiú 

ellen light-low kategóriában. Sanyika 

derekasan állta a sarat, azonban kiüt-

között a súly és korkülönbség, így 

pontozásos vereséget szenvedett, 

azonban ez így egy Európa Bajnoki 

ezüstérmet hozott neki a két arany 

mellé. A versenyzõink összesen 5 

Európa Bajnoki címet (arany), 2 

Európa Bajnoki második (ezüst), 1 

Európa Bajnoki harmadik (bronz) és 

2 Európa Bajnoki negyedik helyezés-

sel zárták a versenyzést.

Külön szeretnék köszönetet 

mondani Ábrahám Károlynak 

(Ábrahám Kft), és Márton 

Lászlónak (Manó Minibusz), vala-

mint azon magánszemélyek, akik 

támogatásukkal lehetõvé tették a 

versenyen való szereplésünket.

Igaz, hogy a thaibox nem tartozik 

a látványsportok közé, azonban ezek 

az eredmények magukért beszélnek, 

és a versenyzõink mindent megtet-

tek azért, hogy szereplésükkel lete-

gyék a nemzetközi mezõnyben a 

névjegyüket, amely -a több mint 200 

indulót tekintve-, várakozáson felüli 

eredménnyel sikerült is. Ezzel az 

egyre erõsödõ csapattal, akármilyen 

eredmény elérésére képesek 

vagyunk, viszont további céljainkat 

nem tudjuk megvalósítani támoga-

tók segítsége nélkül.

Bíró László

Mezõtúri Kick & Thai-Box Klub

Vezetõ edzõ

Éremesõ az Európa Bajnokságon
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK 
Szabó Sándor (Csuhai) élt 73 évet,

Ádám Tünde élt 35 évet,
Arany Mihályné Örvendi Erzsébet élt 79 évet,

Tímár Miklósné Uhrin Eszter élt 85 évet,
Hegyi Lajosné Petõ Róza élt 75 évet

Nyugodjanak békében.

Csikós Norbert LeventeCsikós Norbert Levente
(Vida Viktória)(Vida Viktória)

Készenléti gyógyszertár
Május 24-30-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Május 31- június 6-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Május 25-26-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936
Június 1-2-án
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Rafael Teréz GizellaRafael Teréz Gizella
(Rafael Teréz)(Rafael Teréz)

Felhívás
A Mezõtúri Atlétikai Football Club Sportegyesület idén ünnepli fennállásá-

nak 90. évfordulóját. A jeles alkalomból jubileumi kiállítást rendezünk.

Kérünk mindenkit, aki a kiállítás idejére személyes relikviákat, régi fotó-

kat, írásokat, egyéb emléktárgyakat tud felajánlani, jelentkezzen az

alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Szûcs Lajos

Telefon: +36 20 419 4242

E-mail: szucsl@mezotur.hu

Emellett várjuk a nem MAFC-hoz, de a mezõtúri sportélethez tartozó, már 

megszûnt egyesületekhez, szakosztályokhoz kapcsolódó felajánlásokat is.

Az átadásra szánt anyagokat, tárgyakat átvételi igazolással,

garanciával június 30-ig fogadjuk.

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

Korcsok Anita

Telefon:+ 36 20 220 3686

E-mail: akorcsok@mezotur.hu

A Panzió Szarvason a 44-es fõút 

mentén, a városközpontban talál-

ható. A külsõ és belsõ kialakításá-

ban egyaránt elegáns, ízlésesen, 

színvonalasan berendezett panzió 

szeretettel várja a vendégeket. Az 

elsõ osztályú panzióban 2 lakosz-

tály, 3 apartman és 7 kétszemélyes 

szoba található. A szobák 

légkondícionáltak, illetve minden 

szoba színes TV-vel, hûtõvel, tele-

fonnal, rádióval, wifivel felszerelt. 

A földszinten egy klimatizált drink-

bár-kávézó, valamint 16-20 fõ részé-

re egy különterem is a vendégek 

rendelkezsére áll. A kikapcsolódni, 

pihenni vágyók igénybe vehetik a 

szaunát és a szoláriumot. 

 Halászcsárda leírás:

Szarvason a város nyugati kapujá-

ban a 44-es fõút mellett, a Holt-Körös 

hídjánál közvetlenül a Körös partján 

található a csárda.  A hangulatos parti 

kerthelyiségben hétvégenként élõze-

nével várjuk vendégeinket. Szállás, 

valamint horgászási és vízisportolási 

lehetõség áll rendelkezésre. A magya-

ros, házias, bõ ételválasztékból min-

denki kiválaszthatja a kedvére valót!

Szolgáltatásaink: zárt parkoló, 

saját strand és horgászmóló, 

vizibicikli, túrakenu és –kajak, hor-

gászcsónak, kerékpár kölcsönzés, 

telefon, fax, wifi kapcsolat, 

légkondícionált, franciaágyas, szí-

nes tévével, hûtõszekrénnyel fel-

szerelt szobák.   

Üdvözlettel:

Bohákné Snajder Anikó

66/313-417

Lux Panzió

Hulladékok csoportosítása, gyûjtési, 
begyûjtési módjai. Hulladékhasznosítás 
lehetõségei. Hulladéklerakók üzemelte-
tése, monitoring rendszere, rekultiváci-
ója és utógondozása.
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