
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXVII. évfolyam 10. szám 2015. május 22.

Új aljegyző Mezőtúron    2. old.

Bábfesztivál     3. old.

Egészség vasárnap     6. old.

„Ki a legény a gáton?” - Vízparti Fiesta  7. old.

Városi sportnap a Városnap jegyében   8. old.

Kimagasló eredmények a küzdősportban   11. old.

Kutya szépségverseny

Hozd el kutyusodat és nyerd meg a 

versenyt!

2015. május 31. 
10 óra

Erzsébet liget
A gazdik ingyen karszalagot kap-

nak a rendezényre.

Játszótér avató
2015. május 31.

10:30
Városi Strandfürdő - kis medence 

könyéke

Kerékpáros ügyességi 
verseny

Városi Strandfürdő - Erzsébet liget 

behajtó

Fekete István utca
2015. május 31.

10:30
Közreműködik a Kor-Zol Műszaki 

üzlet és a ProTúr Országos 

Kerékpárcsapat Mezőtúr

Aszfaltrajzverseny
2015. május 31.

11 óra
Városi Strandfürdő parkoló

A program alatt gyermeksziget 

(ugrálóvár, trambulin, szerencse-

horgászat, kézműveskedés, öko ját-

szóház, mini vidámpark) várja a 

gyermekeket!

A rendzevény főtámogatója 

Mezőtúr Város Önkormányzata.

Mindenki szeretettel vár a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft.
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

www.turihirek.hu

Mindennapos fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, 

kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban, 

munkaidőben 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

Országgyűlési Képviselő

Szegeden születtem, gyermekko-

romat Gyomaendrődön töltöttem, 

az általános iskolai és gimnáziumi 

tanulmányaimat is ott végeztem, és 

jelenleg is ott élek. 

2006-ban kezdtem meg jogi 

tanulmányaimat a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi karának nappali 

tagozatán, ezen idő alatt fél évig 

Grazban tanultam a Karl-Franzens 

egyetem jogi karán, ahol tanulmá-

nyaimat német nyelven folytattam, 

németül és angolul beszélek társal-

gási szinten. 

Diplomám megszerzése után 

2011-ben Budapestre kerültem és 

2015-ig a közigazgatásban dolgoz-

tam jogi területen előadóként, majd 

főelőadóként, ahol a szakmámban 

– különösen polgári jogi, adójogi, 

valamint közbeszerzési jogi terüle-

teken – igen hasznos ismereteket 

tulajdoníthattam el. 

2015. februárjában kezdtem el dol-

gozni Mezőtúr Város Önkormányzata 

Szervezési Irodájának vezetőjeként. 

Az aljegyzői pozícióra irányuló 

pályázatom pozitív elbírálását köve-

tően kinevezésemre 2015. május 

1-jével került sor.

A Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal aljegyzőjeként szeretnék 

munkámmal hozzájárulni ahhoz, 

hogy az önkormányzat, a bizottsá-

gok, valamint a képviselő-testület a 

munkáját a törvényesség betartásá-

val, a mindenkor hatályos jogsza-

bályok rendelkezéseinek megfelelő-

en tudja ellátni. Első feladatom, 

hogy Dr. Szűcs Attila jegyző úr 

iránymutatásai alapján áttekintsem 

a hivatal jelenlegi működését, 

struktúráját. 

Munkám során a jövőben igyek-

szem mindent megtenni annak 

érdekében, hogy az aljegyzői mun-

kakörhöz méltóan szolgáljam 

Mezőtúr város, az önkormányzat és 

a tisztelt lakosság érdekeit. 

Új aljegyző Mezőtúron
dr. Farkasinszki Fanni bemutatkozása

Felhívás
tüdőszűrő vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban, 

2015. április 17-től -2015. június 12- ig
tüdőszűrő vizsgálatot végeznek.

A szűrővizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/, 

valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idősebb lakosok figyelmét, hogy részük-
re a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!

A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a pana-
szokat még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismeré-
se a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és 
70 év között, kiváltképpen a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a 
rák kialakulásának veszélye.

 

A szűrés helye:  Mezőtúr, Újváros XIII. utca 11. (Színpados Iskola)

A szűrést az új digitális rendszerű tüdőszűrő géppel végzik el. 

   A vizsgálat időpontja: 

hétfő 12 –   17-ig

kedd 8   –   13-ig

szerda 12 –   17-ig

csütörtök 8   –   13-ig

péntek 8   –   13-ig 

Az utolsó szűrési napon (2015. június 12. péntek) a vizsgálat 8 - 12-ig tart.

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szű-
rővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek !

14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához 

kötelező a szűrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló szükséges.

 A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását 

követően csekket kapnak a helyszínen - megközelítőleg 1.700 Ft-ról - mely-

nek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvég-

zését megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei 

esztendőben érvénytelen.

18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvé-

nyes képviselő jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be 

kell mutatni mind a szülő/törvényes képviselő, mind a 18. év alatti személy 

személyi igazolványát és TAJ kártyáját.  A szülő/törvényes képviselő bele-

egyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon 

adhatja meg. 

Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válasz-

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név) 

Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felisme-
rése érdekében!

dr. Szűcs Attila 
jegyző

A Mezőtúri Városi Televízió Születtem Magyarországon című könnyű zenei műso-
rát támogatja a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programja.

Felhívás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy „A legszebb konyhakertek” 

című program/verseny jelentkezési határideje 2015. május 30-ra módosult!

A részletek olvashatóak a korábbi lapszámokban, illetve a www.

mezotur.hu oldalon.

Mezőtúr Város Önkormányzata
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„Tiszta szívvel élni: ez a legnagyobb bölcsesség,

amit bölcsek kigondoltak a még bölcsebbek meg is tették”

( Hölderlin) 

2015. május 18-án ünnepelte 90. születésnapját Dr. Debreczeny András 

belgyógyász Főorvos Városunk Díszpolgára. Több mint 60 éve kezdte gyó-

gyító munkáját Mezőtúron. Közvetlen emberi kapcsolatteremtő képessége 

révén nagyon közel tudott kerülni betegeihez. Az élete bármely területén 

végzett munkája során a becsület és az emberség vezérelte. 1968-ban 

kapott megbízást a Mezőtúron felépült Véradóállomás beindítására és veze-

tésére. Vezetése alatt az intézmény országos szakmai elismerést ért el. 

Ezzel kapcsolatos tudományos munkái szakfolyóiratokban jelentek meg. 

Bölcsessége, nyugodtsága, következetessége révén, egy olyan dolgozói 

kollektívát hozott létre, ahol szívesen dolgoztunk, szinte családias légkör-

ben. Nemcsak a szakmát tanulhattuk meg Tőle, az emberi helytállást, 

kitartást, az egymás és a munka iránti alázatot is. 

Mindenki egyért, egy mindenkiért… vallotta.

Köszönjük!!!
Kedves Főorvos Úr!

A régi szeretettel és tisztelettel kívánunk még sok erőt, egészséget. 

Nyugalmas éveket töltsenek még együtt kedves feleségével.

Köszönet mindenért…

A hajdani Véradóállomás dolgozói

A helyben előállított, ellenőrzött 

termékek iránt egyre növekszik a 

magyar vásárlók érdeklődése. A 

Földművelésügyi Minisztérium ezt 

a pozitív folyamatot erősítve a 2015. 

évet a helyi termék évének nyilvání-

totta. A stratégiai elvekhez igazodva 

a Gál Ferenc Főiskola a „Helyi ter-

mékekre, helyi szolgáltatásokra ala-

pozott jó gyakorlatok feltérképezé-

se és hálózatba szervezése Jász-

Nagykun-Szolnok megyében” című 

projekt keretén belül 2015. április 

23-án tudományos konferenciát 

szervezett Mezőtúron a Városi 

Oktatási Centrumban.

Batta Attila Viktor Mezőtúr Város 

alpolgármestere köszöntő beszédé-

ben kiemelte a mezőtúri értékek, 

termékek jelentőségét, mint a helyi 

gazdaság megerősítésének haté-

kony eszközeit. Berec Zsolt Miklós 

a JNSZ Megyei Közgyűlés alelnöke 

méltatta a kormány azon munkáját, 

melyet a helyi értékek megőrzése, 

megerősítése érdekében tesz. Dr. 

Nagyné Varga Ilona, a JNSZ Megyei 

Esély Szociális Közalapítvány igaz-

gatója bemutatta a főiskola által 

elnyert projekt jó gyakorlatai 

tapasztalatait. Tószegi-Faggyas 

Katalin a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara vidékfejlesztési igazgatója 

nyitó előadásában számot adott a 

kistermelői értékesítés és a helyi 

termékek szerepéről, valamint a 

Vidékfejlesztési Programban talál-

ható un. rövid ellátási lánc temati-

kus alprogramról. A plenáris elő-

adásokat gyakorlati bemutatók 

követték. Csákvári Katalin családi 

gazdálkodó fotók segítségével kala-

uzolta el a közönséget a Csákvári 

tanyagazdaságba. Háda Attila 

Elemér Földművelésügyi 

Minisztérium Agrárfejlesztésért és 

Hungarikumokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság titkárságvezetője 

szemléltette a Nemzeti Tanya 

Fejlesztési Program eredményeit, a 

2015. évben várható pályázati ele-

meket. A tudományos tanácskozást 

interaktív fórum illetve kézműves 

kiállítás, vásár kísérte.

Köszönjük a segítő kollégák az 

Mezőtúri Ipari Park segítségét.

Program, előadás anyagok letölt-

hetők: http://gff-mezotur.hu/

projekt-rendezvenyek/2015-04-23-

helyi-termek-hagyomany-halozat-

konferencia-eloadasai

Dr. Barancsi Ágnes 
főiskola docens

Gál Ferenc Főiskola

Helyi Termék-Hagyomány, Hálózat
avagy Fiatal Kutatók Vidéken”

A bábozás a világ egyik legelterjedtebb műfaja: fiatal és öreg, szegény és 

gazdag játssza drága vagy filléres eszközzel, vagy a nélkül.

Emlékszünk, milyen élmény volt – gyermekünknek, unokánknak és mi 

tagadás, nekünk is – a bábszínház, no meg a bábszínházban gyermekeink 

kacagása, csodától ragyogó szeme, hangos bekiabálása vagy épp elnémulása.

Arra szüleink emlékeznek, hogy már pár hónapos korunkban hogyan 

figyeltünk, kezüket, vagy a rajta lévő egyszerű ujj- vagy kesztyűbábot, 

netán igazi bábot, amit mozgattak megszólaltattak – mindaddig, amíg mi 

meg nem kaparintottuk és kitartóan próbálgattuk a velük való játékot.

Az idén újra megrendezésre került – sorban az -
 V. Óperenciás Bábfesztivál 

Az egész napos rendezvényen 8 csoport szerepelt, keltette életre a mesét 

a bábok segítségével, melyet közel 400 városbéli kisóvodás és iskolás gyer-

mek láthatott.

Díjazottak
A Legjobb előadás :  INDUL A BAKTERHÁZ -Manócska bábcsoport                

(Rákóczi úti Általános Iskola) Rendezte és betanította : dr. Siposné Varga 

Ildikó, forgatókönyv: Salánki Anikó, díszlet: Czeglédi Betti

A Legjobb rendezés :  A SÜNDISZNÓ - Kalász szakkör ( Szent István 

Katolikus Iskola )

Rendezte és betanította: Garainé Bordács Márta és Pappné Beke Melinda

A Leglátványosabb előadás : MESE A PAPÍRKOSÁRBÓL - Varázsparaván 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár csoportja.

Rendezte és betanította: Kovács Gáborné Soltész Manyika

A Legszebben beszélő báb : A FÜRGE KIS SÜNDISZNÓCSKÁ-ból a 

Sündisznó nyerte, a Kisújszállási Bóbita bábcsoport tagja

A Legvirtuózabb bábmozgatás : A VILÁGSZÉP KECSKEBÉKA - A Baukó 

család előadása nyerte

Nagy örömünkre a XXII. Országos Bábfesztiválon városunkat a Rákóczi 

Úti Általános Iskolában működő Manócska bábcsoport képviseli Egerben.

Gratulálunk és sikeres felkészülést kívánunk szeretettel. 

Nagyon megérdemlitek !

Köszönjük a felkészítők áldozatos munkáját és a szakértő zsűri közre-

működését!

Hálánkat fejezzük ki támogatóinknak: Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Baracsi- Paletta 97. Kft., LEDFAK Kft., Pro Hand Kft., RAFI Hungaria Kft., 

Rédei- Fém Kft.

Bábfesztivál
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www.turihirek.hu

I. Sokan emlékeznek még bizonyára a nagy bajuszú, ízes túri beszédű Kupai Sándor bácsira. 

A kiváló hanggal megáldott Sanyi bácsi kiváló érzékkel faragott, munkásságáért elnyerte a Népművészet Mestere címet és a város a rangos Pro Urbe 

díját. Az egyesület tulajdonában van néhány alkotása. Születésének 115. évfordulója alkalmából szeretnénk teljes képet kapni műveiről, ezért azzal a 

kéréssel fordulunk az Olvasókhoz, hogy aki rendelkezik általa készített szoborral, az legyen szíves tájékoztatni az egyesület vezetését. Az információ 

kérése csak számbavételi szándékkal történik. 

II. A II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából kiállítást rendezünk a mezőtúri elesettek emlékére. Keressük a Szovjetunióba „Malenkij 

robotra” elhurcolt áldozatokat. Tisztelettel várjuk a túlélők  vagy a hozzátartozók jelentkezését. Gazdagítaná a kiállítást minden eredeti dokumentum, de 

szívesen fogadunk történeteket, élményeket megidéző írásokat. Ehhez kapcsolódóan közzé tesszük azok névsorát, akiknek neve nem került föl a város 

által 1991-ben állított II. világháborús emlékműre. A mellékelt lista mindenki számára elérhető www. hadifogoly.hu honlapon. Akinek ehhez kapcsolódó-

an kiegészítő információja van, tisztelettel kérjük, keresse az egyesület vezetőségét. 

3. rész:

Berczeliné Boldog Mária      Szabó András elnök 
30/908-4757       20/2144756

41. Horváth Sándor (an. Buti Mária) 1905.11.02.-1944.07.15.

42. Jenei Lajos (an. Gombás Julianna) 1918.08.15.-1944.11.01.

43. Jenei Lajos (an. Kiss Júlia) 1904-1943.01.28. (eltűnt)

44. Józan Lajos (an. Bárdos Mária) 1919.08.06.-1944.02.28. (eltűnt)

45. Juhász András (an. Csipes Rozália) 1907.10.27.-1943.01.20.

46. Juhász István (Scheifer Mária) 1922.05.17.-1944.04.24. (eltűnt)

47. Juhász M. János (an. Herbály Terézia) 1913.11.27.-1944.10.06. (eltűnt)

48. Juhász Lajos 1917.01.10.-1946.05.09.

49. Juhász Zsigmond 1905.01.01.-1945.01.04.

50. Kállay Lajos (an. Hegyi Júlia) 1920-1944.04.06.

51. Kardos László 1919.01.01.-1945.04.27.

52. Karsai Lajos (an. Kun Mária) 1908.10.18.-1944.05.02.

53. Karsai Sándor (an. Feder Rozália) 1922.05.18.-1944.10.01.

54. Kis Mátyás (an. Búzi Sára) 1899-1944.12.27.

55. P. Kiss Sándor (an. Rác Terézia) 1919.10.01.-1944.04.24. (eltűnt)

56. Korda László (an. Boldog Sára) 1919.12.19.-1944.12.14. (eltűnt)

57. Kormos Péter (an. Csurgó Teréz) 1921-1944.09.14.

58. Lukács Lajos (an. Papp Sára) 1913-1943.02.15.

59. Mádi István (an. Vásárhelyi Teréz) 1912.11.02.-1944.12.05. (eltűnt)

60. Major Lajos (an. Egri Mária) 1922.10.15.-1944.10.08.

61. Martinecz Gyula 1925.01.01-1945.10.16.

62. Márton Sándor 1921.01.01.-1945.02.19.

63. Mező Gyula (an. Mező Mária) 1910.12.21.-1944.04.10.

64. Mezőbándi Sándor (an. Tóth Teréz) 1913.02.12.-1941.12.21.

65. Mojtész János (an. Juhász Erzsébet) 1922.03.14.-1944.11.30. (eltűnt)

66. Murányi István 1915.01.-1945.02.17. (FRT. 688.)

67. Cs. Nagy Lajos (an. Veress Zsuzsanna) 1907.08.12.-1945. (eltűnt)

68. Nagy László (an. Hegyesi Róza) 1912.07.28.-1944.10.

69. Paj Sándor (apja: Paj Antal) 1910.01.01.-1945.04.16.

70. Papp Ferenc József (an. Szőke Rozália) 1914.03.14.-1945.03.01.

71. Cs. Papp Mihály (an. Vámos Eszter) 1914.06.19.-1944.05.30.

72. Papp Mihály 1922-1944.09.16.

73. Papp Sándor (an. Tar Teréz) 1913.06.14.-1944.08.08.

74. Papp Sándor (an. Kun Zsuzsanna) 1922.03.28.-1944.12.17.

75. Polgár Gábor (an. Szűcs Lídia) 1896.04.19.-1944.01.30.

76. Rácz Elek 1913.01.01.-1947.02.09.

77. Rácz Mihály (an. Herbály Mária) 1919.11.11.-1944.11.28.

78. Seres Zsigmond (an. Csuka Zsófia) 1919.09.23.-1944.12.01.

79. Solymosi János (an. Sepcsik Rozália) 1911.08.20.-1944.09.08.

80. Szabó Antal (an. Osváth Júlia) 1919.02.09.-1943.12.14.

81. Szabó Árpád 1907.01.-1945.01.15.

82. Szalai Gábor (an. Szűcs Sára) 1911.08.30-1944.05.22. (eltűnt)

83. Szeles Mihály 1922.01.01.-1945.02.17.

84. Takács Ernő (an. Pápai Krisztina) 1920.01.03.-1944.04.24.

85. Till Gyula (an. Benedek Klára) 1916.12.01.-1944.10.17.

86. Tokai Sándor (an. Cs. Jolán Mária) 1911.12.20.-1944.07.13.

87. Tóth István (an. Kállai Sarolta) 1910.03.11.-1944.09.15.

88. Tóth László 1906.01.01.-1945.07.11.

89. Török Péter (an. Horváth Julianna) 1922.01.02.-1944.02.03. (fejlövés)

90. Ugrai Bálint †1944. (ismeretlen)

91. Varga Ferenc (an. Kurucz Julianna) 1913.03.20.-1945.01.23. (eltűnt)

92. Végh László (an. Szmilkó Erzsébet) 1923.06.29.-1944.09.26.

93. Veres Imre (an. Buda Eszter) 1911.11.17.-1944.11.25. (eltűnt)

94. Veress János (an. Virág Róza) 1913-1945.04.28. (Szeged)

Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület

A Vivace kamarakórussal ismét egy fesztiválra készülünk.

2015. június 26 – 28 között részt veszünk a IV. Keszthelyi Dalünnepen, 

ahol 36 kórussal együtt három napon át fogjuk szórakoztatni a balatoni 

város vendégeit. 

Lesznek komoly megmérettetések is, mert a fesztivál rendezői lehetősé-

get biztosítottak minősítésre is. Ezeket a koncerteket a Helikon Kastély 

Tükörtermében lehet majd élvezni. Ám a bizonyára majd feszültséggel teli 

hangversenyek mellett lesznek úgynevezett „staféta éneklések” és sétáló 

koncertek. Esténként fáklyákkal vonulunk majd a Balaton partra, ahol a kb. 

800 tagú összkarral népdalokat, kórusműveket fogunk énekelni. A keszthe-

lyi Fő téri templomban is lesznek koncertek. Az előzetes tájékoztató szerint 

nem fogunk unatkozni, de azt fogjuk tenni, amit nagyon szeretünk: renge-

teget éneklünk majd. Aki tehát ebben az időpontban Keszthelyen jár, ne 

csodálkozzon, ha mezőtúri hangokat hall, sőt örömmel látjuk a kedves 

ismerős arcokat koncertjeinken. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Közösségi Ház és Mezőtúr Város 

Önkormányzatának segítő támogatását. 

Aztán pedig itthon éneklünk egyet ismét az arTúron, augusztus 8-án. 

Várunk mindenkit szeretettel.

Csiderné Csizi Magdolna
karnagy

Keszthelyre készülünk

Nagybányai pillanat a nemzetközi verseny után...
Fotó: Roszik Mihály (Mezőtúri Városi Televízió)



5m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2015. május 22.

ELI-NETT Kft

Melis Anett

Ügyvezető

Tisztelt KépviselőTestület!
Kedves Mezőtúri lakosok!

Kérem, engedjék meg, hogy a közelmúltban megtartott testületi ülésen, Dr. Hock Ernő felszólalásában – többek között – a mi nevünk bevonását és 

megemlítését

ELUTASÍTJUK,

KIKÉRJÜK MAGUNKNAK

illetve

KIJELENTÉSEIT MEGCÁFOLJUK!

Az általa elmondott – nekünk is tulajdonított – méltánytalan és valótlan állítások, cégünk jó hírnevének megromlását, erkölcsi lejáratását, és az 

Intézményellátó Kft. részéről a megrendelések nagy gazdasági kárt okozó szüneteltetését idézték elő. 

Ez a bennünket is megnevező felszólalás pedig a nagy port felvert, KOMP-ÜGY- ben hangzott el a volt intézményvezető szájából. 

Cégünk, az Elli-Nett Kft (ismertebb nevén Melis pékség, így említ bennünket Dr. Hock Ernő is, bár ő tévesen szarvasiként! )Békésszentandrási telep-

helyén előállított pékáru termékeket szállít Mezőtúr város több intézményeibe. 

Dr. Hock Ernő felszólalásában azt állította, hogy mi, a cég részéről megkerestük őt azzal, hogy jogi képviselőnkként (egyébként nem is jogi képvise-

lőnk!) adja elő a Mezőtúri Város Önkormányzat Testületi ülésén panaszunkat, amely szerint a kompátkelés megindulásának elhúzódása miatt jelentős 

kárunk származik a többletkerülő út igénybevétele miatt. 

Dr. Hock Ernő ezen – nevünkben is történt- fellépést és állításait a leghatározottabban elutasítjuk, és az alábbiakat jelentjük ki a Tisztelt Képviselőtestület 

nyilvános ülésén: 

–  Dr. Hock Ernőt a fentiekben leírt „képviseletre” nem kértük fel!

– A nekünk is tulajdonított kijelentések-a kompátkelés elhúzódásának és az üzemeltetőnek a kritizálása-bárholi és bármikori kinyilatkoztatását tagadjuk 

és rágalomnak tartjuk!

–  Képtelenségnek tartjuk – főleg a mai nehéz gazdasági helyzetben- hogy az egyik legnagyobb és mintegy 20 éves vevő-szállítói kapcsolatunkban ilyen 

elmarasztaló kijelentések ( bírálatok )egyáltalán eszünkbe is juthatnak!

– Termékszállításainkat mindenkor a komp igénybe vétele nélkül is (pl.: téli szünet, magas vízállás stb.) is pontosan, becsületesen teljesítettük, ha nem 

járt a komp, minden zokszó nélkül körbementünk és kész!

– Vevő partnerünk az Intézményellátó Kft vezetői, Pappné Juhász Emília, Szűcs Tamás, az Intézmények vezetői és dolgozói, mindig a legnagyobb 

figyelemmel, megértéssel, segítőkészséggel álltak tevékenységünkhöz, és mi is a legnagyobb tudásunk és igyekezetünk szerint teljesítettük az említett 

hosszú idejű együttműködésünk során. 

Ezek után kérjük a Tisztelt Képviselő testületet, Polgármester Urat, Pappné Juhász Emíliát, az érintett munkatársakat, nem utolsó sorban az intézmé-

nyekben ellátott gyermekek, személyek szüleit, a mezőtúri lakosságot, közvéleményt, hogy fogadjanak vissza bizalmukba bennünket, folytathassuk 

tovább-a jó minőségű és kedvező árú- péktermékeink szállítását intézményeikbe!

Tisztelettel és köszönettel: Melis Anett
Eli-Nett Kft

Ügyvezető

június 01-én  10,oo-18,oo-ig

„Mosolygós babavilág„ – kiállítás a Gyermekkönyvtárban

 

IX. Irodalmi akadályverseny a Ligetben  

június 03-án 15,oo-tól    „ Könyves flaschmob „

17,oo-tól    „ A magad útján „ 

Vendégünk: Sándor Anikó író, újságíró

június 04-én 14,oo-tól

Hófehérke és Rózsapiros - a Batyuszínház előadásában

június 05-én 14,oo-tól  TUDOR csata a Gyermekkönyvtárban

Ünnepi Könyvhét 

a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
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Kedves Olvasó!

A kórház a 2014 évhez hasonlóan az idén is ingyenes, nagyszabású Egészség Vasárnapot szervez egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 

(TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0015). 

A rendezvény 2015. június 07-én (vasárnap) lesz látogatható a Városi Oktatási Centrumban, a volt főiskola területén.  

Az egész napos rendezvényen ingyenes szűrővizsgálaton való részvételre lesz lehetőség 10.00 -14 óráig, ahol szájüregi szűrés, életmód tanácsadás 

mellett vércukor-, koleszterin-, vérnyomás  és BMI  méréssel várjuk a lakosokat.

Az Egészség Vasárnap 10 órakor kezdődik reggeli bemelegítéssel, majd ezt követően elkezdődnek a sportprogramok, ahol előzetes nevezés mellett lehet 

futballozni, asztaliteniszezni, futni és tekézni is. 

Az előző évben nagy sikert aratott reformétel főzőversenyt ismét megrendezzük. Mindemellett a kórház Rekord beállítást tervez Miskolczi Imre és Rácz 

Túrkevei Lajos segítségével. 2015 adag „ Túri köleskása pásztor módra” készül el, amit 12 óra után kínálunk fel a megjelenteknek.

A délutáni programok is sokszínűek a drogmegelőzésről beszélgetünk Takács Tamással, kangoo és aerobic bemutatóval és Soma Mamagésa előadásá-

val várjuk látogatóinkat.

Az Egészség Vasárnapot Zséda élő popkoncertjével zárjuk. 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Dr. Csellár Zsuzsanna
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Főigazgató

„Ki a legény a gáton?” - Vízparti Fiesta

A múlt évi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezés-

re kerül a Vízparti Fiesta. A napsütést megrendeltük, a homo-

kos part előkészítés alatt, érkeznek a pálmafák, a napernyők és természete-

sen idén is lesz lehetőség kipróbálni a vízi sporteszközöket! Családok, 

baráti körök számára nagyszerű kikapcsolódás lehet a sétahajókázás, vala-

mint a gyermekek részére homokvárépítő versenyt és egyéb programokat 

is szervezünk. Idén újdonság, hogy megnézzük: „Ki a legény a gáton?” Egy 

erősember versenyt rendezünk, ahová várjuk a mezőtúri életerős, sportos 

emberek jelentkezését, hogy egy rövid megmérettetés keretében megnéz-

zük, ki a legerősebb vendégünk. A verseny levezénylésében segédkezik, 

valamint bemutatót is tart Nagy Ákos strongman, Magyarország erősembe-

re! A Fiesta napján velünk lesz Gajdos Zoltán Humorista is.

A rendezvény tervezett programja: 

• 10:00 Megnyitó, köszöntők

• 10:30 Vízi mentő bemutató, illetve oktatás, amelynek célja a gyerekek 

figyelmének felhívása a víz veszélyeire. A program délután ismétlődik a 

látogatók interaktív bevonásával

• 11:00 – 11:30 Mazsorettek Dalma Dance Club 

• 13:00 –  Homokvár építő verseny 

• 14:00 – 14:30 Mezőtúri Mazsorett Csoport

• 14:30-17:30 Strongman bemutató Nagy Ákos (erősember) és „Ki a 

legény a gáton?” verseny

• 17:30 Gajdos Zoltán humorista

• 22:00 – éjfélig zenél DJ Forest

Egész napos kísérő programok:

• 10 órától 19 óráig a vízi sportok bérlési lehetősége (sárkányhajó, vízi 

bicikli, kajak, kenu) 

• Sétahajózás

• Gyerekeknek a vízzel, vízi sportokkal kapcsolatos vetélkedők, kézmű-

ves foglalkozások, játszósarok pedagógusok bevonásával, valamint lovaglá-

si lehetőség

• Információs pult (Mezőtúr természeti értékeinek bemutatása)

• Helyi DJ-k egész nap felváltva szolgáltatják a zenét

A „Ki a legény a gáton?” versenyre jelentkezni a szucs.dan@gmail.com 

e-mail címen, valamint 20/412-4242 és a 20/5588-364-es telefonszámokon 

lehet! Nevezz be és mutasd meg magad! Várunk minden szórakozni vágyó 

gyermeket, fiatalt és idősebbet egyaránt!

Szűcs Dániel
Mezőtúr Város Sportjáért alapítvány
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Ezúton is köszönjük a Városi 

Majális megrendezéséhez nyújtott 

támogatást mindazoknak, akik 

részt vettek a gépkarneválon, a 

közös főzésben, színpadi progra-

mokban, illetve a rendezvény tech-

nikai megvalósításában.

Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft., Mezőtúri 

Városüzemeltetési Kommunális 

Nonprofit Kft., Városi Polgárőr 

Egyesület, Városi Nyugdíjas Klub, 

Újvárosi Hagyományőrzők Klubja, 

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 

Egészségfejlesztési Iroda, 

Vöröskereszt Mezőtúri Szervezete, 

Városi Rendőrkapitányság, Bárdos 

Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 

társastánc tanszék és a KNER TSE 

társastáncosai, TAKÖV Transz – 

Takács Zoltán, Szilágyi Zoltán 

(lovasok), Sőrés Antal, Nagy 

Mihály, Hegyi Sándor, Kudlacsek 

András, Szebenyi László (SZEBIK 

2001), Borzi József (Borzi Kft.), 

Mototúr (motoros klub), Zenészek: 

Balogh Jenő, Tóth István és Tuhai 

Kálmán, Dalma Dance Club, 

Mezőtúri Mazsorett és Akrobatikus 

Rock and Roll csoport, Pránanadi 

klub (ezoterikus sátor), Mezőtúri 

Kutyakiképző Iskola, Flashdance 

Fitness (Pécsi Annamária és csapa-

ta), Wing Chun Kung Fu 

Harcművészeti Egyesület, Székács 

Szidónia, Varga Zoltán, Varga 

Zoltánné, Papp János, főzők, 

Mezőtúri Város Önkormányzata.

Városi Majális támogatói 2015. évben
2010-ben hagyományteremtő 

szándékkal a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft. ren-

dezte meg első ízben a Városnapot. 

Az évek folyamán a rendezvény 

programjai összetételét és napjainak 

számát tekintve változásokon ment 

keresztül, alkalmazkodva városunk 

lakosságának igényeihez. A kulturá-

lis programok száma kevesebb lett, 

míg a sport vette át a főszerepet. A 

rendezvény időpontja is változott, 

így idén május 9-én hatodik alka-

lommal rendeztük meg a 

Városnapot. A kulturális programok 

délelőtt 10 órakor kezdődtek a 

Közösségi Ház nagytermében, ahol 

a Siketek és Nagyothallók Irodalmi 

Klubjának szervezésében országos 

versmondó versenyen vehették részt 

a jelentkezők. A megjelenteket Batta 

Attila Viktor alpolgármester köszön-

tötte, majd Rojkó Istvánné Rózsika 

klubvezető megnyitotta a versenyt. 

A versennyel párhuzamosan a Népi 

Díszítőművészeti Szakkör Csider 

Irén vezetésével, nyílt napon várta a 

hímzést szeretőket. A kulturális 

programok 16.30 órakor Király 

András képzőművész önálló kiállítá-

sának megnyitójával folytatódtak a 

Városi Galériában.

A sportprogramokat a Mezőtúri 

Horgászegyesület 6.30 órakor kez-

dődő családi finomszerelékes hor-

gászversenye indította a Ligeti –

tónál. A természetjáró kerékpáro-

sok a KÖTIVIZIG épületétől 10 óra-

kor indultak, Kovács Ferenc túrave-

zetésével. A túráról visszaérkezett 

kerékpárosokat az Újvárosi 

Hagyományőrző Klub szakácsai 

várták egy tányér finom topogóra. 

Mindeközben a Városi 

Sportcentrumban 6 óra után nem 

sokkal megjelentek az első csapa-

tok a főzőversenyre. A finom ízek 

kedvelői mellett a sportolni vágyók 

is megérkeztek. Folytatódott a már 

előző napon elkezdett tekeverseny, 

és kezdetét vette a kispályás labda-

rúgó bajnokság, valamint a tenisz-

verseny is. A Bozsik - program kere-

tein belül az U7-U9 korosztály gyer-

mek labdarúgói is összemérték 

tehetségüket. A főzőversenyre 

jelentkezett csapatok 13 óráig adták 

le a Bordács Attila, Miskolczi Imre 

és Batta Attila Viktorból álló zsűri-

nek a kóstolót. 14 órakor Herczeg 

Zsolt polgármester és a különböző 

sportágak versenyszervezői közö-

sen adták át a díjakat, okleveleket. 

A díjazottak számára idén is Veres 

Gyula keramikus készítette el a ser-

legeket. A jó időjárás, a jó hangulat 

garantált volt, a finom ízekről a 

szakácsok gondoskodtak, míg a 

sportolóknak a sok-sok néző szur-

kolt. Nagyon sok pozitív visszajel-

zést kaptunk a programra kilátoga-

tott nézőktől, szurkolóktól, sporto-

lóktól, amely arra biztat bennünket, 

hogy jövőre is városi sportnapot 

szervezzünk a Városnap jegyében. 

Ne feledje: Jövőre is Városnap!

A rendezvény támogatói, segítői: 

Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft., Mezőtúri 

Horgászegyesület, Újvárosi 

Hagyományőrzők Klubja, Siketek és 

Nagyothallók Irodalmi Klubja, Népi 

Díszítőművészeti Szakkör, Király 

András, Király család Mezőtúr,  

Hercegasszony Hotel, Bordács Attila, 

Miskolczi Imre, Batta Attila Viktor, 

Veres Imre, Kovács Ferenc, Veres 

Gyula, Zuppán Zoltán ev., köszönjük 

a különböző sportágakat összefogó 

sportági vezetők munkáját, köszön-

jük a főzőversenyen induló csapatok 

szakácsainak, kuktáinak a részvételt. 

A rendezvény fő támogatója 

Mezőtúr Város Önkormányzata.

Városi sportnap a Városnap jegyében
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2015. április 29-én a Tűzoltó Nap alkalmából rendezett megyei ünnepsé-

gen Mezőtúr Város Önkormányzatának nevében Herczeg Zsolt polgármes-

ter úr pénzjutalomban részesítette kiemelkedő munkája elismeréseként a 

Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság két tűzoltóját. 

Varju Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester beosztott tűzoltó:
2008. július 1-je óta teljesít tűzoltói szolgálatot a Mezőtúri Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság személyi állományában. Az alapfokú tűzoltóképző 

tanfolyam eredményes elvégzése után vonulós tűzoltóként kezdte el a 

pályafutását. Beosztott tűzoltóként tevékenyen vesz részt szolgálati cso-

portjának munkájában. Felelősségtudata, hivatástudata, pontossága és 

igyekezete kezdetektől fogva átlag feletti. 

Szakmai tudását a munka mellett tűzoltóversenyeken is kamatoztatja. 

Tagja volt a megyei, majd az országrészi versenyt is megnyerő csapatnak.

Elöljáróival szemben tisztelettudó, munkatársaival a kapcsolata korrekt. 

A kezdetektől fogva az előírt szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken 

részt vesz, az itt megszerzett ismereteit munkavégzése során hasznosan 

kamatoztatja. A szervezet iránt lojális, elhivatottsága példaértékű. Életvitele 

rendezett, egészségmegőrzésére kiemelt figyelmet fordít. 

Oszlopos tagja a városi bajnokságban szereplő tűzoltókból és rendőrök-

ből álló labdarugó csapatnak. 

Szabadidejében mentorként segíti a túrkevei Mentő és Tűzoltó Egyesület 

munkáját.

A tűzoltói szolgálatot élethivatásának tekinti!

Török Imre tűzoltó törzsőrmester beosztott tűzoltó:
2011. május 01-e óta teljesít tűzoltói szolgálatot a Mezőtúri Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság személyi állományában. Az alapfokú tűzoltóképző 

tanfolyam eredményes elvégzése után vonulós tűzoltóként kezdte el a 

pályafutását. Beosztott tűzoltóként tevékenyen vesz részt szolgálati cso-

portjának munkájában. Felelősségtudata, hivatástudata, pontossága és 

igyekezete kezdetektől fogva átlag feletti. 

Munkavégzésére mindig jellemző a kreativitás, ill. a gyakorlatias gondol-

kodás. A feladatokat legjobb tudása szerint maradéktalanul végrehajtja. 

Elöljáróival szemben tisztelettudó, munkatársaival a kapcsolata korrekt. 

Kezdetektől fogva a szükséges, ill. előírt szakmai tanfolyamokon, tovább-

képzéseken részt vesz, tudását munkavégzése során hasznosan kamatoz-

tatja. A szervezet iránt lojális, elhivatottsága példaértékű. 

Életvitele rendezett, egészségmegőrzésére kiemelt figyelmet fordít. 

Igazolt játékosként szerepel a megyei labdarugó bajnokságban, emellett 

meghatározó tagja a városi bajnokságban szereplő tűzoltókból és rend-

őrökből álló labdarugó csapatnak. 

Szintén a megyei ünnepségen részesült elismerésben Miskolczi László 
tűzoltó törzsőrmester, akit a megyei igazgató kiemelkedő munkája elisme-

réseként soron kívül tűzoltó főtörzsőrmesterré léptetett elő.

2015. május 05-én rendezték meg Szolnokon a megyei Szent Flórián 

labdarugó kupát.

A versenyre kilenc, hivatásos és önkéntes tűzoltókból álló csapat nevezett.

A csapatok három csoportban mérkőztek meg egymással a továbbjutá-

sért, ahonnan a mezőtúri fiúk veretlenként jutottak a döntőbe.

A háromcsapatos fináléban végül a mezőtúri lánglovagok diadalmaskodtak.

A tornagyőzelemért járó kupa mellett Török Imre elhozta a legjobb 

kapusnak járó díjat is.

Mezőtúr Város Önkormányzata

Tűzoltó Nap

MEGHÍVÓ
 Mezőtúr Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napja alkal-

mából 2015. június 4-én városi megemlékezést tart, melyre tisztelettel 
meghívja Önt és kedves hozzátartozóit.

Programok:

14.30 órakor „Trianoni emlékek 95 év távlatából” című kiállítás megnyi-

tója a Közösségi Ház 124-es termében

Köszöntőt mond Herczeg Zsolt Mezőtúr Város Polgármestere, a kiállítást 

megnyitja Szenes János a Szarvasi Történelmi Emlékút Alapítvány Elnöke. 

16.30 órakor Városi megemlékezés a Kossuth Lajos téren az 

Országzászlónál

A megemlékezőket köszönti Boldog István országgyűlési képviselő.

Beszédet mond Patkós Éva városi képviselő, a műsorban közreműköd-

nek az Újvárosi iskola diákjai, a Szivárvány citerazenekar, valamint a törté-

nelmi egyházak képviselői.

Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére kerül sor.

22.00 órakor Gyertyagyújtás a Kossuth Lajos téren az Országzászlónál és 

az I. Világháborús emlékműnél

„Ma fogjatok kezet, s esküdjetek

Némán, csupán a szív veréseivel

S a jövendő hitével egy nagy esküt,

Mely az örök életre kötelez.”

Juhász Gyula: Trianon

Meghívó
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt és családját

Csendéletek a Székely Partiumban 
című új időszaki kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helyszíne, időpontja: 

Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria), 
Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

2015. május 27. (szerda) 16 óra.

A kiállítást megnyitja:

Dr. Kemecsi Lajos 
a Néprajzi Múzeum főigazgatója

A kiállítást rendezte és a fotókat készítette:

Gebauer Hanga
muzeológus, Néprajzi Múzeum 

A felmérés vezetője Csajbók Csaba, a kiállításban szereplő rajzokat épí-

tészmérnökök és hallgatók készítették.

A tárlat a Néprajzi Múzeum vándorkiállítása.
Látogatható 2015. június 21-ig.

További információk a Túri Fazekas Múzeum Facebook oldalán.
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2015. április 23-án a Rendőrség 

Napja alkalmából rendezett megyei 

ünnepségen Mezőtúr Város 

Önkormányzatának nevében 

Herczeg Zsolt polgármester úr 

pénzjutalomban részesítette 

kiemelkedő munkája elismerése-

ként a Mezőtúri Rendőrkapitányság 

két dolgozóját. 

Szilágyi Sándor r. zászlós, 

mezőtúri lakos, nős. Beosztva: 

JNSZ MRFK, Mezőtúri 

Rendőrkapitányság, Rendészeti 

Osztály, Közlekedésrendészeti 

Alosztály. 

Beosztása: baleset vizsgáló-hely-

színelő 

A Miskolci Rendőr 

Szakközépiskola elvégzését követő-

en Szilágyi Sándor 2002. óta teljesít 

hivatásos rendőri szolgálatot, 2005. 

évben került a Mezőtúri 

Rendőrkapitányság állományába. 

Búsi Albert r. törzszászlós, 

mezőtúri lakos, nős. Beosztva: 

JNSZ MRFK, Mezőtúri 

Rendőrkapitányság, Rendészeti 

Osztály, Közrendvédelmi Alosztály. 

Beosztása: körzeti megbízott 

A Budapesti Rendészeti 

Szakközépiskola elvégzését követő-

en Búsi Albert 1998. óta teljesít 

hivatásos rendőri szolgálatot, 2004. 

évben került a Mezőtúri 

Rendőrkapitányság állományába. 

Körzeti megbízottként 2009. óta 

tevékenykedik. 

Mind a két rendőr lelkiismerete-

sen és precízen végzi feladatait. 

Elhivatottan és példamutatóan kép-

viselik szakmájukat, mind szolgála-

tuk ideje alatt, mind magánéletük-

ben. Kiemelkedő teljesítményükért 

többször részesültek vezetői juta-

lomban és dicséretben. 

Mezőtúr Város Önkormányzata

Rendőrség Napja

Véradás

2015. május 27-én (szerdán) 8-13 óráig 

Véradás a Közösségi Házban.

Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Szent Iván éji tűzugrás
2015. június 24.

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti 

Iskola május 18-án tartotta a 

Közösségi Házban ez évi vizsgaelő-

adását, ahol a néptáncos gyerekek 

számot adhattak a jelenlévő közön-

ségnek, pedagógusoknak, szülők-

nek, családtagoknak arról, hogy 

mennyit fejlődött év közben tánctu-

dásuk, mire képesek a fülbemászó 

dallamokra a tánctéren.

Igazán felemelő volt látni, ahogy 

az óvodásoktól kezdve az általános 

iskola negyedik osztályáig minden 

gyermek nagy örömmel és telve 

izgalommal előadta táncát.

A vizsgaelőadáson Batta Attila 

Viktor Mezőtúr Város alpolgármes-

tere, Szűcs Dániel a Művelődési, 

Oktatási és Sport Bizottság elnöke, 

Tóthné Kara Judit az Újvárosi Iskola 

tagintézmény-vezetője, valamint 

Tar Anikó a Kossuth Iskola tagin-

tézmény-vezetője mondott megnyi-

tó-, köszöntőbeszédet. 

Szabó Csaba, az iskola igazgatója 

elmondta, nagyon örül neki, hogy 

Mezőtúron ilyen sok éves hagyo-

mánya van a néptáncnak és hogy 

évről-évre lelkes gyerekek táncol-

nak a csoportokban városszerte az 

óvodákban és az iskolákban egy-

aránt.

Támogató, segítő munkáját meg-

köszönte a város önkormányzatá-

nak, pedagógusoknak, szülőknek 

és nem utolsó sorban a két táncta-

nárnak Szakálos Kittinek és 

Szabados Tamásnak is. 

Gratulálunk minden táncos gyer-

meknek a sikeres előadáshoz!

Leg a láb 2015. évi vizsgaelőadás
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Tíz település mintegy ötszáz 

általános és középiskolás diákjának 

részvételével rendezték meg a 

Békés Megyei Gyermek- és 

Kisegyüttesek Találkozóját 2015. 

május 10-én vasárnap a 

mezőberényi művelődési házban.

A Nemzeti Művelődési Intézet, a 

Békés Megyei Néptáncosok 

Szövetsége, az Orlai Petrich Soma 

Kulturális Központ és a „Leg a Láb” 

Alapfokú Művészeti Iskola közös 

programján összesen huszonegy 

néptánc csoport adott számot tudá-

sáról.

Az élő zenét a Suttyomba zene-

kar szolgáltatta.

A zsűriben olyan neves szakem-

berek foglaltak helyet, mint Kovács 

Henrik, a Magyar Táncművészeti 

Főiskola adjunktusa, Lőrincz 

Hortenzia örökös arangyöngyös 

táncos és Majorosi Tímea népdal-

énekes. 

Mezőtúrról a Kis Liliomok nép-

tánccsoport (Barhács Roxána, 

Kalmár Petra, Kalmár Zita, Fazekas 

Anna, Fazekas Flóra, Nánási Diána, 

Zsadon Adrienn, Zsadon Kira, Ugrai 

Nikoletta, Madarász Dorina, Boldog 

Annabella, Molnár Enikő) indult a 

megmérettetésen.  Felkészítő taná-

ruk Szabados Tamás. A kis tánco-

sok és tanáruk igazán büszkék 

lehetnek, hiszen bronz minősítést 

kaptak előadásukra. A zsűri a minő-

sítésen kívül tanácsokkal látta el a 

kis csapatot, hogyan tudnának még 

alaposabb, pontosabb munkát 

végezni.

Gratulálunk és a jövőben is 

hasonlóan szép eredményeket kívá-

nunk!

Szerk.

Bronz minősítés a Kis Liliomoknak
2015. április 25-26-án Baján 

került megrendezésre a WFC szer-

vezet International Championships 

rendezvénye, ahol több európai 

küzdősport egyesület mellett, szá-

mos hazai küzdősportban jártas 

sportoló mérte össze tudását low-

kick, thai-boksz, K1, MMA, 

grappling szabályrendszerekben. A 

TVSE kick & thai-boksz szakosztá-

lya hat fővel képviseltette magát az 

Európa szintű megmérettetésen. A 

túrkevei klubból Földesi Szabolcs 

low-kick szabályrendszerben II., 

Kurgyis Csaba K1 kategóriában II., 

Tóth Károly Karimó K1 kategóriá-

ban I. helyezést ért el. A mezőtúri 

klubból Bóka Kamilla thai-boksz 

kategóriában II., Rácz András kick-

light kategóriában II., Lajter Dorina 

kick-light és low-kick kategóriában 

I. helyezést ért el. Az első helyezet-

tek, Lajter Dorina és Tóth Károly 

egy-egy amatőr Európa Bajnoki öv 

boldog tulajdonosai lehettek.

2015. április 30. – május 03. 

Zalaegerszegen került megrende-

zésre a WAKF szövetség amatőr 

világbajnoksága. Görög, olasz, 

szerb, fehérorosz, lengyel verseny-

zők mellett a hazai küzdősport 

egyesületek versengtek a világbaj-

noki címért. A TVSE kick & thai-

boksz szakosztálya 9 fővel vágott 

neki a megmérettetésnek kick-light, 

light-contact, point-fighting, low-

kick szabályrendszerekben. 

Túrkevei részről Poták Tamás kick-

light kategóriában II., Hajdú Tamás 

Kick-light kategóriában III., light-

contact kategóriában II., point-

fighting kategóriában I. helyezést 

ért el. Mezőtúri vonatkozásban egy 

10 éves fiatalember Gulyás Bence 

light-contact kategóriában II., kick-

light kategóriában I. helyezést érve 

el, szerezte meg a klub első ered-

ményeit. Ádám Sándor kick-light 

kategóriában I., Bíró Dániel kick-

light kategóriában III., Lakatos 

Zsolt kick-light kategóriában I., 

Varga Tibor kick-light kategóriában 

V., Lajter Róbert low-kick kategóri-

ában III., Bíró László veterán kor-

osztályban point-fighting, kick-

light, low-kick kategóriában indul-

va mindhárom szabályrendszerben 

I. helyezést ért el. Bíró László a low-

kick kategória megnyeréséért ama-

tőr világbajnoki övvel gazdagodott.

A TVSE kick & thai-boksz szak-

osztálya köszöni a TVSE, az 

Agrohíd Kft. igazgatójának, Gonda 

Sándor Úrnak, a Törökszentmiklósi 

Manó Minibusz Kft.-nek, az Aszódi 

Kisáruháznak, Lantai János és 

Vékony Zoltán egyéni 

vállakozóknak a támogatást, hogy 

ilyen színvonalas rendezvényekre 

eljuthatott.

Hajós Sándor és Bíró László
vezető edzők

Kimagasló eredmények a küzdősportban

Baja - International Championships

Zalaegerszeg - WAKF szövetség amatőr világbajnoksága

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
A Mezőtúri Úszószakosztály kis létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkal-

mas úszásoktatást indít az alábbi turnusokban:

I.:    délelőtt: 2015. június 22-től 2014. július 3-ig
       délután: 2015. június 13-tól 2015. június 23-ig
II.:   de és du: 2015. július 13-tól 2015. július 24-ig
III.:  de és du: 2015. augusztus 3-tól 2014. augusztus 14.-ig

A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhető-

ségeken:

Baukó Péter:  06 70 333-9851

Tokács Anikó: 06 70 333-9852

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:  H-P: 8-20 ó  Szo: 9-13 ó Vas: zárva,

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Kaphatók: melegszendvicsek, hamburgerek, bermudák, saláták,

hot-dogok, wimpy, üdítők, édességek, kávék, capuccinók!

Sütemények szerdán, csütörtökön és pénteken.

Rendelés: hétfőtől péntekig

14-19 óráig

Telefon: 06/20 256-5015

Várunk minden régi és új vendéget, 

kedves kiszolgálással, kulturált kör-

nyezetben! 
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

Földi Tibor
(Török Mária)

Bányai Gábor János
(Nagymihály Anita)

Gonda Petra Róza
(Lukács Andrea)

Hegedűs Roland
(Baráth Brigitta)

Pápai Zoltán Noel
(Bodó Henrietta)

Kalmár Kitti Enikő
(Czirbesz Gabriella)

Készenléti gyógyszertár
Május 22-28-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
Május 29- június 4-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
Május 23-24-25-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Május 30-31-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

Rafael Lara Kiara
(Rafael Magdolna)

Varjú Gergő
(Kámán Klára)

Veres Robin
(Takács Melinda)

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
2015. június 22-26. között ismételten megrendezi

Rege Táborát alsó tagozatos diákok részére!
Programok: kézműves foglalkozások; mesék, mondák, népi játékok;  

kirándulások; szellemi és ügyességi vetélkedők.

Részvételi díj: 12 000 Ft/fő, ami magába foglalja az ebédet.

Jelentkezni: 2015. június 15-ig 6000 Ft előleg befizetésével lehet a 

gyermekkönyvtárban!

ELHUNYTAK
Szűcs István élt 101 évet,
Sőrés István élt 67 évet,

Nádházi Sándorné Rác Rozália
élt 102 évet,

Szűcs Kálmánné Dávid Ilona élt 54 évet,
Lukács Lajosné Zemlényi Róza

élt 62 évet,
Deák Antal élt 68 évet,

Kun Józsefné Szalóki Mária élt 86 évet,
Kötél István élt 65 évet,

Török Mihály élt 88 évet,
Kovács Gyula élt 69 évet,
Varga János élt 81 évet,

Szigethy Józsefné Bagi Katalin élt 85 évet,
Holczknecht Gyuláné

Simon Éva Erzsébet élt 66 évet,
Török Péter (Kétpói lakos) élt 67 évet. 

Nyugodjanak békében.


