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Lakossági véleményezés    3. old.

Hercegasszony Hotel Wellness & Garden  4. old.

„Nonline tánc” flashmob a Rákócziban  4. old.

Mosolygós, napocskás Gyermeknap   5. old.

Mezőtúri programok 2015.    6. old.

Hivatalos lőtér Mezőtúron    7. old.

2015. májusában három 
soron kívüli- és egy soros 
nyilvános és zárt ülést tartott 
Mezőtúr képviselő-testülete. 
Az itt elhangzott napirendek-
ről, fontosabb döntésekről 
tájékoztatta a lakosságot 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere és Batta Attila 
Viktor alpolgármester.

– „Mezőtúr városközpont funkció-

bővítő fejlesztése” elnevezésű 

pályázattal kapcsolatban az 

elmúlt időszakban több döntés is 

született. Melyek ezek?

– A mélyépítési munkák eseté-

ben a korábbi hetekben a generálki-

vitelezővel felbontottuk a szerző-

dést, tekintettel arra, hogy számos 

probléma van, a projekt nem halad. 

A tavasz folyamán a cég képviselője 

még úgy nyilatkozott, hogy határ-

időre megvalósul a projekt. 

Ugyanakkor látható, hogy előrelé-

pés az érintett kivitelezési helyszí-

nen egyáltalán nem történt. Jelen 

pillanatban egy közbeszerzési eljá-

rás lebonyolítása folyik, az új kivite-

lező várhatóan június közepére 

kerül kiválasztásra. Ezt követően 

elkezdődhet a munka. Elsőként a 

Ligeti-tó melletti járda, az Erzsébet-

liget rendbetételét tervezzük, azu-

tán pedig az összes többi helyszí-

nen szeretnénk, ha megfelelő 

műszaki színvonalon megvalósulna 

a beruházás. Úgy látjuk, hogy szep-

tember végére elkészülhet minden 

mélyépítési része a pályázatnak.

Soros ülésünkön hoztunk dön-

tést arról, hogy a magasépítési 

munkák tekintetében a fürdőnél a 

generálkivitelezővel közös meg-

egyezéssel szerződést módosítunk. 

A szerződés három helyszínt érint, 

melyek: a Petőfi úti Színházterem, a 

Petőfi és a Bajcsy Zsilinszky út sar-

kán lévő Kézműves Ház és a Városi 

Strandfürdő. A szerződésmódosítás 

lényege az, hogy a fürdőt kivettük a 

szerződésből és egy új közbeszer-

zési eljárást folytatunk le, mely 

keretein belül egy új kivitelezőt 

keresünk, mert itt is azt látjuk, 

hogy a kivitelezés kudarcra van 

ítélve. Az új kivitelező július elejére 

lesz meg. Hosszú ez az idő, de a 

közbeszerzési törvény alapján meg-

határozott időintervallumokat be 

kell tartani. A kivitelező kiválasztá-

sa után is egy szerződéskötési 

moratóriumi időszak következik, 

amely több napot vesz igénybe. Így 

sajnos nem tudunk gyorsabban 

haladni. Az uszodához építendő 

épületrész kivitelezése várhatóan 

július elején folytatódhat. Az épít-

kezés várhatóan október végére, 

november elejére valósulhat meg. 

– A köztemetőről és a temetkezésről 

szóló önkormányzati rendelet is 

módosításra került, valamint ehhez 

kapcsolódóan az előterjesztések 

között szerepelt az önkormányzat 

tulajdonában lévő ravatalozó üze-

meltetése, valamint a kegyeleti köz-

szolgáltatási szerződés.

– Ezzel kapcsolatosan a lényeg 

az, hogy néhány hónappal ezelőtt a 

Református Egyház a temető üze-

meltetését a Pietas Kft. részére átad-

ta. A ravatalozó viszont az önkor-

mányzat tulajdonában van. Hosszas 

téma volt ez a képviselő-testületi 

ülésen. Az a döntés született, hogy 

az önkormányzat a tulajdonában 

lévő ravatalozót a Pietas Kft. részé-

re üzemeltetésre átadja. Fel szeret-

ném hívni a figyelmet arra, hogy az 

önkormányzatnak a temetői szol-

gáltatási díjakra semmilyen ráhatá-

sa nincs, egyedül a ravatalozási 

Megkérdeztük...

      Egy kis visszatekintés a diák-

olimpia sikere előtt. Az elmúlt 

hetekben került megrendezésre az 

utánpótlás korosztályban az egyik 

legnagyobb judo verseny a 

Budapest kupa! A versenyre 1200 

judós nevezett, hogy megmutassa 

tehetségét a tatamin. A serdülő fiúk 

45 kg-os mezőnyében mintegy 58 

versenyző vágott neki a küzdelmek-

nek, ahol Karsai Bence képviselte 

az Ászok Judo Clubot. Bence 6 

győztes meccsel menetelt a döntő-

ig, és végül a dobogó második foká-

ra állhatott és ezüstérmet szerzett. 

Országos Diákolimpia  
Cegléden került megrendezésre 

az országos Diákolimpia ahol 5 fővel 

vettek részt az Ászok. Tóth Richárd 

a fiúk 33 kg-os mezőnyében három 

győzelemmel egyenesen a döntőig 

menetelt, ahol az ezüst érmet sike-

rült megszereznie.  A versenyen 

Sőrés Áron a fiú 45 kg- os mezőnyé-

ben  igen meglepő teljesítményt 

nyújtott, ami nagy sikert hozott a 

csapatnak, hiszen neki is sikerült 

előnyerőként két győzelem után a 

dobogó második fokára állnia. 

Mi sem lett volna elegendő erre a 

napra, hiszen a lányok még hátra 

voltak, a +60 kg-os súlycsoportban, 

ahol Bíró Nóra és Székely Sára 

vágott neki a küzdelmeknek. Nóra 

szép teljesítményt mutatott a tata-

min, így neki is sikerült megszerez-

nie az ezüst érmet és a dobogó 

második fokára állnia. Sárának az 

előkelő 5. helyen sikerült végeznie.

A nap elég jól alakult mivel az 

utolsó korcsoportban a diák A kor-

osztályban a már magyar kupa- 

győztesként induló Kókai Ádám 

nagyon magabiztos 4 ippon győzel-

Kiemelkedő sikerek az Ászok Judo Club csapatánál!

Elsöprő siker az Országos Diákolimpián

Folyt. a 2. old. Folyt. a 2. old.
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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
A Mezőtúri Városi Televízió Születtem Magyarországon című könnyű zenei műso-
rát támogatja a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programja.

díjakba tud beleszólni. Ezek a díjak 

már 2009 óta változatlanok, és a 

társaságtól is azt kértük, hogy 

maradjanak így, ne emeljen rajtuk. 

Városunkban két temetkezési szol-

gáltatást nyújtó cég dolgozik, a 

Pietas Kft-n kívül a Nagy Bt. is jelen 

van. Ezt követően is mindkét cég-

hez lehet fordulni, nincs szó mono-

polhelyzetről.

– Döntött a testület a komp fenn-

tartásának, felújításának támoga-

tásáról is. Milyen döntés született?

– Valójában egy pályázat benyúj-

tásáról határozott a képviselő-testü-

let. A pályázat tartalma a komp 

kötélzetének az elektromos mozga-

tása, valamint sorompók kihelyezé-

se. Jelenleg kézi erővel működik a 

kötélzet leengedése, felhúzása. A 

biztonság növelése érdekében 

pedig mindkét oldalra sorompókat 

helyeznénk el. Ennek a beruházás-

nak az értéke 10 millió forint fölött 

van, az önkormányzat ehhez 1,5 

millió forint önerőt biztosítana. 

Reméljük, pályázatunkat siker fogja 

koronázni.

– Polgármester úr után Batta 

Attila Viktor alpolgármester tájé-

koztatta a lakosságot több napi-

rendi ponttal kapcsolatban. 

– Napjainkban egyre többet halla-

ni a gyermekszegénységről. Arról, 

hogy sok gyermek éhezik. Ez a 

probléma főleg a szünidei időszak-

ban jelentkezik, hiszen ha valaki 

rendszeresen jár valamely oktatási 

intézménybe, akkor lehetősége van 

ingyenes étkezésre. Fontos döntése 

volt a kormánynak, hogy 3 milliárd 

forintot különített el a gyermeksze-

génység elleni programra, melybe 

mi is szeretnénk bekapcsolódni. 

Ebben a programban az önkormány-

zat vállalja, hogy 43 napon biztosítja 

az étkezést a gyermekeknek. 

Önkormányzatunk 220 rászoruló 

gyermek étkeztetésére pályázott 

június 16 és augusztus 28 közötti 

időintervallumra vonatkozóan. 440 

forintot lehet igényelni egy tanulóra 

és ennek 20 százalékát házhozszállí-

tásra is lehet fordítani, abban az 

esetben, ha nem tudnának elmenni 

az élelemért, melyet a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola ebédlőjében 

lehet majd elfogyasztani. A 220 

gyermekre összesen 4 162 400 forint 

támogatást igényeltünk, a pályázat-

ról az illetékes minisztérium június 

3-ig dönt. Hozzá szeretném tenni, 

hogy a Lokálpatrióta Egyesület 

nagyon pozitív kezdeményezésbe 

fogott, ők is segítenek néhány gyer-

meket, amelyet ezúton is köszö-

nünk. Önkormányzatunk anyagiak-

kal és strandkedvezménnyel támo-

gatja kezdeményezésüket.

A következő előterjesztés a 

Városi Strandfürdő és Fedett 

Uszoda térítési díjainak módosítá-

sáról szólt, miszerint két újabb 

részjegyet kíván bevezetni az üze-

meltető. Fontos volt eddig is szá-

mukra, hogy ne csak egy belépő 

legyen, hanem többféle változat, 

amellyel ki lehet elégíteni a külön-

böző érdeklődők igényeit, illetve 

különböző időszakokban lehessen 

kedvezményes áron igénybe venni 

úszójegyet.

A két újdonság: - felnőtt úszó-

jegy, amely két órára szól 12 és 15 

óra között, ennek ára 500 Ft, vala-

mint diák/nyugdíjas úszójegy, 

ugyancsak ebben az időszakban 

vehető igénybe, melynek ára 350 

Ft. Úgy gondolom, hogy ezzel is 

szélesedik a kedvezményes lehető-

ségek száma.

Bodor Márti

met tudhatott maga mögött így 

sikerült bezsebelnie az aranyérmet, 

és az ezzel járó Országos 

Diákolimpiai bajnoki címet.

Ebben az évben ez a második 

Országos Diákolimpiai aranyérem, 

amit a Judo club szerzett.

Az Club edzőjével
beszélgettünk

aki elmondta, hogy nagyon örül a 

sikereknek, de hozzátette, hogy ezek 

nem véletlen eredmények, hanem 

komoly munka van mögöttük.

– Nekem is nagyon fontos, hogy 

visszaigazolást nyert a munkám, 

ezt a tanítványaimtól vissza is kap-

tam ezekben a hetekben. Amikor a 

nulláról újra kezdtük, csak én bíz-

tam abban, hogy erősebbek és job-

bak leszünk, ma már sokan gondol-

ják ugyanezt.  Mi sem bizonyítja ezt 

jobban, mint az egyesületi rangsor. 

Az országban működő közel 200 

judo egyesület közül az előkelő 

élmezőnyben a 42. helyen áll az 

egyesületünk.

– Mi a legnagyobb célod a Judo 

sportban?

– Természetesen szeretném, ha 

sikeres lenne valamelyik tanítvá-

nyom a judoban, vagy akár többen 

is. Nagyon örülnék, ha a városban 

nagyobb megbecsülést és elismerést 

nyerne végre a JUDO sportágunk. 

– Még egy utolsó kérdés, mert köz-

ben érkeznek a gyerekek az edzés-

re. Mire vagy a legbüszkébb a tíz 

éves városi munkád alatt?

– Ez egy igazán fogós kérdés. 

Erre egy egyszerű válasz adok: 

Arra, hogy még mindig él a judo 

a városban.

cikk: NA.M

 Hirdetmény
Mezőtúr Város Önkormányzata  a tulajdonában álló Mezőtúr,külterületi 

01496/4 hrsz-ú 72 ha 9290 m2 területű, a Mezőtúr, belterületi 2187/1 

hrsz-ú 2 ha 6159 m2 területű, valamint a Mezőtúr, belterületi 2187/2 hrsz-ú 

1 ha 2729 m2 területű ingatlanok 2015. évi fűtermését értékesíti.

Az összegszerű ajánlatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani sze-

mélyesen a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr Kossuth 

tér 1.) titkárságán, vagy postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám 

alatti címre. A borítékra írják rá: „Árajánlat a 01496/4, 2187/1 és 2187/2 

hrsz-ú kaszálókra.”

Beérkezési határidő: 2015. június 10.

Herczeg Zsolt 
polgármester



3m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2015. június 05.

A „Fenntartható településfejlesz-

tés a kis-, és középvárosokban (és a 

fővárosi kerületekben) – Integrált 

Településfejlesztési Stratégiák 

kidolgozása” című projekt kereté-

ben, a Belügyminisztérium EU-s 

támogatás igénybevételével bizto-

sítja az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiák (továbbiakban: ITS) elké-

szítését. Ennek köszönhetően az 

ország majdnem minden járásszék-

helyén egy időben, egymással pár-

huzamosan történik az ITS-ek 

kidolgozása. A fent nevezett projekt 

keretében, Mezőtúr városa a 

314/2012. (XI.8) Kormány rendelet 

szakmai-tartalmi követelményei 

alapján elkészítette a 2015-2020-as 

időszakra szóló középtávú stratégi-

ai dokumentumát.

Lakossági véleményezés idő-

pontja: 2015. június 17., szerda 15 
óra

Lakossági véleményezés helyszí-

ne: Mezőtúr, Városháza Díszterem
„A településfejlesztési koncepci-

óról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes telepü-

lésrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet” hatályos előírá-

sai alapján lakossági véleménye-
zésre Mezőtúr Város Megalapozó 
Vizsgálata, Településfejlesztési 
Koncepciója (TFK) és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája 
(ITS) című dokumentumok part-

nerségi egyeztetésre készített terve-

zetét el kell helyezni a település 

honlapján.

Az elkészült dokumentumok a 

www.mezotur.hu honlapon, továb-

bá a BM által létrehozott elektroni-

kus felületen is hozzáférhetőek.

 A felület elérhetősége: http://

its-tk-dokumentumok.terport.hu/ 

A lakossági véleményezés határ-

ideje: 2015. június 26. 

Eddig a határidőig várjuk a 

mezőtúri lakosok véleményét a 

pmh@mezotur.hu és a 

varosfejlesztesikft@mezotur.hu 

e-mail címekre. A beérkezett véle-

mények feldolgozása után az illesz-

kedő javaslatok bedolgozásra kerül-

nek a dokumentumok végső válto-

zatába.

Köszönjük az Önök véleményét!

Mezőtúr Város Önkormányzata

Lakossági véleményezés
Mezőtúr Város Megalapozó Vizsgálatának, Településfejlesztési 

Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) 
véleményezése

Hirdetmény

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. május 28-ai soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

- Mezőtúr Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtá-

sáról,

- a köztemetőről és a temetkezésről szóló 4/2005.(II.18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila
jegyző 

Házassági évfordulósok köszöntése

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is sze-

retné köszönteni a mezőtúri 50. - és 60. házassági évfordulójukat 2015-ben 

ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határ-
ideje 2015. július 24. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri 

Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás 

hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2015. augusz-

tus 9-én délelőtt a Túri Vásárban.

További info:

Közösségi Ház, 06-56-350-075

Bordács László

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén

Különleges jogsegélyszolgála-
tot működtet egy alapítvány 
Magyarországon: azoknak nyújt 
ingyenes jogi segítséget, akiket 
pszichiátriai osztályon vagy inté-
zetben ért sérelem vagy vissza-
élés. 

Az Állampolgári Bizottság az 

Emberi Jogokért Alapítvány, amely 

1994 óta működik Magyarországon, 

a pszichiátriákon történő visszaélé-

sek széles skálájával találkozik: saj-

nos, gyakoriak a kényszerkezelé-

sek, a túlgyógyszerezések, az indo-

kolatlan fizikai kényszerítések, és 

bizony még ma is elektrosokkolnak 

embereket. 

Egy alkalommal egy nő kereste 

fel az Alapítványt, akit férje egy 

pszichiáter segítségével, akarata 

ellenére, jogtalanul szállíttatott 

pszichiátriára. A jogvédő szervezet 

segítségével jogi eljárás indult, 

melynek következtében a bíróság a 

panaszosnak 700 000 forint kártérí-

tést ítélt meg.

Egy másik esetben egy nő az 

Alapítványt azzal kereste meg, 

hogy édesanyja kis híján belehalt a 

pszichiátriai „gyógyszerezésbe” 

egy vidéki kórházban; életét csak a 

családtagok közbeavatkozása és a 

gyors orvosi segítség mentette meg. 

Az Alapítvány munkájának köszön-

hetően előbb az Orvosi Kamara 

marasztalta el, majd a büntető bíró-

ság is bűnösnek találta és elítélte a 

visszaélést elkövető pszichiátert.

Alapítványunk nemzetközi non-

profit szervezete segített leleplezni 

a dél-afrikai pszichiátriai rabszolga-

táborokat, ahol az apartheid idején 

fekete páciensek tízezreit dolgoztat-

ták rabszolgaként; az  olaszországi 

szervezet pedig kivizsgálásokat 

végzett az ország koncentrációs 

táborokra emlékeztető pszichiátriai 

intézeteiben, ami számos intéz-

mény bezárását eredményezte. 

Ha családtagja, barátja, ismerő-
se pszichiátriai visszaélések vagy 
félrekezelés áldozata lett, vagy 
bármilyen sérelmet kellett elszen-
vednie pszichiátrián, az 
Alapítványt alábbi elérhetősége-
ken keresheti meg:

Állampolgári Bizottság az Emberi 

Jogokért

Telefon: 06 1 342-6355

Mobil: 06 70 330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Az Alapítvány minden informá-
ciót bizalmasan kezel.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr - Szarvas között közlekedő 

komp 2015. május 23-tól új menetrenddel üzemel.

Menetrend:
Hétfőtől vasárnapig
06:00 - 18:00 óráig

Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Szövőgyáriak figyelem!

Szeretnénk találkozni megint veletek, 2015.június 29-én hétfőn 13.00-kor 
a Közösségi Ház nagytermében. 

Ebéd: 1200 Ft. Kb. 120 főig várjuk a jelentkezéseket! 

Jelentkezés: Elekné Jolika: 06/30-896-5008 vagy 06/56-351-367

Szarkáné  Magdi: 06/30-389-0782

Véradás

A Véradók világnapja június 14 vasár-
nap. Ezen a napon véradás lesz a Közösségi 

Házban 09.00-13.00-ig.

Szeretettel várunk mindenkit!

Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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www.turihirek.hu

A Hercegasszony Hotel Wellness 

& Garden hivatalos megnyitójára 

került sor 2015. május 27-én. Az 

ünnepélyes megnyitón Fekete 

Tünde Szabina, a hotel vezetője 

ismertette a Hercegasszony Kastély 

történetét.

Az ismertetőből kiderült, hogy az épületegyüttes főépületét 1879-ben 

emeltette a gróf Ráday család, majd 1931-ben jegyajándékként került 

Lelbach Irén Dóra tescheni hercegasszony birtokába, akiről az elnevezést is 

kapta a hotel. A kastély története igen változatos, fordulatokban gazdag. 

Akadt időszak, amikor virágos parkkal és gazdag termést adó gyümölcsös 

kerttel büszkélkedhetett, de sajnos el kellett szenvednie számos megpró-

báltatást is. Mezőtúr múltjának e 

híres emléke nem csak uradalmi 

kastélyként funkcionált, hiszen 

kifosztották, tönkretették és az egy-

kori szalonban baromfit tenyésztet-

tek, végső megaláztatásként pedig 

méregraktárként használták.

Az 1990-es évek elején néhány 

éven keresztül ismét egykori pom-

pájában, felújítva állt az épület, 

majd néhány évre ismételten mél-

tatlan állapotba került. 

Új esélyként Juhász Lóránt tulajdonos kezdeményezte az eredeti formá-

jába történő helyreállítást, és a hotel hasznosítását.

A Hercegasszony Hotel Wellness & Garden „A mezőtúri Albrecht-kastély 

szálláshelyfejlesztése (hercegasszony – Kastélypanzió)” projekt keretében 

újult meg. A pályázat célja Mezőtúr szálláshelykínálatának bővítése. 

Célcsoportjai a családos turisták, aktív turisták, csapatépítő tréningeket, 

coachingokat szervező cégek. A fejlesztés tervezett összköltsége nettó 512 

776 282 Ft, amely összegből 322 635 281 Ft támogatást nyertek el az 

Európai Uniótól.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgár-

mestere, valamint több környező település vezetője, a tulajdonos család 

Juhász Sándor, Juhász Attila és Juhász Lóránt. Megtisztelte jelenlétével az 

eseményt az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselője 

Szalmás Szilvia, és Berec Zsolt Miklós a Jász-Nagykun Szolnok Megyei 

Közgyűlés alelnöke is.

A megnyitó beszédében Herczeg Zsolt polgármester elmondta, hogy 

2013-ban nagy örömmel fogadta a 

hírt, mely szerint elkezdődhettek a 

munkálatok a Túrtői Holtág partján. 

Kiemelte, hogy Mezőtúr Város 

Önkormányzatának évek óta feltett 

szándéka az, hogy Mezőtúr turiszti-

kai vonzerejét növelje, ehhez pedig 

szükség van az állampolgárokra, gazdasági társaságokra is. A Juhász család 

a régió turisztikai vonzerejét növeli ezzel a beruházással. Polgármester úr 

köszönetet mondott a családnak és biztosította őket Mezőtúr vezetésének 

támogatásáról.

A tulajdonos család részéről Juhász Lóránt ügyvezető úr köszöntötte a 

megjelenteket. Elmondta, hogy a Hercegasszony Kastély és az ő kapcsolata 

körülbelül 20-25 évre nyúlik vissza, 

hiszen a ’90-es évek elején találko-

zott először a Túrtővel, és magával 

a kastéllyal. A gyermekkorban 

hagyott mély nyomok ösztönözték 

a családot a jelen beruházásra. A 

külső arculatban törekedtek az ere-

deti állapot visszaállítására, a belső 

terekben pedig a modern, ugyanak-

kor nemesi hangulat tükröződik.

A megnyitó ünnepségen a Bárdos 

Lajos Alapfokú Művészeti Iskola társastánc bemutatója varázsolta még 

ünnepibbé a hangulatot. A bemutatót követően Herczeg Zsolt polgármes-

ter, Juhász Sándor, Juhász Attila, Juhász Lóránt tulajdonosok és Szalmás 

Szilvia az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselője ünne-

pélyes keretek között vágták át a nemzeti színű szalagot.

A megnyitót követően a szálloda megtekintésére került sor. A kastélyban 

17 szoba található, ez több mint 50 fő elhelyezésére szolgál. A 17 szobából 

7 szoba hotel típusú, a fennmaradó 10 pedig apartmanként funkcionál. A 

hotelben wellness részleg is kiépítésre került, jakuzzi, úszómedence, finn és 

infraszauna áll az odalátogatók rendelkezésére. Elmondható, hogy család-

barát a szálloda, hiszen külön figyelmet szenteltek gyermekek és felnőttek 

kikapcsolódására egyaránt. Jelenleg próbaüzem zajlik a hotel életében, de 

június 19-től szeretettel várják a vendégeket. A hotel éttermével, az Iréne 

Bisztróval egy új gasztronómiai kultúrát szeretnének meghódítani a térség-

ben. A megnyitó ünnepségen a vendégek állófogadás keretében kóstolhat-

ták meg Csécsei László séf által készített gasztronómiai specialitásokat.

Bodor Márta

Hercegasszony Hotel Wellness & Garden

Fel a hangerőt, félre a tabletet, dobjuk el a telefono-

kat, gyerünk táncolni! Valami hasonló hangozhatott el 

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola néhány tanulója 

között 2015. május 20-án, amikor a nagyszünetben 

hirtelen táncra perdültek az iskola udvarán. 

Produkciójukhoz egyre többen csatlakoztak, miután 

felocsúdtak a meglepetésből, végül mozgott az intéz-

mény apraja-nagyja. 

A tánchoz csatlakoztak volt diákjaink is, akik most a 

Teleki Blanka Gimnázium tanulói.

Ez a flashmob emlékeztetője volt az ápr. 22-i NONLINE 

rendezvénynek, ahol arra igyekeztek felhívni a tanulók 

figyelmét, hogy nem csak a számítógépek mellett tölthe-

tik el a szabadidejüket, hanem kézműveskedéssel, közös 

játékkal, sporttal. A villámrendezvénnyel most még egy-

szer megerősítették az üzenetet: az internet túlzásba vitt 

használata káros a személyiségre.

Kecséné Varga Beáta és Papp Sándor
koordinátorok

„Nonline tánc” flashmob a Rákócziban ÚSZÁS OKTATÁS A 
NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

A Mezőtúri Úszószakosztály kis lét-

számú, csoportos, intenzív, 10 

alkalmas úszásoktatást indít az 

alábbi turnusokban:

I.: délelőtt: 
2015. június 22-től 2015. 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 2015. 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
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2015. május 31-én még borongós napra ébredtünk. Bíztunk azonban 

abban, hogy a nap előbújik és az időjárás nagylelkű lesz hozzánk. Ez sze-

rencsére így is lett és a Városi Gyermeknap verőfényes napsütésben és 

csodálatos nyári melegben telt a Városi Strandfürdő területén, ahol így 

fürdőzésre is lehetőség nyílt.

A reggel az Erzsébet liget szélén talált bennünket 21 lelkes gazdival és 

még lelkesebb szebbnél-szebb kutyussal, hiszen kezdetét vette a 

Kutyaszépségverseny. A zsűri – Imrikovics Alexandra, Nagy Mihály és 

Biriszló Zsolt – nehéz helyzetben találta magát a kis és nagy kedvencek 

között. 

Végül a helyezések a következőképp alakultak:

I.hely: Charlie (gazdi: Veres Nikolett)

II.hely: Májli (gazdi: Szabó Mónika)

III.hely: Betyár (gazdi: Csizi Kinga)

Különdíj: Szása (gazdi: Lukács Marcell)

Pinki Horgász és Kisállateledel bolt különdíja:  Bátor (gazdi: Nagy Réka)

Korall Kutyakozmetika különdíja: Füge (gazdi: Hoprik Mariann)

Korall Kutyakozmetika különdíja: Rose (gazdi: Ádám Dóra)

Ezután a kerékpáros ügyességi verseny következett, amely a Kor-Zol 

Műszaki Szaküzlet és a ProTúr Országúti Kerékpár Csapat segítségével és 

Bíró László levezetésével jöhetett létre. Nagy örömünkre nagyon sok kis 

bicajos gondolta úgy, hogy megméretteti magát a versenyen, így nagyon jól 

sikerült ez a program is. 

Ovisok:  Leány     1. Major Regina

                Fiú       1. Soltész Botond

                            2. Patkós Mihály   

7-8 évesek           1. Juhász Tóth Zalán 

                            2. Nagy Attila

8-9 évesek   Leány      1. Fazekas Flóra

                      Fiú        1. Major Levente

                                   2. Bóka Erik

                                   3. Lénárt Gábor 

                                   4. Herendy Máté  

9-10 évesek                1.Hodos Marcell

                                   2. Kiss Dávid

                                   3.Bilibócz Atilla

                                    4.Soltész Máté

Még mindig a külső programoknál maradva következett az 

Aszfaltrajzverseny.

Ezen a versenyen mindig sok kisgyermek rajzol és alkot a zsűri számára, 

de az idén még többen kaptak kedvet a krétakoptatáshoz.

A zsűri – Papp Erika, Szabó András és Agócs Krisztina – hosszas tanako-

dás után döntött a dobogósokról.

I. hely: Bajcsi Szabina

II. hely: Király Dóra

III. hely: Fazekas Flóra

Különdíj: Major Levente

A külső programokhoz csatlakozva a versenyek között megérkezett a 

Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség egyik tűzoltóautója, hogy a gye-

rekek tüzetesen megvizsgálhassák a járművet és ki is próbálhassák azt.

A strand területén a nap folyamán mindenki találhatott magának megfe-

lelő szórakozási lehetőséget.

Volt étel-ital, édesség, koktélok, minden mi szem-szájnak ingere, tram-

bulin, légvár, szerencsehorgászat, mini óriáskerék, rodeobika, ÖKO 

Játszópark, arcfestés, kézműves foglalkozások, lovaglás, séta lovashintózás, 

valamint a nap reggelén a Mezőtúri Intézményellátó Kft. jóvoltából frissen 

átadott játékok a strand területén.

Ezúton köszönjük meg, mi dolgozók az Újvárosi Hagyományőrző 

Klubnak, hogy nem hagytak bennünket szervezőket és segítőinket éhezni, 

és egy finom topogó főzésével leptek meg minket.

Délben kezdődött a színpadi program a Városi Strandfürdő területén. A 

„Leg a Láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc bemutatója 

nyitotta a műsorok sorát. A lelkes és ügyes kis néptáncosok ismét megmu-

tatták mit tanultak az év során, mennyit fejlődött tánctudásuk és színpadi 

mozgásuk. Felkészítő tanáraik Szakálos Kitti és Szabados Tamás voltak.

A néptánc után ügyességi vetélkedőre invitáltuk a gyerekeket, nagy 

örömmel vetették bele magukat a megoldandó feladatokba.

Majd Győrfi Dalma felkészítésével a Dalma Dance Club táncosai vették 

birtokba a színpadot és alaposan felpezsdítették a hangulatot.

A gyermeknapra megérkezett Lóri kalózkapitány majd Tengeri Attila, 

akik egy-egy interaktív gyermekműsorral készültek a gyerekek részére.

Nagy izgalmak közepette történt meg a tombolasorsolás, amelyen renge-

teg játékot és tortát (Tibi Cukrászda) sorsoltunk ki a közönség legszeren-

csésebbjei között. Köszönjük a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak, hogy 

segítségünkre voltak a tombolaárusításban. 

Fél öttől a Buborék zenekar műsorát élvezhették a jelenlévők, valamint 

sok-sok gyerek akár a színpadon is együtt táncolhatott a zenekar tagjaival. 

A szép napot a By the Way nevű formáció zárta elsősorban a tinilányok 

nagy örömére. A három tehetséges fiatal fiú Mezőtúr közönségének is 

megmutatta, hogy miért is lettek ők az X Factor szériájának legsikeresebb 

csapata. 

Kedvesen, türelmesen osztottak aláírásokat, fényképezkedtek a rajon-

gókkal a koncert után. 

Szeretnénk megköszönni minden egyes kilátogatónak, résztvevőnek, 

hogy jelen volt a rendezvényen és reméljük, hogy mindenki nagyon jól 

érezte magát velünk!

Köszönet segítőinknek, támogatóinknak: 

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., 

Mezőtúri Ipari Park Kft., Városi Polgárőr Egyesület, Kor-Zol Műszaki Üzlet, 

ProTúr Országúti Kerékpár Csapat, Imrikovics Alexandra, Nagy Mihály, 

Biriszló Zsolt, Papp Erika, Szabó András, Agócs Krisztina, „Leg a Láb” 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dalma Dance Club, Városi Óvodák: 

Szabó Irén, Szabóné Török Sarolta, Tóthné Ónodi Csilla, Róka Éva, Bodáné 

Tóth Judit, Török Anita; Papp Márta, Szilágyi Zoltán, Újvárosi 

Hagyományőrző Klub, Városi Nyugdíjas Klub, Tibi Cukrászda, Strausz 

László, Almássy József, Kovácsné Kálnai Róza, Csontos Mónika, 

Madarászné Marosi Edina, Székács Szidónia, Majzik Andrea, Papp János.

A rendezvény főtámogatója: Mezőtúr Város Önkormányzata 

Orosz A.
Fotó: Soltész István

Mosolygós, napocskás Gyermeknap
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2015. május. 1-jén került megrendezésre iskolánk ballagási ünnepsége, 

melyen három ballagó osztály köszönt el iskolánktól. Nagytiszteletű 

Beszterczey András esperes úr liturgiával, Nagytiszteletű Mihalina László 

lelkészelnök úr igehirdetéssel szolgált. A főigazgatói köszöntő, a különbö-

ző iskoláktól, intézményektől, öregdiákoktól, tanároktól érkezett köszöntő-

levelek, a 11. évfolyam búcsúbeszéde és Szép Ernő: Az öregdiákokhoz 

című verse mind szép emlékkel szolgálhatnak a végzősöknek. A végzősök 

is szép búcsúbeszéddel és szavalattal készültek. Emlékszalagot tűztek 

iskolánk zászlajára és átvették a tarisznyákat, virágokat.  Mindannyiuk 

életére Isten gazdag áldását kérjük, terveikhez sok sikert kívánunk!

2015. május 20-án irodalmi estet tartottunk a gyülekezeti házban. Az est 

meghívottja Márkus Bence volt, a Tatai Református Gimnázium végzős 

diákja, aki színművészeti pályára készül. Iskolánkból Szabó Viktória (8. 

osztály) és Berec Katalin (11. A osztály) működtek közre. A válogatás során 

kevésbé ismert, iskolában ritkábban elhangzó műveket, átiratokat keres-

tünk.  Az egy órás színes összeállításban versek, novellák és egy rövid 

kabaréjelenet is elhangzott.

Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola, 
Általános Iskola és Óvoda

A Református Kollégium hírei

Gyűjtést szervezünk a bölcsibe 
járó gyerekeink és gondozóink 
egészségének védelmére. A nyári 

időszakban a gyerekek egész nap 

kint tartózkodnak a friss levegőn, 

ahol erős napsugárzásnak vannak 

kitéve! A terasz fölött nincs nap-

fényvédő tető. A napfényvédő véd a 

napsugárzástól és nem engedi fel-

melegíteni a csoportszobákat. Az 

erős napsugárzás miatt egész nyá-

ron elviselhetetlen meleg van a tera-

szon és a csoportszobákban, ami a 

gyerekek és a gondozóik biztonsá-

gát zavarja. Szeretnénk megkérdez-

ni mindenkit, hogy aki tud, bár-

mennyi pénzösszeggel segítsen, 

hogy a teraszok fölött napfényvédő 

biztosítsa a gyerekeik és gondozóik 

védelmét, és a napfény ellen bizton-

ságban legyenek. Akár 100 Ft is 

sokat segíthet. Az adományokat a 

Katica csoportajtó előtt lévő gyűjtő-

dobozba, a Pont rádióba boríték-

ban, Bagdán Szilvinek és Máté 

Reninek borítékban lehet átadni. A 

gyűjtési határidő: 2015. június 15. 

Reméljük közös összefogással 

minél hamarabb megvalósul ter-

vünk! Ha valakinek kérdése van, 

forduljon bizalommal Bagdán 

Szilvihez és Máté Renihez! 

Ajánlatokat, ötleteket, szívesen 

fogadunk!

Kedves bölcsis szülők, Kedves Mezőtúriak!

Időpont Rendezvény neve  Helyszín
június 5. Városi Pedagógusnap  Közösségi Ház

június 6. Vízparti Fieszta  Hortobágy-Berettyó

     főcsatorna

június 6. II. Mezőtúri Autós Találkozó  Városi Strandfürdő

június 7. EFI Egészségnap  Városi Oktatási Centrum

június 6-7. Vegyes halfogó horgászverseny Harcsás lapos ága

június 12. III. Emlékkoncert  Városi Strandfürdő

június 13. Túri Lövész Club Megnyitó  Városi Sportcentrum

 és nyílt nap 

június 14. Emberség Napja  Evangélikus Templom,

   Botyánszky János Emlékpark, Holokauszt emlékhely

június 21. Gyermek és ifjúsági horgászverseny Ligeti-tó

június 24. Szent Iván éji tűzugrás Szabadság tér

július 11-12. V. Balázs Árpád Emlékverseny Harcsás mély ága

július 18. Béketelepi utcabál  Szép Ernő utca

július 28. Megemlékezés az I. Világháború   Kossuth Lajos tér

 Centenáriumának tiszteletére 

július 29.-aug 1. East Fest   Városi Strandfürdő

augusztus 4-8. ArTúr Fesztivál   A város különböző pontjai

augusztus 6-9. Kárpát-medencei Motoros Találkozó     Városi Strandfürdő

augusztus 8. Túri Vásár Kupa horgászverseny    Versenypálya

augusztus 8. XIII. Túri Kupa Utcai Futóverseny   Szabdság tér 17.

augusztus 9. Túri Vásár        Szolnoki út

augusztus 19. A Mezőtúri Családfakutató Kör kiállítása

 Túri Fazekas Múzeum, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

augusztus 19. Lampionúsztatás meglepetés Hortobágy-Berettyó

 programokkal  főcsatorna

augusztus 20. Sárkányhajó verseny           Hortobágy-Berettyó főcsatorna

augusztus 20. Városi megemlékezés, Kossuth Lajos tér

 Szent István napi ünnepség,

 Aratófelvonulás

augusztus 20. A Mezőtúri Képzőművészeti Városi Galéria

 Alkotótelep kiállítása 

augusztus 27-30. Pontyfogó Kupa  Harcsás mély ága

Mezőtúri programok 2015.

Rendszeres
sárkányhajózás

Kedves Érdeklődők!
A Mezőtúr Város Sportjáért Alapít-

vány és a Túri Sárkányok jóvoltából 

rendszeres sárkányhajó evezésen 

vehetnek részt a Hortobágy Berettyó 

közúti hídjánál. Az edzéseket min-

den héten kedden tartják, gyülekező 

17:30-kor a Berettyó parton.

A szervezők minden 18. életévet 

betöltött nők és férfiak jelentkezé-

sét egyaránt várják.    

Érdeklődni: 06/20 424-9932
a szerk.

A Városi Óvodák 5 tagintézményében, ebben a neve-

lési évben is lehetőséget biztosítottunk a tanköteles 

korú gyermekeknek, hogy játékos formában ismerked-

jenek az angol nyelvvel. A játékos foglalkozásokat 

olyan óvodapedagógusok tartották, akik középfokú 

angol nyelvvizsgával rendelkeznek. A mai világunkban 

fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél fiatalabb 

korban kezdjenek barátkozni idegen nyelvvel, hiszen a 

pozitív viszonyulás a nyelvekhez, megkönnyíti a későb-

bi nyelvtanulásukat. Óvodapedagógus kollégáimmal 

együtt „team” közösséget alkottunk, ahol az éves egy-

séges tervünket kidolgoztuk. Az óvodák mindegyikébe 

térítésmentesen biztosítjuk a tanköteles korú gyerme-

kek foglalkozásokon való részvételét. 

A Csoda-vár Óvodában már 4. éve folyik az angol 

nyelvvel való ismerkedés. Május 20.-án és 22.-én ren-

deztük az évzárói bemutatót, nyílt napot a szülőknek.  

A gyermekek nagyon várták ezt az alkalmat, örömmel 

mutatták be az egész évben tanult dalokat, játékokat.  

 A játékos angol foglalkozásokon mindig örömmel és 

aktívan vettek részt. A szülők és a gyermekek visszajelzé-

sei alapján bennünk, óvodapedagógusokban, pozitív 

élményként marad meg munkánk sikeressége.

Szeptemberben sok vidám angol nyelvet tanulni 

vágyó gyermek várja az iskolát, s bízunk abban, hogy 

az angol nyelv iránti érdeklődésük a későbbiekben is 

tovább folytatódik. Kis tarisznyájukban magukkal 

viszik az óvodai élet során szerzett színes és gazdag 

ismereteiket.

 A játékos angol „team” vezetőjeként, ezúton is sze-

retném megköszönni az intézményvezető és magam 

nevében a kollégáim áldozatos egész éves munkáját.                                                                                                 

                        

Gonda Judit
Óvodapedagógus

Játékos ismerkedés az angol nyelvvel

Szent Iván éji tűzugrás
2015. június 24.
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Körös Kupa

Május 25-én a Túri Sárkányok Békésen a Körös Kupa Sárkányhajó verse-

nyen vettek részt. Dánfokon 9 csapat mérte össze erejét. Városunk sárká-

nyai magasra tették az evezőjüket a szezon első versenyén, hiszen kategó-

ria II. helyezést, összesítve viszont az abszolút I. helyezést tudhatják 

maguknak. Mindemellett pedig új pályacsúcsot állítottak fel.

A Túri Sárkányok köszönik a 

résztvevőknek az ottlétet, és köszö-

nik a mezőtúri szurkolóknak a biz-

tatást!

Bodor Márti

Mezőtúr Város Önkormányzata a 

20/2011. (XI.15.) önkormányzati 

rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján 

pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok 

bérleti jogára 2015. szeptember 

1-től 5 évre:

1. 6098 hrsz-ú Mezőtúr, Erkel F. 

út 8. szám alatti 2 szoba, konyha, 

fürdőszoba, WC, előszoba helyisé-

gekből álló, komfortos komfortfo-

kozatú 56,22 m2-es lakás,

2. 78/30/A/17 hrsz-ú Mezőtúr, 

Szabadság tér 3-5. III. lh. 2/3. ajtó 

alatti 1,5 szoba, konyha, kamra, 

fürdőszoba, WC, előtér helyiségek-

ből álló, komfortos komfortfokoza-

tú 53 m2-es lakás,

3. 94/3/A/29 hrsz-ú Mezőtúr, 

Szabadság tér 12-13. III/8. ajtó alatti 

1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC, előtér helyiségekből álló, kom-

fortos komfortfokozatú 50,6 m2-es 

lakás.

A lakások lakbére a 20/2011.

(XI.15.) önkormányzati rendelet 

14.§ (1) bekezdése szerint 200 Ft/

m2/hó.

A kijelölt bérlő köteles az épület-

ben lévő lépcsőházat szükség sze-

rint takarítani, az épülethez tartozó 

járdák téli csúszás-mentesítését biz-

tosítani.

A 20/2011.(XI.15.) önkormány-

zati rendelet 3.§ (1) bekezdése sze-

rint önkormányzati tulajdonú bér-

lakásra szociális helyzet alapján 

bérleti szerződés azzal a mezőtúri 

lakhellyel rendelkező személlyel 

köthető, aki a 40. életévét nem töl-

tötte be. A pályázat útján kiválasz-

tott bérlővel maximum 5 évre köt-

hető bérleti szerződés, mely az 

ingatlan kezelőjének javaslatát 

figyelembe véve maximum egyszer, 

5 éves időtartamra meghosszabbít-

ható. A bérlakás bérbe adásának 

feltétele, hogy a bérlő állandó kere-

ső tevékenységet folytasson és vál-

lalja, hogy lakás-takarékpénztárnál 

lakás-előtakarékossági szerződést 

köt és lakás-előtakarékosság jogcí-

mén havonta legalább 10.000 Ft 

összeget befizet a bérlet teljes ideje 

alatt.

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, 

lakás- és életkörülményeinek 

bemutatását,

c) a pályázati kiírásban szereplő 

feltételek elfogadását,

d) a pályázó munkaviszonyáról 

szóló igazolást, valamint jövedel-

méről hivatalos igazolást,

e) az elő-takarékosság vállalását,

f) az elő-takarékosság céljából a 

lakástakarék-pénztár igazolását.

Az ingatlanok az alábbi idő-
pontokban tekinthetők meg:

1. Erkel F. út 8. fsz. 2. ajtó

2015. június 17. szerda

8:00  -  8:30 óra

2. Szabadság tér 3-5. III. lh. 2/3. ajtó

2015. június 17. szerda

8:45  -  9:15 óra

3. Szabadság tér 12-13. III/8. ajtó

2015. június 17. szerda 

9:30 – 10:00 óra 

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2015. július 3. (péntek) 12.00 

óra 

A pályázat benyújtásának helye: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági Iroda 

Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 1.

A benyújtott pályázatokat a kép-

viselő-testület legkésőbb a 2015. 

augusztusi soros ülésén bírálja el.

A képviselő-testület fenntartja a 

jogot, hogy a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa.

Herczeg Zsolt
polgármester

Hirdetmény

2015. június 13-án nyílik Mezőtúr 

hivatalos lőtere, ahol 7,5 joule tor-

kolati sebesség alatti légfegyveres 

sportlövészetet indítanak el a 

(MAPOSZ) Magyar Precíziós 

Légfegyveres Országos Sportági 

Szövetség berkein belül, és a Joker 

Club SE. szervezésében.

Több lövész szakágban indítanak 

felkészülő edzéseket, a későbbiek-

ben területi bajnokságokat, verse-

nyeket is.

Induló szakágak:

- Sziluett lövészet: Lényege, 

hogy meghatározott távolságokra, 

jellemzően 10, 15, 20, 25 m-re áll-

ványra kihelyezett fémből készült, 

talpon álló állatfigurák vannak egy-

más mellé elhelyezve. Ezeket a 

figurákat kell sorban egymás után 

álló, vagy ülő testhelyzetből lelőni.

- Precíziós (pont) lövészet: Más 

néven céllövészet, kiépített lőállás-

ból, a jól ismert körkörös céltáblák-

ra történik.

- Fliptarget:  - Egy speciális cél-

eszközre kell lőni, ami találat ese-

tén átfordulva előre lép. Egy adott 

távolságra kell eljuttatni a célesz-

közt. 

- Későbbiekben terveznek még, 

a biatlon lövészetet (lövészet és 

futás) első körben diákoknak, csa-

patban, illetve a későbbiekben egy 

motoros és lövész biatlon hobby 

sportágat, az (AMTOSZ) sportszö-

vetség keretein belül.   

A szakágak nagy részében ülő-

helyzetből kell a lövészfeladatot 

elvégezni, úgy, hogy egy asztalra 

támasztják a légpuskát.

Két kategóriában lehet részt 

venni: 

1. Amatőr/ hobbi lövész – várha-

tóan háziversenyeken is megméret-

tethetik magukat. Ez esetben köze-

lebb van a cél, könnyebb sikereket 

elérni

2. Félprofi/ profi versenyzés – 

várhatóan területi versenyeken is 

részt vehetnek.

Szülői felügyelettel már a 12 év 

feletti gyermekek is kipróbálhatják 

az amatőr lövészetet. 

Bővebb információ a 06/20 916-

1406-os telefonszámon, vagy a 

j o k e r c l u b @ f r e e m a i l . h u 

e-mailcímen, illetve www.jokerclub.

hu, www.maposz.hu weblapokon.

Bodor Márti

Hivatalos lőtér Mezőtúron

A Túri Lövész Club tisztelettel meghívja 
Önöket 2015. június 13-án 10:00 órakor tar-
tandó lőtér megnyitóra és nyílt lövész 
napra! Köszöntőt mond: Herczeg Zsolt 

Mezőtúr város polgármestere
Helyszín: mezőtúri lőtér ( a Városi Sportcentrum nagy füves focipályája 

mögött)

Megközelíthető: a nagy füves focipálya mellett elhaladva a centrum hátsó 

sarkában, vagy a Nagycsapat-Kert út felőli második hátsóbejáraton

A kedves érdeklődők, a nyílt lövésznapunkon kipróbálhatják a különböző 

lövész számokat 10htól 16h-ig!

Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata az EMBERSÉG NAPJA alkalmából meg-
emlékezést tart. 

Helyszín: Mezőtúri Evangélikus templom, Botyánszky János emlék-

park, Holokauszt emlékhely

Időpont: 2015. június 14. (vasárnap) 11,00 óra

Program: 

Emlékező Istentisztelet és a Botyánszky János díj átadása az Evangélikus 

templomban.

Koszorúzás a Botyánszky emlékparkban.

Beszédet mond: Juhász Sándorné.

Harangzúgás mellett emlékmenet indul a Holokauszt emlékhelyhez, 

ahol ökumenikus áldást mondanak a történelmi egyházak képviselői.

Közreműködnek a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolájának tanulói.

Herczeg Zsolt, 
polgármester
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

Fehér Hanna Éva
(Magda Anita)

Balogh Zoé Hanna
(Iglódi Enikő)

Gaál Bella
(Véha Orsolya)

Karakas András Bence
(Nagy Mária)

Molnár György Andor
(Kis Ilona)

Kertai Kristóf
(Balogh Annamária)

Készenléti gyógyszertár
Június 5-11-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Június 12-18-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
Június 6-7-én
Dr. Begazy Zsolt 
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Június 13-14-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Ü G Y E L E T E K

Nádházi Barbara
(Biró Ilona)

Sinka Lilla
(Mucha Diána)

Tasi Benett
(Horváth Margit Georgina)

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
Patkós Imréné Boros Terézia élt 79 évet,

Huszár József élt 63 évet,
Papp Károlyné Molnár Ilona élt 77 évet,

Miskolczi Margit élt 82 évet,
Szigethy Józsefné Bagi Katalin

élt 85 évet,
Csala Sándor élt 81 évet,

Szabó Mihályné Kocsi Irén élt 82 évet.
Nyugodjanak békében.

Tóth Ádám Kristóf
(Kürthy Andrea)

BABA és GYEREKRUHA BÖRZE
2015. június 13-án

8-12 óra között a mezőtúri Közösségi Ház

melletti parkban

(rossz idő esetén: a Jurta teremben)

gyerekruhák, játékok, esközök, ugrálóvár

Jelentkezés: mezoturiborze2015@gmail.com (név, cím)

határidő: 2015. 06. 10.

Eladók és vásárolók részére a rendezvény térítésmentes!

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány 2014. évről 
szóló közhasznúsági jelentését a

www.mezoturesvideke.hu weboldalon olvashatják


