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Nagy Vagy REFI!!! Nagy vagy MEZÕTÚR!!!

2011. május 22-én érkezett a 
TV2 Nagy Vagy! Televíziós 
játék versenyfelhívása, mely-
ben ismertették velünk, hogy 
õsszel ismét megrendezésre 
kerülnek az iskolák közötti föl-
dön, vízen, levegõben zajló 
sportjátékok. E játéknak a célja 
a mozgásra, sportra, egészséges 
életmódra, egészséges életvitel-
re ösztönzés.

Mivel sportos iskola vagyunk, 
triatlonosaink, kézilabdásaink, 
kosarasaink, atlétáink 
duatlonosaink, úszóink  igen 
szép eredményeket érnek el 
városi, megyei, országos szin-
ten is.

Úgy gondoltuk, ebben a ver-
senyben is szívesen kipróbáljuk 
csapatunkat.

Beneveztünk.
Már épp a nyári táborban 

„pihentünk”  50 alsós kisdiák-
kal amikor megérkezett a várva 
várt eredmény:

JÁTSZHATUNK! BEJUTOT-
TUNK!!!

Számunkra 2011. november 
12-én kezdõdött a verseny 
Budaörsön a Városi Uszoda és 
Sportcsarnokban Katus Attila 
fitness világbajnok vezetésével.

Délelõtt a vízi feladatokban 
mérhették össze úszóink ügyes-
ségüket, gyorsaságukat 
Diósförgepatony, Heves, 
Zsombó, Bp. VI. Pécsi Sebestyén 
Ált. Isk.és Tápióbicske csapata-
ival. 

Iskolánkat és egyben 
MEZÕTÚR városát Fehér csa-
patként 2 alsós diák  3 felsõs 
tanuló 2 apuka és 2 anyuka  
képviselte. Csapattagok: Ozvald 
Maja, Dóka Tamás, Seres Flóra, 

Adamcsik Fanni, Lengyel 
Norbert, Szántó Zsolt, Puskás 
Szilvia, Molnár Szilvia, Tóth 
Lajos, Szabó Attila. A verseny-
szabályzat szerint pótjátékoso-
kat is delegálnunk kellett. Õk a 
következõk voltak:

Molnár Laura, Biró Patrik, 
Papp Beatrix, Vig Gabriella, 
Gulyás László.

Vezérszurkolónk Kovács 
Tímea volt, akit a Megasztárból 
ismerhetnek a tisztelt olvasók. 
Köszönjük munkáját. Hatalmas 
élményben volt része, így nyi-
latkozott Nagy Máté mûsorve-
zetõnek.

Este következtek a légi és a 
szárazföldi feladatok, melyek 
ügyességet, gyorsaságot, csa-
patösszefogást, figyelmet, és 
ezen a késõi órán kitartást is 
igényeltek. 

Elég szoros küzdelem folyt 
Zsombó és Mezõtúr között. 
Izgatottan figyeltük a 6. feladat 
után a monitort az ellenfél szer-
vezõjével az  elért pontok miatt, 

de Martinek János, a zsûri elnö-
ke viccesen azt mondta, izgul-
junk nyugodtan, mert a verseny 
állását nem mutatja meg, 
hiszen a mindent eldöntõ dupla 
pontot érõ versenyszám követ-
kezik.

Megnyertük ezt a verseny-
számot is, így már teljesen biz-
tossá vált, hogy a megszerzett 
dupla pontok az elsõ helyet biz-
tosították  Mezõtúr csapata  
számára.

Elsõk lettünk! Ezzel tovább-
jutottunk 2011.december 10-én 
megtartandó döntõbe. 

Itt a játék örömén túl már 
értékes nyeremények is várnak 
a csapatokra.

Szeretném megköszönni 
áldozatos munkáját Molnár 
Szilvia, Seres János testneve-
lõknek.

Köszönet Mezõtúr város 
Polgármesterének, az Agro-híd 
Kft. ügyvezetõ igazgatójának, 
Szebenyi László vállalkozónak, 
Bihari Gábor vállalkozónak, Dr. 
Adamcsik Jánosné vállalkozó-
nak, Balázs Árpád igazgatónak, 
a Bordács Autó Kft tulajdonosá-
nak, akik anyagi támogatással 
segítették  csapatunkat, szurko-
lóinkat.

Köszönetet mondunk a 
Vízmû Kft. vezetõjének, a 
Regálé Kft. igazgatójának, az 
Azul fürdõszobaszalon ügyve-
zetõjének a Deko-Pont dolgozó-
inak, akik eszközökkel segítet-
ték csapatunk felkészülését.

Végül, de nem utolsó sorban 
szeretnék köszönetet mondani 
iskolánk lelkész-fõigazgatójá-
nak Mihalina Lászlónak. 

A TV2 2011. december 11-i 
adásában lesz látható csapa-
tunk.  

A DÖNTÕ 2011. december 
10-én kerül felvételre, és csak 
2012-ben kerül adásba. 
Mindenki szurkoljon csapa-
tunknak! 

Bodorikné Aszódi Ágnes

igazgatóhelyettes

A csapat

KÖSZÖNET!!!
Köszönetem fejezem ki annak a becsületes férfi-
nak, aki november 24-én a déli órákban megta-

lálta az elveszített pénztárcámat irataimmal, 
pénzemmel, az egyik mezõtúri nagy bevásárló 
üzletben, és hiánytalanul leadta a pénztárnál!
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Tájékoztató a képviselõ-testület 2011.
november 24-ei soros ülésének döntéseirõl
A képviselõ-testület elfogadta a 

2011. évi költségvetés I-III. 
negyedéves végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót és a 2012. évi  költ-
ségvetési koncepciót. 

Döntés született a 2012. évi 
közüzemi víz- és csatornadíjak-
ról. 

Elfogadásra került a Berettyó-
Körös Többcélú Társulás kistér-
ség elmúlt éves munkájáról szóló 
beszámoló és a képviselõ-testület 
2012. I. féléves munkaterve.

Az önkormányzati fenntartású 
nevelési-oktatási intézmények 
tájékoztatást adtak a 2011/2012. 
tanévindítás tapasztalatairól.

Az ügyrendi bizottság javaslata 
alapján felülvizsgálatra került 
több önkormányzati rendelet tar-
talmi és formai szempontból.

Felülvizsgálatra került Mezõtúr 
Város Önkormányzata és a 
Szivárvány Népzenei Egyesület 
közötti együttmûködési megálla-
podás, mely során 2015. decem-
ber 31-ig került meghosszabbítás-
ra a felek közötti közmûvelõdési 
megállapodás. Az önkormányzat 
az egyesület által ellátott felada-
tok végrehajtásának finanszíro-
zására 2012. évben 850.000 Ft-ot 
biztosít, majd évente ugyanezen 
összeg inflációval növelt össze-
gét. 

Elfogadásra került a Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport Kiemelt 
Közhasznú Nonprofit Kft. által és 

közremûködésével 2012. évben 
megrendezésre kerülõ rendezvé-
nyekrõl szóló tájékoztató. 

Az önkormányzat a bölcsõdét 
üzemeltetõ Szivárvány 
Gyermekkert Nonprofit 
Kiemelten Közhasznú Kft-nek az 
ÉÁOP-4.1.3/B-11 kódszámú a 
„Bölcsõdei ellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztése és kapacitásá-
nak bõvítése” címû pályázathoz a 
szükséges önerõ biztosításáról 
döntött a 2012. évi költségvetése 
terhére.

Zárt ülésen:
Elfogadásra került a kötvény-

források 2011. II-III. negyedévi 
felhasználásáról szóló beszámo-
ló. 

A Bursa Hungarica felsõoktatá-
si önkormányzati ösztöndíjpályá-
zat 2012. évi fordulójában a kép-
viselõ-testület döntése alapján az 
„A” típusú pályázatot benyújtók 
közül 15 fõ, a „B” típusú pályáza-
tot benyújtók közül 4 fõ részesül 
ösztöndíjban. 

Döntés született a kistérségi 
fõépítész 2012. június 30-ig meg-
bízásos jogviszonyban történõ 
továbbfoglalkoztatásáról. 

A komp és révátkelõhely üze-
meltetési feladatait 2012. január 
1-je után a Mezõtúr és Környéke 
Víz- és Csatornamû Kft. látja el az 
önkormányzat megbízása alap-
ján. 

dr. Boldog Szilvia, aljegyzõ

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. október 27-ei soros ülé-

sén önkormányzati rendeletet alkotott 
- az önkormányzati tulajdonú lakások bérletérõl, valamint elide-

genítésükrõl
- a külföldi kiküldetés szabályairól, az ideiglenes külföldi kikül-

detést teljesítõk devizaellát-mányáról szóló 11/1999.(VII.9.) számú  
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl

- az önkormányzati beruházások szabályozásáról szóló 21/2006.
(X.13.) önkormányzati rende-let hatályon kívül helyezésérõl

- a víz- és csatornadíjnak az önkormányzati lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérlõire való áthárításáról szóló 
18/1999.(X.8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helye-
zésérõl

A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a polgármesteri hiva-
tal szervezési irodáján, vala-mint a városi könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza 
portáján lehet igényelni.     dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete megtárgyalta és 
elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal körjegyzõségi 
munkájáról szóló beszá-
molót. A beszámoló terje-
delme és jellege miatt 
rendhagyó módon kíván-
juk tájékoztatni a Tisztelt 
mezõtúri lakosságot a pol-
gármesteri hivatal mûkö-
désérõl. A 2010. évi beszá-
moló alapján „Tudta-e, 
hogy…” címmel rövid, a 
tényekre alapuló cikksoro-
zatot kívánok indítani, 
amely a Mezõtúr és Vidéke 
elkövetkezendõ lapszáma-
iban jelenik meg.

Tudta-e, hogy Mezõtúr Város 
Önkormányzata és annak 
Polgármesteri Hivatala nem egy 
és ugyanaz, hanem a polgár-
mesteri hivatal jogállását tekint-
ve az önkormányzat olyan költ-
ségvetési szerve, amely jogsza-
bályok alapján közhatalmat is 
gyakorolhat?

***
Tudta-e, hogy a köztisztvise-

lõk az Országgyûlés által az 

éves költségvetési törvényben 
meghatározott 38.650 Ft illet-
ményalap, valamint a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló tör-
vényben található szorzószá-
mokat (3-tól 11-ig) tartalmazó 
bértábla alapján kapják a fizeté-
süket (illetményüket), amely 
2006 óta nem emelkedett?

***
Tudta-e, hogy kormányren-

delet írja elõ azt, hogy az egyes 
munkakörökben milyen képesí-
téssel lehet foglalkoztatni köz-
tisztviselõket?

***
Tudta-e, hogy Mezõtúr lako-

sainak a száma 2011. január 
1-jei állapot szerint 18115 fõ 
volt?

***
Tudta-e, hogy 2010. évben 

311 gyermek született 
Mezõtúron?

***
Tudta-e, hogy a halálozások 

száma 320 volt 2010-ben?
***
Tudta-e, hogy a házasságkö-

tések száma 2010-ben 42 volt?  
Dr. Szûcs Attila, jegyzõ

Tudta-e?

Civilkonferencia mezõtúri elõadóval

„Az önkéntesség szerepe az 
adományozásban” címmel 
zajlott nemrég Budapesten 
a CivilKomP társadalmi 
célú kommunikációjának  
9. fóruma, melyen város-
unkból Máté József meghí-
vott szakmai elõadóként 
szerepelt. 

– Mezõtúriként milyen apropó-
ból vettél részt ezen a konferen-
cián? 

– Egy olyan témában kaptam 
felkérést, ami egy részben álta-
lam kifejlesztett programként 
mostantól új eszközökkel segíti 
az egyéni és céges adakozás gya-
korlatát. Elõadásom az intézmé-
nyesített jótékonyság jövõbeni 
irányáról szólt. Arról, hogyan 
hálózzuk be együtt 
Magyarországot és szûkebb kör-
nyezetünket a hétköznapi jóté-
konyság gondolatiságával, 
hogyan segítsük elõ annak társa-

dalmi beágyazódását. Az úgyne-
vezett „Adományháló” projek-
tünk az „Önkéntesség Európai 
Éve – 2011” programsorozat cél-
jaihoz igazodva teremti meg az 
önkormányzati szegénypolitika 
társadalmi háttértámogatásának 
lehetõségét, hálót feszítve a szo-
ciális célú közösségi törekvések-
nek. Úgy tûnik: ezzel a modellér-
tékû kezdeményezéssel új irányt 
mutathatunk a civilszervezetek 
és önkormányzatok számára is.

– Véleményed szerint miért fon-
tos az önkéntesség például 
Mezõtúr életében? 

– Az önkéntesen, segítõ szán-
dékkal elvégzett munka mértéke 
tesz egy várost igazán élõvé. Ha 
a mi kis helyi társadalmunk 
komolyan veszi szociális problé-
máit és a környezetében felme-
rülõ kérdéseket, ha tettekkel is 
hozzájárul a hely fejlõdéséhez, 
az pozitív hatással fog visszahat-
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ni Mezõtúr egészére. Nem néz-
hetünk el például az elszegénye-
dés növekvõ problémája fölött. 
Ha együttesen önként nem pró-
bálunk tenni ellene, nem karol-
juk fel a legkiszolgáltatottabba-
kat, nem erõsítjük a közösségi 
tudatot, az összetartozást, akkor 
holnap már azok számára is nyo-
masztó hely lesz Mezõtúr, akik 
ma még jól érzik itt magukat. 
Fontos, hogy városunk vezetõi 
az emberek jó szándékára építõ 
környezet kialakításában higgye-
nek, hisz ez tovább növeli a segí-
tõ szándék megnyilvánulását. Az 
önkéntes segítõ kezek a szociális 
védõhálót erõsítik, a mindennap-
ok barátságosabb légkörét terem-
tik meg. Ha egy olyan közeget 
teremtesz, melyben normálisnak 
számít úgy adni a másiknak, 
hogy nem vársz cserébe semmit, 
ez válik tendenciává, ez lesz a 
természetes. A régmúltban 
ehhez Mezõtúr már szolgált jó 
példákkal, megmutatva, hogy 
egy városnak az ereje a közösség 
erejében lakik. Erõs város akkor 
lehetünk, ha újra erõs közössé-
get tudunk építeni. Ennek fontos 
építõköve lehet az önkéntesség, 
a jótékonyság.

– Milyennek látod ma a mezõtú-
riak jótékonyságra való hajlan-
dóságát?

– Az egyéni jótékonyságnak, 
adakozásnak nálunk is van 
hagyománya, mûködõ gyakorla-
ta, ám közösségi szinten mindez 
még meglehetõsen esetleges és 
szervezetlen, nem kap elég 
figyelmet és publicitást a téma. 
Sajnos ma a lakosság nagyobb 
részét a helyi közügyektõl, az 
egymástól való elfordulás jellem-
zi: a közöny, az érdektelenség, 
az érzéketlenség az úr. Pedig 
most, mikor nehéz idõket élünk, 
minden eddiginél nagyobb szük-
ség van a civil összefogásra. 
Ennek tényét az egyéni felisme-
rés szintjén kell tudatosítanunk. 
A jótékonyság magvait azzal is 
elültethetjük a fejekben, ha egy-
egy ügy mellett széles körben 
kampányolunk. Fontos, hogy 
mindig legyen egy fáklyavivõ, 
aki az adott ügy élére áll. A kon-
ferencián ilyen volt például 
Miklósa Erika a világhírû opera-
énekes, aki mint az Önkéntesség 
Éve Nagykövete, sok szép gon-
dolattal ajándékozta meg a hall-
gatóságot. További érdekesség, 
hogy a rendezvény fõvédnöke és 

egyik szakmai elõadója dr. 
Latorcai Csaba a KIM helyettes 
államtitkára volt, akinek édesap-
ja révén (Latorcai János a refor-
mátus gimnáziumunk igazgató 
tanácsának elnöke) Mezõtúrhoz 
is van kötõdése. 

– A konferencia tükrében 
milyennek látod a mi civil szer-
vezeteink helyzetét, lehetõsége-
it?

– Mezõtúron sokféle civil szer-
vezet létezik, mûködik. Többen 
városi ügyekben is igen aktívak. 
Aktivitásukat, tenni akarásukat 
mutatja, hogy egy figyelemre-
méltó polgármesteri kezdemé-
nyezéstõl vezérelve nemrég 
közös tömörülésbe szervezõd-
tek, és különféle rendezvénye-
ken (már az önkormányzattal 
karöltve is) voltak együttes civil 
megmozdulások. A helyi civil 
szervezetek megerõsödése az 
önkormányzatnak is elemi érde-
ke, mivel egy jó kilábalási város-
politika megvalósítása csakis a 
lakosság, a civilszféra támogató 
együttmûködésével lehetséges. 
Ahhoz, hogy egy ilyen típusú 
közremûködésben eredménye-
sebbek lehessenek civil szerve-

zeteink, jobban össze kell han-
golniuk a céljaikat, feladataikat, 
meg kell találniuk az ebben való 
helyüket, szerepüket. Fontos az 
is, hogy tevékenységük bemuta-
tásához az önkormányzat széles 
és folyamatos nyilvánosságot, 
médiatámogatást tudjon biztosí-
tani, ám az politikailag semmi-
lyen érdeket ne szolgáljon.

– A helyi civilszervezetekkel 
hogyan tervezed megosztani az 
itt szerzett információt, tapasz-
talatokat?

– Tervezek egy írásos összeg-
zést, amit nemcsak a civilszerve-
zeteinkkel, hanem természete-
sen az önkormányzattal is igyek-
szünk majd közösen kiértékelni, 
de a soron következõ városi civil 
fórumon is szívesen nyújtok 
errõl tájékoztatást az érdeklõ-
dõknek. A konferencia elõadása-
inak teljes anyaga hamarosan 
elérhetõ lesz a szervezõk hon-
lapján: www.civilkomp.hu. 
Továbbá szeretnék beszélgetõs 
TV mûsorokat készíteni a témá-
ról, a mindenkori aktuális civil-
helyzetrõl.

Bordács László

felelõs szerkesztõ

Köszönet

A „Harmatcsepp és Csoda- 
Vár Gyermekei Mosolyáért” 
Alapítvány megköszöni 
mindazoknak, akik 2010. 
évi személyi jövedelemadó-
juk 1 %-ával támogatták 
alapítványunkat, melynek 
összege 305.212,-Ft.

A Csoda-Vár óvoda köszö-
netet mond azoknak, akik 
munkájukkal, adományaik-
kal, felajánlásaikkal hozzá-
járultak a Jótékonysági 
retro bál sikeres megrende-
zéséhez. Külön köszönjük 
a szülõk és az óvoda dolgo-
zóinak önzetlen munkáját.

  Actor Kft Kreatív Papír- 
Írószer,  Alfi Pékség, Andi Divat, 
Aszódi Tiborné, AXICIA KFT, 
Baracsi – Paletta 97. Kft,  Batta 
Attila Viktor – alpolgármester,  
Bellissimo szépségszalon - 
Szabó Marianna kozmetikus-
mester, Bellissimo szépségsza-

lon -Hegyi Imre fodrász, 
Bellissimo szépségszalon- 
Miskolczi Anikó mûkörmös, 
Betti Divat, Bodákné Tiba 
Veronika, Bordács Éva, Brillant-
Elit Kft, Búsi Kerámia, Cseh Magi 
keramikus, Csekõ Méhészet, 
DEKO-PONT, DICY-KÖRÖM-
LAK, Deák Erzsébet, Díva Divat, 
Ecsedi József és családja, 
ELEGANT, F. Kiss Lajosné, 
Fazekas Ferenc és családja, Fejes 
József, Flóra Virágüzlet, Forgó 
János és felesége, Fórizs Sándor, 
FRIOTECH, Gála Divat, Gonda 
Zoltán és családja, Gyöngyhalász 
Étterem, Heavy Tools, Herczeg 
Antal, Herczeg Zsolt- polgármes-
ter, Hód 2000 Kft, Hó-fehérnemû, 
INDEX TV, IPARI PARK Kft., 
Julcsi Mini ABC, Júlia fehérne-
mû, Karászekné Végh Judit, 
Katica csoport, Keszthelyi-Rácz 
Mónika, Kocsisné Varga Katalin, 
Korzol Korom Zoltán, Kovács 

Anett Beáta, Kovács 
Manufaktúra, Kozák Zsolt – 
MÁIAMI, Óvoda Ped. 
Szakszolgálat És Könyvtár igaz-
gató, Kozma Csaba asztalos, 
Kozma Izabella mesterfodrász, 
Kölyök butik, Kreatív Virágüzlet, 
KWS Magyarország Kft, Ládáné 
Farkas Edit, LÉNA Drogéria, 
LIAN Adócenter, Lovasné Török 
Katalin Rákóczi Úti Általános 
Iskola Tagintézményvezetõ, 
Major István méhész, Margaréta 
cukrászda, MATCH, Máté 
Renáta, Mediterrán, MIC Alkusz 
Kft Somlai-Dobos Ildikó, MLT 
Autósbolt, Molnárné Sípos 
Tímea, Nádudvari Imre õsterme-
lõ, Napfény Stúdió, Nemzeti 
Szálloda és Borostyán Étterem 
Herczegh Zoltán és Herczeghné 
Tóth Linda, NOVUM 
Könyvkiadó, Oázis Testszépítõ 
Stúdió, Opel szerviz, Õzike cso-
port, Pálma Café, Panyik Imre 

Boszorkánykonyha, Papírforrás, 
Patkós Éva – képviselõ, Peppino 
cukrászda, Piactér Horgászbolt, 
Príma Nyomda és Reklámstúdió 
Kft, Primer Elektrotechnikai 
Szaküzlet, Református Öregek 
Otthona, Regálé Bútoripari Kft., 
Selmeczi Papír, Lottózó, Szabó 
Lajos Dévaványa, SZALAY 
Könyvkiadó Szalay Mátyás, 
Szebenyi Lászlóné, Talizmán, 
Tar Anikó Kossuth Úti Általános 
Iskola Tagintézmény vezetõ, 
Tibi cukrászda, Tóth Gyula 
aranymûves, Törpi 98 Bt., TUR-
COLOR Bt., TUR-GRAND KFT, 
TURSZOL-KFT, TURTRANSZ 
Szerviz Kft, TUR-TÛR, Vad és 
Patkós Kft., Városi Gyógyszertár, 
Veres Gyula keramikus, VIDO 
Szerelvénybolt, Virág ajándék 
Csala Sándorné, Vízmû Kft, 
Zemlényi Lajosné Zöldségbolt, 
Zuppán Zoltán és Tóth Éva, 
Zsadon Béla
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Tisztelt Szülõk, Tisztelt Támogatók!
A Gyermek-kert Óvoda „Kézenfogva” Alapítványa tisztelettel 

megköszöni személyi jövedelemadójuk alapítványunknak fel-
ajánlott 1%-át, 207.536 Ft-ot a 2010-es évben. Az Önök segítsé-
gével gyarapodott ezzel az összeggel alapítványunk számlája. A 
támogatást a gyermekek megajándékozására használjuk fel, 
karácsonyra, gyermeknapra. A jövõben is számítunk segítsé-
gükre. Alapítványunk adószáma: 19222875-1-16

Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma

FOGADÓÓRA
Képviselõi - és bizottsági tagi beszámolót tart Rózsa Endre és 

Kovács Mihály. 
Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk.
Idõpont: 2011. december 14. 17 óra.
Helyszín: Közösségi Ház (Mezõtúr, Szabadság tér 17.)

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP

A Mezõtúri Városi Baleset-
megelõzési Bizottság és a 
Ványai Ambrus Gimnázium, 
Informatikai és közlekedésgé-
pészeti Szakközépiskola közös 
szervezésében, 2011. december 
08-án 08 órától Túrkevén 
Közlekedésbiztonsági nap meg-
rendezésére kerül sor.

A Közlekedésbiztonsági nap 
keretében a Ványai Ambrus 
Gimnázium, Informatikai és 
közlekedésgépészeti Szak-
középiskola Túrkeve, József A. 
u. 23. alatti tanmûhelyében 
mûszaki vizsgáztatásra, illetve 
gépjármû átvizsgálásra, hûtõ-
víz, ablakmosó folyadék fagyás-

pontjának vizsgálatára, profil-
mélység lemérésére, kerékcse-
rére, és kedvezményesen gumi-
abroncs cserére (egyeztetés 
alapján) nyílik lehetõség. A 
programon megjelenõ gépjár-
mûvezetõk ügyességi pályán 
próbálhatják ki gépjármûveze-
tõi tudásukat (úgynevezett 
„részeg” szemüvegben), és 
KRESZ-TESZT kitöltésére is 
lehetõség nyílik. A rendezvé-
nyen megjelenõ gépjármûveze-
tõk ajándékot kapnak.

Szakács László r. alezredes

rendõrségi fõtanácsos

kapitányságvezetõ

VBB. Elnök

TÚRI PIAC!
Minden hétvégén, szombaton délelõtt

Mezõtúr, Petõfi u. 14. Helyi termelõk vására
Zöldség-és gyümölcsfélék, házi sütemények, méz,

tej, tejföl, túró, sajtok, savanyúságok,
különleges lekvárok,

natúr gyümölcslevek,kézmûves szappanok,
házi száraztészták,

házi füstölt áruk, szürkemarhából készített termékek,
helyben fõzött bográcsos ételek,

decemberben halételek.
Természetes és egészséges élelmiszerek,

cukorbetegeknek is!
Gondoljon az ünnepekre!

Decemberben ünnepváró vásárok, népi kerámiákkal, 
foltvarrókkal.

Névnapra, karácsonyra az Egészségcentrum
ajándékutalványai vásárolhatók!

Mindenkit szeretettel vár a TÚRI PIAC csapata!
Békés,boldog ünnepeket kívánunk!

Tisztelt mezõtúri közlekedõk!

A téli idõjárási viszonyok bekö-
szöntével az utak síkossága, jege-
sedése, deresedése, havazás a 
mindennapi közlekedés feltételeit 
jelentõsen befolyásolja. 

A megváltozott feltételekhez 
alkalmazkodva, arra felkészülve 
és jármûveinket is felkészítve kell 
közlekedni.

Tájékoztatjuk a közlekedõket, 
hogy a téli síkosság mentesítést az 
alábbiak szerint fogjuk végrehaj-
tani:

A 46. sz. fk. úton és a városba 
Túrkeve, Kétpó, Tiszaföldvár, 
Szarvas felõl bevezetõ utakon a 
síkosság mentesítést a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. látja el.

Az önkormányzat kezelésében 
lévõ utakon a síkosság mentesítés 
során elsõként a tömegközlekedé-
si útvonalak és a forgalmasabb 
gyûjtõutak kerülnek mentesítésre. 

Ezek a következõk: Kossuth tér, 
Petõfi út, Vásár út, Székes út, Bem 
út, MÁV állomás elõtti tér, Cs. 
Wagner J. út, Széchenyi út, 
Vásárhelyi Pál út, Szigony út, 
Balassa B. út, Autóbusz pályaud-
var, XVII. út, Akác út, Fûzfa út, 

Bajcsy-Zs. E. út, Zrínyi út, Fóti út, 
Kiss János út.

Ezután kerül sor a többi szilárd 
burkolatú útra, legvégül a külterü-
leti szilárd burkolatú utakra.

A kerékpárutak és gyalogosfor-
galmi létesítmények (gyalogátke-
lõk, buszmegállók, járdák ) men-
tesítését kiemelten kezeljük, de 
sózást csak különösen indokolt 
esetben alkalmazunk. 

Törekszünk arra, hogy a kerék-
párutak tisztítását lehetõleg a reg-
geli forgalom beindulásáig elvé-
gezzük.

 Felhívjuk figyelmüket arra, 
hogy körültekintõen közlekedje-
nek, mert sózást a közutakon csak 
a fent felsorolt tömegközlekedési 
útvonalakon, az útkeresztezõdé-
sekben és azok közvetlen környe-
zetében fogunk alkalmazni!

Kérjük, hogy saját ingatlana 
elõtt mindenki gondoskodjon a hó 
eltakarításáról és a síkosság men-
tesítésrõl!

Mindenkinek balesetmentes köz-

lekedést kívánva, Polgármesteri 

Hivatal Mûszaki iroda

Gondolatok az Adventi koszorú kiállításról
Annak, hogy igazán ráhango-

lódjunk a karácsonyra, nincs 
jobb módja, mint hogy mi 
magunk készítsük az ünnepi 
dekorációt – ezzel kellemes órá-
kat szerezve magunknak és az 
egész családnak, ugyanakkor a 
pénztárcánkat is megkíméljük. 
Ezzel, s egy réges-régi hagyo-
mány ápolásának, átörökítésé-
nek szándékával hirdetjük, ren-
dezzük immár 3-dik éve kiállítá-
sunkat a közösségi házban. 

A kiállításról sajnos hiányol-
tuk a helyi- és környékbéli virág-
kötõk jelenlétét, kik az elõzõ 
években megmutatták, hogy õk 
milyen csodákra képesek, de hiá-
nyoltuk azokat a polgárpukkasz-
tó, extravagáns kreációkat is, 
melyek a korábbi években meg-
botránkoztattak, vagy megnevet-
tettek bennünket. Szívbõl gratu-
lálunk a helyezetteknek:

Gyermekek kategória: I. Patkós 
Linett és Miléna, II. Szegedi 
Tünde Mónika, III. Geszti Ágota 
és Adrienn, Különdíj: 

MÁIAMIOPSZK Rákóczi Úti Ált. 
Isk. 2. a és 2. b. oszt.

Felnõtt kategória: I. Báthori 
Szilvia, II. Törjék Lászlóné, III. 
Vasasné Kiss Csilla és kisfia Beni 
Különdíj: Kámán Márta

Ovisok és szüleik: I. Hanzel 
Lara, II. Velkei Illéske, IIl. Kalmár 
Petra, Különdíj: Baranyi Fruzsina

Profik (virágkötõk)kategória: 
I. Cseri Anita

Ezúton szeretném megkö-
szönni Pályi Mihálynak, Újhelyi 
Anitának, Lakatosné Rácz 
Gabriellának és Tömösközi 
Tibornak a zsûrizésben végzett 
többéves munkáját, azt a szép 
ünnepi mûsort Szujó Tündikének 
és a Varács Paraván bábcsoport 
tagjainak, és azt a sok szép aján-
dékot, amit kioszthattunk: az 
Önkormányzatunknak, Tömös-
közi Tibornak, Pályi Mihálynak, 
a Közmûvelõdési és Sport KKN 
Kft.-nek és a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárnak.

Némethiné Tolnai Edit
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Dr. Vizdák Márta gyógyszerész
a közösségi házban

2011. november 24-én a November az egészség hónapja címû 
rendezvénysorozat keretein belül Dr. Vizdák Márta gyógysze-
rész volt a Henry Dunant klub meghívottja. 

Az érdeklõdõket egy rendkívül érdekfeszítõ elõadással várta 
a gyógyszerész hölgy, ezután pedig ki-ki feltehette kérdéseit is, 
így mindenki személyre szabottan is tanácsot kaphatott az 
érdeklõdési körének és az állapotának megfelelõen. 

Orosz A.

Egy csók és más semmi Mezõtúron
Igazán nagyszabású színházi elõadás részesei lehettek a 

jelenlévõk 2011. november 25-én a Petõfi úti színházteremben. 
A budapesti Bulvárszínház elõadásában, olyan címszereplõkkel 
jött létre a színdarab, mint Straub Dezsõ, Csala Zsuzsa, Oszter 
Alexandra, Sáfár Anikó. A színészek fergeteges teljesítményt 
nyújtottak, amit a közönség nagy tapssal jutalmazott.

A színházkedvelõk örülhetnek, ugyanis a Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. terveiben kora tavasszal egy 
újabb elõadás terve szerepel.

Orosz A.

Közeleg a karácsony…ha másból nem, ez abból is látszik, hogy 
2011. november 27-én 17 órakor a Polgármesteri Hivatal nagyter-
mében megtörtént a város adventi koszorúján az elsõ gyertya 
meggyújtása Batta Attila Viktor alpolgármester úr segédletével. A 
koszorú megáldása és felszentelése után Törökné Dr. Papp Róza 
emlékezõ szavai következtek, majd a Vivace kamarakórus ünnepi 
hangvételû hangversenye zárta a mûsort. Záróakkordként az estét 
a hivatal ünnepi díszkivilágításának felkapcsolása tette teljessé, 
amely még tovább fokozta a gyertyagyújtás hangulatát.

Orosz A.

I. Adventi gyertyagyújtás

Egészségnap
Az MKKI Kossuth Lajos 

Általános Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvû Iskolájában az 
egészségnevelési hónapot októ-
berben rendeztük meg.

Projecthónapunkat Egészség-
nappal zártuk 2011.10.28-án, 
melyet ARCADIA Reklám Kft 
támogatott. Ezen  a napon a gye-
rekek megkóstolhatták a korpás, 
rozsos, magvas, gluténmentes 
kenyereket. Nagy sikert arattak a 
gyerekek és a szülõk által sütött 
finom sütemények: almás és sár-
garépa torta. Akik ellátogattak 
záróprogramunkra megmérhet-
ték a vérnyomásukat, kiszámít-
hatták BMI indexüket, az iskolá-
ban mûködõ elsõsegélynyújtó 
szakkörösei bemutatták hogyan 
lássunk el olyan sérüléseket, 
melyekkel a hétköznapokban 

találkozhatunk. A vállalkozó 
szellemû diákok kerékpáros 
ügyességi versenyen mérték 
össze tudásukat.

Köszönjük programjaink lebo-
nyolításához nyújtott önzetlen 
segítségét: Magyar Ildikónak a 
mezõtúri ÁNTSZ, Bordásné 
Ignácz Ildikó a Szolnoki ÁNTSZ 
munkatárásnak, Körmöndi 
Andreának a Vöröskereszt 
Mezõtúri szervezetének koordi-
nátorának és Molnár Etelkának a 
Törökszentmiklósi Vöröskereszt 
területi vezetõjének, Varga 
Andrea védõnõnek, Benes Gréta 
iskolarendõrnek, Herczeg Tünde 
Dada rendõrnek, Márki 
Károlynak és az Arcadia Reklám 
Kft-nek.

Cihat Annamária

projektfelelõs
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Újra együtt az osztály
A közelmúltban 50 éves osztálytalálkozóra gyülekeztek a mezõtúri Kossuth Úti 
Általános Iskola /most Kossuth Lajos Általános ÉS Magyar- Angol Két Tanítási 
Nyelvû Iskola/ csodálatosan felújított épületében, 1961-ban végzett „A” és „B” 
osztály diákjai. Osztályfõnöki óra keretén belül megemlékeztek elhunyt osztály-
társaikról valamint tanáraikról. Az egyéni beszámolókból tartalmas életutak raj-
zolódtak ki. Valamennyien büszkék, hogy az egykor kiváló iskola tanulói lehet-
tek: mostanra mint öreg diákok Galáth János tiszteletbeli osztályfõnök  valamint 
Péter Margit osztályfõnök társaságában elevenítették fel az ötvenes illetve a diák-
kori történetek emlékeit. A találkozó egy közös ebéddel zárult, amelyen minden-
ki jól érezte magát.                                                                                   Vida Lajos

Két osztály 52 tanulója végzett az 1955/56-os tanévben a Kossuth-úti Áll. Ált. 
Iskolában. Igazgatónk Buczkó Béla, osztályfõnökeink: Buress Gizella és Herbály 
András voltak. Október 20-án tartottuk az 55. éves osztálytalálkozónkat. Tar 
Anikó igazgató és munkatársai megható figyelmességgel, szeretettel fogadták a 
boldogan emlékezõ öregdiákokat, amit ezúton is hálásan köszönünk. Álló sor: 
Papp Sándor, Szonda Erzsébet Törjék Éva, Szilágyi Ilona, Darin Irén, Kötél Júlia, 
P. Szabó Teréz, Szabadffy Lajos, Csicsai Anikó, Patkós Gábor, Metz Edit, 
Trenovszky Pál, Csekõ Ilona, Makrai Mária,Mikola Ilona, Nagy Gy. Ilona, Tor Ida; 
Ülõ sor: Botlik Irma, Kecse Zsuzsa, Szigeti Antal. Sajnálatunkra véletlenül lema-
radt a fotózásról: Baluha György.

Csere-Bere

A 2011-11-05-én megrende-
zett Csere-Bere Börzén megkér-
deztük Miklavicz Diánát, a 
börze kitalálóját.

- Hogyan jött az ötlet, hogy meg-
szervezd a cserebere börzét?

- A tõlem megszokott módon, 
minden évben szervezek olyan 
karitatív programokat, mint ami-
lyen a 2010-es évben az egészség-
nap és a gyógyítók napja volt. 
Ezekre a programokra, nagy örö-
münkre több településrõl is ellá-
togattak hozzánk. A mostani 
Csere-Bere Börzét, aminek az 
Angel Ember az Ember 
Szolgálatában nevet adtam, azért 
hoztam létre, mert a jelenlegi gaz-
dasági helyzet, nagyon sok ember 
életét megnehezítette, és ennek 
következtében megnövekedett a 
kilátástalan helyzetben élõ csalá-
dok száma. Ezeknek a kilátásta-
lan helyzetbe került embereknek 
a megsegítésére alakítottuk ki tár-
saimmal, Miskolczi Adriennel és 
Szonda Imrével együtt ezt, az 
összefogásra épülõ önsegélyezõ 
rendszert, ami egy élhetõbb világ 
megteremtését tûzte ki céljául. 
Nézetem szerint fontos, hogy 
tanuljunk meg újra nyitni egymás 
felé, és fogjunk össze, ne gyûlöl-
ködjünk, mert az emberi együtt-
mûködés segíthet mindenkinek 
egy emberibb társadalom létreho-
zásában.

- Hogyan történik a börze lebo-
nyolítása?

- Nálunk egy olyan programot 
ismerhetnek meg a kedves idelá-
togatók, ahol pénz igénybevétele 
nélkül tudják a már megunt ruha-
nemûket, játékot, könyvet, szer-
számot, konyhafelszerelést, elekt-
ronikai eszközt, bútort, elcserélni 
egymás között. A fõ szempont 
minden behozott dologgal kap-
csolatban az, hogy használható és 
mûködõképes legyen. Ami más-
nak feleslegessé vált, itt újra gaz-
dára lelhet. Így a másnak értékte-
len tárgyak, újra használatba 
kerülhetnek és megbecsültté vál-
hatnak - nem végzik a kukában 
méltatlanul. A behozott tárgyak 
helyett pedig hazavihet mindenki 
olyan dolgokat, amire igazán 

szüksége van. Ahhoz, hogy min-
denki számára kellemes hely 
legyen a cserebörze és megtalálja 
a számítását, az alábbiakat be kell 
tartani: - A behozott tárgyakat 
önkénteseink az asztaloknál, 
használati érték szerint csoporto-
sítják és pontozzák. A pontokat 
lehet utána értékes, hasznos „kin-
csekre” cserélni. - Nem fogadható 
el (így ne is hozzon senki) sérült, 
szakadt vagy foltos ruhákat, hiá-
nyos vagy mûködésképtelen hol-
mikat. 

- Mit tapasztaltatok? Hogyan 
fogadták az emberek a börzét?

- Határtalan szeretettel és 
örömmel. Azóta rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk a börzével 
kapcolatban.

- Milyen szervezeteket, intézmé-
nyeket kerestetek meg ezzel az 
ötlettel?

- Felkerestük ötletemmel 
Mezõtúr polgármesterét Herczeg 
Zsoltot, és részleteiben felvázol-
tuk a rendezvényünk célját. Úgy 
láttuk örömmel fogadta az ötletet, 
amit támogatásával meg is erõsí-
tett. Köszönjük neki, és hálásak 
vagyunk minden segítségért és 
támogatásért. Megkerestük a 
nagycsaládosok egyesületét, és a 
családsegítõ szolgálatot, hogy 
mûködjenek velünk együtt. 
Továbbá felkerestünk több 
Mezõtúron található iskolát, 
azért, hogy minél több gyermeket 
tudjunk bevonni ebbe a jótékony-
sági kezdeményezésbe. Ezzel a 
célunk az volt, hogy kialakulhas-
son bennük az egymás irányába 
tanúsított empátia képessége. 
Úgy gondolom, a részvétel alatt 
lehetõségük van arra is, hogy bele 
tudják élni magukat egy másik 
embertársuk élethelyzetébe, lel-
kiállapotába, aminek a hatására, 
egy egészen más perspektíva 
tárul eléjük. Köszönöm, a Kossuth 
úti Általános Iskola könyv ado-
mányát, valamit Tar Anikó intéz-
ményvezetõ részvételét a börzén-
ken. Valamint megköszönöm a 
Rákóczi Úti Általános Iskola gaz-
dasági vezetõjének Pabar 
Beatrixnek a közremûködését és 
segítségét. Nagyon nagy hálával 

tartozom a Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport KKN. 
Kft. vezetõjének, Bordács 
Lászlónak a támogatásáért, aki 
már az elsõ megkeresésünkre is 
abszolút pozitívan és segítõké-
szen állt ehhez a jótékonysági 
ügyhöz. Neki köszönhetjük a 
megvalósításhoz szükséges 
helyet, a tájékoztatáshoz szüksé-
ges hirdetést és a plakátot. A 
börze nem jöhetett volna létre a 
barátaink önzetlen felajánlása és 
segítsége nélkül. Támogatóink-
segítõink: The British 
International School, Kis Pál 
Erika, Császár Viktória, Kónya 

László, Czinegéné Anikó, Juhász 
Szilvia, Sipos Alexandra, Sáfár 
Anikó, Biriszló Zsolt. Valamint 
köszönjük a sok nevüket titokban 
tartani kívánó adományozónak 
is. 

A következõ börzét 2011-12-20-
án, szombaton 14 órától 19 óráig 
tartjuk.

Helyszín:  Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. Szabadság tér 17. (Jurta 
terem).  További információ és 
jelentkezés a börzére: Miklavicz 
Diána: 06 30/728 0069; Miskolczi 
Adrienn: 06 30/335 7548   - M.A.-
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Molnár Mihályné szül. Murányi Ilona  2011. október  16–án ünnepelte  90-ik 
születésnapját 3 gyermeke, 6 unokája, 6 dédunokája és hozzátartozóik társasá-
gában. A fotó az ünnepelt otthonában készült.

NB II. Asztalitenisz mérkõzés
Mezõtúr (2011. 11. 26)

Mezõtúri AFC. Jánoshidai SE. (13-5)
Pontszerzõk: Katona Gergely, Szelei Szabolcs 4-4.
Szõllõssi Péter, Kocsis István 2-2, és Szelei Kocsis páros. 

Illetve: Németh Miklós 2, Gazdag Zsolt, Kiss Dávid 1-1, és 
Németh Kiss páros.

A mezõtúri csapat az utolsó eredménytõl függetlenül õszi 
bajnok.

NB III. Férfi asztalitenisz
Vásárosnamény (2011. 11. 23.)

Vásárosnamény- Mezõtúri AFC II. (11-7)
Mezõtúri pontszerzõk: Papp Dávid 3, Kovács Sándor 2, Deák 

László 1, és Gelei Sándor 1.
NB III. Férfi asztalitenisz mérkõzés

Szolnok (2011. 11. 26)
Szolnoki Honvéd SE- Mezõtúri AFC II. (12-6)
Pontszerzõk: Imre Ferenc 4, Katona Csaba- Bánfi Sándor- Dr 

Sághy László 2-2, és Imre - Dr Sághy és Katona- Bánfi párosok; 
illetve: Papp Dávid 3, Kovács Sándor 2, Gelei Sándor 1.

Búzi Lajos

3 NAP 18 MÉRKÕZÉS, TÖBB, MINT 200 
KÉZILABDÁZÓ

November 15 – 18 között 
immár második alkalommal 
került megrendezésre a Derby- 
Túr Kézilabda Napok a 
Református Gimnázium csar-
nokában.  A szervezõk most is 
fontosnak tartották, hogy a 
városban kézilabdázó összes 
fiatal megmutathassa tudását. 
A legkisebbek, a 2002-ben szü-
letett lányok elsõ helyen, míg a 
2003-ban született fiúk harma-
dik helyen végeztek. 

A középiskolás korosztály-
ban a Református Gimnázium 
fiú és lány csapata is az elsõ 
helyen végzett, itt a meghívott 
csapatok a Teleki Gimn. és a 
Karcagi Nagykun Ref. Gimn. 
csapatai voltak. A fiúknál hét-
méteres dobásokban maradt 
alul a Telekis csapat, a lányok-
nál viszont megszerezték a 
második helyet.

A 2000-ben született fiúknál 
nagy csatában maradt alul a 
mezõtúri csapat, így „csak „a 
harmadik helyen végzett.  A 
2002-ben született fiúknál a 
Tiszaföldvár csapata nem 
tudta vállalni az indulást, így a 
mezõtúri lányok „ugrottak be” 
a fiúk helyére és ügyes játék-
kal szerezték meg a harmadik 
helyet.

A legügyesebbeket külön 

jutalmaztuk, így a mezõtúri 
csapatokból elismerést kapott: 
Juhász Géta, Nagy Szabolcs (Õ 
két korosztályban is kiérde-
melte a legjobb kapus címet!), 
Kovács Kitti, Csizmadia Tamás, 
Ács István, Ádám Bence. 
Mezõtúr Város Önkormány-
zatának elismerõ oklevelét 
Batta Attila Viktor alpolgár-
mester úrtól Kovács Tamás és 
Farkas Kristóf vehette át. 

Az összes mezõtúri csapat 
ügyesen szerepelt, sokat tanult 
a mérkõzéseken. A nagyok-
nak- kicsiknek sok mérkõzésre 
van szüksége ahhoz, hogy a 
tanult cseleket, dobást, mérkõ-
zés szituációban is kipróbál-
hassák, hiszen egy játék meg-
tanulása sok apró kis lépésbõl 
tevõdik össze, amihez az edzé-
sek mellett nagyon fontos 
alkotóelem a  meccs is. Ezért is 
fogadjuk szívesen az ellenfél 
csapatok mérkõzés, kupa meg-
hívásait.

Legnagyobb öröm azonban 
az, ha a szülõk, barátok hazai 
pályán örülhetnek egy gólnak, 
egy jó védésnek.

Köszönjük a Derby- Túr Bt. 
támogatását és a Református 
Kollégiumnak a segítségét!

Tokács Anikó

Nemzetközi úszóversenyeken,
hazai medencékben

A Mezõtúr VSI úszói három 
hét leforgása alatt két rangos, 
hazai rendezésû, határon túli-
orosz, román, szerb, szlovák, 
cseh- egyesületeket felvonultató 
versenyen vettek részt. A 
Hajdúszoboszlói Árpád SE. októ-
ber 29-30-án rendezte meg a 
Hungarospa kupa úszóversenyét. 
A rangos úszóversenyt a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói 
Zrt. felügyelõ bizottságának elnö-
ke nyitotta meg. Az Árpád uszo-
dában 6 nemzet 43 úszóklubjá-
nak 544 versenyzõje állt rajtkõre. 
A rendezõk a 2002 és 1994 között 
születet úszóversenyzõket évjá-
ratonként, míg az 1993 és idõseb-
beket egyben értékelték. A mezõ-
túriak közül Lengyel Norbert 3. 
100m hát-, 5. gyors-, 8. pillangó-
úszásban, Király Benedek 5. 100 
m pillangó-, 7. gyorsúszásban, 
Vad Gergõ 6. 100 m mell-, 12. 
gyorsúszásban, Máté István 12. 
100 m mellúszásban, Fésûs 
Renáta 6. 100 m mellúszásban, 
Nagy Kitti 11. 100 m mellúszás-
ban. A csapat többi tagja, Ádám 
Hajnalka, Kun Martin, Nagy 
Kornél, Csató Blanka, Zuppán 
Zóra, Uhrin Vivien, Ádám Dániel 
versenyszámában, a középme-
zõnyben végzett. Szintén népes 
mezõny, 29 csapat 496 verseny-
zõje, gyûlt össze november 
19-20-án, a hódmezõvásárhelyi 
Gyarmati Dezsõ Sportuszodában. 
Az V. Hód Kupa nemzetközi 
úszóversenyen elért eredménye-
inken (helyezések, egyéni csú-
csok) már látszott, hogy az 

edzéstervnek megfelelõen, 
Csipes Andor edzõ naponta, több 
edzést vezényelt az õszi szünet-
ben és az azt követõ idõszakban. 
A versenykiírásban leírtak szerint 
az 50 m-es számokban elõfuta-
mokat rendeztek, ahonnan a 8 
legjobb idõvel rendelkezõ ver-
senyzõ jutott be a szombat esti 
döntõ futamba, korcsoportok 
szerint. Egyéb számokban, az 
idõfutamokban elért eredmények 
alapján zajlott az értékelés, a 
megadott évjáratok szerint. Az 
50-es számok alapján a legtöbb 
LEN pontot elért versenyzõ évjá-
ratonként kupát kapott. Mezõtúri 
eredmények: Király Imre 1. 100 
m gyors-, 2. 50 m gyorsúszás, 
Fésûs Renáta 1. 100 m mell-, 2. 50 
m mell-, 3. 200 m mell-, 4. 100 m 
gyorsúszás, Vad Gergõ 2. 100 m, 
7. 50 m mellúszás, Király Benedek 
3. 50 m pillangó-, 6. 50 m hát-, 7. 
50 m gyorsúszás, Ádám Hajnalka 
2. 100 m pillangó-, 3. 100 m 
gyors-, 4. 100 m hátúszás, 
Lengyel Norbert 4. 200 m hát és 
gyorsúszás, Nagy Kitti 4. 100 m 
pillangóúszás. Király Benedek az 
1995-ben született fiúk között a 
legtöbb LEN pontot gyûjtötte, 
elért teljesítményét kupával 
díjazta a verseny rendezõje.

Gratulálunk a versenyzõknek 
és Csipes Andor edzõnek!

Köszönjük a segítséget szak-
osztályunk támogatóinak: 
Mezõtúr Város Önkormányzata, 
Mezõtúr és Vidéke Víz- és 
Csatornamû Kft. és Király Imréné 
családi gazdálkodónak!        kiru
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
December 2-8-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637
December 9-15-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII.  u. 13.
Tel.: 350-111

Állatorvosi ügyelet
December 3-4-én
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
December 10 11-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

A Nádas Büfé szeretettel várja minden
kedves régi és új vendégét a

Közösségi Házban!

Kávé, cappucino, forró csoki, cappucino
különlegességek, tea sokféle ízben

(BIO alapanyagokból is!), üdítõ- és szeszes italok.
Ételkínálatunkból:

melegszendvics, hamburger, hot-dog, virsli… stb.
Nyitva:

Hétfõ – Péntek: 9 – 20 óráig
Szombaton 9 – 13 óráig

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Csík Imréné Hinkel Róza élt 64 évet,

Varga László András élt 62 évet,

Bányai Gábor élt 70 évet,

Musák György élt 56 évet,

Molnár Sándor élt 76 évet.

Veres Tamás
(Veres Szilvia)

Tóth Roland
(Tisler Tímea)

KOSZTÜM, ÖLTÖNY ÉS TÉLI 
KABÁT CSEREAKCIÓ

Használt kosztümét, öltönyét és
téli kabátját 5.000 Ft értékben

beszámítjuk,
új termék vásárlása esetén.

Árusítás helye: Mezõtúr, 
Közösségi Ház

Ideje: 2011. december 5. (hétfõ) 
9-11 óráig
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