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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Gyermeknap Mezőtúron
2017. május 28-án a Városi
Gyermeknap verőfényes napsütésben és csodálatos időben telt a
Városi Strandfürdő területén.

A program az Erzsébet liget szélén kezdődött 15 lelkes gazdival és
még lelkesebb gyönyörű kutyussal,
kezdetét
vette
a
Kutyaszépségverseny. A zsűri –
Imrikovics Alexandra a Korall
Kutyakozmetika tulajdonosa, Nagy
Mihály és Biriszló Zsolt a Mezőtúri
Kutyakiképző Iskola kiképzői –
nehéz helyzetben találták magukat.
Végül a helyezések a következőképp alakultak:
I. hely: Berta (gazdi: Takács Anna)
II. hely: Masni (gazdi: Szebenyi
László)
III. hely: Fütyi (gazdi: Jóni Pál)
Különdíjak:
- Armor (gazdi: Polgár Dia)
- Dömötör (gazdi: Zubor
Henrietta)
- Zulu (gazdi: Török Bodza)
- Brutus (gazdi: Kővári Mátyás)
- Zara (gazdi: Vetési Virág)
- Pierrot (gazdi: Beregszászi
Boglárka)
- Mephisto (gazdi: Krizbai Viktória)
Gratulálunk a helyezetteknek!
A különdíjakat köszönjük
Imrikovics Alexandrának, a Pinki
Horgász és Kisállateledel Boltnak,
valamint Biriszló Zsoltnak!

rekek az Aszfaltrajzversenyen.
A verseny mindig nagy népszerűségnek örvend, így idén is sokan
ragadtak krétát és csillogtatták meg
tehetségüket.
A zsűri – Ács Erika, Veres
Nikoletta és Márton Boglárka –
hosszas tanakodás után döntött a
dobogósokról. Gratulálunk nekik!
I. hely: Benczúr Henriett
II. hely: Fazekas Anna
III. hely: Szegedi Boglárka
Különdíj: Bokor Emese és Bokor
Hanna Réka
Különdíj: Csorba Ibolya
Ezután a kerékpáros ügyességi
verseny következett, amely a KorZol Műszaki Szaküzlet, a ProTúr
Országúti Kerékpár Csapat támogatásával és Bíró László, valamint
Forgó István levezetésével jött létre.
Nagy örömünkre sok kis bicajos
gondolta úgy, hogy megméretteti
magát a versenyen, így nagyon jól
sikerült ez a program is.
Gratulálunk minden nevezőnek és díjazottnak!
7 éves korosztály: Sipos Lili
8 éves korosztály:
I. Nagy Attila
II. Mészáros Bálint
Különdíj: Avramucz Rebeka
Dóra
9 éves korosztály:
Sípos Bendegúz
10 éves korosztály:
I. Den Hertog Kevin
II. Fazekas Flóra
III. Fazekas Anna
10 év fölötti korosztály
Fiúk:
I. Fejes Dávid			

II. Grédi Attila
III. Simon Norbert
Lányok:
I. Orbán Csilla
II. Túróczi Réka
III. Szegedi Boglárka
Különdíj:
Bóka Erik
Lénárt Gábor
A strand területén a nap folyamán mindenki találhatott magának
megfelelő szórakozási lehetőséget.
Volt étel-ital, édesség, mézeskalács, s minden mi szem-szájnak
ingere, trambulin, légvár, szerencsehorgászat, cirkuszi játszópark,
Happycopter, arcfestés, kézműves
foglalkozások a Városi Óvodák
ügyes kezű óvónői jóvoltából,
lovaglás.
Ezúton köszönjük meg, mi dolgozók az Újvárosi Hagyományőrző
Klubnak, hogy nem hagytak bennünket szervezőket és segítőinket
éhezni, és egy finom topogóval leptek meg.
Délben kezdődött a színpadi
program a strand területén.
A sort a Reni Zumba Dance táncosai nyitották, felkészítő tanáruk
Csordásné Fejes Renáta. Igazán
friss és lendületes műsort láthattunk a csapattól.
A következő fellépő a „Leg a Láb”
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc bemutatója volt. A lelkes és ügyes kis néptáncosok ismét
megmutatták mit tanultak az év
során, mennyit fejlődött tánctudásuk
és színpadi mozgásuk. Felkészítő
tanáraik Szakálos Kitti, Vrbovszki

Julietta és Szabados Tamás voltak.
Ezután Győrfi Dalma felkészítésével a Dalma Dance Club táncosai
vették birtokba a színpadot és alaposan felpezsdítették a hangulatot
pörgős, ritmusos előadásaikkal.
14 órakor a gyermeknapra érkezett az Iszkiri zenekar, akiket már
sokan vártak a város csemetéi
közül, bízunk benne tetszett nekik
a zenekar műsora.
Őket követte a színpadon Hevesi
Imre, aki sokak számára ismerős
lehet, hiszen sokszor énekelt már
Mezőtúron az idősebb korosztályoknak, reméljük most a fiatalabbak is szívükbe zárták őt.

16 órakor a nagyobbaknak és a felnőtt rajongóknak kedveztünk,
hiszen vendégünk volt Deniz, aki
igazán közönségbarát műsort adott a
színpad előtt a rajongók gyűrűjében.
A szép napot nagy izgalmak
közepette a tombolasorsolással zártuk, amelyen rengeteg értékes ajándékot, játékot sorsoltunk ki a
közönség
legszerencsésebbjei
között. Köszönjük a Szív-Ér Klub
tagjainak, hogy segítségünkre voltak a tombolaárusításban.
Szeretnénk megköszönni minden egyes kilátogatónak, résztvevőnek, hogy jelen volt a rendezvényen és reméljük, hogy mindenki
nagyon jól érezte magát velünk!

Folyt. a 2. old.

Ezt követve vehettek részt a gyePartnertalálkozó a birtokon				

3. old.

Kaán Károly Verseny huszonötödször			

6. old.

„Lelki fröccs” az Erőd Klubban			

4. old.

Mantrailing, avagy személykövetés			

8. old.

Gyermeknapi rajzverseny				

5. old.

Világkupa győztes küzdősportolók			

11. old.
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mezőtúr és vidéke

Köszönet segítőinknek, támogatóinknak:
Mezőtúr Város Önkormányzata,
Mezőtúri
Intézményellátó
és
Ingatlankezelő KN Kft., Városi
Polgárőr Egyesület, Kor-Zol Műszaki
Üzlet, ProTúr Országúti Kerékpár
Csapat – Bíró László, Forgó István,
Nagy Mihály, Biriszló Zsolt,
Imrikovics Alexandra, Ács Erika,

Veres Nikoletta, „Leg a Láb” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény –
Szakálos Kitti, Szabados Tamás,
Csordásné Fejes Renáta – Zumba csoport, Dalma Dance Club – Győrfi
Dalma, Városi Óvodák óvónénijei:
Szabó Irén, Török Sarolta, Török
Katalin, Madarászné Magdolna;
Újvárosi Hagyományőrző Klub, SzívÉr Klub.
Orosz A.

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. május 25-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rende-leteket alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról,
• Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat
részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről,
• A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló 8/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál, valamint a
városi könyvtárban.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.

dr. Enyedi Mihály
jegyző
A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit
KFT / 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25./ közhasznúsági jelentés közzétételi kötelezettségnek akként tesz eleget, hogy azt megjelenteti a
www.mturiellato.hu és a www.mezotur.hu honlapokon.

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából 2017. június 4-én városi megemlékezést tart, melyre
tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit.
Programok: 16.00 órakor Városi megemlékezés a Kossuth Lajos téren
elhelyezett Országzászlónál.
Beszédet mond Berec Zsolt Miklós a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés alelnöke, a műsorban közreműködik a Siketek és Nagyothallók
Irodalmi Klubja, valamint a történelmi egyházak képviselői.
Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére
kerül sor.

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• június 25., július 16., augusztus 27., szeptember 17., október 15.,
november 19., december 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709		
Boldog István - Országgyűlési Képviselő

2017. június 02.
Az internet veszélyei

Az internet világnapja alkalmából néhány hasznos tanáccsal szolgál
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya, hogy a világháló használata biztonságos és szórakoztató
legyen minden felhasználó számára.
A modern kor embere elképzelhetetlen lenne a világsztráda használata
nélkül. Az internet segítségével tanul, szerez információkat, tart és teremt
kapcsolatot, dolgozik, vásárol, szórakozik, játszik, olvas, művelődik – és
még lehetne sorolni azt a temérdek lehetőséget, amit a világháló jelent. Ezt
a számtalan lehetőséget nem csak jó és hasznos dolgokra lehet használni,
ezt aknázzák ki az internetes bűnözők is, akik a digitális világba próbálják
meg átültetni azokat a bűncselekményeket, amelyeket a való világban is
elkövetnek. Csalók, zsarolók, tolvajok jelentek meg a neten, akiket egyetlen cél vezérelt, megszerezni a jóhiszemű felhasználók pénzét. A közösségi oldalakon álprofilok mögé rejtőzve keresik áldozataikat,
akiket megtévesztenek és becsalnak hálójukba.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya kiemelt figyelmet fordít az internetes bűnözés visszaszorítására,
amelynek egyik leghatékonyabb ezköze az, ha nem ad, nem teremt lehetőséget senki az elkövetőknek. Néhány alapvető óvintézkedéssel megelőzhetők a későbbi kellemetlenségek, az áldozattá válás.
- A közösségi oldalakon csak olyan információkat osszanak meg magukról, amelyek később nem okoznak kellemetlen helyzeteket, amelyekkel
senki nem tud visszaélni – fotók, videók, bejegyzések!
- Banki adatokat (számlaszám, bankkártyaszám, PIN kód), személyes
adatokat – személyi igazolvány vagy lakcímkártya (képe, száma), cím, telefonszám, születési adatok – ne adjanak meg!
- A lenge öltözetben, alsóneműkben készült fotók feltételezhetően sok
like-ot eredményeznek, azonban később ezeket a fotókat rossz szándékkal
is felhasználhatják, esetleg munkahelyén, vagy az iskolában rossz visszhangot kelthetnek!
- Egy-egy indulatból elkészített poszt, kiírás büntetőjogi következményekkel járhat!
- Soha nem tudhatja kivel folytat beszélgetést a világhálón – álprofilok,
anonim profilok – így mindig körültekintően járjon el, mit mond el magáról, magánéletéről!
- A legtöbb munkahelyen, iskolában tilos fénykép- és videófelvételeket
készíteni, így azok közösségi oldalon történő megosztása következményekkel járhat!
- Más emberek ugratásáról, kigúnyolásáról, esetlegesen iskolai, vagy
utcai verekedésekről készített videók és fényképfelvételek elkészítése és
megosztása jogi következményeket vonhat maga után!
- Fontos tudni, hogy az interneten küldött levelek, üzenetek, képek és
videók hosszú ideig elérhetőek maradnak a kiszolgálók szerverein, még
akkor is visszakereshetők, ha azokat a küldő fél törölte!
- Soha ne adják hírül az interneten, mikor nem tartózkodnak otthon,
mikor üres a lakásuk, családi házuk!
- Az internetes vásárlások alkalmával mindig körültekintően járjanak el!
Csak akkor utaljanak pénzt, ha leellenőrizték a vásárlót és megbizonyosodtak arról, hogy valóban a birtokában van az eladásra kínált áru!
- Internetes utalás helyett inkább válassza az utánvételes szállítást, kézbesítést!
- Ha webkamerát használ, ügyeljen arra, hogy illetéktelenek ne tudjanak
betekinteni otthonukba, ne tudják felmérni értékeiket, ne tudjanak kíváncsiskodni (kamerabeállítás)!
Ha feltételezi, hogy illetéktelenek visszaéltek adataival, esetleg
zaklatják, fenyegetik az interneten,
azonnal kérjen segítséget a rendőrségtől és tegyen bejelentést
a 112-es segélyhívón!
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Partnertalálkozó a birtokon
A
különleges
szépségű
Hercegasszony Birtok térségünk
egyik ékessége. A Birtok vezetői
egy találkozóra invitálták meglévő és leendő partnereiket.
Szép számmal érkeztek vendégek a festői környezetben található
Hercegasszony Birtokra. A hotel
vezetői, tulajdonosi köre üzleti
ebédre invitálta kiemelt partnereit.
A találkozón lehetőség volt megízlelni a konyha remekműveit, megtekinteni a birtokot, valamit ápolni
az üzleti kapcsolatokat. A folyamatos jó együttműködésnek köszönhetően a rendezvényre meghívást
kapott
Mezőtúr
Város
Önkormányzata,
valamint
a
Mezőtúri Városi Televízió és a
Mezőtúr és Vidéke képviselői is.
A birtokot ünnepélyes keretek

Juhász Lóránt - tulajdonos

között közel két éve nyitotta meg a
Juhász család. A Túrtői Holtág partján található épületegyüttes múltja
fordulatokban gazdag; akadt időszak, amikor virágos parkkal, uradalmi kastélyként tündökölt, de
több megaláztatást is el kellett
szenvednie. A Juhász család a
külső arculatban törekedett az eredeti állapot felállítására, az egykori
pompát nemesi hangulatot tükröző,
modern köntösbe öltöztetni.
– Alapvetően boutique-jellegű
szállodáról van szó, ezzel is hangsúlyozva az egyediséget, emellett a
beruházáshoz egy kellően egyedi
helyszínt választottunk. Mindebből
kiindulva úgy gondolom, hogy sokkal többet kell tegyünk azért, hogy
a vendégeinkkel megismertessük a
Körösök völgyét, a táj szépségét. Jó
úton haladunk a cél felé, ezt korán
sem értük még el. Ez egyedül nem
megy, számítunk a partnereinkre,
beszállítóinkra, vendégeinkre. Az
összefogás jó úton halad. A

Évzárás a „Leg a láb” néptáncosoknál

2017. május 22-én került megrendezésre a ,,Leg a láb” Alapfokú
Művészeti Iskola tanévzáró műsora. A délután folyamán a Városi
Általános Iskolák több csoportja,
egy óvodás csoport és a KisCirkalom képviseltették magukat
Szakálos Kitti, Vrbovszki Julietta és
Szabados Tamás tánctanárok vezetésével. A gyerekek itt bemutathatták a szülőknek és az érdeklődőknek az egész éves munkájukat.
Minden csoport kitett magáért.
Láthattunk népszokás feldolgozást, népi játékokat és táncokat.
Vendégszereplőként a MongolAgrár Zrt. Népdalkörének dalocskáit is hallhattuk. A rendezvényt a
tanárok közös tánca zárta, majd a

fináléban az összes gyerek részt
vehetett és egy jót táncolhattak
együtt.
Tomi bácsi, Kitti néni és Juli néni
segítsége nélkül nem jött volna létre
ez a délután!!

Köszönjük a felkészítést:
Szabados Tamás(Tomi bácsi)
Szakálos Kitti(Kitti néni)
Vrbovszki Julietta (Juli néni)

Hercegasszony Birtok koncepciója
a nyugalomra épül. Nem szerettünk
volna zsúfolt érzetet kelteni, így a
szobák száma, valamint a látogatói
létszám is korlátozott. Igyekeztünk
összeszedni a környékbeli lehetőségeket, látványosságokat, hogy teljes körű kikapcsolódást biztosíthassunk vendégeink számára – ismertette Juhász Lóránt tulajdonos.
Papp Tamás szállodaigazgató
elmondta, hogy a találkozónak
összetett célja volt. Egyfajta köszö-

Papp Tamás - szállodaigazgató

netnyilvánítás a beszállítók felé,
hiszen kiemelkedő minőségű, válogatott termékeikkel ők is hozzájárulnak a birtok sikereihez. Másrészt
köszönetnyilvánítás a már meglévő
ügyfelek számára, megköszönve a
belénk vetett bizalmat. Harmadrészt
pedig a leendő partnerek kaptak
meghívást, hogy ők is megismerhessék a „Hercegasszony életérzést”.
– Mi az értékturizmusban
hiszünk, értéket építünk. Az igényes vendég megtalálja ezeket az
értékeket. Mi nem tömeg wellness
vagyunk, annak is megvan a piaca,
azt is tiszteljük; de amit mi képviselünk, az egy jól behatárolható, saját
bájjal rendelkező szállásszolgáltatás, kiegészítve egy igazi gourmet
konyhával. Rengeteg visszatérő
vendégünk van, amely a legnagyobb elismerés számunkra.
Gazdag az elmúlt két év, hisz szakmai elismerésekben is részesültünk. Kiemelendő ezek közül is a
Gault&Millau Kalauz, ahol az Iréne
Bisztrónkat az ország legjobbjai
közzé, magát a kastélyt, mint szállást pedig az ország Top10 wellness,
és Top10 butik szállodái közzé
rangsorolták – zárta beszámolóját
Papp Tamás.

Bodor Márti
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Ünnepi könyvhét

„Lelki fröccs” az Erőd Klubban!
– Ha szükséged van rá, kérd a pultnál –
Napjaink egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek az élő kapcsolatok helyett a digitális világ összeköttetéseit keresik. Így a verbális kommunikáció a „való világban” komoly gondot okoz, nehezen teremtenek
beszédkapcsolatot, nehezen képesek elmondani gondolataikat.
A szórakozási szokásokat, illetve az ottani viselkedésmintákat alapul
véve született meg a „Lelki fröccs” érzékenyítő program ötlete, hiszen a
szórakozóhelyek oldott hangulatában az emberek – olykor az alkohol hatására – jobban megnyílnak egymás előtt, olyan témákat is érintve, amelyek
komoly súllyal bírnak – lelki problémák, depresszió, párkapcsolati konfliktusok, áldozattá válás.
A „Lelki fröccs” program erre kínál alternatívát. Kétféle fröccsöt is kérhet
az érintett a szórakozóhely személyzetétől. A Fehér Lelki fröccs esetében
arra ösztönzik a rászorulót, hogy a fröccslapon feltüntetett éjjel-nappal hívható lelki segély telefonszámon (116-123) vegye fel a kapcsolatot az ott dolgozó szakemberek egyikével, aki az adott, lelki eredetű problémára/problémákra megfelelő választ tud nyújtani.
A Vörös Lelki fröccs programelem egy másik élethelyzetre kínálhat meg-

oldást. Szintén a szórakozóhely személyzetének bevonásával, az adott személy élethelyzetének ismeretében a Fehér Lelki fröccs mellett ajánlhatja a
Vörös Lelki fröccsöt, amely azoknak kínál lehetőséget, akik valamilyen jogsértés, bűncselekmény áldozatai lettek, talán pont a szórakozóhelyen,
talán azt kihasználva, hogy alkoholos állapotban van (lopás, rablás, testi
sértés, …stb.)
Mezőtúron elsőként az Erőd
Klubban jelent meg ez a bűnmegelőzési program, 2017. május 18-tól
a tájékoztató szóróanyagok megtalálhatóak a szórakozóhelyen. A
klub vezetése nyitott volt a programra, szívesen működnek közre a
fiatalokat is érintő problémák megoldásában.

Bodor Márta
Forrás: www.police.hu
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Gyermeknapi rajzverseny
Hagyományaink
szerint
a
Közösségi Ház 2017-ben is meghirdette Gyermeknapi rajzversenyét,
melyre óvodás, általános iskola alsó
tagozat és általános iskola felső
tagozatos gyermekek jelentkezését
várta.
Mint mindig, idén is rengeteg
rajz érkezett hozzánk, a zsűri kedvére válogathatott a beküldött munkák között, nekik – Kiss Andrea, a
Teleki Blanka Gimnázium rajztanára, Szabó András nyugalmazott
rajztanár és a Bodoki Fodor
Helytörténeti Egyesület elnöke
valamint Pusztai Zsolt, muzeológus
és a Túri Fazekas Múzeum vezetője
– ezúton is köszönjük munkájukat.
A verseny során számos különdíj
is kiosztásra került, melyek felajánlását köszönjük!
Óvodás korcsoport:
Különdíj:
Patkós Janka, Gyermek-kert
Óvoda, Nyuszi csoport
III. helyezett: Vajjon Lara, CsodaVár Óvoda, Süni csoport
II. helyezett: Glózik Gréta, CsodaVár, Nyuszi csoport

I. helyezett: Vékony Vivien Virág,
Gyermek-kert Óvoda, Nyuszi csoport

iskola, 2. osztály
I. helyezett: Csekő Antal, Kossuth
úti iskola, 2. osztály
Felső tagozat:
Különdíj: Juhász Petra, Rákóczi
úti iskola, 8. A osztály
III. helyezett: Arany Anna,
Rákóczi úti iskola, 5. A osztály
II. helyezett: Varga Szabolcs,
Szent István Katolikus Általános
Iskola, 6. osztály
I. helyezett: Papp Lili, Kossuth
úti iskola, 5. osztály
Közösségi Ház különdíja a 2017es Gyermeknapi plakát alapjáért:
Fazekas Flóra Rákóczi úti iskola
4.A osztály

Általános iskola alsó tagozat:
Különdíj:
• Burján Zsombor, Kossuth úti iskola, 4. osztály
• Varga Imre Kossuth úti iskola, 1.
osztály
• Lénárt Levente, Rákóczi úti iskola, 4. B osztály
III. helyezett: Zámbó Lili,
Kossuth út, 1. osztály
II. helyezett: Forgó Réka, Bihari
Gréta és Balczó Lili, Kossuth úti

Mezőtúr Város Önkormányzata
különdíjai:
Óvoda: Polgár Boglárka Gyermekkert Óvoda, Nyuszi csoport
Alsó tagozat: Vékony Patrik
Református Kollégium 2. A osztály
Felső tagozat: Benczúr Henriett
és Pók Hajnalka Kossuth úti iskola,
5. osztály

Túri Lovas Klub különdíja:
Papp Lili Rákóczi iskola 5.B osztály
Boros Bernadett és Vad Zsófia
Kossuth úti iskola 2. osztály
Mezőtúr Művészeti Közalapítványának különdíjai:
Fullajtár Bianka Kossuth úti iskola 1. osztály
Szabó Flóra Csoda-Vár Óvoda,
Süni csoport

Gratulálunk a díjazottaknak!
Köszönjük a gyerekek munkáját és
felkészítő pedagógusaik, szüleik
segítségét!
A kiállítás a Közösségi Ház nyitvatartási ideje szerint 2017. július
30-ig látogatható.

Orosz A.
Fotó: Kelemen Márton
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Kaán Károly Verseny huszonötödször

Mezőtúri központtal 1993 óta a
11-12 éves diákok körében országos
szintű szervezet jött létre, a Kaán
Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny, amely
20 alközponttal működik. Napjainkig
közel 240.000 gyerek vett részt a 3
szintű versenyen. Kiemelt volt az 5.,
10. és a 20. évforduló, amelyen Kaán
Károly emlékoszlopot, Kaán Károly
mellszobrot és emléktáblát avattak.
A hosszú évek óta végzett tehetséggondozás, tanulmányi versenyek
szervezése, a határon túli iskolákkal
kiépített kapcsolatrendszer, a civil
szervezetekkel vállalt együttműködés példaértékű.
Az általuk indított tehetséggondozás terepet biztosít az eredményekhez vezető utak sokféleségének elfogadásához, a hagyományos oktatási
formák gazdagításához és a környezeti nevelés népszerűsítéséhez.
A Kaán Károly Verseny célját az
induláskor így fogalmazta meg: a
különböző iskolatípusban tanuló
11-12 éves tanulóknak lehetőséget
biztosítani a környezetük önálló
megfigyelésére, kutatómódszerek
alkalmazására, egy-egy önálló vizsgálati feladat elvégzésére. E célok
helyességét a két és fél évtizedes
tapasztalat is igazolja. A környezettudatosság erősítését szolgáló programot ajánl az 5-6. osztályos tanulóknak, a megvalósításban is részt
vesz és kommunikálja azokat. Így
pld. Új Néplap, Természet Búvár
újság, Erdészeti Lapok, Oktatási
Közlöny,
televízió,
rádió,
Háromszék Újság.
Saját kiadványaiban is népszerűsíti a versenyt, az általuk szerkesztett Kaán Károly tanári segédanyag
és a Kiselőadás, amely eddig 24
kötetben jelent meg. Nyomon követi a Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti
Verseny döntőjén résztvevő tanulók
életútját a Hermann Ottó és a
Kitaibel Pál verseny vonatkozásában. Visszahívja őket a verseny
megnyitójára előadónak, csakúgy,
mint a vajdasági Törökbecse és az
erdélyi Sepsiköröspatak-Kálnok,
Árkos (Mezőtúr testvértelepüléseiről) tanulóit és felkészítő tanárait is.
A Kaán Károly XXV. Országos
Természet- és Környezetismereti
Verseny házi fordulóin 6900 tanuló
vett részt. 2017. április 07-én egy idő-

ben 968 5. és 6. osztályos tanuló versenyzett az ország 19 megyéjében és
Budapesten közel 400 felkészítő
tanár segítségével. Budapesten kerületenként 3-3 tanuló versenyzett,
összesen több mint 100 tanuló.
Közülük a legjobb 25 tanuló 2017.
május 19.,20., 21- én Mezőtúron
mérte össze tudását. Versenyen
kívül vettek részt Sepsikőröspatakról
az 5. osztályos Marhát Apollónia és
Bálint Balázs. Felkészítő tanáruk
Vargha Zsuzsanna. Az alábbi településekről érkeztek versenyzők:
Vésztő, Karcag, Hajdúnánás, Tuzsér,
Miskolc, Verpelét, Ecseg, Vác,
Budapest, Kiskunhalas, Szigetvár,
Kaposvár, Nagykanizsa, Zomba,
Cece, Balatonfüred, Szombathely,
Rábacsécsény, Tatabánya.
Az ünnepélyes megnyitót részvételével megtisztelte Kaán Károly
unokája –Farkas Lajosné, és Kaán
Károly dédunokája- Farkas Dániel,
a Földművelésügyi Minisztérium
főosztályvezetője – Muhi Lászlóné,
az Országos Erdészeti Egyesület
alelnöke – Andrésiné Dr. Ambrus
Ildikó, az Országos Erdészeti
Egyesület főtitkára- Lomniczi
Gergely, Mezőtúr város polgármestere – Herczeg Zsolt és a testvértelepülés Sepsikőröspatak-Kálnok polgármestere- Kisgyörgy Sándor.
Kisgyörgy Sándor a Háromszék
újság tudósítója. A rendező iskola
fenntartója részéről nagytiszteletű
Mihalina László igei köszöntésével
nyílt meg a jubileumi XXV. Kaán
Károly Országos Verseny. Ezt követően Vasas István a Mezőtúri
Református Kollégium főigazgatója
köszöntötte a verseny résztvevőit.
A Református Kollégium pedagógus kórusa színvonalas műsorát
hallgathatták meg a résztvevők.
A
Református
Kollégium
Általános Iskolájának aulájában a
Református Egyházközség által a
kettős jubileumra adományozott
emléktábla felavatására került sor,
ahol a meghívott erdészek is tisztelegtek a verseny névadója előtt.
Ezt követően az iskola udvarán
található Kaán Károly emlékpark felavatására került sor. Itt került elhelyezésre a Győrfi Sándor Munkácsi-,
Mednyánszky és Magyar Örökség
díjas szobrászművész alkotása,
amelyet 2002-ben a verseny 10 éves
évfordulójára készített. Az elmúlt

időben 25, a győztesek nevével ellátott levéllel gyarapodott a szobor.
Az emlékteremben a 25 év
Aranykönyveit, fotóalbumait, pólóit, tanári segédanyagait, okleveleit
tekinthették meg, amely minden
évben kiadásra kerül.
2017. május 19-én 15.00 órától a
kiselőadások bemutatására került
sor, amelyek magas színvonala a zsűrit igazán nehéz döntési helyzetbe
hozta. Erre az alkalomra Kiselőadás
gyűjtemény is kiadásra került.
Ezt követően a Mezőtúri
Református Kollégium diákjai színvonalas műsort adtak a versenyzők
és felkészítő tanáraik tiszteletére a
Belvárosi Református Nagytemplomban. Felkészítő tanárok: Móra
Éva és Fitos Katalin.
A terepgyakorlati nap 2017.
május 20-án Kaán Károly emlékfa
ültetéssel kezdődött a templomkertben. Az év fájának, a vadalmának
az elültetésére került sor. Közben
az erdész munkáját megismerték, a
NEFAG Zrt. Tiszaigari arborétumában Dégi Zoltán vezérigazgató,
André Zoltán – a szolnoki erdészet
igazgatója, és Blaskó Mihály a
Tiszaigari Arborétum vezetőinek
segítségével. Dr. Tóth Albert Prof.
Emeritus bemutatta a Hortobágy
szegélyét, a Nagyiváni pusztát.
2017. május 21-én az elméleti fordulóra került sor. Időközben a felkészítő tanárok megismerték a versenynek otthont adó történelmi
emlékhelyet, Vasas István- a
Mezőtúri Református Kollégium
főigazgatója segítségével. Ezt köve-

tően Puskás Lajos az Erdészeti Erdei
Iskolák szakosztályelnöke a felkészítő tanárok részére tájékoztatást
adott az erdei iskolákban folyó környezeti nevelésről.
A jubileumi versenyév alkalmából emlékérmek, emlékplakettek
átadására került sor. Batta Attila
Viktor Mezőtúr város alpolgármestere is átvehette ezt az elismerést.
Az ünnepélyes díjkiosztáson a
tanulók számos ajándékot kaptak, a
szponzorok és támogatók jóvoltából. Az első három helyezett tanuló és felkészítő tanára Kaán Károly
Emlékérmet kapott, melyet Győrfi
Sándor Munkácsy és Mednyánszky
–díjas szobrászművész készített.
Minden tanuló ajándékcsomaggal térhetett haza, továbbá a
Természet Búvár és az Erdészeti
Lapok és a Mi erdőnk kiadványait is
magukkal vihették. Az országos természetismereti versenyen résztvevő tanulók a NEFAG Zrt. Erdészeti
Erdei Iskolájában Szolnokon, kedvezményes táborozásra kaptak
lehetőséget.
A verseny rendezői ez úton is
köszönik az Emberi Erőforrás
Minisztérium, a Földművelésügyi
Minisztérium,
az
Országos
Erdészeti Egyesület, Mezőtúr Város
Önkormányzata,
a
Mezőtúri
Református Egyházközség és a
Mezőtúri Református Kollégium
által a versenyhez nyújtott segítséget és a jövő évben megrendezésre
kerülő verseny támogatását.

Dr. Krizsán Józsefné
a versenybizottság titkára

„Küldjön egy képet!”

Mint azt az újságban olvashattuk, nemrégen ünnepelte 90. születésnapját dr. Gombás István, középiskolai tanár. Találtam egy kb. 25 évvel
ezelőtt készült képet, melyen ő és tanár társa, Varga Lajosné látható.
Olga néni sajnos már nincs közöttünk, de Gombás tanár úrnak jó
egészséget kívánunk!			

Irházi Sándor
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Értékismeretből bizonyíthattak a Teleki diákjai a Kárpát-medencei döntőn
Kárpát-medencei ötödik hellyel
büszkélkedhet a Hungarikum versenysorozat döntőjén szereplő
telekis csapat. Egy sikeresen teljesített megyei elődöntő, megyei döntő,
majd Kárpát-medencei elődöntő
után immáron negyedik alkalommal mérettettek meg a telekisek.
A Hungarikum verseny Kárpátmedencei döntőjén hét középiskolás és hat általános iskolás csapat
képviselhette intézményét. Május
19-én összesen tizenhárom iskola
csapata várta, hogy összemérhesse
tudását kortársaival Budapesten a
Parlament falai között.

patnak készítenie kellett előzetes
munkaként egy háromperces filmet
valamely szabadon választott
hungarikumról. Mi a mezőtúri fazekasságról készítettünk egy összeállítást - mondta Juhászné Patkós Edit
a telekis csapat felkészítő tanára. A
forgatás alatt a modern kor gyermekei kipróbálhatták az agyagozás
nehézségeit, a cseréptörés hagyományainak felelevenítésével pedig
egy igazi időutazás részesei lehettek. A budapesti fordulón az előző
versenyekhez hasonlóan elméleti
és gyakorlatias feladatok váltották
egymást. Újdonság volt, hogy ezút-

A Nyemcsok Dorottya, Orbán
Lili, Lányi Krisztián és Bánóczi
Levente alkotta telekis csapat nemcsak a helyszínen, a Parlament
Vadásztermében nyújtott remek teljesítményt, de a mezőtúri fazekasságról készített kisfilmjével is
lenyűgözte a szakmai zsűrit. - A
döntő előtt minden résztvevő csa-

tal a pedagógusok is szerezhettek
pontot
a
csapatuknak.
Tanárnőnknek, Edit néninek a
Hévízi tavat és a hévízi tradicionális
gyógyászatot kellett szójátékban
kitalálni, amit gyorsan meg is tett,
így maximális pontot szerzett a
Telekinek - mesélték a résztvevők.
A verseny izgalmán túl változatos

programokban részesültek a döntősök. Városnézéssel, hajókirándulás-

Köszönet a kisfilm készítéséhez nyújtott segítségért:

sal és parlamentlátogatással kedveskedtek a szervezők. A szállást
pedig egy nem mindennapi helyszínen, a Római parton egy hajón biztosították a versenyzőknek.
Az ötödik helyen végzett telekis
csapat értékes ajándékcsomagokkal
és vásárlási utalvánnyal tért haza. A legnagyobb nyeremény mégis a
sok élmény volt, hogy eljuthattunk
különleges helyekre. A tanulás és
felkészülés során jó barátokká lettünk, ráéreztünk a közös munka
örömére, megtanultuk megbecsülni
egymást. Hiányozni fog a kollégiumi délutánokból, estékből a közös
kutatás, játék, amiknek részesei
lehettünk az elmúlt hónapokban foglalták össze a csapattagok.

Ezúton is köszönjük Borzi Lajos
úrnak a film elkészítéséhez nyújtott
magas szintű technikai segítségét,
Pusztai Zsolt úrnak, a Túri Fazekas
Múzeum igazgatójának a szakmai
segítséget, a jó ötleteket, Dr.
Draskovits Dénes úrnak a
Draskovits Kerámiagyűjtemény
bemutatását és Búsi Lajos úrnak, a
Népművészet mesterének, hogy
korongozásával
élményszerűvé
tette filmünket. A Mesterségek
házában a Csoda-vár óvoda néhány
ovisa, valamint Takács Eszter és
Sila Katalin fazekasok is segítségünkre voltak a forgatás során.
Mucza Kálmán tanár úr, aki a kollégiumi nevelőnk és keramikus is,
szintén hasznos tanácsokat adott,
sokat segített az együttgondolkodásban.

K.Z.

Országos harmadik helyen a mezőtúri Teleki diáklapja
Néhányan részt vehetnek a DUE Médiahálózat tíz napos tehetséggondozó
kurzusán, melyet a júliusi hónapban rendeznek meg Balatonszárszón.
Mindezek mellett könyvjutalmakon és Csodák Palotája belépőkön is osztozhattak a Telekinézis írói, szerkesztői. Az egész napos programsorozat alatt
diákjaink a szórakozás mellett kihasználták a Sajtófesztivál nyújtotta lehetőségeket. Mini interjúkat készítettek Nagy Ervin színésszel, beszélgettek a
nagy sikerű Éjjel-Nappal Budapest és a Középsuli című magyar sorozatok
Az ország harmadik legszínvonalasabb középiskolás sajtóorgánuma a
mezőtúri Teleki diáklapja, a Telekinézis. Május 19-én az Országos
Sajtófesztivál rendezvényén vehették át díjaikat és az okleveleket a legtehetségesebb diákújságírók, fotósok, valamint az online és nyomtatott diákmédiumok szerkesztőségei.
A Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziumának, Szakgimnáziumának és
Kollégiumának iskolaújságát 2017. márciusában az intézmény diákszerkesztősége továbbította a Diákújságíró Egyesület által kiírt Tehetségkutató
Diákmédia pályázatra. Az idei tanévben megjelent lapszámok alapján a
szakmai zsűri az ország harmadik legtartalmasabb és legjobban szerkesztett lapjának tartotta a Telekinézist az év diáklapja kategóriának középiskolás korosztályában.
A gálaműsorral, közönségtalálkozókkal, tudományos előadásokkal, zenéstáncos színpadi produkciókkal tarkított ünnepélyes díjátadónak a budapesti
Várkert Bazár multifunkcionális rendezvényterme adott otthont. A díjazott
telekis szerkesztőség tagjai tiszteletjegyeket kaptak e rendezvényre, továbbá
értékes ajándékokkal és szakmai továbbképzési lehetőségekkel gazdagodtak.

sztárjaival, valamint közönségtalálkozókon hallgathatták és faggathatták napjaink legnépszerűbb youtubereit, vloggereit. A média és újságírás iránt érdeklődő fiatalok neves előadók között tehették próbára bátorságukat, riporteri
képességeiket, de betekinthettek a rádiózás világába is, felolvashattak és vis�szahallgathatták a megszerkesztett részleteket.
A televíziózás, rádiózás, újságírás színes és rendkívül sokoldalú világa
május 19-én kicsit megmutatta magát a szakma iránt érdeklődő tanulóknak. A Teleki újságíró szakköre a következő tanévben is arra törekszik,
hogy részese lehessen e színvonalas országos szakmai fesztiválnak.

K.Z.
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Mantrailing, avagy személykövetés
„A kutya megtanul nyomkövetni, te pedig megtanulsz a kutya viselekdéséből olvasni.”
...Mantrailing... hangzik
sokak számára idegenül ez a
kifejezés, de van Mezőtúron
valaki, akinek ez az életcéljává vált. Lukács Mihállyal A
Kutyákkal az Életért
Mentőkutyás mezőtúri csoport tagjával beszélgettem,
akinek a kutyája házi kedvence, barátja és kollégája is.
A mantrailing során a kutya egy
ember egyéni szagát követi. Célja
ugyanaz, mint a nyomkövetésnek,
azaz az adott személy felkutatása.
A különbség az, hogy a nyomkövetésnél a talajon hagyott nyomot
követi a kutya, a mantrailing esetén
az eb a feladat-végrehajtása érdekében a leghatékonyabb testtartásban, környezeti feltételeket használva éri el a célját. Kiválóan alkalmas elveszett, eltűnt személyek felkutatására, alkalmazása viszonylag
egyszerű és gyors lehet. –A kutyának az elsődleges érzékszerve az
orra és mantrailing esetén erre
hagyatkozunk. Mi megtanulunk
együtt dolgozni a kutyával, kialakul
a kutya és az ember között egy kapcsolat, amit nem tudsz kihagyni,
mert olvasnod kell a reakcióiból. A
kutya megtanul nyomkövetni, te
pedig megtanulsz a kutya
viselekdéséből olvasni. E módszer
esetén a kutyát pórázon kell vezetni, amíg a légszimatot követi és meg
nem találja a keresett személyt. A
szagmintát a kutya 1-2 órán keresztül tudja rögzíteni. - magyarázta

Lukács Misi kérdésemre.
– Domokos Istvánnal való megismerkedésem után találkoztam ezzel

Lukács Mihály és kutyája, Szása

a módszerrel, először autodidakta
módon kezdtünk gyakorolni. Ez a
technika annyira friss, hogy
Magyarországon még nem igazán
létezik szakirodalom hozzá. A
Budapesti Mantrailing Akadémia –
egy nemzetközi szervezet tagja – az,
amely különböző szemináriumokat
tart a témában. Februárban vettem
részt egy ilyenen, ahol megismerkedtem az akadémia egyik alapítójával és vezetőjével Gránicz Csabával,
valamint párjával Plavecz Katával.
Gránicz Csaba 16 éve hivatásszerűen foglalkozik kutyázással, képzett
már őrző-védő, kábítószerkereső,

nyomkövető és mantrailinges kutyát
is. A mantrailing kiképzési módszer
elsajátításához segítséget kapott az
USA-ból, Svájcból, Németországból
és Ausztriából. – emlékezett vissza
Misi.
A szemináriumon Plavecz Kata
instruktor csapatába került, aki felhívta a figyelmet néhány hiányosságra. Misi kutyája – Szása – nehezen motiválható, de tanulékony
kutya,
megbízható
orral.
Megfogadva az ott hallottakat,
előröl kezdték a tanulási folyamatot
Marci fiával. Alkalmazni kezdték a
Kocher módszert. Mr. Kevin John
Kocher nyugállományú seriffhelyettes,
az
InterNational
Bloodhound Training Institute
jelenlegi elnöke. Célja, hogy megfelelő tréninget biztosítson szolgálati
és mentőkutyás egységeknek
mantrailing és területkutatás területén. Mindezek után felvette a kapcsolatot a Dombvári Zsuzsa által
vezetett Szegedi Mantrailing
Csoporttal, akikkel márciusban
részt vett egy újabb tréningen
Kecskeméten. Ekkor már szemmel
látható volt a különbség az első
kurzushoz képest, Szása nagyon
sokat fejlődött, motiváltabb lett.
– Én hobbi kutyásként kezdtem,
társadalmi munkában neveltem fel
három kutyát, melyek később vakvezető kutyák lettek. Az első németjuhász húgom segítője lett. Ezután
vettem egy kutyát magamnak, akivel az őrző-védő, engedelmességi

technikákat tanultuk. Ez a módszer
attól teljesen eltérő, számomra sokkal ösztönzőbb, nagyon összetett,
de a legjobb tudásom szerint szeretném megtanulni. Ha ezt elérem,
akkor tovább szeretném adni a
megszerzett tudást. Terveim között
szerepel az, hogy a felelős kutyatartásról, kutyaválasztásról tartsak
előadásokat diákoknak ingyenesen.
Amennyiben felkeresnek az intézményekből húgommal Lukács
Ágotával vállaljuk, hogy elmegyünk
bemutatót tartani a másságról, valamint a mentőkutyázásról is, mivel
Ágota a Vakok Szövetségénél dolgozik – ismertette Misi.
A mantrailing nincs a kutya korához kötve, de elkezdeni 6 hónapos
kor fölött ajánlott. Bármilyen kutya
fajta alkalmas lehet erre a feladatra,
de vannak ajánlott fajták, ilyenek pl.
a kopók és a vérebek. Ezt a technikát sokan hobbiszinten űzik, most
kezd elterjedni Magyarországon,
ám már most vizsgarendszere is van
a Mantrailing Akadémiának, A1, A2
(hobbi1, hobbi2).
Misi ezt önerőből finanszírozza
magának, ennek ellenére nem szeretné abba hagyni a tanulást,
Szásával tovább fognak dolgozni
azért, hogy segíthessenek.
Amennyiben érdeklődnének a
mantrailing, vagy az előadások
iránt keressék Lukács Mihályt a
06/70 945-4421-es telefonszámon.

Bodor Márti

A Nemzeti Tehetség Program által támogatott pályázatunk sikeres megvalósítása a Csoda-vár Óvodában
A Mezőtúri Városi Óvodákban a
tehetségígéretes gyermekek gondozását kiemelt feladatunknak tekintjük. Akkreditált kiváló tehetségpont
címmel rendelkező óvodáinkban,
minden nagycsoportos gyermek
érdeklődése, kiemelt adottságai
alapján kapcsolódik be tehetséggondozó műhelyek munkájába,
ahol komplex személyiség és képességfejlesztésben részesül.
2016-ban Csoda-vár Óvoda két
egymással szoros kapcsolatot fenntartó tehetséggondozó műhelye a
„Mesekuckó” és a „Túri szemezgető” sikeresen pályázott a köznevelési és a kulturális intézményekben
működő tehetséggondozó programok támogatására, „Megy a mese

vándorútra” címmel.
Mindkét csoport a népi kultúra
megismertetését, bemutatását tartja
a legfontosabb céljának, feladatának. A Mesekuckó tehetségműhelyekben a népmesékkel ismerkednek a gyermekek, a mese fonalát
összekötik népi gyermekjátékokkal, népdalokkal, népzenével, találós kérdésekkel, kézműves-alkotó
folyamatokkal, s ezek segítségével
vezetjük közelebb a gyerekeket a
természet örök rendjéhez, és önmaguk belső harmóniájához. A „Túri
szemezgető” tehetségműhely résztvevői a helyi néphagyományokkal,
népi kismesterségekkel ismerkednek, melyet gyakorlatban is kipróbálnak, sokszínű kreatív alkotáso-

kat hoznak létre.
A program 30-30 műhelyfoglalkozásból, és ezt kiegészítő tevekénységekből állt. A gyermekek lelkesen bekapcsolódtak a műhelyfoglalkozásokba, örömmel vettek részt
a sokszínű közös programokon. A
két műhely a programját önállóan
valósította meg, de néhány ponton
összekapcsolódtak, mely gazdagította, színesítette mind a két
műhely tevékenységét. A kézműves
műhely tagjai ellátogattak Cseh
Magi keramikus, Népi iparművész
műhelyébe, ahol megismerhették a
kerámia készítés területeit, lépéseit.
A „Mesekuckós” gyermekek a
Városi Gyermekkönyvtárban ismerkedtek a mesékhez kapcsolódó

könyvekkel, a könyvtár varázslatos
hangulatával. A közös program
során, a két műhely, közös mesehallgatás, népi játékok, ünnepekhez kapcsolódó hagyományok felelevenítése, egymás alkotásainak
megtekintése, látogatás a Túri
Fazekas Múzeumban, pontokon
kapcsolódtak egymáshoz.
Sikeres pályázatunk lehetőséget
nyújtott a gyermekek tevékenységéhez szükséges, eszközkészletének
sokszínű bővítésére.
A „Mesekuckó” tehetségműhelybe járó gyermekek az óvodánk előkertjében álló „Nyuszik és békák”
szoborcsoport ihletésére, egy mesét

Folyt. a 9. old.
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találtak ki, melyhez a „Túri szemezgető” műhely tagjaival közösen
illusztrációt készítettek. A pályázatnak köszönhetően a közös munka
eredményeként született egy csoda,
egy keményfedeles, gyermekek
által írt és illusztrált igazi mesekönyv.
Köszönjük Bagdán Sándor és
munkatársai segítségét a könyv
elkészítésében. A mesekönyvet az
utolsó műhelyfoglalkozáson vehették át a gyermekek, mely óriási örömöt nyújtott az alkotóknak és szüleiknek egyaránt. Bízunk abban,
hogy a könyv megvalósításában

közreműködő gyermekek egy
lépéssel közelebb kerültek, a könyv
értékének megőrzésében, könyvet
szerető, olvasóvá válásban.
A pályázatnak köszönhetően a
műhelyfoglalkozásokat egy eseményekben gazdag budapesti kirándulással egészíthettük ki, melynek
során élményekkel teli, sokszínű
ismeretbővítésre volt lehetőségünk.
A gyermekek megismerhették a
fővárosunk egy-egy területét, a
nagyvárosi közlekedést, a Fővárosi
Bábszínházban megtekinthettük
fantasztikus
feldolgozásban
Csillagszemű juhász című mesét,

NAPKÖZIS TÁBOROK A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC 5 napos úszó- és vízilabda napközis
táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus kezdetekkel:
I.: 2017.06.19.-től			
II.: 2017.06.26.-tól
III.: 2017.07.03.-tól
IV.: 2017.07.10.-től
V.: 2017.07.17.-től			
VI.: 2017.08.01.-től
VII.: 2017.08.07.-től
VIII.: 2017.08.14.-től
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térítésmentes
térítésmentes
15.000,- Ft/fő/5 nap
További részletekről érdeklődni-, illetve
jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Pályi Norbert:
06 20 266-6309
Kéki Dorottya:
06 30 658-3022
Baukó Péter:
06 70 333-9851

majd ezt követően kisföldalattival a
Városligetbe utaztunk és a
Bagolyvár étteremben ebédeltünk.
A nap fénypontja az ezt követő
állatkerti séta volt, mely minden
gyermek számára felejthetetlen
élményt nyújtott.
A pályázatnak köszönhetően tárgyi eszközökkel is gazdagodtak
műhelyeink, óvodánk. Szakmai
munkánk még sikeresebb végzéséhez segítséget nyújtott Nagy Jenőné
főiskolai adjunktus, az Országos
Tehetségsegítő Tanács tagjának előadása és hasznos gyakorlati tapasztalatai.

A pályázat sikeres megvalósítása
egy közös munka eredménye,
ezúton szeretnék köszönetet mondani a szülőknek támogatásukért,
együttműködésükért,
Szarka
Imréné műhelyvezetőnek, Kontér
Béláné intézményvezetőnek, Tóth
Gyuláné óvoda titkárnak, a kirándulás sikeres megvalósításában
önzetlen segítségét köszönöm
Bartáné Horváth Edinának, Bojó
Évának, Dr.Mihu Lászlónak.

Andrási Ilona
tehetséggondozó műhelyvezető, a pályázat koordinátora

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, haladó és
extra haladó szinten, délelőtt, vagy délután az alábbi turnus kezdetekkel:
I.: 2017.06.19.-től Dorka nénivel
II.: 2017.06.26.-tól Peti bácsival
III.: 2017.07.03.-tól Dorka nénivel
IV.: 2017.07.10.-től Peti bácsival
V.: 2017.08.01.-től Dorka nénivel
VI.: 2017.08.07.-től Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter:
06 70 333-9851,
Kéki Dorottya:
06 30 658-3022
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Kick-boksz vs thai-box

2017. április 29-én Nádudvaron
került megrendezésre a II. Kövy
4Fight Nádudvar Kupa Nyílt kickbox verseny a WAKO világszervezet
égisze alatt. A májusi WAKO világkupa előtt ez volt az utolsó megmérettetése a kick-boksz versenyzőknek. Ennek megfelelően az ország
mintegy harminc egyesülete képviseltette magát point-fighting, lightcontact és kick-light kategóriákban,
három tatami felületen. Mind a
bírák, mind pedig a versenyzők
komoly testi és lelki kihívással néztek szembe a 250 mérkőzés során.
A délelőtt 10 órakor kezdődő verseny szünet nélkül éjfélig tartott,
mire kialakult a végső eredmény.
A nagy létszámú nevezésnek
köszönhetően nem volt ritka 10-12
fős súlycsoport sem. Ahol négynél
kevesebb versenyző volt a súlykategóriában, azt a szervezők egy másik
súlycsoporttal összevonták, ezáltal
biztosítva a több mérkőzés lehetőségét. Külön érdekesség volt, hogy
a junior és a felnőtt korosztályt egybevonták, így a 16 évet betöltött versenyzők akár a 30 éves felnőttekkel
is összekerülhettek.
Szakosztályunkat 6 fő képviselte
a megmérettetésen kick-light kategóriában. Lajter Dorina +65 kg-ban,
Gotthárd Attila +79 kg-ban, Tóth
Károly -74 kg-ban, Polgár Viktor -57
kg-ban Földesi Szabolcs +74 kgban, és Ádám Sándor -63 kg-ban.
Az első fordulón mindenki túljutott azonban a második mérkőzésen Gotthárd Attila és Tóth Károly
Karimó vereséget szenvedtek, így
számukra véget ért a küzdelem.
Tóth Károly Karimó 6. helyen, míg
Gotthárd Attila a 4. helyen végezve,
érem nélkül maradtak. Polgár
Viktor hatalmas csatában és vitatható végeredménnyel maradt alul a
döntőbe jutásért folytatott küzdelem során, így bronzéremmel zárt.
Földesi Szabolcs is sajnos alul
maradt a döntőben ellenfelével

szemben, így megszerezte az ezüstérmet. Ádám Sándor a felnőttek
között is aratott juniorként, a döntőig nem talált legyőzőre. A döntőben, a döntőbe jutásért egy háromszoros light-contact világbajnoki
helyezettet búcsúztató Szűcs
Rolanddal nézett farkasszemet este
fél 12-kor. Igazi közönségmérkőzést
mentek, fej-fej mellett, azonban az
utolsó pár másodpercet jobban
bírta a rutinos felnőtt, így Sanyika
lecsúszott a második helyre, ezüstérmet szerezve. Lajter Dorina esélyt
sem adott kihívóinak, és az aranyéremért folytatott küzdelem során
döntő fölénnyel nyerte a mérkőzést, mivel a második menetre már
nem engedte ki az edző az ellenfelét. Dorina megszerezte szakosztályunk első és egyben egyetlen
aranyérmét ezen a versenyen.
A számunkra kicsit idegen stílusban harcoló kick-boxosok között,
ismételten sikerült a dobogó mindhárom fokára felállni, ami nem kis
teljesítmény a teljes erejű küzdelmet gyakorló versenyzőktől, hiszen
itt csak kontrollált technikákkal
lehetett érvényesülni. Ismét sikerült
bebizonyítanunk, hogy bármely,
lábtechnikát is használó, álló harcos küzdelem során számolni kell
velünk, és mindent meg is teszünk,
hogy ez, a jövőben is egyre
egyértelműbb legyen. Bízom benne,
hogy a májusban Budapesten megrendezésre kerülő, mintegy 3000
nevezőt felsorakoztató kick-boksz
világkupán is sikerül helyezést elérnünk, ami igazi kuriózum lenne a
szakosztály életében.
Külön szeretnék köszönetet
mondani a versenyzőknek, akik a
mentális teher mellett is kihozták
magukból a lehető legtöbbet, és
mindent megtettek azért, hogy a
szakosztály minél eredményesebb
napot zárjon.

Bíró László
edző

„Házhoz megyünk!” információs pont,
„BikeSafe” kerékpár regisztráció
és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. június 14-én 10-12 óra között
Helyszíne:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft., Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

2017. június 02.

Világkupa győztes küzdősportolók

2017. május 18-21. között került
megrendezésre Magyarországon,
azon belül is Budapesten a WAKO
világszövetség 23. kick-boksz
Világkupája. A rendezvény méretét
mutatja, hogy 38 ország 250 egyesülete, és mintegy 3000 versenyzője
képviseltette magát formagyakorlatban, valamint point-fighting, lightcontact, kick-light, low-kick és K1
szabályrendszerű küzdelmekben.
A verseny két helyszínen zajlott a
nagy számú nevezések miatt. A
tatamis versenyek a Kongresszusi
Központban, míg a ringes küzdelmek a MOM parkban kerültek megrendezésre.
A TVSE kick & thaibox szakosztályát Hajós Sándor és Bíró László
edzők felkészítésével Lajter Dorina
kadett korcsoportban, + 60 kg súlycsoportban kick-light kategóriában,
Földesi Szabolcs kadett korcsoportban szintén + 60 kg súlycsoportban
kick-light kategóriában, Ádám
Sándor junior korcsoportban, 63,5
kg súlycsoportban K1 kategóriában
képviselte.
A szervezés alapján a kategóriák
időponthoz voltak kötve tól - ig, így
ha valaki győzött az első küzdelmében, egy mérkőzést pihenhetett,
majd következett az újabb megmérettetés, és ez így ment a döntőig.
Ezáltal nem volt meglepő, hogy egy
óra hossza alatt négy mérkőzést is le
kellett küzdeni. A látványosnak ígér-
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kező küzdelmek döntőit szombat
estére tették át a szervezők, amikor
az M4 sportcsatorna több órás felvételeket készített a rendezvényről.
A négynapos, monumentális verseny végeredményeképpen hatalmas örömben lehetett részünk,
mivel Ádám Sándor 2. helyen zárta
a küzdelmeit, míg Lajter Dorina és
Földesi Szabolcs a dobogó legmagasabb fokára állhatott teljesítménye
elismeréseként súly és korcsoportjában. A versenyzőink felkészültségét bizonyítja az a tény is, hogy
küzdelmeik során egyszer sem
találkoztak magyar versenyzővel,
minden mérkőzéseiken külföldi
ellenfél ellen diadalmaskodtak.
A világkupa, előversenye volt a
novemberi
világbajnokságnak,
melyet Brazília visszalépését követően Magyarország fog megrendezni. Addig még két válogatóverseny
van, melyen, ha jól szerepelünk,
esély van arra, hogy a magyar válogatott színeiben képviselhetjük
Magyarországot a Világbajnokságon.
Eredményeink tükrében ez a cél
nem elérhetetlen, és mindent meg is
teszünk annak érdekében, hogy ez
az álmunk is valóra váljon.
Külön köszönet a Túrkevei
Városi Sportegyesületnek, hogy
anyagi támogatásával hozzájárult a
világkupán való részvételünkhöz is.

Bíró László
edző

Földesi Viktor Finomszerelékes Emlékverseny
2017. június 24. - Peres, Vakota Zug.
Verseny: finomszerelékes (úszós), páros. A párok egy helyen ülnek!
A verseny ideje: 4 óra.
Gyülekező, sorsolás: 7-7:15
Horgászat: 09:00-13:00
Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata Tilos.
Nevezési határidő: 2017.06.11.
További információ és nevezés: Veres Imre versenyszervezőnél. Tel:
06209159700.

II. Balatoni Pinki Horgászbolt Feeder Kupa
Egy jó hangulatú horgászverseny
zajlott a Balaton partján, 2017. április
29-én és 30-án. A Zamárdiban megrendezett versenyen 19 horgász
mérette meg tudását és kitartását,
valamint Veres Imre versenyszervező, két szakács, Metzker Krisztina és
a stábtagok is kivették részüket, a verseny gördülékeny lebonyolításában.
A versenyzők, helyezésük sorrendjében:
1.hely: Nyeső Csaba
2.hely: Csikós Attila
3.hely: Mészáros Tibor
4.hely: Bozsó József
5.hely: Kóródi Imre
6.hely: Gergely Sándor
7.hely: Csató Gulliver Gábor
8.hely: Veres Imre
9.hely: Kovács Ferenc
10.hely: Ónodi Lajos
11.hely: Bozsó Róbert
12.hely: Ványai Zoltán
13.hely: Kiss Erik

14.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos
15.hely: Putnoki Gábor
16.hely: Vásárhelyi Lajos
17.hely: Török Bálint
18.hely: Kökény József
19.hely: Szilágyi Bence
Legnagyobb hal:
Gergely Sándor: 1,95 kg ponty.
Csikós Attila: 1,93 kg ponty.
Ónodi Lajos: 1,37 kg süllő.
Minden versenyzőnek gratulálunk az elért eredményekhez, a
következő versenyen találkozunk!
Köszönjük a támogatást és a
közreműködést: Veres Imre versenyszervező, Mfishing, Mivardi,
Mikado,
Pinki
Horgász
és
Kisállateledel Bolt, Special Mix,
King Baits, Maros Mix,Ványai
Zoltán,
Metzker
Krisztina,
HEATHLAND Zamárdi, Pont Tv,
Szerencsés István, Blaha Ferenc,
Demcsák Anna, Mezőtúr és Vidéke.

Városi Sportnapi Horgászverseny - 2017. május 06.
Egy szép, napos délelőttöt töltöttünk el a Városi Sportnap keretein
belül megrendezésre került horgászversenyen. A Ligeti Tavon 52
horgász nevezett a versenyre, 26
felnőtt és 26 gyermek. A Tó környéke megtelt a horgászokkal és a sétáló, nézelődő családokkal.
Helyezések:
1.hely: Ifj. Balog Lajos, Csató

14.hely: Kiss Johanna, Rácz Dávid,
0,83kg.
15.hely: Szegedi Boglárka, Szegedi
István, 0,65kg.
16.hely: Csala Kristóf, Búzás Attila,
0,64kg.
17.hely: Ifj. Takács Zsolt, Takács
Zsolt, 0,59kg.
18.hely: Debreceni János, Balog
István, 0,57kg.

Sándor, 11,64kg.
2.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos,
Vásárhelyi Lajos, 6,52kg.
3.hely: Malavolti Riccardo, Kiss
Zoltán, 5,08kg.
4.hely: Balog Roland, Balog Lajos,
3,25kg.
5.hely: Kovács Patrik, Koller
Zoltán, 3,11kg.
6.hely: Tar Ákos, Tar László,
2,52kg.
7.hely: Ifj. Búsi Adrián, Búsi
Adrián, 2,26kg.
8.hely: Terjéki Szilvia, Csató
Zoltán, 1,97kg.
9.hely: Hodos Marcell, Hodos
Sándor, 1,61kg.
10.hely: Hodos Mira, Hodos
András, 1,42kg.
11.hely: Vékony Patrik, Csikós
Attila, 1,33kg.
12.hely: Tóth Noémi, Tóth Lajos,
1,07kg.
13.hely: Czihat Dániel, Veres Imre,
0,94kg.

19.hely: Simon Álmos, Simon
Sándor, 0,54kg.
20.hely: Berényi Tamás, Makai
Tibor, 0,46kg.
Draskovics Gábor, Hodján Csilla
Gómány István, Csomor Andor
Domokos Dorina, Domokos
László,
Kerékgyártó Dávid, Kerékgyártó
Antal,
Simon Hunor, Fejes István,
Lovász Márk, Kovács István
Legnagyobb hal: Vásárhelyi Lajos:
4,18kg, ponty.
Össz fogás: 47kg.
Gratulálunk a horgászoknak,
reméljük jól éreztétek magatokat,
jövőre ismét várunk benneteket!
Természetesen a halak visszakerültek a vízbe! Köszönjük a támogatást:
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN KFT, Mezőtúri Horgász
Egyesület, Veres Imre, Pinki Horgász
és Kisállateledel Bolt, Városi
Televízió, Mezőtúr és Vidéke.

2017. június 02.

közéleti lap

mezőtúr és vidéke
Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Dávid Regina
(Szurovecz Mónika)

Horváth Zsolt
(Rafael Beatrix)

Jóni Milán
(Csíki Zsanett)

Kardos Máté Milán
(Hodos Erika)

Kovács Milán
(Szabó Gabriella)

Mucza Ádám
(Kakukk Mónika)

Rafael Tibor Manuel
(Baktai Izabella)

Restye Mira
(Sipos Alexandra)

Takács Kinga
(Nagy Mónika)

Vadász Gusztáv
(Hencz Nikolett)

ELHUNYTAK
Kerekes Sándor élt 77 évet,
Rácz Sándorné Deák Róza élt 80 évet,
Vörös Ibolya Erzsébet élt 57 évet,
Balog Mária sz. Mokár Mária élt 96 évet,
Boldog Sándor élt 85 évet,
Bajnok Istvánné Biró Sára Eszter élt 67 évet,
Kelemen Sándorné Német Mária élt 87 évet.

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1.
Telefon: 06/56 350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli, ügyviteli és tanácsadói
szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket! Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth
Lajos út 33 szám alatt találja!
Telefon: 06/66-789-322 vagy 06/70-327-4707

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Június 2-8-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Június 9-15-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Június 3-4-5-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/70/975-1073
Június 10-11-én
dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Damjanich u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Lapzárta: 2017. június 07. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

