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A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
főszervezésében idén is megren-
dezték a Városi Majálist.
Gépkarnevállal, színes progra-
mokkal, gyermekszigettel, szín-
padi fellépőkkel várták a kikap-
csolódni vágyókat Mezőtúron 
május elsején.

Idén is a gépkarneváli felvonulás 
volt a napindító program a közked-
velt Városi Majálison. A reggel 10 
órakor induló felvonulás idén új 
útvonalon közlekedett a korábbi 
évekhez képest, tekintettel a 46-os út 
felújítására. Természetesen ez nem 
volt akadály, a felvonulás nagyon jó 
hangulatban telt és haladt az új útvo-
nalon, amely magában foglalta a 
LIDL parkolóját, Bajcsy-Zsilinszky – 
Rákóczi - Garibaldi utakat. Az útvo-
nal a Kossuth Lajos térről a Petőfi 
úton át haladt, végül a Szolnoki úton 
ért véget. Az érdeklődő lakosok 
motorosokkal, hintósokkal és mező-
gazdasági gépjárművekkel találkoz-
hattak a felvonulás közben. 

A Városi Majálisnak idén is az 
Erzsébet-liget adott otthont. A nap 
folyamán számos programokkal 
vártuk a ligetbe érkezőket. 
Ebédidőhöz közeledve a bográcsok-
ban főzött gőzölgő finomságok illa-
tát lehetett érezni a ligetben, így 
csalogatva az éhes közönséget. 

Megkezdődött a Majális. A hagyo-
mányokhoz híven az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub tagjai 11.30 
órától májusfát állítottak fel. A meg-

jelenteket köszöntötte Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város polgármestere, 
és Herczeg Antal az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub titkára.

A következőkben a színpadi 
programok a zene és tánc szerelme-
seinek kedveztek. Bemutatóknak és 
társastánc előadásoknak lehettek 
szem – és fültanúi a látogatók. A 
programot a KNER TSE táncbemu-
tatója nyitotta, majd Petróczki 
Csaba díjnyertes nótaénekes zenés 
műsorával folytatódott és a blokk a 
ReniZumbaDance bemutatójával 
zárult. 13.30 órától Gergely Róbert 
kétszeres EMERTON-díjas zenész, 
énekes sem maradhatott ki a sorból, 
aki megközelítőleg 1 órán keresztül 
szórakoztatta előadásával a kedves 
nézőket. 

Mindezek után a Mezőtúri 
Mazsorett Csoport formációja lépett 
színpadra, akiket Márió a harmoni-
kás követett dallamos előadásával. 
A nap egyik fénypontjai természete-
sen a 16 óra 20 perckor kezdődő 
Korda Gyuri és Balázs Klári voltak, 
akik hozták a jól megszokott és sze-
retett formájukat. Mindenki által 
ismert slágereikkel szórakoztatták a 
kilátogatókat, és, ahogy az várható 
volt, idén sem csalódtak bennük a 
nézők és rajongóik. Műsorukat 
követően kezdetét vette a tombola-
sorsolás, melyen számos értékes 
nyereményekkel gazdagodhattak a 
tombolát vásárlók, a fődíj nyertese 
egy Kormorán 26-os túrakerékpár 
boldog tulajdonosa lett, a második 
helyezett egy Elektromos fűnyírót, 
végül a harmadik helyezett egy East 
Fest bérletet kapott.

A Majális még mindig nem ért 
véget, a Mezőtúri Kutyakiképző 

Iskola bemutatójával folytatódott a 
rendezvény, melynek idén is nagy 
sikere volt. Odaadó kíváncsisággal 
és érdeklődéssel figyeltek a gyere-
kek, felnőttek, és állatbarátok egy-
aránt a bemutatóra. 

Az egész napos rendezvény a 
már az előző években is nagy sikert 
aratott 3+2 Együttes fergeteges 
sátorbál koncertjével zárult. A 
nézők kitörő örömmel és boldog-
sággal fogadták őket idén is, ittlétü-
ket rekord létszámú látogató jelle-
mezte. Telt sátor fogadta produkci-
ójukat, és voltak, akik a sátron 
kívül állva is a zenekarnak szentel-
ték minden figyelmüket.

Az Erzsébet-liget kiváló hely-
színnek bizonyult a program meg-
rendezéséhez. Jövőre ugyanitt 
találkozunk!

Nagy Krisztina 

Városi Majális Mezőtúron

Májusfa a ligetben

Katonai bemutató A 3+2 Együttes koncertje

A rendezvény főtámogatója Mezőtúr Város Önkormányzata volt. 

Köszönjünk támogatóink és segítőink munkáját: 

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit 
Kft., East Fest Event Kft., Magyar Vöröskereszt, Pinki horgászbolt, 
Városi Polgárőr Egyesület, Magyar Honvédség Mezőtúri Járás 
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Század katonái, a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 
Harmadik Régió Nyolcadik Kiképző Század katonái, Jászkun Magyar 
Királyi Hadikultúra Alapítvány, Városi Nyugdíjas Klub, Újvárosi 
Hagyományőrző Klub, KNER TSE társastáncosai, ReniZumbaDance 
sportolói, Mezőtúri Mazsorett Csoport tagjai, Mezőtúri Kutyakiképző 
Iskola.
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2018. április 18-21. között a 
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar 
- Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 40 hetedik osztá-
lyos tanulója - köztük én is– a 
Határtalanul pályázatnak köszönhe-
tően szlovákiái utazáson vett részt. 

Közel négy óra utazás után érkez-
tünk meg Borsiba, Rákóczi szülőhe-
lyére, ahol körbejártuk a kastélyt és 
megkoszorúztuk a Rákóczi-szobrot. 
Majd Kassára vezetett utunk. Rövid 
városnéző sétát tettünk a központ-
ban, megcsodáltuk a gótikus dómot, 
fényképeket készítettünk Márai 
Sándor ülőszobránál.

Szállásunkat késő délután foglal-
tuk el Szádalmáson. A szálláshe-
lyünkön rendezett esti táncházban 
gömöri csárdást jártunk. 
Mindenkinek nagyon tetszett. 

A második napot Rozsnyón, II. 
Rákóczi Ferenc kedvelt tartózkodási 
helyén indítottuk, egy magyar nyel-
vű iskolát látogattunk meg. 
Kölcsönösen bemutattuk iskolán-
kat, majd színes programokkal szó-
rakoztattak minket. A délelőtt 
további részében körbejártuk 
Rozsnyó négyzet alakú terét, megte-
kintettük látványos épületeit, 

Andrássy Franciska emlékművét, a 
bányászati múzeumot. Délután a 
Szádelői-szurdokvölgybe indultunk 
túrázni. Útközben megnéztük 
Krasznahorka várát, illetve az 
Andrássy mauzóleumot 
Krasznahorkaváralján. Ez a 9 km-es 
túra bizonyult a kirándulás legemlé-
kezetesebb eseményének: a magas-
ból gyönyörű kilátás tárult elénk. 
Programjainkat Szádalmáson 
íjászkodás zárta. 

Harmadik napi első megállónk 

Sajógömör volt. Egy könnyű séta 
során megnéztük a híres cigányprí-
más, Czinka Panna, valamint 
Mátyás király szobrát, a falu evan-
gélikus templomát. Majd folytattuk 
utunkat Rimaszombatra, ahol 
ugyancsak felkerestük a legszebb 
épületeket, nagy költőink egész ala-
kos szobrát.

Napi túránk Alsósziklásról indult 
a Maginvári kilátóhoz. A meleg idő-
ben, izomlázzal a lábainkban 
nagyon fárasztó volt. 

Utolsó nap Fülekre mentünk, 
ahol körbejártuk a várat, a helyi 
tárlatvezető és a modern technika 
jóvoltából megismerkedtünk a tele-
pülés és a vár történetével. Ismét 
buszra szálltunk, s kirándulásunk 
utolsó programhelyszínére, 
Alsósztregovára tartottunk. 
Megnéztük a Madách-kúriát, az 
interaktív kiállítás segítségével 
végigjártuk Az ember tragédiájának 
helyszíneit. Felkerestük Madách 
Imre síremlékét. 

Négy nap alatt bejártuk a Felvidék 
számos városát, falvát, sokat tanul-
tunk, tapasztaltunk. A szállásunk 
Szádalmáson szép és tiszta volt. 
Ízletes és bőséges ételt kaptunk 
minden étkezéskor. A helyiek 
nagyon kedvesek és barátságosak 
voltak. A táj szépségét pedig nem 
múlhatja felül semmi! 

Mindannyiunk nevében elmond-
hatom, hogy csodálatos élmények-
kel értünk haza. 

Gyermeksziget

A lelkes közönség

Márió, a Harmonikás a színpadon

Gergely RóbertBalázs Klári és Korda György

Városi Majális Mezőtúron

Határtalanul a Felvidéken
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K ö z te r ü l et i  fo g a d ó ó ra
T i s z te l t  M e z ő t ú r i  L a ko s o k !

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóórámon: 
május 20. a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:
e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com  |  Tel.: 20/380-0709

Boldog István országgyűlési Képviselő

Április 27-én a Mezőtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 8. alka-
lommal rendezte meg az Óperenciás 
bábfesztivált. Hagyományteremtő 
szándékkal rendeztük meg első 
alkalommal 2011-ben a bábfeszti-
vált, melynek kitalálója Némethiné 
Tolnai Edit nyugdíjas könyvtáros. A 
bábozás a bábjáték a művészet 
egyik ősi ága. Csodája rendkívüli 
értékeket hordoz magában. 
Sokoldalú, komplex hatása miatt 
nagyon alkalmas módszer a gyer-
mek személyiségfejlesztésére. 
Erősíti a gyermek képzeletét, fej-
leszti érzelmi világát és beszédkész-
ségét. Az első irodalmi műfaj, 
amellyel az óvodás a báb révén 
találkozik és mégis a sokoldalú fej-
lesztés mellett számára elsősorban 
játékot, örömet okoz. 

A nézőkkel és szereplőkkel zsúfo-
lásig megtelt a Közösségi ház nagy-
terme. A rendezvény keretében 5 
színes előadást láthatott a zsűri és a 
közönség. Az előadások után a zsűri 
(Tóth Anikó, drámapedagógus, 
Szecsei Istvánné gyermek könyv-
táros, Gonda Judit óvodapedagó-
gus) értékelte a látottakat és az aláb-
bi eredmények születtek:

„A legjobb előadás”
és részvétel az Országos 
Bábfesztiválon Egerben

Bóbita bábszakkör, Kisújszállás 

„A leghitelesebb előadás”
Virgonc bocsok, Kisújszállás

„A legszebb látványvilág” 
Csibészke bábszakkör, Szolnok

„A legvirtuózabb mozgatás” 
Varázsparaván bábcsoport, Mezőtúr

„A legjobb rendezés”
Kalász szakkör, Mezőtúr

Mezőtúr Város 
Önkormányzatának különdíja:
Csibészke bábszakkör, Szolnok

Karcagi Szakképzési Centrum 
Mezőtúri Teleki Blanka 

Gimnáziuma különdíjasa:
Kalász szakkör, Mezőtúr

Minden csoportnak gratulálunk a 
bemutatóhoz. Köszönjük a felkészí-
tők munkáját és a szakértő zsűri 
közreműködését. 

Köszönjük Mezőtúr Város Önkor-
mány zata, Katolikus Általános 
Iskola és óvoda, Mentész Zrt., 
Szebik 2001 Kft., Karcagi Szak-
képzési Centrum Mezőtúri Teleki 
Blanka Gimnáziuma, Ledfak Kft. 
támogatását és mindenkinek aki 
hozzájárult a bábfesztivált sikeres 
megrendezéséhez. 

Gyermekkönyvtár

„Szépen írni… az már majdnem 
annyit jelent, mint szépen gondol-
kodni, és ettől már csak egy lépés a 
szép cselekedet.”

(Thomas Mann)

Valóban szép cselekedet volt 
annak a 35 kisdiáknak a részéről, 
akik pedagógusaikkal együtt április 
27-én délután részt vettek a Korom 
Gyuláné emlékére rendezett szépíró 
versenyen. Nagy szó ez a mai világ-
ban, amikor már az a hír is szárnyra 
kapott, hogy fölösleges megtanítani 
a gyerekeket kézzel írni. Ezen a 
délutánon immár 13. alkalommal 
lelassítottuk az időt, hagytuk, hogy 
gömbölyödjenek a betűk, rajzolód-
janak a fecskefarkak. Öröm volt 
ránézni az elkészült munkákra, 
hiszen nem divat már a szépírás. 
Következzen a szépírók közül a leg-
szebben írók névsora:

I. korcsoport (1. osztály)
1. hely Rézsó Márton Miklós, 
Mesterszállás
2. hely Kővári Barnabás, Újváros
3. hely Papp Alexandra Viktória, 
Újváros

II. korcsoport (2. osztály)
1. hely Kovács Patrik, Kossuth út
2. hely Hegyi Kitti, Kossuth út

III. korcsoport (3.osztály)
1. hely Vad Zsófia, Kossuth út
2. hely Lakatos Csenge, Rákóczi út
3. hely Rafael Zsaklin, Rákóczi út

IV. korcsoport (4. osztály)
1. hely Fadgyas Szilvia, Kossuth út
2. hely Nagy Patrik, Rákóczi út
3. hely Berczi Nándor, Mesterszállás

V. korcsoport (5-6. osztály)
1. hely Molnár Zsófia, Kossuth út
2. hely Boros László, Kossuth út
3. hely Lakatos Zsófia, Rákóczi út

Gratulálunk a nyertesknek!

Óperenciás bábfesztivál Korom Gyuláné szépíró verseny az Újvároson

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és 
vásárlások útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban 
fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újságo-
kat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképező-
gépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, 
akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjtemény-
tárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban 
hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik 
adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és 
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a 
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük. 

Tisztelettel az egyesület nevében: 
Szabó András

egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kertgondozásból származó zöldhulladé-

kok begyűjtése 2018-ban is a szelektív hulladék (narancssárga kuka) ürí-
tésével egy időpontban, négyhetente történik.

A hulladékok elszállítása továbbra is az általunk forgalmazott biológia-
ilag lebomló zöld zsákokban lehetséges melynek ára: br. 200 Ft/db.

A zsákok megvásárolhatóak a Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén 5400. Mezőtúr, 
Kávási S. u. 25. szám alatt.

Köszönjük megértésüket.
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

06-56-350-037
www.mturiellato.hu
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arTúr Fesztivál - 2018. augusztus 7-11.
InFusion Trió, Zanzibar, Péterfy Bori & Love Band, 

Ewald Rézfúvós zenekar

Túri Vásár - 2018. augusztus 12.
Republic, Alma Zenekar

...és még sokan mások!

Közösségfejlesztő képzések Mezőtúron és Szarvason 14-35 év 
közöttiek és 60 év felettiek részére

A képzéseken való részvétel ingyenes, a résztvevő a képzés végén tanúsít-
vány kap. Jelentkezés folyamatosan!
További információ az efop135@gff-szeged.hu e-mail címen kérhető. 

Online jelentkezés: https://goo.gl/forms/vIhcK2p6mKuIDNZv1

Választható képzések:

1. „Fától az erdőt - Élménypedagógiával az összetartó közösségekért 
(20 óra)
Várható indulás, a minimális csoportlétszám elérése esetén
A képzés célja, hogy:
- felkészítse a pedagógusokat és szociális szakembereket arra, hogy 
közösségek belső működését felismerjék
- információkat szerezzenek arról, hogy a csoportok megerősítése és a 
konfliktusok kezelésére az élménypedagógia módszertan segítségével
- a résztvevők képesség váljanak az egyes élménypedagógiai foglalkozá-
sok megtervezésére, megvalósítására. 

2. Szervezet és közösségfejlesztés alapjai (8 óra)
Várható indulás a minimális csoportlétszám elérése esetén. 
A képzés célja, hogy:
- szervezet- és közösségfejlesztés alapfogalmainak megismertetése a 
résztvevőkkel 
- közösségfejlesztés, közösségi munka működési feltételeinek megismer-
tetése a résztvevővel

3. Közösségi aktivitás erősítése a helyi kezdeményezések megvalósítá-
sának gyakorlati alapjai (24 óra)
Várható indulás a minimális csoportlétszám elérése esetén.
A képzés célja, hogy:
- azok a résztvevők, akik egy adott településen program- és rendezvény-
szervezési szerepet vállalnak, gyakorlatban hasznosítható tudást szerez-
zenek a feladatok megoldásához
- megtanulják az igényfelmérés folyamatát és az igények alapján szerve-
zett rendezvények szervezésének, a közösség aktivizálásának módját
- a résztvevők tudjanak (a képzés végére) egy forgatókönyvet elkészíteni, 
kiemelt figyelemmel annak költségvetésére
- a résztvevő legyen képes egy lebonyolítási ütemterv összeállítására
- a résztvevők tanulják meg, hogy miként kell a tapasztalatokat összegez-
ni, a módosításokat átvezetni egy újabb program megszervezésekor

MEZŐTÚRI AFC 
FELNŐTT LABDARÚGÓ 
CSAPATÁNAK TAVASZI 
HAZAI MÉRKŐZÉSEI:

MÁJUS 20. 17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – TÓSZEG KSE

JÚNIUS 2. 17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – JÁNOSHIDA SE

A Mezőtúri AFC
férfi felnőtt kézilabda csapatának
2018. évi tavaszi szezonjának 

hazai mérkőzése

2018. május 12. szombat 18:00
Mezőtúri AFC-SYNGENTA – 

UniTurn Kunszentmárton

A Mezőtúri AFC ifjúsági 
csapatának mérkőzései minden 

felnőtt meccs előtt 2 órával 
kezdődnek.

Várunk minden kedves 
szurkolót a mérkőzéseinkre!
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Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom 

Önöket 
2018. május 30-án (szerdán)

16 órára.
Hely: MSZP képviselői irodája 

(Dózsa Gy. u. 1.)
Tisztelettel: Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

Vízparti Fieszta
2018. június 9. szombat

(Részletek a következő lapszámban)

III. Balatoni Pinki Horgászbolt
Feeder Kupa

2018.04.29 – 30.
Balaton, Zamárdi.

A versenyzők, helyezésük sorrendjében: 

1.hely: Kiss Zoltán
2.hely: Ifj. Nyeső Csaba
3.hely: Nyeső Csaba
4.hely: Csikós Attila
5.hely: Veres Imre
6.hely: Id. Bozsó József
7.hely: Kóródi Imre
8.hely: Feit János
9.hely: Mészáros Tibor
10.hely: Kovács Ferenc
11.hely: Bozsó Róbert
12.hely: Ónodi Lajos
13.hely: Berta Ferenc
14.hely: Gergely Sándor
15.hely: Ifj. Bozsó József
16.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos
17.hely: Ványai Zoltán
18.hely: Kerékgyártó Zoltán
19.hely: Szerencsés István
20.hely: Török Bálint
21.hely: Hajdú Róbert (Pinki)
22.hely: Csató Gulliver Gábor
23.hely: Putnoki Gábor
24.hely: Vásárhelyi Lajos

Össz fogás: 36,42kg.

Legnagyobb hal: 
Gergely Sándor: 0,48kg. Bodorka.

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, Dynamite Baits, Top Mix, Ványai Zoltán, 
Metzker Krisztina, HEATHLAND Zamárdi, Pont Tv, 

Blaha Ferenc, Mezőtúr és Vidéke.

KÖVESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS:

www.facebook.com/
Közösségi Ház Mezőtúr

www.facebook.com/
Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/
Mezőtúri Városi Televízió
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Városi Gyermeknap
2018. május 27. Városi Strandfürdő
2018-ban is várunk kicsiket és nagyokat egyaránt

a Városi Strandfürdő területén.
Többek mellett velünk lesz a 

100 Folk Celsius, Varga Feri és Balássy Betty és Opitz Barbi is! 
Részletes program hamarosan! 

2018. április 28-án Nádudvaron 
került megrendezésre a III. Kövy 
4Fight Nádudvar Kupa Nyílt kick-
box verseny a WAKO világszervezet 
égisze alatt. A májusi WAKO világ-
kupa előtt ez volt az utolsó megmé-
rettetése a kick-boksz versenyzők-
nek. Ennek megfelelően az ország 
kick-boksz elitje képviseltette magát 
point-fighting, light-contact és kick-
light kategóriákban, öt tatami felüle-
ten. Mind a bírák, mind pedig a 
versenyzők komoly testi és lelki 
kihívással néztek szembe a mintegy 
300 mérkőzés során. Bármilyen stí-
lusú versenyző nevezhetett, aki 
elfogadta a kick-boksz szabályrend-
szert, így elég sokrétű volt a felhoza-
tal, de a kick-boksz versenyzők 
domináltak.

A nagy létszámú nevezésnek 
köszönhetően nem volt ritka 10-12 
fős súlycsoport sem. Ahol négynél 
kevesebb versenyző volt a súlykate-
góriában, azt a szervezők egy másik 
súlycsoporttal összevonták, ezáltal 
biztosítva a több mérkőzés lehetősé-
gét. A tavalyi évhez hasonlóan a 
junior és a felnőtt korosztályt ismét 
egybevonták, így a 16 évet betöltött 
versenyzők akár a 30 éves felnőttek-
kel is összekerülhettek. 

Szakosztályunkat 4 fő képviselte 
a megmérettetésen kick-light kate-
góriában. Lajter Dorina +65 kg-ban, 
Tóth Károly -71 kg-ban, Kurgyis 
Csaba -63 kg-ban, és Ádám Sándor 
-63 kg-ban.

Az első fordulóban Tóth Károly 
Karimó és Kurgyis Csaba is veresé-
get szenvedtek, így számukra véget 
ért a küzdelem. Tóth Károly Karimó 
összesítésben a 6. helyen, míg 
Kurgyis Csaba az 5. helyen végezve, 
érem nélkül maradtak. Ádám 
Sándor ismételten a felnőttek között 
mérettetett meg. A sorsolásnak 
köszönhetően első körben az 
ország egyik legjobb kick-boksz 
egyesületének a Halker Team ver-
senyzőjével nézett farkasszemet, 
azonban egyhangú pontozással 
szinte lemosta a tatamiról. A máso-
dik körben az évek óta veretlen 
Szűcs Rolanddal csapott össze, a 
tavaly elszenvedett vereség revans 
lehetőségével, azonban, bár nagyon 
vékony paraszthajszállal, de ismét a 
bajnok örülhetett, így Sanyika a 
harmadik helyért bokszolhatott, 
melyet ismételten simán behúzott, 
ezáltal a 3. helyen végzett.

Lajter Dorina a döntőben az 
aranyéremért folytatott küzdelem 

során egy nagyon rutinos taek-won-
dó válogatottal mérte össze tudását, 
azonban az ellenfél mentálisan erő-
sebb pozícióban volt és ő uralta a 
küzdőteret, ezáltal az ő kezét emel-
hették a magasba a mérkőzés végén. 
Dorcsi a 2. helyen zárta a versenyt.

Ismét sikerült bebizonyítanunk, 
hogy bármely, lábtechnikát is hasz-
náló, 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, 

és több, mint 3000 nevezőt felsora-
koztató kick-boksz világkupán is 
ismételten sikerül helyezést elér-
nünk, és versenyzőink kijuthatnak 
az ősszel megrendezésre kerülő 
Olaszországi Világbajnokságra

Külön szeretnék köszönetet mon-
dani a versenyzőknek, akik a men-
tális teher mellett is kihozták 
magukból a lehető legtöbbet, és 
mindent megtettek azért, hogy a 
szakosztály minél eredményesebb 
napot zárjon. 

Bíró László
edző

III. Kövy 4Fight Nádudvar Kupa

Tisztelt Lakosság!
A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségüket kéri a 

Gyermeknap létrehozásához, melyhez bármelyjellegű támogatást szívesen 
veszünk (játék, anyagi segítség, ruházat).

Az adományokat a Mezőtúr, Kossuth L. tér 1., magas földszint 4. szám 
alatt található irodánkban adhatják le.

A segítségüket előre is köszönjük!
Tisztelettel: 
Rafael István 

elnök

„Házhoz megyünk!” és” BikeSafe 

„Házhoz megyünk!” és” BikeSafe” kerékpár regisztráció:
- 2018. május 14-én 09-11 óra,
- 2018. május 23-án 14-16 óra között a Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. Közösségi Házának aulája.

A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft tisztelettel meghívja
Önt és családját a 

„Hozzánk tartozik” – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár
mezőtúri elemei 

című új kiadványának bemutatójára.
A bemutató helyszíne, időpontja:

Közösségi Ház (Mezőtúr, Szabadság tér 17.) 124-es terem
2018. május 18. (péntek) 10 óra 30 perctől

A bemutató programja:
Szabó András: A mezőtúri helyi értéktár létrejötte és munkája

Pusztai Zsolt: A kiadvány bemutatása

A kiadvány létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatta.
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2018. április 18.
Mezőtúr Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN 

Mezőtúr Város Önkormányzata 2017. március 31. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívásra, melyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 494.781.343,- Ft, azaz Négyszázkilencvennégymillió-hétszáznyolcvanegyezer-
háromszáznegyvenhárom forint összegű, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásra érde-
mesnek ítélt.

Jelen projekt célja Mezőtúr és térségének felzárkóztatásával, partnerségi együttműködéssel a helyi gazdaság fejlesztését és a minőségi közszolgáltatáso-
kat biztosító, aktívan együttműködő önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozások hálózatának kiépítése.
A projekt megvalósításának időszaka 36 hónap, amely alatt 15 fővel nő a humán szolgáltatások terén az elhelyezkedő szakemberek száma, továbbá 
különböző képzések, tréningek, egészségnapok, fiatalokat érintő programok, preventív programok, klubok, rendezvények, tanulmányok, marketing és 
kommunikációs szolgáltatások kerültek betervezésre, illetve roma médiaműsor kerül sugárzásra, felújításra kerül a mezőtúri Közösségi Ház. 
A projekt keretében az alapszolgáltatások fejlesztésére épülve, a helyi igények kielégítésével, célzott programok megvalósításával kerül a projekt megva-
lósításra. 
A projekt célkitűzései közé tartozik az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, a foglalkoztathatóság javítása, a hátrányos helyzetű célcsoport 
felzárkóztatása, munkaerő-piacra történő integrációjuk előmozdítása. Cél továbbá a hosszútávon fenntartó, a helyi kezdeményezések következtében 
önmagukban is életképes, működő programok megvalósítása, a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése, a munkaerő-piac kereslet és kínálati 
oldalának komplex megszólítása, bevonása, mozgósítása, az egyes kisközösségek, mint helyi közösség és szemléletformáló legkisebb egységek progra-
mokba történő bevonása, a közösség erősítése.
Mezőtúr Város Önkormányzata a projektet 7 konzorciumi taggal együttműködve valósítja meg, a projekt részvevői továbbá: Túrkeve Városi 
Önkormányzat, Mezőhék Község Önkormányzata, Mesterszállás Községi Önkormányzat, Kétpó Község Önkormányzat, Örményes Községi Önkormányzat, 
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft., Körös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesület.

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00048

A szerződött támogatás összege: 494.781.343,- Ft.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. március 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. február 28.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
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E L H U N Y TA K
Polgárné Szentesi Mária élt 68 évet 

Patkós Károly élt 65 évet
Ecseki József élt 64 évet
Fórizs Sándor élt 64 évet

Pető Imre élt 73 évet
Makarov György élt 72 évet

Csízi Károly élt 56 évet
Tóth Lászlóné szül.: Debreczeni Valéria

élt 67 évet
Bordács Ilona élt 70 évet

Papp Bálintné szül.: Brózik Irén élt 72 évet
Magda Mária élt 90 évet

Dr. Petneházy Imre élt 78 évet
Papp Ferencné szül.: Nagy Magdolna

élt 78 évet
Szűcs Istvánné szül.: Nádházi Ilona

élt 92 évet

Nyugodjanak békében.

KÉSZENLÉTI GYÓGYSZERTÁR
Május 11-17-ig

Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.

Tel.: 56/350-637

Május 18-24-ig
Újvárosi gyógyszertár

Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

ÁLLATORVOSI üGYELET
Május 12-13-án
Dr. Bodó Péter

Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)

Május 19-20-21-én
Dr. Nagy Levente

Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

Ü G Y E L E T E K

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

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:  H-P: 8-17 ó     Szo: 9-13 ó    Vasárnap: zárva

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Fási Dóra Nóra
(Dávid Erika)

Kiss Denisz László
(Szereczki Kitti)

Lukács Zsejke
(Török Ilona)

Fodor Panna
(Vékony Erzsébet)

Kudlacsek Laura Terézia
(Bucsai Nikolett)

Márki Péter
(Garaguly Kitti)

H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Önkormányzata  a tulajdonában álló Mezőtúr,külterületi 

01299 hrsz-ú, 15 ha 6276 m2 területű, valamint a 01502/5 hrsz-ú, 6 ha, 903 
m2 területű ingatlanok 2018. évi fűtermését értékesíti.

Az összegszerű ajánlatot legkésőbb 2018. május 18. (péntek) 12,00 
óráig írásban, lezárt borítékban kell benyújtani személyesen a Mezőtúri 
Közös Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr Kossuth tér 1.) titkárságán, 
vagy postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti címre. A 
borítékra írják rá: „Árajánlat a 01299 hrsz-ú kaszálóra.”, illetve „Árajánlat 
a 01502/5 hrsz-ú kaszálóra.”

Mezőtúr, 2018. április 26.
Herczeg Zsolt 
polgármester


