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Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testülete
Az önkormányzati választásokat követően 2019. november 7-én megalakult Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testülete,
amely e nappal el is kezdte a közös munkát.
A 2019. október 13-i önkormányzati választáson a névjegyzékben szereplő 13698 szavazásra jogosult személyből 5790 fő adta le szavazatát a szavazóhelyiségekben, mely 42,27 % -os részvételt jelent. Mezőtúr város polgármestere Herczeg Zsolt lett.
Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők fogadalom tétele után, a képviselő-testület bizottságainak elnökei és tagjai is megválasztásra kerültek.
Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testülete:

Herczeg Zsolt
polgármester
FIDESZ-KDNP

Kötél János
képviselő
1. egyéni választókerület
TEKE

Kovács Mihály
képviselő
2. egyéni választókerület
TEKE

Harmat Mihályné
képviselő
3. egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP

Dr. Siposné Varga Ildikó
képviselő
4. egyéni választókerület
TEKE

Patkós Lajos
képviselő
5. egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP

Szűcs Dániel
képviselő
6. egyéni választókerület
FIDESZ-KDNP

Rózsa Endre
képviselő
7. egyéni választókerület
TEKE
Folyt. a 2. old.

Adventi gyertyatyújtés

3. old.

A segíteni akarás Mezőtúron is megmutatta magát

6. old.

A civil szervezetek és a klubok szerepe városunkban

4. old.

Kiss Gábor olimpiai vízilabdázó Mezőtúron

9. old.

Programajánló

5. old.

A WFC K1 Magyar Bajnokai

11. old.
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Kovács Attila
képviselő
8. egyéni választókerület
TEKE

Batta Attila Viktor
képviselő
kompenzációs lista
FIDESZ-KDNP

2019. december 6.

Kovács Péter
képviselő
kompenzációs lista
TEKE

Patkós Éva
képviselő
kompenzációs lista
FIDESZ-KDNP

Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testületének bizottságai:
Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnök:
Kovács Attila (TEKE)
alelnök:
Patkós Lajos (FIDESZ-KDNP)
képviselő tag:
Szűcs Dániel (FIDESZ-KDNP)
képviselő tag:
Kovács Mihály (TEKE)
képviselő tag:
Kovács Péter József (TEKE)
képviselő tag:
Kötél János (TEKE)
képviselő tag:
Patkós Éva (FIDESZ-KDNP)
külsős tag:
Fekécs Gábor
külsős tag:
Ferencz Tamás Imre
külsős tag:
Papp Ferenc
külsős tag:
Pongrácz Zoltán
külsős tag:
Szőke Milán
külsős tag:
Valuska Zoltán
Ügyrendi Bizottság
elnök:
Szűcs Dániel (FIDESZ-KDNP)
alelnök:
Kovács Péter József (TEKE)
külsős tag:
dr. Tanács Krisztina

Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnök:
dr. Siposné Varga Ildikó (TEKE)
alelnök:
Batta Attila Viktor (FIDESZ-KDNP)
képviselő tag:
Harmat Mihályné (FIDESZ-KDNP)
képviselő tag:
Kovács Mihály (TEKE)
képviselő tag:
Kötél János (TEKE)
külsős tag:
dr. Csellár Zsuzsanna
külsős tag:
Elek Gyöngyvér
külsős tag:
Pete Lajos
külsős tag:
Tóth Lajos
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság
elnök:
Patkós Lajos (FIDESZ-KDNP)
alelnök:
dr. Siposné Varga Ildikó (TEKE)
képviselő tag:
Harmat Mihályné (FIDESZ-KDNP)
képviselő tag:
Patkós Éva (FIDESZ-KDNP)
képviselő tag:
Rózsa Endre Bertalan (TEKE)
külsős tag:
dr. Hock Ernő
külsős tag:
Gyuricskóné Horváth Ágnes
külsős tag:
Kozák Zsolt Gyula
külsős tag:
Uzsoki János

Városi Közbeszerzési Bizottság
elnök:
Kovács Attila (TEKE)
alelnök:
Patkós Lajos (FIDESZ-KDNP)
képviselő tag:
Dr. Siposné Varga Ildikó (TEKE)
képviselő tag:
Szűcs Dániel (FIDESZ-KDNP)
A képviselő-testület és a bizottságok tagjainak gratulálunk és jó munkát kívánunk!

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi
fogadóóráimon:
•
december 15.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
			
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Tisztelt Olvasó!
Ezúton köszönöm, hogy szavazataikkal lehetővé tették, hogy képviselhessem Önöket a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlésben és a városi
képviselő testületben. Véleményeiket és javaslataikat továbbra is várom.
Fogadóóráimat az előző évekhez hasonlóan a soros nyilvános ülés
előtti szerdai napokon tartom. Így problémáikat már másnap a testület
elé tárhatom, illetve a jegyzőnek is jelezhetem.
Elérhetőségeim: 20/4668124, endrozsa@gmail.com
Tisztelettel:
Rózsa Endre
képviselő

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. november 28-ai rendes ülésén
önkormányzati rendeletet alkotott
• a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 23/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,
• Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2019. december 02.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai
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, újságokat,

Adventi gyertyagyújtás

Adventnek – a karácsonyt megelőző négy hetet – Jézus eljövetelére való készülődést, a várakozást, a
remény időszakát hívjuk. Advent
első vasárnapjával kezdődik az
ünnepi készülődés, ami egyben az
egyházi év kezdetét is jelenti.

használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, akkor ne
dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. 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. Nem csak
a tárgyi emlékeket gyűjtjük, hanem a szellemi értékeket is, amely
Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy elhallgatták,
ugyanakkor fontos része a város történetének.
Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes adományokkal gyarapították a gyűjteményt!
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András egyesületi elnök
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Több szokás, hagyomány is kapcsolódik az adventi hetekhez. Az
advent fontos kelléke, az adventi
koszorú a XIX. századból származik. Mezőtúr városának az elmúlt
években kialakult a saját hagyománya az adventi időszakra. A négy
ünnepi vasárnapon a város különböző pontjaira invitálják a szervezők a lakosságot egy közös ünnep-

adott otthont az eseménynek, ahol
a történelmi egyházak képviselői
áldották és szentelték meg a városi
adventi koszorút, melynek első
gyertyáját Herczeg Zsolt Mezőtúr
város polgármestere gyújtotta meg.
Majd Bodorik Sándor nyugalmazott
könyvtáros osztotta meg a közönséggel adventi gondolatait.
A műsort a Teleki zenekar, a
Teleki Énekegyüttes és a Városi
Pedagógus Énekkar adta. A zenekar
tolmácsolásában egy Kimnowak és
egy Pink Floyd számot hallgathattunk meg, amelyet Bán Lőrinc gitárjátéka követett egy Stanley Myers
dallal, majd a vers és a zene találkozását figyelhettük meg Papp Róza
és Bán Lőrinc előadásában. A
műsor második felében a Teleki
Énekegyüttes és a Városi Pedagógus
Kórus hozta el nekünk a különböző
nemzetek adventi dalait. A műveket
Kugyela Anna tanárnő gyűjtötte egy
csokorba. Az előadást egy közös
éneklés zárta.

Tisztelt Érdeklődők!
Irodánkban megvásárolhatók az alábbi kiadványok:
1. Bodorik Sándor: Mezőtúr város története 1944-2014
2. Kiss Imréné Mikes Éva: „Agyagcsodák megálmodója” Badár Balázs
túri műfazekas mester és családja a művészet útján
3. Lámpás, A Bodoki Fodor Helytörténet Egyesület honismereti, közművelődési és irodalmi lapja
4. Hornok Ernő: Körös menti ízek
5. Mezőtúri helytörténeti füzetek, a teljesség igénye nélkül:
• Varga Lajos: Túri vásár
• Szabó András: Mezőtúr elfelejtett múltja
• Dr. Gombás István: Mezőtúr településföldrajza
• Bodorik Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon A-tól Z-ig
• Kissné Mikes Éva: Festők, faragók, népművészek a Berettyó partján
Valamint kisebb ajándéktárgyakkal (hűtőmágnes, kulcstartó, képeslap),
ingyenes belföldi kiadványokkal várjuk Önöket.
Csikósné Vida Viktória
irodavezető

lés reményében.
A 2019-es év első adventi vasárnapján a Városháza Díszterme

A műsort követően Herczeg Zsolt
polgármester úr kapcsolta fel a
Városháza ünnepi díszkivilágítását.
Köszönjük a közreműködők
részvételét és köszönjük, hogy
ilyen sokan velünk ünnepeltek.
Bodor Márti

JÁTÉK a Smile Büfében
Vásárolj decemberben 1500 Ft értékben a Smile Büfében, a blokkot névvel és
elérhetőséggel ellátva dodb be a gyűjtődobozba és december 19-én részt veszel
a sorsoláson. Több „kisebb” ajándék
mellett fődíjként gazdára talál egy 7
részes smile-s ágynemű garnitúra!
Smile Büfé a Közösségi Ház
földszintjén!
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Ünnepi díszbe öltöztek a fenyőfák a Közösségi
Házban és a Városházán

A hagyományokhoz híven idén is
óvodások és általános iskolások
díszítették fel a Közösségi Ház és a
Városháza fenyőfáit, melyek ezután
Mezőtúr város karácsonyfáivá váltak.

2019. november 28-án délelőtt a
Csoda-vár Óvoda Cirmi és Mókus
csoportjai segédkeztek a Közösségi
Ház karácsonyfájának feldíszítésében. Az eseményre saját kezűleg
készített díszekkel készültek, majd
11 órától egy kis műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket. Herczeg
Zsolt polgármester úr munkahelyi

elfoglaltsága miatt Pozderka Korcsok Anita köszöntötte a gyermekeket a Jurta teremben, majd az

A civil szervezetek és a helyi klubok szerepe
városunkban

önkormányzat nevében szaloncukorral és üdítővel látták vendégül az
óvodásokat. A feldíszített karácsonyfa a Közösségi Ház előtt került
elhelyezésre, hogy a város lakosai is

gyönyörködhessenek benne.
A délután folyamán a Kossuth
Lajos Általános Iskola diákjai díszítették fel – szintén kézzel készített
díszekkel – a Városháza aulájába felállított karácsonyfát. A gyerekek 13
órakor zenés műsort adtak, ezzel is
emelve az ünnepi hangulatot. A diákok kedvességét Herczeg Zsolt pol-

gármester úr köszönte meg és adta
át a szaloncukrokat rejtő csomagot.
Szerk.

2019. december 6.

A több éves hagyományokhoz
híven idén is közös beszélgetésre
invitálta a városunkban működő
bejegyzett civil szervezetek és klubok vezetőit Herczeg Zsolt Mezőtúr
város polgármestere és Bordács
László a Mezőtúri Közművelődési
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője.

Bordács László köszöntötte a
jelenlevőket, majd tájékoztatást tartott a Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
múzeumi, sport és kulturális feladatellátásáról. Az ügyvezető
beszámolt arról is, hogy pályázati
támogatásnak köszönhetően felújításra kerültek a Közösségi Ház termei, folyosói és vizesblokkjai. Így
megújult környezetben továbbra is
várják a házba működő klubokat és
valamennyi látogatót. Az ügyvezető
megköszönte a klubok egész éves
munkáját, színvonalas részvételü-

ket és segítségüket a városi rendezvényeken. Valamint elmondta, mint
ahogyan eddig is, 2020. évben is
kollégáival mindenben állnak a
szervezetek rendelkezésére.
Ezután Herczeg Zsolt hangsúlyozta, hogy a korábban fennálló jó
viszony és támogatási rendszer
2020. évben is tovább fog működni
és lehetőségeikhez mérten igyekeznek az egyesületeket, alapítványokat, valamint a klubokat továbbra is
támogatni. Hangsúlyozta, hogy az
azonos gondolkodásmód, az
együttműködés és a közös tenni
akarás a városért a közös munkában összehozza az embereket.
A település érdeke a legfontosabb, az értékes társadalmi élet

fenntartás a cél és ebben fontos
résztvevők a civil szervezetek. A
polgármester is megköszönte a
szervezeteknek a különböző eseményeken való részvételt és segítséget. A délután folyamán a jelenlevőknek lehetősége nyílt kérdéseket
feltenni a polgármester és az ügyvezető felé. A találkozó végén Herczeg
Zsolt polgármester Bodorik Sándor:
Mezőtúr város története 1944-2014.
című könyvével köszönte meg a
jelenlévők egész éves munkáját.
Kalán Hajni

„A boldogságot nem a pénz hozza el hanem az, ha segíthetünk másokon”
működésének köszönhető.
A Külügyminisztérium segítségének köszönhetően még karácsony
előtt odaér az adomány, amelynek
nagy hasznát veszik majd az ott élők.
Boldog István emlékeztetett,
hogy „jónak lenni jó”, ahogy az
MTVA adománygyűjtő műsorában
is elhangzik, segítsünk másokon,
mert megtehetjük. Megköszönte a

Major Zoltán és felesége, a Zo-Ha
Trans Kft. tulajdonosai megkeresték
Boldog Istvánt a térség országgyűlési képviselőjét, hogy szívesen segítenének kárpátaljai rászorulókon.
Így 2019. november 27-én 4 tonnányi ruhaadomány indult útnak
Kárpátaljára,
Nevetlenfaluba,
amely egy hatalmas összefogás

eredményeként valósulhatott meg.
Boldog István országgyűlési képviselő elmondta, hogy sajnos
Kárpátalján nagyon sok a rászoruló, ezért is öröm számára, hogy
útnak indulhatott ez az adomány,
amely a Zo-Ha Trans Kft., Herczeg
Zsolt polgármester és Keresztes
Péter Pál volt polgármester együtt-

Major házaspár, a polgármester úr
és Keresztes Péter Pál segítségét,
valamint azokét is, akik eljuttatják
az adományt Kárpátaljára.
Herczeg Zsolt polgármester
elmondta, hogy fontosnak tartja,
hogy segítsünk elesett, rászoruló
embertársainkon a mindennapokban is.
Kalán Hajni
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Programajánló

II. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Katolikus Templom
Program időpontja: 2019. december 08. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Kelemen Márton 06/56 350-075
A városi koszorú második gyertyáját Dr. Balla Vilmos jegyzői referens
gyújta meg, majd Elek Timi szőnyegszövő, a „Mezőtúr Kultúrájáért” díj
2019. évi kitüntetettje gondolatai következnek.

Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok 21. Túri
Találkozója
Program helyszíne: Kossuth Lajos Általános Iskola aulája
(Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 84.)
Program időpontja: 2019. december 15. 10 óra

Ezt követően a Vivace Kamarakórus hagyományos koncertje veszi kezdetét. Az énekkar vendége az Andante kamarakórus lesz, Abonyból.
A két kórus kapcsolata munkahelyi beszélgetésből indult. Kórusunkat
2018-ban meghívták Abonyba, az ottani adventi hangversenyükre. A közös
koncertnek óriási sikere volt, s elhatározták, hogy a következő évben
Mezőtúron találkoznak majd.
Az Andante kamarakórus 2002-ben alakult a Bihari János Zeneiskola 50 éves
évfordulója alkalmából, először csak egyszeri fellépésre. Később Nosztalgiakórus
néven folytatták az öröméneklést. Az Andante Kamarakórus vezetője Reich
Anikó, aki nagy szakmai felkészültséggel és igényességgel vezeti a kórust.
Legfrissebb minősítésük ez év október 19-én, Egerben volt, ahonnan arany minősítéssel tértek haza.
A Vivace és az Andante kamarakórus közös hangversenyére szeretettel
várják Mezőtúr zeneszerető közönségét.
Szervező: MKS KN Kft., Vivace Kamarakórus

Véradás 2019
2019. december 18-án 8-13 óráig
VÉRADÁS a Közösségi Házban.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,
lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
ADVENTI KOSZORÚ ÉS MÉZESKALÁCS
készítő versenyt hirdet!
Kategóriák: gyermek, felnőtt amatőr, felnőtt profi
A versenymunkák leadási határideje:
2019. december 9. gyermekkönyvtár
Ünnepélyes eredményhirdetésre december 15-én
16 órakor kerül sor.
A koszorúkból és mézeskalácsokból kiállítás nyilik, mely megtekinthető
december 13-15 között a Közösségi Ház 124-es termében.

III. Adventi gyertyagyújtás

Program helyszíne: Közösségi Ház nagyterme
Program időpontja: 2019. december 15. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bordács László 06/56 350-075
Advent harmadik vasárnapján a Közösségi Házba hívjuk kedves vendégeinket. Dr. Enyedi Mihály jegyző gyertyagyújtását követően Bacsa
Miklósné a Városi Nyugdíjas Klub volt vezetője, a „Botyánszky János” díj
2019. évi kitüntetettje osztja meg velünk gondolatait. Az est hátralevő
részében a Dalvarázs Együttes hangversenyét hallhatjuk.
A Dalvarázs Együttes szeretettel várja a tisztelt érdeklődő közönséget karácsonyi hangversenyére. Műsoruk tartalma műfajokon és korokon átívelő. Az
énekes szólistákat zenekar kíséri. A szólisták között elismert énekesek és ifjú
tehetségek állnak színpadra.
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.
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Programajánló

A segíteni akarás Mezőtúron is megmutatta magát
Október és november hónapban
Levi lépteiért fogott össze az ország.
Városunkban a jó ügy hírnökei
Szegény Dóra és Nagy Csaba voltak.

beteg a speciális génterápiát.
Mikor Zente esetében összegyűlt
az összeg, egy újabb összefogás
indult Levente számára. Szegény
Dóra a Mezőtúri Városi Televízió
kérdésére elmondta, hogy országosan nehezen indult a gyűjtés, ezért
is gondolták, hogy csatlakoznak az
akcióhoz. Hívd meg Levit egy
„kávéra” szólt a felhívás. A szervezőkhöz elsőként Szűcs Dániel
városi képviselő csatlakozott.

Szegény Dóra és párja Nagy Csaba

Elsőként Zente gyógyulására
indult adakozás, majd később
Levente számára gyűjtött az ország.
Mindketten egy nagyon ritka betegségben, gerincvelői izomsorvadásban, vagyis SMA-ban szenvednek.
Az SMA egy ritka genetikai betegség, melyre jelenleg csak egyetlen
kezelés létezik a világon: egy génterápiás készítmény, melynek ára 700
millió forint. Az összegen túl az
idővel is harcolni kell, hiszen legkésőbb kétéves koráig kaphatja meg a

Megnézték a lehetőségeket, a feltételeket miként lehetne csatlakozni az országos mozgalomhoz. Az
eseményt Herczeg Zsolt polgármester úr is támogatta, valamint Dóri
volt munkatársai is a jó ügy mellé
álltak. Az első gyűjtés után 456 000

Ft került átutalásra az Összefogás
Levente Lépteiért Alapítvány számára. Az október 27-ei eseményt
támogatták:
Szűcs Dániel, Kámán Klára,
Kozma Józsefné, Tóth Erika, Varga
Ildikó, Veres Barkács, Vékony Vasker,
Pocakos Étterem, Szilágyi Laci és
Szabóné Kecse Kriszti, valamint mindenki, aki bármilyen összeggel segítette a gyűjtést.
Az akció november 3-án folytatódott egy jótékonysági sütivásárral.
Levi rehabilitációjára ezúttal 387
585 Ft gyűlt össze. A körülbelül 35
tálca sütemény délelőtt 11-re elfogyott. Az eseményt támogatta:
Csányiné Mayer Zsuzsanna,
Orosz Ancsa, Orosz Gabriella,
Csuka Mária, Kiss Brigitta, Váriné
Tóth Mária, Vékony Rita, Katona
Mirjam, Kámán Klári, Szűcs
Jánosné, Varga Ildi, Tóthné Tóth
Adrienn, Juhászné Török Orsolya,
Nagy Mihályné, Csató Rozália,
Kelemen Márton, Fáncsik-Ádám
Nikolett, Kecséné Tomasovszki
Mária, Varga Erika, Körmöndiné
Takács Kitti, Tóth Erika, Szőkéné
Farkas Ilona, Fehérvári Ildikó Anna,
Veres Barkács, Pocakos Étterem,

Kreatív Papír-írószer, Patkós Erika,
Bihariné Zoltán Emese, Fekécs
Krisztina, Kovács Lajos, Szűcs
Dániel, Tóth Erika, Kozma Józsefné,
valamint azok, akik a helyszínre
vitték ki a süteményeket és természetesen, azok akik megvásárolták
azokat.
A Mezőtúri Futók Társasága is
szeretett volna Dóriékhoz csatlakozni, ezért egy jótékonysági futást
hirdettek Török Anita vezényletével, ahol 69 865 Ft gyűlt össze.
Dóriék a térség más településén
is úttörők voltak, az ő hatásukra
indult gyűjtést Szolnokon és
Törökszentmiklóson, majd érkezett
megkeresés hozzájuk Gyomaendrődről is.
Végül a csoda megismétlődött.
Összegyűlt a 700 millió forint, így
Levi is megkaphatta a Zolgensmakezelést.
Az összefogáshoz szívből gratulálunk, Dóri és Csabi munkája példaértékű lehet számunkra. Levinek
és szüleinek pedig sok erőt kívánunk a gyógyuláshoz!
Bodor Márti
Fotók forrása: a szervezők
facebook oldala
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A „szeretetről”

Közeleg a „Karácsony” a szeretet
ünnepe,
mit nehezen vár a földkerekség
felnőttje s gyereke.
Szeretetünket kimutathatjuk soksok minden mással,
nem csak a megszokott, karácsonyi ajándékozással.
Az ajándékozásnak ne csak az
anyagi tömege vonzzon,
hanem szeretetből és szívből,
boldogan áradjon.
A szeretettel adott ajándéknak,
megnő az értéke,
mikor az ajándékozottnak,
boldogság kerül a szívébe.
A boldogságért sok mindent lehet
tenni,
de a legfontosabb, mindig szívből
kell szeretni.
Lehet a szeretet: Szülői, Apai,
Anyai, Gyermeki, Baráti,
de a legfontosabb mindig, szívből
kell áradni.
Ahol szeretet van az emberek
lelkében,
ott boldogság lakozik mindenki
szívében.
Aki szeretetben és boldogságban
tud élni,
a nehéz helyzetekben is bátran
mer remélni.

Mert a remény is fontos az ember
életében,
hogy béke és boldogság legyen a
lelkében.
Ha ezen feltételek mindegyike
adott,
akkor az az ember biztosan
kiegyensúlyozott.
A szeretet és a boldogság elválaszthatatlan,
hogy örömmel éljünk ebben a
hazában.
Ebbe a városba ahova születtünk,
ahol felcseperedtünk és meg is
öregedtünk.
Az élet utunknak lassan végére
járva,
szeretettel gondoljunk, minden
megélt boldogságra.
Minden boldogságra, míg szeretetben élünk,
ami „Isten kegyelméből” megadatott nékünk.
Kívánok mindenkinek szeretetteljes Boldog Karácsonyt, Kellemes
Szilvesztert, mivel zárjuk az évet,
ezt követően reményekben Boldog
Újévet.
Kun Péter

Ember, vigyázz
Ember, maradj a Földön,
Ne vágyakozz más bolygókra,
Ha el is jutsz oda, ott majd
Mi lesz veled, mit hozol haza,
És mit viszel oda?

Ember, hát vigyázz,
A világ teremtve van,
Nem fogod megismerni
A megismerhetetlen hatalmat,
De te uralni akarsz másokat.

És ne mondja senki, hogy
Fontos ez az ismeret,
Mert ez nem más, mint
Új bolygóról uralkodni vágyás
A földi lét felett.

Vigyázz, mert a világűr,
Az már nem a tiéd,
Te a földi életet kaptad,
Hát ne akarj
Hatalmat minden felett.

Látni messzi-távolból,
Hogy uralhatod a Földet,
Hogy teszel tönkre embert,
Növényt, állatot, mindent,
Hogy uralkodj az emberek felett.

Még azt sem tudod,
A Föld, hogy keletkezett,
Engedd, hogy a Földön
Béke legyen, becsüld meg
Földi életedet.

Látni téged, ha reggel
Kilépsz a házból,
Látni kit vársz a sarkon,
Kinek adsz csókot este,
És kit ölelsz, ha itt az ideje.

Ne akarj a világűrbe menni,
Úgy sem teheted,
Ne sodord végveszélybe
Ajándékba kapott
Földi életedet.

És kinek adsz fegyvert
A kezébe, és kit akarsz
Látni megfélemlítve,
Világűri hatalmad által,
A hazug célú tudománnyal.

Dr. Keresztes Károly

www.mkskft.hu
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Takácsné Bán Zsókára emlékezünk
Úgy 20 évvel ezelőtt, amikor még
a Mezőtúri Főiskola működött,
Takácsné Bán Zsóka összehozott,
akkor még középkorú csapatot,
akiknek gerinctornát tartott a főiskola tornatermében, hetenként.
Akkor ő könyvtárosként dolgozott a
főiskolán.
Fiatalkorában Zsóka sportoló
volt, innen eredt a mozgás iránti
igénye, amit másokkal is meg akart
osztani, azok örömére, és egészségére, akik csatlakoztak e kezdeményezéshez.
Szabadidejét megosztva, eljár-

tunk a tornára annyi éven át,
hiszen
mindenkinek jót tett.
Közben cserélődtek a résztvevők,
voltak akik elmaradtak, és akik
csatlakoztak, és volt egy mag, akik
kitartottunk. Nemcsak tornáztunk,
hanem egy jó kis csapatot hozott
össze, időnként teázással, beszélgetéssel kiegészítve, sőt még nyári
topogófőzés is belefért. Mindenki
sorsa érdekelte, nagyon segítőkész
volt és szertetetteljes.
Kedves
megyjegyzése közzé tartozott:
„Nagyon jók vagyunk lányok”,
ezzel buzdítva bennünket, akik

időközben középkorúból idősebb
korba kerültünk, és elfért néha egy
kis biztatás. A főiskola megszűnése után is vitte a csapatot, pedig
már Szolnokra járt be dolgozni.
Ekkoriban kisebb iskolák tornatermeibe jártunk, majd átkerültünk a
Mezőtúri Szabadidőközpont „Jurta” termébe, mivel az Igazgató Úr
volt olyan kedves, hogy befogadott
bennünket.
Júliusban vettük észre, Zsóka
nem abban a formában van egészségileg,
amit
megszoktunk.
Aggódtunk érte, és próbáltuk lelki-

leg támogatni, miután kiderült elég
nagy a baj. Hamarosan kórházba
került, ott látogattuk, de sajnos már
nem került ki, pedig biztattuk, vis�szavárjuk, de hiába.. Eltávozott
örökre.
Hogy az emlékét őrízzük, megszerveztük újra ezt a kis csapatot,
és ugyanúgy folytatjuk tovább,
akik részt vesznek azok pedig nyernek, mivel a mozgás mindenképpen egészséges.
Sohasem felejtünk el Zsóka !

Zsóka!

A könyvtár volt a közös életterünk: munka, tartalmas beszélgetések, viták, megvalósított ötletek,
rendezvények –összekovácsolt bennünket a siker, az olvasók öröme.
Igazi kuckót varázsoltál az Otthon
könyvtárból, ahol az odalátogatók
szerint Zsóka(néni) „Olyan figyelmesen tudott hallgatni, hogy aki
vele szemben ült, annak beszélnie kellett.”
És a főiskolai könyvtárban töltött
évek! Életed talán legizgalmasabb
időszaka. Diplomát szereztél,
tanultál és tanítottál. A hallgatók
számíthattak Rád, szerették fiatalos
stílusodat, tisztelték következetességedet. Munkatársaid elismerték
tájékozottságodat, széleskörű kapcsolatrendszeredet.

„Boldogok, akik észreveszik a
diófában a bölcsőt, az asztalt és a
koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem
látnak is.”
Élsportolói múltadból megőrizted a mozgás szeretetét, az „egy
csapat vagyunk” erejét, a céltudatosságot, felelősséget. Nehezen tűrted a jogtalanságot, a gerinctelenséget. Ezért okozott akkora fájdalmat
a főiskola megszűntetése, az ország
egyetlen eltörölt felsőfokú intézménye.
A szolnoki évekről ritkán beszéltél, túlélted…
„Az ember nem tud élni jó szó,
elismerés nélkül.”
„Boldogok, akik megtudják
különböztetni a hegyet a vakond-

túrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.”
A hited megmaradt. Erőt adott a
klub, a kórus és a kitartó tornászcsapat. A régi barátokra is több
időd maradt.
„…akik tudnak elhallgatni és
meghallgatni, sok barátot kapnak
ajándékba és nem lesznek magányosak.”
Utolsó találkozásunkkor ültél a
kórterem félhomályában, a tested
üzent: feladtad.
-Most menj el, kérlek!- mondtad
csendesen.
„A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem
pont, hanem kettőspont.”
Te már tudod az igazat, Zsóka!
Nyíri Lajosné Márti

Miért nem tudom elfogadni,
hogy vége, hogy itt hagytál bennünket? Többé nem ülünk és beszélgetünk egy csésze kávé mellett…
„Rettenetes és édes adomány,
hogy emlékezni tudunk”–döbbentem Gyökössy igazságára.
Tudod,
mostanában
újra
Gyökössy Endre könyveit olvasom.
Te vezettél hozzá, Neked köszönhetem, hogy közel kerülhettem
őszinte világához.
„Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok
tudóivá válnak…akik összhangban vannak önmagukkal, mert
nem kell azt tenniük, amit mindenki tesz.”

A tornászcsapat

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Téli depresszió - és amit tehetünk
Sokan szeretjük a telet, mások
számára viszont nehéz időszak: a
hideg, sötét és esős idő negatívan
befolyásolja hangulatunkat. Ez
akár téli depresszióhoz is vezethet,
mely az egyik leggyakoribb szezonális
betegség
hazánkban.
Általában október végén, november
elején jelentkezik, és tavasszal
megszűnik. Intenzitása nagyon
eltérő lehet, az enyhén nyomott
hangulattól a kezelést igénylő állapotig. Súlyosságát az átélt stressz
mellett a napsütéses órák száma és
más tényezők befolyásolják.
Legjellemzőbb tünetei:
• borús hangulat, negatív gondolatok, sötét jövőkép: “Olyan kedvetlen vagyok mostanában.”
• megnövekedett alvásigény,
állandó fáradtságérzet: “Nem akarok felkelni, minden nehezemre
esik.”
• fokozott szénhidrátbevitel:
“Jól esne most egy kis édesség.”
• visszahúzódás a társas kapcsolatoktól: “Hagyjatok békén, nincs

kedvem semmihez.”
• szexuális aktivitás, koncentráció és munkateljesítmény csökkenése: “Nem tudok figyelni.” “Ezt is
elrontottam.”
• feszült hangulat: “Idegesít a
zaj, idegesítenek az emberek is.”
• immunrendszer gyengesége:
“Már megint két hete meg vagyok
fázva…”
Mit tehetünk?
• Aludjunk eleget éjszaka, lehetőleg nyugodt, csendes környezetben! A tél a regeneráció időszaka
volt hosszú évszázadokon át,
hiszen a mezőgazdasági munka
zöme eddigre már el volt végezve.
A mai modern korban megvan a
lehetőségünk, hogy télen is olyan
aktívak legyünk, mint nyáron,
mindazonáltal sok jót teszünk
magunkkal, ha figyelünk testünk
jelzéseire és ha igényeljük, adjuk
meg magunknak a pihenés lehetőségét!
• Nappal, lehetőleg napsütéses
időben, legyünk minél többet a sza-

badban és mozogjunk! A napsütés
és a testmozgás kedvezően befolyásolja testünk biokémiáját, amitől
hangulatunk is javul.
• Törekedjünk az egészséges
táplálkozásra: fontosak a zöldségek, gyümölcsök, a fehérjebevitel,
és általában a változatos táplálkozás. Kerülendő a túl sok cukrozott,
vagy nagyon zsíros, nehéz étel.
Tanuljunk meg ebben is figyelni
testünk jelzéseire!
• Ismerjük fel, mi okoz stresszt
az életünkben, és kezdjünk el tenni
valamit a megoldás érdekében.
Például ha régóta halogatunk valamit, és ez zavar minket, akkor ne
halogassuk tovább, kezdjük el!
•
Kerüljük
az
olyan
stresszhelyzeteket, melyeket nem
tudunk megoldani! Felesleges terhektől szabadítjuk meg magunkat,
ha látjuk, hol vannak a határaink.
• Tanuljunk meg valamilyen
relaxációs technikát!
• Használhatunk valamilyen természetes alapú antidepresszív vagy

feszültségoldó szert (citromfű,
orbáncfű, gyömbér, és még mások).
Ha a tünetek minden igyekezetünk ellenére súlyosbodnak, kínzóvá válnak, és önerőből nem sikerül
változtatni, forduljunk szakemberhez: keressük fel háziorvosunkat,
pszichiáter szakorvost, vagy pszichológust!
Plánka Zsuzsa
pszichológua
Egészségfejlesztési Iroda
Telefon: 06-56/550-427
Emai: efi.mezotu@gmail.com
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”végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad,
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain”
/Weöres Sándor/

Búcsúsorok és emlékezés
Korom Kálmán (1933-2019)

Nehéz most a szó. Régi kedves
ismerőstől, úgy is mondhatom gyerekkori pajtástól, Wesselényi utcai
játszótárstól, majd kollégától és jó
baráttól búcsúzni nem könnyű.
Képek villannak föl a gyermekkori
régmúltból. Utcabeli játékok emlékképei: sárpuskázás, árokcsősz játszás a környék gyerekeivel, Endre
testvérével együtt, húsvéti locsolkodás, ródli csúzda, kútra járás, és a
kis uszoda, néhány diákbál szolíd
társasága, gyapotszedés, majd az
utóbbi években az ’56-os emlékek
földolgozása (könyvem számára).
Igen, őt is megcsapta ’56 történelemi szele, a szabadság áhítata, és
annak következményei. A komisz
napokat egyenes gerinccel élte át.

Ezzel a tartással és tisztességgel
futotta meg az egész utat.
Tősgyökeres mezőtúri családból
származott anyai, apai ágon egyaránt. A mezőtúri fiúgimnáziumban nagy tanárszemélyiségek
nevelték 8 éven át. Itt érettségizett
1952-ben. A Szegedi Pedagógiai
Főiskola matematika-fizika szakán
tanult tovább. A főiskolai évek után
Kunhegyesen kapott tanári állást,
ahol igazságos szigora miatt megszerették a szülők. Itt érte 1956
ősze. A szabad és független haza és
az emberi humánum eszméje
körükben is termékeny talajra
talált. Az örömteli bizakodó napok
után, a forradalom november 4.-i
vérbefojtásának döbbenete, őt és
társait röpiratok szerkesztésére
késztették. E röplapok arról szóltak, hogy „Szabad független hazát
akarunk” hogy „Nem vagyunk
fasiszták” és az internáló táborok,
Recsk és a Gulág ellen léptek fel
képek által. A röplapok terjesztésekor tetten érték őket (nyilván besúgás történt). Nem gondolták akkor,
hogy ebből nagy ügy lesz. 1957.
május 31-én éjféltájban mégis jött
érte kilenc (9) fegyveres. Bevitték a
szolnoki rendőrségre: Ezután 34
napos fogda, vallatások, gumibot,
kábel, fogkiverés stb. és börtön
következett. Ez járt ártatlan röpirat-

okért, majd állásvesztés. A népbíróság ítéletében 1957 őszén ő egy évet
kapott mint kilenced rendű vádlott,
melyet 3 év próbaidőre felfüggesztettek. Két éven át szaktanár létére kőműves munkát végzett
kőműves édesapja mellett. 1959ben kapott tanári állást a törőhalmi
iskolában. Ez évben házasodott és
feleségével Szöllősi Margittal. Hat
éven át a felsővízközi tanyasi iskolában tanítottak, ahol nagyon jól
érezték magukat. Zoli fiuk is ide
született. 1966-ban a politikai helyzet enyhülésével kerültek be a
városba a Kossuth téri általános
iskolába, ahol 1988-ban igazgató
helyettes, ’91-ben igazgató lett és
rehabilitálták. Ítéletét 1990. június
22-én a Pest Megyei Bíróság semmisnek nyilvánította. Ez azért volt
nagy megnyugvás számára, mert
’56 kérdéseiben nemhogy akkor, de
ma sem lát sok ember tisztán. A
rendszerváltás után 1992-ben, a
református egyház visszakapta
iskoláit. 1993. októberéig volt a
református általános iskola tanára
és igazgatója. Nyugdíj után még
több évig tanított más iskolákban.
Szigorú, következetes és igazságos
tanárnak tartották kollégái és szakfelügyelői is. Pedagógiai munkájáért 1988-ban megkapta a Kiváló
Munkáért kitüntető jelvényt.

1956-os helytállásáért, tettéért,
négy ízben tüntették ki. Több
emlékérem és emléklap valamint a
Hazáért Érdemkereszt arany fokozatának birtokosa. 2000-ben vitézzé avatták. Tiszti rangját is visszakapta. 2003 óta a Jász-NagykunSzolnok Megyei Mezőtúr-Túrkeve
POFOSZ szervezet elnökeként dolgozott az 56-os forradalom elismertetéséért, és intézte sorstársai ügyeit. Kunhegyesi bajtársaival is tartotta a kapcsolatot, ugyanúgy, mint a
túri ’56-osokkal, vagy az egykori
osztálytársakkal,
feleségével
együtt. Életelveiben, pedagógiai
munkájában az emberi tisztességről alkotott véleménye vezette mindig, következetes tanári szigora –
melyet volt tanítványai is elismeréssel említenek, erre épült.
Súlyosbodó betegsége miatt
kényszerült kórházba, ahol rövidesen véget ért a földi pálya.
November 20-án Jolán napon, –
édesanyjának neve napján – indult
az örökké való égi útra.
Isten veled Kálmán. Nem feledünk emléked mindnyájunk szívében élni fog.
Fájó szívvel és a régi baráti szeretettel búcsúzik:
Mikes Évi

Kiss Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó Mezőtúron

Kiss Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó Mezőtúron járt és egy
kötetlen beszélgetést folytatott a
Református Általános Iskola, a
Rákóczi úti Általános Iskola és a
Kossuth Úti Általános Iskola tanulóival, az események moderátora
Baukó Péter volt. A gyermekek ez
alkalommal betekintést nyerhettek
a vízilabdázás rejtelmeibe, és személyesen is megismerkedhettek a
sikeres játékossal.
Kiss Gábor néhány hónapja vette

át az Invictus SC szakmai irányítását. Az első megmérettetése ebben
a titulusban a 2019. augusztus 14.
és 18. között megrendezett Túri
Fullánk Nemzetközi Sport és
Életmód Fesztivál volt.

letét és ezután már könnyen bele
tudott illeszkedni az új helyzetbe.
Vegyesek voltak az érzelmei a verseny után, mivel belátta, hogy sok
munka áll előttük és rengeteg a
kihívás. Az elképzelt jövőképhez

A szakmai igazgatót azzal kapcsolatban kérdeztük, hogy mik a
tapasztalatai, észrevételei, tervei a
helyi vízilabdaélettel. Ahogy
elmondta, a nyári Túri Fullánk
Fesztivál egy új iramot kívánt tőle,
de hamar felvette a verseny lendü-

rengeteg türelem és idő kell, de
kitartással el tudják érni a kitűzött
célokat. Hosszú folyamat az, míg
egy gyermekből vízilabdázó válik.
Az eddigi eredmények nagyon
vegyesek, de a szakmai vezető szerint 2-3 év alatt egy olyan utánpót-

lásbázis alakulhat ki, amely már
részt tud majd venni az OB2-es és
OB1b-s csoportokban. További cél
az eredményes felnőtt szintű csapat
kialakítása.
Mezőtúron még csak 3 éve
működik a vízilabda szakosztály,
így látható, hogy mekkora az elmaradás, de kiemelendő, hogy vannak
jó eredményei is a játékosoknak,
van jó kiindulási alap. A legnagyobb kihívás, hogy a gyermekekben megmaradjon a kedv, hiszen
először sokkal több az úszóedzés,
mint a vízilabda. Jelenlegi cél, hogy
helyt álljanak a gyermekek azokon
a bajnokságokon, ahol elindulnak.
Ezt követően jövőre tervezik az
OB2-es csapat elindítását, majd idővel szeretnének feljutni az OB1bbe.
Kalán Hajni
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Kézis hírek
2019. október 16-án felnőtt
együttesünk Gyulára utazott, ahol
sajnos a 2 pont ott maradt. Mindent
megtettek a lányok, viszont sajnos
csak ennyi sikerült. Ugyanezen a
napon ifjúsági csapatunk elhozta a
2 pontot Gyuláról; jó, de néhol
álmos játékkal. Ezen a napon 1 győzelem 1 vereség jutott a mezőtúri
lányoknak. Nyilatkozatok a mérkőzésekről:
Dömsödi Tamás edző (felnőtt):
„Sajnos a mérkőzés elejétől látszódott a két csapat közötti sebességbeli, illetve fejbeli különbség. Ennek
köszönhetően sima vereség lett a
vége a mérkőzésnek. Azt gondolom,
hogy a lányok megtettek mindent,
erre volt elég. Gratulálok a gyulai
csapatnak.”
Dömsödi Tamás edző (ifi): „Azt
éreztem a csapaton, hogy csak
„legyünk már túl ezen” mentalitással játszunk, aminek meg is volt az
eredménye, hiszen a gyulai csapat
szinte végig vezetett. A végén pár
kapusvédéssel és szerintem rutinosabb játékkal sikerült nyernünk.”
Serdülő együttesünk 2019. októ-

ber 13-án hazai pályán a Makó csapatát fogadta. Szoros mérkőzésnek
ígérkezett, hiszen hazai együttesünk a 3., míg a makói csapat a 4.
helyet foglalta a tabellán. Remek
játékkal 26-18-ra tudtak győzni a
fiataljaink. 2019. október 22-én
Szentesre utazott az együttes, ahol
azt az utasítást kapták a lányok,
hogy kötelező a 2 pontot elhozni.
Jó mérkőzést játszottak fiataljaink
és a megbeszélteknek híven 2 pontot rakhattak a mieink a zsebünkbe
az orosházi NKCII ellen (10-21).
Csizmadia Tamás nyilatkozott a két
hét programjáról:
„Nagyon elégedett vagyok a
”lányaimmal”, hiszen végig koncentráltak, kitartottak. Teljes mértékben jól működött a védekezésünk, ami mellé párosult két jó
kapus teljesítmény. Örülök, hogy
sikerült a technikai hibákat és az
eladott labdákat is minimalizálni.”
„Jól játszottunk a mérkőzésen, a
lányok teljesítették, amit kértem
tőlük, csak gratulálni tudok!”
U14-es csapatunk is 2019. október 17-én, vasárnap Gyoma-

Az elmúlt 2 hétben is volt „termés” rendesen a férfi kézilabda
szakosztályunknál.
November
16-án Kiskunmajsával, november
23-án pedig Békéscsabával mérettette meg magát felnőtt csapatunk.
A két mérkőzésen két fontos győzelmet aratott a csapat. Az első mérkőzésen 29-27-re, míg a másodikon
34-32-re múlta felül ellenfeleit a
mezőtúri alakulat. Az ifjúsági csapatunk sajnos csak 50%-os mutatót
tudott hozni ugyanezen mérkőzéseken. MAFC-Kiskunmajsa 37-19,
Békéscsabai BDSK-MAFC 29-27.
Utánpótlás csapataink is pályára
léptek az elmúlt 2 hétben:
U14-esek
november
17-én
Karcagra látogattak, ahol Nádudvar
együttesével szemben maradtak
alul 7 fával az első mérkőzésen. A
második mérkőzésen pedig a
Szolnok együttese nem tudott kiállni, így a szabályok értelmében 10-0
lett bevésve a mieink javára.
U12-es csapatunk szintén 17-én
Békésre látogatott, ahol a város két
csapatával méretették meg magukat. Sajnos mindkét mérkőzésen
alul maradtak a mieink. Békéscsabai
BDSK-MAFC 22-8, Békési FKCMAFC 39-15.
U11-es srácok pedig Ceglédre
látogattak november 24-én, ahol az
első mérkőzésen a Törökszentmiklósi KE volt az ellenfelük.

Itt sajnos alul maradtak a mieink
25-7-re. A második mérkőzésen a
Szeghalmi NKC alakulatával mérkőztek meg a fiatalok. Itt a mi
javunkra billent a mérleg, 8-14-re
győztünk
A hazai edzők is nyilatkoztak a
mérkőzésekről:
Varga Antal a felnőttek vezetőedzője a kiskunmajsai mérkőzésről:
„Férfias küzdelemben szereztük
meg ezt a nagyon értékes 2 pontot
egy jó erőkből álló Kiskunmajsával
szemben! Örülök, hogy a játékosaim újra tudtak egymásért küzdeni...
Sajnos sérülés miatt egy újabb meghatározó játékossal kevesebben lettünk a Békéscsaba BDSK elleni idegenbeli rangadó előtt.”
A békéscsabai mérkőzésről:
„Tudtuk, hogy nehéz rangadó
várt ránk. Örülök a csapat jó hozzáállásának, illetve hogy mindenki
komolyan odatette magát a mérkőzésen. Nyomokban már olyan megoldásokat láttam a csapattól, amit
már egy ideje látni szerettem volna
és a sebességünk is meg volt hozzá.
Nagyon fontos 2 pontot szereztünk!
Készülünk a Makó elleni szombati
rangadóra!”
Ifjúsági csapatunk vezetőedzőjének Boda Péternek beszámolói:
A tarcsai meccsről: Szinte már
tendencia sajnos, hogy az első 10
percet átalusszuk. Az időkérés után

endrődön játszott, ahol két mérkőzés is várt rájuk. Szolnok volt az
első akadály, majd pedig a hazai
csapattal kellett megmérkőzniük.
Az első meccsen nem tűrően játszottak a fiataljaink és magabiztos
győzelem született (25-14). A második megmérettetés már jóval nehezebb volt. Meg is látszódott a végeredményen, de dicséret illeti a
lányokat a vereség ellenére is (2815). A két mérkőzés tartalmáról
Négyesi Tünde nyilatkozott:
„Minden egyes mérkőzés rávilágít
a további fejlesztendő területekre és
újabb célokat tűz ki elénk.” .
U12-es korosztályos fiatal tehetségeink is pályára léptek 2019.
október 17-én Békéscsabán. Két
mérkőzés is várt a lányokra. Az
első meccsen Szarvas csapatát 3-34
arányban legyőztük. A második
megmérettetésen a hazaiak erődemonstrációt tartottak és 32-4-et
mutatott az eredményjelző a
Békéscsaba javára. Katona Tibor
nyilatkozott a hétvégéről :
„Létszámilag és játékerőben is jól
sikerült a csapatösszeállítás, ideális

gárdával bizakodva vártuk a megmérettetést. A célkitűzésünk az volt,
hogy az első mérkőzésünkön a
Szarvas II. csapata ellen mindenféleképpen győzni kell, míg az Eubility
Group Békéscsabai Előre gárdáját
komoly erőkifejtésre kényszerítjük a
második összecsapáson. A tervezett
kettő pontot elhoztuk ugyan, de a
többi elképzelés nem úgy alakult,
ahogy szerettük volna. Leckét kaptunk tehát abból a színvonalból,
amelyre szorgalmas és minőségi
munkával el kell jutnunk.”
Legfiatalabbjainkra is várt megmérettetés: hazai pályán első mérkőzésen Rákóczifalva ellen léptek
pályára , ahol nagy arányú győzelem született (19-4). Szinte megismételte magát a jó játék a második
meccsen is, hiszen 20-2 arányban
győzték le Inárcs-Örkény csapatát
fiatal tehetségeink. A mérkőzésekről Janó Imre nyilatkozott:
„ Remek hétvégén vagyunk túl.
Nagyon jól játszottak a lányok mind
védekezésben, mind támadásban és
ehhez párosult egy remek kapusteljesítmény is. Gratulálok a lányoknak.”

Férfi kézilabda beszámolók
rendeztük sorainkat, és aminek
külön örülök, hogy majdnem egy
félidőn keresztül tudtuk gyakorolni
a 7-6 elleni játékunkat, ami a
későbbekben hasznos lesz. Ismét
magabiztos győzelmet arattunk egy
jó erőkből álló Majsa ellen. Hab a
tortán, hogy legnagyobb riválisunk
értékes pontokat hullajtott Tarcsán!
A békési mérkőzésről: Három
kezdőjátékosom hiányában utaztunk el a rangadóra, ami nem sok
jót
sejtetett.
A
mérkőzést
tendencionálisan rosszul kezdtük,
7-3-nál időt kellett kérnem, ami
után a 7 a 6 elleni játékkal próbálkoztunk. Gyakorlatilag az egész
meccsen az elején szerzett hátrányunk után rohantunk, ami teljesen felemésztette az energiánkat,
mivel összesen egy cserénk volt
mezőnyben. Ennek ellenére is volt
lehetőségünk többször is feljönnünk
1 gólra, de kulcshelyzetekben ziccereket rontottunk, így végül a tisztes
helytállás maradt. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatomra,
küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak! Ami fontosabb, hogy továbbra
is mi vagyunk a tabella élén, amit
szeretnénk a bajnokság legvégéig
megőrizni, ám ez koránt sem lesz
egyszerű. Gratulálok a csabai fiataloknak a győzelemhez.
Az U14-es mérkőzésekről vezetőedzőjük Juhos Richárd számol be:

Az első mérkőzésen a Nádudvar
együttesével találkoztunk, akik közvetlen mögöttünk álltak a tabellán.
Az első félidőben elégedett voltam a
fiúkkal, mindent úgy csináltak,
ahogy kitaláltuk és megbeszéltük.
Ennek meg is volt az eredménye
11-11-es döntetlennel fordultunk félidőben. Na de jött a feketeleves: a
második félidőben mintha nem is
ugyanazok az emberek játszottak
volna, szinte semmit nem csináltak
meg a megbeszéltekből és így sajnos
igen nagy arányú vereségbe futottunk. Ami különösen bosszant, hogy
a kitalált taktikánk teljesen működő
képes volt és ha a srácokkal nem történik valami félidőben, akkor
abszolválni tudtuk volna ezt a mérkőzést. Sajnos ez most elmaradt, de
gratulálok a Nádudvarnak, mert
ügyes dinamikus gyerekek, akik
nagyon fegyelmezetten játszottak.
U12-es csapatunk fordulójának
beszámolóit Csizmadia Tamás a
csapat vezetőedzője írta:
Békésen került megrendezésre
legutóbb a fiú U12-es forduló. Az
első mérkőzésen a Békéscsabai
BDSK volt az ellenfelünk, ahol sikerült nagy arányú győzelmet aratnunk. A második mérkőzésen a
házigazdával mérkőztünk meg: az
elején jól tartottuk magunkat, utána
Folyt. a 11. old.
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viszont a jó erőkből álló békési csapat felőrölt minket. Gratulálok csapatomnak, hiszen küzdeni tudásból
mindenki jelesre vizsgázott!
U11-es csapatunk mérkőzéseiről
a csapat vezetőedzőjét Juhos
Richárdot kérdeztük:
A ceglédi forduló első mérkőzésén
a Törökszentmiklós együttesével
szálltunk szembe. Igaz tudtam,
hogy nem ez a mérkőzés lesz az,
ahol nekünk sikert kell aratni,
ugyanis a miklósi gyerekeknek heti
9 edzésük van és ez köszönő

mezőtúr és vidéke
viszonyban sincs a mi heti két edzésünkkel. De próbáltunk gyakorolni
a fiúkkal és megcsinálni azokat a
dolgokat, amiket edzésen gyakoroltunk. A második mérkőzésen már
kiegyenlítettebb volt a csata. A srácok fegyelmezetten játszottak,
követve az utasításokat és alkalmazva a tanultakat. Meg is lett az
eredménye: 6 gólos sikert arattunk.
Gratulálok a fiúknak és ha így folytatják, akkor több ilyen sikert is el
fogunk érni!
Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!

MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET
5400. Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület éves
közgyűlésére.
Időpont: 		 2019. december 15. 08 óra 30 perc
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
			
Mezőtúr, Petőfi út
Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó, 2019. évi tény, 2020. évi terv, tájékoztató, bejelentések
Pongrácz Zoltán, elnök
2.Tájékoztató a lehalászás eredményéről
Szűcs Tamás, horgászmester
3. Területi jegyekkel kapcsolatos változások bejelentése, megvitatása
Pongrácz Zoltán, elnök
4. Hozzászólások, válasz
Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozatképtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2019. december 15. 9 óra
Helyszín: Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
Mezőtúr, Petőfi út
A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes!
Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennünket személyes jelenlétével.
Mezőtúr, 2019. december 02.
Tisztelettel:
Pongrácz Zoltán
elnök
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A WFC K1 Magyar Bajnokai

2019. november 23-án Baja
városa adott otthont a RE-CORD
FightNight VII. Muaythai és K1
Gála elnevezésű rendezvénynek.
Ebből az alkalomból lehetőséget
kapott a WFC (World Fighters
Corporation)
Világszervezet
Magyarországi elnökétől, Mezőfi
András mestertől szakosztályunk
két versenyzője, Ádám Sándor és
Tóth Károly „Karimó”, hogy megmérkőzzenek a WFC felnőtt K1
Magyar Bajnoki övekért. Ádám
Sándor -69 kg-ban, míg Tóth Károly
-71 kg-ban vívhatott bajnoki címmérkőzést. Így a fight-cardon az
utolsó három mérkőzésből kettőt a
TVSE kick&thaibox szakosztályának sportolói foglaltak el, közvetlenül a fő mérkőzés előtt. A két versenyzőnk 5x2 perces mérkőzésen
adhatott számot felkészültségéről.
Ádám
Sándor
a
TMT
Kővágószőllős
versenyzőjével,
Ratting Zoltánnal csapott össze, aki
pár
hónapja
Milánóban
Világbajnoki címmérkőzést is
vívott. A mérkőzést Ádám Sándor
nyerte, aki a második menetben
egy testre irányzott fordulós rúgással előbb térdre, majd a következő,
harmadik menetben ugyanezen
technikával feladásra kényszerítette
ellenfelét. Győz a kék sarokban
kiütéssel Ádám Sándor!
Tóth Károly „Karimó” a
Kaposvári SzunyiMuaythaiGym
versenyzőjével
Kaldenecker

Tamással csapott össze. Itt már
végig ment az öt menet, mivel egyik
harcos sem bírta kiütni az ellenfelét. A mérkőzés végén a pontozók
Tóth Károly „Karimót” látták jobbnak, és a vezetőbíró megérdemelten emelte az ő kezét a magasba.
Győz a piros sarokban egyhangú
pontozással Tóth Károly”Karimó”!
Bravúros évzáró eredmények
születtek Baján, hiszen két Magyar
Bajnoki övvel gazdagodott szakosztályunk. A felkészülés és a formaidőzítés remekül sikerült, mely vis�szatükröződik az elért eredményeken. Ismét sikerült bebizonyítanunk, hogy hiába vagyunk kis szakosztály, azonban a versenyzőinknek hatalmas szíve és elszántsága
van, mely tulajdonságaikkal
kiemelkednek a mezőnyből, és
jobbnál jobb eredményekkel szereznek hírnevet maguknak, szakosztályuknak és városuknak.
Az eredményeink eléréséhez
szeretnénk köszönetet mondani a
TVSE vezetőségének, Herczeg Zsolt
polgármester úrnak, a Szebik 2001
Kft. igazgatójának Szebenyi László
úrnak, a Szentendrei Muaythai
Egyesület edzőjének, Skobár
Róbertnek, Túrkeve volt alpolgármesterének, Magos Vilmos úrnak,
hogy segítették, támogatták versenyzőinket, szakosztályunkat!
Bíró László
edző

2019. december 6.

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Veres Sándor élt 86 évet,
Szabó Ferencné élt 58 évet,
Korom Kálmán élt 86 évet,
Hodos Lajosné élt 69 évet,
Madarász Sándorné élt 81 évet,
Nagy Gáborné élt 80 évet,
Molnár Lajosné élt 95 évet,
Szűcs Lászlóné élt 94 évet.

közéleti lap

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

Berec Balázs Ticián
(Cserép Anita)

Mátis Hunor
(Pádár Erika)

Suki Zsófia
(Boros Barbara)

Veres Evelin
(Tor Edit)

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
December 6-12-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 22.
Tel: Tel: 06/56-350-993
December 13-19-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044

Állatorvosi ügyelet:
December 7-8-án:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei út 2.
Tel: 06/20-941-5217
December 14-15-én:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9.
Tel: Tel: 56/352-265;
06/30/977-0936

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
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