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Ingyenes

Kedves Olvasónk!
Ezúton is köszönöm, hogy ebben az évben is olvasója volt lapunknak.
Az év végén mi is visszatekintünk az elvégzett munkára, tevékenységünkre.
Köszönöm a magánszemélyeknek, hogy színvonalas írásaikkal, fotóikkal gazdagították olvasói kínálatunkat. Mezőtúr Város Önkormányzata, a
Polgármesteri Hivatal, az oktatási-nevelési intézmények, civil szervezetek, városi cégek naprakész, folyamatos tájékoztatást adtak eseményeikről, híreikről, segítve munkánkat.
Városunk gyarapodása, szépülése, megújulása mindannyiunk közös
érdeke. Ennek tükrében sokat olvashattunk a városunkban realizálódó
pályázati forrásokról, valamint a támogatások felhasználási területeiről.
A pályázati információk mellett a Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. programjairól is szinte minden lapszámban
tájékoztatást nyújtottunk, tehettük ezt azért, mert szinte minden hétre
egyaránt jutott múzeumi, sport és kulturális program. Valamint képes - és
írásbeli beszámolók formájában adtunk hírt a Társaság munkájáról.
A lap összeállítása, szerkesztése során törekedtünk arra, hogy a beérkezett anyagokat mihamarabb megjelentessük, és az olvasói igényeket a
lehető legteljesebb mértékben kiszolgáljuk a hírek, információk közlésével.
Munkatársaink lehetőség szerint megjelentek a városi eseményeken,
programokon, ezzel is elősegítve az információk minnél gyorsabb áramlását, és a nyomtatott formájú naprakész híradást.
2020-ban is folytatjuk munkánkat, eleget téve az Önök olvasói igényeinek. A lap megjelenését 2019-ban is támogatta Mezőtúr Város
Önkormányzata.
Következő számunk megjelenése: 2020. január 17.,
lapzárta: 2020. január 08.
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársai nevében Áldott Karácsonyt
és eredményekben gazdag,
Boldog Új Esztendőt kívánok minden kedves olvasónknak!
Tisztelettel: Bordács László felelős szerkesztő

Mezőtúr Város Önkormányzatának nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk Önnek és Családjának!
Herczeg Zsolt polgármester, dr. Enyedi Mihály jegyző, dr. Balla
Vilmos jegyzői referens

Advent második vasárnapja
Advent második vasárnapján a Katolikus Templomba várták a kedves
érdeklődőket december 8-án 17 órától. Az eseményen dr. Balla Vilmos
jegyzői referens gyújtotta meg a város adventi koszorújának második gyertyáját, majd köszöntötte a jelenlevőket. Ezt követően Elek Tímea, „Mezőtúr
Város Kultúrájáért díj” 2019.
évi kitüntetettjének megható
és szívhez szóló adventi gondolatait hallgathattuk meg.
Majd a Vivace Kamarakórus
hagyományos koncertje vette
kezdetét, Csiderné Csizi
Magdolna karnagy vezetésével. Az énekkar vendége az
Andante kamarakórus volt, Abonyból. A két kórus kapcsolata munkahelyi
beszélgetésből indult és ez fejlődött munkakapcsolattá. A közös koncertnek óriási sikere volt, melyet teltház fogadta a két kórust vasárnap.
			
Kalán Hajni
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Polgármester urat kérdeztük….
Mezőtúr város képviselő-testülete 2019. november 28-án tartotta
meg rendes nyilvános és zárt ülését. Herczeg Zsolt polgármester
sajtótájékoztató keretein belül
számolt be az ülés legfontosabb
napirendi pontjairól.
H. Zs.: Mindenképpen meg kell
említeni, hogy 2019. november 7-én
megalakult Mezőtúr város képviselő-testülete, elfogadásra került a
Szervezeti és Működési Szabályzat,
illetve majdnem minden fontos kérdésben egyhangú döntés született,
kivéve az alpolgármester kérdését,
így városunk képviselő-testülete
megkezdhette a munkáját, amelyet
pozitívnak értékelek.
- Mit tudhatunk a 2019. november 28-án lezajlott rendes nyilvános üléssel kapcsolatban?
H. Zs.: Az egyik fontos kérdés
volt, amelyről döntést kellett hoznia a testületnek a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 23/2014.
(XII.15.) önkormányzati rendelet
módosítása.A
Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft. vezetőjének kérésére egy
áremelési javaslat került benyújtásra, amelynek értelmében 5%-os
térítési és 8%-os értékesítési emelést terjesztettek be a testület elé.
Erre azért volt szükség, mert 2017
óta nem történt emelés és az időközben megemelkedett nyersanyag
és rezsi ára megkívánták ezt az
emelést, figyelembe véve az inflációt is. Természetesen a rászorulóknak ezután sem kell fizetniük, ez az
emelés egy kisebb kört érint.
- Mit tudhatunk a költségvetésről, illetve a negyedéves beszámolókról?

H. Zs.: Mezőtúr város 2019. évi
költségvetésének módosítása történt meg, mivel figyelembe kell
venni az előző módosításhoz
képest milyen gazdasági változások
történtek. A költségvetési főösszeg
6 milliárd 56 millió Ft-ra emelkedett. Az 1. - 3. negyedévi teljesítéssel kapcsolatban meg kell említeni,
hogy a bevételi oldalon 84,5 % volt
a teljesülés mértéke és a kiadási
oldalon 45,3% a teljesülés mértéke.
Ebben az alacsony arányban szerepet játszik, hogy a beruházások
nem a tervezett ütemnek megfelelően alakultak, ezért alacsony a
kiadási oldal. A projektekkel kapcsolatban meg kell említenem,
hogy bízom abban, hogy 2020-ban
jobban fogunk haladni, biztató a
jövő.
- Mit tudhatunk a helyi adókkal
kapcsolatban?
H. Zs.: Szorosan kapcsolódva a
költségvetéshez, itt kell megemlíteni, hogy szerencsére a kintlévőségek csökkentek, de minden évben
keletkezik kintlévősége az önkormányzatnak. Természetesen cél,
hogy ezek kifizetésre kerüljenek,
ezért van szükség a behajtásra és a
későbbiekben a jobb eredmény a
cél. Ezúton is kérem a magánszemélyeket és a gazdasági társaságokat, hogy legyenek szívesek teljesíteni az adófizetői kötelezettségüket.
- Fontos, hogy megfelelően
működjön az önkormányzat és az
önkormányzati cégek. Mit tudhatunk a belső ellenőrzésről?
Az önkormányzatnál és az
önkormányzati Kft.-knél folyamatos a belső ellenőrzés. Nagyon fontos, hogy megfelelően, hiba nélkül

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt évek rendjének megfelelően 2019. december 02-a és 2020. április 05-e között működteti hóügyeletét a Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Az önkormányzat tulajdonában
és kezelésében lévő közutak, kerékpárutak és járdák gépi hóeltakarítási
és síkosságmentesítési munkáit a téli készenléti szolgálatvezető koordinálja és az Intézményellátó Kft. szakemberei végzik. Az erről szóló 20192020 időszakra vonatkozó téli forgalombiztosítási terv bárki számára elérhető a www.mturiellato.hu internetes oldalon.
Kérjük, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, legyenek figyelemmel a ködre, a havas,
fagyos időjárásra, a csúszós utakra. Nagyobb követési távolságot tartva,
lassabban vezessenek és vigyázzanak az úttest melletti gyalogosokra,
nagyon figyeljenek a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőtúri Intézményellátó és IngatlankezelőKözhasznú Nonprofit Kft.
2019.

működjenek ezek a szervezetek.
Kisebb hibák előfordulnak, melyeket a belső ellenőr jelez, javaslatot
tesz a megoldásra, majd ezzel kapcsolatban megtörténik a megfelelő
intézkedés.
- A Berettyó-Körös Többcélú
Társulással kapcsolatban milyen
változások történtek?
H.Zs.:
A
Berettyó-Körös
Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának 17. számú
módosítása került benyújtásra,
mivel az önkormányzati választások nyomán két új polgármester
került megválasztásra és a személyi
változás vonta maga után ezt a
módosítást. A Társulás szerepe,
hogy biztosítsa a Túrkevei Idősek
Otthonának, a Szociális Szolgáltató
Központ működését, ezen belül is a
legfontosabb az orvosi ügyeletek
fenntartása
és
biztosítása.
Elfogadásra került a módosítás, így
továbbra is zavartalanul működhet
tovább a Társulás.
- Milyen fontosabb kérdésről
volt még szó?
H.Zs.:
Mezőtúr
Város
Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának módosítása volt
egy újabb fontos kérdés. Az előző
évek tapasztalatai alapján az a döntés született, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatban a testületet
csak az eljárás megindításakor,
illetve a lezárásnál hívják össze és
dönt ezzel kapcsolatban, a köztes
döntésekre személyemet hatalmazták fel. Nettó 3 millió Ft-ig van
hatásköröm dönteni. Erre azért volt
szükség, mert a tapasztalatok alapján, akár több hetet is csúszhatott
egy-egy döntés, mivel sokszor döntésképtelen volt a testület. A jelen-

leg elfogadott határozat alapján
ezek a csúszások elkerülhetőek.
Természetesen a döntésekről a képviselő-testület is tájékoztatást kap.
- Milyen döntések születtek a
zárt ülésen?
H.Zs.: A zárt ülésen az Észak Déli és Kelet - Nyugati kerékpárút
megépítésével kapcsolatban született meg a döntés, mely szerint nyílt
eljárás keretében pályázatjuk meg a
kivitelező cég kiválasztását. Még
döntésekre, engedélyekre várunk a
hatóságoktól, amelyek akkor lépnek hatályba, ha a kivitelezőt kiválasztottuk. Mindkét projektre megvan az anyagi fedezet, a téves hírekkel ellentétben, amelyek a városban
terjedtek. A kivitelezések 2020
tavaszán kezdődhetnek meg reményeink szerint.
Szintén a zárt ülésen történt meg
a Bursa Hungarica pályázat eredményhirdetése. Az „A” típusú
pályázat keretében 15 fő nyerte el
az ösztöndíjat, a „B” típusú pályázat esetében pedig 4 érvényes
pályázat érkezett és ők mind a
négyen el is nyerték a lehetőséget.
Reményeink szerint még karácsony
előtt megtörténik az ünnepélyes
kihirdetése a nyertes pályázatoknak.
Illetve a Vadászházzal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy
folyamatban vannak eszköz beszerzések, például egy korcsolyapálya
megvásárlása, padok, játékok
beszerzése. Kialakításra kerül egy
kávézó is, és terveink szerint 2020.
első negyedévében kerülhet sor a
Vadászház megnyitására a nagyközönség számára.
SZERK:

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit
a Doni Áttörés Emléknapja alkalmából
2020. január 12-én tartandó városi megemlékezésre
Program:
-09.00 órakor beszédet mond: Vasas István
a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője.
-A műsorban közreműködnek a Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Kollégiuma diákjai.
-A történelmi egyházak képviselői imádsággal emlékeznek az áldozatokra
-Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére kerül
sor
Helyszín:
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, II. Világháborús emlékmű
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Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok

Emlék Bodoki Fodor Zoltánról

21. Túri Találkozója

FAMA EST -IN MEDIAN RES

A Mezőtúri Szivárvány Népzenei
Egyesület december 15-én megtartotta a Gyermek és Ifjúsági
Citerazenekarok
21.
Túri
Találkozóját.
Az eseményre mint minden
évben számos településről érkeztek
szólisták és zenekarok. A fellépőknek lehetősége nyílt ez alkalommal
is KÓTA Aranypáva Népzenei
minősítőn részt venni. Így a produkciókat egy négy tagú zsűri előtt
adták elő a versenyzők. A zsűriben
helyet foglalt Dr. Lengyel Erzsébet
a megyei KÓTA elnöke,
Karapancsevné Jász Ildikó a Bárdos
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója, Varga Evelin a KÓTA
népzenei titkára és a zsűri elnökeként Birinyi József népzenekutató,
a KÓTA társelnöke.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere is. Beszédében
köszönetét fejezte ki azon munkáért, melyet az egyesület egész
évben végez.
Polgármester úr köszöntője után
egymást követték a nap fellépői.
Miután mindenki előadta produkcióját a zsűri elvonult meghozni a
döntést, közben pedig az Ahhoz
képest Népzenei Együttes szórakoztatta a közönséget. A táncházzal tarkított kiskoncert után a vendégek a Gyöngyhalász Étteremben
fogyaszthatták el az ebédet. Majd

miután mindenki visszaérkezett az
iskolába, kihirdetésre kerültek a
minősítő eredmények és minden
fellépő átvehette a megérdemelt
oklevelet, valamint az egyesület kis
ajándékát.
A
Gyermek
és
Ifjúsági
Citerazenekarok
21.
Túri
Találkozóján a Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége – a KÓTA Aranypáva
népzenei minősítő rendszerében az
alábbi mezőtúri eredmények születtek:
- Szabó Ákos citeraszóló: térségi
minősítő DÍCSÉRETES fokozat,
- Patkós Dániel - Patkós Sándor
citerakettős: országos minősítő
ARANYPÁVA fokozat,
- Fejes Balázs citeraszóló: országos minősítő ARANYPÁVA fokozat,
- Túri Zsiványok citerazenekar:
országos minősítő ARANYPÁVA
fokozat,
- Daloló Pacsirták a Túri
Zsiványok kíséretével: országos
minősítő ARANYPÁVA fokozat.
Az eredményekhez szerkesztőségünk is szívből gratulál!
Az egyesület köszönetét fejezi ki
a Kossuth úti Általános Iskola vezetőségének, hogy 2019-ben is befogadta az eseményt, hiszen idén is a
Kossuth Lajos Magyar - Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
aulájában került sor a találkozóra.
Bodor Márti

Tisztelt Érdeklődők!
Irodánk december 20-án 16:00 óráig tart nyitva.
2019.12.23-2020.01.05-ig zárva tartunk.
2020.01.06-án 8:00 órakor szeretettel várjuk Önöket!
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Herczegné Varga Mónika és Csikósné Vida Viktória

Bodoki Fodor Zoltán 1913-ban
született Mezőtúron, nemesi családból származott címerük tanúsága szerint. Ő volt Mezőtúr levéltárosa a háború előtt, ő írta meg testvérével Bodoki Fodor Zsigmonddal

együtt Mezőtúr történetét, melynek
címe: Mezőtúr város története honfoglalástól a felszabadulásig. E
rendkívül nagy értékű munka 1978ban a város 600. évfordulóján jelent
meg. Igaz, hogy a könyvnek két
írója van feltüntetve, de elsősorban
Bodoki Fodor Zoltán az idősebb
testvér a szerzője és összeállítója,
aki 1974-ben meghalt és meg sem
érhette munkájának megjelenését.
Ha ő nem írta és állította volna
össze városa iránti alázattal és szorgalommal Mezőtúr történetét régi
oklevelek és iratok lemásolása alapján, nincs a városnak ma sem saját
történelem könyve, mert a levéltári
iratok 1944 őszén elpusztultak. Ez
a nagy értékű 193 oldalas könyv hál
istennek az én birtokomban is meg
van. Egykori gimnáziumi osztálytársam Magyar Béla, újvárosi iskolaigazgató ajándékozott meg vele
egy osztálytalálkozón. Ezért van
módom ismerni és nagyra értékelni.
Mindezek közlése után kell megemlíteni, hogy a Kormányzó úr
lemondása után 1944. őszén a
Nyilas Párt vette át a hatalmat és
Bodoki Fodor Zoltán állítólag e
pártnak tagja lett 1944 októberében
a szovjet megszállás kezdetéig. Ezt
Bodoki Fodor Zoltán ismeretségünk
idején sem meg nem erősítette, de
meg sem cáfolta. Ismerve az 1950es évek politikai viszonyait nem
véletlen, hogy Bodoki Fodor Zoltánt

osztályidegennek minősítették, és
nem kaphatott állást az új rendszertől legföljebb csak a rizsföldeken,
ahol mi diákok is dolgoztunk akkor.
Ő is ugyanott volt alkalmazva
éhbérért, megaláztatásként. Ott
ismerhettük meg mi is őt. Így kerültem kapcsolatba én is vele. Bodoki
Fodor Zoltán aki tőlünk 15 évvel
volt idősebb közölte velünk, hogy
tegezzük őt is. Innentől kezdve
tegeztük tisztelettel a „Zoli bácsit”.
Ebédszünetben és máskor beszélt
nekünk a levéltárosi munkájáról és
kedvenc szórakozásáról, – ma hobbinak mondjuk – a solymászatról és
a sólyom idomításról. Bemutatta

nekünk és röptette a sólymát, ami
Basi névre hallgatott. Basi a gazdájának, Zolinak a bal karján helyezkedett el egy bélelt védőkesztyűn.
Zoli, indításkor a Basit a megjelölt
cél felé irányította, ami lehetett egy
veréb, egy egér vagy a gáttöltésben
megbúvó ürge. A sólyom az elkapott prédát általában odavitte
hozzá, de ha az nagyobb súlyú volt
és nem bírta el a Basi, akkor Zolinak
jelezve odacsalogatta az idomárt.
Nekünk diákoknak nagyon tetszett
ez a soha nem látott dolog. Sajnos
fotót nem készítettünk, hiszen az
akkori szűkös szegényes időben
egyikünk sem fotózott. Nekem
Bodoki Fodor Zoltánról és kedves
szerény személyiségéről ez a rizsföldi sólyomröptetés jut az eszembe. Ezt a kedves emlékemet azért
adom közre, mert ez a történet színesítheti e nagy tudású túri történésznek Bodoki Fodor Zoltánnak a
túriak által kevéssé ismert arcképét.
Megköszönve Kissné Mikes Éva
közreműködő segítségét,
dr. Beregszászi Gábor Budapest,
1182 Petőfi S. utca 48.

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában új mezőtúri képeslapok, helytörténeti kiadványok,
kulcstartók, mezőtúri póló és hűtőmágnesek kaphatók.
Várjuk Önöket szeretettel!
Csikósné Vida Viktória irodavezető
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Karácsonyi köszöntő

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te
és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért
van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”
Márai Sándor
Kedves Olvasó!
A 2019. évről készült számadásom sajnos a közösségi oldalakat korlátok
nélkül használók bejegyzései ihlették, de mindazok ellenére szeretném
kiemelni, hogy hivatástudó és azt gyakorló, remek kollégáim az év 365
napján tették a dolgukat a lakosság gyógyítása és ápolása érdekében.
Tették ezt önfényezés nélkül, eltűrve az internet okos, és egyre több
egészségügyhöz és egészséghez értő, emellett becstelen és méltatlan megjegyzéseit.
Mert munkatársaim erre esküdtek, a betegek ellátására! A világhálón
elég kis számú bejegyzéssel találkoztunk a gyógyító munka szépségéről,
eredményességéről, pedig kollégáim elkötelezve, hivatástudattal és empátiával végezték és végzik napi munkájukat!
Én mindenképp szeretném ezúton is tisztelettel megköszönni egész éves
embert próbáló munkájukat, és a jövőben is számítok mindannyiukra!
Lehet, hogy időnként – hozzáértő bejegyzését idézve – „nem állunk a
helyzet magaslatán”, de felháborító, ahogy nyomdafestéket nem tűrően
szidalmazzák az orvosainkat, szakdolgozóinkat, aláásva ezzel a kórházunk
hírnevét! De ha baj van, betegség üti fel a fejét, sürgős segítség kell, akkor
azonnal hozzánk fordulnak segítségért, mintha meg sem születtek volna a
bejegyzéseik!
Mi szükség van az ilyen gyalázkodó magatartásra?! Nem gondolnám,
hogy a rossz szándékú bejegyzéseket írók sosem hibáztak életükben, vagy
sosem érte őket atrocitás az élet más területén, ami „megérdemelte” volna
a gyűlölet szítását!
Azért vannak, akik szívükön viselik a dolgozók áldozatos munkáját és
„megvédik” a városunk kórházát! Elismerésül kedves, méltató szavakat
kapunk tőlünk, adományokat és erkölcsi támogatást, megbecsülést!
Nagyon köszönjük nekik!
Egy nagyon kedves, nevét elhallgató adományozó a napokban ajándékozott a betegellátás számára egy lágy lézer készüléket, amellyel lehetőség
nyílik elsősorban a mozgásszervi betegek, friss sérülések és egyéb krónikus betegségben szenvedők esetében a gyógyulási idő lerövidítésére. Ami
a legfontosabb, hogy a kezelés fájdalom- és mellékhatás mentes és más
kezeléssel is kombinálható!
Itt is szeretném megköszönni az adományozó nagyvonalú, önzetlen
támogatását!
Karácsony alkalmából tárjuk ki szívünk, engedjük be gondolatainkba az
angyalok békés üdvözletét, és éljük át ennek a csodálatos ünnepnek a meghitt, nyugodt, szeretetteljes hangulatát!
Minden olvasónak és családjának áldott, békés ünnepet, örömteli, egészségben eltöltött, boldog új évet kívánok!
Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

A Vivace Kamarakórus Szerbiában járt
2019. december 14-én - igaz csak kisebb létszámmal - egy kedves meghívásnak eleget téve ellátogattunk a Vajdaságba, Tiszaszentmiklósra, ahol
kedves kórustagunk, Biró Lacika teljesít épp szolgálatot a Petőfi Sándor
Program keretein belül - no
persze nem csak kirándulás
volt ez, hiszen az adventi
ünnepkörben itt egy hangversenyt adtunk.
Köszönjük szépen a meghívást, a szeretetteljes fogadtatást!

2019. december 20.
Évzáró ünnepség

A Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubja egy évzáró ünnepség
keretében látták vendégül mindazokat, akik ez évben segítették munkájukat. A meghívottak között szerepeltek a Közösségi Ház munkatársai, a
Mezőtúri Városi Televízió és a Mezőtúr és Vidéke szerkesztősége is.
Herceg Antal klubvezető évértékelőjében elhangzott, hogy az egy éves
fennállásuk alatt milyen sokrétű feladatot látott el a tagság, több városi
esemény segítői.
Az eseményre meghívást
kapott Herczeg Zsolt polgármester úr is, aki köszöntőjében kihangsúlyozta azt
az értékteremtő munkát,
amelyért a csoport dolgozik. Fontos, hogy ápoljuk a
hagyományainkat, valamint
megismertessük azokat a
fiatal nemzedékkel. Ezt a
nemes feladatot a klub felvállalta és töretlenül dolgozik a hagyományok
fenntartásáért.
Polgármester úr után Bordács László a Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft. ügyvezetője szólt a megjelentekhez. Elmondta, hogy nagy
öröm, hogy a klubtalálkozóknak a Közösségi Ház lehet az otthona.
Valamint megköszönte a városi rendezvényeken nyújtott segítséget,
hiszen elmondható, hogy a szabadtéri események jelentős részéből kiveszik a klubtagok a részüket. Pete Lajos a Mezőtúri Városi Televízió főszerkesztője hálás mindazon munkáért, amelyet a klub és Herceg Antal végez
a régi mesterségek felkutatásának és fenntartásának érdekében, valamint
hozzátette, hogy Anti bácsi tiszteletbeli tagja szerkesztőségüknek.
A meghívásnak Patkós Lajos városi képviselő és Veres Anikó Mezőtúr
Város Önkormányzatának munkatársa is eleget tett. Képviselő úr is elismerő szavakkal méltatta a klub tevékenységét.
Kun Péter klubtag verse után a szervező csoport egy ebéddel kínálta
meghívottjait, közben Gyimesi András szórakoztatta a közönséget zenei
összeállításával.					
Bodor Márti

2019. december 20.
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November közepéig volt látható Fekete Júlia képzőművész Fény a gyökerekben című kiállítása a Városi Galériában. E kiállítás
anyagából válogattunk néhányat, melyek a karácsonyi ünnepkörhöz, a télhez és a hithez kötődnek.
(Fotók: Fekete Júlia, Pusztai Zsolt, Asztalos Csaba)

A mezőtúri szőnyeg múltja és jelene
2019. november 26-án 16 órakor
a Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület által rendezett az
„Értékcseppek a hagyományok tengeréből” című programsorozat
keretein belül. A mezőtúri szőnyeg
múltja és jelene című foglalkozásokat követően rendezett kiállítás
nyílt meg a Városi Többfunkciós
Közösségi Térben, a Petőfi út 5
szám alatt. A megnyitón Pusztai
Zsolt a Túri Fazekas Múzeum
muzeológusa köszöntötte a részvevőket és elmondta, hogy Mezőtúron
egykor az egyik legmeghatározóbb
kézműves, majd gyáripari szakma
bemutatására nyílt lehetőség. Több
kiállítás is volt a közelmúltban a
Fazekas Múzeumban és a Városi
Galériában, ahol Virág Lajosné és
Elek Tímea munkáit mutatták be.
XIX. - XX. század fordulóján meg
kellett oldani egy problémát, hogy
megélhetést biztosítsanak az emberek, családok számára és a szőnyegszövés egy remek mozgalom

volt erre. Emellett ez egy érdekes
műfaj, hiszen a torontáli szőnyegszövés határművészete a népművé-

szetnek. az iparművészetnek és a
képzőművészetnek is. A későbbiekben a szövetkezet megalakulása
megteremtette a megélhetés biztonságát és biztos helye volt a szőnyegek megtervezésének is. A szőnyegtervek nagyon fontos szerepet
játszottak egy-egy gyár életében. A
kiállításra a Bodoki Fodor
Helytörténeti Egyesület szervezett
egy gyűjtést. A magántulajdonban
levő szőnyegeket kérték be, két

tucatnyi szőnyeg fért el a kiállítás
keretében. Az elmúlt évtizedekben
két kiadvány is született a szőnyegszövéssel kapcsolatban, amelyekben a szövetkezetek megszűnéséig
tárgyalták a szőnyegszövést. A kézműves foglalkozásokon és bemutatókon felmerült, hogy akár szakkör
formájában is tovább lehetne vinni
ezt a szép hagyományt, amelyet
igyekeznek szorgalmazni is a jövőben, hiszen ezzel össze lehet hozni
az embereket és hatalmas értéket
képvisel.
Kalán Hajni

Advent harmadik vasárnapja
Advent harmadik vasárnapján a Közösségi Ház nagytermében várták a
kedves érdeklődőket december 15-én 17 órától. Az eseményen Dr. Enyedi
Mihály jegyző gyújtotta
meg a város adventi koszorújának harmadik gyertyáját, majd köszöntötte a
jelenlevőket. Ezt követően
Bacsa Miklósné a Városi
Nyugdíjas Klub volt vezetője, a „Botyánszky János”
díj 2019. évi kitüntetettje
osztotta meg velünk gondolatait. Az est hátralevő részében a Dalvarázs Együttes hangversenyét
hallgathattuk meg. A Dalvarázs Együttes mindig szeretettel várja a tisztelt
érdeklődő közönséget, akik nagy számban képviseltették magukat, még
vidékről is. Műsoruk
tartalma műfajokon és
korokon átívelő és mindig nagyon színvonalas.. Az énekes szólistákat zenekar kíséri. A
szólisták között elismert énekesek és ifjú
tehetségek állnak színpadra.
Kalán Hajni

Tisztelt Látogatók!
A Túri Fazekas Múzeum 2019.december 17. és 2020. január 7. között
zárva tart. Előzetes bejelentkezéssel kiállításaink megtekinthetők
ebben az időszakban is. A Draskovits Kerámiagyűjtemény megtekintése is előzetes bejelentkezéssel lehetséges.
A Városi Galéria 2020. március 15-ig zárva.
Bejelentkezés legalább 24 órával a látogatás előtt:
E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com
Telefon: 0670/7702322
Kellemes ünnepeket kívánunk!
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IV. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Belvárosi
Református Nagytemplom
Program időpontja: 2019. december 22. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó,
elérhetőség:
Bodor Márta 06/70 617-6217
A karácsonyvárás utolsó vasárnapján az adventi koszorú negyedik gyertyáját Szűcs Dániel az
Ügyrendi Bizottság elnöke, városi
képviselő gyújta meg a Belvárosi
Református Templomban, majd
Égerné Tamás Annamária a
Mezőtúri Református Kollégium

főigazgatója osztja meg velünk
adventi gondolatait.
A programsorozatot Fekete
Nándor orgonaművész „Zene a
képekben” című összművészeti látványkoncertje zárja.
Fekete Nándor többszörösen
nívódíjazott, kiváló zeneakadémiai
diplomát szerzett orgonaművész.
Európa legmodernebb szállítható
koncertorgonájával több száz telt
házas hangverseny fűződik nevéhez.
Szervező:
Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft.

2019. december 20.

mezőtúr és vidéke
Karácsony éjjelén

Sportévzáró 2019
A hagyományoknak megfelelően Mezőtúr Város
Önkormányzata minden évben megrendezi a
Sportévzárót, amelyre idén december 5-én, 15 órakor
került sor a Városháza Dísztermében.
A rendezvényen az egyesületek, valamint szakosztályok számot adtak az idén elért kimagasló eredményeikről.

Herczeg Zsolt polgármester úr köszöntötte a megjelent sportolókat, edzőket, sportvezetőket és szülőket.
Köszöntője után a Mezőtúri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai és felkészítő tanárai adták elő
színvonalas műsorukat.
Szűcs Dániel, az Ügyrendi Bizottság elnöke az est
házigazdájaként olvasta fel a méltatásokat, míg a polgármester úr átadta a díjazottak számára készült plaketteket. Ezúton szeretnénk megköszönni a Príma
Nyomda és Reklámstúdió Kft. munkáját.
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Juhász Réka
Mezőtúri Atlétkai Club:
Rivasz Martin
Edző: Uzsoki János
Kick és Thai-Boksz Klub:
Kerékgyártó Péter, Lajter Dorina, Kabai Zoltán,
Földesi Szabolcs
Edzők: Hajós Sándor és Bíró László
Mezőtúri WingChun Kung Fu Harcművészeti
Sportegyesület
Lakatos Csilla, Márki Réka, Borsi Vanda, Tóth Máté,
Koma Márk, Szabó Nóra
Edzők: Pápai Károly
Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.:
Nagy Zoltán, Karsai Gréta, Karsai Réka,Ugrai
Nikoletta, Papp Lili, valamint a 2004-es korosztályú
vízilabda csapat képviselője
Edző: Csipes Andor
Ászok Judo Club
Bíró Nóra, Vékony Vilmos, Tóth Dorina, Kovács
László, Tóth Richárd
Edző: Juhász Dávid
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium,
Szakgimnázium, Általános Iskola és ÓvodaMezőtúri Református Diáksport Egyesület:
Szabó Amina, Izsold Barbara, Bihari Zoltán, Karsai
Krisztián, Bodnár Marcell, Eszes Szilárd, Iván Orsolya,
Vágán Nikolett
Szabadidő Lovasok Egyesület:
Papp Lili
Kner-TSE Társastánc:
Tömösközi Kata Berta, Dankó Kende Péter
Edző: Meszlényi Viktória
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége:
Malavoti Marcell

Hókristály csillog tűhegyén
a legdélcegebb e földtekén.
Smaragdzöld kabátja kortalan
jöhet zimankó...hócsata.
Karácsony napján díszben áll
a fagyöngy alatt...csókra vár.
Ágára fehér angyalka száll
szeretetvirágot hoz egy madár.
A földre terül puha bársonya
ünnepel ifjak, vének sora.
A templomban vecsernye vár
harangja már húzza...dalát.
Felcsendül a magasztos ének
magasra...a felhők közepébe.
Idelent irgalom...béke jár
sötét utcákon...tereken át.
Minden szív szeretetről dalol
áhítat jár-kel épp...valahol.
Fiatal-vén, gazdag-szegény
Isten szemében jótétemény.
Kéz a kézben jár a remény
boldog hozsannát hozott a szél.
Forgács Irén Tünde

Az elismerésekhez szívből gratulálunk!

Díjazottak
MAFC Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztály:
Balázs Bence, Takács Zsolt, Nagy Dominik, Papp
Erik, Juhász Kornél, Juhász Olivér, Bíró Patrik és
Balogh Zsigmond.
Mezőtúri AFC Férfi Kézilabda Szakosztály
Kovács Tamás, Tesényi Donát, Borsi Tibor János,
Balogh Bence, Kun Zoltán, Hrncsarovits Richárd,
Molnár Ákos és Muzsai Tamás.
Mezőtúri AFC Női Kézilabda Szakosztály:
Lovas Lilla, Beregszászi Henrietta, Lakatos Zsófia,
Patkós Rebeka, Tóth Renáta, Kecskés Dorina.
Edzők: Négyesi Tünde, Mester Lajos
Mezőtúri AFC Ökölvivó Szakosztály:
Mácsai Attila, Bányai Kitti Melinda
Edző: Dacher József
Mezőtúri AFC Tenisz Szakosztály:
Selymes Péter

Szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy megrendezhettük
ünnepségünket
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának, a Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft-nek, a Mezőtúr Város Sportjáért
Alapítványnak, az Intézményellátó Kft-nek az állófogadás elkészítéséért, illetve Pályi Nóra cukrásznak a tortáért.

Adventi mise
Reggel zúgnak a
Harangok,
Hívnak, jer, vár
A hajnali mise.
Szíved kitárva,
Reménykedve
Vársz az eljövetelre.
Az Adventi Csodára.
Krisztus eljön hozzád,
És szívével átölel,
Indulj, menj felé Te is,
Így biztos megérkezel.
Gyújtsd meg Te is
Az első gyertyát,
És nézd csendben,
Nézd a lángját,

Tóth Ádám
közművelődési, sport és civil ügyintéző

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)

Megtalálod lelked békéjét,
És szíved boldog megnyugvását.
Dr. Keresztes Károly
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Kéményseprési kisokos
Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén, minden településén a
lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek
rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.
A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet
sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább
osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol
van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik
kategóriába tartozik:
•Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet,
annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön,
amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező a
vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket
évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Az időpont
egyeztetését a következő linken –http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat–, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken
lehet kezdeményezni.
•Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. Ezen a
linken–http://kemenysepres.k at asztrofavedelem.hu/hirek/
tajekoztato/35– a település irányítószámának megadásával elérhetővé
válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg kell rendelni
a munkát.
•Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül
érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi az
ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti
bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020.
•Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van
bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért
dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha
a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét

kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.
A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét
jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők
rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-,
légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az
ügyfeleket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes
nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet
vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik,
de a biztonság megéri a ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást
is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.
Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek
szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki
felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor
leszünk szabadságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a kéményseprők kevésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról
könnyebben tudunk gondoskodni.

Mezőtúron járt a Mikulás!
Mezőtúron rengeteg a jó gyermek, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a
nagyszakállú Télapó december 6-án szinte az egész napot a városi gyermekekkel töltötte.
Délelőtt 10-kor a Városi Oktatási Centrum sportcsarnokába várta a szervező Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. az óvodásokat, illetve az általános iskolás alsós tanulókat. Az érkező gyerekeket
maga a Mikulás fogadta és természetesen egy kis édesség mindenkinek
jutott. Majd Szandi lépett
színpadra, aki elhozta népszerű dalait és fergeteges
hangulatot varázsolt a csarnokba. Az énekesnő egy
interaktív műsorral érkezett, így mindenki részese
lehetett az előadásnak. A
fellépést követően Szandi
minden lelkes érdeklődővel szívesen fotózkodott, valamint dedikálta a korábban kiosztott kártyákat. Minden évben nagy öröm látni a legkisebbek arcát, amikor személyesen találkozhatnak a Mikulással. Köszönjük a pedagógusoknak, hogy
elhozták hozzánk a gyermekeket és köszönjük támogatóink (Mezőtúr
Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN
Kft., Mezőtúri Wing Chun KungFu Harcművészeti Egyesület) segítségét.
Ám a nap ezzel az előadással nem ért véget. Délután a Szabadság térre
várta a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft, valamint a FICSAK
Mezőtúr Alapítvány az érdeklődőket. Igyekeztek a szervezők a teret egy
Mikulás-faluvá alakítani. Így több kézműves árus színesítette a programot,

a fogyasztható kézműves termékek mellett karácsonyi dekorációk és számos egyéb kézzel készített portéka jelent meg a kínálatban.
A zenei program 17 órakor vette kezdetét Papp Andival és Tóth
Istvánnal, akik segítségével a gyermekek elő tudták csalogatni a Télapót.
A téren a Mikulás ideiglenes mezőtúri otthona is látogatható volt, ahol a
nagyszakállú
szívesen fogadta
a
vele
fényképezkedni
vágyó gyermekeket. A zenei
blokkot Varga
Feri és Balássy
Betti
műsora
folytatta, majd
zárásként
a
Mikulás minden
résztvevő gyermeknek ajándékcsomaggal kedveskedett. Melegedőnek a Közösségi Házat
lehetett igénybe venni, ahol arcfestés és különböző színezők álltak rendelkezésre. A FICSAK Mezőtúr Alapítvány önkéntesei a Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubjának segítségével a résztvevők számára ingyenesen meleg teát és zsíros kenyeret kínáltak.
Bízunk abban, hogy az új köntösbe bújtatott Városi Mikulás Ünnepség
többeknek elnyerte a tetszését. Rendezvényünk főtámogatója ezúttal is
Mezőtúr Város Önkormányzata volt.
Bodor Márti
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Adventi koszorú és mézeskalács készítő verseny 2019
Idén már 11. alkalommal rendeztük meg a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárban az adventi koszorú és mézeskalács készítő versenyt.
Advent harmadik vasárnapján került sor az eredményhirdetésre. A zsűrinek ez évben sem volt könnyű dolga, hiszen különlegesebbnél különlegesebb alkotások érkeztek. Farkas Anikó (Sziromszerelem) és Pályi Mihály
(Kreatív virágbolt) az adventi koszorúk között keresték a legszebbeket,
Pályi Nóra (Nóri desszert) pedig a mézeskalácsok ínycsiklandó illata mellett próbált díjazni. A délután hangulatát emelte Nagy Martin furulya szólója és a könyvtárosok karácsonyi bábelőadása, mellyel kívánnak boldog
ünnepeket mindenkinek! Ezúton is köszönjük a támogatást Mezőtúr Város
Önkormányzatának, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft.-nek, a Sziromszerelemnek, a Kreatív virágboltnak, a Krónika
könyvesboltnak és a Nóri desszertnek.
Az idei díjazottak a következők:
Adventi koszorú gyermek kategória:
I.helyezett: Kossuth Lajos Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 4. A osztály
II.helyezett: Vékony Patrik
III.helyezett: Vékony Vivien Virág
Mezőtúr Város Önkormányzatának különdíja: Cseri Gréta
Kreatív virágbolt és a Sziromszerelem különdíja: Kossuth Lajos
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. A osztály
Sziromszerelem különdíja: Vékony Vivien Virág
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft különdíja:
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda 1. A osztály
Krónika könyvesbolt különdíja: Újvárosi Általános Iskola 2. osztály
Adventi koszorú felnőtt kategória:
I.helyezett: Sőrés Erzsébet
II.helyezett: Dr. Balláné Csajka Anikó
III.helyezett: Nagy Sándorné
Krónika könyvesbolt különdíja: Fásiné Tóth Éva
A Karcagi Szakképzési Centrum
Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma
5400 Mezőtúr, Földvári út 8.
2020. februári kezdéssel, esti munkarendű
INGYENES FELNŐTTOKTATÁST indít
szakács,ipari gépész és gépi és CNC forgácsoló
szakmákban!
Képzési idő két év.
Jelentkezési határidő 2020. 01. 31.
Keresse iskolánkat!
06 56/ 350-422
web: mezoturiszakkepzo.hu
E-mail: mezoturiszakkepzo@gmail.com

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
felsőfokú végzettséggel karbantartási ágazatvezető
pozícióba munkatársat keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail címen, vagy személyesen
előre egyeztetett időpontban lehet.
H-5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.
Telefon: +36 56/350-037,
www.mturiellato.hu

Adventi koszorú profi kategória:
I.helyezett: Vargáné Szűcs Ágnes
II.helyezett: Szilágyi Mariann
III.helyezett: Cseri Anita
Mézeskalács:
I.helyezett: Asztalos Sándorné
II.helyezett: Varga Magdolna
III.helyezett: Varga Zoltánné
Mezőtúr Város Önkormányzatának különdíja: Aranyné Fazekas Ildikó
Nóri desszert különdíja: Nagy Martin
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft különdíja:
Csala Emese
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NB II Felnőtt női csapat 2019.11.23án hazai pályán fogadta a FerroépSzer Deszki csapatát. Rengeteg hiba
rányomta a bélyegét a mérkőzésre,
így nem tudták itthon tartani a két
pontot felnőtt játékosaink (28-36).
Hódmezővásárhelyre utazott a
következő mérkőzésre felnőtt csapatunk. Sajnálatos módon az ág is
húzta a csapatot. A rengeteg sérülés
és egyéb elfoglaltságok miatt nem
tudtak teljes létszámban elutazni.
Az eredményen a lányok csak kozmetikázni tudtak, a keret szűkössége
miatt (34-26). A női ifjúsági csapatunk 2019.11.23-án felnőtt csapathoz
híven Deszk lányait fogadták. Remek
játékkal, magabiztos 8 gólos győzelmet arattak itthon (35-27). Következő
héten Szegedre utaztak, de a technikai hibákat a hazai csapat kihasználva otthon tartották a pontokat (2517). A női serdülő csapatnak nem
sikerült a bravúr Szeged ellen. A
hazai pálya előnyét élvezhették a
lányok, de a jó kezdést nem tudták
tartani és elfogyott a támadásban
lévő kreativitás (9-15). Így a lányok a
3. helyen mentek a megérdemelt
pihenőre. U14-es csapatra két mérkőzés is várt. Először a Túrkevei VSE
ellen lépett pályára, ahol szoros mérkőzésen 4 fával tudtak nyerni a
mezőtúri leányzók. Kisebb pihenést
követően, Abony csapatával néztek
farkasszemet, ami egészen kiválóra

sikeredett, hiszen magabiztos győzelemmel jöttek le a pályáról a ”túri”
fiatalok (23-13). Az őszi szezont 3.
helyen végezte a serdülő csapat. A
kisebb lányok is pályára léptek az
U13-as korosztályban. Két mérkőzés
is várt az igen hiányos csapatra.
Székács KE csapatával a félidőig szorosan tartották az eredményt a mieink, de a szűkös cserepad miatt (2414) vereség keletkezett. Szusszanás
után Kistelek fiataljaival játszották a
mérkőzést a leányok. Itt is látszódott
a cserék hiánya, így nem tudták felvenni a ritmust az egész mérkőzésen
(21-12). Ötven százalékos siker
december elsején az U12 es csapatnál. Első megmérettetés orosházi
NKC I. csapatával nem tudták a fiataljaink tartani a tempót, így (20:7)re kikaptak a Szolnok megyeiek.
Második mérkőzésre megszívták
magukat a lányok és óriási győzelmet arattak Szentes csapatával szemben (21-1). Nem túl gólzáporos mérkőzést játszottak az U11-es fiatalok.
Abony csapata ellen léptek a pályára
(4-4)-es döntetlent mutatott az eredményjelző a mérkőzés lefújása után.
Csere nélkül szétesett a csapat a
kecskeméti Sportiskola ellen mind
védekezésben, mind támadásban
(11-1).
Kellemes ünnepeket és boldog
újévet kíván a mezőtúri női szakosztály.

Férfi kézilabda beszámolók
Az elmúlt 2 hétben Férfi kéziseink
minden korosztályban letudták az
idei év utolsó mérkőzéseit. A felnőttek november 30.-án a Makó együttesét fogadták ahol sajnos nem sikerült itthon tartani a 2 pontot. (2436). Az ifi csapatunk szintén ezen a
napon több sikerrel járt magabiztos
45-19-es sikert arattak. Ezen a szombati napon U12 csapatunk is pályára
lépett
két
alkalommal
Törökszentmiklóson ahol egy vereség és egy döntetlen lett a mérleg.
MAFC-KIKI (32-12) és OrosházaMAFC (25-16). December első napján az U14-es csapatunk utazott
Törökszentmiklósra. Az első mérkőzésen a hazaiakkal csaptak össze
fiaink, ahol sajnos elmaradt az
ünneplés mivel egy 8 gólos vereséget szenvedtünk (19-27). A második
mérkőzésen egy időntúli szabad
dobással maradtak alul egy fával a
mieink a Karcag együttesével szemben(22-23). December 8-án felnőtt
és
ifi
csapatunk
egyaránt
Törökszentmiklósra utazott, ahol

mindkét csapat eredményes tudott
lenni. A felnőttek 29-21 arányban
míg az ifjoncok 40-35 arányban. Így
a felnőtt a 3. míg az ifi csapatunk 1.
helyen áll a tabellán. Ezen a napon
U11-es csapatunk nádudvarra utazott, ahol sajnos nem sikerült pontot szerezni. Első mérkőzésen a
Berettyóújfalu együttesével mérettettek meg, ahol 19-10 arányú vereséget szenvedtünk. Második összecsapáson pedig 12-4-es eredmény
született a szajoli együttes javára.
Majd végezetül az U15-ös csapatunk már a rájátszást megkezdve
Gyulára utazott, ahol a 2 mérkőzésből egyet tudott abszolválni. MAFCGyula
(23-25)
,
MAFCPPKHTK
(33-26).
Gratulálunk a fiúknak az idei év teljesítményéhez! Jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek! Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!
Bővebb információkért keresse fel
weboldalunk at:
https://
mezoturikezilabda.com

2019. december 20.

Sikeres évet zárt a mezőtúri kung-fu csapat
Végéhez közeledik ez az év is,
amikor is legtöbben számadást
készítenek az óévről. Nem tette ezt
másként a Mezőtúri Wing Chun
Kung
Fu
Harcművészeti
Sportegyesület sem. Remek küzdelmek, kiváló formagyakorlatok és
továbbra is lelkes tagok jellemezték
az egyesület idei évét.
Gyarapodott a taglétszám, és a
versenyzők között is újakat
köszönthettünk mind a gyerekek,
mind a felnőttek körében.
2019. évben a Mezőtúri
Önkormányzat 250 ezer forinttal
támogatta az Egyesületet, illetve az
adó 1%-nak felajánlása közel 190
ezer forint segítséget jelentett a kis
csapatnak, melyet főként felszerelésük bővítésére fordítottak. Idén 6
komplett küzdelmi versenyfelszereléssel és egy fababával gazdagodott
az egyesület.
Ebben az évben csapatunk 3
hazai és 4 nemzetközi versenyen
vett részt, ahonnan mindig sok-sok
éremmel, kupával és tapasztalattal

tértek haza versenyzőink.
Az utolsó nagy megmérettetésre
2019. november 17-én került sor
Dunakeszin. Itt rendezték meg
ugyanis a HKF Magyar Bajnokságot,
a Dunakeszi Szent István Általános
Iskola sportcsarnokában. A sportegyesület 12 versenyzővel, 2 bíróval és nagy izgalommal indult
útnak, hiszen a döntőre 24 egyesület 120 versenyzője kvalifikáltatta
magát. A Mezőtúri Wing Chun
Kung
Fu
Harcművészeti
Sportegyesületet formagyakorlatban 10, küzdelemben pedig 3 fő
képviselte. A versenynap végére hét
magyar bajnokot ünnepelhettünk
különböző kategóriákban.
Köszönjük nektek ezt az élményekben és eseményekben gazdag
évet is, és további sok sikereket
kívánunk!
Már csak egy kihívás vár rátok
2019-ben: jól érezni magatokat az
évadzáró bulin!
Kellemes ünnepeket és boldog új
évet mindenkinek!
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ELHUNYTAK
Horváth Károly József élt 76 évet
Nyitrai József Istvánné élt 73 évet
Gelei József élt 49 évet
Sőrés Sándorné élt 86 évet
Kiss Györgyné élt 93 évet
Lukács László élt 67 évet
Piros Róza Mária élt 67 évet
Uhljar Mihály élt 69 évet

közéleti lap

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

Cserepes Zoé
(Nánási Erika)

Hollósvölgyi Zsombor
(Gombos Anita)

Kiss Noel Alex
(Szűcs Annamária)

Kozák Richárd
(Bogár Ágnes)

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:

Állatorvosi ügyelet:
December 21-22-én

December 20-26-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11Tel.: 56/550-445

dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel.: 06/30/239-9343
December 24-25-én

Következő számunk megjelenése:
2020. január 17.

dr. Matuska László

December 272020. január 02-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Mezőtúr, Szabadság u. 9.

Lapzárta: 2020. január 08. (szerda) 15.00 óra

Tel.: 56/350-435; 06/30/978-2286
December 26-27-én
dr. Nagy Levente

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

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

2020. január 3-9-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

December 28-29-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
2020. január 1-jén

2020. január 10-16-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Smile Büfé a Közösségi Házban

dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-8257
Január 4-5-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.

Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, palacsintával, gofrival, üdítővel, édeséggekkel, kávéval, forró csokival és sok
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás:
H-P: 9:30-19:30 ó.
Szo: 9:30-17:00 ó.
Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Tel.: 06/30/239-9343
Január 11-12-én

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!

dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel.: 56/350-435; 06/30/978-2286
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