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Tisztelt Ügyfelünk! 
 Ezúton értesítjük, hogy a hulla-

dékszállításra vonatkozó lakossági 
számlákat 2015. január 1-ét köve-
tően két havonta csekken küldjük 
ki, ennek megfelelően az első szám-

lát - 2015. január 1-től 2015. február 

28-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

- 2015. március hónapban postáz-

zuk. A közületek közszolgáltatási 

díjai továbbra is havonta kerülnek 

számlázásra. A 2014. évi decemberi 

számlákat még megbízott díjbesze-

dőink értékesítik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 

szemétszállítási díj csoportos besze-

dési megbízás keretében történő 

kiegyenlítésére a továbbiakban is 

van lehetőség, így a beszedési meg-

bízásra vonatkozó esetlegesen beál-

lított limitet, kérjük – annak esedé-

kességét megelőzően – a kéthavi 

lehíváshoz igazítani szíveskedjen.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a  téli 

időszakban a zöldhulladék szállítása 

szünetel. A gyűjtőjárat indítása idő-

járástól függően, várhatóan április   

hónapban kezdődik. Gyakorisága az 

eddigiekben megszokott 2 hét.

Együtt működésüket köszönjük.

MVK Mezőtúri Nonprofit Kft.
tel: 06-56/350-215

e-mail:

ugyfelszolgalat@mvkmezotur.hu 

Számlázási rend változás

A TRV Zrt. tájékoztatja Mezőtúr 
lakosságát, hogy a településen 
2015. január elsejétől a díjbeszedős 
fizetési módot felváltja a készpénz-
átutalásos (csekkes) fizetési mód.

Ennek megfelelően a felhaszná-

lók a 2014. december havi időszak 

számláit még a díjbeszedőnél 

egyenlíthetik ki, viszont a 2015. 

január havi közüzemi számlákat 

már postai küldeményként kapják 

meg, mellékelve a számlához tarto-

zó készpénz-átutalási megbízást  

(csekket), melyen a befizetést telje-

síthetik. 

Természetesen a TRV Zrt. lehető-

séget biztosít a csoportos beszedési 

megbízás útján történő fizetésre is. 

Ebben az esetben a csoportos 

beszedési megbízásra vonatkozó 

felhatalmazást a számlavezető 

pénzintézetnél adhatják meg a fel-

használók, melyhez a következő 

adatok szükségesek: 

- TRV Zrt. GIRO azonosító száma: 

11265832T216

- Az adott fogyasztási helyre 

korábban a TRV Zrt. által kibocsá-

tott számla, melynek 3. oldalán 

található a felhasználó egyedi, Vevő 

(fizető) azonosító száma. 

A közüzemi számla banki átuta-

lással is teljesíthető. Az egyértelmű 

beazonosítás érdekében fontos, 

hogy a közlemény rovatban kizáró-

lag az adott számla sorszáma kerül-

jön feltüntetésre. 

A számlázással, szolgáltatással 

kapcsolatban a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. helyi, 

vagy szolnoki ügyfélszolgálati iro-

dáinak munkatársai készséggel 

adnak további tájékoztatást.

A helyi ügyfélszolgálat címe: 

5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 25. 

A helyi ügyfélszolgálat telefon-

száma: 06/56/350-448

Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási 
ideje: 

Hétfő -  Kedd 

8:00-12:00 és 13:00 -15:00

Szerda    

8:00-12:00 és 13:00 -18:00

Csütörtök

ügyfélszolgálat szünetel

Péntek:

8:00-12:00  

A központi ügyfélszolgálat
elérhetősége:

5000 Szolnok Thököly út. 83., 

telefonszáma: 06/40/180-124

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közérdekű 
lakossági tájékoztatója

MEZŐTÚRI VÁROSI TELEVÍZIÓ

Telefon:     06/56 350-075

Központi mobil:    06/70 673-0110

Email: mvtv@mkskft.hu

mvtvkozonsegszolgalat@mkskft.hu

Cím: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. I. em.
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése 

az üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, amely-

nek elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu

Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges.

Egész körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentő 

részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 

80 / 210-310.

dr. Szűcs Attila
jegyző

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidőben Szabóné Kara Erzsébetnél!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)  Boldog István

Országgyűlési Képviselő

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejezéséhez közeledik a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt

2015 / január / 19.

A Kétpó, Mezőhék, Mesterszállás, Mezőtúr, Túrkeve települések lakosságának egészséges ivóvízzel történő ellátását biztosító Berettyó-Körös 
Ivóvízminőségjavító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/2010-0033) a kivitelezési fázis lezárásával a végéhez közeledik.

A 2015. január 27-én, délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepélyes rendezvénnyel befejeződik az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósu-

ló Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/2010- 0033) kivitelezési szakasza. A műszaki átadás/átvételi eljárást követően a Berettyó-

Körös Többcélú Társulás települései birtokba vehetik a települések vízműtelepein és ivóvízhálózatain megvalósított ivóvízminőség-javító fejlesztéseket, 

amelyek mintegy 30 000 lakos, Európai Uniós minőségi követelményeknek megfelelő ivóvízzel történő ellátását biztosítja.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Programja keretén belül, 2007 októberében közzétett pályázati felhívásra, a Berettyó-

Körös Többcélú Társulás 2010. december 16-án nyújtotta be a pályázatát. A támogató döntés 2011. május 15-én született meg. A Berettyó-Körös Többcélú 

Társulás, mint kedvezményezett, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, mint támogatóval KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033 számon, 2011. augusztus 29-én 

kötött megállapodást. A tervezett beruházás nettó összköltsége 1 012 445 914 Ft, amelyhez pályázat keretében 856 011 792,- Ft támogatást kapott a projekt 

az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával. Berettyó-Körös Többcélú Társulás a 156 434 122 Ft-os önerőt az Belügyminisztérium 

Önerő Alap támogatásából, hazai forrásból biztosította.

A közbeszerzési eljárás alapján kiválasztott, tervezést és kivitelezést végző „AB Berettyó-Körös” Konzorcium Kétpón a meglévő mélyfúrású kút felújí-

tását, Mesterszálláson egy már meglévő, de nem működő mélyfúrású kút üzembe helyezését, Mezőhéken 1 új mélyfúrású kút létesítését, Mezőtúron 3 

db mélyfúrású kút felújítását, Túrkevén 1 db új mélyfúrású kút létesítését valósította meg. A beruházás révén az Európai Unió által előírt határérték alá 

csökkent a vezetékes ivóvíz arzén, vas, mangán, ammónia összetevőinek mennyisége. A vízminőség folyamatos ellenőrzését és fenntarthatóságát az 

automata üzemű ivóvíztisztító technológia teszi lehetővé. A társulás 5 településén összesen 53 darab mosatási csomópont és több mint 4700 méter kör-

vezeték épült meg az ivóvízhálózat folyamatos és hatékony tisztítása érdekében.
Berettyó-Körös Többcélú Társulás

5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.

Telefon: +36 (56) 551-922, +36 (56) 551-926

E-mail: tarsulas@bktt.hu

Honlap: www.ibktt.hu

Tisztelt Olvasó!

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében megköszönöm az 

elmúlt évi támogatásukat. Kérem, hogy ebben az évben is segítsék adójuk 

1 százalékának felajánlásával az egyesület tevékenységét és munkáját. 

(Adószám: 18841637-1-16)
2015-ben a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából az 

áldozatokra és a háború történéseire emlékezünk.

Ezt egy kiállítás keretében tervezzük, amelyhez az Önök segítségét kér-

jük. Levelek, iratok, történetek, tárgyi emlékek felajánlásával keressenek 

bennünket. Telefonszám: 06/20 214-4756

A segítő szándékot megköszönve,

Tisztelettel:
Szabó András

Egyesületi elnök

Talán kevesen tudják, hogy 

Mezőtúron aktív teniszélet zajlik. A 

megyei bajnokságban már két éve 

részt veszünk, 2014-ben már a 4. 

helyen tudtuk zárni a szezont. A 

csapat tagjai: Szabó Gábor, Balázs 

Árpád, Selymes Martin, Horváth 

Kornél, Cseh Attila, Horváth Róbert.

Ezúton szeretnék köszönetet 

mondani a Balázs Árpádnak a csa-

pat anyagi támogatásáért, valamint 

Barta Gyulának, a sportlétesítmény 

teniszpályáinak használatáért. 

Az idei évben már „dobogós” 

helyezés elérésére törekszünk, 

remélem, hogy sikeres évünk lesz.

Horváth Róbert
csk.

A mezőtúri teniszcsapat 2014-es éve
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MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR
G Y E R M E K K Ö N Y V T Á R

Ismét Mesés hétfők!

Január 12-től óvónők, tanítónők, könyvtárosok mesélnek hétfőnként

17 órától a gyermekkönyvtárban!

Ha szeretitek a mesét, gyertek közénk mesét mondani és hallgatni.

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

      G YE R M E K K Ö N Y V T Á R

„ÉN SEM OLVASTAM!„
címmel olvasópályázatot hirdet

az általános iskolások részére

Alsósoknak ajánljuk:
KOVÁCS BARBARA : MORCOS c. könyvét.

Mely egy izgalmas, szívhez szóló történet egy rendkívüli képességű, intel-

ligens kutyáról, ellenséges és segítőkész emberekről, barátságos, állatsze-

rető gyerekekről.

Felsősöknek:
BOSNYÁK VIKTÓRIA : TÜNDÉRBOSZORKÁNY-TRILÓGIA

Érdekes, mulatságos történetei, melyek középpontjában a tanár-diák kap-

csolatok állnak .

A pályázaton minden olvasni tudó és szerető könyvtártag részt vehet, aki 

még nem töltötte be a 15. évét.

Az ajánlott olvasmányok könyvtárunkból kölcsönözhetők !

A könyvekhez tartozik egy-egy feladatlap, melyet a könyv, ill. könyvek 

figyelmes olvasása után gond nélkül kitölthetsz.

Nevezési díj : 150,-
Beadási határidő : 2015. március 20., Gyermekkönyvtár

Könyvtári programok

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a 
Költészet Napja alkalmából Kistérségi Szavalóversenyt 

hirdet!
A verseny időpontja: április 10. (péntek)

Minden versmondó a korának megfelelő vers-

sel, vagy akár verses mesével nevezhet be a 

versenyre.

Természetesen nagyon fontos, hogy a versek 

magyar szerző tollából származzanak, de saját 

költemény vagy magyar költő megzenésített 

műve is választható.

A verseny négy kategóriában kerül megrende-

zésre: általános iskola alsó és felső tagozatosai, 

középiskolai tanulók és felnőttek.

Jelentkezési határidő: március 27. (péntek)

Jelentkezni a könyvtár honlapján (www.turikonyvtar.hu) letölthető, 

illetve könyvtárban található jelentkezési lapon lehet.

A jelentkezési lapokat kérjük, juttassák el hozzánk:

személyesen, postán (5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.), vagy elektroni-

kusan (zsooka.vekony@gmail.com).

A Magyar Kultúra Napja

Felejthetetlen élményben volt 

része azoknak, akik január 23-án az 

esős idő ellenére elsétáltak a 

Közösségi Házba és részt vettek 

Molnár László, a Szolnoki Szigligeti 

Színház vezető színészének, rende-

zőjének Ady estjén. A művész úr 

olyan tehetséggel, átéléssel adta elő 

Ady verseit, hogy a hallgató szinte a 

teremben érezte Ady jelenlétét, 

gondolatait, személyiségét. 

Köszönjük e nagyszerű élményt! 

A program a Mezőtúri Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár és a 

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN 

Kft. közös szervezésében jött létre.

Orosz A.

Az Önkormányzat nevében 

Herczeg Zsolt polgármester, Batta 

Attila Viktor alpolgármester és 

Szűcs Dániel a Művelődési, Oktatási 

és Sport Bizottság elnöke 2015. 

január 19-én ismét sportolókat 

köszöntött a Városházán. A kézilab-

dázók közül többen nem tudtak 

részt venni az év végi Sportévzárón, 

így ez alkalomból most őket díjaz-

ták városunk vezetői.  

Az ünnepségen ezúttal is a Bárdos 

Lajos Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény növendékei adtak kelle-

mes hangulatú műsort. 

 A 2015-ös évben is hasonló ered-

ményeket, sportsikereket és jó egész-

séget kívánunk valamennyi mezőtúri 

sportolónak és felkészítőiknek!

Karsainé Szabó Judit

Ismét sportolókat köszöntöttek



4 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e 2015. január 30.

www.turihirek.hu

Aktuális pályázatokról röviden
Idén is lehet jelentkezni az 

Erzsébet-program pályázataira!
A hét célcsoport számára január 

9-én kiírt 68 pályázat érinti a gyer-

meket, nyugdíjasokat, nagycsaládo-

sokat, a fogyatékossággal élőket, 

valamint többek között a köznevelé-

si intézményben dolgozókat is. Az 

Erzsébet-programnak két alappillére 

van: az egyik a szociális üdültetési 

program, a másik a táboroztatás, 

amely a gyermekek tartalmas pihe-

nését biztosítja. A pályázatok beadá-

sa lépcsőzetesen történik, hogy 

kellő idő álljon mindenki rendelke-

zésére. Először a nyugdíjasok szá-

mára biztosított üdülési- és fürdőpá-

lyázat nyílt meg, az érintetteknek 30 

nap áll rendelkezésére a pályázatok 

beadására, ami február 9-én jár le. 

Az Alapítvány a nagycsaládosok, 

fogyatékossággal élők, közlekedési, 

postai, köznevelési dolgozók számá-

ra is írt ki pályázatokat, valamint a 

gyermekeknek kiírt idei pályázatok is 

elérhetőek a www.erzsebetprogram.

hu honlapon. A több mint 60 általá-

nos és tematikus táborra, a tavaszi és 

őszi kirándulásra, valamint az egyéb, 

gyermekeknek szóló kiírásokra janu-

ár 19. és július 1-je között nyújthatók 

be a pályázatok.

A pályázatokról érdemes bőveb-

ben tájékozódni a www.

erzsebetprogram.hu honlapon, 

ahol minden pályázat részletes 

kiírását és a hozzá kapcsolódó álta-

lános információkat megtalálják!

Energiahatékonysági pályázat 
társasházaknak

2015-ben folytatódik az Otthon 

melege program, amelynek követ-

kező eleme 10 milliárd forintos 

kerettel egy új társasházi energiaha-

tékonysági pályázat lesz, amelyre 

várhatóan 2015. március 9-től a 
4-60 lakások panel és tégla társas-
házak pályázhatnak majd. A 

pályázat intenzitása 50 százalékos 

lesz, amely nemcsak a szigetelés, a 

nyílászárók, hanem akár a fűtési 

rendszer korszerűsítéséhez, a meg-

újuló energiából álló melegvíz-ellá-

tás és fűtéskorszerűsítésre is igé-

nyelhető lesz. A tízmilliárd forintos 

keretösszeg egy-egy lakás esetében 

350 és 650 ezer forint körüli támo-

gatást jelent majd. A pályázatot 

meghirdető Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium célja, hogy az érintett 

ingatlanok energiahatékonysága 

legalább két kategóriát tudjon javul-

ni. A pályázat beadására érdemes 

időben megkezdeni a felkészülést, 

mivel több olyan fontos dokumen-

tum is szükséges hozzá, amelyhez 

szakemberek, tervezők segítségét 

és állásfoglalását kell kikérni.

A pályázatról részletesen érdemes 

a kormany.hu, valamint a www.pafi.

hu oldalon is olvasni a „Társasházak 

energiamegtakarítást eredményező 

korszerűsítésének, felújításának 

támogatása” alprogram címszó alatt!

MMM Díj nyelvtanulási eredmé-
nyekért tanároknak és diákoknak

Az alapítóról elnevezett Minőségi 

Díjat Matheidesz Mária hozta létre 

a nyelvtanulás elősegítése céljából. 

A minőségdíjat évente egy alkalom-

mal, két külön kategóriában ítéli 

oda az MMM Díjat kezelő kuratóri-

um az idegen nyelvet oktató taná-

rok, illetve nyelvtanuló diákok szá-

mára. 2015-ben a díj összege a tanár 

kategóriában nettó 250 000 Ft, diák 

kategóriában nettó 100 000 Ft. A 

pályázó feladata mindkét kategóriá-

ban az, hogy meggyőzően és hitele-

sen mutassa be, hogy az általa sike-

resnek ítélt gyakorlat az idegen-

nyelv-tanulást eredményesen segí-

tette. A pályázat beküldésének 

határideje: 2015. március 16.

A pályázati felhívásról bővebben 

az MMM Díj címszót keresve a 

www.pafi.hu honlapon olvashatnak!

Hűtő- és fagyasztó cserék
továbbra is

A Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium idén szeptemberben 

hirdette meg a háztartási nagygé-

pek energiamegtakarítást eredmé-

nyező cseréjét támogató pályázatát.  

A tárca a visszajelzéseket mérlegel-

ve több mint 60 millió forinttal 

növeli meg az Otthon Melege 

Program keretében megnyitott 

konstrukció keretösszegét. A 

minisztérium egyidejűleg módosít-

ja a pályázatok benyújtásának 

határidejét is, hogy minél többen 

élhessenek az új lehetőségekkel.

A módosításnak megfelelően a 

pályázatok 2015. február 15-ig 

vagy a rendelkezésre álló forrás 

kimerüléséig nyújthatók be, kizáró-

lag elektronikus úton, a pályázati 

portálon keresztül.

A részletes pályázati dokumentá-

ciók a kormányzati honlapon és az 

ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelő 

szerv honlapján (www.emi.hu ) 

érhetők el. 

A fent leírt pályázatokról részle-

tesebben is olvashatnak a megadott 

oldalakon, vagy további információt 

kérhetnek a szucs.dan@gmail.com 

e-mail címen, illetve telefonon hét-

köznap 8-16 óráig a 20/5588-364-es 

telefonszámon.

Szűcs Dániel

KÓBORKA HÍREK
 

Segítsetek kideríteni, ki a gazdája 

Öcsi bácsinak! (Mi neveztük így el!)

Ezt a kistestű, barátságos kan 

kutyát 2014. június 21-én találtuk 

Mezőtúron, a Kiss János és a József 

Attila út között lévő lakatlan ház 

udvarán, egy vízóra aknában. 

Szomszédok telefonáltak, hogy napok óta kutyasírást hallanak. A kutya 

valószínű kergetett valamit, és beleesett a fedél nélküli aknába. Először 

megörültünk, mert a kutyában chip van, de aztán elkeseredtünk, mert a 

chip nincs regisztrálva. Több állatorvost megkérdeztünk, de nem derült ki, 

hogy ki chipelte a kutyát.

Öcsi bácsi sokat sír a kennelben, és nagyon vágyik haza! Talán a kép 

alapján felismeri valaki!

Hangsúlyozzuk, hogy a megtalálás szempontjából nem maga a chip, 

hanem a regisztráció a lényeg!  Amennyiben egy kutyát megtalálunk, auto-

matikusan megvizsgáljuk, hogy van-e chip benne; amennyiben van, úgy az 

állatorvossal megkerestetjük az adatbázisban a tulajdonost. Így tulajdon-

képpen nem a kutyát lehet megtalálni a chippel, hanem a megtalált kutya 

gazdáját lehet így megkeresni.

Ha valaki felismeri a kutyust, kérjük, telefonáljon nekünk!

06/20-395-0432

06/30-473-5038 (este 6 után)

Tájékoztató a 2015. január 01-től hatályos magánfő-
zésre vonatkozó jogszabályváltozásról és

adatszolgáltatásról

Tájékoztatom a lakosokat, hogy 2014. november 06-án kihirdetésre 

került a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII törvény 

módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény, melynek következtében 

2015.01.01-től módosulnak a magánfőzésre vonatkozó szabályok.

Magánfőzésnek a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén hasz-

nálható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított 

desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett párlat előállítása minő-

sül, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A magánfőző a desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzést az azt 

követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormány-

zati adóhatósághoz, az erre a célra szolgáló nyomtatványon, mely a 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal adócsoportjánál kérhető, illetve a 

www.mezotur.hu honlapról letölthető. 

A magánfőzőnek az előállított párlat utáni adóbevallási és adófizetési 

kötelezettségét 1.000,- Ft/év a tárgyévet követő év január 15-ig együtt kell 

teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

További felvilágosítást a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal adócso-

portja (tel.:56/551-938 Keresztes Mihályné adóügyi ügyintéző) nyújt ügy-

félfogadási időben.

dr. Szűcs Attila
jegyző



A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet  2015. évben is várja betegeit az 

eddigi struktúrájában. Fekvőbeteg egységeink változatlan ágyszámon vég-

zik gyógyító tevékenységüket (belgyógyászati, szülészeti, nőgyógyászati, 

csecsemő- és gyermek, mozgásszervi rehabilitációs,  krónikus belgyógyá-

szati, ápolási és hospice osztályainkon).

A járóbeteg szakellátás területén egyes szakrendeléseken új szakorvos 

kollégák álltak munkába, és a változatlan heti óraszámkapacitás mellett 

igyekszünk ellátni a megjelenő betegeket. Mindezek ellenére azon egysége-

ken, ahol kevés heti szakorvosi óraszám kapacitással rendelkezünk, hosz-

szasabb várakozási időre lehet számítani. Ebből adódóan igyekszünk az 

előjegyzéseket napra készen tartani, ezért kérjük azokat a betegeket, akik 

valami miatt nem kívánják a vizsgálatot igénybe venni, jelezzenek vissza, 

és így biztosítsanak lehetőséget más beteg behívására.  Sajnos, ezen a téren 

azt tapasztaljuk, hogy rendelésenként 10-15 nem megjelenés is előfordul. 

Kórházunkban sikeres évet zárt az új egységünk, az  Egészségfejlesztési 

Iroda, ahol elsősorban megelőzéssel, tanácsadással foglalkoznak a munka-

társaink.  

Hasonlóan jól működött új egységünk,  az egynapos traumatológia, ahol 

főleg térd- és vállsérülteket tudunk műtéti úton ellátni. 

Az egyre nehezedő adminisztratív és anyagi körülmények ellenére is 

sikerült a betegellátás működőképességét megtartani, illetve (ugyan szűkös 

anyagi keretek mellett),  sikerült az épületek felújítására, karbantartására is 

lehetőséget találni, így a rendelőintézeti lépcsőház és a rendelési szintek 

burkolatcseréje, több területen tisztasági meszelések valósultak meg, és az 

Ápolási Osztály is  teljesen megújult helyre tudott átköltözni. Természetesen 

továbbra is vannak még javításra szoruló egységek, területek, de ehhez 

központi támogatás jelenleg nem áll rendelkezésünkre. 

Tájékoztatni szeretnénk az olvasókat, hogy nyáron attól szépült meg az 

intézmény környéke, és udvara azért tudott színes nyári virágokban pom-

pázni, mert minden egyes dolgozó hozott magával több tő virágot, hogy 

szebb környezetbe, jobb hangulatban érkezhessen a beteg a gyógyulására.

Azt is szeretnénk kiemelni, hogy az intézmény orvosai, összefogva a 

háziorvosokkal, segítségünkre siettek,  amikor a kardiológiai ultrahangfej 

tönkrement, és nem tudtuk a rendelést folytatni.  Az összefogással sikerült 

megvásárolnunk az eszközt, így tovább végezhettük a betegellátást, és nem 

kellett Szolnokra utazniuk a betegeknek.

Azt gondoljuk, kevés olyan kórház van, ahol ennyire számíthat a vezető-

ség az orvosaira a betegek érdekében.

Nyilván az orvoshiány begyűrűzik hozzánk is, de minden erőnkkel azon 

vagyunk, hogy az ellátás zavartalanságát  tudjuk biztosítani. Hallhatjuk 

nap, mint nap, hogy nagy kórházakban is elmarad műtét, rendelés, mert 

épp beteg lett az orvos, vagy csak egyszerűen nincs orvos, és más intéz-

ményben is van hosszú várólista. 

Mi büszkék vagyunk az itt dolgozókra,  és nagyon örülünk, hogy egy 

csapatban dolgozunk és segítséget nyújtunk és nyújthatunk Önöknek!

Mint ahogy eddig is, ezután is szívesen vesszük az építő jellegű kritikát, 

viszont az internetes portálokon megjelenő pocskondiázásokkal nem 

tudunk mit kezdeni. Ha valakinek problémája, gondja akad az ellátással 

kapcsolatban, a személyes párbeszédre mindig biztosítjuk a lehetőséget a 

kórház menedzsmentje részéről. 

Aki a későbbiekben is támogatni szeretné a kórház működését, ezt 

továbbra is megteheti az  alapítványunkon keresztül. Ezen felajánlásokat, 

többek rosszindulatú feltételezése ellenére  -  mint ahogy eddig sem  -  nem 

a saját, személyes céljainkra kívánjuk felhasználni! 

Ez évben is  folyamatosan zajlik tovább az egészségügy átalakítása, és 

bízunk benne, hogy változatlan szakmai struktúrával továbbra is tudjuk 

Mezőtúr és környéke ellátási igényét, a beteg embereket  szolgálni. 

Az intézet vezetése

Kedves  Olvasó! 

A nyugdíjasokat érintő pályázatok után már a gyermekeknek kiírt idei 

pályázatok is elérhetőek  a www.erzsebetprogram.hu weboldalon. Az 

Erzsébet-program keretében idén 7 célcsoport számára 68 pályázatot hir-

detett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, amelyek már elérhetők a 

www.erzsebetprogram.hu oldalon. A pályázatok kizárólag a weboldalon 

található elektronikus adatlap kitöltésével nyújthatók be. Annak érdeké-

ben, hogy a Kormány által támogatott Erzsébet-program üdülési lehetősé-

gei minél több ember számára válhassanak elérhetővé, a pályázni szándé-

kozó nagycsaládok, fogyatékossággal élők és nyugdíjasok az ország több 

mint 1500 pontján, többek között a Kormányablakoknál is kérhetnek sze-

mélyes segítséget.

A negyedik évébe lépő Erzsébet-program keretében idén mintegy 70 

pályázatot ír ki a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, amely az elmúlt 

három év tapasztalatai alapján hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy az 

idei pályázatok beadása lépcsőzetesen, 15-30 napos időközönként történik.

Elsőként, január 9-én a nyugdíjasoknak szóló szociális üdülési és a 

tavaly nagy sikert aratott kedvezményes fürdőjegy pályázatok, január 19-én 

a nyári Erzsébet-táborok és a Tavaszi/Őszi kirándulások nyíltak meg. A 

nagycsaládosoknak szóló pályázat februárban, a későbbiek során a többi 

kedvezményezettnek szóló kiírás fokozatosan válik majd beadhatóvá.

A táboroztatás kiemelt jelentőséggel bír a jövőben is, így január 19-től a 

gyermekeknek kiírt idei pályázatok is elérhetőek már a weboldalon. A több 

mint 60 általános és tematikus táborra, a tavaszi és őszi kirándulásra, vala-

mint az egyéb, gyermekeknek szóló kiírásokra január 19. és július 1-je 

között nyújthatók be a pályázatok. 

Az Erzsébet-tábor a gyermekek tartalmas pihenésének lehetőségét bizto-

sítja, központi költségvetési finanszírozással: 3 milliárd forintot szán erre a 

kormány. A kiránduló és táborozó fiatalokat zömében 3 helyszín várja: a 

balatonberényi, a fonyódligeti és a zánkai Erzsébet Táborok, ahol 1000-

2000 forint önerő mellett teljes ellátást és programokat biztosító 6 napos 

táborokban, vagy 3 napos kirándulásokon vehetnek részt. Érdekes színfolt 

az Erzsébet-táborok között az első, határon túl megnyitott szálláshely, az 

Erzsébet Tábor Ivó, amely 150 fő befogadására alkalmas. A székelyföldi 

tábort tavaly nyáron vehették birtokukba a gyermekek.

A két évvel ezelőtt útjára indított Napközi Erzsébet-táborok keretében a 

szünidő ideje alatt az iskolákban szerveznek programokat a gyerekeknek, 

napi négyszeri étkezés biztosítása mellett. Az egyhetes program önköltsége 

500 forint gyermekenként. Az első évben kísérleti jelleggel 500 gyermek 

vett részt a programban, tavaly 3 ezer, idén pedig már 15 ezer gyermek 

számára kívánják ezt a lehetőséget biztosítani.

Annak érdekében, hogy a Kormány által támogatott Erzsébet-program 

üdülési lehetőségei minél több ember számára válhassanak elérhetővé, a 

pályázni szándékozó nagycsaládok, fogyatékossággal élők és nyugdíjasok 

az ország több mint 1500 pontján, többek között a Kormányablakoknál is 

kérhetnek személyes segítséget.

dr. Sebestyén Katalin
 járási hivatalvezető

Már az Erzsébet-táborokra is lehet jelentkezni 

Tisztelt Lakosság!
A Mezőgazdasági Start Munkaprogramban termelt őrölt fűszerpaprika 

2500 Ft/kg-ért megvásárolható az Önkormányzati Szociális boltban, nagy 

mennyiség esetén kedvezményt adunk. 

Szívesen várjuk intézmények és konyhák megkeresését is.

Üdvözlettel:
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kft.
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Olvasom, hogy „tíz gyerekből 3-4 

biztosan olyan munkahelyen fog 

dolgozni az egyetem után, amely 

jelenleg még nem is létezik”. Hogy 

lehet felkészülni erre a világra? 

Olvasom azt is, hogy a leendő mun-

káltatók a következő öt 21. századi 

készséget igénylik:  

• tudásépítés, 

• együttműködés, 

• értelmes és indokolt IKT-

használat, 

• a valódi problémák megoldása, 

• önszabályozás. 

De hát a mai magyar iskolarend-

szerben alig jelennek meg ezek a 

készségek: még mindig a jól bebif-

lázható érettségi tételeknek van 

becsülete, a fő érték még máig is a 

leadandó és visszakérdezendő 

anyag. (Pedig meg kellene kérdezni 

az érettségizett felnőtteket: hány 

százalékuk emlékszik a logaritmus 

azonosságaira vagy a földtani kor-

szakokra…) Az oktatásirányítás 

továbbra is a tantárgyi logikát helye-

zi mindenek fölé, kevés lehetőséget 

hagy a korszerűbb formákra. 

A tantárgyak elsajátításánál a 

siker fontos hányada az egyéni 

tanulásra alapul. Viszont a jövő 

által igényelt készségek csakis 

közösségben alakulhatnak ki szak-

ember vezetésével! Mit lehet tenni 

abban az iskolarendszerben, ame-

lyik országunkat egyre lejjebb 

sorolja a nemzetek listáján?

Még a legmerevebb oktatási rend-

szerekben is vannak rések. A dráma 

például ilyen terület. Sokan nem tud-

ják, mi az. Azt hiszik, nem más, mint 

kedves kis műsorok betanítása. Ez 

az, ami nem igaz. Ami betanított, az 

nem dráma. A dráma ott kezdődik, 

hogy a tanár kezd figyelni a gyerekre, 

olyan feladatokat ad, amelyekben 

megnyílhatnak, és aztán közösen 

építkezhetnek. A felsorolt öt 21. szá-

zadi képességből négy leginkább a 

drámaórán fejlődhet! (Tudásépítés, 

együttműködés, a valódi problémák 

megoldása, önszabályozás.) 

Sajnos drámatanárok is tehetnek 

a hamis képről. Az egyik legerede-

tibb tanítványomat azért nem vették 

fel (szerencséjére) egy másik drá-

maosztályba, mert raccsolt. Ezzel a 

tanár azt üzente: nem te vagy a fon-

tos, hanem saját magam kifejezésé-

hez keresek gyerekeket. Nálunk 

másképp van: a raccsoló gyerekhez 

is megtaláljuk azt a formát, amely-

ben jól érezheti magát és építhet. 

Ahogy egy régi tanítványunk írta 

utólag: nem a művészeten volt a fő 

hangsúly, hanem rajtunk: diákokon, 

embereken, majdani felnőtteken.

A másik emberi lehetőség az osz-

tályfőnöki munka. Az egyik legfon-

tosabb terület: egy közösség négy 

éven keresztül milyen módon ala-

kul. Most, pályám végén ebben sze-

retnék még újítani: az eddigi nyolc 

osztályom tapasztalatai alapján a 

szakirodalomra építve kidolgozni 

egy olyan munkaformát, szabály-

rendszert, keretet, amelyben a sza-

badság és felelősség egymást kölcsö-

nösen feltételező rendszerét együtt 

dolgozzuk ki a gyerekekkel. Ha sike-

rül, talán megjelenik a magyar isko-

lákból annyira hiányzó öröm, derű, 

humor, netán szeretet… És persze 

jobb lesz a tanulmányi eredmény is.

Az a jó, hogy iskolám, kollégáim 

lehetővé teszik az ilyen próbálkozá-

sokat. És tanári karunk minősége 

arra is biztosíték, hogy emellett a 

hagyományos tantárgyi struktúrá-

ban is sikeresek lehetnek a gyerekek.

Kilencedik saját osztályom szep-

temberben indul. Javaslom, hogy a 

szülők, a nyolcadikosok ne futó 

benyomások alapján jöjjenek ebbe 

az osztályba. Inkább azt, hogy csak 

komoly tájékozódás, gondolkozás 

után válasszanak iskolát, képzési 

formát. Ehhez szeretnék segítséget 

adni a www.achskaroly.hu honla-

pon. Találkozzunk szeptemberben!

Achs Károly
Teleki Gimnázium

Gyermekeink jövője és egy drámás osztály Mezőtúri orvos álláspályázat

Állás megnevezése: gyermek háziorvos

Szakterület: csecsemő- és gyermekgyógyászat

Állás helyszíne:  5400 Mezőtúr, Kossuth út 7.

 Gyermek háziorvosi rendelő 

Állás városa: Mezőtúr 

Feladatkör leírása: Az önkormányzat helyi alapfokú közszolgáltatási 

feladatai körébe tartozó egészségügyi alapellátás biztosítása, – a többször 

módosított 30/2006. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet 4. számú 

mellékletében előírt területi ellátási kötelezettséggel megjelölt III. alapellá-

tási gyermek körzet gyermekkorú lakosságának orvosi ellátása. 

Kiemelten: Közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, (védőol-

tás és ezzel kapcsolatos tennivalók, fertőző betegségekkel és fertőző beteg-

ségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenység, kórokozó-hordo-

zókkal kapcsolatos tennivalók, ételmérgezések esetén szükséges teendők), 

az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 

az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, a kézi gyógyszertár keze-

lése külön engedély alapján, külön jogszabályban meghatározott orvosi, 

orvosszakértői feladatok, külön jogszabályban foglaltak szerinti halott 

vizsgálat ellátása.

A csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a 

tanácsadást is, az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek 

szükség szerinti preventív látogatása, gyermekintézményekbe történő fel-

vétel előtti orvosi vizsgálat, gyermekápolás címén a jogosult keresőképte-

len állományba vétele. A házi gyermekorvos feladatai a rendelőjében, 

indokolt esetben a beteg otthonában kerülnek ellátásra. 

Fentiek mellett a többször módosított 30/2006. (XII.22.) számú önkor-

mányzati rendelet 4. számú mellékletében előírt területi ellátási kötelezett-

séggel megjelölt iskola- és ifjúság-egészségügyi alapellátási körzetben az 

alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói, valamint óvodás korú 

kisgyermekei részére iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás biztosítása.  

Elvárásaink: csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség, 

erkölcsi bizonyítvány, 

Előny a pozíció betöltéséhez: háziorvosi licencvizsga, B kategóriás jogo-

sítvány. Az az orvos, aki Mezőtúr városában kíván letelepedni a pályázat 

elbírálása során előnyben részesül, ehhez támogatást biztosítunk (megálla-

podás szerint).

Amit kínálunk: A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (megállapodás szerint). 

Jelentkezés módja: Fényképpel ellátott, aláírt részletes szakmai önélet-

rajz, pályázat postai úton történő megküldése az önkormányzat címére. 

Kapcsolattartó neve: Nagy Kálmán

Kapcsolattartó telefonszáma: 06-56/551-945

Kapcsolattartó e-mail: knagy@mezotur.hu

Postázási név és cím: Mezőtúr Város Önkormányzata, 5400 Mezőtúr 

Kossuth tér 1.

Herczeg Zsolt 
polgármester

ARANYKALÁSZOS GAZDA KÉPZÉS MEZŐTÚRON!
A Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete 

Mezőtúron, a jánoshalmi FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 

Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium partnereként

ARANYKALÁSZOS GAZDA (OKJ 31 621 02) képzést indít

2015. február elején melyre várjuk a jelentkezőket!

Utolsó alkalomként éljen a lehetőséggel, hogy a jelenlegi, kedvező feltételek-

kel (300.000.- Ft, 486 óra) szerezze meg az aranykalászos gazda szakképesítést!

A tanfolyam költsége MVH regisztrációs számmal és őstermelői igazol-

vánnyal rendelkezőknek teljes mértékben visszaigényelhető.

A jelentkezés feltételei:

- 8 általános iskolai végzettség,

- vezetői engedély (B, T, C+E vagy C1+E kat. bármelyike)

- egészségügyi alkalmasság.

Képzés helyszíne: Városi Oktatási Centrum (volt főiskola), Mezőtúr, Petőfi tér 1.

Érdeklődni lehet:  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet

tel.:  06-20-353-8133 (Dr. Dávidházy Gábor), 06-20-991-9340 (Pusztainé 

Biró Edit)  E-mail: pusztaine@gfhf.hu



Immár harmadik alkalommal került megrendezésre 2015. január 24-én a 

Tóth Károly Meghívásos Úszóverseny a mezőtúri uszodában. A rangos 

versenyt az úszószakosztályt fenntartó Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft., a Mezőtúr Városi Sportiskola és a szülők szervezték több célból 

vezérelve. A helyi úszósport alapjait megteremtő úszóedző, Tóth Károly és 

a fiatalon elhunyt úszó, Balogh Melinda emlékét hozzájuk méltó módon 

őrizve, a rendezvény versenyzési lehetőséget biztosít az úszók számára.

A résztvevő 12 szakosztály közel 200 úszóját, az edzőket és a kísérő 

szülőket Herczeg Zsolt polgármester, valamint Pappné Juhász Emília az 

uszodát üzemeltető Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. 

ügyvezetője köszöntette. Az emlékezés mellett mindketten hangsúlyozták 

a sportolás fontosságát, valamint azt, hogy a mezőtúri fürdő ideális hely-

szín az ilyen és hasonló versenyeknek, sportprogramoknak.

A gyöngyösi úszószakosztály is elfogadta a meghívást, mely tény azért 

fontos számunkra, hiszen a sokak által ismert és tisztelt Karcsi bácsinak a 

fia, Tóth Tamás Károly edzőként az idén is részt vett az édesapja nevét 

viselő megmérettetésen. 

III. Tóth Károly Meghívásos Úszóverseny

„Vissza nézek életemre elmereng-

ve, csendben...” – az alsórészi teme-

tőben járva, egyedül. Felbukkan 

előttem egy-egy ismerős síremlék és 

rajtuk a nevek. Gondolataim szomo-

rúan csapongnak a múltban… A 

temető bejáratához közeledve felria-

dok. Szükséges, de mégis megrendí-

tő látvány a régi, elhagyatott sírok 

felszámolása. Kik alusszák itt örök 

álmaikat és meddig maradhatnak 

nyugton a már jeltelen, pici, hazai 

földdarabban?

Ösztönösen jobbra tekintek. 

Valami, valaki hiányzik! A korra, az 

első világháború idejére emlékezte-

tő szép, fehér márvány sírkő állott 

itt, bár maga a sír gyomos, gondo-

zatlan volt. Keresem, mert bevéső-

dött emlékezetembe, szívembe ez a 

hely. Nincs, nincs sehol. Nem aka-

rom elhinni! Felmérem a terepet, s 

rádöbbenek a valóságra. Lábaim 

alatt, a mélységben nyugszik a 

nemes szívű, a fronton is a lelkeket 

gyógyítgató, szeretetet sugárzó 

református lelkész: KÓNYA GÁBOR.

Az alábbiakban idézem a 2007-

ben megjelent „A pokol tornácán” 

című, első világháborút idéző köny-

vem és annak 166-167. oldalán 

olvasható írásom. Címe: „Tábori lel-

kész a fronton.”

Tábori lelkész a fronton
Ritkaságszámba ment, hogy 

református lelkész kitüntetést 

kapott a fronton. Kónya Gábort, a 

16. honvéd hegyi dandár lelkipász-

torát hadi ékítményes katonai 

érdemkereszttel tüntették ki.

A Mezőtúri Hírlap 1915. június 

13-i számában megjelent egyik leve-

le, melyet barátjához írt. Igen rész-

letesen beszámol a katonai életről, a 

megpróbáltatásokról. Írja többek 

között, hogy mindenhol: lövészár-

kokban, völgykatlanban, hegygerin-

cen, utcasarkon stb. hirdette az igét.

„A háború a vallásos életet meg-

újítja... Némely század az ütközetek 

előtt leborul és imádkozik az utolsó 

szál emberig. Azok, aki otthon az 

Isten tagadásával kérkedtek, most 

szóban is, hazaírt leveleikben is sza-

porán emlegetik az „jó Isten” nevét... 

Rögtönzött egészségügyi intézetünk 

és kötöző helyeinken a leggonoszabb 

időkben dr. Mészáros Béla orvos 

barátommal (ő is túri fiú) kettecskén 

voltunk a Vöröskereszt istenes mun-

kájának képviselői. Ehhez a munka-

ághoz fűződnek eddig legborzalma-

sabb emlékeim...”

Örömmel ír a tábori énekkaráról: 

„Az ősszel a Drina partján néha csen-

des esteken énekelgettünk., Az estek 

érdekes hangulata és emléke indított 

az énekkar szervezésére. Énekeseim 

száma most 150 körül van. Ráérő 

időben vacsora után összeállnak az 

énekes vitézek és zsoltárokat, hazafi-

as énekeket, harci dalokat intonálunk 

impozáns férfikarban. Ilyen kórus 

aligha van a monarchia seregeiben. 

«Munícióval» a mezőtúri kántorok 

látnak el... Saját indulónk is van. A 

szövegét én fabrikáltam, hozzávaló 

melódiát pedig Hatvani Lajos volt 

túri kántor komponálta:

...

Honszerelmünk csillaga

Érted ég, óh szép haza!

Hőn lobogva, rád ragyogva

El nem ég az, nem soha!

Rajta, rajta, rajta hát!

Rajta! védni a hazát!

(Az induló teljes szövege a köny-

vemben olvasható.)

Nem mindennapi esemény is tör-

tént a harctéren. Esküvő. A 29. nép-

felkelő gyalogezred egyik katonáját, 

Mucskó Gábort a harctéren felkeres-

te mennyasszonya. Ott, a szabad ég 

alatt Kónya Gábor adta össze az új 

párt. Az esketési tanúk Külburger 

Béla századparancsnok és Barna 

Domokos főhadnagy voltak.”

Kónya lelkész három évig szol-

gált a fronton s betegen tért haza. 

Hamarosan, 1919-ben a Teremtő 

magához szólította.

Kónya Gábor tősgyökeres mező-

túri család gyermeke volt. Itt szüle-

tett, iskoláit is itt végezte, a 

Református Fiúgimnáziumban 

érettségizett és a teológia elvégzése 

után visszatért Isten igéjét hirdetni. 

A Belvárosi Nagytemplomban – 

gyönyörű orgonakisérettel – de sok-

szor fel- felcsendült a zsoltári ének:

„…Szent egyház és iskola, híve-

idnek tábora

Bizonysági légyenek Atyai sze-

relmednek.”

Szerette a gyermekeket, az örege-

ket, minden embert és őt is nagyon 

tisztelték, szerették.

Szívvel, lélekkel hirdette Isten 

igéjét. Vallotta, hogy: „Papjaid 

öltözködjenek igazságba, kegyeltje-

id pedig örvendezzenek!” (Zsolt.k. 

132.9.)

Hősi halálát, eltávozását özvegye 

és három gyermeke nagyon nehe-

zen viselte; gyászolta minden 

Istenfélő túri ember. Akkor még 

nem sejthették, hogy az utókor 

kegyeletet feledve eltünteti emlék-

helyét. Az esemény pedig 100 év 

elteltével, éppen az első világhábo-

rú hősei előtt történő tisztelgések 

időszakához fűződik. Az 1929-ben 

felállított síremlék meggyalázása 

történt volna?

A szép, márványkőbe vésett ige 

így szólt: „Nekem az élet Krisztus, 

és a meghalás nyereség.” (Pál apos-

tol: Filippi levél, 1, 21.)

Isten kegyelméből a városban és 

az elszármazottak közül még sokan 

élünk olyanok, akik nagyszüleink 

elbeszéléseiből hallottunk Kónya 

Gábor lelkészről. Mindig szeretettel 

emlegették. Szomorú dolog, hogy 

sírját ma már senki nem gondozta. 

Úgy gondolom, hogy a mai refor-

mátus iskolák tanulóinak áldásos 

lelki gyakorlatot nyújtott volna 

évről-évre a sír rendezése.

A lelkész életútja, munkássága, 

hősi halála városunk történetének 

szerves része. Tehát szeretnénk 

tudni, hogy hová tűnt el hirtelen a 

műemlék jellegű síremlék, milyen 

dokumentumok találhatók ezzel 

kapcsolatban. Hol, hogyan őrizzük 

meg az utókor számára?

Tisztelettel kérjük, várjuk a 

Mezőtúri Egyházközség vezetői-

nek megnyugtató válaszát.

Tóth Boldizsárné
ny. tanárnő

Miről mesél az első világháborús síremlék?

Kónya Gábor síremléke – Fényképezte: 
Bodorik Sándor, 2007-ben

Folyt. a 8. old.
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Kedves leendő és régi vendége-
ink!

A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvező árakkal,
kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!

Hideg és melegszendvicsek, kávé, tea, üdítő széles
választékát megtalálják!

Üdítsék fel magukat nálunk!
Térjenek be hozzánk!
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

Ábrahám Hanna
(Babai Angéla)

ELHUNYTAK
Panyik Lajos élt 59 évet,

Gyalog Lajosné Szilágyi Margit  élt 79 évet,
Vida Imre élt 84 évet,

Pály Miklósné Szalai Magdolna élt 72 évet,
Molnár Jánosné Biriszló Ilona élt 87 évet,
Fejes Bálintné Török Katalin élt 78 évet,

Karsai Lajos élt 65 évet,
Szűcs Sándor Lajos élt 67 évet,

dr. Begazy Ferencné Ormai Éva élt 84 évet.
Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Január 30- február 5-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. 13.
Tel.: 350-111
Február 6-12-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Január 31-én és február 1-jén
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Február 7-8-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

Baráth Levente
(Kádár Hajnalka)

Kálnai Helga
(Szűcs Rita Dóra)

Botos Bence Sándor
(Lakatos Renáta)

Nagy Péter
(Vona Orsolya Patrícia)

Rafael István Leonárdó
(Rafael Renáta)

Az úszóversenyen megrendezés-

re került a Pille-párbaj „Balogh 

Melinda emlékszám” is, nem feled-

ve, hogy Melinda mennyire szerette 

ezt az úszásnemet.

A felkészülési időszakban rende-

zett versenyen több, kiváló ered-

mény született. Az edzéseken rend-

szeresen részt vevő úszók sokszor 

állhattak dobogóra, eddigi legjobb 

idejüket is megúszva. A legkiseb-

bek lehetőséget kaptak, tapasztala-

tot szerezhettek és első alkalommal 

rajtkőhöz állva versenyezhettek.  A 

szervezést az összefogás jellemez-

te. A helyi sportolók megvendége-

lésben részesültek, az uszodában 

ez alkalomból büfé üzemelt, az 

újoncok kis kupát kaptak ösztönzé-

sül és elismerésül, a dobogósok 

mellett a 4-6. helyezettek egyedi 

túri kerámia emlékérmet vihettek 

haza, az edzők butellát, a Balogh 

Szülők emlékplakettet kaptak.

A tapasztalatok és a visszajelzé-

sek alapján is jó verseny volt. 

Köszönet érte a Szervezőknek.

Karsainé Szabó Judit
Csipes Andor

Rafael Richárd
(Rafael Erzsébet)

Csörögefánk

Hozzávalók:
2 db tojás,

2 evőkanál tejföl, 

1 evőkanál porcukor

kevés só, 

1 kanál rum,

35 dkg liszt étolaj a kisütéshez

A tojásokat villával felverjük, 

hozzáadjuk a tejfölt, a porcukrot, a 

sót, a rumot és az átszitált lisztet. 

Összedolgozzuk míg szép sima 

nem lesz, majd fél órát pihentetjük. 

Újra átgyúrjuk, azután nagyon 

vékonyra kinyújtjuk.

Derelyemetszővel tetszőleges 

négyszögeket vágunk, a közepét 

behasítva bő, forró olajban mindkét 

oldalát megsütjük. 3. Jól lecsöpög-

tetjük, azután meghintjük vaníliás 

porcukorral.

Célszerű az egész mennyiséget 

sütésre előkészíteni egyszerre, mert 

a forró olajban hirtelen megéghet. 

Gyorsan kell sütni, mert úgy lesz 

ropogós.

Karsai Istvánné, MEZŐTÚR


