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„Egy Alapítvány, aki csendben teszi a dolgát”

Jellemezte egy mondatban a 
FICSAK Mezőtúr Alapítvány tevé-
kenységét Pozderka-Korcsok 
Anita, az Alapítvány vezetője.

- Kedves Anita, aki esetleg még 
nem tudná, mondana pár szót az 
Alapítvány alapításáról, miért is 
jött létre?

P-K.A.: A mondatot, amellyel 
kezdtem, egy kedves ismerősöm, 
támogatónk fogalmazott meg az 
Alapítvánnyal kapcsolatban és ez a 
legszívhezszólóbb megfogalmazás, 
amely úgy érzem, valóban tükrözi 
azt, hogy kik is vagyunk mi, mit, 
miért és hogyan csinálunk valójá-
ban.

Az Alapítvány 2019 májusában 
alakult, a FICSAK Országos 
Egyesületének mezőtúri tagszerve-
zeteként. Elsődleges céljaink között 
szerepel a család, a házasság, a 
gyermekvállalás szépségeinek nép-
szerűsítése, az egészséges életmód-
ra, környezetvédelemre nevelés, 
illetve sok más feladatot, karitatív 
tevékenységet fogalmaztunk meg 
magunknak, amelyekkel támogatni 
tudjuk a helyi családokat. 

- Hogyan alakult az elmúlt év, 
milyen hatással volt a járvány tevé-
kenységükre?

P-K.A.: A járványügyi helyzetre 
való tekintettel a tavalyi évben a 
karitatív tevékenység lett az 
Alapítvány fő elhivatottsága. Egész 
évben, napi szinten gyűjtöttünk és 
közvetítettünk ruha, bútor, számí-
tógép, tüzelő adományokat a fel-
ajánlók és a rászoruló családok 
között. Nem csak helyi szinten pró-
bálunk segíteni, hanem országos 
kezdeményezésekhez is csatlakoz-
tunk, gyűjtést szerveztünk, mely-
nek köszönhetően egy 
kisteherautónyi adományt vittünk 

Szigetújfaluba. Augusztusban egy 
hetes, ingyenes tábort szerveztünk 
15 fő hátrányos helyzetű gyermek 
részére. A programok között szere-
peltek többek között várostörténeti 
játékok, hagyományőrző progra-
mok, kézműveskedés, helyi mes-
terségek megismerése, környezet-
védelem, sport, egészséges élet-
módra nevelés, érzékenyítő beszél-
getések, előadások. Karácsonyi 
adománygyűjtés keretében három 
mezőtúri nevelőszülőt és a náluk 
nevelésben lévő gyermekeket (4, 5 
és 3 gyermekes családok) ajándé-
koztunk meg tartós élelmiszerek-
kel, édességekkel, hús - és hentes 
áruval, játékokkal, tűzifával, fenyő-
fával, számítógéppel. Decemberben 
több, mint 10 családot láttunk el 
bútorokkal felajánlóinknak köszön-
hetően. Ezúton is szeretném még 
egyszer megköszönni főtámogató-
ink önzetlen felajánlásait, segítsé-
gét, amellyel számtalan felnőtt és 
gyermek mindennapjait tették 
könnyebbé, élhetőbbé, szebbé. A 
teljesség igénye nélkül köszönet 
illeti Sőrés Antalt és kedves felesé-
gét, a Túri Kamrát, a Kacatáriumot, 
Nonstop Delikateszt, Kun Lilla 
méhészmestert, Kiss Dániel ker-
tészt, a Fehér és Társa Kft.-t, 
Zuppán Zoltánt, Herceg Anti bácsit 
és kedves feleségét, Taköv-Transz 
Hungária Kft.-t, Nagy Sándorné 
Erzsikét, Nádházi Ilonát, Mezőtúr 
Város Önkormányzatát és a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN. Kft. munkatársait, valamint 
számtalan magánembert. 

- Melyek az idei tervek, célkitűzé-
sek?

P-K.A.: Boldogan mondhatom el, 
hogy már egyre többen ismerik az 
Alapítvány tevékenységét, így janu-
ár eleje óta továbbra is folyamato-
sak a felajánlások, ennek köszön-
hetően a héten ismét több család-
hoz tudtunk eljuttatni jó minőségű 
(folyt. a 2. oldalon)

Köszönjük

2020-ban mi– a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft. 
munkatársai – sem voltunk könnyű 
helyzetben. Igyekeztünk helyt állni 
a mindennapokban és végezni a 
dolgunkat a megszokott módon. 
Rendezvényeinket előkészítettük, a 
televíziós műsorokat folyamatosan 
gyártottuk, az újságot megjelentet-
tük. Ám, ez a valóságban nem is 

volt olyan egyszerű. Számos kor-
mányrendeletnek, jogszabálynak 
kellett mindeközben megfelelünk. 
Úgy véljük, hogy a pandémia ide-
jén, bár a személyes találkozások 
zöme elmaradt, viszont több ízben 
is tudunk online találkozni.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a sok szép üzenetet, biztató 
szavakat, amelyek Önöktől, Tőletek 
érkeztek. Hálásak vagyunk érte, 
hisz ezek minket is feltöltenek a 
nehéz időszakban.

Bízunk abban, hogy 2021-ben 
többször találkozhatunk, addig is 
igyekszünk a Közösségi Ház 
Mezőtúr facebook oldalán minél 
több eseményt létrehozni.

Bodor Márti
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok
bérletére 2021. április 1-étől 5 évre:

1. Erkel Ferenc út 34. II/9. szám
2. Erkel Ferenc út 34. II/12. szám

3. Szabadság tér 3-5. III. lh. 2/3. szám
4. Szabadság tér 27.  II. lh. 4/12. szám

5. Vásár utca 38. szám
6. Földvári út 61. 1. épület fsz. 3. szám

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5. (péntek) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye: Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági Osztály
Mezőtúr, Kossuth tér 1. fszt. 1.

A pályázatról bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal (Mezőtúr, 
Kossuth tér 1.) 1. emelet 4. számú irodájában, vagy az 56/551-921-es 

telefonszámon Békefi-Mucsi Lídia ügyintézőtől kérhetnek.

A hirdetmény teljes szövege a www.mezotur.hu honlapon
megtekinthető.

Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltető!

Figyelemmel a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének felté-
teleiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: Kr.) rögzítettekre, az alábbi-
akról tájékoztatom.

2021. január 1-jétől a vendéglá-
tóhelyek tekintetében egy új beso-
rolási rendszer jött létre, amely 
segítségével megtörtént a vendég-
látóhelyek felülvizsgálata. Az Áfa 
törvény, az üzemeltetők fő tevé-
kenysége, és a hatályos jogszabá-
lyok szinkronizálásával létrejött új 
besorolások a következők:

•étterem;
•büfé;
•cukrászda;
•kávézó, alkoholmentes ita-

lokra specializálódott vendéglá-
tóhely;

•italüzlet, bár;
•zenés-táncos szórakozóhely;
•munkahelyi/közétkeztetést 

végző vendéglátóhely;
•gyorsétterem;
•rendezvényi étkeztetés;
•alkalmi vendéglátóhely;

Az új rendszer 2021. január 
1-jén hatályba lépett. A Kr. 31. 
§-ban foglaltak értelmében a 2021. 
január 1-ig bejelentett, már műkö-
dő vendéglátó üzletek üzemeltetői 
kötelesek legkésőbb 2021. március 

31-ig bejelenteni a jegyzőnek, 
hogy mely típusú vendéglátóhe-
lyet üzemeltetnek.

A fentiekre való tekintettel kér-
jük, hogy az e-papíron érkező nyi-
latkozatot töltse ki, majd legké-
sőbb 2021. március 31. napjáig jut-
tassa vissza hivatalunkba - az 
Eüsztv. 9. § (1) bek.-ben foglaltak-
nak megfelelően – elektronikus 
úton az e-papír alkalmazással 
(https://epapir.gov.hu):

Ügyfélkapus bejelentkezés
Címzett: Mezőtúr Város 

Önkormányzata
Ügytípus: Önkormányzati igaz-

gatás
Téma: Kereskedelmi ügyek
Levél tárgya: Bejelentés vendég-

látóhely üzlettípusról

Kérdés esetén Bagdán Edina 
ügyintéző ad további felvilágosí-
tást a 06-56/551-931-es telefonszá-
mon, vagy az ebagdan@mezotur.
hu e-mail címen.

Kérjük szíves együttműködésü-
ket az adatszolgáltatás határidőre 
történő teljesítésében.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

bútorokat, ruhákat, televíziót. 
Sikeresen pályáztunk a TOP-7.1.1-
16-H-ESZA-2020-01533 azonosító 
számú pályázatra, melynek kerete-
in belül egy, a városunkban műkö-
dő, minden sportágat bemutató 
Sportnapot szervezünk majd a 
Városi Oktatási Centrumban óvodá-
sok és általános iskolások részére 
(természetesen ennek megvalósítá-
sa a járványügyi helyzettől függ). 
Tervezünk ősszel egy Családi 
Fesztivált színes családi progra-
mokkal, szintén ősszel egy 
Drogprevenciós Napot általános - 
és középiskolás diákok részére. 
Ezen programok megvalósítása 
benyújtott pályázataink sikeressé-
gétől függenek. Mindenképpen sze-
retnénk megszervezni nyári tábo-
runkat rászoruló gyermekek részé-
re az idei évben is. Továbbá a lehe-
tőségekhez mérten részt szeret-
nénk venni a városi rendezvénye-
ken, mint pl. a Túri Halas Napon, 
ahol 2019-ben egész nap népi ját-
szóházzal és egyéb kiegészítő gyer-
mek programokkal kedveskedtünk 
a családoknak. De bízunk benne, 
hogy idén már a Városi Mikulás is 
megtartásra kerülhet a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN. Kft.-
vel közös szervezésben.

- Amennyiben valakinek van fel-
ajánlása, hova, kihez fordulhat?

P-K.A.: Minden jellegű felaján-
lást, támogatást örömmel foga-
dunk. Keressenek engem bizalom-
mal a 06202203686-os telefonszá-
mon, személyesen pedig a 
Városházán, Kossuth L. tér 1. szám 
alatt vagyok megtalálható.

- Hogyan történik az adományok 

szétosztása, a családok kiválasztá-
sa?

P-K.A.: Ehhez minden esetben 
szakemberek segítségét kérjük. 
2019-ben, pl. amikor a cipősdoboz 
karácsonyi adománygyűjtést szer-
veztük, akkor a városi intézmény-
vezetők segítségét kértük a rászoru-
ló családok kijelölésében. De általá-
nosságban azt mondhatom, hogy a 
Gyermek és Családsegítő Szolgálat 
egyik munkatársával vagyok napi 
kapcsolatban, aki segítségemre van 
ebben, sőt az Alapítvány munkájá-
ban is részt vesz önkéntesként. 
Mára már azért kijelenthetem, hogy 
elég sok családot ismertünk meg, 
így tudjuk, hogy kinek mire van 
még szüksége.

- Kik segítik még az Alapítvány 
munkáját?

P-K. A.: - Két önkéntes kolléga-
nőm segíti állandóan a munkámat. 
De ha például bútor pakolásról, 
szállításról van szó, akkor mindig 
vannak segítő férfiak is, akiknek 
nagyon hálásak vagyunk önzetlen 
munkájukért. Itt szeretném megra-
gadni az alkalmat arra, hogy ha 
valaki szeretne önkéntesen részt 
venni az Alapítvány munkájában, 
szintén jelentkezhet nálam, nagy 
szeretettel fogadjuk csapatunkban. 
Egy dolog, amit garantálhatok, az a 
megfizethetetlen szeretet, amit a 
családoktól, a ragyogó szempárú 
gyermekektől kapunk egy-egy ado-
mányozás, vagy akár program 
során.

- Köszönöm, további sok sikert 
kívánok!

Miskolczi Adrienn
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Ösztöndíj-pályázatok beadási határidejének meghosszabbítása, naperőmű-park,
közfoglalkoztatási program – Sajtótájékoztatót tartott Herczeg Zsolt polgármester

Január 14-én tartotta meg saj-
tótájékoztatóját Herczeg Zsolt 
polgármester a decemberi és év 
elejei polgármesteri határozatok-
ról.

- Milyen döntés született a 
„Közétkeztetést ellátó konyha fej-
lesztése Mezőtúron” címet viselő 
TOP pályázattal kapcsolatban?

H. Zs.: - Elsőként szeretnék ered-
ményekben gazdag, boldog új évet 
és jó egészséget kívánni 
Mindenkinek!

Kérdésére válaszolva két eljárást 
folytatott le Önkormányzatunk, 
először egy meghívásos eljárást, 
mely eredménytelenül zárult, majd 
egy nyílt közbeszerzési eljárást, 
ami azért nem lett eredményes, 
mert a beérkezett legkedvezőbb 
árajánlat alapján az 
Önkormányzatnak bruttó 125 mil-
lió Ft-ot kellett volna még biztosíta-
nia az elnyert 60 millió forint 
mellé. Így képviselőtársaim véle-
ményét kikérve azt a döntést hoz-
tam meg, hogy lemondunk erről a 
projektről. Igaz, hogy korábban 
Kormány engedély alapján 200 mil-
lió forint fejlesztési hitelt vettünk 
fel a TOP projektek sikeres megva-
lósításához, de figyelembe véve 
azt, hogy még zajlanak közbeszer-
zési eljárások (pl. a két kerékpárút-
tal kapcsolatosan is), hoztam meg 
a döntést. A jó hír viszont az, hogy 

látjuk már: a 2021-2027-es uniós 
költségvetési ciklusban is lehet 
majd közétkeztetést ellátó konyha 
fejlesztésére pályázni. Természetesen 
ezt a lehetőséget majd szeretnénk 
kihasználni, tehát nem mondunk 
le véglegesen a közétkeztetést ellá-
tó infrastruktúra fejlesztéséről.

- Mit lehet tudni az EFOP-os ösz-
töndíj-pályázatokról?

H. Zs.: - Ezek összértéke 750 
millió forint és további nagyon sok 
értékes elemből állnak. A mezőtúri 
fiatalok már két alkalommal része-
sülhettek ösztöndíjban az említett 
pályázatokból, és most meghirdet-
tünk egy harmadik ütemet. A ren-

delkezésre álló források alapján azt 
állapítottuk meg, hogy az egyik 
pályázatból 30, a másikból pedig 
60 diákot tudunk ösztöndíjban 
részesíteni, viszont kevés pályázat 
érkezett be. Így azt a döntést hoz-
tam, hogy január 31-ig a pályázatok 
benyújtási határidejét meghosz-
szabbítom. Ezúton is kérek min-
den, a pályázati feltételnek megfe-
lelő mezőtúri általános iskola fel-
sős, középiskolás (itt fontos, hogy 
helyi középiskolába járó), és felső-
oktatásban részt vevő diákot, 
nyújtsa be pályázatát. A teljes 
pályázati kiírás megtekinthető a 
www.mezotur.hu városi honlapon.

- Napirendi pont volt a helyi 
autóbusz-közlekedés.

H. Zs.: - Az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is az a döntés szü-
letett ezzel kapcsolatban, hogy 
Önkormányzatunk ezt biztosítani 
kívánja, a szükséges határozat 
megszületett, a közszolgáltató 
ezen határozatot megkapta.

- Mit tudhatunk a Bivaly teleptől 
délre eső legelőre vonatkozó pályá-
zati kiírás elbírálásáról?

H. Zs.: - Több cég megkeresett 
minket azzal a szándékkal, hogy 
naperőmű-parkot kívánnak létesí-
teni az említett területen. A megke-
resések alapján a pályázatot úgy 
írtuk ki, hogy a legelő legdélibb 
részén elterülő 11 ha-os területre, 

illetve a maradék, durván 60 ha-os 
részre külön-külön lehetett pályáz-
ni. A 11 ha-os részre vonatkozóan 
lett nyertes pályázat, tehát minden 
bizonnyal értékesíteni fogjuk. Erről 
a rendkívüli jogrend előtt tárgyalt a 
képviselő-testület, és egy olyan 
határozat született, hogy az innen 
befolyt összeget útfejlesztésre és 
járdaépítésre kell fordítanunk, ez 
megjelenik az általam hozott hatá-
rozatban is. Tehát ha az adás-vétel 
realizálódik, a befolyt összeget 
Önkormányzatunk ilyen célra köte-
les fordítani. A 60 ha-os területre 
beérkező pályázatok alapján ered-
ménytelennek kellett nyilváníta-

nom az eljárást, így a pályázat újra 
kiírásra kerül majd.

- Több döntés született a 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban.

H. Zs.: - A közétkeztetést ellátó 
társaságunknak kellett árajánlati 
eljárásokat lefolytatnia az egyes 
alapanyagok beszerzése kapcsán. 
Az ezekre érkező ajánlatok elbírá-
sáról kellett döntést hoznom, nyil-
ván minden esetben a legkedve-
zőbb ajánlatot tevő cégek fogják 
beszállítani az alapanyagokat a 
közétkeztetés ellátásához.

- A Zrínyi úti Központi Csoda-vár 
Óvodával kapcsolatos TOP – pályá-
zatról mit tud elmondani polgár-
mester úr?

- A közelmúltban többször is 
adtam tájékoztatást arról, hogy az 
eredetileg kiválasztott generál kivi-
telező levonult a területről, tehát 
nem fejezte be a munkát. Vele 
szemben a jogi eljárást 
Önkormányzatunk elindította. 
Ahhoz, hogy ezt a projektet le tud-
juk zárni, az volt a feladatunk, 
hogy egy új közbeszerzési eljárást 
folytassunk le, és a megmaradt 
munkák elvégzésére egy új kivite-
lezőt válasszunk. Az eljárás sikeres 
volt, a KTSZ-REB Kft. nyerte meg 
az eljárást. Sajnos az elnyert forrás-
hoz még 14 millió Ft-ot hozzá kell 
tennünk, melyet a régebben emlí-
tett 200 millió Ft-os hitelből tudunk 
megfinanszírozni. Reményeink 
szerint a projektet az év első felé-
ben le tudjuk zárni.

- a TOP turisztikai projekt kereté-
ben beszerezni kívánt elektromos 
kisbusszal kapcsolatosan milyen 
döntés született?

H. Zs.: - Bekértük az ezzel kap-
csolatos ajánlatokat, a nyertes aján-
lattevő kiválasztásra került. A szer-
ződéskötés folyamatban van.

- Mezőtúr Város Önkormányzata 
mindig nagy hangsúlyt fektetett a 

közfoglalkoztatási program haté-
kony megvalósítására és ez a téma 
szerepel a januári döntések között 
is.

H. Zs.: - Az elmúlt évre vonatko-
zóan már volt Önkormányzatunknak 
egy olyan döntése, hogy nem mi 
nyújtjuk be az ezzel kapcsolatos 
pályázatot, hanem közvetlenül az 
Intézményellátó Kft., hiszen koráb-
ban is ő bonyolította le a START 
munkaprogramokat. Most ugyan-
ezt a döntést hoztam meg az idei 
évre nézve, azaz ugyanúgy az 
Intézményellátó Kft. pályázik a 
START-ban, és ő valósítja meg a 
programot. Ami jó hír, hogy a prog-
ramokba évről évre kevesebben 
vesznek részt, ami azt jelenti, hogy 
egyre többen tudnak elhelyezkedni 

az elsődleges munkaerő-piacon. 
Ami az Önkormányzatra nézve 
„rossz hír” az az, hogy míg a tava-
lyi évre nézve 80 főt tudtunk 
bevonni a START munkaprogram-
ba, idén 50 fő fog részt venni benne 
és ezzel arányosan dologi kiadá-
sokra kevesebb állami támogatás 
érkezik, így amit eddig a program-
ból meg tudtunk finanszírozni– pl. 
útjavítási munkák anyagköltsége – 
azokra ennek következtében a 
költségvetésünkből többet kell 
majd fordítanunk. 

- Mit lehet tudni a TOP CLLD-n 
belül a „Kulturális és közösségi épü-
letek minőségi javítása” elnevezésű 
pályázatról, melynek tárgya a 
Badár Emlékház?

H. Zs.: - A fent nevezett épület 
felújításáról van szó,  a határozattal 
hozzájárultam a Közművelődési és 
Sport Közhasznú nonprofit Kft. 
ezzel kapcsolatos pályázatának 
benyújtásához. A pályázat összér-
téke 13,1 millió forint. Bízom 
benne, hogy a pályázat sikeres 
lesz!

Miskolczi Adrienn



4 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2021.01.29.

A talált dolgokkal kapcsolatban 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény rendelkezik az 
alábbiak szerint:

Ha valaki feltehetően más tulaj-
donában álló, elveszett dolgot 
talál, és azt birtokba veszi, meg-
szerzi annak tulajdonjogát, ha arra 
igényt tart feltéve, hogy

a) megtett mindent annak érde-
kében, hogy a dolgot a tulajdonos 
visszakaphassa; és

b) a dolog tulajdonosa vagy az 
átvételre jogosult más személy a 
találástól számított egy éven belül, 
élő állat esetén három hónapon 
belül, a dologért nem jelentkezik.

A találó köteles a talált dolgot a 
találástól számított nyolc napon 
belül a dolog elvesztőjének, 
tulajdonosának, a dolog átvételre 
jogosult más személynek vagy a 
találás helye szerint illetékes 
jegyzőnek átadni. A jegyzőnek 
való átadáskor a találó nyilatkozni 
köteles arra nézve, hogy igényt 
tart-e a dolog tulajdonjogára. A 
találó igénybejelentéséről a jegyző 
igazolást ad.

Ha a jogosult a dologért az 
átadástól számított három hónap 
alatt nem jelentkezett, és a találó 
az átadáskor nem tartott igényt a 
dolog tulajdonjogára, a jegyző a 
talált dolgot értékesíti.

Ha a jogosult az értékesítés előtt 
jelentkezik, a dolgot részére ki kell 
adni, az értékesítés után történő 
jelentkezés esetén a befolyt össze-
get ki kell neki fizetni. Elveszti a 
jogosult a dolog tulajdonjogára 
vagy az értékesítés során befolyt 
összegre vonatkozó igényét, ha a 
találástól számított egy éven belül 
nem jelentkezik.

A közönség számára nyitva álló 
épületben vagy helyiségben, 
továbbá közforgalmú közlekedési 
és szállítási vállalat szállítóeszkö-
zén talált dolgot a találó köteles az 

üzemeltető alkalmazottjának kése-
delem nélkül átadni. Az ilyen 
dolog tulajdonjogára a találó nem 
tarthat igényt.

A személyazonosító igazol-
vány találásával kapcsolatban a 
személyazonosító igazolvány 
kiadása és az egységes arcképmás- 
és aláírás-felvételezés szabályairól 
szóló 414/2015. (XII.23.) kormány-
rendelet 38. § (1) bekezdése ren-
delkezik:

A talált, más nevére szóló sze-
mélyazonosító igazolványt le 
kell adni

a) a találás helye szerint illeté-
kes jegyzőnek, aki azt - a találásról 
felvett jegyzőkönyvvel együtt - 
haladéktalanul megküldi a találás 
helye szerint illetékes járási hiva-
talnak,

b) a találás helye szerint illeté-
kes járási hivatalnak,

c) a találás helye szerint illeté-
kes konzuli tisztviselőnek, aki azt 
- a találásról felvett jegyzőkönyv-
vel együtt - haladéktalanul meg-
küldi a kijelölt kormányhivatal-
nak, vagy

d) a kijelölt kormányhivatalnak.
Kérjük, hogy személyazonosító 

igazolvány találása esetén a fentiek 
szerint szíveskedjenek eljárni, és 
lehetőség szerint mellőzzék a 
különböző közösségi oldalakon a 
személyes adatokat tartalmazó 
okiratok fotójának megosztását, 
mert visszaélésre ad lehetőséget!

Talált dolgokkal kapcsolatos 
ügyintézés:

M e z ő t ú r i  K ö z ö s 
Önkormányzati Hivatal Hatósági 
Osztály 

Csipes Zsuzsanna hatósági 
ügyintéző 06-56/551-918; csipes.
zsuzsanna@mezotur.hu

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

Talált tárgyak

Tisztelt Felhasználóink!

2021. január 20-án megkezdjük Mezőtúron az ivóvízhálózat ütemezett 
mosatását. Célunk a szolgáltatott víz minőségének fenntartása, javítása. 
A mosatási munkák terveink szerint 3-4 hétig tartanak. Ebben az idő-
szakban a víz zavarossá válhat, és nyomáscsökkenés is előfordulhat, 

mindez azonban csak az ivóvíz esztétikai jellemzőit befolyásolja, 
fogyasztásra továbbra is alkalmas.

Az esetlegesen okozott kellemetlenségek miatt megértésüket és türel-
müket kérjük!

 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Idézet a mindennapokra

Azon a napon éred el a vidámságot,
amikor rájössz, hogy mindegy,

mi történik körülötted, akkor sem lesz jobb semmi,
ha nem vagy jókedvű.”

(Anthony Robbins)

Reméljük, tavasszal indulhat a Babafa Program

Korábbi döntésünknek megfele-
lően tavaly novemberre terveztük 
az első ütemét a babafa ültetésnek a 
2019-ben született kisbabák tiszte-
letére. Erről a szülőknek értesítést 
küldtünk, melyre nagy örömömre 
sokan jeleztek vissza és várták izga-
tottan a közös faültetéseket.

Ahogy erről az érintett családo-
kat kollégáimmal értesítettük, az 
őszi ültetést a veszélyhelyzet nem 
tette lehetővé, így azt az idei évre 

programoztuk át. Bízom benne, 
hogy tavasszal elültethetjük a fákat 
a családokkal együtt a város külön-
böző területein, ősszel pedig már a 
2020-ban született gyermekek tisz-
teletére szaporodhatnak majd a 
facsemeték, tovább szépítve ezzel 
környezetünket.

Szűcs Dániel 
alpolgármester
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Tájékoztatás az illetékfizetési kötelezettséggel 
összefüggő, 2021. január 1. napjától

hatályos változásokról

Az egyes adótörvények módosí-
tásáról szóló 2020. évi CXVIII. tör-
vény 2021. január 1. napján hatály-
ba lépett több rendelkezése az 
állampolgárok anyagi terheinek 
csökkentése érdekében  módosítja 
az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvényt (a továbbiakban: 
Itv.). Ezzel párhuzamosan az ügy-
felek számára adminisztratív ter-
heket tartalmazó egyes törvények 
módosításáról szóló 2020. évi 
CLXIV. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 2021. január 1. napjától a 
születési név megváltoztatásának 
engedélyezésére irányuló eljárás-
ban igazgatási szolgáltatási díj for-
májában történő fizetési kötele-
zettséget vezetett be.

A jogszabály-módosításokról az 
alábbiak szerint tájékoztatjuk 
Tisztelt Ügyfeleinket:

1. Az Itv. módosítása a közigaz-
gatási hatósági eljárások tekinteté-
ben

Az illetéktörvény 2021. január 1. 
napjával hatályba lépett módosítá-
sával az Itv. 1. mellékletében meg-
határozott - az úti okmányok, a 
gépjárművezetői engedély, a for-
galmi engedély és a törzskönyv 
kiállításával, valamint az adó- és 
értékbizonyítvány kiállításával 
kapcsolatos - eljárások kivételé-
vel a közigazgatási hatósági eljá-
rások illetékmentessé váltak.

Az Itv. 2. melléklete szerinti eljá-
rásokban pedig az esetleges köz-
igazgatási hatósági jogorvoslati 
eljárásért sem kell illetéket fizetni.

A törvénymódosítás ezek alap-
ján hatályon kívül helyezi a koráb-
ban illetékmentességet biztosító 
Itv. 33.§ (2) és (3) bekezdését, 
valamint a Melléklet hatályon 
kívül helyezésével megszüntette 
az abban meghatározott, az általá-
nos tételű eljárási illetéktől (3000 
Ft) eltérő összegű illetékfizetési 
kötelezettséget is.

Nem változott ellenben az 
egyes közigazgatási eljárások után 
járó igazgatási szolgáltatási díjak 
rendszere. (pl. telepengedélyezési 
eljárás)

2. Születési név megváltoztatá-
sának engedélyezésére irányuló 
eljárás

Az Itv. módosítása alapján az 
anyakönyvi igazgatás területén 
korábban illetékfizetési kötelezett-
ség alá eső anyakönyvi eljárások 
(például házassági névviselési 

forma módosítása, anyakönyvi 
hatósági bizonyítvány kiállítása, a 
nem magyar állampolgár 
Magyarországon történő házasság-
kötéséhez szükséges igazolás 
bemutatása alóli felmentés stb.) is 
2021. január 1-től illetékmentessé 
váltak.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi I. törvény 2021. január 1. 
napjától hatályba lépett rendelke-
zései értemében a születési név 
megváltoztatására irányuló kére-
lem esetén függetlenül attól, 
hogy hányadik alkalommal kéri 
a névváltozást – 10 000 forint 
összegű igazgatási szolgáltatási 
díjat kell majd fizetni. A korábbi 
szabályozással egyező módon az 
egy családhoz tartozó nagykorúak 
közös kérelme esetén az igazgatási 
szolgáltatási díjat is minden nagy-
korúnak külön-külön meg kell 
fizetnie.

A születési névváltoztatási eljá-
rással összefüggésben fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj össze-
gének a befizetését 2021. január 1. 
napjától a Budapest Főváros 
Kormányhivatala által megjelölt 
számlára kell az ügyfélnek meg-
fizetnie.

• Átutalás összege: 10.000 
Forint

• Számlaszám: 10023002-
00299592-00000000

• Kedvezményezett neve: 
B u d a p e s t  F ő v á r o s 
Kormányhivatala

• Közlemény: névváltoztatás-
sal érintett személy házassági és 
születési neve (kiskorú vagy gond-
nokolt esetén is minden esetben a 
névváltoztatással érintett személy 
nevét szükséges feltüntetni, nem 
pedig a befizetést teljesítő szemé-
lyét)

Az átutalás megtörténtének iga-
zolására szolgáló banki igazolás 
másolatát a névváltoztatási kére-
lemhez csatolni szükséges.

Az eljárási költségekről, az irat-
betekintéssel összefüggő költség-
térítésről, a költségek megfizetésé-
ről, valamint a költségmentesség-
ről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendelet alapján az ügyfeleknek 
továbbra is lehetőségük van részle-
ges vagy teljes költségmenteséget 
kérelmezni.

 
dr. Enyedi Mihály

jegyző

Szelektív hulladékgyűjtés

I. utca, II. utca, III. utca, IV. 
utca, V. utca, VI. utca, VII. utca, 
VIII. utca, IX. utca, X. utca, XI. 
utca, XII. utca, XIII. utca, XIV. 
utca, XV. utca, XVI. utca, XVII. 
utca, XVIII. utca, XIX. utca, XX. 
utca, XXI. utca, XXII. utca, XXIII. 
utca, XXIV. utca, XXV. utca, XXVI. 
utca, XXVII. utca, XXVIII. utca, 
XXIX. utca, Tartsay V. utca, Kert 
utca.

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY 
ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

(2021)
január 14., február 11., március 

11., április 8., május 6., június 3., 
július 1., július 29., augusztus 26. 
szeptember 23., október 21., 
november 18., december 16.

Sugár u., Balassa u., Nyárfa u., 
Esze T. u., Pacsirta u., Akác u., 
Előd u., Fűzfa u., Huba u., Kákás 
u., Lehel u., Álmos u., Árpád u., 
Bálvány u., Szigony u., Nagy Jenő 
u., Földvári u., Bólyai u., Eötvös 
u., Semmelweis u., Tó u., Korányi 
F. u., Daru u.

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY 
ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

(2021) 
január 15., február 12., március 

12., április 9., május 7., június 4., 
július 2., július 30., augusztus 27., 
szeptember 24., október 22., 
november 19., december 17.

Vásárhelyi P. u., Kodály Z. u., 
Nagy Lajos király u., Kiss I. u., 
Szolnoki u., Szép E. u., Tamkó 
Sirató K. u., Badár B. u., Széchenyi 
I. u., Frankel L. u., Nagy I. u., 
Deák F. u., Cs. Wagner J. u., 
Nagycsapat kert u., Borsó u., 
Koltói A. u., Alkotmány tér, 
Alkotmány u., Bajnok u., Puskin 
u., Eper u., Dob u., Csalogány u., 
Szegfű u., Andrássy u., Tulipán 
u., Vásár u., Dugovics T. u., Fekete 
I. u., Rózsa u., Homoki Nagy I. u., 
Radnóti M. u.

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY 
ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

(2021)
január 21., február 18., március 

18., április 15., május 13., június 
10., július 8., augusztus 5., szep-
tember 2., szeptember 30., október 
28., november 25., december 23.

Bimbó u., Árok u., Bem u., 
Köztársaság u., Székes u., Rendes 
u., Irányi D. u., Áchim A. u., 
Bástya u., Bajcsy Zs. E. u., 

Csokonai u., Múzeum tér, 
Táncsics u., Gát u., Mikes K. u., 
Klapka u., Mikszáth K. u., Móricz 
Zs. u., Futó u., Kürt u., Jázmin u., 
Fürdő u., Vörösmarty u., 
Damjanich u., Hajnal u., Könyves 
K. u.

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY 
ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

(2021) 
január 22., február 19., március 

19., április 16., május 14., június 
11., július 9., augusztus 6., szep-
tember 3., október 1., október 29., 
november 26., december 24.

Petőfi u., Vas u., Stromfeld A. 
u., Rákóczi u., Zrínyi M. u., 
Garibaldi u., Wesselényi u., 
Gárdonyi u., Apród u., Arany J. 
u., Nyári Nagy P. u., Katona J. u., 
Jelinek K. u., Búza u., Hunyadi u., 
Tündér u., Péteri K. u., Magyar u. 
Kiss J. u., Fóti u., Széna u.

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY 
ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

(2021) 
január 28., február 25., március 

25., április 22., május 20., június 
17., július 15., augusztus 12., szep-
tember 9., október 7., november 4., 
december 2., december 30.

Martinovics u., Szív u., Csillag 
u., Budai Nagy A. u., Liszt F. u., 
Kávási S. u., Madách u., Ady E. u., 
Balogh Á. u., Virág u., Babits M. 
u., Bartók B. u., Béke u., Hajó u., 
Vízmű u., Szabadság u., Vasvári 
P. u., Kőrösi Csoma S. u., 
Munkácsy M. u., Cserepes u., Vak 
Bottyán u., Komló u., Kerekes u., 
Malom u., Zenész u., Komp u., 
Bercsényi u., Gödör u., Szélmalom 
u., Jókai M. u., Gábor Á. u., Korsós 
u., Szalma u., Törő P. u., Határ u., 
Mészáros u., Rövid u., Pipacs u.

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY 
ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

(2021) 
január 1., január 29., február 26., 

március 26., április 23., május 21., 
június 18., július 16., augusztus 13., 
szeptember 10., október 8., novem-
ber 5., december 3.

Batsányi J. u., Vágóhíd u., Dobó 
I. u., Egri J. u., Makk J. u., Faragó 
B u., Megyeri K. u., Mátyás király 
u., Árpa u., Alma u., Repce u., 
Diófa u., Vadász u., Kertész u., 
Füzes u., Rozmaring u., Szeder u., 
Erkel F. u. (folyt. a 6. oldalon)
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SÁRGA FEDELŰ EDÉNY 
ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

(2021) 
január 7., február 4., március 4., 

április 1., április 29., május 27., júni-
us 24., július 22., augusztus 19., 
szeptember 16., október 14., 
november 11., december 9.

Május 1. u., Bodzás kert u., 
Munkás u., Kisfaludy u., Túrkevei 
u., Kölcsey F. u., Honvéd u., Berek 
u., Toldi M. u., Kinizsi P. u., 
Thököly u., Bezerédi P. u., Ifjúsági 
ltp., Benkő Gy. u., Rózsakert u., 
Szondi u., Kossuth tér, Kossuth u., 

Szabadság tér, Dózsa Gy. u., 
József A. u.

SÁRGA FEDELŰ EDÉNY 
ÜRÍTÉSÉNEK IDŐPONTJAI 

(2021) 
január 8., február 5., március 5., 

április 2., április 30., május 28., 
június 25., július 23., augusztus 
20., szeptember 17., október 15., 
november 12., december 10.

Mezőtúri hulladékudvar (5400 
Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52.; 
Telefon: +36 20 331-1579; @: info.
ketpo@nhsz.hu, www.nhszketpo.
hu

Nyitvatartás:

Minden hónap I. hetében: 
Hétfő: 7.00-15.00 
Kedd: 7.00-15.00 
Szerda: 7.00-15.00 
Csütörtök: 8.00-19.00 
Péntek: 7.00-15.00 
Szombat: 7:00-12:00 

Minden hónap II. hetében: 
Hétfő: ZÁRVA 
Kedd: 7.00-15.00 
Szerda: 7.00-15.00 
Csütörtök: 11.00-19.00 
Péntek: 7.00-15.00 
 

Minden hónap III.-IV. hetében: 
Hétfő: 7.00-15.00 
Kedd: 7.00-15.00 
Szerda: 7.00-15.00 
Csütörtök: 11.00-19.00 
Péntek: 7.00-15.00 

A Hulladékudvar környékén nyitvatartási időn túl elhelyezni hulladékot (beleértve a zöldhulladékot is) 
szigorúan tilos. Az illegális szemétlerakást a törvény bünteti. 

 

Új pályázati lehetőség mikro-, kis- és középvállalkozások számára

-tájékoztató a felhívás tervezetéről -

Megjelent a VINOP-1.2.1-21 azo-
nosítószámú „A mikro-, kis- és 
középvállalkozások modern üzleti 
és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejleszté-
sek támogatása” című pályázati 
lehetőség tervezete, melyet ezúton 
szeretnénk röviden ismertetni 
Önökkel.

A Felhívás célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások technológiai 
megújulásához kapcsolódó fejlesz-
téseinek támogatása, a hazai kkv-k 
versenyképességének javítása. 

1. A projekt keretében megvaló-
sítandó tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan nem támogatható tevé-
kenységek:

a) Technológiafejlesztés, bele-
értve termelési és szolgáltatási, 
valamint infokommunikációs 
technológia fejlesztését, a technoló-
giai kapacitások bővítését.

Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek:

b) A vállalkozói tevékenység 
végzésével összefüggő infrastruk-
turális és ingatlan beruházás (a 
projekt elszámolható összköltség-
ének legfeljebb 70%-át érheti el). 

c) Tanácsadási szolgáltatások 
igénybevétele: előre rögzített szol-
gáltatói listán szereplő, nyílt kivá-
lasztáson, valamint részletes szak-
mai előminősítésen átesett szolgál-
tatóktól igénybe vett, a felhívás 
3.4.1.1. m) pontjában részletezett 
szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 

millió Ft értékben, a képzéssel 
együtt legfeljebb a projekt elszá-
molható összköltségének 20%-át 
érheti el). 

d) Képzési szolgáltatások 
igénybevétele: a vállalat fejlődésé-
hez szükséges, illetve a munkavál-
lalók magasabb szintű munkavég-
zését elősegítő képzés, amely kizá-
rólag a https://vali.ifka.hu honla-
pon regisztrált szolgáltatóktól vehe-
tő igénybe (legfeljebb 20 millió Ft 
értékben, a tanácsadással együtt 
legfeljebb a projekt elszámolható 
összköltségének 20%-át érheti el). 

e) Üzleti felhőszolgáltatás 
igénybevétele (legfeljebb 10 millió 
Ft értékben). 

f) Megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalma-
zása, melyek célja a gazdasági 
folyamatok és az üzemi/üzleti épít-
mények energiaigényének fedezése 
megújuló energia előállításával 
(legfeljebb a projekt elszámolható 
összköltségének 50%-át érhetik el). 

g) Projekt-előkészítés: infrast-
rukturális beruházással kapcsola-
tos építési beruházási szakértői 
szolgáltatás igénybevétele (a pro-
jekt összköltségének legfeljebb 
5%-át érheti el). 

2. A projekt végrehajtására ren-
delkezésre álló időtartam:

A Támogatói Okirat hatályba 
lépését követően legfeljebb 24 
hónap.

3. A projekt területi korlátozá-
sa:

A fejlesztés megvalósulásának 
helyszíne a támogatást igénylő 
bejegyzett magyarországi székhe-
lye, telephelye vagy fióktelepe 
lehet, nem támogatható a Budapest 
területén megvalósuló fejlesztés.

4. Támogatást igénylők köre:
- Jelen Felhívásra támogatási 

kérelmet nyújthatnak be azon 
mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

- amelyek rendelkeznek legalább 
1 lezárt, teljes) üzleti évvel 

- amelyek éves átlagos statiszti-
kai állományi létszáma a támogatá-
si kérelem benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
3 fő volt,

- amelyek Magyarország terüle-
tén székhellyel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társa-
ságok, kettős könyvvitelt vezető 
egyéni vállalkozók és egyéni cégek, 
vagy az Európai Gazdasági Térség 
területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel ren-
delkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok fióktelepei.

5. Támogatási kérelem benyúj-
tásának határideje:

2021. március 1-16.
2021. június 15-30.
2021. szeptember 30 - október 15.

2022. február 1-15.
6. A támogatás mértéke, össze-

ge:
minimum 10 millió Ft, maximum 

629,3 millió Ft, az igényelhető 
támogatás visszatérítendő, és adott 
feltételek mentén vissza nem térí-

tendővé alakuló támogatás. 
Várhatóan 1000-3000 db kap 

támogatást.
7. A támogatás maximális mér-

téke:
A támogatás maximális mértéke: 

a. a Felhívás 1. számú mellékleté-
ben felsorolt településeken az 
összes elszámolható költség 70%- 
a, az önerő mértéke: 30%. 

A kötelező előleg mértéke mikro-
, kis- és középvállalkozás kedvez-
ményezett esetén a megítélt vissza-
térítendő támogatás 100%-a, de leg-
feljebb 629,3 millió Ft.

A Felhívást és mellékleteit meg-
találhatják a www.palyazat.gov. hu 
Pályázatok/ Felhívások Társadalmi 
Egyeztetése 2021-2027/
Vállalkozásfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (VINOP)/ 
VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és 
középvállalkozások modern üzleti 
és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása menüpont alatt, illetve 
honlapunk (www.mvfkft.hu) pályá-
zati hírei között.

Bővebb információ érdekében 
keressenek bennünket bizalommal, 
az alábbi elérhetőségeken:

Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
www.mvfkft.hu;

varosfejlesztesikft@mezotur.hu;
56/551-925
56/551-920

56/551-933.

FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata a közlekedés feltételeinek javítása és 
biztonságosabbá tétele céljából közlekedési táblát helyezett ki a 

Túrkevei és az Északi összekötő út kereszteződésébe.

A kivitelezéshez a Borzi Kft. adott segítséget, melyet ezúton is
köszönünk.

Mezőtúr Város Önkormányzata
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Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala

     HAVAZÁS MEZŐTÚRON

Egy év kihagyás után, idén janu-
ár 17-én a gyermekek nagy örömé-
re ismét havazással köszöntött be a 
tél.

A Mezőtúr Város Önkormányzata 
által jóváhagyott Téli 
Forgalombiztosítási terv szerinti 
riasztási fokozatnak megfelelően a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
együttműködésben elvégeztük a 
város tulajdonában levő közútjai-
nak, kerékpárútjainak és járdáinak 
hóeltakarítási és síkosság-mentesí-
tési feladatait. Az időjárás előrejel-
zések alapján már előző nap szom-
bat reggel 5 órától megelőző sózást 
végeztünk, majd vasárnap 14 órá-

tól folyamatosan sóztunk illetve 
gépi seprést alkalmaztunk az I. 
készültségi fokozatnak megfelelő-
en, mivel a leesett hómennyisége 
nem érte el az 5cm-t.

A védekezés részére rendelke-
zésre állt több, mint 25t 
tapadásgátlóval bekevert só, 5 m3 
fűrészpor és 3q progress környe-
zetbarát síkosság-mentesítő anyag. 
A sóval való sikeres síkosság-men-
tesítés feltétele, hogy a hőmérsék-
let ne süllyedjen -4 C alá. A mellék-
utak sózását burkolat- és környe-
zetvédelmi okokból kerüljük. 
Ezeken az utakon 5cm-t meghala-
dó hóvastagság esetén hóekézést 

végzünk. További védekezési szin-
tek: az 5cm-15cm közötti 
hómennyiségnél életbe lépő 
narancsárga fokozat, illetve a 15 
cm-t elérő hóvastagság és folyama-
tos hóesésnél a piros fokozat. 25 
cm-t meghaladó hóvastagságnál 
rendkívüli állapot lép életbe, ebben 
az esetben Polgármesteri döntés  
alapján már idegen erő bevonására 
is sor kerülhet. A szilárd burkolat-
tal rendelkező belterületi utak lis-
táját, az utak tisztántartási munká-
inak sürgősségi sorrend szerinti 
felsorolását valamint a vonulási 
útvonalainkat meg találhatják a 
www.mturiellato.hu internetes 

oldalon. Fontos tudni, hogy az 
ingatlanok előtt lévő járdák 
hótakarítása és síkosság-mentesíté-
se minden esetben az ingatlan 
tulajdonos feladatai közé tartozik. 
Továbbra is kérjük, hogy a lakos-
ság segítse munkánkat azzal, hogy 
az úttesten levő parkolóhelyek sza-
badon hagyásával biztosítja a gép-
járműveink akadálymentes közle-
kedését. 

Köszönjük együttműködésüket 
és balesetmentes közlekedést kívá-
nunk a téli hónapokban is!

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Mezőtúri Városi Strandfürdő 
és Fedett Uszodában történt karbantartási és felújítási munkák után sport-
ági igazolással rendelkező sportolók részére edzés céljából 2021. január 
22-től ismételten látogatható. A versenyeket zárt kapuk mögött kell meg-
tartani. Köszönjük megértésüket. 

Felújításra került a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Szakrendelés 
épületének 3. emeletén található fogorvosi rendelő. Ennek köszönhetően 
a teljes festés mellett megújult a helyiség elektromos- és kompresszoros 
levegőellátó hálózata, valamint új hidegburkolat és ajtó került beépítésre. 

A Földvári út 61.sz. alatt található Kilián Konyhán naponta 1100 adag 
étel készül a gyermekek részére, ez a szám majd tovább emelkedik, amint 
a középiskolák újra látogathatóak lesznek. 

A téli időjárásra való tekintettel a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 
komp nem üzemel. A révátkelő ez évi indulásával kapcsolatban tájékoz-
tatni fogjuk a lakosságot közúton elhelyezett tábláinkkal, valamint a 
facebook illetve weboldalunkon kirakott információkkal. 

A Mezőtúr Város Önkormányzata által pályázott „Tisztítsuk meg az 
országot!” program keretében eddig 5 helyszínen (Kert u., Szalma u., 
Nyárfa u., Korsós u., Dugovits u.) kézi és gépi munkaerővel segítettünk az 
illegális hulladéklerakók felszámolásában. Összesen ezekről a területekről 
nagyságrendileg 25m3 hulladék került elszállításra. Ütemterv szerint 
további helyszíneken folytatódik a projekt 2021. február 8-ig. A város köz-
területeiről is mindennap munkanapokon szedjük a hulladékot, ez heten-
te 1100 kg tömörítetlen szemét elszállítását jelenti. Ezúton is kérjük a 
lakosságot, hogy a város közterületein kihelyezett hulladékgyűjtőket 
használják és ne dobálják el a szemetet. Köszönjük együttműködésüket!

Álláshirdetéseink:

Társaságunk segédmunkás, úszómester, medenceőr munkakörökbe 
munkatársakat keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az 
intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail címen, vagy személyesen előre 
egyeztetett időpontban lehet. Telefon: +36 56/350-037.

Értékesítésre meghirdetjük az alábbi járműveket:

1. Forgalomból ideiglenesen kivont IFA W50 típusú 1988-ban gyártott 
fix platós teherautó

2. Forgalomból ideiglenesen kivont Multicar-IFA M25 típusú, 1985-ben 
gyártott, 35 éves billenőplatós teherautó.

3. Érvényes okmányokkal rendelkező Mercedes Sprinter 313 típusú, 
2008-ban gyártott fixplatós. 7 személyes kisteherautó.

4. Érvényes okmányokkal rendelkező Mercedes Sprinter, 2002-ben 
gyártott fixplatós, 7 személyes kisteherautó.

A gépjárművek előzetes egyeztetés után 2021. február 3-án délelőtt 10 
órakor tekinthetőek meg. 

A gépjárművekre vonatkozó vételi ajánlatot legkésőbb 2021. február 
12–ig írásban kell benyújtani emailben (intezmenyellato@mturiellato.hu) 
vagy postai úton a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. (5400 Mezőtúr, Kávási Sándor utca 25.) részére.

További információ munkaidőben 8:00 és 15:00 között telefonon kérhe-
tő: +3656350037
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Interjú Rév Andrással,
az FF Fémfeldolgozó Zrt. elnök-vezérigazgatójával

A város második legnagyobb 
foglalkoztatójának számító FF 
Fémfeldolgozó Zrt. tavaly előtt 
ünnepelte fennállásának 70. 
évfordulóját. Rév András elnök-
vezérigazgató urat arról kérdez-
tük, hogy hogyan alakult a 2020-
as év, és hogy hogyan sikerült 
átvészelni a vírussal sújtott idő-
szakot.

Rév András: - A 2019-es év 
rekord árbevételt (6,2 Md Ft) 
hozott, és további növekedést ter-
veztünk 2020-ra. Az első 3 hónap-
ban sikerült is a tervet teljesíte-
nünk, de március végén betört a 
koronavírus járvány, ami nehézsé-
geket okozott cégünk számára is. 
Mi elsősorban nyugat-európai 
gasztrotechnikai és kórház-egész-
ségügyi berendezést gyártó cégek-
nek szállítunk alkatrészeket és 
részegységeket, még mindig ez 
adja árbevételünk közel 80%-át. A 
maradék 15-20% pedig a BLANCO 
német cégtől 2016/2017-ben vásá-
rolt kórházi bútorcsalád értékesíté-
séből származik, melynek licenc-
szét és termelőberendezéseit meg-
vásároltuk, és így saját termékként 
forgalmazzuk az egész világon. Az 
említett termékek közül elsősorban 
a gasztrotechnikai beszállítások 
árbevétele csökkent, hiszen partne-
reink vevői elsősorban 
vendéglátóipari létesítmények, 
szállodák és éttermek. Már az első 
hullám idején ezen a területen 
jelentős volt a visszaesés, de segí-
tett, hogy úgy a partnerek, mint az 
iparágak vonatkozásában több 
lábon állunk, így az egész éves 
árbevételt figyelembe véve 20-25%-
os csökkenéssel ugyan, de elfogad-
ható eredményes évet zártunk. Ez 
köszönhető annak is, hogy a legne-
hezebb időszakban, 2020 május-
júliusában munkabértámogatást 
tudtunk kapni, ami segített ezen 
nehéz időszak átvészelésében.

- 2007-ben komoly beruházási 
folyamat vette kezdetét a mezőtúri 
telephelyen, vannak tervben újabb 
bővítések a gyárban?

R. A.: - Még a járvány kitörése 
előtt 2020-ra terveztünk egy 

nagyobb beruházási csomagot, 
melynek megvalósítása ebben a 
helyzetben nehéznek tűnt. 
Szerencsére előbb a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium írt ki a 
HIPÁ-n keresztül egy beruházás-
ösztönző programot, melyre 
pályáztunk és el is nyertük a támo-
gatást. Így mégis elkezdhettük 
megvalósítani ezen beruházást. 
Majd 2020 második felében a 
Pénzügyminisztérium írt ki egy 
külön egészségügyi termékek fej-
lesztésére célzott pályázatot, 
melyen szintén sikeresen szerepel-
tünk, így vált teljessé ez a 2021 első 
felére is átnyúló bővített beruházá-
si program. 

- Milyen érdekesebb magas tech-
nológiai színvonalú berendezés 
került beszerzésre?

R. A.: - Elsőként kell említeni a 
3D-s cső- és zártszelvénymegmunkáló 
lézerberendezést, mely jelentősen 
meggyorsítja és pontosabbá teszi a 
hossztermék-megmunkálásunkat. 
Valamint tervezőink számára alap-
vetően új lehetőségeket nyit meg 
termékeink továbbfejlesztésére. 
Ezenkívül új és hatékonyabb gépek 
érkeznek olyan kulcsterületekre, 
mint a csőhajlítás vagy a dróthajlí-
tás. Hegesztőrobotunk már meg is 
érkezett, amitől a sütőkocsik alváz-
hegesztésének a kiegyensúlyozot-
tabb minőségű és nagyobb darab-
számú megvalósítását várjuk.

- Az új munkagépek hallatán fel-
merülhet a kérdés, hogy a gépesítés 
mennyire váltja ki az emberi mun-
kaerőt.

R. A.: - Természetesen az adott 
munkaterületen részben kiváltja, 

de összességében úgy gondoljuk, 
hogy az előttünk álló partneri lehe-
tőségeket figyelembe véve a haté-
kony gépek mellett is legalább 
hasonló létszámra szükségünk 
lesz, mert az árbevételünk folya-
matos növelését tervezzük. 

- Lehet-e már tudni és mondani 
valamit ezekről az új irányokról?

R. A.: - Még egyelőre név és 
konkrét termék nélkül több magyar 
és külföldi céggel tárgyalunk a 
beszállítói tevékenység bővítése 
irányában. Általában azon a rozs-
damentes acélmegmunkálási terü-
leten, amire cégünk specializáló-
dott. Ezenkívül természetesen 
nagy erőkkel növeljük üzleti kap-
csolatainkat a most már saját ter-
méknek számító kórházi bútor 
területen, melyben egyébként a 2-3 
piacvezető cég közé számítunk 
Németországban.

- Mezőtúri gyártó a németországi 
piacvezetők között?

R. A.: - Ezt a pozíciót még a 
BLANCO német cég érte el, és mi 
most megújult lendülettel igyek-
szünk ennek továbbra is megfelel-
ni.

- Miért adta el a német cég ezt az 
üzletágat, és miért pont egy magyar 
cégnek?

R. A.: - 2016-ban én is meglepőd-
tem, amikor a partnerük vezérigaz-
gatója ezt megkérdezte tőlem 
Németországban, de én alapvetően 

nyitott vagyok az új üzleti lehetősé-
gekre, ezért elkezdtünk tárgyalni 
és végül sikerült – elég kedvezően 
– megállapodnunk. Egyébként a 
cég azért adta el ezt az üzletágat, 
mert helyszűkében és 

munkaerőszűkében volt, és ez volt 
messze a legkisebb árbevételű egy-
ség a három közül. Nekünk pedig 
pont kapóra jött, mert a magyaror-
szági költségek emelkedésével épp 
nagyobb feldolgozottságú, 
nagyobb hozzáadott értékű termé-
kek irányába akartunk fordulni, 
ami ezzel a vásárlással sikerült is. 

- Mely országokba sikerült már a 
magyarországi gyártásból ezeket a 
termékeket exportálni?

R. A.: - A német cég elsősorban 
Németországban, más közép- és 
kelet-európi országokban, és a 
Közel- és Közép-Keleten adta el ter-
mékeit, így mi is először ezeket a 
területeket dolgoztuk meg. Fő pia-
cunk továbbra is Németország, de 
sok terméket adunk el Svájcban és 
Belgiumban is. Kisebb tételeket 
szinte minden kelet-európai 
országban értékesítettünk már. 
Nagyobb eladás volt egy szaúd-ará-
biai kórház bútorainak szállítása, 
valamint most gyártunk egy 
nagyobb megrendelést Dubajba. 
Az érdekesség kedvéért kisebb 
tételeket adtunk már el olyan 
helyekre is, mint a Fülöp-szigetek, 
Új-Zéland vagy Bolívia.

- Hogyan sikerült ezeket az 
exportsikereket elérni?

R. A.: - A saját termékkör megje-
lenésével sokkal nagyobb hang-
súlyt helyezünk a külpiaci marke-
tingtevékenységünkre. Ebben sze-
repet játszik, hogy a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Kiemelt 
Exportőr Partnerségi Programjában 
(KEPP) részt veszünk, így a saját 
erőforrásainkon kívül nagy segít-
ség számunkra a külgazdasági atta-
sé hálózat. A közelmúltban a 
külpiacrajutási programunkhoz is 
kaptunk a HEPÁ-tól támogatást.

- Mire számíthatnak a dolgozók 
ezzel az ambiciózus programmal 
összefüggésben?

R. A.: - A műszaki és piaci meg-
újulással párhuzamosan természe-
tesen a termelés hatékonyságának 
javításában is számos feladatunk 
van. A korábbi túlórázásra is szá-
mító termelésszervezésünket a

(folyt. a 9. oldalon)
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Nem állt meg az élet a könyvtárban

A könyvtárba ugyan bejönni nem 
lehet, de sokféle munka folyik a 
zárt ajtók mögött. Reméljük, ezek 
olvasóink megelégedésére szolgál-
nak majd, ha végre kinyithatunk.

Szerencsére kölcsönözni min-
denkinek módjában áll csütörtö-
könként a plakáton olvasható 
módon.

Néhány lelkes kis könyvtárta-
gunk még egy olvasópályázatra is 
benevezett.

Takács Edittel, a Mezőtúri 
Református Kollégium tanító néni-
jével törtük a fejünket, milyen 
módon tudnánk a gyerekeket olva-
sásra ösztönözni, az olvasni szere-
tőknek hasznos olvasmányt a kezé-
be adni.

Így alakult meg a Refi általános 
iskolájának 3. osztályaiban 4 olvasó 
csoport. Minden csoport más-más 
meseregényt kapott elolvasásra, a 
csoport minden tagjának jutott 
könyv. Kaptak egy-egy feladatlapot 
is a gyermekkönyvtárostól. A cso-
port együtt gondolkodva oldotta 
meg a könyvhöz kapcsolódó felada-
tokat, amelyek között volt olyan, 
amelyikre a világhálón találták meg 

a választ a gyerekek, s volt egy 
mesélős szóbeli feladat, amelynek 
megoldását hangfelvétel formájá-
ban juttatták el a könyvtárba.

A tanító nénik szerint a gyere-
keknek tetszett a játék, élvezettel 
végezték a feladatokat. Sőt többen 
szeretnének kapcsolódni próbaté-
telhez azok közül, akik eddig nem 
vettek részt benne. Ezért úgy hatá-
roztunk, hogy folytatjuk, és kicse-
réljük a csapatok között a könyve-
ket. A feladatokat már a könyvtár-
ban csinálnák meg a gyerekek 
(reménykedünk a mielőbbi nyitás-
ban), itt lehetőségük lenne könyv-
tárhasználattal kapcsolatos felad-
vány megoldására is.

Nagyon szépen köszönöm 
Takács Edit és Giriczné Irházi 
Gabriella tanító nénik segítségét! 
Az ő szervezésük, irányításuk kel-
lett hozzá, hogy ebben a helyzet-
ben kivitelezhessük ezt a kis olva-
sós játékot. 

Más osztályok figyelmébe is szí-
vesen ajánlom az olvasásnak ezt a 
módját. 

Könyvtárosok

járvány elterjedésével befejez-
tük, 2021. január 1-ével átálltunk a 
munkaidőkeretben történő munka-
végzésre, és a dolgozókat arra 
kívánjuk ösztönözni, hogy a plusz 
jövedelem elérése érdekében ne 
túlórában gondolkodjanak, hanem 
minden műveletünk normáját felül-
vizsgáljuk, újraszabályozzuk és 
utána a normán felüli teljesítmé-
nyért a dolgozó részére plusz jöve-
delmet biztosítunk. Ezt először a 
hegesztőknél vezettük be, de az 
egész gyár vonatkozásában szeret-

nénk mihamarabb alkalmazni. 
Reméljük, hogy ez megmozgatja a 
céget, és új energiák szabadulnak 
föl a hatékonyabb termelés érdeké-
ben, melyhez a gépi háttér és egyéb 
feltételek rendelkezésre fognak 
állni. A töretlen, fiatalos lendület is 
adott, hiszen engem figyelmen 
kívül hagyva a felsővezetői kör 
átlagéletkora 40 év körüli.

- A magam részéről ezekhez az 
ambiciózus tervekhez sok sikert és 
szerencsét kívánok!

Rév András: Köszönjük szépen!

„…Ezért kell féltve őriznünk magunkban a
kultúra tiszteletét” – A Magyar Kultúra Napja

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban január 22-én fejezte be a 
Himnusz megírását. Erre az ese-
ményre emlékezve 1989 óta ezen a 
napon ünnepeljük A MAGYAR 
KULTÚRA NAPJÁT. A megemléke-
zés ötlete Fasang Árpád zongora-
művésztől származik: „ez a nap 
annak tudatosítására is alkalmas, 
hogy az ezeréves örökségből merít-
hetünk, és van mire büszkének len-
nünk, hiszen ez a nemzet sokat 
adott Európa, a világ kultúrájának. 
Ez az örökség tartást ad, ezzel gaz-
dálkodni lehet, valamint segíthet a 
mai gondok megoldásában is”.

A tavalyi évben, a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából egy cso-
dálatos műsort láthattak a kedves 
mezőtúriak, Hűvösvölgyi Ildikó és 
Kautzky Armand előadásában. Idén 
a pandémia miatt a városi rendez-
vényt online műsor váltotta fel, 
melyet a Mezőtúri Városi 
Televízióban tekinthettek meg a 
nézők a Közösségi Ház munkatár-
sainak közreműködődésében. Jenei 
József előadásából megtudhattuk 
ezen ünnepnap eredetét, külön 
kitérve Himnuszunkra, melyről 
Bodor Márta felolvasásában hall-

hattunk érdekességeket.
„Minden népnek van himnusza, 

de ilyen, Istenhez szóló, védelmet 
kérő, nem akad. Ezért is nevezzük 
Kölcsey Himnuszát a magyarok 
imádságának.”

Ezt követően Sajó Sándor 
Magyarnak lenni című költeménye 
következett szintén Bodor Márta, 
illetve Szabó Dorina előadásában. A 
költő gyönyörűen fogalmazta meg: 
bármilyen nehéz sors is jut nekünk, 
„…Magyarnak lenni: büszke gyö-
nyörűség! Magyarnak lenni: nagy s 
szent akarat...” Ekképpen kell kul-
túránkat, a magyar kultúrát őrizni, 
büszkén, mert „„Ne legyen kultúra 
magyarság és magyarság kultúra 
nélkül.” (Kodály Zoltán)

Miskolczi Adrienn

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Hatósági Osztály Szociális Csoport
Tájékoztató a települési támogatások felhasználásáról

Tisztelt Lakosság!

Ezúton szeretném tájékoztatni 
Önöket a településünkön igényel-
hető szociális ellátásokról, azok 
elbírálásának, felhasználásának 
menetéről.

A szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 2015. 
március 1-jétől hatályos módosítá-
sa átalakította a pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokkal kapcsolatos 
feladat- és hatáskörök rendszerét. 
A módosítás eredményeként a tele-
pülési támogatás a korábbi segélye-
ket felváltva került az Szt. szerinti 
pénzbeli ellátások rendszerébe. Az 
Szt. felhatalmazta a helyi önkor-
mányzatokat, hogy rendeletben 
szabályozzák a települési támoga-
tások jogosultsági feltételeit, a 
megállapítás, kifizetés, felhaszná-
lás szabályait a helyi szükségletek-
hez, igényekhez, lehetőségekhez 
igazítva.

Városunkban a települési támo-
gatásokról szóló 21/2020. (VIII.27.) 
számú rendelet szabályozza a tele-
pülési támogatások rendszerét. 

A rendelet az alábbi támogatási 
formákat határozza meg:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) temetési segély,
c) lakhatási támogatás,
d) tüzelőtámogatás,
e) köztemetés,
f) gyógyszertámogatás,
g) önkormányzati kölcsön.

Valamennyi települési támogatá-
si kérelmet a rendeletben meghatá-
rozott formanyomtatványon kell 
benyújtani, és mellékelni kell a 
kérelem benyújtását megelőző 
havi jövedelemigazolást, illetve a 
rendeletben meghatározott egyéb 
iratokat, igazolásokat.

A fentieken túl önkormányza-
tunk támogatja a fiatalok lakáshoz 
jutását az alábbiak szerint: Mezőtúr 
Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzati 
tulajdonú lakások bérletéről, vala-
mint elidegenítésükről szóló 
20/2011. (XI.15.) számú önkor-
mányzati rendelet értelmében az 
első lakáshoz jutók támogatását 
pályázat útján a nagykorú, de a 35. 
életévüket legfeljebb a pályázat 
benyújtásának évében betöltő sze-
mélyek – egyéb feltételek teljesülé-

se esetén- igényelhetik.
A támogatásokhoz szükséges 

forrást a központi költségvetés biz-
tosítja figyelembe véve a helyi 
önkormányzat adóerő képességét. 
Az állami támogatás összegének 
felosztásáról a Képviselő-testület 
az éves költségvetés elfogadása 
során dönt, vagyis itt kerül megha-
tározásra, hogy mely támogatási 
formákra mekkora összeg áll ren-
delkezésre az adott évben.

A táblázat számadatai jól tükrö-
zik, hogy a pénzbeli ellátásokra 
fordítható összeg a 2020. évre 
jelentősen lecsökkent, és a 2021. 
évre még alacsonyabb lett. Emiatt 
az a szándékunk, hogy az ez évi 
keret a saját bevételeinkből az 
előző évi segély keret mértékére 
egészítjük ki. Így már a tavalyi 
évben is nagyon takarékosan kel-
lett a támogatásokkal kapcsolatos 
döntéseket meghozni, ez sajnos az 
idei évben még inkább meghatáro-
zó lesz annak érdekében, hogy a 
legnehezebb helyzetben lévő, lét-
fenntartási gondokkal küzdő csalá-
dokat, személyeket tudjuk támo-
gatni.

Létfenntartási gondnak tekinten-
dő különösen:

• megfelelő élelmezés hiánya
• a lakhatás elvesztésének
veszélye
• a közüzemi szolgáltatás meg-

szűnésének veszélye
• aktív korúak ellátásban része-

sülő személy
• nyugdíjbiztosítási szervektől 

ellátásban részesülő személy, ha az 
ellátás havi összege az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét nem 
haladja meg

• 1 hónapot meghaladó táppén-
zes állomány.

A kérelmek benyújtása, feldol-
gozása, a döntések előkészítése a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági Osztálya Szociális 
Hatósági Csoportján történik. 
Jelenleg egy csoportvezető, két 
ügyintéző és egy ügykezelő foglal-
kozik a települési támogatások 
ügyintézésével, illetve a Hatósági 
Osztály Általános Igazgatási 
Csoportjának ügyintézője intézke-
dik az első lakáshoz jutók támoga-

tása elbírálásában. Munkájukat egy 
fő közfoglalkoztatott munkatárs 
segíti. A kérelmek benyújtását 
követően még számos feladat vár a 
kollégákra, míg a támogatás meg-
ítélésre kerül: sok esetben szüksé-
ges hiánypótlásra felszólítani a 
kérelmezőt, más hatóságot megke-
resni valamilyen hiányzó adat 
beszerzése kapcsán, a szociális 
ellátások nyilvántartási rendszeré-
ben rögzíteni a kérelmeket.

A benyújtott igénylések egyedi 
elbírálás alá esnek, gyakran egyez-
tetünk a Berettyó-Körös Szociális 
Szolgáltató Központ, valamint a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársaival is egy-egy eset kap-
csán. Előfordul, hogy az eljárás 
során környezettanulmány készíté-
se válik szükségessé, ezt is a szoci-
ális ügyintézők végzik.

A szociális ellátások a hivatali 
ügyintézésen belül az egyik legna-
gyobb ügyfél- és ügyiratforgalmat 
teszik ki:

A támogatásokra vonatkozó 
részletszabályokat a fenti önkor-
mányzati rendeletek tartalmazzák, 
melyek megtalálhatók a Nemzeti 
Jogszabálytár (www.njt.hu), vala-
mint Mezőtúr Város honlapján 
(www.mezotur.hu).

A kérelmeket a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági 
Osztálya részére kell eljuttatni pos-
tai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth 
Lajos tér 1. szám alatti címre, vagy 
személyesen – a veszélyhelyzet 
miatt előzetes időpont egyeztetést 
követően - ügyfélfogadási időben 
az illetékes ügyintéző részére, vala-
mint lehetőség van a Városháza 
portáin elhelyezett gyűjtőládába 
bedobni.

Az ügyintézők elérhetősége:
Hegyi István csoportvezető 

06-56/551-926; ihegyi@mezotur.
hu (lakhatási támogatás, temetési 
segély, köztemetés)

Keve Ibolya Ágnes szociális 
ügyintéző 05-56/551-930; kevea@
mezotur.hu (rendkívüli települési 
támogatás, tüzelőtámogatás, 
gyógyszertámogatás, önkormány-
zati kölcsön)

Putnoki Ágnes szociális ügyin-
téző 05-56/551-930; putnoki.
agnes@mezotur.hu (rendkívüli 

települési támogatás, tüzelőtámo-
gatás, gyógyszertámogatás, önkor-
mányzati kölcsön)

Karetka Mária hatósági ügyin-
téző 06-56/551-918;

karetka.maria@mezotur.hu (első 
lakáshoz jutók támogatása).

Biriszló Beáta
osztályvezető
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Honvéd Kadét Program a
Mezőtúri Református Kollégiumban

Iskolánk részt vesz az országos 
Honvéd Kadét Programban, amely-
nek legfőbb célja a hazaszeretetre 
nevelés tanórai és szabadidős prog-
ramokon keresztül. A honvédelmi 
alapismeretek közismereti képzést 
választó diákjaink pályázhatnak a 
Honvédelmi Minisztérium középis-
kolásoknak meghirdetett Béri 
Balogh Ádám ösztöndíjára is, ame-
lyet egy tanévre lehet elnyerni. A 
2020-2021. tanévben iskolánk 7 
diákja érdemelte ki ezt a díjat kima-
gasló tanulmányi eredményük 
jutalmául. Az ösztöndíj hivatalos 
átadására minden évben a Stefánia 
Palotában kerül sor. Sajnos idén az 

átadó ünnepség a vírushelyzet 
miatt elmaradt, ezért szűk, de 
mégis ünnepélyes keretek között, 
intézményünk Dísztermében adtuk 
át az elismerő okleveleket. Öt diá-
kunk tudott részt venni az átadá-
son. Szívből gratulálunk 
valamennyiüknek!

A szabadidős programok meg-
rendezéséhez a Honvédelmi 
Sportszövetség nyújt támogatást, 
voltunk már akciólövészet oktatá-
son, terepgyakorlaton és intéz-
ménylátogatáson is. Iskolánkban 
lehetőség van a honvédelmi alapis-
meretek tantárgyból érettségi vizs-
gát is tenni. 

Kösd össze a számokat, és színezd ki a kapott képet!

SUDOKU

A hagyományos sudoku 
egy 9×9 cellából álló rács, 
ami kilenc kisebb, 3×3-as 
blokkra osztható. A fel-
adat, hogy az üres cellákba 
úgy írjuk be a számokat, 
hogy vízszintesen, függőle-
gesen és a kisebb, 3×3-as 
blokkokban egy-egy szám 
1-től 9-ig pontosan csak 
egyszer szerepeljen.
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Ágostonné Hodos Irén élt 67 évet

Nyugodjanak békében

Készenléti gyógyszertár

Január 29- február  4-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Február 5-11-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet

Január 30-31-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 
6/30/977-0936

Február 6-7-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve,  Debreczeni u.
Tel.: 06/30/239-9343

Ü G Y E L E T E K

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.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig,  - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon 
egyeztetés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Rafael Delani Letícia
(Balogh Eszmeralda)

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721
06 30/347-6628

Csepcsényi Eszter
(Bíró Margit)


