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28. Kaán Károly verseny beszámoló

Kaán Károly Országos Természetés Környezetismereti Versenyt
2019/2020. tanévben 28. alkalommal hirdettük meg. A hagyományoknak megfelelően a verseny
2020. március 4-ei első, iskolai fordulóját a versenybizottság által biztosított egységes feladatlappal az
iskolákban a szaktanárok szervezték meg.
Az iskolai forduló feladatai elsősorban a tankönyvjegyzékben szereplő tankönyvek ismeretanyagára
épültek. A központi feladatlapokat
és a javítókulcsokat a verseny előtt
2 nappal a megyei/fővárosi versenyfelelősök küldték meg e-mailben a versenyre benevezett iskolák
igazgatóinak. A feladatlap 100 pontos, a megoldásra fordítható idő 80
perc volt. Az iskola feladata volt a
verseny lebonyolítása és a feladatlapok javítása, értékelése.
A megyei fordulóba legtöbb
megyében évfolyamonként az 1.-3.
helyezett diákok juthattak be.
Néhány esetben pl. Pest megye
és a főváros esetében a magas létszám miatt csak az iskolák legjobb
diákjai vehettek rész a megyei megmérettetésben.
Végül is az iskolai fordulón részt-

vevő 6500 tanulóból 2020. március
13-ig 825 fő nevezését fogadták el a
megyei/fővárosi versenyszervezők.
Ezt követően a digitális munkarendre való kötelező áttérés miatt a
verseny megyei és országos fordulóját az őszi időszakra halasztottuk.
Az új szeptemberi időpontra minden megyei szervező megtette az
előkészületeket a döntők hagyományos lebonyolítására.
A versenybizottság a kinyomtatott feladatlapokat és okleveleket
kellő számban eljuttatta a megyei
szervezőkhöz.
A vírus helyzet újabb változásával azonban a Kaán Károly Országos
Versenybizottság és a megyei versenyszervezők számára szeptemberben ismét egy új szituáció jött
létre.
Így a márciusban elhalasztott 28.
Kaán Károly Országos Természetés Környezetismereti Versenyünk
második (megyei/fővárosi) fordulóját a tervezett módon nem tudtuk
megrendezni.
A tavasszal jogosultságot szerzett versenyzők nem utazhattak el
a megyei forduló helyszínére, ezért
2020. szeptember 18-án saját iskolájukban tanári felügyelettel írták
meg a megyei forduló feladatlapját.
Egy iskolából a résztvevők száma
korcsoportonként viszonylag kevés
volt, így a legszigorúbb szabályoknak is meg tudott felelni ez a lebonyolítási mód.
Az iskolai fordulókból továbbjutott 825 tanulóból 438 vállalkozott
erre a feladatra. Ez megyénkénti 22
fős átlagot jelentett, ami ebben a
nehéz helyzetben igazán jónak számított.
A feladatlapok szakszerű javítá-

sát a megyei szervezők koordinálták. Ezt követően elkészültek az
eredménylisták, melyet e-mailben
2020. szeptember 24-ig az országos
szervezők megkaptak.
A felkészülést segítette, hogy a
verseny tanári segédanyagát digitális formában a tanulók és tanáraik
számára ingyenesen elérhetővé tettük.
A versenybizottság döntése értelmében az országos forduló megrendezésére online formában került
sor.
A
megvalósításban
a
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet eLearning Osztályának
munkatársai voltak a segítségünkre. Ragaszkodva az országos verseny 28 éves hagyományához a tervezett terepgyakorlatot most is
megrendeztük.
A
Szarvasi
Arborétumban Dr. Hanyecz Katalin
igazgató asszony, a Körös-Maros

vezetője kamerák előtt mutatta be a
két nagyszerű terephelyszínt. A
Szarvason készült több mint 36
perces film része volt a döntőnek,
az elhangzott ismeretekhez kapcsolódó kérdések az online feladatlap
legjelentősebb részét alkották. A
többi feladat igazodott a kiíráshoz,
a már a megyei fordulóból megismert feladattípusok digitalizált változata volt.
A kiselőadás és a poszter verseny
természetesen nem volt része az
idei vetélkedésnek.
Az országos forduló előtt a 25
résztvevőtől email-ben egy rövid
bemutatkozást és fényképet kértünk. A versenyzők megnyilatkozásai alapján nagy várakozás előzte
meg a döntőt. Álljanak itt a későbbi
győztes bemutatkozó sorai.
„Kedves Kaán Károly versenybizottság tagjai!

Nemzeti
Park
Igazgatóság
Körösvölgyi Látogatóközpont és
Állatpark látogatóközpontjában
Körömi Krisztina látogatóközpont-

Köszönöm, hogy idén is megtartják ezt az elképesztő versenyt és
köszönöm a gratulációt is.
(folyt. a 2. oldalon)

Elfogadásra került a 2021. évi költségvetés

2. old.

MII KN Kft. Élelmezési ágazatának bemutatása

7. old.

Boldog István képviselői beszámolója

3. old.

Hitvallása az őszinte és tiszta szeretet - Interjú

8. old.

Hatósági Osztály Általános Igazgatási Csoport

5. old.

Böjtelő hava- Jégbontó - Télutó hava

9. old.
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Én szerencsére már a tavalyi
országos döntőn is részt vehettem
és a jó élményekből kiindulva az
idei versenyen is elindultam. Azóta
már egy másik iskolába járok, mert
városomban egy hatosztályos gimnázium is nyílt és én élve a lehetőséggel jelentkeztem a felvételire és
fel is vettek. De ez nem akadályozott meg abban, hogy folytassam
ezt a versenyt. A tanárommal minden héten gyakorolunk a tanév kezdete óta és így beértük a karantén
miatti lemaradásomat. Már nagyon
várom a döntőt, hogy végre meghozza munkám a gyümölcsét. Igaz,
már más iskolába járok, de a versenyt még a Hatvani Kossuth Lajos
Általános Iskola diákjaként írom
meg. Üdvözlettel: Nagy Nóra,
Heves megye idei győztese!”
Az országos forduló előtt rendeztünk egy próbaversenyt amelynek
során sor került a regisztrációra, így
mind a 25 döntőbe jutott versenyző
és felkészítő tanára megismerkedhetett a verseny online felületével,
valamint a várható feladattípusokkal. Ez nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a november 6-ai országos forduló minden technikai nehézség
nélkül lebonyolódjon. Az országos
döntőben a tanulók teljesítménye
átlagosan 85%- os szintet ért el, a
győztes eredménye 94% volt.
Szoros küzdelemben, holtverseny
után a terepgyakorlati kérdésekre
adott válaszok döntöttek dobogós
helyezésekről.
Az országos versenybizottság

mezőtúr és vidéke
egy ajándékcsomaggal, oklevéllel,
illetve a dobogósokat és felkészítő
tanáraikat Kaán Károly éremmel
jutalmazta. Dicséretet érdemel az a
15 visszatérő tanár, akik az idén is
eredményesen segítették versenyünket. A rendkívüli helyzet miatt
az ajándékok postai úton jutottak el
az érdekeltekhez.
A versenyzők és felkészítő tanárok visszajelzései alapján az online
verseny bár nem pótolhatta az eredeti lebonyolítás hangulatát, színvonalasan, technikai gond nélkül
zajlott le.
A tapasztalatok feldolgozása
után elkezdődött a jövő évi verseny
előkészítése és az új helyzethez
való igazítása.
Bódis Bertalan a Kaán Károly
versenybizottság szakmai vezetője,
zsűri elnöke
Dr. Krizsán Józsefné Kaán Károly
versenybizottság titkára
Eredmények
1. helyezett: Nagy Nóra Hatvani
Kossuth Lajos Általános Iskola
Felkészítő tanára: Gyárfásné
Kovács Marianna
2. helyezett: Tamási Blanka Flóra
Hajdúnánási Református Általános
Iskola és Óvoda
Felkészítő tanára: Farkas Ferenc
3. helyezett: Mészáros Zoltán
Erik Bíborvég Általános Iskola,
Decs
Felkészítő tanára: Valentinyi
János
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Elfogadásra került Önkormányzatunk
2021. évi költségvetése

A hagyományoknak megfelelően
már az elmúlt év decemberében
elkezdődött legfontosabb döntésünknek, a költségvetésnek az
összeállítása. Minden önkormányzati intézményvezetőtől és gazdasági társaság vezetőtől bekértük az
idei évre vonatkozó gazdasági adataikat. A munka az év első hetében
azzal folytatódott, hogy az érintett
vezetőkkel külön-külön áttárgyaltuk a gazdasági évre várható működési – és fejlesztési igényeiket. Ezt
követően Boross Boglárka osztályvezető asszony vezetésével a pénzügyi kollégák összeállították a költségvetés tervezetét. Az előkészítő
munka során nagy hangsúlyt kapott
az Önkormányzat és a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése is.
Önkormányzatunk
bevételei
alapvetően két irányból érkeznek.
Ezek egyrészt az állami normatív
finanszírozás, másrészt a saját
bevételek, melyek nagy részét az
önkormányzati adókból befolyt
összeg teszi ki. A tervezés során a
bevételeink vonatkozásában - az
elmúlt évből kiindulva - a várakozásaink nem voltak kedvezőek, tekintettel a pandémia gazdaságra gyakorolt hatására. Az év elején a normatívával kapcsolatos központi
információkhoz hozzájutva azonban rögtön láttuk, hogy ez az évünk
jobb lehet, mint az előző. Ennek
okai a következők.
Az Önkormányzatok néhány éve
úgynevezett feladat-finanszírozási
elv alapján kapják az állami finanszírozást. Néhány feladat vonatkozásában az adott Önkormányzat
helyi adóerő-képessége függvényében az állam az adott finanszírozást
csökkenti. Ez azt jelenti, hogy egy
gazdagabb településtől többet, míg
egy rosszabb helyzetben lévőtől
kevesebbet, vagy egyáltalán nem
von el. A mi esetünkben 2020-ban a

fotó: Szabó Bence
beszámítás alapján 137 millió
forinttal csökkentette az eredetileg
megállapított összeget. Az elmúlt
évben először a gépjárműadó eddig
Önkormányzatunknál
maradó
része (40 %) is elvonásra került,
amely további 45 millió forinttal
csökkentette a bevételünket.
Az idei év vonatkozásában
nagyon jó hír, hogy ezt a beszámítást most nem érvényesítette az
állam, valamint néhány feladat esetében a normatív finanszírozás
emelkedett. Ennek köszönhetően
összességében a kapott állami normatíva összege az elmúlt évhez
képest 228 millió forinttal emelkedett. Itt meg kell még jegyezni,
hogy az adóerő-képességünk alapján egy úgynevezett szolidaritási
hozzájárulást kell fizetnünk, amelynek mértéke az előző és az idei
évben is valamivel több, mint 60
millió forint. Ezt az állam úgy érvényesíti, hogy a finanszírozásunkból
levonja. Az elmúlt évben a Kormány
bejelentette, hogy a kis-és közép
vállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértékét 50 %-kal csökkenti. Ez nagyon rossz hír volt a
számunkra, hiszen a vonatkozó
jogszabály szerint elvégzett kalkuláció alapján ez a döntés a mi költségvetésünkből 197 millió forintot
von el. Nyilvánvalóan tisztában
vagyunk azzal, hogy ez az intézkedés az érintett versenyszféra szereplők támogatását szolgálja.
Azonban az év elején ezzel a döntéssel kapcsolatosan is érkezett a jó
hír az Önkormányzatunk számára,
nevezetesen az, hogy az állam ezt a
kiesett adóbevételt támogatás formájában ki fogja fizetni a részünkre. A finanszírozás két részletben,
júniusban és októberben fog érkezni a számlánkra.
(folyt. a 3. oldalon)
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A fentiek alapján tehát látható,
hogy a bevételi oldal jelentős mértékben kedvezően alakul az előző
évhez viszonyítva. Ugyanakkor azt
is el kell mondani, hogy a bevételeink tervezésekor mindig nagyon
óvatosan járunk el, hiszen a kiadási
oldalon csak azt lehet figyelembe
venni, ami bevételként a számláinkon realizálódik. A kiadások terén
csak úgy, mint eddig szigorú költségtakarékos gazdálkodást várunk
el minden önkormányzati szférában dolgozó vezetőtől. Ezen szempontok alapján tudtuk összeállítani
a költségvetésünket, melynek bevételi- és kiadási főösszege 4,353 milliárd forint. Ez egy stabil, megnyugtató működést irányoz elő a 2021-es
évre, valamint saját erőből történő
fejlesztések megvalósítása is lehetővé válik. Ezek közül egyet szeretnék kiemelni, amely a sáros utcák
megszűntetésére betervezett 100
millió forintos forrás.
A költségvetésünket a fejlesztési
oldalon az elnyert pályázati forrásokból megvalósítandó fejlesztések
is érintik. Az elmúlt években számos nagyszerű beruházás valósulhatott meg városunkban, amelyek
az itt élők életminőségét jelentős
mértékben javítják. A jövőben arra
törekszünk, hogy az elnyert, még
meglévő pályázati forrásokból a tervezett projekteket megvalósítsuk.
Ilyen pl. a két kerékpárút beruházás, vagy a színházterem felújítása,
mozi létrehozásával. Ezen a téren
azzal kell számolnunk, hogy

mezőtúr és vidéke
néhány esetben az elnyert forrás
nem lesz elegendő a megvalósításhoz,
ezért
néhány
éve
Önkormányzatunk 350 millió forint
fejlesztési hitelt vett fel. Ebből 150
millió forintot 2019-ben útépítésre
fordított és a maradékot a TOP-os
projektjeink sikeres megvalósításához kívánjuk felhasználni. Itt konkrétan arról van szó, hogy az elnyert
pályázati forrás szükség szerinti
kiegészítéséhez tudjuk felhasználni
a hitelt. Ugyanakkor készülünk a
2021-2027-es fejlesztési ciklus
pályázataira is, amelyből minél
több fenntartható beruházást szeretnénk megvalósítani városunkban.
Az elmondottakból látható, hogy
az új költségvetésünk kondíciói
lényegesen kedvezőbbek, mint az
elmúlt évi lehetőségeink. Bízom
abban, hogy a terveink maradéktalanul valóra válnak!
A költségvetés megalkotása kapcsán szeretnék köszönetet mondani
Boross Boglárka osztályvezető
asszonynak és kollégáinak, valamint az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőinek. Köszönet illet emellett minden mezőtúri magánszemélyt és
vállalkozást, akik adófizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. Mindenkinek sok
sikert és jó egészséget kívánok!
Herczeg Zsolt
polgármester

Új pályázati lehetőség mikro-, kis- és
középvállalkozások számára
-tájékoztató a felhívás tervezetéről Megjelent a VINOP-1.2.1-21 azonosítószámú „A mikro-, kis- és
középvállalkozások modern üzleti
és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati
lehetőség tervezete, melyet ezúton
szeretnénk röviden ismertetni
Önökkel.
A Felhívás célja a mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiai
megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása, a hazai kkv-k
versenyképességének javítása.
1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó,
önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási,

valamint infokommunikációs
technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.
Választható, önállóan nem
támogatható tevékenységek:
b) A vállalkozói tevékenység
végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a
projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
c) Tanácsadási szolgáltatások
igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás
3.4.1.1. m) pontjában részletezett
szolgáltatástípusok (legfeljebb 50
millió Ft értékben, a képzéssel
együtt legfeljebb a projekt elszá(folyt. a 4. oldalon)
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Tisztelt Honfitársam!

Az elmúlt év nehéz kihívás elé
állította Magyarországot, térségünket, Önöket.
A COVID-19 világjárvány végigsöpört hazánkon, komoly erőfeszítéseket
követelt és még követel ma is
mindannyiunktól. Fegyelmezetten,
szabályok szerint kell élnünk,
betartva azokat az előírásokat
amelyek megvédik egészségünket,
szeretteinket, megvédik a magyar
gazdaságot, megvédik a magyar
jövőt.
Engedjék meg, hogy ezúton
fejezzem ki köszönetemet és hálámat, amiért aktívan részt vesznek
a védekezésben, betartják a szabályokat, vigyáznak egymásra,
vigyáznak magukra! Higgyék el,
már én is nagyon szeretném, ha
vége lenne ennek a szörnyű járványnak, de mint tudjuk, ez csak
akkor lehetséges, ha elég vakcina
érkezik hazánkba és minél többen
regisztrálnak, majd oltatják be
magukat. Én az elsők között
regisztráltam, kérem Önöket, hogy
tegyék ezt meg Önök is, hogy vis�szatérhessen az életünk a rendes
kerékvágásba. Bízom bölcs döntésükben!
Tisztelt Honfitársam!
A koronavírus terjedése sajnos a
személyes kapcsolattartást is megnehezítette. Mint tudják, képviselőségem
alapja mindig is a kommunikáció
volt. Fontosnak tartom, hogy
Önökkel együtt fejlesszük a településeinket, térségünket.
A személyes kapcsolattartás hiányában szinte csak a Facebookon,
digitális felületeken sikerült
eredményeinkről, elképzeléseinkről
beszámolni, azokról beszélgetni,
megvitatni azokat. Pedig nagyon
sok minden történt a választókerületben. Ezért is bátorkodtam

Önöknek írni és röviden beszámolni, hogy mi történt az elmúlt
időszakban.
Örömmel tölt el, hogy elértük
azt, közösen, hogy 2020-ban a
választókerület mind a 23 települése sikeresen pályázott és fejlesztésekkel örvendeztethette meg a
települések lakosait. Óriási munka
van emögött. Szinte felsorolni sem
lehet, hogy ki mit nyert, ki miben
fejlődhetett. A kisebb települések
elsődlegesen a Magyar Falu
Programban értek el sikereket.
Játszóterek épültek, épülnek többek
között
Szelevényen,
Mesterszálláson, Tiszainokán,
Csépán, Nagyréven. Új falubuszok
álltak, vagy állnak szolgálatban
Cserkeszőlőben, Mesterszálláson.
Az orvosi ellátás minőségén is próbáltunk javítani orvosi eszközök
beszerzésével
Cibakházán,
Kengyelen, Öcsödön, Nagyréven
és Tiszapüspökiben is. Örményesen
többek között a Hivatal épülete
újulhat meg, Mezőhéken pedig a
Művelődési Ház. Új bölcsődéket és
óvodákat építünk, vagy régieket
újítunk fel, többek között Kétpón,
Törökszentmiklóson, Mezőtúron,
Csépán, Tiszakürtön, Szajolban,
Tiszatenyőn, Tiszasason. Kengyelen
és Mesterszálláson felújítjuk a tornatermet, Mezőtúron a II. Rákóczi
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola mellett
hamarosan elkezdődik a Teleki
Blanka Gimnázium felújítása is,
Törökszentmiklóson pedig megújul a Hunyadi Mátyás MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola. Fontos fejlesztés
Öcsödön, hogy új tornacsarnokot
építhettünk. Martfűn a szociális
ellátást segítjük, egy új Idősek
Napközi Otthona készül el hamarosan.
Tiszasas,
Szelevény,
Mezőtúr, Kuncsorba is sikeresen
pályázott út-, és járdafelújításra,
ami nagyon fontos előrelépés a
települések életében.
Számos fejlesztést sorolhatnánk
még fel, de talán sokkal fontosabb
az, hogy a fejlődés nem állhat meg,
2021-ben ezt a munkát folytatnunk
kell a településvezetőkkel, a település lakosaival! Rövid beszámolóm végén engedjék meg, hogy a
térség útfelújítási programjáról is
írjak Önöknek néhány gondolatot.
A helyzet nem egyszerű és nem is
(folyt. a 4. oldalon)
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molható összköltségének 20%át érheti el).
d) Képzési szolgáltatások
igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól
vehető 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 alkalmazása, melyek célja a gazdasági
folyamatok és az üzemi/üzleti
építmények energiaigényének
fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltsé-gének 50%-át
érhetik el).
g) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői
szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb
5%-át érheti el).
2. A projekt végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam:
A Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 24
hónap.
3. A projekt területi korlátozása:
A fejlesztés megvalósulásának
helyszíne a támogatást igénylő
bejegyzett magyarországi székhelye, 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 statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
3 fő volt,
- amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető
egyéni vállalkozók és egyéni
cégek, vagy az Európai Gazdasági

Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei.
5. Támogatási kérelem benyújtásának határideje:
2021. március 1-16.
2021. június 15-30.
2021. szeptember 30 - október 15.

2022. február 1-15.
6. A támogatás mértéke, összege:
minimum 10 millió Ft, maximum 629,3 millió Ft, az igényelhető támogatás visszatérítendő, és
adott feltételek mentén vissza nem
térítendővé alakuló támogatás.
Várhatóan 1000-3000 db kap
támogatást.
7. A támogatás maximális mértéke:
A támogatás maximális mértéke:
a. a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az
összes elszámolható költség 70%a, az önerő mértéke: 30%.
A kötelező előleg mértéke
mikro-, kis- és középvállalkozás
kedvezményezett esetén a megítélt
visszatérítendő támogatás 100%-a,
de legfeljebb 629,3 millió Ft.
A Felhívást és mellékleteit megtalálhatják 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) pályázati 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.

www.mkskft.hu

a legideálisabb. Nagyon sok
rossz út van, amit fel kell újítanunk. Elértük azt, hogy az M4-es
autóút
hamarosan
elér
Törökszentmiklósra, az M44-es út
pedig elkészült. Ezek nagyon fontos fejlesztések. Elértük azt is,
hogy Kunszentmártonnál egy
olyan lehajtó épülhet majd, ami
alapja lesz a szentesi elkerülő
útnak. Régi vágya ez az ott
élőknek. Fel fogjuk újítani a 46-os
út teljes szakaszát. Megharcoltunk
ezért is! Folytatni fogjuk a Martfű
- Törökszentmiklós összekötő út
felújítását is. A cél az, hogy a teljes
útszak asz
megújuljon.
Tiszaföldváron a Döbrei János út
felújítása kezdődik el hamarosan,
de végre ez is elkészül és minőségi
javulást biztosít a közlekedőknek.
Mezőtúrnál fontos fejlesztés lesz a
szarvasi komphoz vezető út részleges felújítása, illetve a Mezőhék
- Martfű összekötő út részleges felújítása is. Ahogy fentebb írtam,
nagyon sok a rossz út. Ezek csak
apró, de fontos sikerek. Sokat harcolok azért a Parlamentben, Orbán

2021.02.12.

Viktor miniszterelnök úrral is,
hogy még több forrást fordítsunk
ezen utak felújítására. Nem adom
fel, mert ebben nem ismerek lehetetlent, a végsőkig küzdök, hogy
elérjük célunkat!
Tisztelt Honfitársam!
Azt gondolom, hogy 2021. a
választókerület életében egy fontos év lesz. Azért kell dolgoznunk,
hogy tovább fejlődjünk, felzárkózzunk azokhoz a régiókhoz amik
még egyelőre előttünk járnak.
Ehhez azonban az Önök segítségére, a Ti segítségetekre is számítok!
Kérem Önöket, Kérlek Titeket,
hogy elérhetőségeimen forduljanak hozzám, forduljatok hozzám
bizalommal, mert egy apró gondolat, javaslat, ötlet is nagy
erdemények alapja lehet!
Köszönöm, hogy elolvasta ezt a
néhány gondolatot!

Tisztelettel:
Boldog István
országgyűlési képviselő

2021.02.12.

mezőtúr és vidéke

5

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály Általános Igazgatási Csoport

Tisztelt Lakosság!
A Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
tevékenysége az önkormányzat
működésével, a jegyző feladat-és
hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására terjed ki. A
Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata
(továbbiakban:
SZMSZ) határozza meg a Hivatal
felépítését, az egyes szervezeti egységek részletes tevékenységi körét.
A Hatósági Osztály a Hivatal
egyik szervezeti egysége, két csoportból áll:
- Szociális Hatósági Csoport
- Általános Igazgatási Csoport.
Az előző számban a Szociális
Hatósági Csoport munkájáról, ezen
belül is a települési támogatások
felhasználásáról számoltunk be
Önöknek. Jelen tájékoztatóval az
Általános Igazgatási Csoport tevékenységét szeretném röviden
bemutatni.
A csoportban jelenleg nyolc ügyintéző, négy munkavállaló és egy
közfoglalkoztatott munkatárs dolgozik. Feladataink széleskörűek:
- Anyakönyvi igazgatás: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, családi események lebonyolítása; anyakönyvi
kivonatok kiállítása; apai elismerő
nyilatkozat felvétele; névváltoztatási ügyek, állampolgársági ügyek.
- Szépkorúak jubileumi köszöntésével kapcsolatos feladatok.
- Hagyatéki ügyintézés: hagyatéki, póthagyatéki leltár felvétele,
továbbítása a közjegyző részére;
helyszíni ingóleltár készítése.
- Adó- és értékbizonyítvány
készítése hagyatéki ügyekben.
- Talált dolgok kezelése.
- Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok.
- Hirdetmények záradékolása,
kifüggesztése
- Hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása.
- Ipari és kereskedelmi igazgatás: üzletnyitással, telepengedél�lyel kapcsolatos ügyek; szálláshely
üzemeltetés nyilvántartásba vétele; zenés, táncos rendezvények,
valamint vásár, piac engedélyezése.
- Egészségügyi igazgatási feladatok: egészségügyi szűrővizsgálat-

okkal, továbbá az egészségügyi
alapellátással kapcsolatos feladatok (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat,
iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás).
- Földművelésügyi igazgatási feladatok: a mező- és erdőgazdasági
hasznosítású föld, tanya eladására,
haszonbérbe adására vonatkozó
szerződések közzététele; méhállomány tartási és vándorlási helyének nyilvántartása; károsítók elleni
védekezés koordinálása; vadkárbecslés; erdőgazdálkodás; növényvédelem.
- Állattartással, állategészségüg�gyel, állatvédelemmel kapcsolatos
ügyek
- Gondnoki feladatok ellátása:
házmesteri, gépjárművezetői feladatok, portaszolgálat megszervezése; megrendelések lebonyolítása.
- A társasház működésének, a
társasház szerveinek és e szervek
működésének törvényességi felügyeletének ellátása.
- Gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatok: apai elismerő nyilatkozat felvétele; képzelt szülők adatainak megállapítása; a gyermek csa-

ládi és utónevének megállapítása; a
hozzátartozók közötti erőszak
miatt alkalmazható távoltartásról
szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerv feladatainak ellátása.
- Választások, népszavazások
lebonyolításával kapcsolatos jogi,
informatikai, szervezési feladatok.
Az SZMSZ-ben meghatározott
tevékenységek végrehajtása során
a különböző jogszabályok betartása és betartatása egyaránt fontos,
törekszünk a minél magasabb színvonalú ügyintézésre. Az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése, végrehajtása ugyanúgy a
munkánk része, mint a képviselőtestület és bizottságai munkájának
segítése, így részt veszünk a feladatainkhoz kapcsolódó előterjesztések, rendelet-tervezetek szakmai
előkészítésében.
A veszélyhelyzethez alkalmazkodva igyekeztünk folyamatosan
tájékoztatni a lakosságot a legfontosabb szabályokról, változásokról,
mint pl. a házasságkötéssel, ügyfélfogadással kapcsolatos rendelkezések.
A kérelmek befogadására, ügyin-

tézőhöz való eljuttatására is többféle lehetőséget biztosítunk:
- postai úton az 5400 Mezőtúr,
Kossuth Lajos tér 1. szám alatti
címre,
- személyesen – a veszélyhelyzet
miatt előzetes időpont egyeztetést
követően – a Hivatal ügyfélfogadási
idejében az illetékes ügyintéző
részére történő átadással,
- a Városháza portáin elhelyezett
gyűjtőládába történő elhelyezéssel.
Ezen kívül fontosnak tartom
kiemelni az elektronikus ügyintézés lehetőségét, mely a természetes személyek részére lehetőség,
míg a gazdálkodó szervezetek számára kötelező a hatályos jogszabályok
értelmében.
Az
Önkormányzati Hivatali Portál
internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére:
h t t p s : / / o h p . a s p . l g o v. h u /
nyitolap
A lenti táblázat tartalmazza a
telefonos elérhetőségeket, e-mail
címeket, forduljanak bizalommal a
Hatósági Osztály ügyintézőihez,
munkatársaihoz:
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Tisztelt Mezőtúri Vállalkozók!
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

Idén 17. alkalommal szervezi
meg a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ)
megyei elnöksége a Területi Prima
Gálát, ahol átadják a megyei Prima
Díjakat.
A 30 jelölt egyike - Mezőtúr
várost egyedüliként képviselve Prof. Dr. habil. Vizdák Károly,
ny. egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, aki
a „Magyar Tudomány” kategóriában javasolt 3 fő között szerepel.
Nagy dicsőség lenne Mezőtúr
városának, ha a város lakói közül
is kikerülne döntős vagy díjazott
személy. Ezért kérjük, hogy szavazataikkal támogassák a középdöntőbe jutott Dr. Vizdák Károlyt, aki
1975-től oktatója-kutatója volt a
mezőtúri főiskolai karnak, majd
jogutódjainak!
Hogyan is lehet szavazni?
Voksolni csak az Új Néplapban
2021. április 30-ig többször is (az
előző évek tapasztalatainak figyelembe vételével várhatóan még
legalább 10 alkalommal!) megjelenő, eredeti, szabályosan kitöltött
szavazószelvénnyel lehet. Mivel a
helyi hírlapértékesítő hálózat igen
alacsony példányszámot kap
naponta, ezért kérjük az előfizetéssel rendelkező újságolvasók
feltétlen részvételét a szavazásban! Miután a szavazás a szavazó
nevének feltüntetése nélkül történik, célszerű a szavazólapokat otthon összegyűjteni, így azokat csak
egy alkalommal kell elvinni a gyűjtőhelyre, legkésőbb 2021. május
5-ig. Ez azt jelenti, hogy egy személy még több mint 10 szavazólapot is leadhat a határidő leteltéig.
A szavazatok összegyűjtését és
a szervező VOSZ megyei elnöksé-

géhez történő eljuttatását (határidő: 2021. május 15.) a „Túri
Kamra” vállalta. Ezért kérjük,
hogy a szabályszerűen kitöltött
szavazólapjaikat az üzlethelyiségükben elhelyezett szavazóládába
dobják be!
A jelölt rövid bemutatása:
Dr. Vizdák Károly (1950), okleveles agrármérnök, okleveles mg-i
kutató-szakmérnök,
egyetemi
tanár, kandidátus. Oktató és kutató tevékenysége mindvégig (1975től) Mezőtúrhoz kötötte (21 évig
tanszékvezető, 6 évig tudományos
főigazgató-helyettes) a kiterjedt
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkező szakembert. Összesen több mint 6000 fő
főiskolai, egyetemi és PhD hallgató
gazdasági ismereteinek gyarapításában és szemléletének formálásában van szerepe. Szakmai munkásságát több mint 150 hazai és
nemzetközi tudományos publikáció (illetve több mint félszáz hazai
és külföldi konferencia-előadás)
valamint rangos állami és szakmai
díjak fémjelzik. (Többek között a
Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt és a JNSZ Megyei
Tudományos Díj stb. birtokosa.)
Vallja, hogy akarattal, kitartással
és hittel vidéken élve is el lehet
jutni magas tudományos és szakmai berkekbe (MTA Agrárközgazdasági Bizottsága, MTA-AKI
angol nyelvű folyóiratának szerkesztőbizottsága, FVM K+F pályázatok szakminiszter által kinevezett zsűrije stb.).
Várjuk szavazataikat!

Miskolczi Adrienn

Idézet a mindennapokra
“És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy;
s egy tekintetük elhitesse véled:
– szép dologért élsz – és érdemes élned!”
/Váci Mihály/

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft.
élelmezési ágazatának bemutatása

Főbb tevékenységünkhöz tartozik a Városi Óvodák, Általános
Iskolák, Középiskolák közétkeztetésének ellátása, az intézményi
dolgozók és oda érkező vendégek
étkeztetése. A 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet határozza meg a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat,
mely alapján igazán nagy kihívás
olyan változatos, finom ezzel
együtt a szigorú szabályoknak is
megfelelő ételt főzni, amely a gyermekek, felnőttek számára egyformán ízlik és örömmel fogyasztanak el. A feladat összetettségét jól
szemlélteti, hogy a rendelet meghatározza, hogy 10 naponta hányszor lehet adni tésztát, gyümölcs/
zöldség féléket vagy akár lekvár
tartalmú ételeket. Közfoglalkoztatási
pályázat útján sikeresen megvaló-

sult mini sütödénkben folyamatosan készítünk péksüteményeket
(linzer, sósperec, kakaóslepény
stb.) és illesztünk be a gyermekek
étrendjébe.
Munkatársaink összesen ötféle
korosztálynak készítenek étlapot,
speciális igények figyelembe vételével gluténmentes, zsírszegény és
epés menüvel kiegészítve. Az
étlapjainkat a weboldalunkon
(www.mturiellato.hu) folyamatosan frissítjük és elérhetővé tesszük.
Főzőkonyháink felszerelésével (6
db 300L-es főzőüst, 3 db 5 tálcás
sütő, 2 db egyetemes konyhagép és
gázzsámolyok) napi szinten akár
1600 adag elkészítését tudjuk megoldani. A naponta kétszeri ételszállítással és hatályos jogszabályoknak megfelelően felkészített gépjárművekkel valamint melegentartó

ételhordó dobozok felhasználásával juttatjuk el a tálalókonyhák
részére az előre megrendelt ételt.

A nyári szünet idején felszabaduló kapacitásainkat a városi
strandfürdő és az városi oktatási
centrum területén működő büféiben tudjuk szolgáltatásainkat
bővítve piaci viszonyok között
hasznosítani. Közhasznú tevékenységeink mellett az utóbbi

években egyre jelentősebb volt a
vállalkozási tevékenységünk is,
amely céges rendezvények, lakodalmak és családi összejövetelek
megtartását jelentette. A járványhelyzet enyhülésével ismét célunk
lesz, hogy a városban megtartandó
ünnepi eseményekre készítsünk
finom falatokat akár hagyományos
étkeztetés, akár svédasztalos ünnepi tálalás formájában. Várjuk majd
megtisztelő egyéni, vagy rendezvényi megrendelésüket, valamint
tapasztalataikat
az
intezmenyellato@mturiellato.hu
email címen és kérjük, hogy véleményükkel segítsék munkánkat a
közétkeztetés minél színvonalasabb ellátásában, hisz településünk
étkeztetésének fejlesztése közös
célunk.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
A Mezőtúr Város Önkormányzat által pályázott „Tisztítsuk meg az
országot!” program keretében újabb három helyszínen (Bánomkert,
Peresi-holtág két hulladéklerakója) kézi és gépi munkaerővel segítettünk
az illegális hulladéklerakók felszámolásában. A korábban megtisztított
helyszínekkel együtt összesen 200m3 közterületi illegálisan lerakott hulladék került elszállításra. Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy a város közterületein kihelyezett hulladékgyűjtőket használják, és ne dobálják el a
szemetet. Köszönjük együttműködésüket!

A csapadékos időjárás miatt a város csapadékelvezetésében fontos szerepet játszó átemelő szivattyúinak (Hídszegi, Háromrózsa, Vásárhelyi P.
út 7., Csalaközi, Városi Sportcentrum, Cs.Wágner J. úti) valamint a város
meghibásodott aknafedelek rácsainak karbantartását végeztük el. Ezzel
összhangban az Akasztó-ér gaztalanítását folyamatosan végeztük.

www.mturiellato.hu

Ez év januárjában aktív téli készenléti szolgálat elrendelésére 4 alkalommal került sor, amiből 2 alkalommal citromsárga (legenyhébb) és 2
alkalommal narancssárga fokozat szerinti eljárásrendet kellett követni. A
védekezésbe beállított gépjárművekkel több mint 7 tonna tapadásgátlóval
elkevert útszóró só került kiszórásra.
A téli időjárásra való tekintettel a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp nem üzemel. A révátkelő jövő évi indulásával kapcsolatban tájékoztatni fogjuk a lakosságot közúton elhelyezett tábláinkkal valamint a
facebook illetve weboldalunkon kirakott információkkal.

Sikeres pályázati elbírálást követően 2021. május 31-ig pályázati forrásból felújítjuk a Mezőtúr-Szarvas között közlekedő komp parti létesítményeit. Ennek köszönhetően megújul az utas mosdó és WC, csörlőház és
elektromos hálózat valamint bojler cserével a révház üzemeltetése is gazdaságosabb lesz.

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
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Hitvallása az őszinte és tiszta szeretet
Interjú Hegyi Anitával, a Moszkvai Magyar Kulturális Intézet igazgatójával

„Közel 9 éve népszerűsítem
hazánk csodaszép, értékekkel teli
kultúráját Oroszországban, de egy
élet is kevés lenne ahhoz, hogy
mindent megmutassunk. 2020 előtt
évente 150 programot valósítottunk
meg… mindent megteszünk azért,
hogy ne hagyjuk az orosz közönségünket magyar kultúra nélkül…” –
olvasható Hegyi Anita, a moszkvai
Magyar Kulturális Intézet igazgatójának egyik Facebook-bejegyzésében.
Ha mondhatok egy személyes észrevételt: Anitát kislány kora óta
ismerem, és csodálva figyelem,
milyen utat járt be eddig. Nos,
ismerjék meg őt a következő
beszélgetésből.
- Először is szeretnék Neked boldog új évet, és további sikereket
kívánni a jövőben. Anita, kérlek,
mesélj magadról néhány mondatban.
Hegyi Anita: - Köszönöm szépen, én is nagyon boldog, de legfőképp egészségben gazdag idei évet
kívánok minden kedves Olvasónak!
Mezőtúron születtem és nőttem
fel. Ebben a városban kaptam meg
mindazt az értéket és tudást, ami
megalapozta a későbbi jövőmet és
a jelenlegi életem. Idén kilenc éve,
hogy Moszkvában élek, ahol nap,
mint nap a hazámat és a magyar
kultúrát képviselem.
- Hogyan kerültél kapcsolatba az
orosz nyelvvel? Szerelem volt a
nyelv iránt?
H. A.: - Igen, szerelem volt.
Minden úgy kezdődött, hogy valójában franciául szerettem volna
megtanulni, de pont abban az
évben nem indult csoport. Kellett

még egy ember az orosz csoportba
és én úgy voltam vele, hogy végül
is rossz dolog nem történhet velem.
És akkor egy új világ nyílt meg előttem, amit egy olyan embernek
köszönhetek, aki életem meghatározó példaképévé vált. Ő volt
Kresnynákné Erzsébet, Kresi
mami. Akik ismerték, tudják, hogy
kevés olyan fantasztikus nő, tanár,
anya, feleség létezik a világon, aki
olyan csupaszív, önfeláldozó és
intelligens egyszerre, mint ő volt.
Az első év után Kresi mami valamilyen oknál fogva – amit mai napig
se tudok, hogy miért – kiszemelt
magának és átadta nekem mindazt
a szeretet és tudást, amit ő érzett az
orosz kultúra és nyelv iránt.
Emlékszem azokra a reggelekre,
délutánokra, estékre, amit náluk
töltöttem...órákon át tudtam hallgatni, ahogy erről a nagymúltú és
rendkívül gazdag kultúráról mesél
nekem. Minden percét élveztem.
Persze mindemellett egy nagyon
kemény munka is volt abban, amit
együtt elértünk. Amíg a nyári szünetben a többiek a strandra jártak,
én minden napom minimum 10
orosz nyelvkönyv társaságában
igeragozással töltöttem...
-Oroszország…Moszkva…
Magyar Kulturális Intézet. Milyen
út vezetett ide, hogy igazgatója légy
egy nagyhírű intézménynek?
H. A.: - 16 éves koromban jártam
először Oroszországban. Miután
hazajöttem, mindenkinek azt mondogattam, hogy egyszer diplomataként fogok ott dolgozni, persze
csak viccből. Tudod azt szokták
mondani, hogy jól gondold meg,
hogy mit mondasz ki, mert annak
ereje van. Nos nem tudom, hogy
ennek az erőnek köszönhetően-e
vagy sem, de elkezdtem nagyon
erősen hinni abban, hogy kitartással, sok munkával akár nekem is
sikerülhet ez. Persze egyáltalán
nem volt sima az út. 25 éves voltam, amikor három hónapot gyakornokoskodtam a moszkvai
Magyar Kulturális Intézetben.
Nehéz három hónap volt, napi öt,
olykor három óra alvással. Majd rá
egy évre két bőrönddel és egy
egyirányba szóló repülőjeggyel
elindultam Moszkvába, ahol kezdetét vette a négy évre szóló külszolgálatom. Majd újabb sok munkával, továbbra is kevés alvással
lépésről lépésre, pozícióról-pozíci-

óra haladtam előre.
- Mi a célja munkádnak? Milyen
koncepció alapján működtök?
H. A.: - Munkám célja, hogy
országunkat minél több ember
megismerje és beleszeressen a
magyar kultúra sokszínű világába,
mint ahogy anno én is beleszerettem az orosz kultúrába. Intézetünk
egyfajta hídként jelenik meg a két
ország között. Mi pedig hídépítőként azon dolgozunk, hogy ez a
híd stabilan, de mégis folyamatosan megújulva utat biztosítson a
kulturális kapcsolatok fejlődésének.
- Hogy vészeltétek/vészelitek át a
tavaly óta tartó vírusos időszakot?
H. A.: - A pandémia előtt intézetünk évente 150 programot valósított meg Oroszország szerte. Mint
ahogy másoknak, nekünk is újra
kellett tervezni az évet. Végül április elejétől virtuális térbe helyeztük
át tevékenységünket, amely új
lehetőségeket nyújtott a magyar
kultúra Oroszországon belüli népszerűsítéséhez.
Személy szerint egyrészről nagyon
nehezen éltem meg a családomtól
való távollétet, az egyedüllétet,
másrészről viszont rengeteg új
élményben volt részem, hiszen a
tavalyi évet a művészek fizikai
jelenléte nélkül kellett megoldanunk. Az év során több kisfilmet is
készítettünk, amelyekben hol idegenvezetőként, hol néptánc oktatóként jelentem meg, hol pedig egy
főzőműsor házi asszonyaként, úgy
hogy azért aki ismer, tudja, hogy
nem vagyok egy konyhatündér.
Szóval nagyon sok tapasztalatot
gyűjtöttem és aminek nagyon örülök, hogy ezeket a videókat sokan
nézik Kalinyingrádtól kezdve,
Szibérián át egészen a Kamcsatkafélszigetig és nagyon sok pozitív
visszajelzést kapunk, ami valamilyen formában a munkánk elismerése.
- Mi a hitvallásod?
H. A.: - Az őszinte és tiszta szeretet. Legyen szó emberekről,
munkáról vagy az életről.
- Tudom, nehéz most célokról
beszélni, mégis megkérdezem: mik
a jövőbeni céljaid, terveid?
H. A.: - Ez az év sok változást fog
hozni az életemben és a munkámban egyaránt. Azt egyelőre még
nem árulhatom el, hogy mik ezek a
változások, mert picit babonás is

vagyok és a jelenlegi világban
nehéz lenne bármit is biztosra
mondani... Amit viszont tudok,
hogy akármerre is leszek és akármit is fogok csinálni, arra fogok
törekedni, hogy ugyanolyan szeretettel és kitartással csináljam, mint
amit most csinálok.
-Mezőtúron nőttél fel, ide
kötődsz… milyen érzés hazajönni?
H. A.: - Amikor meglátom a
Mezőtúr várostáblát egy kettős
érzés jelenik meg a szívemben
minden egyes alkalommal. 2016ban egy év alatt elveszítettem a
szüleimet... az irántuk érzett hiány,
az elvesztésük miatti fájdalom már
örökre bennem marad. Azóta
azonban az én imádott bátyámnak
két gyermeke született, akik egy új,
szeretettel és sok vidám pillanattal
teli mezőtúri életet adnak nekem.
Köszönöm a beszélgetést, kívánunk Neked még több kreatív ötletet, céljaid megvalósulását, és
büszkék vagyunk arra, hogy egy
mezőtúri lány képviseli egy messzi
országban a magyar kultúrát.
Miskolczi Adrienn
Az intézményől és tevékenységéről, valamint különböző eseményekről az alábbi elérhetőségeken
tudhatnak meg bővebbet:
Moszkvai
Intézet

Magyar

Kulturális

wwww.culture.hu/hu/moscow
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„Maskarások, bolondok rázzátok a kolompot! Takarodjon el a tél, örvendezzen aki él!”
Böjtelő hava - Télutó - Jégbontó hava

Hogy telik az idő….elérkezett az
év 2. hónapja, február, melyet
Böjtelő havának, Télutónak és
Jégbontó havának is hívnak. A
www.eumet.hu oldalon a következők olvashatók a hónapról: „Nevét
Februus isten után nyerte, akit a
megtisztulás isteneként tiszteltek
az ókori Rómában. A január és a
február volt az utolsó két hónap,
amit utólag hozzáadtak a római
naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg nem
kapott hónapot. Bár egy ideig még
március volt az év első hónapja,
hamarosan a január vette át ezt a
helyet, így vált az év második
hónapjává. Kitűnik “hónaptársai
közül azzal is, hogy ez a legrövidebb hónap, hiszen csak 28 napos,
illetve 4 évente, szökőév alkalmából 29 napos.”
A februári időt azért hívják
Februárnak (Halak hava), mivel a
fabruare latin szó „annyit tészen,
mint megszentelni, megtisztítani…
Ez volt szentelve (a pogányoknál)
Februárnak, a tisztaság istenasszonyának, akit tisztelnek a gyermekszülő asszonyok, hogy őket termé-

szeti tisztátalanságokból megszabadítaná.”
Hogy mi jut eszünkbe a februárról? 2-án volt Gyertyaszentelő
Boldogasszony napja, amikor is
azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat,
hogy az isteni Fény kiáradjon és
eltöltsön bennünket is, emellett a
néphagyomány úgy tartja, ha a
medve kijön barlangjából, és meglátja árnyékát, akkor még visszabújik téliálmot aludni, mert hideg
jöhet, de ha borús időben jön elő a
maci, akkor már lassan vége a télnek. Most hétvégén pedig Szent
Bálint napján a szerelmesek ünnepelnek. De nem is ezekre gondoltam. Bogdán István: Régi magyar
mulatságok című írásából a következőket tudhatjuk meg: ”A téli napforduló után tartott téltemetőtavaszkezdő ünnepségek az egyházi évben a karácsonyi és a húsvéti
ünnepkör közé szorult. Mivel
azonban a húsvét a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtöltétől
függ, az azt megelőző, előkészítő
negyvennapos böjt kezdő napja, a
hamvazószerda is ennek megfelelően – jó egy hónapnyi eltéréssel –
változik. Az előtte levő időszak, a
farsang húshagyókeddel végződik.
E napnak német neve Fastnacht
(böjtelőéj) volt. E szó bajor-osztrák

2021-ben is indul rendőrjárőri- és
rendőrképzés
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri Rendőrkapitányság beosztott
csoportja tevékenysége során toborzási feladatokat is ellát. A jelenléti
toborzási nehézségei mellett az idén – a pandémiára tekintettel – az
online megkeresésekre kell a hangsúlyt fektetnünk.
A 2021. évben is indul rendőrjárőr szakképesítést adó 10 hónapos képzés, valamint 2 éves technikumi rendőrszakképzés, melyről szóló tájékoztató plakátot, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának elektronikus tájékoztató füzetét a
Mezőtúr és Vidéke, és a Közösségi Ház Facebook oldalán találhatják
meg, Ezen kívül érdeklődni lehet személyesen a Mezõtúri
Rendőrkapitányságon Benes Gréta rendőr törzszászlós, csoportparancsnoknál, vagy telefonon az 56/550-380-as számon.

szájon annak idején Vaschanc,
ebből pedig nálunk fassang, majd
farsang lett. És ez lett a neve a vízkereszttől, vagyis január 6-tól hamvazószerdáig terjedő, rövidebbhosszabb időszaknak is.” Tehát
tulajdonképpen nyakig benne
vagyunk a farsang időszakában,
mely régen a párválasztás időszaka
volt, egyben fontos esküvői szezon, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani.
A falvakban a legények szervezték
a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki a farsang
végén (farsangvasárnapkor) nyilvános színvallásként a kalapjára
tűzte. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt.
Farsanghétfőn (a farsang farkának középső napján) tartották az

percek alatt barnára pirult. És még
mindig továbbmehetünk a kérdések rengetegében, ugyanis ha fánkról beszélünk, mégpedig SZALAGOSról, akkor mitől szalagos a szalagos
fánk? Biztos mindenkinek megvan
a maga praktikája erre, én egyet
tudok, legalábbis olvasataim szerint azért, mert jól meg van kelve.
Hiszen a jó levegős fánktészta
lebeg az olajon, és megfordításkor
szépen kialakul oldalán az a szép
csík, a szalag. Ehhez az kell, hogy
a fánkok megformázása után még
egyszer megkelesztjük őket, és
utána mehetnek a közepesen forró
olajba, ahol még fel is fújják magukat. Most tehát nem jöhet más,
mint a klasszikus farsangi fánk
receptje, melyből millió van,
tudom, de egyet mégis megosztok
Önökkel:

asszonyfarsangot. Ezen a napon a
nők korlátlanul ihattak, nótázhattak, férfi módra mulattak.
És ha már farsang, akkor szalagos fánk! Ennek eredetére többféle
magyarázat is van: annak idején az
álruhában táncoló Marie Antoinette
megkóstolta a mézeskalácsosok
egyszerű parasztfánkját, és annyira
ízlett neki, hogy felvásárolta azok
egész fánkos kosarát, sőt, mi több,
elkérte a fánk receptjét, és az udvari cukrásznak megtanította. Így lett
a fánk a francia királyi udvar ünnepi fogása. Egy másik forrás szerint
a fánk története Bécsben kezdődött, amikor is egy Krapfen nevű
pék elhunyt és a felesége vette át a
pékség vezetését. Egy nap a kenyér
nem készült el idejében, és a vásárlók kezdtek türelmetlenek lenni,
míg nem a pékné dühbe gurult és
egy jókora adag kenyértésztát akart
valakinek a fejéhez dobni, csak épp
elvétette az irányt: a tészta a kályhán lévő forró zsírba esett, ahol

3 dkg élesztőt langyos, cukros
tejben felfuttatunk, amíg ez megtörténik, egy tálba beleteszünk 50
dkg lisztet, hozzáadunk 2 dkg margarint, 2 evőkanál porcukrot, 2
tojássárgáját, csipet sót, majd a felfuttatott élesztőt. Jól összedolgozzuk, majd letakarva, meleg helyen
fél órát hagyjuk pihenni. Miután
megkelt a tészta, lisztezett deszkán
ujjnyi vastagra nyújtjuk, és egy
lisztbe mártott pohárral, vagy
nagyméretű pogácsaszaggatóval
fánkokat szúrunk ki. Mindegyik
közepébe mélyedést nyomunk,
majd 20 percig ismét pihentetjük.
Végül a felforrósított olajba a
mélyedéssel lefelé beletesszük a
fánkokat, pár perc után megfordítjuk, majd papírtörlőre kiszedjük.
Lekvárral (főleg jó házi baracklekvárral!), porcukorral tálaljuk.

Miskolczi Adrienn
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Egy kis feladat a nagyobbaknak

2021.02.12.

A Szentkúti Szűzanyához
Egy sóhajtás száll fel az égre,
Reménykedve, egyre erősödve,
Át a hegyen, le a völgybe,
Kérlek, végy kegyeidbe
Engem is, és mindenkit,
Kiket szívből szeretek,
Felnőttek, vagy
Még gyerekek.

Azért a sok szépért,
Jóért, amit adtál
Szent Szűzanya,
Köszönöm, hogy
Szeretsz minket,
És utunkon el ne
Engedd kezeinket,
És szívünket.

S ha kérésünk elér hozzád,
Drága Szentkúti Szűzanyánk,
Lábaidhoz leborulva,
Majd általad felemelve,
Szeretteim átölelve,
Mondok sóhajtva,
Remegve, és könnyezve,
Hálás köszönetet,

S a sóhajtás át a hegyen,
Lezúdulva megérkezett,
Hogy kérésünk teljesüljön,
Általad, kit úgy imádnak,
És boldogan szólíthatunk
Drága Szentkúti Anyánknak.
(dr. Keresztes Károly)

Boldog születésnapot kívánok!
Boldog légy Mézecském,
Szeretett, szép Szívem!
Csak szép napod legyen,
Míg élted tovább libben!
Szeretettel: Mx.

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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György Gréta
(Csiszár Boglárka)

Blaha Maja Ágnes
(Gergely Brigitta)

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Február 12-18-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
Tel: 06/56-550-445

Február 13-14-én
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel.: 06/30/978-2286

Február 19-25-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

Február 20-21-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

ELHUNYTAK
Gombás János Attila élt 58 évet
Szamosfalvi Sándorné Herbály Ilona élt 72 évet
Soltész Gáborné Igriczi Emília élt 67 évet
Nagy Bálintné Csete Eszter élt 93 évet
Sós Károlyné Patkós Róza Katalin élt 81évet
Gonda Bálintné Tolnai Mária élt 88 évet
Szabó Győző élt 73 évet
Gyarmati Imre Sándor élt 72 évet
Veres Józsefné Fehér Margit élt 85 évet

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.

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

Nyugodjanak békében
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

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2021. február 17. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

