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„Nem engedünk a ‘48-ból”

Az 1848. március 15-i forradalom hatására
Kisújszálláson 20-án tartottak népgyűlést, ahol többek között
határozatba fogadták a pesti 12 pont elfogadását és a nemzeti
őrsereg felállítását, valamint ehhez fegyverek kiosztását a
kerületi fegyvertárból. Ezt követően Jászberényben a kerületek
április 4-én tartottak közgyűlést, ahol Szentkirályi Móricot
választották főkapitánnyá. A képviselő választásokat a túrkevei
kerületben június 14-én tartották meg, ennek eredményeképpen
Túrkeve Szentkirályi főkapitányt küldte az országgyűlésre.
Még ugyanebben a hónapban megkezdődött a jászkun sereg
felszerelése és útnak indítása. 2500 nemzetőr indult útnak, akik
két zászlóaljat képeztek. A túrkeveiek a II. zászlóalj hetedik
századában teljesítettek szolgálatot. Őszre a Hármas kerület
újabb ötszáz főből álló önkéntes csapatot szervezett, amelyhez
Túrkevéről 23-an csatlakoztak. Az év végéig a reguláris csapatok
létszámához a város 137 fővel, a következő év elején újabb 50
fővel járult hozzá. Ezen kívül a nagykunsági szabadcsapatba 16-

2

an jelentkeztek. Az ő feladatuk nem a harctéri küzdelem hanem az
ellenség „nyugtalanítása” volt.
A város katonái 1848 nyarán kapcsolódtak be a
szabadságharcba. A Verbásznál és Szenttamásnál lezajló csatákban
a keviek Hajdu László, korábbi városi főbíró irányításával vették
ki a részüket, de harcoltak számos más jelentősebb ütközetben is:
Aradnál, Kassánál, a Csepel- szigeten, vagy a kápolnai csatában.
Gajzágó Salamon – Túrkeve későbbi díszpolgára –
a Zrínyi honvéd zászlóaljban kapott hadnagyi rangot. 1848.
december 30-án a móri csatában megsebesült és elfogták. A
königgrätzi börtönben raboskodott 1849 végéig. 1870-ben az
Állami Számvevőszék elnöke lett. Ezt a posztot ő töltötte be
elsőként Magyarországon.
1849. február 11-én a Honvédelmi Bizottmány a kisújszállási
Illéssy Jánost kormánybiztossá nevezte ki. Az év elején
meghódolt Szentkirályi Móricot júniustól Patay József váltotta a
főkapitányi székben. Ekkor már a Nagykunság is a hadműveletek
színtere volt. A szülőföldjükért hadba induló jászkun honvédek
sikeres ellentámadást indítottak. A „Tavaszi hadjárat” során már
ott küzdöttek annak csatáiban, a szabadságharc utolsó napjaiban
pedig Debrecen védelméért szálltak harcba.
Több mint fél évszázaddal később Kolozsvári Országos
Történelmi Ereklyemúzeum felhívást tett közzé, mely szerint
a még élő 1848-49-es honvédek fotóiból egy nagyszabású
kiállítást kívánt rendezni. Ehhez Plohn József hódmezővásárhelyi
fényképész több mint százötven portrét készített el. A Tornyai
János Múzeum és Közművelődési Központ segítségével ennek
egy része tekinthető meg a Vadász Pál Kiállítóteremben március
13-án 16 órától „Nem engedünk a 48-ból” címmel. A megnyitó
alkalmából szeretettel várjuk Kedves Látogatóinkat!
Kapás János Zsolt, múzeum igazgató
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Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a hölgyeket!

„Éljen minden bájos, szép
Vígan,
nő, szépen teljék éltü
Édes, egyszerű, mélyen Fájó
érző,szívünk égjen értük
Gondot űző, kedves kincs,
Náluk szebb a földön ninc
Náluk szebb a földön nincs.
Náluk szebb, a földön ninc
Felice Giardini

Ülésezett a képviselő-testület
Túrkeve Város Képviselő-testülete 2015. február 26-án tartotta
soros ülését.
Elsőként a 2014. évi költségvetés módosítását tárgyalták
az évközbeni változások átvezetése miatt.
Legfontosabb napirend volt a város 2015. évi
költségvetésének elfogadása. Az önkormányzat összes
tervezett kiadása 2.007.746 ezer Ft, mely tartalmazza a város
működtetésének, az intézmények fenntartásának költségeit,
szociális kiadásokat, a különböző fejlesztéseket, pályázatokkal
kapcsolatos kiadásokat, önkormányzati támogatásokat és
minden olyan kiadást, ami a város működtetéséhez szükséges.
Természetesen ennek végrehajtásához ugyanennyi bevétel is
szükséges, mely állami támogatásokból, működési bevételekből,
adókból és más támogatásokból áll össze. Fontos kiemelni, hogy
a Képviselő-testület a helyi adók mértékét nem emeli 2015-ben és
új adók kivetését sem kezdeményezte.
Módosításra került a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet,
melynek részleteiről külön tájékoztatót olvashatnak mostani
lapszámunkban.
Változott a települési hulladékkal kapcsolatos helyi

közszolgáltatásról szóló rendelet is, melyről külön írásunkban
szintén olvashatnak.
Elfogadták a polgármester szabadságának ütemezéséről
szóló előterjesztés és a két ülés között végzett munkáról szóló
beszámolót, mely utóbbi a polgármester és az alpolgármester
munkáját taglalta.
A képviselő-testület megbízta Dr. Tóth Ferencet, a
háziorvosi és a házi gyermekorvosi, valamint az iskolaorvosi
ellátással kapcsolatos feladatok koordinálásával.
Magyarország kormány 2015. évet a Szovjetúnióba
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé
nyilvánította. Ehhez kapcsolódva Vida Tamás polgármester
kezdeményezte, hogy létesüljön bizottság az ezzel kapcsolatos
túrkevei események feltárására. A bizottság megalakításával és
vezetésével bízzák meg, Kapás János Zsolt múzeumigazgatót. A
kezdeményezést a képviselő-testület elfogadta.
Az ülés végeztével interpellációs kérdések hangzottak
el a szemétszállítással, valamint önkormányzati beruházásokkal
kapcsolatosan. A kérdéseket a jelenlévő tisztviselők és a
polgármester megválaszolták.
Kovács István

Változások a szociális ellátások rendszerében
2015. március 1. napjától lépett életbe a szociális
segélyezés új rendszere.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak
ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került
2015. március 1-jétől. Ezt követően az aktív korúak ellátása
keretében kétféle ellátástípust állapíthat majd meg a járási
hivatal: foglalkoztatást helyettesítő támogatást és új ellátásként
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást
(a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része
válik erre jogosulttá).
Azon személyek aktív korúak ellátására való
jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően
rendszeres szociális segélyre való jogosultság került
megállapításra, a jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 28.
között felül kellett vizsgálni.
A felülvizsgálat eredményeként vagy foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásra,
vagy egészségkárosodási
és
gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak, az egyéb
jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén. Amennyiben

a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, az ellátásra való
jogosultságot 2015. február 28. napjával meg kellett szüntetni.
A szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott
pénzbeli
és
természetbeni
ellátások
kiegészítéseként
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján
települési támogatást kell nyújtani. A képviselő-testület 2015.
február 26-án megalkotta az erről szóló rendeletét.
A rendelet szerint szociális rászorultság esetén a jogosult
számára települési támogatás, ezen belül gyógyszertámogatás,
lakhatási támogatás, gyermek étkezési támogatás, továbbá
rendkívüli települési támogatás, ezen belül tanköteles gyermek
tanszer, tankönyv ellátásának támogatása, eseti támogatás,
temetési támogatás, állapítható meg. A támogatások feltételeiről
tájékozódni lehet a www.turkeve.hu oldalon, ahol megtalálható
a rendelet szövege, illetve felvilágosítás kérhető a Polgármesteri
Hivatal földszint 12-13. sz. szobájában.
Szászné dr. Pataki Marianna
aljegyző
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Vasárnapi munkavégzés a kiskereskedelemben
2015. március 15-től hatályba lép
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmáról
szóló törvény, mely elrendeli a vasárnap és munkaszüneti
napokon történő üzletek zárva tartását, továbbá általános
zárvatartási időszakot rendel el a kiskereskedelmi napokon (a
vasárnap és a munkaszüneti napok kivételével a naptári hét többi
napja, továbbá a külön jogszabály által meghatározott munkanap),
melyeken 6 óra és 22 óra közötti nyitva tartást határoz meg.
Ez alól kivétel az
• adventi vasárnapok, melyeken 6 óra és 22 óra,
• december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra,
továbbá
• minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy
vasárnapján 6 óra és 22 óra között tarthatnak nyitva a
kiskereskedelmi üzletek.
A fentiekben felsorolt adventre, valamint az egy vasárnapra
vonatkozóan az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles
előzetesen a kereskedelmi hatóságnak (Túrkevei Polgármesteri
Hivatal Jegyzője 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) legalább 15 nappal
az érintett időpont előtt bejelenteni.
A törvény hatálya a kiskereskedelmi tevékenységre tejed ki,
nem vonatkozik
1. a gyógyszertárak nyitva tartására;
2. a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva
tartására;
3. a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén
kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a
jegyző – a pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza
meg azt, hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
4. a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő
kereskedelmi tevékenységre;
5. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben
meghatározott egészségügyi intézmények területén történő
kereskedelmi tevékenységre;
6. a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott
kereskedelmi tevékenységre;

7. a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
8. az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
9. a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi
tevékenységre;
10. a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási
tevékenységre;
11. a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
12. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
13. a vendéglátásra;
14. a világörökségi területen található üzletekre, valamint
15. a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást
kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.
A jogszabály az üzletek egyes csoportjaira vonatkozóan külön
rendelkezik:
1. kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet
a) kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között
nyitva tarthat.
2. újságot, valamint a virágot árusító üzlet (az az 50
négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet,
amelyben a keletkező árbevétel legalább kétharmada újság,
napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, illetve vágott virág/
vágott zöld/, valamint cserepes dísznövény értékesítéséből
származik) vasárnap és munkaszüneti napokon 6 óra és 12
óra között tarthat nyitva.
3. sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és
munkaszüneti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva
tarthatnak
4. Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert
nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban
is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban
kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági
társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes
személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak
segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

A Nagykun Hagyományőrző Társulás pályázati
felhívása kiadványok támogatására
A Nagykun Hagyományőrző Társulás
pályázatot ír ki a társult önkormányzatok
(Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kétpó,
Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras,
Mezőtúr, Túrkeve), valamint a
területükön működő civil szervezetek,
intézmények, illetve magánszemélyek
részére a Nagykunsághoz, kunokhoz
kapcsolódó kiadványainak támogatására.
A pályázat célja: a Nagykunsághoz,
kunokhoz kötődő témájú kötetek
2015. évi megjelentetési költségeinek
támogatása.
A pályázók köre: a társult
önkormányzatok, illetékességi
területükön működ ő civil szervezetek,
intézmények, magánszemélyek.
A pályázati keretösszeg: 500.000 Ft
Elnyerhető támogatási összeg:
maximum 200.000 Ft, de a kiadvány
teljes költségének maximum 50%-a.
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A pályázat benyújtásának (postára
adásának) határideje: 2015. május 29.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. június 30.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő
15 napon belül értesül a pályázó. A
támogatás egy összegben kerül átutalásra
a pályázó által megadott számlaszámra
utólagos elszámolási kötelezettség
mellett. A pályázó az elnyert
támogatásról legkésőbb 2015. december
1-jéig számlamásolatokkal köteles
elszámolni. Amely szervezet határidőre
nem számol el, az kizárja magát a jövő
évi, hasonló célra kiírt pályázatból.
A pályázat benyújtásának módja: az
e célra készített pályázati adatlapon,
mely átvehető a társult önkormányzatok
Polgármesteri Hivatalaiban, valamint
letölthető a
www.nagykunsag.hu és a
www.kisujszallas.hu honlapról.

Kötelezően csatolandó mellékletek:
- amennyiben civil szervezet a pályázó,
igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV.
törvény alapján a szervezet bejegyzett
civil szervezetnek számít, - a kiadvány
részletes szinopszisa.
Előnyben részesítjük: azokat
az intézményeket, szervezeteket,
magánszemélyeket, amelyek maguk is
anyagi erőfeszítéseket hoznak pályázati
céljaik megvalósításáért.
A pályázati adatlapot hiánytalanul
kell kitölteni, a pályázat benyújtása
után hiánypótlásra nincs lehetőség.
A hiányosan vagy késve benyújtott
pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának helye:
Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310
Kisújszállás, Szabadság tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat
kiadvány támogatására.
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Túrkeve Város Önkormányzata Tisztelt Ügyfeleink!
pályázati felhívása
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
helyi civil szervezetek
1993. évi III. tv. 25.§-a szerint az aktív korúak
ellátása ügyében 2015. március 1. napjától a
járási hivatal jár el.
támogatására
Túrkeve Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló
28/ 2012.
( XII.20.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki túrkevei székhelyű civil
szervezetek
2015. évi támogatására
Támogatható pályázati célok:
a) a civil szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai
ellátásának elősegítése,
b) a kultúra-, közművelődés-, hagyományápolás-, nevelés és oktatás-,
képességfejlesztés-, ismeretterjesztés-, sport területen szervezett tevékenységek,
programok, rendezvények támogatása, a kulturális örökség megóvásával,
természetvédelemmel-, környezetvédelemmel-, gyermek- és ifjúságvédelemmel-,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselettel összefüggő tevékenységek, programok
támogatása, a határon túli magyarsággal kialakított kapcsolatok támogatása .
Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet folytat, illetve
pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé,
d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás
felhasználására vonatkozó beszámolási, elszámolási kötelezettségét határidőre
nem teljesítette.
Pályázati támogatás céljára rendelkezésre álló összes pályázati keret
(költségvetési előirányzat) : 2 400 000 Ft
Pályázni a civil rendelet melléklete szerinti adatlapon, a 2011. évi CLXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően, bejegyzett civil szervezeteknek lehet.

A Mezőtúri Járási Hivatal ügyintézési
helyei:
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.,
Ügyfélszolgálat
Ügyintézők: Szendi Ilona szociális ügyintéző
Dávid Anikó titkársági és igazgatási ügyintéző
Elérhetőség: 56/551-932,
szendi.ilona@jaras.jnszmkh.hu
david.aniko@jaras.jnszmkh.hu
Túrkeve, 5420 Petőfi tér 1. mfsz. 6-os iroda
Ügyintézők: Nagy Sándor szociális ügyintéző
Boldog Ágnes környezetvédelmi és igazgatási
ügyintéző
Elérhetőség: 56/361-111/142,
nagy.sandor@jaras.jnszmkh.hu
boldog.agnes@jaras.jnszmkh.hu
Ügyfélfogadási idő Mezőtúron és Túrkevén
egyaránt:
Hétfő: 8.00 órától 18.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 órától 16.00 óráig
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig
Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig

Települési ügysegéd: Egyed-Kun Andrea
Pályázati adatlap letölthető Túrkeve Város honlapjáról ( www.turkeve.
(egyed-kun.andrea@jaras.jnszmkh.hu)
hu ),vagy személyesen átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10. sz.
irodájában vagy a Titkárságon.
Elérhetősége:
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15.

Kedd 8.30-12.00 5452 Mesterszállás
Szabadság út 24. 56/313-001

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban , az e célra készített
adatlapon, zárt borítékban személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani.
Kedd 13.00-16.00 5453 Mezőhék Kossuth
Cím: Túrkeve Város Önkormányzata , 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. A borítékra
Lajos út 1. 56/314-001
kérjük ráírni: „Civil pályázat”.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 30.
A pályázatok elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi
ülésen történik.
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás
kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.

Csütörtök 8.00-16.00 5411 Kétpó Almásy
tér 1. 56/333-294
Mezőtúr, 2015. február 23.
dr. Sebestyén Katalin s.k.
járási hivatalvezető

Túrkeve Város Önkormányzata
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„Szemét” kérdések
Túrkeve Város Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésén
módosította a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló rendeletet. Ezzel kapcsolatosan
megkerestük Papp Lászlót a Városgondnokság ügyvezetőjét, aki
készséggel válaszolt kérdéseinkre.
Melyek a legfontosabb változások az eddigiekhez képest, amik
érintik a lakosságot?
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen átvezetett
rendeletváltozások jobbára csak a kiigazítások, valamint a törvényi
és kormányrendeleti előírásokhoz kapcsolódó Önkormányzat
és Közszolgáltató közötti jogviszonyt és feltételt szabályozó
rendelkezéseket érintett. A lakosságot közvetlenül érintő változás
a rendeletben nem volt.
Ugyanakkor a magasabb szintű jogszabályi változások közvetve
érintik a lakosság hulladékgazdálkodási szokásait, ugyanis
ez évtől át kell térni a szelektív hulladékgyűjtésnél a teljesen
elkülönített gyűjtésre, azaz hulladéktípusonként különböző színű
és/vagy feliratozású zsákok használata lesz kötelező. Ezeket a
Városgondnokság biztosítja a lakosságnak.
Hamarosan itt a tavasz, kizöldülnek a kertek. Olvastam a
rendeletben, hogy a zöldhulladékot erre rendszeresített zsákban,
meghatározott napokon szállítjátok.
Valóban így lesz. A Városgondnokság fogja biztosítani
a biológiailag lebomló zsákokat és az abban kihelyezett
zöldhulladékot (kerti, kertészeti hulladékok) szállítja csak el.
Fontos változás, hogy ez a zöld hulladék nem tartalmazhat egyéb
komposztálható, pl. konyhai hulladékot.
Kell-e fizetni a zsákokért és mennyit, illetve mikor lesznek a
szállítás napjai?
A zsákok ingyenesek lesznek, az ürítések napjai még
egyeztetés alatt állnak. Amint minden tény tisztázódott, értesítjük
a lakosságot.
Melyek a leggyakoribb problémák, a hulladékszállítás során,
amik „menetközben” beavatkozást igényelnek?
Néhány példa: sok esetben az edényzetek (kukák)
állapota alkalmatlan az ürítésre. A hideg időben sokszor előfordul,
hogy nem megfelelő elhelyezés okán a hulladék belefagy az
edényzetbe. Számos alkalommal előfordul, hogy nagyobb súlyú,
vagy térfogatú hulladékot helyeznek ki ürítésre, mint azt az edény
típusa, illetve a szabályozások megengedik. Mindezek során
az ürítések elmaradhatnak, vagy csak részben történnek meg.
Ilyenkor a problémáról értesítjük a hulladék kihelyezőjét, hogy
szüntesse meg az okokat.
Van-e valamilyen kérésed a lakosok felé, amivel segíthetik a
zökkenőmentes együttműködést?
Nagyon fontos lenne, hogy a kötelező szolgáltatás
minden ágazatát igénybe vegyék, növeljék a szelektív
hulladékgyűjtés arányát. Ezzel ugyanis egyrészt nagy arányban
csökkenne a szolgáltatás fizetős oldala, ugyanakkor csökkenne
a környezetszennyezés is az illegálisan, illetve szabálytalanul
elhelyezett hulladékok mennyisége. Nagyon oda kellene figyelni,
hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténert csak arra használják,
amire a típusa alkalmassá teszi és nem általános hulladékgyűjtésre,
„szemetesnek”.
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Hová fordulhatnak a lakosok problémáikkal, esetleges
panaszaikkal? Mi a leggyorsabb eljárás?
Az ügyfélszolgálatunk mindennap elérhető személyesen
a Kinizsi u. 51. sz. alatt, telefonon az 56/360-810-es telefonszámon,
valamint elérhetőségi lehetőségek és információk is találhatók a
vgturkeve.hu weboldalunkon. A panaszok, problémák szakszerű
kezelése érdekében társaságunk képzett szakembereket és
fogyasztóvédelmi referenst is alkalmaz.
Lesz- e tavaszi lomtalanítás?
Igen, természetesen lesz :
- 2015. május 4. A Kuthen király-Széchenyi-Bajcsy-József A.
utcák és ettől nyugatra eső területek
- 2015. május 5. A Kuthen király-Széchenyi-Bajcsy-József A.
utcáktól keletre eső területek
Köszönöm a szíves tájékoztatást, erőt és kitartást kívánok
munkátokhoz, különös tekintettel a teljeskörű szelektív gyűjtés
bevezetéséhez.
Kovács István

Temetkezési korlátozás
A túrkevei temetőkben a magas talajvíz szintje miatt
bizonytalan ideig a koporsós temetés határozatlan ideig nem
engedélyezett. A Városgondnokság mindhárom temetőben
rendszeres méréseket folytat, és amennyiben a talajvíz szintje
2 m alá csökken, az érintett területeken ismét engedélyezhető
lesz a koporsós temetés.
Városgondnokság

A

T ú r ke ve Ú j s á g ú
e-mail címe:
ujsagturkeve@gma
A T ú r ke ve Te le v í z i ó
e-mail címe:
turkevetelevizio@g
L apz á rt a m á rc i u s 2
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Márciusi programok városunkban:
Március 7. szombat 10 óra: A 2014-ben született babák
köszöntése- Polgármesteri fogadás
Helyszín: Városháza Díszterem
Rendező: Túrkeve Város Önkormányzata

Március 28. szombat 18.00 óra: Ovibál - Jótékonysági bál
Helyszín: Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok
Rendező: Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde
Áprilisi előzetes:

Március 14. szombat 20 óra: Kokárdás buli- A The Best
Company és a Monokini Rock Band koncertje
Helyszín: Művelődési Ház
Rendező: Művelődési Ház

Április 3. péntek 17 óra: Nagypénteki passiós istentisztelet
Helyszín: Református templom
Rendező: Református Egyházközség

Március 15. vasárnap 9.15 óra: Zelei Gábor és Molnár László
ünnepi műsora március 15. alkalmából
Helyszín: Református templom
Rendező: Református Egyházközség

Április 11. szombat 10 óra: „Én nem ilyennek képzeltem a
rendet.” - 110 éve született József Attila - Költészet napi műsor
Helyszín: Egressy Béni Zeneiskola
Rendező: Túrkevéért Alapítvány

Március 15. vasárnap 10.45 óra: Március 15.- Nemzeti ünnepAz 1848-as forradalom ünnepe- Megemlékezés, koszorúzás
Helyszín: Petőfi Iskola aulája, Táncsics szobor, Petőfi szobor
Rendező: Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevei Művelődési
Intézmény és Könyvtár

Április 11. szombat (felső tagozat)
Április 14. kedd (alsó tagozat 1-2. osztály)
Április 15. szerda (alsó tagozat 3-4. osztály)
Költészet napi városi versmondó verseny diákoknak
Helyszín: Városi Könyvtár
Rendező: Városi Könyvtár

Március 17. kedd 17 óra: Kertművelés- Túri Tibor kertészeti
előadása
Helyszín: Művelődési Ház, Rendező: Művelődési Ház
Március 21. szombat 19.00 óra: Alapítványi bál
Helyszín: Keve étterem
Rendező: Keviföld Alapítvány, Korda Vince Alapfokú Művészeti
Iskola
Március 25. szerda: Tehetség napja- VII. Kistudósok
Diákkonferenciája
Helyszín: Városháza Díszterem
Rendező: Palánta Kulturális és Sportegyesület, Petőfi Sándor
Általános Iskola
Március 27. péntek 17 óra: A 40 éves Népi Díszítőművészeti
szakkör jubileumi kiállítása
Helyszín: Művelődési Ház
Rendező: Népi Díszítőművészeti Szakkör, Művelődési Ház

Április 13. hétfő 17 óra: „Egy korty derű”- Író - olvasó
találkozó V. Kulcsár Ildikó íróval, újságíróval
Helyszín: Városi Könyvtár
Rendező: Kevi Érdeklődők Klubja
Április 23-25. csütörtök- szombat: XXIV. Nagykun Diák
Sportviadal - Térségi középiskolai sportverseny
Helyszín: Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok
Rendező: Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevei VSE, Petőfi
Sándor Ált. Isk., Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és
Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
Április 24. péntek 17 óra: Horváth György festőművész
kiállítása
Helyszín: Művelődési Ház
Rendező: Művelődési Ház
Havonta 1 alkalom: Családfa-készítő klub foglalkozásai
Helyszín: Református Egyház Parókia
Rendező: Túrkevei Kulturális Egyesület

Költészet Napi program
A Túrkevéért Alapítvány meghívja alapítóit, a kuratórium régi és új tagjait, a civil
szervezetek képviselőit, a József Attila költészetét kedvelőket családtagjaikkal együtt a
110 éve született költő tiszteletére rendezett „ Én nem ilyennek képzeltem a rendet… „
című zenés irodalmi műsorra.
A rendezvény helye és ideje:
Egressy Béni Zeneiskola díszterme
Túrkeve, Széchenyi u. 9.
2015. április 11. szombat 10.00 óra
Közreműködnek:
az Egressy Béni Zeneiskola növendéke, valamint a Ványai Ambrus Gimnázium
Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola 12/A osztályos diákjai.
Túrkevéért Alapítvány
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 9./Pf.: 55.
Tel./fax: 06-56/362-891, e-mail: alapitvany@egressy-turkeve.sulinet.hu
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A zártkerti gyümölcsök
jelentősége Túrkevén

Túrkeve zártkertjeinek
veszélyeztető tényezői

A gyümölcsösök Túrkeve környékén is sokféle
felhasználásnak örvendtek. Valamikor régen más szerepet szántak
a településen élő emberek ezeknek a területeknek. Fontos volt
maga a gyümölcs is, de más felhasználás is legalább ennyire
lényeges volt. Ilyen volt például a gyümölcsösök kaszálóként
való hasznosítása.
Sajnos a jelenleg még meglévő kertek gazdái megöregedtek, a
fiataloknak nem célja a művelésük, de még csak a fenntartásuk
sem. Azt láthatjuk, hogy sokan igazából csak szabadulni
akarnak a teherré vált kertektől, de az új földtörvény miatt ez
még nehezebb lett, mint eddig bármikor (hiszen ugyanazok a
szabályok érvényesek ezekre a sokszor pár száz négyzetméteres
területekre, mint a sok hektáros szántóföldekre). Ez pedig ismét
nem segíti elő a hasznosításukat.
Valójában a zártkertek egy jó kiutat jelenthetnének a város
lakosságának, hiszen a permetezés hiánya a területen (sokszor a
környékén is), a régi gyümölcsfajták nagy lehetőséget rejtenek
magukban. Ideális hely lehetne egy biogazdasági kialakítására és
olyan gyümölcsök termesztésére amikhez a mai világban nehezen
beszerezhetők (tájfajták, ősi gyümölcsfajták). Szerencsére az
őshonos háziállatok mellett egyre többször kerülnek szóba ezek
a régi fajtájú növények is. Egyre többen foglalkoznak ezeknek
a növényeknek a megmentéséért. Túrkevén ilyen a Beklen
Alapítvány és a Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző
Egyesület is.
Ugyanakkor a mai napig működik egy ősi funkciója
ezeknek a területeknek, nevezetesen az, hogy kaszáló
gyümölcsösként vannak hasznosítva. Sokan a mai napig innen
gyűjtik az állatoknak a téli takarmányt, aminek nagy jelentősége
van a Beklen Alapítvány programjában, amely az őshonos
háziállatok, a hagyományos állattartás és a túrkevei tejfeldolgozás
újjáélesztésére törekszik. Ebben a Svájci-Magyar Civil Program
nyújtot segítséget az alapítvány munkatársainak.

Sok szempontból ma a Túrkevét körülölelő zártkertek
szerencsés helyzetben vannak, hiszen a félig-meddig
gazdátlanságuk egyben meg is óvta őket sok károsító tényezőtől.
Szerencsére az itt lévő fákat nem cserélték le „modern” fajtákra,
így megmaradhattak azok a fák -amiket, ha sokszor nem is
nevezhetünk tájfajtáknak- mindenesetre évtizedek, de akár
évszázadok óta ezen a területen élnek és élelmet adnak a kevi
embereknek.
Ugyanakkor sok veszélyeztető tényező is befolyásolja
fennmaradásukat. Láthatjuk, hogy mekkora területet irtottak
ki (vagy csak egyszerűen nem telepítettek újra) a Bocskorkertben és a Lógó-kertben. Nagy területek már felszántva várják
a tavaszi vetést. Ugyanez fokozottan érvényes a Vén-kert régi
gyümölcsöseire is, több kertnek pedig már csak a neve van meg.
Sajnos általánosan jellemző, hogy (legalábbis nagyrészt úgy
gondolják) a mezőgazdaság intenzíven tud működni és ekként is
kell kezelni ezeket a területeket, pedig ezeknek a pár száz, esetleg
néhány ezer négyzetméteres területeknek is megvan a maga
létjogosultsága. Akár kaszálóként, legelőként, vagy ökológiai
gazdálkodás részeként is hasznosíthatnánk.
Amennyire lehet szerencsés helyzet, annyira lehet veszélyeztető
tényező a gazdátlanság is. Látjuk napról-napra, hogy a régi
tulajdonosok már nem tudják, nem bírják karbantartani ezeket
a gyümölcsösöket, a fiataloknak pedig eszébe sem jut, hogy
hasznosítsák ezeket a területeket, pedig sok lehetőséget
nyújthatnának a megélhetéshez ezek a kertek.
Nagy károkat okoz a lopás is. Egyrészt az emberek nem
kezdenek bele semmilyen tevékenységbe a területükön, hiszen
úgyis más szedi le a termést. Ennek a problémának a megoldásáért,
mind a rendészeti szerveknek, mind az önkormányzatnak sokat
kellene tennie, ugyanakkor a legtöbbet mi magunk, Túrkevén
élő emberek tehetünk és kell is tennünk. A lopás másik oldala a
fák kivágása, eltulajdonítása – vagy éppen a frissen ültetett fiatal
csemeték felszedése. Tudjuk, hogy sokan vannak olyan helyzetben
amit nyugodtan nevezhetünk kilátástalannak, ugyanakkor a fák
eltulajdonítása csak rövid távú megoldás számunkra, hiszen mi
lesz akkor, ha elfogynak a fák. Arról nem is beszélve, hogy olyan
fák is áldozatul eshetnek, amely fajtát később már nem, vagy
csak nagyon nehezen hozhatunk vissza. Idővel a gazdák nem
pótolják a fákat. A probléma egyértelműen szociális, a megoldása
össztársadalmi feladat.
A kertekben sokszor sok természetvédelmi érték található. Mind
a növényvilág, mind pedig az állatvilág talán az utolsó menedékét
találja ezeken a területeken a környékünkön, ezt pedig fontos
megmentenünk.
A Beklen Alapítvány és a Giligán Természetvédelmi és
Hagyományőrző Egyesület ezeknek a területeknek a gazdaságos
hasznosítását tűzte ki célul, mind az ősi fajták, mind pedig a
hagyományos állattartás népszerűsítésével. Ezen célok elérése
érdekében a Beklen Alapítványnak a Svájci-Magyar Civil
Program nyújt támogatást.

Fizetett hirdetés

Tejautoma üzemeltetés

A Beklen Alapítvány hamarosan megkezdi tejautomatái
üzemeltetését. Keresünk vállalkozásokat (boltokat,
piacokat), akik partnerek lennének az automaták
elhelyezésében.
Az érdeklődők jelentkezését e-mailben a
bela@nimfea.hu, vagy telefonon a 06-56/361-505-ös
telefonszámon várjuk.
Fizetett hirdetés

Tejcsarnok Túrkevén
A Beklen Alapítvány hamarosan megnyitja a felújított
tejcsarnokot Túrkevén! Keresünk olyan partnereket,
akik nyers tejet szeretnének beszállítani hozzánk.
Az érdeklődők jelentkezését az alábbi telefonszámon
várjuk:
06-56/361-505
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2015.
Kölcsey Ferenc költeményének születésnapja január 22.
Immár több mint negyedszázada a Magyar Kultúra Napja. Nemzeti imánk a
Himnusz, Erkel Ferenc 1844-ben történő megzenésítésével vált a magyar
nemzet himnuszává.
A Túrkevéért Alapítvány alap filozófiájának egyik fontos eleme
ünnepeinkről történő megemlékezések helyi meghonosítása
– többek között június 4-én a trianoni békediktátumra, szeptember elejei
városnapon a II. világháború hőseire és áldozataira, október 6-án az aradi
vértanúkra történő emlékezés.
2001. január 22-e óta a budapesti székhelyű Falvak Kultúrájáért
Alapítvánnyal sokoldalú kapcsolatot alakítottunk ki, ettől az évtől kezdve
a Magyar Kultúra Napja fővárosi gáláján is jelen vagyunk. A Túrkevéért
Alapítvány a közel másfél évtized alatt szoros, eredményes együttműködést
alakított ki a Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal, e sorok írója az évente
adományozott lovagi címek odaítélésében és átadásában is aktív szerepet
játszik.
1999 óta több mint ötszáz arra érdemes, a kultúra területén dolgozó személy
kapott lovagi elismerést immár mind az öt földrészen élők képviselik
országukat. Természetesen az elismertek nemcsak magyar nemzetiségűek.
Felemelő érzés a gálán részt venni, örülni mások sikereinek, megismerni
más földrészek kultúráját, az elkötelezett fáklyavivők harcát az értékek
létrehozásában és közkincssé tételében.
A Magyar Kultúra Lovagrendje 2004. júniusban alakult meg Túrkevén,
az elmúlt év nyarán a megalakulás 10. évfordulóját három napos program
keretében ünnepeltük meg városunkban.
Az idei lovagi címek átadására a budapesti Corinthia Grant Hotelben
került sor, nagyszámú érdeklődő előtt.
A 2015. évi túrkevei Kultúra Nap programja a Városháza
dr. Czihat Károly Dísztermében zajlott, olyan hangszert láthattak és
hallgathattak az érdeklődők, amely korábban városunkban még nem szólalt
meg.
A koncert vendége Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész volt, akinek
édesanyja szintén hárfaművész, édesapja tengeri geofizikus. A család 1993-

Balogh János
Nagykunsági-NagySárréti Természetismereti
Vetélkedő
2015
1. hely: Kovács Dániel, Pintér Barbara Andrea, Török
Kitti Alexandra, Varga Dorottya Boglárka 4. b.
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és
Óvoda Kétpói Tagintézmény
Felk. ped.: Vighné Vass Anikó
2. hely: Barna Szabolcs, Dósa András 4. o., Kiss
Melinda, Molnár Luca 3. o.
Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Mesterszállási Általános Iskolája
3. hely: Kis Lili, Hunyadi Emese, Tukarcs Ferenc 3.
o., Koczka György 4. o.
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye
Felk. ped.: Törőcsikné Magyar Erika
4. hely: Kovács Ágoston, Lakatos Dénes, Molnár
Ákos, Szilágyi Dávid, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Felk. ped.: Búsi Erzsébet
5. hely: Márton Dorina, Csala Emese, Pongrácz
Anna, Balogh Anita, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Felk. ped.: Búsi Erzsébet

6. hely: Szakály Dóra, Szűcs Anna, Kun Gergő
Ádám, Molnár Attila 3.a, Karcagi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Györffy István Általános Iskolai Tagintézménye
Madarász Dorina, Zsosa Blanka, Burai Barbara, Tar
Ervin, Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Felk. ped.: Búsi Erzsébet
ban költözött Oroszországból Magyarországra, ekkor 7 éves volt Anasztázia.
Lénárt István, Csuka Fanni, Eszenyi Alexandra, Oláh
Zenei tanulmányaiban gyorsan és eredményesen haladt, a Liszt Ferenc
Lilla 4. c
Zeneművészeti Egyetem hallgatójaként. Első nemzetközi díját 1999-ben
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
Franciaországban nyerte, majd eg és zsor más helyszínen s zer ep elts ik er es en .
Felk. ped.: Kontosné Hajdú Hajnalka
2011-ben szerezte meg diplomáját, ugyan ezen évben Ifjúsági Príma Díjas lett.
Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanársegéde, doktorandusz
hallgatója. Sok-sok koncerten volt emlékezete fellépése.
A túrkevei közönsége is lelkesen fogadta a művésznőt, feledhetetlen élményt
nyújtott a különböző életkorban lévő érdeklődőknek.
Természetesen az esztendő nemcsak egy napját lehet és kell a magyar kultúrát
művelni, ápolni, értékeit bemutatni.
A Túrkevéért Alapítvány és az általa alapított és fenntartott
Egressy Béni Zeneiskola az elmúlt közel negyed században törekedett az
értékteremtésre. Az iskola rendszerű zeneoktatás ma már a túrkevei oktatás
szerves részévé vált. A rendezvényeinken megjelenők számára élmény saját
gyermekeik muzsikálásának látványa, de a fellépő vendégművészek példát
is szolgáltatnak mindannyiunk számára.
dr. Szabó Zoltán
Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító lovag

7. hely: Monoki János , Fias Tamás, Tóth Alex Imre,
Darvasi Ferenc, Kaszap Nagy István Általános Iskola
és Óvoda Túrkeve
8. hely: Pálinkás Patrícia, Németh Boglárka, Szabó
Sára Réka, Szabó Péter 4. b,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
Felk. ped.: Hajósné Bornemissza Edit
Szabó Levente, Szeremi István, Ratkai István,
Szilágyi István 3. a
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
Felk. ped.: Csomné Bozóki Edit
9

Oktatás, kultúra

TÚRKEVE

2015. MÁRCIUS

Beiskolázási kedvcsináló a Refibe
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda leendő első osztályos
tanítójaként szeretettel hívom és várom az első osztályba azokat a gyermeket, akiknek a
szülei fontosnak tartják, hogy gyermekeik:
- gyermekcentrikus közösségben nevelődjenek,
- a hit- és erkölcstan órákon olyan ismereteket sajátítsanak el, amely a gyermekek egymás
közti és a felnőttek iránti kapcsolatait is erősíti,
- jól felkészült, tapasztalt, gyermekszerető pedagógus irányításával tanuljanak,
- már az első osztályban ismerkedjenek az idegen nyelvvel,
- emelt óraszámban tanulják a matematikát és a magyar nyelvet,
- az ünnepeket méltóan ünnepeljék meg,
- tanórai úszásoktatásban vegyenek részt,
- a tehetséggondozásban, képességfejlesztésben részesüljenek és a gyermekek általános
műveltségét megalapozzák,
- korszerű módszerekkel, eszközökkel, többek között digitális táblával felszerelt
tantermekben tanuljanak,
- innovatív nevelőközösség tevékenysége által nevelődjenek, fejlődjenek,
- színes tanórán kívüli programokon vegyenek részt (színházlátogatás, erdei iskola,
szakkörök, kerékpártúrák, kirándulások stb.).

BALOGH
JÁNOS XI.
TÁJÖKOLÓGIAI
RAJZVERSENY
EREDMÉNYE
2015.02.21.
Különdíj:
Vásárhelyi Terézia 4.oszály Mezőtúr
Bán Tamás 4. osztály Mezőtúr
Általános Iskola 5-6. osztály
I. Busi Boglárka 6. osztály Túrkeve,
Kaszap Nagy István Református Iskola
II. Molnár Fruzsina és Nagy Márta 5.o.
Túrkeve Kaszap Nagy István Ref. Isk.
III. Hudák Veronika 5.o. Túrkeve, Petőfi
Sándor Általános Iskola és
Osvald Róbert 6.o. Túrkeve, Kaszap
Nagy István Református Iskola
Általános Iskola 7-8. osztály
I. Nádudvari Lilla és Simon Máté 8. o.
Túrkeve, Petőfi Sándor Általános Iskola
II. Bálint Tóth Aliz 7.o. és Hudák Anita
8. o. Túrkeve, Petőfi Sándor Általános
Iskola
III. Nagy Emese 8.o. Túrkeve, Kaszap
Nagy István Ref. Iskola és
Gyarmati Gréta 8.o. Túrkeve, Petőfi
Sándor Általános Iskola

A 2015/2016-os tanévben így várja leendő tanítványait Puskásné Túri Ildikó tanító
néni.
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda

Középiskolások
I. Szilágyi Péter 12. o. Túrkeve, Ványai
Ambrus Gimnázium és Szakközépiskola
II. Jandó Denissza 9.o. Túrkeve, Ványai
Ambrus Gimnázium és Szakközépiskola
III. Csató Martin 11.o. Túrkeve, Ványai
Ambrus Gimnázium és Szakközépiskola

Tisztelt Túrkeveiek!
A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma kéréssel fordul Önökhöz. 101 évvel ezelőtt kezdődött a „ Nagy Háború „ –az I. világháború
mely sokszáz a túrkevei férfi életét követelte.
Kérjük, segítsenek felkutatni a túrkevei áldozatok leszármazottait. 2015. június 4-én – a nemzeti összetartozás napján- emlékezünk
az I. világháború hőseire és áldozataira, a trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulójára.
Az emlékezés a leszármazottakkal együtt lesz teljes.
Kérjük, hogy személyesen vagy levélben keressék meg a Túrkevéért Alapítványt
(5420 Túrkeve Széchenyi u. 9. tel.: 06-56-362-891)
Jelentkezés: legkésőbb 2015. május 15-ig
A személyes találkozás érdekében az időpontot egyeztetni szükséges.
Együttműködésüket várja és köszöni a Túrkevéért Alapítvány nevében: Csajbók Ferencné
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„MI DOLGUNK A VILÁGON..?”
BALOGH JÁNOS XI. TÁJÖKOLÓGIAI
KONFERENCIA TÚRKEVÉN
Immár természetes, hogy tizenegy esztendő óta
minden februárban dr. Balogh János ökológus professzor
születésnapján Túrkevén találkoznak tisztelői, a környezet
és természetvédelem elkötelezettjei.
Idén születésének 102., halálának 13. évfordulójára
emlékeztünk, a legifjabb korosztálytól a legmagasabb kort
megéltekig, családias, bensőséges légkörben zajló eseményen.
Természetesen több hónappal a február 21-ei eseményt
megelőzően kezdődött a szervezés: kik legyenek az előadók,
mindig ez az egyik legfontosabb meghatározandó cél!
Figyelemmel arra kezdetektől követett irányra, hogy
a legfiatalabb korosztály már képviselje magát: általános- és
középiskolások, egyetemisták, közelmúltban végzett, immár
diplomások és természetesen sok éve gyakorló szakemberek
tegyék közkinccsé a környezet és természetvédelem területén
megfogalmazott véleményüket, tapasztalataikat.
A túrkevei Városháza dr. Czihat Károly Díszterme
ez úttal is zsúfolásig megtelt Balogh János tisztelőivel,
Budapestről,
Szolnokról,
Kisújszállásról,
Karcagról,
Abádszalókról, Dévaványáról, Mezőtúrról, Mesterszállásról,
Kétpóról, Mezőhegyesről, Vásárosnaményból és Kárpátaljáról,
Rahóról és Balogh János szülőhelyéről Nagybocskóról
érkeztek diákok és tanáraik más érdeklődőkkel közösen.
A konferencia háziasszonya változatlanul Nagyné Bedő Ildikó
osztályvezető volt.
Hagyományosan az Egressy Béni Zeneiskola növendékeinek
zenei köszöntésével kezdődött a konferencia, ez úttal a gitár
tanszak két növendéke: Nagy Márta Zsófia és Csordás Erik
mutatkozott Bálint Gábor felkészítő tanár vezetésével.
A konferencia résztvevőit Vida Tamás és dr. Szabó
Zoltán köszöntötte, majd a díjkiosztás következett általános
és középiskolás diákoknak. A díjazottakról Németh Károlyné
igazgatónő szólt, ismertetve az eredményeket. A Tájökológiai
Vetélkedő győztesei kétpói tanulók lettek: Kovács Dániel,
Pintér Barbara Andrea, Török Kitti Alexandra és Varga Dorottya
Boglárka. A rajzverseny különdíjasai Vásárhelyi Terézia és
Bán Tamás mezőtúri tanulók, az 5-6. osztályosok első helyét
Busi Boglárka, a 7-8. osztályosok első helyét Nádudvari Lilla
és Simon Máté, a középiskolások első helyét Szilágyi Péter
szerezte meg, mindannyian túrkeveiek.
A levezető elnök dr. Tóth Albert főiskolai tanár
biztató szavakkal ajánlotta az előadókat a résztvevőknek, akik
érdeklődéssel hallgatták Simon Máté 8. osztályos túrkevei
diák gondolatait dr. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós
C-vitamin felfedezéséről, Nagy Gréta és Pozsonyi Dóra 7.
osztályos túrkevei diákok szentjános bogarakról szóló érdekes
megfigyeléseiket, Mészáros Dávid 9. osztályos „Ványais”diák
a pókháló-készítés mestereiről szóló megfigyeléseit.
Érdeklődéssel követték a jelen lévők dr. Homoki Nagy István
centenáriumán Lukács Máté és Fejes Bence mezőtúri 6.
osztályos tanulók előadását,majd a budapesti Kis- Svábhegy
élővilágáról Tűz Boglárka 9. osztályos tanuló megfigyeléseit.
Őket a Felső –Tiszavölgy természeti értékeit bemutató
Nejzsmák János követte, aki jelenleg a Vásárosnaményi Lónyai

Menyhért Szakközépiskola 9. osztályos tanulója, mind emellett
Kárpátalján, Rahón született. A 20 év alatti fiatal előadók
sorát a karcagi születésű Albert Krisztián zárta, aki a szegedi
egyetem 2. évfolyamának hallgatója. Meggyőző nyíltsággal
mutatta be önmagát, mint a helyi értékek iránt elkötelezett, a
természeti értékek megőrzésének példaértékű képviselőjét.
Bölcs gondolatai a jelen lévő idősebb korosztályt is meglepték.
A 250 éve született Gróf Festetics Imre emlékéről, munkásságáról
Dr. Prof. Seregi János egyetemi tanár a Kaposvári Egyetemről,
fogalmazott meg örökérvényű gondolatokat.
A konferencián jelen volt Kárpátaljáról, Rahóról
az ottani természetvédelmi Kárpáti Bioszféra Rezervátum
közelmúltban kinevezett igazgatója Behlijcsuk Demeter is,
aki bemutatta a Rezervátum területét, a működés legfontosabb
célkitűzésit. Kifejezte szándékát és javaslatát, hogy a
néhány évvel ezelőtt aláírt együttműködési megállapodást Alföldkutatásért Alapítvány, Falvak Kultúrájáért Alapítvány
, Túrkevéért Alapítvány és a Kárpáti Bioszféra Rezervátum
között – aktualizáljuk és a benne foglaltakat tartalmazó
szerződést a közeljövőben aláírásunkkal erősítsük meg.

A konferencia megható pillanata volt a 2015. évi
Balogh János-díj átadása. A díjat a Túrkevei Petőfi Sándor
Általános Iskola közössége kapta, az elmúlt években végzett
környezet-tudatos oktató-nevelő munkájáért, Herman Ottó és
Balogh János szellemi hagyatékának ápolásáért. A díjat Németh
Károlyné igazgatónő és Czeglédi Erzsébet tanárnő vette át.
A konferencia zárásaként a a levezető elnök, dr. Tóth Albert
főiskolai tanár meghívta a jelenlévőket a 12. Tájökológiai
Konferenciára, 2016. február 20-ára, Túrkevére.
Jó hangulatú programunkat a koszorúzással zártuk a tudós nevét
viselő utcában lévő emlékhelyén.
U.i.:
A cikk bevezető sorát Vörösmarty Mihály „Gondolatok a
könyvtárból” c. versének zárógondolatából kölcsönöztem,
emlékeztetve a konferencia résztvevőit, hogy idén van a költő
születésének 215, halálának 160. évfordulója, s az 1844-ben
írott gondolatai a ma nemzedékének is üzennek…

dr. Szabó Zoltán
Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító lovag
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Volt egyszer egy vasutunk
- Fotókérés a lakosságtól
Idén 130 éves lenne a vasutunk, a „ Kevi Julis”, vagy
„ Kevi lebbencs”, ki hogyan ismerte. 90 évig állt a város
szolgálatában, de sajnos 1975-ben megszüntették. Aki vele
utazott, biztos lehetett, hogy eléri a mezőtúri vasútállomásról
Budapest fele induló vonatot, s a hazafele úton sem kell stoppolni,
a „Kevi Julis” mindig megvárta még a késő vonatot is, s volt
mivel hazajönni, „hazadöcögni”.
Most a kerek évforduló kapcsán szeretnénk megemlékezni a
Mezőtúr – Túrkeve vasútvonalról a Túrkeve Televízióban, azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy a város fiatalabb korosztálya is
megismerhesse a túrkevei vasút, vasútállomás történetét. Ehhez
kérnénk a lakosság segítségét!
Akinek fényképe, vagy bármilyen dokumentuma van a MezőtúrTúrkeve vasútvonalról, a vasútállomásról, vagy a kisvasútról,
kérem, juttassa el a Túrkeve Televízió Szerkesztőségébe, a
Táncsics M. u. 1. sz. alá.
A fényképeket, iratokat lemásolás után visszaadjuk a
tulajdonosának.
Segítségüket előre is köszönöm!
Farkas Rozália

f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink, engedjék meg, hogy beszámoljak
az elmúlt időszak eseményeiről. Február 7-én a rendőrség kérte
tűzoltóink segítségét, tárgyi bizonyíték vízből való kiemeléséhez,
kiérkezésünket követően a beavatkozástól a nyomozók eltekintettek.
Február 8-án jelzés érkezett, miszerint a Kiss Ernő utca 4 szám alatti
lakóingatlan utcafronti ablakán lévő redőny meg van olvadva, a
bejelentő arra következtetett a látottakból, hogy a lakásban tűzeset
történhetett. Az egységünk 5 fővel vonult a helyszínre, ahol a
szobában tűzeset nyomait találtuk, vélhetően oxigén hiányában a
tűz kiterjedni nem tudott. A tűzeset során bútorok égtek, valamint
egy fő elhalálozott. Az eset körülményeit hatóságok vizsgálják.
Február 12-én megvalósulhatott az egyesület azon célja, hogy
a feszítő-vágó berendezést, amit sikerült közadakozásból
felújítanunk, elhelyezhettük a Mercedes fecskendőben. Nagy
előrelépés ez az egyesület életében, hiszen most már egy műszaki
mentés során is hatékonyabb segítséget tudunk nyújtani, életet
menthetünk a berendezés segítségével. Ezúton is köszönjük a
támogatásokat. A február 14-én megtartott Böllértalálkozón a
rendezvényt biztosította egyesületünk 6 fő vonuló állománnyal. A
találkozó sikeresen zajlott, nem történt olyan esemény ahol tűzoltói
beavatkozást igényelt volna. A rendezvény előkészületeiben illetve
az utómunkálataiban tűzoltóságunk tevékenyen részt vett, segítve a
rendezvény szervezőinek a munkáját. Február 19-én a Sebestyén
Kft. kérte a segítségünket a tüzivíztározó medencéből való víz
kiemeléséhez, és eltávolításához, így a kivitelezők munkája tovább
folytatódhatott. Február 27-én az esti órákban műszaki mentéshez
kérték a segítségünket a Csokonai úton, ahol egy gépjármű elakadt,
a gépjárművet, kivontattuk. Március 3-án emelőkosár segítségével a
Mátyás Király úton nagyméretű fát gallyaztunk, lakossági kérésre.
Ugyan ezen a napon a délutáni órákban kérte a Strandfürdő igazgatója
segítségünket, miszerint a torony tetején levő bádog lemezt a szél
megbontotta. Egységünk a veszélyt elhárította, a bádog lemezt
visszahelyezte és biztonságosan rögzítette. Ismét bővül a tűzoltóság 3
fővel, akik a 40 órás alapfokú tűzoltói tanfolyam, majd az azt követő
vizsga megszerzése után állományunkba lépnek. Várjuk továbbra is
az önkéntesek jelentkezését.
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics. M . Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
Sörös Tibor pk.
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Trükkös tolvajok
A „trükkös lopások” vonatkozásában kijelenthető,
hogy az elkövetői oldal részéről az ötletek tárháza végtelen, így
a módszerek taxatív felsorolása és tipizálása helyett sokkal
fontosabb az elkövetés lényegi körülményeinek kiemelése.
A helyszíneken az esetek döntő többségében (ha nem is
egy időpontban, de) több személy jelenik meg, akik valamilyen
indokkal bejutnak az ingatlanba, majd jellemzően egy hihető
ürügy – pl. közüzemi díj visszatérítés – címén arra késztetik
a sértettet, hogy nagyobb címletű pénzt vegyen elő, ezáltal
felfedve a megtakarított készpénz rejtekhelyét.
Az elkövetők általában hirtelen és hihetetlenül sok
információt zúdítanak a sértettre, elterelve annak figyelmét vagy
a kilátásba helyezett haszon reményében – pl. ajándéktárgy, jó
üzlet – elaltatva annak gyanakvását, bizalmatlanságát, és a kellő
pillanatban meglopják.
Ha ez nem lehetséges a csalás idején, akkor közben
- persze észrevétlenül - ki is kérdezik a leendő áldozatot,
anyagi helyzetéről, családi állapotáról, gyakorlatilag minden
olyan körülményről, melyek ismeretében egy bűncselekmény
a későbbiek során könnyebben kivitelezhető, így a már
megszerzett információkkal felvértezve, egy korábban
feltérképezett helyszínre visszatérve, gyorsan és célirányosan
tudják a lopást végrehajtani.
Szintén gyakori elkövetési magatartás, az elsősorban
a házaló árusokra jellemző, agresszív, erőszakos fellépés,
melynek eredményeképp a sértettek a pszichés nyomásnak
engedve válnak áldozattá, egyrészt kiszolgáltatottságuk
tudatában, másrészt a mielőbbi„szabadulás” reményében.

Javaslataink a következők:
- Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadják a
váratlanul érkező idegeneket!

- Ne engedjenek be idegeneket a házukba, lakásukba, udvarra,
bármilyen hivatalos ügyre
hivatkoznak is, bármilyen jó üzletet kínálnak, vagy éppen
segítséget kérnek!
- Ha mégis beengednek valakit, lehetőleg úgy tegyék, hogy ne
egyedül tartózkodjanak otthon, hanem hívják át a szomszédot,
vagy legyen ott valaki, akiben megbízhatnak, és ne
engedjék egyedül mozogni a lakásban!
- Mielőtt beengednék őket, győződjenek meg arról, hányan
vannak, mivel érkeztek, kérdezzék ki őket, kérjenek tőlük
igazolványt!
- Otthon ne tartsanak nagy mennyiségű készpénzt, jelentős
értékeket!
- Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a lakás ajtót és
kaput!
- Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható
jövedelem pénzintézethez, számlára érkezzen!
- Ha nem biztosak abban, hogy az, aki hivatalos embernek
mondja magát, valóban az, és az igazolványa alapján nem tudják
eldönteni ki ő, kérjenek segítséget! (telefonon ellenőrizzék a
személyüket)
- Figyeljék meg a kéretlenül látogató idegeneket, ha mód van, rá
írják fel gépkocsijuk rendszámát!
A mennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére - mégis
bűncselekmény áldozatává válik, kérjük, hogy haladéktalanul
értesítse a rendőrséget (107, 112), hiszen így nagyobb esély
nyílik az elkövető/k felkutatására és felelősségre vonására,
valamint az eltulajdonított érték
visszaszolgáltatására.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Öko- dizájn pályázat
A Fertő- Hanság- Nemzeti park
Igazgatósága
által
meghirdetett
„Öko- karácsonyfa” dizájn pályázatra
a Petőfi Iskola 4. a osztályos tanulói
készítettek egy pályaművet, mely
természetes anyagok felhasználásával
készült (akácfakéreg, fenyőtobozok,
szeletelt vadnarancs, mákgubó…).
A beküldött
pályamunkát
az
Adventi Vásár és Játszóház keretén
belül kiállították.
Pályázatunkat
sikeresnek találták és jutalmazták.
A hazánk területén lévő Nemzeti
Parkok kiadványaival, emléklappal
és a Nemzeti Park Igazgatóság

szakvezetéses programjainak 50 %os részvételére jogosító belépővel
jutalmazták.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a segítségét Farkas Antal és
Kerekes Ferenc vállalkozóknak,
hogy a karácsonyfa elkészítéséhez
ingyen biztosították az anyagokat,
valamint Szabó Ildikó pedagógiai
asszisztensnek a szakértelmét és a
kreativitását.
Soósné Kádár Kata
és a 4. a osztály tanulói
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK
ZRT.

JNSZ Megyei Üzemigazgatóság Túrkevei Ügyfélszolgálat
Túrkeve, Kinizsi utca 51
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.00-16.00
Szerda: 7.00-17-00, Péntek: 7.00-13.00, Telefon: 06-70/681-60-36
Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38,
06-70/681-60-48
Szennyvíz: 06-70/681-60-44

ORVOSI ÜGYELET
TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT
M u n k a n a p o k o n 17.00-tól másnap reggel 7.00-ig.
Munkaszüneti napot megelőző nap 17.00-tól, a munkaszünetet
követő napon reggel 7.00-ig. Tel: 56/221-304

Állatorvosi ügyelet
Tisztelt Lakosok! Az állatorvosi ügyelettel kapcsolatban a
Sáros utcai rendelőben kaphatnak pontos információkat.

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!

Véradás lesz Túrkevén a Művelődési Házban
2015. március 11-én (szerda) 8,00 - 12,30 óráig.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Közvilágítási hibák bejelentése: 06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási hibák bejelentése: 06/80/300-300

TVSE BIRKÓZÓ
SZAKOSZTÁLY HÍREI!
Február 28 Kecskemét Nemzetközi Szabadfogású Kvalifikációs
Férfi Felnőtt verseny,valamint Női Kadet versenyen vettek részt
a TVSE Birkózói, ahol több nemzet képviseltette magát a rangos
versenyen. (Lengyel, Szlovák, Finn, Szerb, Német, Kanada)
Férfi felnőtt Juhász József IV. hely Pozsonyi László V. helyen
végzett.
Sallai Gabriella Női Kadet korcsoportban az V. helyen végzett,
ehhez hozzá kell tennem hogy ő még nem Kadet korcsoportos,
hanem Serdülő korcsoportban van, azaz nem a korosztályában
versenyzett hanem egy korcsoporttal fentebb indult,de keményen
megállta a helyét az idősebb korosztályban is. A keménységre
szüksége is lesz a jövőben, mert a Magyar Birkózó Szövetség
beghivta a Női Kadet Válogatott keret edzéseire, (Budapest)
melyre már 1998 óta nem volt példa birkózó szakosztályban.
Március 01 Törökszentmiklós Centrum verseny. Eredmények:
I. helyezettek: Balogh Viktória, Sallai Gabriella,Gaál Henrietta,
Nagy Zoltán, Kovács Katalin.
II.helyezettek: Lucza Dávid, Kovács Csaba, Nagy Zsombor, Kiss
Boglárka, Molnár Kitti, Németh Doroti, Lucza Ferenc.
III.helyezettek: Biró Zoltán, Kromperger Zsolt.
Gratulálunk a Versenyzőknek!

Csongrádi eredmények
Birkózó Szakosztály Kötöttfogású versenyzői Gyermek, Diák,
Serdülő korcsoportja 2015. február 14-én Dél-Kelet Területi
Kötöttfogású bajnokságon vett részt Csongrád városában.
Eredményeink:
Biró Zoltán I. hely, Kromperger Zsolt I. hely, Kovács Csaba II.
hely, Kovács Katalin III. hely, Gaál Hentrietta III. hely, Sallai
Gabriella III. hely.
Gratulálunk a versenyzőinknek!!
Juhász József Szakosztályvezető edző,
Kiss Kálmán Mesteredző.

Tisztelt Adózó
Állampolgárok!
A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma megköszöni a
támogatást, mellyel az Egressy Béni Zeneiskola működését
segítették. Ez az összeg 2014-ben 191 070 Ft volt.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák
2015-ben is a Túrkevéért Alapítványt.

Adószámunk: 19221678-1-16
Együtt könnyebb!
Segítségüket köszöni a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma
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Judó

Szerbiai beszámoló

LEGHOSSZABB NAP

2015. február 7-én Túrkeve VSE négy judokája képviselte a
31. Nemzetközi Judo Kupa Versenyén ami Szerbiában Temerin
városában volt megrendezve. A versenyen, a házigazdák mellett ukrán,
orosz, román, boszniai és horváth egyesületek is képviselték magukat.
Elért eredményeink a verseny végén.
Balról:
Kovács Zoltán Serdülő 42 kg súly csoportban V. helyezés
Lénárt István Diák „C” korcsoport 50 kg súly csoportban I. helyezés
Balogh Sándor Serdülő 38 kg súly csoportban II. helyezés
Nádudvari Emese Serdülő 57 kg súly csoportban VII. helyezés
Köszönöm mindenki munkáját.

Ozsváth Attila
judo edző

SAKKHÍRADÓ

A mostani bajnoki évad a meglepetések sorozatát hozta a megyei I.
osztályban. Számos esetben borult a papírforma, így még csak tippelni
sem lehetett a mérkőzések kimenetelét illetően. Túrkeve esetében pl. a
lejátszott 5 mérkőzésből egyet lehetett tudni biztosan, hogy Újszásszal
szemben alulmaradunk. Így is történt. A 6:4 arányú vereség ennek
ellenére tisztes helytállásnak bizonyul. Az Abony elleni 3,5:6,5 arányú
vereség viszont hideg zuhanyként ért bennünket. Martfű ellen 7 remivel
és 2 vereséggel maradtunk alul. Egyedül Bori László senior versenyző
mentette meg a csapat becsületét. Ezzel a ponttal 4,5:5,5 lett Martfű
javára. Szép eredménynek tudható be a Karcag elleni remi, s még
szebbnek a Szolnok elleni győzelem, ahol az ifjúsági Bognár Ádám
a szolnoki csapatkapitány legyőzésével lett a nap hőse. Az említett
versenyzőkön kívül pozitív mérleg könyvelhető el Szijártó Csaba,
Szilágyi István és Deák Lajos javára. A fotó a Martfű elleni mérkőzést
örökítette meg.
Sipos Sándor

2015. február 21. Nagykőrös.
I. CROWN-KŐRÖS KUPA NYÍLT REGIONÁLIS UTÁNPÓTLÁS
VERSENY
A legkisebbek, már edzésről edzésre kérdezték - ”Mennyit kell még
aludni?“ Már nem sokat. A várva várt idő elérkezett. Gyülekező, létszám
ellenőrzés, indulás. Tizenöt judoka indult el a megmérettetésen. A
versenyen 460 induló volt négy ország részvételével: Románia, Szerbia,
Horvátország, Magyarország judokái mérték össze tudásukat.
A létszámból adódóan lehetett sejteni hogy szép, hosszú és erős
versenynek nézünk elé. Sorban, szépen, néha több tatamin küzdöttek.
Néha sírva, néha mosolyogva, egymást biztatva léptek a tatamira.
Megmutattátok hogy a csapat mitől válik igazi csapattá. Köszönöm
nektek!
EREDMÉNYEINK A NAP VÉGÉN :
Horváth Blanka akinek az első versenye volt bizonyította tehetségét
II. helyen végzett
Horváth Ádám V. hely
Ferencz Janka I. hely
Pető Péter III. hely
Horváth Orsolya VII. hely
Diák C korcsoport:
Lénárt István II. hely
Horváth Csongor V. hely
Diák B korcsoport: Simon Éva I.hely
Fekete Viktória II. hely
Nádudvari László V. hely
Diák A korcsoport: Magyar Gréta II. hely
Veres Zoltán III. hely
Serdülő korcsoport: Horváth Ágnes III. hely
Kovács Zoltán II. hely
Balogh Sándor helyezés nélkül zárt.
Negyven egyesületből 8. és 9. helyen végeztünk holtversenyben Pakssal.
Arany : 2
Ezüst : 5
Bronz : 3
Ötödik helyezés : 3
Hetedik helyezés: 1
Szeretném megköszöni magam illetve judokáim nevében mindazoknak,
akik szurkoltak szorítottak nekünk .
Gratulálok minden induló versenyzőmnek, illetve a felkészítésben
résztvevőknek is.
Ozsváth Attila
judo edző
15

TÚRKEVE

2015. MÁRCIUS

TÚRKEVE

- INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP

A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16. Lapzárta: 2015. március 27.
ISSN:0865-1302 | Szerkeszti a Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: megbízott főszerkesztő: Kovács István intézményvezető.
Nyomdai előkészítés: Márton József Dávid. Elérhetőség: ujsagturkeve@gmail.com, 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/361-214.
Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

