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Célegyenesben az Idősek Otthona
„Új épületszárny”-ának átadása.

Kedves Túrkeveiek, Tisztelt Olvasók!
A
korábbi
lapszámokban
már
beszámoltam az Idősek Otthonában
zajló „Új épületszárny” építésének egyes
mozzanatairól, munkálatairól és azok
fejleményeiről. Mára már azt mondhatjuk
nyugodt szívvel, hogy célegyenesben van
a beruházás.
A megvalósítás során az épületegyüttes a
parkolókkal együtt elkészült az előírások
és a terv alapján, amit a kivitelező
vállalkozó készre jelentett augusztus
31-én, tizenöt nappal a szerződésben
rögzített és vállalt határidő előtt, ami nagy
örömünkre szolgált. Ezután következett a
műszaki átadás, aminek ügyében teljesen
nyugodtak voltunk, hiszen a műszaki

ellenőrrel minden egyes munkafolyamatra,
technológiára odafigyeltünk az építkezés
során, mindig személyesen győződtünk
meg a terv pontos és precíz teljesítéséről.
A szemléken részt vettem személyesen én
is az építkezés elejétől a végéig. Ezalatt
nagyon sokat tanultam, sok tapasztalatot
szereztem. A műszaki átadás 2016.
szeptember 5-én megtörtént, és ahogyan
azt vártuk is, semmilyen említésre méltó
hibát nem tapasztaltunk. Így a műszaki
átadás után hivatalosan is birtokba vettük
az épületet. Viszont még hátra van egy
kétlépcsős
engedélyeztetési
eljárás.
Jelenleg a használatbavételi engedélyezés
van folyamatban, ennek keretében sűrűn
látogatnak bennünket a hatóságok, majd a
végleges működési engedély megszerzése
következik. A beruházás
befejező
mozzanataként a teljes körű bútorozás,
valamint
a
redőnyök
elhelyezése
lesz a feladat, mindezek beszerzése
jelenleg is folyamatban van. Egységes,
de az idősek egészségi állapotához,
mozgásképességéhez is igazodó modern
bútorokat fogunk beszerezni. Úgy
gondolom, hogy erre az esztétikusan, az
idősek minden igényének megfelelően

elkészített és korszerű technológiával
felszerelt
(takarékos
fűtésrendszer,
nővérhívó
rendszer,
stb.)
teljesen
akadálymentesített épületre méltán büszke
lehet Túrkeve városa és az Idősek Otthona
is. Ez a beruházás példája annak, hogy
a jó cél mindig megvalósul, valamint
annak is, hogy a sziklaszilárd akarat
milyen teljesítményekre képes, ugyanis
nem kevés nehézségen és buktatón kellett
keresztülvinni az ügyet. Itt azonban nem
szabad megállnunk. Továbbgondoltuk
a fejlesztéseinket a szociális ellátásban
az Idősek Otthonában, amiket meg kell
valósítanunk a jövőben. Mindezek mellett
komplexen kell gondolkodnunk, olyan
fejlesztéseket is meg kell valósítanunk a
városban, amelyek kilátásokat jelenthetnek
a fiataloknak és itt tartják őket Túrkevén.
Rájuk is gondolnunk kell, mert ne felejtsük
el, hogy akkor biztonságos egy település
időseinek a helyzete, ha a generációk
kényes egyensúlya megfelelő, és kellő
számú fiatal van a településen! A mellékelt
képek a fejlesztésről tanúskodnak.
Szabó Attila
intézményvezető

Keviek sikere az „Olimpián”

A hagyományokhoz híven immár tizennyolcadik alkalommal
az idén ismét megrendezésre került Újszászon a Jász- Nagykun
Szolnok Megyei Idősotthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak
Kulturális és Sportversenye, ahogyan mi a szakmában nevezzük
az „Idősek Olimpiája”. Intézményünk a Túrkevén működő
Berettyó- Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona is részt vett
az eseményen páratlan sikert aratva, hiszen a rendezvényen
résztvevő 24 intézményből a mi lakóink hozták el a legtöbb díjat.
Ám mint ahogyan általában lenni szokott, a sikert és az elismerést
nem adják ingyen, nagy felkészülés előzte meg az eseményeket. A
fellépés időpontja előtt két hónappal kezdődött az ötletbörze, hogy
mivel is, milyen műsorszámmal lépjenek fel a lakók, mivel tudnak
sikert aratni. A kollégák kreativitásának, gazdag fantáziájának és
a lakók pozitív hozzáállásának köszönhetően megszülettek azok a
műsorszámok, amelyekkel a színpadra indultak a lakók a jószívű,
de szigorú zsűri bizottság elé. Megkezdődtek a próbák és a lázas
készülődés, amik vidám hangulatban teltek el. Azonban ahogyan
közeledett a rendezvény időpontja úgy sűrűsödtek a próbák számai
is, és nőtt a lámpaláz, amit a résztvevők sikeresen legyőztek a
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színpadon, ezt mutatják az eredményeik is. A rendezvényen 14 fő
idős és 5 fő kolléga képviselte az intézményt. A megmérettetésen
kulturális és sport kategóriában több versenyszámban indultak a
lakóink, amelyben az alábbi eredmények születtek:
Kulturális verseny:
- Sugár Ferencné Egyéni ének kategóriában népdalokkal, zsoltár
énekekkel II. helyezett
- Idősek Otthona énekkara Csoportos ének kategóriában” Kevi”
dalokkal I. helyezett
(Ónodi Sándorné, Hajdú Krisztina, Magyar Lászlóné,
Maszler Jánosné, Piroska Imréné, Molnár Ferencné, Laskai
Ferencné, Rékasi Imréné, Kocsis Gyuláné)
- Idősek Otthona tánccsoportja Tánc kategóriában „Esernyős
Tánc ” produkcióval III. helyezett (az énekkar tagjainak
előadásában)
- Idősek Otthona lakói Kézműves kategóriában III. helyezett
Sport verseny:
Mitnyan János III. helyezett, Törőcsik Ferenc II. helyezett
A túrkevei csapat kimagasló szereplését a hazatérés után az
otthon maradottak is nagy elismeréssel fogadták, közös ünneplés
keretében.
A fenti eredmények magukért beszélnek, a fellépők a letagadható
koruk ellenére fantasztikus eredményt nyújtottak, amivel a
rátermettségüket, optimizmusukat bizonyították be, példát
mutatva a fiatalabb generációknak, embertársaiknak arra, hogy
aktívként és boldogan is meg lehet élni az időskort. Mindezek
mellett bizonyítottak maguknak is, és hírét vitték a Túrkevén
működő Idősek Otthonának, Túrkeve városának a nagyvilágba,
és ezzel öregbítették városunk hírnevét.
Szívből gratulálok, és gratulálunk nekik, büszkék vagyunk rájuk!
Szabó Attila, Intézményvezető
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Megemlékezés

Megemlékezés október 6-án
Idén rendhagyó módon a Városháza díszterme adott otthont az
október 6-i megemlékezésre. Az egész napos rossz idő miatt
esett a választás a helyszínre. Vida Tamás polgármester beszéde
után Ondavay Tibor főesperes és Kereszti Roland lelkipásztor
szóltak a hősök tiszteletéről. A Kaszap Nagy István Református
Általános Iskola és Óvoda diákjai megidézték a forradalom és

a szabadságharc dicsőséges és szomorú eseményeit. Felkészítő
tanáraik: Finta Zoltán, Gulyás István és Horváth Viktor.
A megemlékezés után a résztvevők a rendezvény eredetileg
tervezett helyszínén, a kelet-újvárosi ‘48-as emlékparkban
helyezték el az emlékezés koszorúit.
Finta Zoltán

Fotók: Finta Múzeum

3

Kultúra

2016. OKTÓBER

TÚRKEVE

Számvetés, jövőtervezés a Nagykunságon
A Túrkevei Kulturális Egyesület - mint minden évben idén is megrendezte a szeptemberi nagyrendezvényét. Partnerei
(Túrkeve Város Önkormányzata, Református Egyházközség,
Madarász Károly Művelődési Intézmény) helyet biztosítottak a
konferenciának, a kiállításnak és a kulturális gálának. A Városházán
együtt tanácskoztak a Nagykunságért díjasok és más neves
előadók a térség jelenlegi gazdasági, népesedési helyzetéről. Dr.
Csáki Csaba Széchenyi-díjas akadémikus, városunk díszpolgára
a „Globális és helyi kihívások az élelmiszertermelésben” címmel
tartott előadást.

Kállai Erzsébet operett részleteket énekelt Dékány Dóra zongorakíséretével

A tanácskozás előadói

Dr. Tóth Albert a tájátalakítás és természetvédés feladataira
hívta fel a figyelmet. Dr. Pásztor István - Kádasné Márton Judit
tolmácsolásában - a népesedési folyamatokat elemezve a térségben
egyre erősebben jelentkező elöregedési folyamatot jelzett. Dr. Örsi
Julianna azt a kérdést tette fel, hogy „Helyre állítható-e a család,
a házasság presztízse?”. Végezetül Vida Tamás polgármester
Túrkeve stratégiai tervét mutatta be, amelyhez várja a lakosság
véleményét. A közönség soraiból érkező hozzászólások közül
dr. Csatári Bálint professzorét említjük, aki dicsérte a túrkevei
stratégiai terv helyes célkitűzéseit.
A tanácskozás után a jelenlévők átsétáltak a Templomgalériába,
ahol egy képzőművészeti kiállítás megnyitóján vettek részt.
A tárlaton bemutatásra került Györfi Sándor Munkácsy-díjas
szobrászművésznek a kun történelem ihlette szobrai, kisplasztikái.
A falakon dr. Tóth Albert emeritus professzor és Papi Lajos
fotóművész által meglátott és megláttatott kunsági tájat nézhették
meg a látogatók. A művészek munkáinak megértését Rideg István
irodalomtörténész, tanár segítette. A költészet is belopakodott az
ódon falak közé.

Nagykunságért-díjasok csoportja Túrkevén (Csíkos Sándor, dr. Tóth Albert,
dr. Örsi Julianna, Ö. Tóth Lajosné, dr. Bartha Júlia) Vida Tamás polgármester
társaságában

A rendezvényt megtisztelte Csíkos Sándor Jászay Mari-díjas
színművész, a Nagykunságért-díj egyik méltó birtokosa. Csokonai
és Petőfi tájunkhoz kötődő verseit tolmácsolta. Finta Zoltán, Baja
Sándor túrkevei papköltő a Csokonai Pegazusán című versét
mondta el.
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Délután az előadóművészeké volt a művelődési ház
színpada. Kállai Erzsébetet új műfajban ismertük meg. Az
opera után most operettekkel kedveskedett. Zongorán kísérte az
ugyancsak túrkevei származású Dékány Dóra. Vendégművészeti
csoportként a Kisújszálláson immár két évtizede működő
Nagykun néptánccsoport népes számú ifjú tagozata lépett fel.

A Nagykun néptánccsoport fellépése Túrkevén.

Fotók: Gyarmatiné Forgács Éva

A nap további részében a túrkevei kulturális és művészeti
csoportok mutatkoztak be. A Nagykun Gálán szerepelt a Chorda
kórus, az Ifjú Tehetségek Társulata és a Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola és Óvoda közös produkciója, a
Kordai Vince Alapfokú Művészeti Iskola, az Egres Kiss Lajos
Néptánccsoport. A szervező egyesület túrkevei emlékként
fellépőknek túrkevei csomaggal kedveskedett, amely tartalmazta
Luka Lajos népi iparművész vesszőfonású tárgyait, a Keviperec
Kft sodrott pereceit és helytörténeti kiadványokat.
Végezetül engedjék meg, hogy személyes véleményemet
is megfogalmazzam: a.) A városunkban lezajló társadalmi
folyamatok figyelmeztetnek arra, hogy a város népesség megtartó
erejét növelni kell (a fiatalok itthontartása, hazahozatala érdekében
munkahelyteremtés, az élhető város kulturális kínálatának
javítása stb.). b.) A térség önkormányzatai továbbra is tartsák
meg a Nagykunságért-díj adományozását. Városunk kerítsen sort
újabb személy kiválasztására, aki a Nagykunságban hosszú ideje
végzett tudományos és kulturális tevékenységéért megérdemli
ezen elismerést. c.) A Nagykunságért-díjasok grémiuma továbbra
is felajánlja segítségét a városok vezetőinek, a Nagykunság
összefogása, fejlesztése terén.
Dr. habil. Örsi Julianna
Nagykunságért-díjas kutató
A rendezvény megvalósítását az NKA Közművelődési
Kollégiuma, a Nagykun Hagyományőrző Társulás és Túrkeve
Város Önkormányzata támogatta.
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Oktatás

Gondolatok az Egressy Béni Zeneiskola 25. tanévnyitóján

Többszörösen is ünnep volt 2016. szeptember 3-a zeneiskolánk
közel negyed százados történetében:
Az alapító, fenntartó civil szervezetünk, a Túrkevéért Alapítvány
25. születésnapján, májusban vettük számba az értékteremtés
folyamatának széles skáláját, s ebben a folyamatban fontos
láncszem az 1992-ben alapított zeneiskola.
A 25. tanévnyitóra készültünk a megelőző hetekben, hónapokban,
a fenntartó kuratórium, a zeneiskola tanárai, növendékei.
Az ünnepre a legközelebbi barátokat, segítőket hívtuk és
vártuk. Kiváló alkalom volt lengyel barátaink túrkevei utazása,
s a küldöttség aktív jelenléte az öröm pillanataiban. A porabkai
Fúvószenekar ünnepi koncertje testet, lelket megérintő perceket
varázsolt az ünnepi közönség tagjainak.
Lengyel barátainkFúvószenekara szeptember 4-én a mezőtúri
katolikus templomban adott nagy sikerű koncertet.
A tanévnyitó köszöntők sorában jól eső érzéssel hallgathattuk
Ceslaw Bulka polgármester baráti gondolatait. Többször volt
módunk egymás rendezvényein jelen lenni, barátként érezni
összetartozásunkat. A tizenkét évvel ezelőtt létrejött szerződéses
kapcsolatunk mára már kiteljesedett. Bár a hivatalos találkozásokra

az elmúlt években is sor került egymás településein, azonban
a lengyel turisták folyamatos jelenléte városunkban ma már
természetes, akik igénybe veszik a különféle szolgáltatásokat,
amivel munkahelyek létrejöttét, fenntartását biztosítják. A fenti
tényt erősítik a Gyógyfürdőben rögzített adatok.
A 25. tanév kezdetére zeneiskolánk épülete megújult, bővült a
hangszerállomány, új munkavállaló pedagógusok érkeztek.
A 2016/2017-es tanévet 109 növendék kezdte meg, négy
hangszercsoportba sorolt tanszakon. Tizenegy pedagógus segíti
az új tudás megszerzését az ifjú nemzedéknek, miközben jelentős
az érdeklődés az óvodai előképzés iránt is.
A túrkevei anyaintézmény működteti a kengyeli (alapítva 1994ben) és a kétpói (alapítva 1999-ben) tagintézményt.
A hatékony tudás átadásához szükséges feltételek adottak az
Egressy Béni Zeneiskolában. Kérjük a szülőket, intézményünk
tevékenységét figyelemmel kísérőket, hogy segítsék munkánkat,
legyenek jelen a soron következő hónapok programjain, ahol
növendékeink és meghívott előadók egyaránt megmutatják a zene
nyújtotta csodálatos világot…
dr. Szabó Zoltán

Emlékezés

A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma emlékezésre hívja
a szeretteiket elvesztőket
2016. november 1-én 16 órára
a Ducza temető sírkőtárához
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Ünnepi előadás a forradalom
60. évfordulójának előestéjén:
„Az angyalok nem sírnak” című színdarab 2016. október 22én, szombaton 18 órától a Korda Sándor Színházteremben
(Túrkeve, Széchenyi u. 29.) a Főnix Művészeti Műhely
előadásában kerül bemutatásra.
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.
Az előadás ingyenes lesz, mindenkit szeretettel várunk!

Kiss József: Az Angyalok nem sírnak
Játék az élettel 1956 emlékére
Két forradalmár egy ÁVH-s tiszt lakásában… Egy jómódban
felnőtt fiatal lány és egy forradalmár szerelme… Férj és feleség,
apa és lánya közti feloldhatatlan ellentétek… Méltatlan élet
helyett a méltó halál vállalása… A rettegés-szülte hatalomvágy és
a bosszú lélek-torzító működése…
Kiss József drámája nem csupán egy tragikus történelmi pillanat
tablóképe, de ma is aktuális, alapvető erkölcsi kérdések katartikus
gondolatébresztője is.
1956 őszén forradalom tört ki Magyarországon. A világon először
– egyedül – egy nép szembeszállt a végtelen hatalmúnak tűnő
világrenddel, a kommunizmussal, képviselőivel Magyarországon
és képviselőjével, az akkori világ egyik legerősebb nagyhatalmával,
a Szovjetunióval. Nem értette a felkelést a Szovjetunió politikai
vezetése, nem értették a hazai kommunista vezetők, nem értette
a „fejlett Nyugat” sem. Egy maroknyi nemzet népfölkelői,
jelentéktelen hadserege szembeszálljanak a világ legnagyobb
katonai erejével? Civilek tömegesen adják önként életüket egy
elvont fogalomért: Szabadság? Őrültségnek, öngyilkosságnak
tűnt az egész.
És ma, Barátaim? Ma értjük? Alig több mint fél évszázaddal
később, egy elidegenedett, értékrend-válság dúlta korban, mikor
világméretű pénzügyi hatalmak ereje igyekszik fogyasztói
idiótává változtatni mindannyiunkat? Mikor az én egoizmusa
vállaltan fontosabbá vált a mi közösségénél? Mikor a haza
fogalma csak választási kampányok idején merül fel, frázisként?

Kiss József érti, mi történt. Érti kicsiben és nagyban: érti az
egyén motivációit, mely mindannyiunkban más-más, és érti a
valamennyiünk lelkében ott lapuló furcsa érzet, a hazaszeretet
vészhelyzet-szülte fellobbanását. Érti, s drámájában minket
is hozzásegít a megértéshez, minket, akiknek már csak elvont
fogalom, társadalmi-nemzeti ünnep, munkaszüneti nap és
ünnepség a Forradalom emléke. Emblematikus figurákat hoz
össze egyetlen helyszínen, egy belvárosi lakásban: egy ÁVO-s
tisztet zsidó származású feleségével s hívő kommunistának nevelt
kamaszlányával, „munkásszármazású” s „osztályidegen” fölkelőt,
meg a „pesti srácot”, besúgó házmestert és kiégettségében is
emberségét őrző orvost. Két időpontban mutatja meg jellemüket,
emberségüket vagy embertelenségüket: a Forradalom kitörése
után néhány nappal, s a fordulat, november 4-e után. S ez
a látszólag egyszerű képlet elég ahhoz, hogy a Forradalom
emberarcúvá, aktuálissá váljon. Hogy a XXI. században is
átélhető legyen számunkra az, az érthetetlen hősiesség, amikor
egy nemzet felelősséget vállalt önmagáért, az emberek egymásért
s jövőjükért. Hogy egy pillanatra szembenézhessünk azzal,
bennünk, ma, itt mi van meg, mi maradt abból a hétköznapi
hősiességből, amely 1956 magyar forradalmát bukása ellenére is
a dicsőségbe emelte.
Szeretettel ajánlom kedves színház-barát és magyar kultúra-barát
nézőink figyelmébe az előadást, mindazoknak, akik szeretnék,
hogy az 1956-os magyar Forradalom- és Szabadságharc élő,
személyes élményük maradjon.
Bicskei Kiss László
Rendező, színész
a Főnix Művészeti Műhely alapítója, vezetője,
a Magyar Kultúra Lovagja

6

TÚRKEVE

2016. OKTÓBER

Oktatás

A Kevi Refis diákok tanulmányi
kiránduláson jártak

2016. szeptember 22-én intézményünk kétpói és a túrkevei 7. és 8.
osztályos tanulói a Kistarcsai gyűjtőtáborban tekintették meg az
egykori deportált, elhurcolt magyar emberek emlékére létesített
múzeumot, és egyúttal előadást ishallgathattunk a Kistarcsai
Internáltakért Alapítvány jóvoltából. Megtekintették a valamikori
gyűjtőtábor épületeit, így szembesülhettek a kommunista
elnyomás áldozatainak emlékével.

A napot a Terror Háza múzeumban tett látogatás tette teljessé.
A program az EMET támogatásával a GULAG-GUVPI emlékév
Elhallgatott történelem című, GUL-15-A-2016-00187 számú
pályázatunk részeként valósult meg.
Horváth Viktor

Túrkeve a II. világháborúban
A II. világháború véres harcai Magyarország belterületét sem
kerülték el a világégés időszakában.
Az itteni hadmozdulatokra az „Alföldi Páncéloscsata” során
került sor. 1944. október 8-án ütközet zajlott Túrkevénél, amely
során a szovjetek bevonultak a településre, ami október 14-ig
átvonuló várossá vált.
Október 20-án délelőtt német páncélosok érkeztek a városba
megközelítőleg 30 tigrissel, 80-85 különféle kisebb-nagyobb
harckocsival és ágyúkkal felszerelve. A német páncélosok a város
nyugati részén és a város közepén helyezték el harci gépeiket.
Tigrist állítottak fel közvetlenül a református és a római katolikus
templomok elé, a tornyok alá. Az ágyúk felállításából arra lehetett
következtetni, hogy Gyoma-Endrőd felől várták a támadást
október 21-én. A fontosabbnak ítélt utcakereszteződéseknél ásni

kezdték a lövészárkokat is.
Ezalatt Adametz Ede gyógyszerész, Kollár József állatorvos és
Kapás Rezső későbbi polgármester irányításával a városháza
pincéjében 52 sebesült szovjet katonát láttak el Túrkeve lakosai.
A szovjet csapatok október 22-én Ecsegfalva, Kisújszállás felől
foglalták el újra a várost. A fegyveres harcok másnapra értek
véget Túrkevén.
A küzdelem nem csak a szemben álló feleknek okozott
veszteségeket. A polgári lakosságot is megviselte. Az idősebbek
most is emlékeznek a kritikus napokra és a háborúra, melyet
gyermekként éltek meg. 1944. október 23-át követően már nem
zajlott fegyveres konfliktus a városban. Ennek évfordulóján
emlékezzünk a világháború eseményeire.
Kapás János Zsolt, múzeumigazgató
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1956
Hatvan éve, hogy lyukas lett
Magyar zászlónk közepe,
Hatvan éve, hogy fellázadt
Népünk számos gyermeke.
Hatvan éve, hogy kimondtuk:
Nem tehetünk egyebet.
Felnőttünk már nagyok vagyunk
Nem lehetünk gyerekek.
Hatvan éve, hogy a világ
Felfigyelt a Csodára.
Nézte is azt minden ország
Mi történik hazánkba?
Hatvan éve, hogy e dolog
Megrengette a világot.
Golyószóró, ágyú, puska
Ölt sok ifjat, diákot.

Egy titokra fény derül
Rosszul indult nekem ez az ősz. Kórházba
kerültem. Szerencsére csak néhány napra.
Ott ért egy meglepetés. Szobatársam lett
a 95 éves Sárika néni az Ecsegi úton lakó
özvegyasszony.
Városunkban soha nem találkoztunk.
Lehet, hogy láttuk egymást, de szót soha
nem váltottunk. Egyik éjjel nevemen
szólított és kérte, hogy adjak neki vizet,
mert nem éri el az éjjeli szekrényén levő
üveget és nem akarja zavarni a nővéreket
sem.
-Honnan tudja, hogy Klári vagyok? kérdeztem.
-Hát a sírjáról oda van írva. Minden évben
viszek rá virágot Halottak Napjára.
-Miért teszi?- kérdeztem.
-Mert a maga férjének az első felesége
nekem osztálytársam és jó barátnőm volt.
Ő szegény 1955-ben meghalt és én azóta
minden évben teszek a sírjára virágot.
Aztán mikor megcsináltatták a közös sírt
és felkerült a márványlapra a férje és a

maga neve, hát megjegyeztem.
Az évtizedek során, hány embert
kérdeztem meg, hogy ki az, aki megelőz
a virággal, már magam sem tudom. Most
véletlenül kiderült. Megköszöntem és meg
is könnyeztem.
A másik dolog, ami még vele kapcsolatos
és meghatott az, hogy ő, aki egyedül él
mégsem magányos. A szomszédokkal
jó viszonyt tart fenn. Segítik, látogatják
egymást. Ők, akik már nyugdíjas korban
vannak, még fiatal házasként kerültek
vele szomszédságba. Azt, hogy kórházba
került, azt is nekik köszönheti. Elesett és
ők találtak rá. Azt is megszervezték mikor,
ki látogatja, váltogatják egymást. Erzsike,
Klárika, Erika és Imre az egyetlen fia, aki
a fővárosban lakik, meg annak a párja.
Életének utolsó éveiben is érzi, szeretik
őt és hálásak azért, amit ő adott nekik az
évtizedek alatt.
Túrkeve, 2016.09.15.
Kelemen Pálné

Meg is ürült akkor bizony
Sok iskola, egyetem.
Síró asszony reménykedett
Él még férjem, gyermekem?
Hatvan éve, hogy a határ
Néhány napra kitárult.
Hatvan éve, hogy sok börtön
Ajtaja meg bezárult.
Hatvan éve lyukas zászlónk
Mutasd meg már az utat!
Hogy hazánk egy Nemzet legyen,
Tudja azt, hogy merre tart!

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének
túrkevei csoportjában a hagyományokhoz
híven köszöntötték a sorstársak a csoport
80 éves tagjait. Név szerint: Kelemen
Pálné, Finta Imréné, Kovács Lajos,
Szabó Lajosné, Vass Lajosné, Nagy
Imre ünnepelteket. Magos Vilmos
alpolgármester úr a város nevében
fejezte ki jókívánságait. Nagyon jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk
mindannyiuknak.
Kelemen Pálné- A 80 évesek nevében

Ne szenvedjen, tévelyegjen,
Találjon már kiutat,
Hogy előtte remény legyen
48 meg 56!
Vérrel írott történelem,
Életünknek fénye vagy
Arra kérünk Eszméiddel,
Minket soha el ne hagyj!
Kelemen Pálné
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Köszönjük, hogy köszöntenek,
Így tisztelnek meg ma minket.
Azt, hogy kapunk szép ünnepet,
Kedves szót és szeretetet.
Életünket megharcoltuk,
Megtettük, amit csak tudtunk.
Szívünk adott szeretetet,
Elménk igazságra törekedett.
Fülünk mindig megértésre,
Kezünk pedig segítésre,
Hangunk, ha kellett szigorra
Máskor meg a kedves szóra,
Bizony gyakran készen állt.
Megéltünk egy háborút,

Aztán még egy forradalmat
És több rendszerváltozást.
Míg családunk védelmében,
Szülőföldünk érdekében,
Lelkünk vívott sok csatát.
Követtünk el olykor hibát,
Viseltük is annak súlyát,
De hibánkat javítgatva,
Törekedtünk mindig jóra.
Gyermekeinket felneveltük,
Őket jó útra tereltük.
Most már az unokákba
Gyönyörködünk.
Isten tudja meddig élünk,
Hiszünk, és csak jót remélünk.
Deres fejjel, nehéz lépttel,
Jó szándékú törekvéssel
Mi még élni akarunk,
Hiszen ez a szép korunk.
Kívánjuk, hogy kövessenek,
Bennünket ne felejtsenek!
Ha nehéz az élet súlya,
Legyen erő mindig újra!
Kívánunk jó egészséget,
Mindenkinek hosszú éltet!
Túrkeve, 2016.09.10.
Elhangzott az ünnepségen.
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Újra együtt
tanárokra és társainkra, akik már nem
lehetnek többé velünk.
Észre sem vettük, úgy elrepült az idő.
Indultunk a jól ismert iskolaudvarra, ahol
Gyarmatiné Forgács Éva közös fotózásra
várt bennünket. Köszönjük türelmét, s a
szép fotókat.
A szeptemberi napfényes, gyönyörű
nap délutánja a Nótás vendéglőben
közös ebéddel telt, majd zárult. A fehér
asztalnál, a finom ebéd után, folytatódott
a beszélgetés, nosztalgiázás. Előkerültek
a régi fényképek: iskoláról, gyerekekről,
unokákról.
Majd minden jót és szépet, jobb egészséget
kívánva elköszöntünk egymástól, a
legközelebbi találkozásig. Addig is
megőrízzük a következő verssorokat:
Augusztus elején kedves meghívóval
kopogtatott be hozzánk Győriné Piroska. A
meghívó osztálytalálkozónkra szólt, ebben
az évben jeles évfordulónk következik.
60 éve léptünk ki a túrkevei Leányiskola
kapuján.
Emlékeink felidézésére az 1956-ban
végzett 8. a és 8. b osztályt hívjuk és
várjuk.
A találkozó időpontja 2016. szeptember 10.
délelőtt 10 óra, helye: a volt Leányiskola.
A meghívók kézhezvétele után jöttek a
telefonhívások, SMS-ek, üzenetek, az
itthon és távolban élőktől egyaránt a
részvételről vagy a „sajnos nem tudok
részt venni” szomorú hangulatával.
Teltek a hetek és elérkezett a nagy nap.

A
gyülekezés
után
meghatottan
sétálgattunk a 100 évesnél idősebb iskola
falai között, keresve-kutatva a régi szép
gyermekkori emlékeket.
A séta után a szépen berendezett 3-as
teremben, Győriné Piroska mindenkori
főszervező
közvetlen,
szeretetteljes
gondolatokkal
köszöntötte
Berkesné
Dinnyés Regina tanárnőt, hajdani
kémiatanárunkat, s bennünket, régi
osztálytársakat, évfolyamtársakat.
Együtt töltöttük, s idéztük föl életünk főbb
állomásait.
Tisztelettel és szeretettel emlékezünk
kedves osztályfőnökeinkre:
a 8. a Dr. Györffi Lajos bácsira,
a 8. b Barna Zsuzsa nénire, és azokra a

„Most már lehet tudnunk, hogy mennyit ér,
Hogy létünk társak nélkül, pusztán puszta tér
És nincs se hossz, se idő, se más dimenzió
Ha nincs közös emlék, amely nem múlandó”

Szeretettel köszönjük Dinnyés Regina
tanárnő jelenlétét, emlékezését velünk
együtt az elmúlt 60 évre, Győriné Piroska
pontos, lelkes, előkészítő, levezető
munkáját, Debreczeniné Bodnár Erzsébet
(Csöpike) önzetlen segítségét, Farkasné
Szemes Julika ötletét, aki levélben nótát
kért a Dankó Rádiótól erre az alkalomra,
a „Bodrog partján van egy város…”
kezdetűt. Nevükben és az osztálytalálkozó
minden résztvevője nevében szeretettel:
Pólya Pálné

Madarász Tiborra emlékezünk

Bár tősgyökeres kevi vagyok - hiszen ott
születtem, szüleim és minden felmenőm
ott élt, és kevi földben alussza örök
álmát - de már öt évtizede Szolnokon
élek feleségemmel. (Aki ugyan jászsági
születésű, de őt is Keviben ismertem meg!)
így aztán igazat adok a szerkesztőségnek,
hogy ennyi idő után illő bemutatkozni.
Persze lehet, hogy vannak még néhányan,
akik ott voltak a szüleim által rendezett
előadáson - talán 1933-ban? -, ahol 4
évesen arattam nagy sikert az „Alma, alma,
de szép piros alma... ” kezdetű népdallal.

(A szakma nagy szerencséje, hogy mégsem
belőlem lett énekes, hanem a húgomból, s
nem akármilyen!) Arra viszont már többen
emlékezhetnek, hogy a kevi focicsapatban
olyanok társaságában rúgtam a gólokat,
mint Sztancsik Zoli (unokaöcsém, aki
később az akkor NB I-es Szegedhez
került)? Vagy Radó Miska, akinek a
„körömpasszai” a saját ötösünktől az
ellenfél kapujáig szálltak, - az ördöngősen
cselező „Kuszi”, az okos labdákat ívelő
Rácz Jancsi, vagy a kőkemény védő Sallai
Kálmán, aki „vagy a baba vagy a labda”
stílusban Dalnoki Jenőt is megelőzte.
De térjünk a tárgyra!
Elemi iskoláimat Keviben végeztem.
Az I. és III. osztályt édesanyám, illetve
édesapám keze alatt, míg a II-ban Fintáné
Esztike, s a IV-ben Debreczeni László
voltak a tanítóim.
Ők nemcsak tanítottak, de neveltek is.
Belénk oltották a tudás iránti vágyat,
az igazi értékek becsülését, a szülőföld,
a haza, a hagyományok szeretetét, - s
legföként az emberséget!
Ugyanezt kaptam a mezőtúri gimnázium 8
éve alatt is az ottani kiváló tanároktól.
A Budapesti József Nádor Műszaki

Egyetemen szereztem villamosmérnöki
oklevelet. (Az idők változását jelezte, hogy
mire végeztem, a József Nádor” „eltűnt”!)
A szolnoki TITÁSZ-nál (ma már ez
is „eltűnt”, s lett E-ON Tiszántúli
Áramszolgáltató
Rt.)
helyezkedtem
el, s csaknem
minden
szakmai
lépcsőt végigjárva, innen is mentem
üzemigazgatóként nyugdíjba 1991-ben.
A szakmán kívül mindig is érdekelt a sport
és az irodalom, ami nem véletlen, hiszen
édesapám kiváló labdarugó és atléta volt, s
ő is és apai nagyapám is kitűnő tollforgató,
literátus emberek voltak. (S nem mellesleg
feleségem is magyar szakos tanár, aki e
téren is bírálóm, ízlés- és stílusformálóm
volt.)
Sok írásom jelent meg, könyvek a
szakma történetéről, ahol szerzőként
és szaklektorként működtem közre.
Szaklapokban,
folyóiratokban
és
újságokban szakcikkek, tanulmányok,versek, karcolatok, humoreszkek... stb.
Nagyon sokat íróasztalom fiókja őriz mint
az a 4 nagyobb lélegzetű munkámat is,
amelyek kiadóra várnak...
Madarász Tibor
(A Túrkeve 2005. augusztusi számából)
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„Mi is az a gyógytorna?!”
Sokakban felmerül a kérdés, hogy pontosan mi a gyógytorna, és
kik a gyógytornászok. Nos, egy biztos, nem vagyunk masszőrök,
fizikósok, ápolók, orvosok, testnevelők, gyógytestnevelők,
aerobic oktatók, mi GYÓGYTORNÁSZOK vagyunk.
Sokak szemében misztikus személyként létezünk, éppen ezért
érdemes tisztába tenni, hogy kik is vagyunk valójában.
A gyógytornász végzettség diplomához kötött, a képzési idő 8
félév, azaz 4 év. Munkánk nem csupán tornából áll, talán sokan nem
is tudják, hogy milyen sokfajta technikát alkalmazunk egy- egy
kezelés során, hogy miért alapfelszerelésünk az ízületi szögmérő,
és azt, hogy a physioball miért az egyik legalkalmasabb eszköz a
törzsizmok fejlesztésére. Tanulmányaink alatt elsajátítjuk, hogy A tornák beosztása az alábbi táblázatban látható:
mely ízületekben milyen mozgások jöhetnek létre, vagy egy
adott mozgásnál mely izmok jönnek működésbe. Megtanuljuk
Hétfő:_________ 11:10 Száraztorna (gerinc)
a helyes testtartást, mely alapját képezi az egészséges életnek,
16:10 Vízitorna
ugyanis ennek hiányában az ízületek máshogy terhelődnek, más Kedd:_________ 11:10 Baba-mama torna
mértékben kopnak, kóros mozgások jelennek meg, melyet a
16:10 Száraztorna (váll)
szervezet fájdalommal jelez. A tünetek megjelenése után jövünk Szerda:________ 11:10 Száraztorna (alsó végtag)
mi a képbe.
16:10 Vízitorna
Csütörtök:______11:10 Kismamatorna
Általában ez a fájdalom lesz a hozzánk vezető út. Sokak már
16:10 Száraztorna (gerinc)
tudják, hogy egy törés vagy protézis beültetése után, egy ízületi
Péntek:________ 11:10 Száraztorna (csontritkulás)
vagy szalag műtétet követően találkozni fognak gyógytornásszal.
16:10 Vízitorna
Azonban azt már kevesen tudják, hogy sokat tudunk segíteni egy
krónikus, vissza nem fordítható betegség esetén, legyen az akár
Októbertől célunk a baba- mama torna és a kismama torna
egy cukorbetegség, Sclerosis Multiplex, Parkinson-kór, ahol
bevezetése is. A baba- mama tornának számos pozitív hatása
a célunk az, hogy lassítsuk a betegség lefolyását, és az állapot
van. Szorosabbá válik az anya gyermek közti kapcsolat,
romlását.
átmozgatjuk a babát és a mamát egyaránt. A kismama tornákon
Mivel ilyen széleskörű a munkánk, éppen ezért próbáljuk pedig megmutatjuk, hogy a terhesség alatt milyen gyakorlatokat
bővíteni a túrkevei gyógyfürdő kínálatát is, hogy mindenki
végezhetünk teljes biztonsággal. Erre a két tornára szakorvosi
megtalálhassa a számára megfelelő tornát, vagy azért, hogy engedély szükséges. Mozgásra szükségünk van, természetesen
enyhíteni tudjuk a fájdalmukat, vagy éppen megelőzzük azt.
mindenkinek a saját állapotához, életkorához mérten. Aki
Július óta bevezetésre kerültek az 50 perces száraz tornáink,
melyek között szerepel, gerinctorna, csontritkulás, váll és
alsóvégtagi torna is. A tornák alatt igyekszünk átmozgatni,
mobilizálni és erősíteni az adott testrészhez tartozó izmokat,
ízületeket. A gerinctornán elsősorban a törzs körüli izmokra
irányuló gyakorlatokat végeztetünk közvetlenül a törzs
mozgatásával, vagy közvetett módon az alsó és felső
végtag bekapcsolásával. A csontritkulásos tornát a betegség
súlyosságától függően, a speciális szabályokat betartva
végezzük. Az alsó és felső végtagi tornákon az egyszerű
megfeszítésektől, az egy ízületet átmozgató gyakorlatoktól
haladunk a komplexebb feladatokig. A tornák során különféle
eszközök állnak a rendelkezésünkre, úgy, mint a kislabda, a
physioball, a diner, a bot vagy a gumiszalag. Ezekre a tornákra
külön orvosi kezelőlapra nincs szükség, aki kedvet kap a
mozgásra, kedvezményes fürdőjegy (500 Ft) megváltásával részt
is vehet rajtuk. Természetesen az éves bérlettel rendelkezőket,
a szálló vendégeket és az éppen más kezelésre jövőket is
szeretettel várjuk. Száraz tornáink mellett, minden érvényes
fürdőbelépővel rendelkező személy részt vehet az 50 perces vízi
tornáinkon, melyet a fedett 1,20-as medencében tartunk meg
hétfő, szerda és péntek délutánonként.
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rendszeresen mozog, annak nem mondunk újat, mikor arról
beszélünk, hogy milyen elégedettséggel, jól eső érzéssel jár
a tervezett távolság lesétálása/lefutása, vagy a nap végén a
megtanult torna elvégzése, a kitűzött cél elérése.
A diploma megszerzését követően számos speciális tanfolyamon
vehetünk részt, mellyel bővíthetjük tudásunkat. Ezen tanfolyamok
közé tartozik a Mckenzie speciális gerinctorna, a Schroth terápia,
vagy a core tréning. Hamarosan nálunk is elérhetőek lesznek
ezek a terápiák, és reméljük, hogy mindezekkel is többet tudunk
nyújtani Önöknek.
Ha felkeltettük érdeklődését keressen meg bátran minket!
Lukács Anita és Gubucz Anikó gyógytornászok
Túrkeve Termál
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Városi Könyvtár
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Tisztelt Adózó!
Túrkeve Város Önkormányzat adóhatósága felhívja a Tisztelt
adózók figyelmét arra,hogy Túrkevén a magánszemély
kommunális adóban az adókötelezettség keletkezését ( változását)
,illetve megszűnését követő 15 napon belül – az előírt adóbevallási
nyomtatványon – kell bevallást benyújtaniuk az adóhatóság felé.
Az adózóknak abban az esetben kell bevallást benyújtani, ha a saját
személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett
be 2016. évben, ami kihat a következő 2017. évi magánszemély
kommunális adó megállapítására.
Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet, amit már az
adóalanyoknak be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándék,
csere, használatbavételi engedély megszerzése stb.
Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót, és

vevőt (szerző felet) egyaránt terheli a bevallási kötelezettség. Az
eladó esetében a bevallás benyújtásával kerül megszüntetésre az
adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozásában, míg a vevő
esetében a bevallás benyújtásával kerül előírásra a magánszemély
kommunális adója.
A bevallási nyomtatvány a www.turkeve.hu honlapról
letölthető,ügyfélkapuval rendelkező adózóknak lehetősége van a
nyomtatvány elektronikus módon történő beküldésére.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a bejelentés
elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után
(Art. 172. § (1) bekezdés).

Túrkeve Város Önkormányzat adóhatósága felhívja a Tisztelt
adózók figyelmét arra,hogy Túrkevén a magánszemély
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be 2016. évben, ami kihat a következő 2017. évi magánszemély
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Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet, amit már az
adóalanyoknak be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándék,
csere, használatbavételi engedély megszerzése stb.
Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót, és

vevőt (szerző felet) egyaránt terheli a bevallási kötelezettség. Az
eladó esetében a bevallás benyújtásával kerül megszüntetésre az
adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozásában, míg a vevő
esetében a bevallás benyújtásával kerül előírásra a magánszemély
kommunális adója.
A bevallási nyomtatvány a www.turkeve.hu honlapról
letölthető,ügyfélkapuval rendelkező adózóknak lehetősége van a
nyomtatvány elektronikus módon történő beküldésére.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a bejelentés
elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után
(Art. 172. § (1) bekezdés).

Túrkevei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és adó osztály

Túrkevei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és adó osztály

Fűtési szezonnal kapcsolatos bűnmegelőzési információk
A téli időszakban, illetve azt megelőzően gyakorivá válnak a
tűzifa kereskedelemmel kapcsolatos csalások. Az elkövetők
általában tehergépkocsival házalnak és tűzifát kínálnak eladásra
az aktuális kiskereskedelmi árnál olcsóbban. A tüzelőt házhoz
viszik, de a megrendelt mennyiségnél jelentősen kevesebb, vagy
sokkal rosszabb minőségű fát szállítanak le. Előfordulhat, hogy
lopásból származó fát értékesítenek, amelyet később a rendőrség
lefoglalhat.
Fontos, hogy megbízható forrásból vásároljanak tüzelőt és a
vásárlás részleteit mindig pontosan tisztázzák. Lényeges, hogy a
megrendelésben erdészeti, vagy sima köbméter szerepel, ugyanis
egy erdészeti köbméter, valamint egy sima köbméter között
jelentős különbség van.
1 erdészeti köbméter = 1,75 normál köbméter
1(normál) köbméter = 0,57 erdészeti köbméter
Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú a fa, illetve, hogy rönk
vagy ömlesztett formában szállítják. A megrendelést és az árat
rögzítsék írásos formában is! Tisztázzák azt is, hogy a szállítás,

A Túrkeve Újság novemberi és
decemberi száma, ismét összevont
formában jelenik meg, december elején.
Lapzárta: November 30.
E-mail: ujsagturkeve@gmail.com
Postaláda: Városi Könyvtár
A szerkesztőség
12

valamint a rakodás költségét az ár tartalmazza-e, vagy azt külön
kell megtéríteni. A leszállított mennyiséget mérjék le, arról
kérjenek számlát!
Az idős személyek a tüzelő beszerzéséhez kérjenek segítséget
hozzátartozóiktól, vagy a helyi erdésztől! A tűzifát tárolják zárt,
biztonságos helyen! Kellő körültekintéssel elkerülhető, hogy
bűncselekmény áldozataivá váljanak.
A fenti tanácsok figyelembevételével és kellő körültekintéssel
elkerülhető, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak.
Mezőtúri Rendőrfőkapitányság

A Népszavazás
számokban Túrkevén:
Választásra jogosultak száma:
7335
Választáson résztvevők száma:
2818
Érvényes szavazatok száma:
2712
Helyi eredmények:
Igen: 31 (1,15%)
Nem: 2681 (98,85%)
Érvénytelen: 106
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Közérdekű információk

HIRDETMÉNY
Alulírottak, mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vadászati
hatóságnak
a 16754350-101
kódszámú
vadászterület
határvonalára vonatkozó jogerős határozattal megállapított
területére vonatkozóan – mely terület térképi megjelölése
jelen hirdetmény melléklete – az összes földtulajdonosnak a
tulajdoni hányada arányában számított, legalább 1/5-eként, mint
földtulajdonnal, illetve a földtulajdonosok meghatalmazásával
rendelkezők
földtulajdonosi gyűlést hívunk össze.
A földtulajdonosi gyűlés helye: 5420, Túrkeve, József Attila út
15. sz. alatti Vadászház.
A földtulajdonosi gyűlés ideje: 2016. október 26. 13.00 óra
A földtulajdonosi gyűlés napirendi pontjai:
Döntés:
1. A földtulajdonosi gyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv
vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2. a képviselet formájáról, a képviselő személyéről,
3. a vadászterület határának a Vtv. módosított 20. § (1) bekezdése
szerinti megváltoztatására irányuló, a törvényben foglaltaknak
megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről ( a hatósági
határozatban megállapított vadászterület határával kapcsolatban,
megváltoztatásnak minősül – a módosított Vtv. 20. § (1) bekezdése
alapján – a vadászterület szétválasztására, a vadászterületek
egyesítésére és a szomszédos vadászterületek közös határának
egyezséggel történő módosítására vonatkozó döntés). Ebben
az esetben azonban kérelemről van szó, ha a földtulajdonosi
közösség gyűlése nem kívánja a fentiekben írtaknak megfelelő
tartalmú kérelmet előterjeszteni, úgy nyilván ilyen kérelmet nem
terjesztenek elő, ezért ez a napirend nem kerül megtárgyalásra.
4.
a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának
módjáról, feltételeiről.
A földtulajdonosi gyűlésen, a vadászterületen igazoltan
földtulajdonnal rendelkezők, illetve ilyen személyes írásba foglalt
meghatalmazással meghatalmazott képviselői vehetnek részt. A
meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a 14/2016. (III. 2.
) FM rendelettel, valamint a 41/2016. (IV. 22. ) FM rendelettel
módosított 79/2004. (V. 4. ) FVM rendelet ( a Vtv. végrehajtási
rendelete ) 15. számú mellékletében meghatározott kötelező
adattartalomnak.
A meghatalmazások bemutatására és vizsgálatára a földtulajdonosi
gyűlés előtt megtartott regisztráción kerül sor, mely 8 órától 13
óráig tart.

Judo - Országos
Magyar Bajnokság
2016.
október
1-én
került
megrendezésre
Kecskeméten
az
Országos Magyar Judo Bajnokság a
Diák „A” korcsoportnak. A rangos
versenyen Fekete Viktória a TVSE
judokája indult. Közel kétszáz judoka
egy céllal jött: a Magyar Bajnoki
cím megszerzése. Viki sorban
hozta győzelmeit, már a második
mérkőzésen találkozott a riválisával,
de magabiztosan legyőzte. A döntőig
menetelt. Elérkezett a pillanat,
sikerült. Viki megnyerte, így Országos
Magyar Bajnok lett. A dobogó minden
lépcsőfokát bejártad, végre beteljesült
egy nagy álom számodra is. Az
éremtáblázaton Túrkeve 57 klubból a
12. helyen zárt.
Ozsváth Attila

Fizetett hirdetés

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként
- ez vonatkozik a személyesen megjelenő földtulajdonosokra és a
meghatalmazást aláíró, és magukat meghatalmazottal képviseltető
földtulajdonosokra is – el kell fogadni:
a, az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát
b, az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló
határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati
példányát
c, az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus
adathordozón kiadott földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal
kiegészített földkönyv kivonatot
d, az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus
adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a
földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban
tartalmazó összesítőt
e, az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való
csatlakozással, számítógépes hálózattal, adatlekéréssel történő
helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus
formában szolgáltatott, nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a módosított Vhr. megállapítja, hogy
vadászterületnek minősülő ingatlan esetében, ingatlanonként
( helyrajzi számonként) csak egy személy tehet érvényes
jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a
tulajdonostársak képviseletükről, tulajdoni hányaduk arányában
számított szótöbbséggel határoznak (abban az esetben, ha az
érintettnek 50 %-os tulajdoni hányadot meghaladó a tulajdona,
vagy 50 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező
földtulajdonosok írják alá a meghatalmazást, akkor nyilván a
szótöbbséget meglevőnek kell tekinteni).
Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az
50 %-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos
vagy meghatalmazott az ingatlan teljes területét érintően tehet
jognyilatkozatot. Ha a tulajdoni hányad 50 % alatt van, vagy a
meghatalmazás nem éri el az érintett ingatlan tulajdoni hányadának
50%-át, akkor az ingatlant érintően nem lehet jognyilatkozatot
tenni.
Túrkeve, 2016. szeptember 19.
Összehívók:
Ábrahám Károly, Juhász Zoltán, Kovács Károly, Papp Zoltán,
Simon László, Szabó József
Fájó szívvel tudatjuk magunk és
rokonságunk nevében, hogy

dr Debreczeni István

mezőgazdasági mérnök,
nyugalmazott főiskolai tanár,
az MTA köztestületi tagja
életének 86. évében, 2016.
szeptember 19-én békében elhunyt,
lelkét visszaadta Teremtőjének
Gyászolják és emlékét őrzik: dr
Debreczeniné Bakos Erzsébet,
Debreczeni Gabriella, Túrkevéről a Pap Debreczeni család,
képvis. dr Debreczeni Judit; a Makra Nagy család,
képvis. Lévainé Makra Ildikó; a Gyány család, képvis. Gyány
Gyula. Továbbá Bakos Imre és családja; dr Pataki István és
felesége dr Bakos Gabriella;
Bakos Gábor és családja és Nagy Piroska
Temetése Budapesten, a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben
volt 2016. szeptember 30-án.
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Felhívás
Túrkeve Város Önkormányzata a vagyonrendeletének
vonatkozó fejezete alapján értékesíti a tulajdonában levő alábbi
vagyontárgyakat:
- Mitsubishi L-300, 2,0 Kombi típusú, benzin üzemanyag
meghajtású gépjármű (gyártási év 1995., hengerűrtartalom 1997
cm3), érvényes műszaki vizsgával rendelkezik. Irányár: bruttó
334.000.- Ft,
- LADA NIVA 2121-4 KAT /NIVA 1700/ típusú, benzin
üzemanyag meghajtású gépjármű (gyártási év 1998.,
hengerűrtartalom 1690 cm3), érvényes műszaki vizsgával nem
rendelkezik. Irányár: bruttó 200.000.- Ft,
Az értékesítéssel és a jármű megtekintésével kapcsolatosan
a Városháza 20. számú irodájában Lénártné Sebestyén Éva
vagyongazdálkodónál lehet érdeklődni.
(Tel.: (56) 361-111/124 mellék)
Túrkeve Város Önkormányzata a vagyonrendeletének
vonatkozó fejezete alapján értékesíti a tulajdonában levő alábbi
vagyontárgyakat:
- Belsőség- és bélvizsgáló asztal 10 horog rm. Irányár: 270.000.Ft + ÁFA,
- Testmosó berendezés. Irányár: 343.500.- Ft + ÁFA,
- Testhasító bárd. Irányár: 36.750.- Ft + ÁFA,
- Emelő 500W 125/2. Irányár: 9567.- Ft + ÁFA,
Az értékesítéssel és a vagyontárgyak megtekintésével
kapcsolatosan a Városháza 20. számú irodájában Lénártné
Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál lehet érdeklődni.
(Tel.: (56) 361-111/124 mellék)
Túrkeve Város Jegyzője
Fizetett hirdetés

Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd
Iroda: 5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. (volt TSZ
iroda, az orvosi rendelővel átellenben)
Új épület, I. emelet 9. ajtó.
Telefonszám: 06-70/456-4204
Az alábbi tevékenységi körökben állok a Tisztelt
Ügyfelek rendelkezésére:
- polgári, munkajogi, családjogi és válóperek
- elektronikus cégalapítás és változásbejegyzés
- cégek peres és peren kívüli jogi képviselete
- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási
eljárásban képviselet
- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás
Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én
megoldom!
Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján
14
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Pályázati felhívás

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

BURSA HUNGARICA 2017.
Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve 2017. évre Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Túrkeve
Város Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos helyzetű,szociálisan rászoruló
1. felsőoktatási hallgatók számára a 2016/17. tanév második és a
2017/18. tanév első félévére vonatkozóan ( „A” típusú pályázat)
2. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
három tanévre – 2017/18., 2018/19., 2019/20.- vonatkozóan (
„B” típusú pályázat)
A részletes feltételekről, tudnivalókról a pályázati kiírásban
tájékozódhat!
A pályázati kiírás 2016. október 4-től letölthető a www.turkeve.
hu honlapról vagy átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal
fsz. 10-es irodájában és a Titkárságon.
A pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges
az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2016. november 8.

Fizetett hirdetés

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, papíralapon, a
megjelölt kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázat benyújtásának helye:
Túrkevei Polgármesteri Hivatal, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
(fsz. 10-es iroda vagy az emeleti Titkárság)
A pályázatok 2016. december 8-ig kerülnek elbírálásra. A
döntésről az önkormányzat az EPER-Bursa rendszeren keresztül
elektronikusan értesíti a pályázókat.
Fizetett hirdetés

Eladó ház

Túrkeven a Jókai utca 1. szám alatt található, 70nm-es,
2 szobás, 957 nm-es udvarral. Az ára: 3.5 millió forint.
Részletekért a 06307736602-es illetve a 06305483048-as
számon állunk rendelkezésükre.
A tulajdonosok: Nagy Vivien es Soós Sandor
Fizetett hirdetés

Kiadó lakás Budapesten
Túrkevei lánynak budapesti albérlet kiadó, jó
közlekedési lehetőséggel. Azonnal beköltözhető.
Érdeklődni lehet:

06-30/93-83-777
15
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