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2016. MÁJUSPolgármesteri tájékoztató

Mint a lakosság számára ismeretes a szociális ellátó rendszer 2015 
március 01. napjától hatályba lépő jelentős átalakítását követően 
több, az évek során közismertté vált szociális ellátás megszűnt, 
vagy az ügyintézése átkerült a Járási Hivatalhoz.

Az Önkormányzat a szociális biztonság megteremtése és 
megőrzése  érdekében  helyi  rendeletében  szabályozva  -anyagi 
lehetőségeihez  mérten-  bevezette  (  a  korábban  már  megismert 
lakásfenntartási támogatás mintájára ) a közüzemi díj támogatás, 
közismertebb nevén ”lakhatási támogatás” elnevezésű támogatást.

A támogatásra való jogosultság feltételei 2016. március 01. 
napjától tovább enyhültek.
A szabályok szerint minden olyan család jogosult lehet a 
támogatásra, ahol az egy főre jutó jövedelem  a 71.250.- Ft -ot 

nem  haladja  meg  és  a  család  összjövedelmének  15%  -ról  -a 
rendeletben meghatározott részletes szabályoknak megfelelő- 
közüzemi számlával rendelkezik.

A támogatás folyósítása a jogosult nyilatkozatának megfelelően 
az általa megjelölt szolgáltatóhoz történik.

A  támogatás  összege  havi  4.000.-  Ft  -ra  emelkedett,  melyet  a 
kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított egy évig 
folyósítunk.

A  támogatást  a  Polgármesteri  Hivatal  fsz.  12-13.  szobájában 
lehet igényelni, ahol az ügyintézők részletesen is tájékoztatják az 
ügyfeleket a jogosultság további szabályairól. 
          Túrkeve Város Jegyzője

Tovább enyhültek a közüzemi díj támogatás 
jogosultsági feltételei

Az elmúlt hónapban több olyan impulzus is ért, ami arra sarkall, 
hogy  többet  üljek  az  internet,  a  facebook  elé.  Persze  egy-egy 
hosszú, fárasztó nap után ez nem esik olyan jól, de egyre inkább 
elkerülhetetlen. Sokan osztják meg véleményüket, örömüket-
bánatukat, esetleg kritikai észrevételüket közösségi oldalon. 
Nagyon könnyen és gyorsan lehet értesíteni... kit is? Egy fénykép 
közlése, egy pár sor beírása után a facebook statisztikai modellek 
alapján  bizonyos  emberek  hírfolyamában  megjeleníti  a  közölt 
tartalmat, másokéban nem. A „Tisztelt Önkormányzat!” kezdetű 
bejegyzés nem jelenik meg automatikusan az önkormányzat tagjai 
lapján.  Név  szerint  (a  felugró  listából  kiválasztva  a  tényleges 
megszólítottat) lehet elérni, hogy külön kis értesítés is keletkezzen 
a célszemélynél. Ennél sokkal biztosabb egy privát üzenet, egy 
beszélgetés  indítása.  Mindezek  hiányában  csak  késlekedéssel, 
nagy szerencse mellett juthat el az észrevétel a címzetthez. 
Mint ahogy történt pár napja egy ellopott csatornafedél pótlása 
ügyében. Megnyugtatásként mindazoknak, akik nem merültek el 
a digitális világban: hétfőnként 15 és 17 óra között továbbra is 
fogadóórát tartok a Városháza 28-as termében, a titkárságon 
pedig bármikor hagyható üzenet számomra..
Szintén csak hallomásból jutott el hozzám a hír (igazából 
álhír), miszerint a sportcsarnokot odaadtuk volna a Karcagi 
Szakképző Centrumnak (KSZC), pedig rengeteg túrkevei 
dolgozott a megépítésénél. A valóság az, hogy a Szakközépiskola 
sok más szakképző intézménnyel együtt a Nemzetgazdasági 
Minisztérium  fenntartásába,  azon  belül  a  Karcagi  Szakképző 
Centrum  kötelékébe  került.  Ez  a  tanév  már  teljes  egészében 
ebben  a  formációban  zajlott.  Viszont  a  kollégium,  az  étterem, 
a  konyha  az  elmúlt  évben  is  a  város  fenntartásában  maradt, 
ami szerintem nem volt túl logikus. A KSZC vezetésével 
egyetértettünk abban, hogy a legjobb az „egy porta, egy gazda” 
elv, vagyis minden, a középiskolai oktatáshoz szükséges épület 
kerüljön  az  ő  fennhatóságuk  alá.  Természetesen  a  tulajdonjog 
továbbra  is  a  miénk,  a  városé.  Ugyanezen  gondolat  mentén 
került át április 1-i hatállyal a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok 
működtetése  a  Centrumhoz.  A  csarnok  elérhetőségét  tekintve 
semmi sem változott: nap közben a középiskolások tartják ott 
a testnevelés órákat, 16 óra után pedig a sportolók használhatják 
edzésre, versenyzésre. Mondhatni semmi sem változott. Valami 
azonban mégis: az elszámolás, de ez csupán pénzügy-technikai 
kérdés  a  Hivatal  és  a  Centrum  között.  Összességében  a  város 

költségvetése lesz az igazi nyertese az épületek átadásának, 
jelentős megtakarítást várunk a lépéstől. 
Többeket nyugtalanít a félig-meddig összedőlt szélmalom 
helyzete.  A  város  mindössze  az  épület  harmadát  tulajdonolja, 
de  ennek  a  résznek  a  vagyonkezelési  jogát  is  átadta  a  többségi 
tulajdonos Nimfea Egyesületnek. Ezen sorok írásakor még nem 
áll rendelkezésemre a statikus szakértő szakvéleménye, de több 
építész és tervező úgy vélekedik, hogy a malom jelen állapotában 
menthetetlen. Az  ügyben  folyamatosan  tartom  a  kapcsolatot  az 
egyesület képviselőivel, a képviselő-testület is tájékoztatást kért a 
kialakult helyzetről és a lehetőségekről. 
Másik nehéz ügy a városunkba vezető utak állapota. Telefonon 
és levélben kerestem meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei 
igazgatóját. Kértem, hogy a Juhászfesztivál előtt a hozzánk vezető 
utakon szüntessék meg a balesetveszélyt, végezzenek kátyúzást 
és a padka növényzetét is vágják le.  Kértem továbbá a Petőfi 
téren a kereszteződésben tönkrement aszfalt javítását is, hiszen a 
fesztivál egyik legforgalmasabb kapuja áll majd ott. Igazgató úr 
készséges volt, köszönet illeti. A kérés elküldését követő napon 
a kuncsorbai út mindkét végén megjelentek a kátyúzó brigádok, 
és  a  kaszálás  is  megindult.  Így  nyugodt  szívvel  fogadhatjuk  a 
vendégeket. Kérem a lakosságot, hogy saját házunk környékét is 
rendezzük, mutassunk jó képet az ide érkezőknek. Természetesen 
a csorbai út komolyabb felújításáért tovább dolgozunk, mondhatni 
kilométerenként küzdünk érte.
Személy szerint nagyon sajnálom, hogy egy másik, sokunkat 
nyugtalanító kérdésben, a kötelező betelepítési kvóta 
elutasítása ügyében a képviselő-testület nem foglalt állást. Egy 
kemény de értékes vitára számítottam, azonban az előterjesztési 
javaslat a képviselők döntése értelmében nem kerülhetett 
napirendre. Mindenesetre javaslom, hogy aki teheti, beszélgessen 
el rendőreinkkel, akik rendszeresen teljesítenek szolgálatot hazánk 
déli határán. Bár országos -  sőt, nemzetközi - politikai kérdésről 
van szó, néha ilyen témákban is állást kellene foglalnunk. Nem 
élhetünk burokban. 
Végül, hogy ne csak a problémákról írjak: a május igazán gazdag 
programot hoz számunkra. Majális, anyák napja, ballagás, 
megyei tűzoltónap, Juhászfesztivál, gyermeknap – szinte 
minden hétre jut egy jelentős esemény. Kérem, vegyen részt Ön 
is családjával, barátaival minél több közösségi programon. Szép 
májust kívánok mindenkinek!               Vida Tamás, polgármester

Kedves Olvasó! 
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Süveges István Túrkeve Város 
Díszpolgára, volt önkormányzati képviselő 
2016.  április  18-án  hosszantartó,  súlyos, 
gyógyíthatatlan betegség következtében 
távozott e földi világból. Családtagjai, 
barátai,  megjelentek  a  végtisztességének 
megadásán.  2016.  április  22-én  vettünk 
tőle búcsút a Ducza temetőben.
Süveges Istvánt Túrkeve Város 
Önkormányzata, hatályos rendelete 
szerint, saját halottjának tekintette.
Küzdelmes élete már kisgyermek 
korában megkezdődött, hiszen a második 
világháború utolsó szakaszában, egy 
felrobbant akna súlyos sérülést okoztt 
neki. Budapestre vitték gyógykezelésre, az 
életét megmentették, viszont jobb szemét 

SÜVEGES ISTVÁN
elvesztette.  A  testi  megpróbáltatásokhoz 
lelkiek is csatlakoztak: a betegsége 
miatt többször szakadt meg iskolai 
tanulmányainak folyamata, más-más 
iskolában kellett az új közösségbe 
beilleszkednie. 
Törökszentmiklóson volt középiskolás, 
de az 56-os eseményekben való 
aktivizálódása miatt több hátrány is 
érte. Tanulmányait Debrecenben tudta 
befejezni. Az építész-tervezői végzettségét 
is itt, a Cívis városban szerezte. Munkáját 
Túrkevén kezdte meg.
1959-ben kötött házasságot Sallai 
Katalinnal,  egyetlen  gyermekük,  Pistike, 
1961-ben  született,  aki  életvidám,  élénk 
kisgyermek volt, a szülők rendkívüli 
módon óvták minden veszélytől.
Süveges István egészen fiatalon, a 60-
as évek elejétől a Városgazdálkodási 
Vállalat igazgatója lett, majd 1965-68 
között a karcagi kórház beruházásánál volt 
építésvezető. Ezt követően ismét Túrkevén 
vállalt munkát, a helyi TÖVÁLL-nál 
beruházással, építkezések irányításával 
foglalkozott. 1974-től a Vegyesipari KTSZ 
elnöke lett, e tevékenységet nyugdíjba 
vonulásáig,  1992-ig  végezte.  A  tervezés, 
kivitelezés minden napját kitöltötte, 
miközben Tiszafüreden iskolát,Tiszaörsön 
óvodát tervezett és irányításával építették 
fel. Ebben az időszakban épültek Túrkevén 
a Petőfi téri emeletes épületek, a Vásártéri 
társasházak,  amelyeknek  szintén  részese 
volt. Tény az is,hogy városunkban sok-sok 

Tisztelt gyászoló családtagok, rokonok, 
jelenlévők! 
Szurcsik  István  elvesztésének  fájdalmában 
együtt osztozik Önökkel a város lakossága, 
benne a volt szövetkezeti tagok.
Egy gazdag életút legdrámaibb pillanatához 
érkeztünk, amikor drága halottjuk testi 
valóságát átadjuk az örök természetnek.
Amit a természet adott, a természet 
visszavette. De az az emlék, amit Szurcsik 
István az élete során következetes, 
példamutató munkájával megalkotott, 
nem csak a város, hanem a megye, az 
ország  szövetkezeti  mozgalmának,  annak 
történelmének része.
Szent meggyőződéssel hitt abban, hogy 
a korabeli magyar paraszti társadalom 
felemelkedésének egyetlen járható útja van, 
a szövetkezetekbe tömörülő agrártermelés
Csak a szövetkezet képes egyszerre, 
egyidejűleg megteremteni a feltételeit 
a korszerű mezőgazdasági termelésnek, 
fejlesztésnek, és csak ez garantálhatja a 
benne  dolgozó  emberek  számára  a  biztos, 
állandóan növekvő jólét esélyegyenlőségét.
Igen! E magasztos eszme által kínált ígéretes 
jövőnek kellett megnyerni a nincstelen, az 
új  földhöz jutott és eredendően saját földdel 
rendelkező gazdálkodó parasztokat is.
Mindezt abban az időszakban, amikor 
az ország nagyon nehéz helyzetben 
volt. Nyögte a háború borzalmas 
következményeit.  Szegény  volt  az  ország, 

szegények voltak az emberek.
Az új társadalmi berendezkedés iránt sem 
volt osztatlan a bizalom, de járatlan, idegen 
volt a szövetkezés útja is. A legalapvetőbb 
termelési eszközök hiánya óriási 
gazdálkodási nehézségeket okozott.
Talán  éppen  a  nagy  kiszolgáltatottság,  a 
bizonytalanság a jövő megteremtésének 
egymásrautaltsága serkentette a 
hajlandóságot, hogy egyre többen kötelezték 
el magukat a szövetkezés különféle 
formájának.
Micsoda megszállottságnak tűnő 
elkötelezettséggel, bátorsággal kellett 
rendelkeznie annak, aki ilyen körülmények 
ismerete mellett felvállalta a vezető szerepet.
Ez  volt  Szurcsik  István,  akinek  küldetése 
volt, hogy élére álljon a szövetkezeti 
gazdálkodásnak.
Szilárd  meggyőződéssel,  határozottsággal, 
töretlen akarattal, fáradhatatlan példaadó 
munkával, optimizmussal, minden 
energiáját bevetve küzdött a sikerért.
Meghatározó szerepe volt a város 
szövetkezeti gazdálkodás kereteinek 
megteremtésében.
Nagy szakmai hozzáértéssel, elmélyüléssel 
állt a szövetkezetek élére, végül a 
legnagyobb kihívást jelentő közösség élére.
Személyes példájávalval élen járva, 
fegyelmet,  rendet,  elvárható  teljesítményt 
követelt meg mindenkitől, s ennek 
arányában járhatott elismerés.

Soha nem engedett meg semmiféle 
méltánytalanságot, kivételezettséget. Ebben 
önmagához volt legkövetkezetesebb. Együtt 
sírt, nevetett a tagsággal.
A tagok felnéztek rá, tisztelték és követték 
elvárásait.
A vezetése alatt álló szövetkezet 
szervezetében, szervezettségében, 
működésében megerősödött, fejlődött és 
ezzel együtt nőtt a tagság anyagi jóléte.
1974 végén igen erős gazdasággal 
gyarapította a város három szövetkezetének 
egyesülésével létrejött Vörös Csillag Tsz-t.
Büszke volt az elért eredményekre. 
Munkájának beteljesedéseként tekintett 
a város az ország agrárátalakulására, a 
sikeresen működő korszerű mezőgazdasági 
nagyüzemekre amelyek a világon fellelhető 
legmagasabb színvonalán teljesítettek az 
alapanyag termelésben és feldolgozásban. 
Ez teremtette meg az elmaradott vidék 
felemelkedésének a népesség teljes 
foglalkoztatásának, az anyagi biztonság, 
jólét  alapjait,  a  kulturális  felemelkedést,  a 
települések újjáépülését, felvirágozását.
Ennek a nagy ügynek volt ő a zászlóvivője, 
a szövetkezeti mozgalom nagy alakja.
Munkádat elismerve, azt megköszönve, 
tisztelettel búcsúzunk! Velünk együtt 
búcsúzik a megye és az ország 
agrártársadalma. Nyugodj békében!
(Elhangzott 2016. április 18-án a Vén 
temetőben)

Szurcsik István búcsúztatása Szegő László búcsúbeszéde

családi ház tervezését végezte.
Időközben felnőtté lett gyermeke elvégezte 
a  Nyíregyházi  Főiskolát,  teljesült  vágya: 
repülőgép  pilóta  lett.  Azonban  1988-ban 
tragikus balesetben a Süveges család 
elvesztette egyetlen gyermekét. A 28 évvel 
ezelőtti tragédiának fájdalmát haláláig sem 
tudta  feldolgozni.  Az  évek  során  a  lelki 
fájdalmak mellé egész sor testi fájdalom is 
társult. Többször szorult kórházi kezelésre, 
hol Debrecenben, hol Szolnokon.
A 90-es évek közepén bekapcsolódott 
a  túrkevei  civil  szervezetek  munkájába, 
alapító tagja volt a Túrkevén Élőkért 
Egyesületnek, majd alelnökeként 
tevékenykedett. E civil szervezet 
jelöltjeként  lett  önkormányzati  képviselő 
1998-ban és 2002-ben. A Képviselőtestület 
a pénzügyi bizottság elnökének választotta. 
A városban végzett gazdaságvezetői és 
közéleti  munkájáért  2004-ben  a  Túrkeve 
Város Díszpolgára kitüntetést kapta meg.
Egészségi állapotának romlása miatt, 
2004-ben képviselői mandátumáról 
lemondott, bárha tehette részt vett a városi 
eseményeken. Az elmúlt évtizedben 
láthattuk fogyó erejét és küzdelmét a 
különféle megbetegedések leküzdésében.
Városunk kiemelkedő közéleti, 
gazdaságvezetői személyisége távozott 
közülünk.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

dr. Szabó Zoltán

(1937. Kuncsorba - 2016. Mezőtúr)
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 Az utóbbi hetekben láthattunk képeket, olvashattunk kommenteket, 
hirtelen mindenkinek szívügye lett a túrkevei szélmalom. A Nimfea 
Természetvédelmi Egyesületet felkeresve Nagy Anita és Barna Tamás 
voltak  segítségemre  abban,  hogy  a  rengeteg  szubjektív  vélemény 
után, érdemben, tényszerűen beszélhessünk az elmúlt hetekben történt 
sajnálatos eseményről. Tekintsük át a malom történetét a kezdetektől, 
napjainkig.                FZ

Nagy Anita: Túrkevén és határában a huszadik század elején még 
12 holland típusú szélmalom működött. Többségük az 1800-as évek 
második felében épült, mára hírmondónak csak a Molnár (Szurtos) 
-féle szélmalom maradt meg. 
A hajdanán négy 12 méteres mozgatható vitorlával rendelkező 
malom, kedvező széljárás esetén egy nap alatt 40 mázsa lisztet és darát 
tudott készíteni. Alsó fekvő malomköve 14, felső forgó malomköve 
18  mázsát  nyomott.   A  malombelső  vörösfenyőből,  a  tengelyek  és 
a  kerekek  akácfából  készültek.  A  16  méter  magas,  négyszintes 
épület  minden  emeletének  külön  funkciója  volt,  a  tárolástól  a  tető 
szélirányba forgatásáig. 
A szélmalom 1880 körül épülhetett. 1943-ban akkori tulajdonosától, 
Szöllősi  Lajostól  a  város  vásárolta  meg,  majd  12  400  pengőért 
továbbadta Molnár Kálmánnak, aki az utolsó malomtulajdonos 
szélmolnár volt Túrkevén. 
1944-ben  a  szélmalmot  is  háborús  csapás  érte.  A  fordító  karokat 
levágták, a városon átvonuló orosz hadsereg telefonoszlopokat pótolt 
belőlük,  vitorláját  és  belsejét  az  emberek  hordták  szét  tüzelőnek. 
1957-ig nem működött, üresen állt a malom, akkor villamosították és 
kalapácsos darálóval szerelték fel. 1966-ban Molnár Kálmántól veje, 
Sallai Mihály vette át a működtetést, aki a nyolcvanas évekig őrölte 
a  kevi  gazdák  gabonáját. A  malom  műszaki  állapota  ekkorra  már 
olyannyira megromlott, hogy a hatóság életveszélyessé nyilvánította, 
működését megszüntette. 

Requiem egy szélmalomért

Barna Tamás: Az épület megőrzése, hasznosítása egyre 
kilátástalanabbnak tűnt, állapota tovább romlott. Eltűnt a tetejéről az 
a kátránypapír-borítás is, ami az eredeti zsindelytető tönkremenetele 
után még védte valamennyire a falszerkezetet.   A város pénz 
hiányában  nem  vállalkozott  a  rendbetételére,  inkább  csak  terhet 
jelentett a megannyi kallódó középület között. (Ilyenre sajnos 
számtalan példát találhatunk még napjainkban is. A felelősöket hiába 
keresnénk, sajnos egyelőre ez a sorsa a kihasználatlan épületeknek, 
amíg nincs forrás, lehetőség egy esetleges felújításra.) Pénz nélkül 
nem lehet csodákat művelni, rengeteg olyan pályázati keret létezik, 
amihez  az  önkormányzat  nem  fér  hozzá,  civil  szervezetek  viszont 
igen.  Ebben  a  reménytelen  helyzetben  fogott  össze  és  dolgozott 
ki megmentési tervet a Nimfea  Természetvédelmi Egyesület és 
a  Herman  Ottó  Természetvédő  Kör  azt  remélve,  hogy  pályázati 
források bevonásával lehetőség nyílik az utolsó túrkevei szélmalom 
megóvására, eredeti állapotának visszaállítására.

Nagy Anita: A Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2005 
decemberétől  -  az  Önkormányzattal  kötött  megállapodás  alapján  – 
vagyonkezelője lett a malomnak, majd 2006-ban a Leader+-program 
kiírására – a Tíz Kun Település Akciócsoport tagjaként – a malom 
felújítására  vonatkozó  elképzeléssel  pályázott.  A  pályázat  sikerrel 
zárult, s bár az elnyert támogatás csak a felújítás kezdeti lépéseinek 
megtételére volt elég, és nem sikerült ipari műemlékké nyilvánítani, 
a  malom  korábbi  állapotához  képest  mégiscsak  minőségi  javulást 
eredményezett. (A malom ipari műemlékké nyilvánításának 
folyamatát,a  Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatallal  megkezdtük,  az 
épület kapott is regisztrációs számot – aztán jött egy kormányváltás, 
a  Hivatalt  átszervezték,  jogköreit  és  a  fontos  épületek  felújítására 
szabadon  felhasználható  forrásait  elvették,  és  leállítottak  minden 
műemlékké  nyilvánítási  folyamatot.  Tehát:  a  törekvésünk  az  volt, 
hogy  ipari  műemlék  legyen,  és  nem  rajtunk  múlt,  hogy  elakadt  az 
ügy.)
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Barna Tamás: 2008 nyarára elkészültek a malom teljes felújításának 
három ütemben történő megvalósítására vonatkozó tervek, a 
malomköpeny  részleges  felújítása,  a  malom  első  szintjének  belső 
rekonstrukciója, valamint – a kunszentmártoni Csillagászati 
Egyesület jóvoltából – egy eredeti, viszonylag épen megmaradt belső 
őrlőszerkezet Túrkevére szállítása. Hosszú évek után ideiglenes tető 
is került az épületre. 
Az első ütemben egy kiadvány is készült, mely a malom múltjával, 
jelenével  és  jövőjével  foglalkozott. Az  egyesület  a  malomfelújítási 
munkákba  igyekezett  bevonni  a  helyi  társadalom  minél  szélesebb 
körét, a Nimfea által kibocsátott téglajegyek megvásárlásával bárki 
hozzájárulhatott  az  újjáépítéshez.  1000  Ft-os  nagyságrendben  volt 
lehetőség a támogatásra. Csak halkan jegyzem meg, hogy akkor még 
nem volt annyira fontos a lakosságnak ez az ügy, finoman szólva a 
jegyek jelentős része nem talált gazdára. Azóta sem kereste senki az 
önkormányzatot,  hogy  szeretne  segíteni  a  malom  üzemeltetésében, 
felújításában, legyen az magánszemély vagy szervezet.

Nagy Anita: 2008 végén újabb pályázati lehetőség nyílt a megkezdett 
munka folytatására: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében hirdette meg a turisztikai tevékenységek ösztönzésére 
irányuló  pályázatát,  melyre  a  Nimfea  Természetvédelmi  Egyesület 
a szélmalom rekonstrukciójának folytatását, valamint turisztikai 
szolgáltatásokat nyújtó, eredeti építészeti stílusban készülő Molnárház 
felépítését célzó projekttervet dolgozott ki. 
Barna Tamás: Pályázatunk ismét támogatásra talált, így 2010-2011-
ben a malom második és harmadik szintjének teljes-, és a negyedik 
szint részleges felújításával folytatódott a megkezdett munka. 
Önerőből megújult a tetőszerkezet.  A kőpadon a hagyományos 
paraszti gazdálkodás eszközkészletét bemutató kiállítás látható, 
míg a program részeként felépült Molnárház szintén néprajzi 
kiállítóhelyként működik, ahol berendeztünk egy korabeli szoba- és 
konyha-enteriőrt. 

Nagy Anita: A szélmalom felújításának harmadik, befejező üteme 
–  pályázati  forrás  hiányában  –  még  váratott  magára.  Támogatás 
elnyerése  esetén  a  negyedik  malomszint  és  a  teljes  malomköpeny 
újult volna meg, valamint a vitorlák felszerelésével vált volna teljessé 
a szélmalom megmentésére irányuló program. 
A malom- és környezetének folyamatos fejlesztésével (tervben 
volt  még  pl.  kemenceépítés,  szabadtéri  színpad  stb.)  egy olyan új 
létesítményt  és  közösségi  tér  jöhetett  volna  létre,  amely  kézműves 
alkotótáborok, néprajzi-, irodalmi-, zenei programok lebonyolítására 
alkalmas multifunkcionális kulturális központként, művészeti 
alkotó- és kiállítóhelyként, közösségi találkozóhelyként működik. De 
így  is  számos  rendezvény  helyszíne  volt  a  terület,  legutóbb  tavaly 
szeptemberben két alkalommal csatlakoztunk a „Kulturális Örökség 

Napjai” nemzetközi rendezvénysorozathoz. Malom-napok néven 
néprajzi kiállítás, malom-mozi, koncertek próbálták idecsalogatni az 
érdeklődőket, akiknek a köre sajnos mostanra bővült csak ki igazán.
Barna Tamás: A bekövetkezett tragédiát követően a tulajdonosok 
és a városvezetés azonnal a helyszínre siettek. Megállapodtak, hogy 
közösen  kell  megoldást  találni  a  továbbiakra.  Ezt  követően  több 
műszaki szakember (statikus, mérnökcsapatok) véleményezte szóban 
az állapotot. A Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztályáról  Sisa  Béla  műemlékvédelmi  felügyelő  jegyzőkönyvbe 
rögzítette az épület állapotát.
Érdemes megjegyeznünk a jegyzőkönyv kiegészítését, mely a 
környező települések szélmalmairól szól. 2015-ben sajnálatos 
módon a kunszentmártoni malomtest teljesen összedőlt és 
korábban  is  volt  már  példa  rá,  hogy  szélmalmok  érdemi  előjel 
nélkül részben, vagy teljesen összeomlottak (Kiskundorozsma, 
Tés). Ezen példákat figyelembe véve a hatóság kezdeményezni fogja 
az  összes  megmaradt,  Magyarországon  fellelhető  szélmalom  teljes 
felülvizsgálatát.  Többek  között  a  karcagi  szélmalom  felújítása  is 
leállhat emiatt. 
Ezek  az  épületek  mai  szemmel  nézve,  elavult  technológiával 
készültek és bármennyire fáj is ki mondani, nem az 
örökkévalóságnak állították ők et. Számtalan oka lehet a sajnálatos 
eseménynek. Figyelemre méltó az egyik statikus megfigyelése, 
mely szerint az épület mellett elhaladó megnövekedett gépkocsi 
és teherforgalom is összetevője lehetett a problémának. A végleges 
szakértői vélemény után már többet tudunk mondani. 
Véleményünk szerint több szempontot kell figyelembe venni, mielőtt 
ez alapján döntést hozunk. Egy hányattatott sorsú épületről beszélünk, 
ami teher volt a város számára, de az egyesület miután kézbe vette, 
mindent  megtett  annak  érdekében,  hogy  megmaradjon  az  utókor 
számára. Sajnos pont az utolsó, legfontosabb pályázatunk nem nyert, 
de az addig ráfordított munkát minden szakértő elismerte.
A mellékelt képekből jusson eszébe mindenkinek, hogy milyen 
állapotban vettük át a malmot és mégis megélt a kezünkben néhány 
boldog esztendőt.
Attól függetlenül, hogy felújításra vagy bontásra kapunk engedélyt, 
már  vannak  elképzeléseink  a  hogyan  továbbról.  Jelenleg  is  van 
folyamatban lévő pályázatunk a terület további turisztikai célú 
hasznosítására.
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A  Túrkevei  Óvodai  Igazgatóság  és  Bölcsőde  gyermekei    dolgozói  és  Szülői  szervezete  nevében  megköszönöm  a  Jótékonysági 
Ovibál valamennyi szervezőjének,  szereplőjének  a munkáját  és  a résztvevők, támogatók  felajánlásait. A bevételből a gyermekek 
játékkészletét, az óvodai nevelőmunka eszköztárát bővítjük.                    Finta Zoltánné intézményvezető

Ovibál 2016.
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           Közérdekű információk

A térségi és a helyi munkaerő-piac élénkítése, a versenyszférában 
meglévő munkalehetőségek bemutatása és betöltése volt a célja 
annak az Állásbörze és Információs Napnak, amelyet 2016. április 
13-án rendezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. Több mint 160 
álláskereső  regisztrálta  magát  a  rendezvényen,  ahol  lehetőség 
nyílott a munkát keresők és az állást kínáló munkáltatók közvetlen, 
személyes kapcsolatfelvételére. 
Nagy sikerrel zárult az állásbörze, 20 munkáltató volt személyesen 
jelen,  48  munkalehetőséget  kínálva.  A  Foglalkoztatási  Osztály 
standján további 20 munkáltató 41 ajánlatát ismerhették meg az 
érdeklődő álláskeresők. A kínált álláslehetőségek a foglalkozási 
ágak széles körét ölelték fel, de érzékelhető volt a fémipari szakmák 
iránti megnövekedett kereslet. Több munkáltató keresett hegesztőt, 
lakatost, szerszámkészítőt, gépkezelőt. Építőipar területén állást 
kínáltak  a  kőműveseknek,  festőknek,  víz-  gáz-  központi  fűtés 
szerelőknek. A hölgyek részre elsősorban eladói, varrónői, 
tűzőnői és gyártósori operátor állást kínáltak. Elmondható, hogy 
a  térségben  hiány  van  a  pékekből  és  a  cukrászokból  is.  Jelen 
volt a börzén a felsőfokú végzettségű szakemberek irányi igény. 
Gépészmérnököt, minőségbiztosítási mérnököt, építészmérnököt 
és agrármérnököt is kerestek. A magasabb végzettséghez kötött 
munkalehetőségek  esetében  az  informatikai  és  a  nyelvi  ismeret 
elengedhetetlen.  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Toborzó Iroda 
szerződéses katona ajánlatai elsősorban a fiatal férfi álláskeresők 
figyelmét keltették fel. 
Az Információs Nap keretében a szervezők kiemelt figyelemmel 

fordultak a 25 év alatti fiatalok elhelyezkedési esélyeinek 
növelésére.  Bemutatásra  került  az  Ifjúsági  Garancia  Rendszer 
és  akeretében  megvalósuló  GINOP  5.2.1  kiemelt  program.  A 
fiatalok tájékozódhatnak a foglalkoztatásukhoz kapcsolódó 
támogatások rendszeréről, a vállalkozóvá válás támogatásáról, az 
utazási támogatásról, a lakhatási támogatásról, az igénybe vehető 
szolgáltatásokról és a később induló képzési lehetőségekről. 
Az  álláskeresők  részére  ismertetésre  került  a  2  millió  forintig 
terjedő vállalakozóvá válást elősegítő pályázat, a komplex 
támogatást nyújtó Európai Uniós és hazai társfinanszírozású 
GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 program, a Nők 40 éves szolgálati 
idejének megszerzéséhez nyújtható Nők 40+ munkaerő-
piaci  program,  a  közfoglalkoztatásból  a  versenyszférába  való 
elhelyezkedési támogatások és képzési lehetőségek. Külön 
standon  ismerkedhettek  meg  az  érdeklődők  az  Európai  Unió 
más országaiban történő munkavállaláshoz fontos tudnivalókkal, 
a külföldi álláskeresés EURES portálon történő biztonságos 
módszerével. 
Az állásbörzén kínált munkalehetőségekről, az információs napon 
bemutatott foglalkoztatást elősegítő programokról, támogatási és 
szolgáltatási lehetőségekről továbbiakban is tájékoztatást nyújt a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. Elérhetőségek: 5400 Mezőtúr, 
Rákóczi út 3. Tel: 56/578-420 e-mail: szolnokmmkmezotur@lab.
hu.
dr.  Sebestyén  Katalin  hivatalvezető  nevében  és  megbízásából:  
Bartáné Busi Julianna osztályvezető

Helyi munkaerő-igények:
1. Raklap-Szállító Kft: betanított faipari munkás
2. Keviwlan Kft: segédmunka+ “B” kat. Jogosítvány 
3. Lisznyai Kft: szobafestő, kőműves
4. Túrtő Bt: mezőgazdasági-erőgépvezető
5. Agrofríz Kft: takarító, állatgondozó, műszakvezető
6. Baracsi Paletta 97 Kft: kazánkezelő
7. Dél-Alföld Consulting Tanácsadó és Szolg. Kft: recepciós, 
szakács, konyhai kisegítő, éttermi felszolgáló
8. MÁV Zrt: felsővezeték szerelő
 
Országos munkaerő-igények: 
1. Manpower Kft: operátor
2. Taravis Baromfi és Élelmiszerip. Kft: kézi csomagoló, 
baromfifeldolgozó
3. Labor Credotor Kft: betanított kábelszerelő
4. Hírös Faiskola Kft: kertésztechnikus
5. FN Work Service Kft: hegesztő, forrasztó
6. Horogh László ev. építőipari segédmunka, ács, kőműves
7. Kienle+Spiss Hungary Kft. fémmegmunkáló gépkezelő, 
hegesztő
 
Közfoglalkoztatási munkaerő-igények: 
1. Mezőtúr Város Önkormányzata segédmunka, csoportvezető, 
pék
2. Mezőtúri Intézményellátó I. KH. N. Kft szakács
3. Magyar Református Szeretet Szolgálat szakképzett 
parkgondozó, takarító,épületgondnok, konyhai kisegítő, 
recepciós/portás
4. Magyar Közút Nonprofit Zrt kőműves, szakképzett 
munkavezető, segédmunkás
5. Túrkevei Gyógyfürdő KHT. takarító, éjjeliőr, udvaros 
segédmunkás

AZ ÁLLÁSBÖRZE ÁLLÁSAJÁNLATAI
1. Vart-Speciál Kft lakatos, szerszámkészítő, gépészmérnök 
2. Rafi Hungária Kft számítástechnikai rendszergazda, 
minőségbiztosító angol v. német nyelvtudással, villamosmérnök, 
adatrögzítő
3. Askopán Kft eladó, pék
4. Mezőtúri Intézményellátó Kft víz- gáz- fűtésszerelő, 
villanyszerelő, építészmérnök, agrármérnök, segédmatróz, 
karbantartási csoportvezető, közfoglalkoztatást segítő 
koordinátor
5. Kevefém Kft lakatos, hegesztő, kőműves, festő, 
segédmunkás
6. Peppínó 2002. Bt. cukrász, eladó
7. Túrgép 2000. Gépipari Kft lakatos, CNC gépkezelő, 
esztergályos
8. Fémfeldolgozó Zrt hegesztő
9. Revideál Kft betanított munka
10. Túrkevei Gyógyfürdő Közhasznú Társaság 
gyógymasszőr
11. Alfi Pékség Kft eladó, pék
12. Sae-International Gyártó és Ker. Kft eladó, pék
13. Patkós Irén Ágnes ev. állattenyésztő
14. Csikász Lajos ev. eladó, marketing ügyintéző
15. Fazekas és Társa Kft fémtisztító betanított munkás
16. Italiagro Kft éjszakai állatgondozó,
17. Takövtransz targoncavezető, gépkocsivezető “B” kat.
18. Tur-Szol Kft jármű-takarító
19. TISZA CIPŐ Csoport varrónő, tűzőnő, gyártósori operátor
20. Toborzó Iroda szerződéses katona
21. Foglalkoztatási Osztály ajánlatai Beadott munkaerőigények 
listája szerint

Állásbörze és információs nap Mezőtúron
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Az  idén  25  éves  Túrkevéért  Alapítvány  „Tiszta  szívvel”  című 
költészet napi rendezvénye 2016. április 9-én zajlott, az Egressy 
Béni Zeneiskolában.
A  Hazám-ária  elhangzása  után  Rozsnyai  Ervin:  „Attila,  téged 
mindenki tegez” című versével emlékeztünk a 111 éve született 
költőre.  Majd  a  Kex  együttes  előadásában  hallottuk  a  „Tiszta 
szívvel” c. verset. 
Kedves ismerősöket, barátokat üdvözölhettünk ismét 
városunkban: az egykori Milton gyermekei nevű vak és 
gyengénlátó embertársaink alkotta együttes néhány tagját: 
Geriné Jóna Ilonát, Víg Évát, Kondás Erikát és Ézsiás Lászlót. 
Ők korábban tizenegy alkalommal jártak nálunk a vers ünnepén. 
Most felidéztük az emlékeket szóban és képekkel is. Geriné (Cila) 
tolmácsolta József Attila Ars poetica című versét, Ézsiás László 
pedig  a  Színészkirály  című  Latinovits  Zoltánról  szóló  verssel 
ajándékozta meg a költészetet kedvelő közönséget. Döbbent csend 
ült a teremre, amikor Laci a saját versét osztotta meg velünk. A 
költemény az édesanyját néhány hetes korában elvesztő gyermek, 
fiú, férfi keserves jajkiáltása, panasz-óceánja. A verset hallgatva 
egy-egy  pillanatra  József  Attila  „Kései  sirató”  című  versének 
sorai sejlettek fel bennem.
Ezután  a  kivetítőn  a  Túrkeveiek  számára  jól  ismert,  kedves, 
jellegzetes arc tűnt fel, a 10 éve halott Takács Mihályé. Miskával 
kapcsolatos személyes emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel Dr. 
Szabó  Zoltán.  Miska  szerette  a  verseket,  igen  kedvelte  József 
Attilát. Felemelő élmény volt az ő – a Túrkeve Város képviselő-
testülete által alapított Anyanyelvünkért díj birtokosának – 
előadásában hallani József Attila „Judit” című versét.
Az I. világháború – nagy háború – 100. évfordulójának 

időszakában mementóként hangzott fel Gyóni Géza: ” Csak egy 
éjszakára” című verse a Miska előadásában.
Nemcsak  mondta  a  verseket,  de  maga  is  gyakran  a  versírást 
választotta  az  önkifejezés  eszközéül.  „Az  én  hatosom”  című 
kötetéből és jónéhány kézzel írott verséből válogatott „csokrot” 
nyújtottunk át a jelenlévőknek. A többes szám itt a KÉK (Kevi 
Érdeklődők Klubja) néhány tajgát jelenti: Veres Istvánnét, Ladányi 
Gyulát, Sipos Sándort, Török Istvánt és Csajbók Ferencnét.
A Túrkevéért Alapítvány kuratóriumi elnökének zárszava előtt a 
felhangzott a „Tudod, hogy nincs bocsánat” című megzenésített 
vers (Kovács Gergő ének), s „Az Isten ott állt a hátam mögött” 
című  költemény,  amelynek  utolsó  sorai  –  hiszem  –  sokat  érő 
biztató szavak mindnyájunk számára:

„…Mert énvelem a hűség van jelen
ez üres űrben tántorgó világon.”

S  a  vers  ünnepén  a  költő  születésnapján,  az  ő,  József  Attila 
versének alábbi soraival útravalót, megerősítést kapunk a 
„tántorgó világon” való létezésünkhöz. 

„Szállj költemény, szólj költemény
mindenkihez külön-külön,
hogy élünk ám, és van remény – 
van idő, csípjük csak fülön.”

Csajbók Ferencné
kuratóriumi tag, alapító,

a program szervezője

„Tiszta szívvel”

Alapítványunk tevékenysége: oktatás, nevelés, kulturális 
tevékenység.

Jellemző mérlegadatok
   - közhasznú tevékenység bevétele: 24.619 eFt

   - befektetett eszközök: - Ft    
   - saját tőke: 112  eFt

   - közhasznú tevékenység eredménye: -450 eFt
Eredmény levezetése:

   - tevékenység összes bevétele: 24.619 eFt
Bevételek részletezve:

   - központi költségvetetés: 23.919 eFt
   - önkormányzat: 10 eFt
   - egyéb bevétel: 583 eFt

   - adományok: 3  eFt
   - APEH 1%-os jóváírás: 104  eFt

   - pályázati támogatás: - eFt
   - kapott kamat: - eFt

   - közhasznú tevékenység bevétele: - eFt
- tevékenység összes ráfordítása: 25.069 eFt

Ráfordítások részletezve:
   - készpénz kiadás: 25.069 eFt

   - értékcsökkenés: 0 eFt
   - tárgyi eszköz: -  eFt

Pénzügyi eredmény: -450 eFt
(2014-ban -472  eFt)

Alapítványunk saját vagyona:
   - tárgyi eszközök nettó értéke : - eFt

   - értékpapír: - eFt
   -  pénzeszközök: 217 eFt

A magánszemélyek által felajánlott 1 % -os SZJA 104  eFt, 
amely összeget a zeneiskola működésére használtunk fel.

Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma

A Túrkevéért Alapítvány
2015. évi közhasznúsági jelentése
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A Túrkevei Kulturális Egyesület kezdeményezésére megalakult Túrkevén 
az  Ifjú  Kutatók  Köre. A  17  fővel  indult  szakkörben  mindkét  általános 
iskola és a középiskola diákjai is részt vesznek. Csütörtök délutánonként 
felidézzük  a  régi  idők  Túrkevéjét:  családfa-készítéssel  foglalkozunk, 
idős  emberekkel  (Czihat  Kálmánné  Szabó  Irénke  nénivel,  Finta  Zsiga 
bácsival stb.) beszélgetünk a városról, személyes életútjukról; így 
próbáljuk megőrizni az élő történelmet a mai fiatalság számára. A rövid, 
elméleti,  előkészítő  szakasz  után  a  diákok  maguk  is  elbeszélgetnek 
idős családtagjaikkal a régmúlt időkről. Ezeket lejegyezve még többet 
tudhatunk  meg  a  háborús  időkről,  ’56-ról,  a  rendszerváltásról.  Még 
fontosabb  azonban,  hogy  a  történelemkönyvekben  is  olvasható  száraz 
tényanyagot árnyalja a mindennapi élet, a kisváros fejlődésének 
története,  a  személyes  életutak  ismerete.  A  szakkör  a  tanévvel  nem 
zárul  le.  A  nyáron  még  találkozunk  egy  tábor  keretében:  néprajz  és 
magyar  szakos  egyetemistákat  fogunk  kalauzolni  a  városban,  és  még 
több  interjút  készítünk  a  helyiekkel.  A  gyűjtött  anyagból  dolgozatok, 
írások, pályázatok készülnek. Szeptemberben folytatjuk a közös munkát. 
Bízunk benne, hogy valódi ifjú kutatókká érnek diákjaink: a legjobban 
sikerült  kis  dolgozatokat  diáktársaik  az  iskolaújságban  olvashatják.  A 
lakosság is megismerheti iskolai és városi ünnepségen és e lap hasábjain. 
A  programban  részt  vevő  diákok  ismereteik  birtokában  pályázatokon, 
vetélkedőkön indulnak. Remélhetőleg a siker sem marad el.
Programunk megvalósítását az EMMI GULAG emlékbizottság 
támogatja.                    Gyarmati Ágnes
                  körvezető

Új diákkör a városban
A Túrkevei Kulturális Egyesület és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tudományos Egyesület pályázatot hirdet túrkevei, 
nagykunsági vagy a Nagykunsághoz kötődő diákoknak és 
felnőtteknek Emlékezik a család címmela világháborúk és 
az 1956-os forradalom családi emlékeinek leírására. A leírás 
műfaja lehet visszaemlékezés, napló,önéletírás, interjú, 
mellékelhetők: fényképek, levelek, tárgyi dokumentumok.
A  beadás  formája: A  kézirat  legyen  számítógépen  készült 
doc  formátumú  file.  A  mellékletek  jpegben  készüljenek. 
(Az idősebbektől egyéb módon készült kéziratokat is 
elfogadunk.)A szöveget és a mellékletet kérjük kinyomtatva 
és elektronikus formában is benyújtani az alábbi címre: 

Túrkevei Kulturális Egyesület
5420 Túrkeve, Deák Ferenc u. 4. 
e-mail: kultura.kevi@gmail.com

További információ kérhető levélben, e-mailen, vagy 
telefonon:06-30-9383-777

Beadási határidő: 2016. szeptember 9.
Az értékelés diák és felnőtt kategóriában történik. 
Eredményhirdetés: a 2016. októberi forradalom városi 
ünnepségén. A legjobb írásokat nyomtatásban és 
megjelentetjük és történelmi műsorokban is nyilvánosságra 
hozzuk.
Sikeres pályázást kívánunk!
Túrkevei Kulturális Egyesület
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület
Projektünket az EMMI, a GULAG Emlékbizottság, Nagykun 
Hagyományőrző  Társulás  és  Túrkeve  Önkormányzata  is 
támogatja.

Pályázati felhívás

Tisztelt túrkevei lakosok!

Túrkeve Város Önkormányzata a 
helyi kitüntetések, díjak alapításáról és 
adományozásáról  szóló    8/2000.(III.10.) 
sz.  rendelete  alapján  ,  a    Város  napján,  
helyi kitüntetést és  kitüntető díjakat kíván 
adományozni.
Túrkeve Város Képviselő-testülete 
méltó  módon  kívánja  kifejezésre  juttatni 
a város elismerését, megbecsülését és 
ragaszkodását azon  személyek iránt, 
akik  Túrkeve  város  fejlődéséért  tartósan 
és kiemelkedően dolgoztak, ezért kéri 
a lakosságot, hogy tegyen ajánlást a 
kitüntetendő személyekre.
Az alábbi kitüntetésre és díjakra lehet 
ajánlást tenni:

„Túrkeve Város Díszpolgára” 
Kitüntetés:
mindazok számára, akik Túrkeve városnak 
hírnevet szereztek, közvetve vagy 

közvetlenül öregbítették Túrkeve város 
jó hírét, elősegítették annak fejlődését, 
továbbá akik a közélet, tudomány és 
a művészet, valamint a sport területén 
oly kimagasló érdemeket szereztek, 
hogy  megtiszteltetés  őket  Túrkeve  város 
díszpolgáraivá fogadni.

„Túrkeve Városért” Díj:
azon  személyeknek, illetve civil 
szervezeteknek, akik, illetve amelyek a 
város fejlesztése érdekében, a közéleti, 
az egészségügyi, az oktatási, a gazdasági, 
a  kulturális,  sport  és  művészeti  életben 
kifejtett tevékenységükkel kimagasló 
érdemeket szereztek.

„Túrkeve Város Szolgálatáért” Díj:
a város oktatása, művelődése, sportja, 
közbiztonsága, tűzvédelme, üzemeltetése, 
közigazgatása,  egészségügyi  és  szociális 
ellátása, továbbá gazdasági fejlődése 
érdekében végzett legalább 10 évi 

eredményes munka elismeréseként.

A  kitüntetésben  részesülőkre  túrkevei 
állandó lakos magánszemélyek tehetnek 
ajánlást. 

Az ajánlásokat a polgármesterhez 
kell személyesen vagy postai úton 
benyújtani.(5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) 
Az ajánlásnak részletesen kell 
tartalmazni az ajánlott személy 
munkásságát, illetve a konkrét alkotás, 
eredmény ismertetését.

Az ajánlások benyújtásának határideje: 
2016. június 15.

Képviselő-testületi  döntés  várható  ideje: 
2016. június 30.

 Túrkeve Város Képviselő-testülete

FELHÍVÁS 
kitüntetési javaslattételre
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2016. MÁJUSTúrkeve futballtörténelme, táncverseny

“Van az életben számtalan mesterség, hivatás, szakma, ám vannak 
kivételes emberek, akiknek megadatott az a lehetőség, hogy 
tovább  tanuljanak,  és  tanulmányaik  befejeztével  villanyszerelők 
lesznek. “
Így  tréfálkoztunk  a  hetvenes  években  Herczegh  Lászlóval,  aki 
abban az időben elismert villanyszerelőként működött Túrkevén. 
Laci  bátyám  később  a  városunk  történelmét  formáló  vezető, 
vállalatigazgató  lett,  1987-ben  pedig  a  TVSE  elnöke  volt,  ám 
2006-ban  sajnos  elhunyt. Azonban  álmomban  se  mertem  volna 
gondolni, hogy 2016-ban a közös szakmánkon túl, a futballsport 
segítségével kerülök vele ismét kapcsolatba. 
Amikor  a  videózással  kezdtem  ismerkedni,  több  alkalommal 
ellátogattam, a Herczegh családszomszédaihoz, Pólya Pali 
bácsiékhoz. Beszélgetni, tanácsot kérni és a filmkészítés 
fortélyainak  jegyzetelésén  kívül  figyelmesen  hallgattam  Icuka 
néni stílusról és helyesírási szabályokról szóló tanácsait.
Látogatásom agyakorlatban úgy szokott történni, hogy a 
találkozást megelőzően telefonon időpontot egyeztetünk, ahol én 
egy 5 perces beugrásról, beszélek. Amikor viszont általában 125 
perc elteltével elköszönök, a kedves házaspár az utcai bejáratig 
udvariasan kikísér. Az egyik ilyen, negyedórás elköszönés 
közben,  a  szomszéd  házban  lakó  Herczegh    Lászlóné  jött  oda 
hozzánk, és egy könyvet adott át a következő rövid mondattal. 
Jóska, e kis dokumentumot, magának adom, ha tudja, használja 
fel a futballtörténetéhez. 
Az átadott kézirat címére pillantottam, ésörömöm-zavarom 
mellett akaratlanul is arra gondoltam, hogy annyi hosszú év után 

Győri József történelem tanár úr ismét feladta a leckét! Miért?
Ugyanis a Futballtörténelmünk Túrkeve című amatőr 
dokumentumfilm I. része majdnem teljesen kész. A városi 
könyvtárban videóra vett előadásában tanár úr meg is említette Sz. 
Tóth András első, rövidebb formátumú dolgozatát. Bemutatását 
viszont ki kellett hagynom a filmből, mert semmi nyomot nem 
találtam erről az anyagról. 
Most  viszont  ott  álltam,  kezemben  a  hiányzó  láncszemmel,  az 
eredeti kézirat másolatával, melynek címe:
TAKÁCS DÁNIEL VOLT I. OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ 
ÉLETTÖRTÉNETE (1884-1952) ÍRTA: SZ. TÓTH ANDRÁS
E dolgozat másolatát 1981. január 4-én ajándékozta személyesen 
Takács Dániel fia, ifj. Takács Dániel a Herczegh családnak.
Hálás köszönetemet szeretném kifejezni Herczegh Lászlóné 
Ducika néninek. Nagy segítséget jelentett az átadott dokumentum, 
ami  kerek  egésszé  tette  a  tervezett  filmet.  Köszönöm  szépen  a 
megtiszteltetést,  azonban  a  dolgozatot  nem  fogadhatom  el.  Az 
anyag  felhasználása  után  viszont  szívesen  segítenék  a  kézirat 
megérdemelt végleges helyére juttatásában, ahol még külön 
kéréssel is fordulnék a túrkevei Finta Múzeumhoz.
Győri József tanár úrnak röviden jelentem: a filmet újravágtam, 
tehát én készültem.
(Még egy gyors üzenet: Pali bácsi! Még a héten valamelyik nap 
beugranék öt percre.)

Tisztelettel: 
Bartha József

Hálás köszönet

A túrkevei Dalma Dance Club Lányai április 23-án 
Mezőkövesdre utaztak megmérettetésre, mégpedig az UDO 
MODERNTÁNC KUPASOROZAT fordulójára.A nyolc lány/ 
Barna Fanni, Miklavicz Tünde, Marjai Bianka, Bordács Bianka, 
Köteles Arabella, Hollósi Leila, Panyi Jázmin, DobozyDoroti/ 
szülői segítséggel jutott el a verseny helyszínére. Nagyon szép 
eredményekkel tértek haza.

Csoportos tánc: II. hely
Trió kategória: 

II. hely: Barna Fanni, DobozyDoroti, Miklavicz Tünde
IV. hely: Bordács Bianka, Köteles Arabella, Hollósi Leila

Szóló kategória: II. hely: Miklavicz Tünde

Márciusban pedigugyanezen versenysorozat Szolnokon rendezte 
meg fordulóját a mi iskolánk társszervezésében. Természetesen 
itt is részt vettek a lányok, mégpedig kiváló eredményekkel.
Mazsorett kategória: II. hely
Csoportos tánc: I. hely
Duó kategória: I.hely: Barna Fanni. DobozyDoroti
Szóló kategória: II. hely: Miklavicz Tünde
Gratulálok Nekik!          Csatári Franciska, tagozatvezető 

Beszámoló a versenyeredményekről

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a Református Lelkészi Hivatalban

2015. május 14-én (szombat) 9:00 - 14:00 óráig.

Fizetett hirdetés
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2016 februárjában a CsipetLand 
Kft. támogatásával lehetőség nyílt 
különféle ingyenes egészségmegőrző 
program szervezésére a Fekete István 
Oktató központban.Ennekállandó 
“szereplője”  a  Sportdélután,  ahol  a 
vendégek térítésmentesen vehetik 
igénybe a kültéri sport- és fitness 
eszközöket, emelett különböző 
társas mozgásfejlesztő gyakorlaton 
vehetnek részt, mint például streetball, 
asztalitenisz, tollaslabda,  erdei 
tornapálya, vagy csak egyszerűen 
eltölthetnek egy kellemes délutánt 
a friss levegőn, végigsétálhatnak 
tematikus tanösvényünkön, 
levezetve a mindennapi “hajtás” 
okozta stresszt.  A minden pénteken 
megrendezésre kerülő Sportdélután 
mellett kerékpáros kirándulások, 
családi hétvége, egészségnap, ringató 
(baba-mama foglalkozás), online 
vetélkedő  és  rajzpályázat  is  színesíti 
a programsorozatot. Az aktuális 
programokat figyelemmel kísérhetik a 
Fekete István Októközpont facebook 
oldalán. Szeretettel várunk minden 
mozogni, sportolni vágyó gyereket és 
felnőttet!

https://www.facebook.com/
feketeistvanoktatokozpont

Sportdélután
Ételallergiában, elsősorban 

lisztérzékenységben szenvedőknek

Családsegítőként  sok  nehezen  megoldható 
élethelyzettel találkozunk. Az egyik, 
amikor  valakiről  kiderül,  hogy  liszt  vagy, 
bármilyen  ételallergiája  van.  A  statisztikai 
adatok  szerint  egyre  többen  lesznek  egy-
egy  élelmiszerre  allergiásak,  a  gyermekek 
5-8,  a  felnőttek  2-5%-a  szenved  valamely 
ételallergiában.
Az átlagemberszámára még ezt megérteni 
is  igen  nehéz,  de  aki  ebben  a  betegségben 
szenved, az nap, mint nap éli meg lehetetlen 
helyzetét. Egy alapvető létfenntartási 
szükséget ellátása nehezedik meg számára. 
- Mit ehet meg, hol és hogyan?
-  Hogyan  szerezheti  be  ezeket  a  speciális 
élelmiszereket,  hogyan  főzze,  vagy  tárolja 
azokat?
- Milyen támogatásokat vehet igénybe?
Ez a betegség teljesen átalakítja az emberek 
mindennapjait, életmódját, hiszen nem 
tudják az étkezést olyan egyszerűen 
megoldani, mint más családok.  Az ilyen 
betegségben szenvedő személyeknek ki kell 
iktatni  az  étkezésükből  az  allergiát  okozó 
élelmiszereket.
A diéta betartása sokszor különösen 
nehéz, főleg a gyermekeknek, mert nem 
ehetik meg azt, amit megkívánnak. A diéta 
betartása  azért  sem  könnyű,  mert  a  boltok 

többségében szegényes a választék, az ételek 
elkészítéséhez szükséges hozzávalókat nehéz 
beszerezni,  nem  ritka,  hogy  csak  speciális 
boltokban, a hagyományos termékeknél 
jóval drágábban lehet megvásárolni.
További nehézséget okoz, hogy kevés 
étteremben készítenek ételallergiásoknak 
is  biztonsággal  fogyasztható  ételeket,  ezért 
otthoni főzéssel kell megoldani a mindennapi 
étkezést. Az ételek elkészítéséhez széles 
háttérismeret szükséges.
Ezért a családsegítő szolgálat azzal 
próbál segíteni az ételallergiában 
szenvedő  embernek  és  gyermeknek,  hogy 
megszervezi az ételérzékenységben 
szenvedők csoportját, melynek célja a 
speciális élelmiszerek ismertetése, otthon 
is  könnyen  elkészíthető  ételekmegtanítása. 
Terveink szerint a csoporttagok a saját 
tapasztalataikat osztanák meg egymással. 
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
háziasszonyi szerepet töltene be, mely 
csoport  a  későbbiekben  önszerveződőként 
működhetne tovább. Havi egy alkalmat 
tervezünk.Érdeklődéstől függően indítjuk be 
a csoportot.
Érdeklődi a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál lehet:

Túrkeve Széchenyi út 27.
Telefon: 56/ 554-354

                                Vidáné Szentmihályi Rita

Életmód tanácsadás

GARÁZSVÁSÁR!

2016. Május 7-8. án garázsvásár 
lesz a Túrkeve Deák Ferenc 

utca 7. sz. alatt 
/a volt Bartha villamossági 

szaküzlet helyén/ 
gyermekruhák, játékok,

mesekönyvek, felnőtt ruhák
cipők, ágyneműk, edények, 

tányérok, poharak, és még sok 
minden lesz kapható.

Minden vásárlót szeretettel várunk!

Fizetett hirdetés

A Túrkevei Kulturális Egyesület köszöni a 2015. évben történt 
felajánlásokat. Továbbra is kéri az Egyesület, hogy adójuk szja 1 
%-nak felajánlásával és egyéb módon 2016. évben is támogassák 
az Egyesület célkitűzéseit, amellyel a város kulturális életének 
gazdagításához járulunk hozzá, valamint helytörténeti 
könyveket jelentetünk meg. További célunk a tájház felújítása, 
berendezése, amelyhez ugyancsak várjuk a támogatásokat.
Adószámunk: 19219275-1-16

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület 
köszönetét fejezi ki azoknak, akik 2015-ben az adójuk 1 %-val 
vagy egyéb módon támogatták Egyesületünket. Egyesületünk a 
Túrkevei Kulturális Egyesülettel karöltve több helytörténeti és 
néprajzi könyvet jelentetett meg és ugyanezt tervezi 2016-ban 
is. Kérjük ebben az évben is támogassák adójuk 1 %-val ezt a 
munkát.
Adószámunk: 18825468-1-16

Tisztelt Lakosság!
Szabó Attila Önkormányzati képviselő és Török Róbert 

Önkormányzati képviselő
2016. május 12-én csütörtökön  

8.oo órától – 10.oo  óráig fogadóórát tartanak
a Városháza 28 – as termében, ahová minden kedves érdeklődő 

Túrkeveit szeretettel várnak .
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Tisztelt Olvasók!
Jubileumi rendezvénysorozatunk 5. programjára hívjuk, várjuk 
Önöket az Egressy Béni Zeneiskolába 2016. május 21-én a 
„25 év a városért” című születésnapi rendezvényre. 
Program:
2016. május 21. (szombat)
Helyszín: Egressy Béni Zeneiskola
9 órától:
- 25 év a városét könyvbemutató
- 25 év képekben
- alapítók és kuratóriumi tagok találkozója
- sulijog találkozó
18 órától: Hold kórus, művészeti vezető: Fehérvári Péter

2016. május 22 (vasárnap) 
Helyszín: Református templom Túrkeve
9:15-től ünnepi istentisztelet, igét hirdet Mikló István Boldizsár 
egyházmegyei katechetikai előadó
A  nagyszalontai  Református  Általános  Iskola  növendékeinek 
hangversenye

A  programokra  szeretettel  várja  mindnyájukat  a  Túrkevéért 
Alapítvány kuratóriuma.

Meghívó
1991-2016. 25 éves a Túrkevéért Alapítvány

TÜDŐSZŰRÉS
A tüdőszűrés  városunkban 2016. június 15 -től (szerda) – 
július 25-ig (hétfő) tart.
Július 1-én nem lesz  tüdőszűrés!
Helyszín : 
Korda Sándor Színházterem (Mozi) - Széchenyi u. 29.
Szűrési idő:
Hétfő: 12:00 - 17:00 óra
Kedd: 8:00 - 13:00 óra
Szerda: 12:00 - 17:00 óra
Csütörtök: 8: 00 - 13:00 óra
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Az UTOLSÓ szűrési napon: 2016. július 25.-én (hétfő ) - 
12 :00 órától 16:00-óráig!!!
Fontos tudnivalók:
• A szűrés nem kötelező.
• A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, évi egy 
alkalommal  ingyenesen vehetik igénybe. 
• A 40 év alatti lakosok részére a szűrés orvosi beutalóval 
(foglalkozás-egészségügyi szakorvosi, iskolaorvosi) vehető 
igénybe és térítésköteles (1700 Ft). 
• A 14-18 év közöttiek szűréséhez  írásos szülői/törvényes 
képviselői beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges.
• Betegbiztosítási kártya (TAJ kártya), és lakcímkártya 
bemutatása szükséges a szűrés elvégzéséhez!
• A szűrés díját csekken kell befizetni a szűrés előtt. Csekk 
beutaló ellenében a szűrés helyén átvehető. A szűrésről számla 
kérhető. 
• Kérésre az eredményt megcímzett és bélyeggel ellátott 
boríték leadásával postázzák. 

         Dr. Rácz Kálmán jegyző
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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

Fizetett hirdetés Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés



15

TÚRKEVE 2016. MÁJUS              Hírek, információk

Ingyenes lakossági hallásszűrés a 
Dr. Nánási Lajos Egészségházban

2016. 05.06.   9.00-10.00 óra
2016. 05.27.   9.00-10.00 óra
2016. 06.03.   9.00-10.00 óra
2016. 07.08.   9.00-10.00 óra
2016. 09.16.   9.00-10.00 óra

Túrkeve újság
Lapzárta: május 25.

e-mail cím: 
ujsagturkeve@gmail.com

Postaláda: Táncsics m. utca 1.
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