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A malacok
gyásznapja
Ha manapság már nem is olyan gyakori a
házaknál történő disznóölés, mint egykoron,
egy kisvárosi ember emlékezetében még
elevenen él a kora hajnali malacsivítás
hangja, a perzselés jellegzetes szaga, hogy a
kész toroskáposztáról már ne is beszéljünk.
A disznók András-naptól rettegnek, hogy a
böllér előbb-utóbb utoléri, s hurka, kolbász
lesz belőlük. Régebben a disznótorok
hozzátartoztak a téli időszak megszokott
eseményei közé a családok életében, mára
inkább hagyományőrzéssé szelídültek. Igen,
akinek valaha volt része a készülődés és
a jeles nap izgalmában, tudja, hogy a ház
apraja, nagyja sürög-forog kora hajnaltól, s a
nap végén, a munka dandárjának végeztével
együtt ültek asztalhoz a családtagok egy
jó toros lakomára. Persze nem csak a régi
idők emléke miatt, hanem az együttlét
öröméért is fesztivált körített a kevi ember a
disznótor köré. Túrkevén immár nyolcadik
alkalommal kerül megrendezésre február 15én a Böllérfesztivál: a malacok gyásznapja,
a böllérek nagy napja! Ki gondolta
volna pár évvel ezelőtt, hogy egy baráti
társaság nosztalgia kedvéért megszervezett
disznótorozásából az ország egyik legnagyobb
hagyományőrző rendezvényévé növi ki
magát a böllértalálkozó?! Pedig így van!
Az ország legtávolabbi zugából is érkeznek
– a most már szokásosnak mondható –
fesztiválra, sőt népszerű program a külföldről
idelátogató vendégek körében is. Legyen bár
dermesztő, csontig hatoló hideg (ilyenben
is volt más részünk), vagy éppen tavaszias
idő, sok ezren látogatnak el Túrkeve egyik
legnépszerűbb hagyományőrző programjára,
a Böllértalálkozóra. A cél, hogy jól érezzük
magunkat egy hagyomány okán, ez idáig
minden évben teljesült. Miért lenne ez
másképp az idén?! Találkozunk a fesztiválon!
főszerk.
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BÁLINT-NAP

Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek,
a lelkibetegek és az epilepsziától szenvedők védőszentje.
Világszerte, de főleg az angolszász országokban Bálint napján,
(február 14-én) tartják a Bálint-nap (angolul Valentine’s Day)
ünnepét, amely Magyarországon az angol nyelvű elnevezés
közvetlen átvétele miatt sokak számára mint Valentin-nap vált
ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően. Ezen
az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés
elterjedése miatt Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek
megajándékozzák szerelmüket.
Az ókorból eredő ünnepet, a keresztények február 14-én
ünneplik, ami pontosan egy nappal az ókori Római Birodalom
kedvelt Lupercalia ünnepe előtti nap. A rómaiak az ünnepet
Lupercus és Faunus isteneken kívül az ókori Rómát alapító
legendás testvérpár, Romulus és Remus tiszteletére tartották
meg. A pogány ünnep központjában az a Lupercal nevű barlang
állt, ahol a monda szerint egy farkas a városalapító két fiúcskát
szoptatta.
A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni (akkori
nevén Interamna) püspöke a 14. században a jegyesek és fiatal
házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban.
Ennek a szentről elterjedt egyik történet képezte az alapját.
Eszerint mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején
kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának
visszaadta a látását. Mielőtt – a hagyomány szerint – február
14-én kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet
így írt alá: „A Te Bálintod.” Ez a Bálint-napi üzenetküldés
eredetének leggyakoribb magyarázata. A legenda szerint
a püspök a szerelmeseket a keresztény szokások szerint
megeskette egymással, köztük katonákat is, akiknek az akkori
császári parancsok értelmében nem lett volna szabad házasságra
lépni. A friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival.
A hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag
alatt születtek. A vallásos, az egyházi liturgiában gyökerező
eredete ennek az ünnepnek, Jézusnak, mint égi vőlegénynek
a megérkezése az égi esküvőre. A római-katolikus naptárnak
(Calendarium Romanum Generale) az 1970-es évi reformjakor
e szent és emléknapja az előírt egyházi liturgiából eltűnt, hogy
helyet adjon a történelmileg bizonyítható szaloniki születésű
szent testvérpár, Konstantin-Cirill és Szent Metód liturgikus
ünnepének.

Magyarország
Kevéssé ismert, hogy a magyarországi németek közt Szent
Bálint igen népszerű volt, gyakran ábrázolták. Bálint freskója
látható ma is Töttös Szent Erzsébet-templomának mennyezetén.
Töttös közelében, Bólyban van az egyetlen Szent Bálint
tiszteletére szentelt kápolna Magyarországon. Az ország
magyar lakói is számon tartották a szentet. A „nyavalyatörésre”
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(epilepsziára) hajlamosak gyakran viseltek a nyakukban
úgynevezett bálintkeresztet, vagy más néven frászkeresztet.
A népi hagyomány szerint ha Bálint-napon hideg, száraz idő
van, akkor jó lesz a termés. Azt tartották, hogy Bálint-napon
választanak párt a verebek, vagy hogy ekkor jönnek vissza a
vándorló vadgalambok. Voltak olyan területek, ahol e napon
szokás volt a madarakat etetni.
1997. február 14-étől Molnár Pál újságíró kezdeményezésére
az általa megalapított Balassi Bálint-emlékkard elnevezésű
irodalmi díjat ezen a napon adják át Budán. A díjalapító az
amerikanizálódással szemben próbál azóta is európai jelleget
adni a Bálint-napnak. 2006 óta Bálint-napi Balassi-fesztivál
elnevezéssel szerte Európában irodalmi estekre kerül sor e naphoz
kapcsolódóan: a legnagyobb részvétel évében 39 helyszínen
- Lisszabontól Székelyudvarhelyig - idézték fel Balassi
költészetét. Többnyire a magyar nyelvterületen kapcsolódnak be
a Balassi-fesztiválba, melynek jelmondata: „az európai életérzés
ünnepe”. A fesztiválok programja kötetlen, egyetlen kötelező
mozzanatuk, hogy a közönség előtt meg kell nevezni az adott
Bálint-napon kitüntetett magyar költőt és külföldi műfordítóját,
boros rendezvényeken pedig az ő egészségükre kell elsőként
koccintani.

Egy magányos este...
Ablakban csüggök, lesem az utat,
itt alszom el, de várom alakodat.
Vacsora: vágy, majd italnak sóhaj,
Téged kíván az asztalomra óhaj.
Talán most jön, de nem, mégse,
nem ily semmi az Ő megjelenése!
Nagy levegő, csitítom magamat,
De mégis, csak Ő tölti ki agyamat.
Repül az idő, hisz készül az óda,
finoman ölelni, istenem, jó volna!
Szeretni lágyan és szeretni vadul,
míg a kéj magától el nem lanyhul.
Nem tudom meddig, azt se hogy,
talán mindaddig, míg nem unod.
Te vagy az első és Te az utolsó,
mert Veled az élet,egyszerűen jó!
varies
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Balogh Jánosra emlékezünk
(1913-2002)

Tizedik alkalommal - február 15-én - kerül
Túrkevén megrendezésre az a tájökológiai
konferencia, mely Dr. Balogh János
munkássága, szellemi hagyatéka előtt tiszteleg.
Életének 90. évében, 2002. augusztus 15-én,
Budapesten hunyt el Balogh János, a MTA
rendes tagja, az ELTE Állatrendszertani és
Ökológiai Tanszékének professor emeritusa.
A nekrológok elcsépelt, szinte frázisértékű
mondatát, miszerint óriási veszteség érte a
magyar tudományt, vagy az éppen aktuális
szakmát, tudományágat, szinte szégyen
Balogh János esetében leírni. Mégis ez fedi
leginkább a valóságot. Nem is lehet mást
mondani, hiszen, csaknem egy évszázadot
átívelő, ragyogó pályafutás után, eltávozott
az egész magyar biológia egyik kimagasló
vezéregyénisége Balogh János professzor. Aki
valóban csaknem minden volt: volt kutató,
volt tanár, volt tudomány-népszerűsítő,
népművelő és talán, de főképpen a nemzet
ökológusa volt. Szinte hihetetlen életpálya az
övé, árvaházi gyerekből lett világhírű kutató,
állástalan tanársegédből professor emeritus,
Corvin-lánccal kitüntetett akadémikus. Annak
ellenére, hogy viszonylag egyszerű és gyakori,
de szép magyar nevet viselt, ha a szakmában
említették: a Balogh, ha a rádióban csak
annyit mondtak róla, az ökológus Balogh, a
televízióban a Napsugár nyomában vagy a
Bioszféra expedíció sorozatok szerzőjeként
ismerték, s mindenki tudta kiről van szó. Mi
vezette végig Balogh Jánost ezen az úton?
Az, amit otthonról és az árvaházból hozott,
hozzáadva az öröklött tehetséget, kiegészítve
ezt a saját elgondolásait érvényesíteni akaró,
sokszor talán sértett kisdiák dacával, a Fasori
evangélikus gimnázium tehetségkibontó
erejével. Fiatalságának nehézségei ugyanúgy
segítették később, mint az állástalan egyetemi
oktató kínlódása és a Tolnai Világlapja
szerkesztőségének atmoszférája, közben pedig
egyetemi professzorának, Dudich Endrének
belőle igazi kutatót formáló ereje. Talán
ezekből született meg Balogh János, aki most
már sajnos a múlthoz tartozik, lehet példakép
vagy nagy előd, csak a további úton társ, barát,
segítő nem lehet. Nagybocskón született, s
nem volt boldog gyermekkora, édesapja után
hamar elvesztette édesanyját is, és kántor
nagyapja sem sokáig tudta unokáját nevelni.
Árvaházba került, ahol hamar felismerték

tehetségét, s volt valaki vagy valakik, akik
ahhoz segítették őt, hogy a fasori gimnáziumba
kerüljön. Onnan már viszonylag egyenes volt
az útja. A Pázmány Péter Tudományegyetemet
elvégezve, 1935-ben egyetemi doktorátust
szerzett, majd 1937-ben a dr. Dudich Endre
professzor vezette Állatrendszertani és
Állatföldrajzi Tanszéken kezdte meg felfelé
ívelő tevékenységét. Előbb fizetés nélküli
gyakornok, majd tanársegéd, később adjunktus
lett. Már fiatalon, 1943-ban habilitált, s bár
pályáját, nemzedéke sok tagjához hasonlóan a
háború megzavarta, szerencsére nem törte meg.
Rövidesen, mint az MTA kutatója dolgozott,
s rövid tihanyi és múzeumi kitérő után 1951ben, tudományos kutatóként visszatért a
tanszékre. Hamarosan az akkor szervezett
MTA Talajzoológiai Kutatócsoportjának
vezetője lett. Igen jelentős volt elméleti
munkássága, kutatásainak szintéziseként
megjelent két könyve is: A zoocönológia
alapjai és a Lebensgemeinschaften der
Landtiere. Az első könyve magyar, a második
európai viszonylatban lett alapvető kézikönyv,
amellyel megalapozta a hazai zoocönológia és
az életközösségek kutatásának helyes irányait,
tisztázva fontos fogalmakat, megismertetve
e tudományágak kutatási módszereit is. Nem
véletlen, hogy sikerük átütő volt, még ma
is idézik. Ezek az eredmények segítették
az első komoly tudományos sikerekhez,
1952-ben elnyerte a biológiai tudomány
kandidátusa, majd két évre rá, a biológiai
tudomány doktora címet. 1964-ben professzor
és az MTA levelező tagja lett, 1973-ban az
akadémia rendes tagjává választották. A
Kossuth-díjat is 1963-ban kapta meg. Balogh
János, a kutató érdekes egyéniség volt. Ahhoz
a típushoz tartozott, aki hihetetlen érzékkel
mindig képes felismerni és kiválasztani a
legfontosabb nemzetközi kutatási trendeket.
Szinte megérezte, mikor mi lesz az a
probléma, amelynek kutatásával jelentős és
aktuális eredményeket lehet elérni. Amíg
mások csak egy-két cikket írtak a kérdésről,
az ő szintetizáló agya már az összefüggéseken
gondolkodott. Pályafutása dr. Dudich Endre
nyugdíjba menetele után, az egyetemen
folytatódott. Átvette az Állatrendszertani
és Ökológiai Tanszék vezetését, amelyet
nyugdíjazásáig megtartott. A biológia alapjai
című tárgy keretében a Föld fontos ökológiai
problémáira igyekezett felhívni a figyelmet.
Hazánkban elsőnek mutatott rá azokra az

összefüggésekre és problémákra, amelyek
bolygónk múltbeli és jelenlegi működésének
alapjait adják. Ahogy Darwin vagy
Humboldt híres világkörüli útjain, ugyanúgy
Balogh János is expedíciókon végzett
megfigyelésekkel szerezte meg, mélyítette el
azt az ismeretanyagot és látásmódot, amely
segítette az élet törvényszerűségeinek vagy
a jelen globalizációból eredő gondjainak
felismerésében. Kitűnő előadó volt, személyes
élményeit mindig beleszőve mondandójába
valósággal
lebilincselte
hallgatóságát.
Még professzori kinevezése előtt teljesült
gyermekkori álma: az UNESCO támogatásával
eljutott a trópusra, mint egy valódi expedíció
vezetője. Szintén az UNESCO támogatásával
sorra követték ezt dél-amerikai útjai, majd jórészt a MTA támogatásával - még több mint
30 útra jutott el Dél-Amerikába, Ázsiába,
Új-Guineába, Ausztráliába, Óceániába és ÚjKaledóniába. Nem volt Nostradamus, nem
jövendölt katasztrófákat, mégis pontosan
tudta, mi a fejlődés útja, milyen veszélyek
leselkednek ránk. Ettől kezdve ennek a
kérdéskörnek szentelte életét, minden fórumot
megragadott, hogy felhívja a politikusokat és
döntéshozókat, de az egyszerű embereket is
felelősségük nagyságára és a tennivalókra.
A tévében előadásaival, beszélgetésével
haláláig szót emelt a “megsebzett bolygó”-ért.
Külön cikket érdemelne annak áttekintésére,
mit tett a szakmáért Balogh János, mint
tudománypolitikus. Szerencsés ember volt,
munkásságát szinte minden korszakában
elismerték. Az 1963-ban megkapott Kossuthdíját, 1993-ban Széchenyi-díj követte. 1993ban Pro Natura emlékérmet kapott, 1995-ben
Akadémiai Aranyérmével tüntették ki. 1999ben megkapta a Magyar Örökség-díjat és 2001ben a Corvin-lánc birtokosává vált. Közben az
Osztrák Tudományos Akadémia tiszteletbeli
tagja is lett. Balogh Jánosról elmondhatjuk,
hogy igazi magyar volt, a nemzetben és a
nemzetért gondolkodott és tett. Élete teljes élet
volt. Szerencsés volt, mert megvalósíthatta
álmait, elért mindent, amit egy szakmájáért
élő, azt igazán szerető ember elérhet. Boldog
volt, mert azt tehette, azzal dolgozhatott,
amit szeretett. Személyében nagy tudású,
széles látókörű tudóst, lebilincselő előadót, a
jövőnkért, a természet- és környezetvédelemért
mindig harcba szálló professzort tisztelhettünk
benne, és most, halála után emlékezetünkben
őrizzük.
főszerk.

Dr. Balogh János konferencia
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a
Túrkevén, a Városháza dr. Czihat Károly Dísztermében
2014. február 15-én, szombaton 9.30-kor kezdődő
X. alkalommal megrendezésre kerülő Balogh János
nagykunsági-nagy-sárréti tájökológiai konferenciára.
Neves diák és felnőtt előadóktól hallhatók érdekes, színes előadások a közvetlen
környezetünket, a Nagykunságot, Nagy-Sárrétet érintő tájökológiai, tájrehabilitációs
kérdésekről. A konferenciához kötődő előzetes versenyek eredményhirdetésére és
díjak átadására is sor kerül, majd koszorúzással zárul a program a Dr. Balogh János
utca sarkán elhelyezett emlékműnél.
3

Közérdekű hírek

TÚRKEVE

2014. FEBRUÁR

Választások: Itt a kampány menetrendje
Az országgyűlési választások napjának kitűzésével lényegében ezen a napon kell bejelentenie a szándékát. Március 22. az a nap,
megkezdődött a választási kampány, igaz, hivatalosan csak amikortól a határon túli szavazók elkezdhetik beküldeni az úgynevezett
február közepétől lehet majd így nevezni. Az új törvény új levélcsomagokat. Ha postán küldik, akkor arra kell vigyázniuk,
határidőket is jelent: a jelöltállításra például két hete lesz a hogy április 5-én éjfélig megérkezzen a levél a Nemzeti Választási
pártoknak, átjelentkezni két nappal a szavazás előtt is lehet, a Irodához, a szavazás napján már csak a külképviseleten, vagy bármely
végeredményre viszont a voksolás után majdnem egy hetet kell magyarországi választási irodában lehet leadni, igaz, nem feltétlenül
várni. Összegyűjtöttük a legfontosabb dátumokat, amelyekre nem
kell személyesen. Az NVI munkatársai március 31-én kezdik meg az
árt figyelni. Mint az várható volt, Áder János köztársasági elnök április ezekben található iratok ellenőrzését (a szavazatokat tartalmazó kisebb
6-ra tűzte ki az országgyűlési választásokat. Az új választási törvény
borítékokat ekkor még nem nyitják ki). A választást megelőző 8. napig,
érdekessége, hogy hiába ismert a választás napja, a hivatalos kampány
vagyis március 29-ig kell beérkeznie azok kérelmének, akik külföldön,
csak az azt megelőző 50. napon, vagyis február 15-én kezdődik el. valamelyik magyar külképviseleten kívánnak voksolni. A külügyi
Ettől a naptól kezdve futnak majd a politikai reklámok a közszolgálati
államtitkár becslése szerint 350 ezren lehetnek, akik élhetnek ezzel
tévé- és rádiócsatornákon, illetve azokon a kereskedelmi csatornákon,
a lehetőséggel, többségük Nagy-Britanniában és Németországban,
amelyek vállalják, hogy ingyen biztosítanak reklámidőt a kampány ahol ezért iskolákban, sportcsarnokokban kell majd lebonyolítani a
céljaira. A választást megelőző 48. napra, vagyis február 17-re több
voksolást. Azoknak, akik a szavazás napján Magyarországon lesznek,
fontos határidő is esik. Egyrészt a helyi választási irodáknak eddig a
de nem a bejelentett lakóhelyükön, a választást megelőző 2. napig,
napig kell kiküldeniük az értesítőket azoknak a választópolgároknak,
vagyis április 4-én délután 16 óráig van lehetőségük átjelentkezni.
akik a választást megelőző 58. napon már benne voltak az úgynevezett Fontos változás, hogy az átjelentkező választók az eredeti lakcímük
szavazóköri névjegyzékben (vagyis helyben laktak már február 7-én is). szerinti választókerület jelöltjeire szavazhatnak, vagyis például a
Szintén február 17-ig kell átadnia a választási bizottságoknak a jelölő
Budapesten tanuló egyetemisták nem szólnak bele a fővárosi jelöltek
szervezetek részére az ajánlóíveket. A megszűnő kopogtatócédulák versengésébe.Szintén április 4-ig lehet előzetesen mozgó urnát kérni
helyébe lépő íveken 500, a választókerületben lakó választópolgár az idős, beteg, vagy fogyatékkal élő választópolgárok számára. Ez
aláírását kell összegyűjteni ahhoz, hogy valaki egyéni jelöltként ugyanakkor még nem a végső határidő, mert a szavazókörben még
indulhasson (korábban 750 cédula kellett a mainál kisebb körzetekből). április 6-án 15 óráig is lehet kérni, hogy a szavazatszámláló bizottság
Egy választópolgár a korábbiakkal ellentétben több jelöltet is két tagja menjen ki a nagymamához. A szavazóhelyiségeket elvileg
támogathat, ami szintén megkönnyíti az indulást. Az egyéni jelölteket
április 6-án 19 órakor zárják, de a 2010-es tumultus miatt kialakult
a választást megelőző 34. napig, vagyis március 3-án délután 16 óráig bizonytalanságból tanulva bekerült a törvénybe, hogy „a 19 órakor
kell bejelenteni, vagyis legkevesebb 14 nap alatt kell összeszedni az sorban álló választópolgárok még szavazhatnak”. Előzetes adatokat
500 aláírást. Az országos listák bejelentésének határideje egy nappal ugyan már késő este közölni fognak, a végeredmény megállapítására
később, március 4-én délután jár le. Országos listát az a párt állíthat,
több okból is várni kell. Egyrészt a levélben beérkező, akár százezernyi
amelynek sikerült – legalább kilenc megyében és a fővárosban elosztva szavazatot csak a magyarországi szavazás lezárását követően kezdik
– legalább 27 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állítania. Az
el megszámolni. Másrészt minden választókerületben lesz egy
új rendszerben ez valószínűleg több szervezetnek sikerül majd, mint szavazókör, aminek az eredményét eleve nem számolják meg vasárnap
korábban. A választást megelőző 15. napon, vagyis március 22-ig esten, hanem ahhoz keverik hozzá a külképviseleteken leadott, illetve
regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező – határon a belföldön átjelentkezett polgároktól származó szavazatokat. Ezeket
túli – magyar állampolgárok (a Nemzeti Választási Iroda hétfői adatai
csak a szavazást követő 6. napon számolják meg, vagyis szoros
szerint eddig 114 ezren életek a lehetőséggel). Aki levélben kíván eredmény esetén április 12-ig izgulhatnak a pártok és a jelöltek.
szavazni – vagyis nem külképviseleten – annak szintén legkésőbb

Adó - tb - illeték: így változik 2014-ben
Áfa
Öt százalékra csökken az élő- és a félsertés
forgalmi adója. A jogalkotó az áfacsalások és a
számla nélküli értékesítés visszaszorítását várja
az élő- és a félsertés áfájának csökkentésétől, ami
így elsősorban a munkahelyvédelmi akcióterv,
nem a szociális intézkedések része. Azoknál az
ügyleteknél, amelyek időszakos elszámolás alá
esnek, a teljesítés időpontjának főszabály szerint
az elszámolási időszak utolsó napja minősül.
Ez alól kivételt azok az esetek képeznek majd,
ahol az időszakos elszámolásra a Ptk. szerinti
közszolgáltatási szerződés alapján kerül sor, ekkor
ugyanis továbbra is az ellenérték megtérítésének
esedékessége minősülne teljesítési időpontnak.
Az új szabályozást az olyan 2014. március 14ét követően kezdődő elszámolási időszak esetén
kellene először alkalmazni, amely tekintetében
a fizetés esedékessége 2014. március 14-ét
követő időpont. Azokban az esetekben, amikor
a termékexporttal kapcsolatos adómentességet
azért nem lehet érvényesíteni, mert a termék
Közösségen kívülre történő kiléptetésére nem
kerül sor a hatályos jogszabályban előírt 90 napon
belül, úgy ez a határidő meghosszabbítható 360
napra. Így, amennyiben 360 napon belül mégis
kiléptetik a terméket, lehetőség lenne a fizetendő
áfa utólagos csökkentésére.
Társasági adó
A társasági adóalap csökkenthető a kapcsolt
fél által, saját tevékenységi körében végzett
kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatban
felmerülő közvetlen költségek összegével, az
előírt feltételek teljesülése esetén. A csökkentő
tétel abban az esetben alkalmazható, ha az
adózó rendelkezik a kapcsolt fél nyilatkozatával
a közvetlen költségek összegére, valamint a
levonható tétel nagyságára vonatkozóan, illetve ha
ezek a költségek igazolhatóan kapcsolódnak mind
az adózó, mind pedig a kapcsolt fél bevételszerző
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tevékenységéhez. A nyilatkozatban foglaltak
teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozása
egyetemlegesen felel; továbbá mindkét fél a
társasági adóbevallásában ehhez kapcsolódóan
adatszolgáltatásra kötelezett. Módosulnak a
bejelentett részesedésre vonatkozó feltételek oly
módon, hogy a részesedésszerzés megkövetelt
legkisebb mértéke 30 százalékról 10 százalékra
csökken, míg a bejelentési határidő 60 napról
75 napra tolódik ki. Módosul a nem jelentős
összegű hiba társasági adó szerinti kezelése.
Az ilyen hiba vonatkozásában megszűnik az
önellenőrzési kötelezettség, azt a feltárás napját
tartalmazó adóév adóalapjában kell figyelembe
venni. A módosítás a vállalkozás bevételszerző
tevékenységével
összefüggésben
felmerülő
költségnek minősíti az éttermi szolgáltatás Szja
törvény szerinti reprezentáció céljából történő
igénybevételét abban az esetben is, amennyiben
annak igénybevétele nyugtával igazolt, és
bankkártyával, hitelkártyával történik a kifizetése.
Illetékek
Jövőre nemcsak az egyenesági rokonok, hanem
a házastársak közötti ajándékozás is mentesül
az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség
alól. Nemcsak az ajándékozó házastársa által
megszerzett ajándék lesz illetékmentes, hanem
a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből
származó vagyonszerzés és az osztalékra
vonatkozó követelés elengedése is (immár
magánszemély tulajdonos esetén is). Nem kell
majd illetéket fizetni a csődközeli helyzetben
lévő, illetve a felszámolás alatt álló társaságok
továbbműködésének elősegítése érdekében a
csődegyezség keretében, valamint a felszámolási
eljárás során elengedett ingyenes követelés után
sem, feltéve, ha nem a tag a követelés jogosultja.
A visszterhes vagyonátruházás esetében új
kedvezmény a kifizetendő illetékre vonatkozó
pótlékmentes részletfizetési lehetőség kibővítése.

Eszerint első lakástulajdon megszerzése esetén
nem csak a 35 éven aluli fiatalokat, hanem
bármely vagyonszerzőt megilleti jövő év
elejétől a 12 havi pótlékmentes részletfizetési
kedvezmény, amennyiben a kedvezmény
alkalmazását kéri az állami adóhatóságtól. A
jelenlegi szabályozás szerint csak akkor kell
illetéket fizetni egy ingatlannal rendelkező
társaságban való tulajdonszerzéskor, ha a
társaság hivatalos főtevékenysége összefügg
az ingatlanfejlesztéssel, építéssel, adásvétellel
vagy bérbeadással. A módosítás szerint 2014től bővülhet az illetékfizetésre kötelezett
ügyletek köre. Eltörlik ugyanis a tevékenységre
vonatkozó korlátozást, ezért jövőre már
bármilyen főtevékenységet végző, ingatlannal
rendelkező cég megszerzése illetékfizetési
kötelezettséget vonhat maga után. Ugyanakkor
ezzel párhuzamosan kedvező fordulat is
bekövetkezhet az illetékfizetési kötelezettség
terén, mert megváltozik az ingatlanvagyonnal
rendelkező
társaságok
definíciója.
Az
illetékekről szóló törvény szerint jelenleg
ingatlanvagyonnal
rendelkező
társaságnak
számít minden olyan gazdálkodó szervezet,
amely akár egyetlen csekély értékű belföldi
ingatlannal, ingatlanrésszel rendelkezik, illetve
amely egy ilyen társaságban közvetlenül – vagy
közvetetten legalább 75 százalékos részesedéssel
bír. Jövőre az illetékekről szóló törvény szerint
csak azokat a vállalkozásokat nevezhetjük majd
ingatlanvagyonnal
rendelkező
társaságnak,
amelyek mérlegben kimutatott eszközeinek
(kivéve pénzeszközök és pénzkövetelések)
legalább 75 százalékát belföldön fekvő ingatlanok
teszik ki. Az értékelést a javaslat alapján könyv
szerinti értéken kell majd elvégezni. A fogalmi
meghatározás változása tehát jelentős mértékben
szűkíti a potenciális kötelezettek körét.
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MEGALAKULT A KÁRPÁT-MEDENCEI HANGYA
EURÓPAI SZÖVETKEZET
2013. december 14-én több hetes előkészítő munka után Gyöngyösön,
és termékek előállítására
a Városházán megalakult a Kárpát-medencei Hangya Európai - az alacsony tőkével rendelkezőket is bevonja a gazdasági
Szövetkezet /továbbiakban SCE/ negyven alapító taggal. Az alapítók döntéshozatalba, miközben biztosítja, hogy a felhasználók
között húsz anyaországi és húsz erdélyi-székelyföldi illetőségű van. meghatározzák azokat a szolgáltatásokat és terméklistát, amelyre
Természetesen tervek szerint a Kárpát-medence többi országában szükségük van
is létre kívánjuk hozni az ottani szervezeti egységeket. Az SCE - a tagok haszna hosszabb távon személyes érdekeltségükből fakad, bár
igazgatósági elnöke Faragó László, Gyöngyös Város polgármestere, a befektetett részjegy értéke is fontos
míg a Felügyelő Bizottság elnöke dr. Szabó Zoltán, Túrkeve Város - menedzsment ismeretszerzést nyújt az érdeklődők számára
polgármestere lett. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tisztségek - érdeklődő lakossági csoportokat kíván integrálni a gazdasági
folyamatokba
fele-fele arányban kerültek betöltésre a hazai és székelyföldi alapítók
között. Természetesen maradtak betöltetlen helyek mindkét testületben, - helyi lakossági igények és közétkeztetési elvárások kielégítésének
a további bővítésekre is tekintettel. Az alapítók között önkormányzatok biztosítása
– többek között a túrkevei és mezőhéki is –, gazdasági társaságok - - gazdasági aktivitás fokozása a működési területeken, ahol erre
fogadókészség mutatkozik
Túrkevei Szociális Szövetkezet 2012 is -, alapító tag lett.
- törekszik a stabilitásra, bizalmat keltsen, biztos jövőképet
Célok, törekvések:
- a tagok szükségleteinek kielégítése, miközben a gazdasági és szociális prognosztizáljon.
tevékenységet fejlesztik
- a tagok gazdasági tevékenységének bővítse egy vagy több Az SCE vallja, hogy az együttműködésnek nincs alternatívája, de a mai
szövetkezetben való részvétellel, nemzeti szintű jelenlétet is előmozdítva Európában a politikai
határok átjárhatóvá válásával a szolgáltatások, a termékek szabadon
- lehetőséget ajánl leányvállalati együttműködésre
áramolhatnak. A Kárpát-medencei Hangya Európai Szövetkezet
- közösségi cél: a piacok hatékony szervezése, miközben lehetőséget
alapítói bíznak a kölcsönösen előnyös, az adott térségek lakossága
nyújt a gyengébb piaci lehetőségben lévők számára a közös beszerzői
érdekében meghozott, erőfeszítések életképességében. Bíznak abban,
vagy értékesítési erejük egyesítésére
- az egyes tagok önállóságukat megtartva, piacképes és hatékonyabb
hogy a lakosság széles körét előnyösen érinti a felvázolt lehetőség.
egységekké szerveződhetnek
Dr. Szabó Zoltán polgármester, FEB elnöke
- piaci erő biztosításával ösztönzi tagjait azonos minőségű szolgáltatások

Parlagfűmentesítési
szakmai nap
A
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Önkormányzat
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával JNSZ megyei
parlagfű-mentesítési szakmai napot tart
2014. február 27-én, csütörtökön 10
órakor Túrkevén, a Városháza Dr. Czihat
Károly termében. A program kezdetén
köszöntőt mond Kovács Sándor, a Megyei
Közgyűlés elnöke, majd dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter ad tájékoztatást a
minisztérium vidékfejlesztési feladatairól. Ezt
követően a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos
feladatokról hangzanak el tájékoztatók Szalkai
Gábor, a Vidékfejlesztési Minisztérium
Növény- és Talajvédelmi Osztályának
főosztályvezető helyettese, Holló László, a
JNSZ Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságának igazgatója,
valamint dr. Sinkó-Káli Róbert megyei
tisztifőorvos előadásában. A JNSZ Megyei
Önkormányzat által kezdeményezett Megyei
Parlagfű-mentesítési Alapról és a pályázat
tapasztalatairól Lakatos István, a JNSZ Megyei
Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és
Külügyi Irodájának vezetője tart előadást.
A rendezvény zárásaként dr. Szabó Zoltán
polgármester számol be a Túrkevén
megvalósított parlagfű-mentesítési tevékenys
égről.
főszerk.

Hó és latyak
Végre megérkezett a tél, azonban ez
problémával is jár. Az utakat és a járdákat
ellepi a hó, mely nehezíti a közlekedést.
Hogyan is küzdünk ez ellen?
A Városgondnokság rendelkezik néhány
(nem elegendő) munkagéppel és megfelelő
szakképzett
személyzettel
a
feladat
megoldására. Ha el kezd esni a hó és látszik,
hogy ez tartósan (1-2 napnál tovább) meg is
maradhat, akkor elindulnak a gépek és a fő
közlekedési utakat, gyűjtőutakat és nagyobb
forgalmú átkötő utakat lesózzák. Az útszóró
sónak idő és megfelelő hőmérséklet kell,
hogy elolvassza a havat. Mínusz 4-5 fok alatt
nem is képes “dolgozni”. Ha a hőmérséklet
megfelelő, akkor az úton közlekedők a
kerekekkel összetörik az olvadó havat és így
keletkezik előbb a hókása, majd a latyak. Az
ún. feltaréjosodott latyakot már el lehet tolni,
de ennek kialakulásához több óra, illetve a
közlekedés intenzitásától függően akár több
nap is kell. A latyakot, amennyiben újabb
hóesés várható, ismét le kell sózni, hogy

ne jegesedjen vissza. Ha kevés a hó (5 cmnél alacsonyabb) akkor a tolólap vagy csak
felkeni a havat egy jégpáncéllá, vagy az
úthibákban felakad és széttépi a rászerelt
gumilapot. Vagyis a havat az útról letolni
csak megfelelő vastagság elérését követően
tudjuk!
Összefoglalva: ha az úton közlekedők
latyakkal, hókásával találkoznak az
nem annak a jele, hogy nem dolgozik a
Városgondnokság, hanem annak, hogy
elvégezte a feladatát, csak idő kell, mire
a munka hatása mindenhol teljes körűen
megmutatkozik. Ha valahová nem jutunk el,
az nem azért van, mert nem akarunk, hanem
azért, mert valami akadályoz minket ebben,
de keressük a megoldást. A munkánkat
segítheti a lakosság azzal, ha hóesés idején
nem parkol az útpadkán, vagy az út menti
parkolókban, mert ha ott van, akkor nem
tudunk rendesen sózni és tolni,valamint a
saját ingatlanjaik előtt eltakarítják a havat.
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.

HITELMENTŐK

Nemrég jutott szerkesztőségünk birtokába
az alábbi figyelemfelhívás, melyet ajánlok
mindazoknak, akik devizahitel tartozásukat
fizetik: „Lehetőség van ma Magyarországon
a deviza és forint hitelekben eladósodott
lakosság segítségére, a devizacsapdából való
kitörésre, legyen az ingatlan, jármű vagy
szabad felhasználású hitel, a Kúria döntése
ellenére is. Jelenleg is több száz per folyik
a közreműködésünkkel, amelyekből számos
másod fokon is nyert! Ingatlan hitel esetén
törlik a tulajdoni lapról a hitelintézetet,
az adós neve lekerül a BAR vagy KHR
listáról. Jármű hitel esetén a törzskönyv

a tulajdonoshoz kerül. A hitelintézetnek
eddig kifizetett “részletek” a tőketartozásból
kerülnek leírásra, magyarul nem a kamat,
hanem a tőketartozás csökken. A felvett
hitelt ki kell fizetni, de az nem mindegy
mennyit és mennyi havi törlesztést. A per
teljes diszkréció mellet folyik, mivel sokan
szégyellik, nem merik elmondani, pedig
nem ők tehetnek róla, és ami nagyon fontos,
már nincsenek egyedül. Kérem, tegyék
elérhetővé a városuk lakosainak számára is
ezt a lehetőséget.
Elérhetőségek:+36/30-9256690,
scnetword3@gmail.com”
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Képviselő-testületi ülés

TÚRKEVE

FELHÍVÁS

A Vadászati Jogközösség a vadászati jog
haszonbérleti díját februárban a következő
napokon fizeti ki:
A képviselő-testület módosította a Túrkevei Városgondnokság Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződést, mely a hulladék szállításra vonatkozik. A szerződés módosítására a jogszabályok - 2014. február 10.
- 2014. február 17.
változása miatt volt szükség. 3/2011(I.8.) sz. határozat
Döntött a képviselő-testület arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési - 2014. február 24.
Minisztérium által kiírt, 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati 8-12 óráig és 13-16 óráig az önkormányzat
felhívásra, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja célterületre. Igényelt
földszint 17-es szobájában.
támogatási összeg: 25 millió Ft. Nyertesség esetén az Önkormányzat a támogatást továbbadja a
A földtulajdonosok jogosultságának
közszolgáltatónak. 4/2014(I.8.) sz. határozat
hivatalos igazolása:
- tulajdoni lap (2009-ig visszamenőleg)
- földhasználati lap (akkor, ha a tulajdonos
azonos a földhasználóval)
Az ülésen az önkormányzat adósságának állam általi átvállalásával kapcsolatos döntés volt
- esetleges tulajdonjog változást,
napirenden. A városnak 2012. december 31-én 89.073.003,- Ft fejlesztési hitele volt. Az állam
cserét, vételt igazoló szerződés, illetve
a város 2013. december 31-én fennálló adósság állományát konszolidálja. 7/2014.(I.15.) sz.
határozat
a tulajdonjogot igazoló bejegyző
határozat, melyet a Földhivatal állított ki.
Pénzfelvételhez szükséges:
- személyi igazolvány, lakcímkártya,
Módosította a képviselő-testület a város költségvetését. A költségvetés módosítása keretében a
személyi szám, adóazonosító kártya
központi támogatást, állami hozzájárulást érintő módosítások, valamint korábbi, költségvetést
hivatalos
meghatalmazás
érintő képviselő-testületi döntések átvezetése történt meg. 1/2014. (I.23.) sz. rendelet
Döntött a képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjak, a polgármester valamint az alpolgármesterekE területbe való azonosítás:
Túrkeve külterületének Önkormányzati
költségtérítésének megállapításáról. A 2013. évi költségvetés előzetes tárgyalásakor úgy
határán belül eső összes terület.
döntött a képviselő-testület, hogy a képviselők és bizottsági külső tagok tiszteletdíja, valamint
a polgármester költségátalánya 18 %-kal csökken, az alpolgármesterek költségátalánya pedig
Kivételek:
megszűnik 2013. március 1-től. Ez a döntés 2013. évre szólt. A tiszteletdíjak és költségtérítések
- Kuncsorbai rész
eredeti szintre történő visszaállítása történt most meg. 2/2014.(I.23.) sz. rendelet, 12-13/2014.
- Az NK II. öntözőcsatornától Kisújszállás
(I.23.) sz. határozatok
felé eső része (Göröngyösi rész)
Módosította a képviselő-testület a mezei őrszolgálatról szóló rendeletet. A módosítás arról
Templomzug
szól, hogy a törvényben a képviselő-testület számára biztosított hatásköröket a képviselő- Pásztózug
Sebestyén Sándor
testület a jegyzőre ruházza. Ennek megfelelően a mezőőri járulék megállapításával, közlésével,
közös képviselő
beszedésével kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el valamint a jegyző kérelemre az eset
összes körülményeit mérlegelve méltányosságból pótlékmentes fizetéshalasztást engedélyezhet.
3/2014.(I.23.) sz. rendelet
Elfogadta a képviselő-testület a mezei őrszolgálat elmúlt évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
14/2014.(I.23.) sz. határozat.
Kántorné Bíró Emília
Módosította a képviselő-testület a Túrkevei Városgondnokság Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződést. A módosítás értelmében az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a közszolgáltató képviselő 2014. február 12-én, 19-én és
26-án
veszteség nélkül nem tudja finanszírozni a hulladékszállítási közszolgáltatást az ebből származó
bevételeiből - míg másik szolgáltató útján nem lehetséges a közszolgáltatás biztosítása - az
8:30-11:30-ig, szerdai napokon tart
önkormányzat a veszteség mértékéig hozzájárul a közszolgáltatás finanszírozásához. 15/2014.
fogadóórát a Városházán.
(I.23.) sz. határozat
Ozsváth László
Elfogadta a képviselő-testület a Túrkevei Városgondnokság Felügyelő Bizottsága munkatervét.
képviselő
A munkaterv szerint ebben az évben három ülést tart a Felügyelő Bizottság. 16/2014.(I.23.)
2014.
február
24-én, hétfőn 14 órától
Szintén elfogadta a képviselő-testület az Önkormányzat 2014-re vonatkozó közbeszerzési tervét.
tart fogadóórát.
17/2014.(I.23.) sz. határozat
Szemes Attila
Döntöttek a képviselők a Közbeszerzési szabályzat módosításáról, mely a közbeszerzési
bizottság személyi összetételére vonatkozik. 18/2014.(I.23.) sz. határozat
alpolgármester
Módosította a képviselő-testület a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodását.
Minden héten hétfőn 10:00-tól 15:00-ig
A módosításra a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
tart fogadóórát.
osztályozási rendjéről szóló jogszabály miatt volt szükség. 19/2014. (I.23.) sz. határozat
Elérhetőségek:
A képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz és a
Tel.:+36
70 55-301-88 Email:
2014. évi hozzájárulást, 88 690 Ft-ot a 2014-es költségvetés terhére a Jász-Nagykun-Szolnok
szemesati@gmail.com
Megyei Önkormányzat számlájára március 20-ig átutalja. 20/2014. (I.23.) sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló javaslatot,
Török Róbert, Tóth Lajos és
melynek elnöke Kapás János Zsolt a Finta Múzeum igazgatója, tagjai Nagyné Bedő Ildikó
Sallai R. Benedek
humánerőforrás osztály vezetője, valamint a mindenkori Humánerőforrás Bizottság elnöke, jelen
képviselők
esetben Dr. Thodory Zsolt. A bizottság feladata a helyi értékek folyamatos gyűjtése, gondozása,
2014.
február
19-én szerdán
javaslattétel a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Értéktár Bizottsághoz a megyei értékek közé
14.00-16.00-ig tartanak fogadóórát.
történő felvételre a túrkevei értékek vonatkozásában. 21/2014/(I.23.) sz. határozat
Az Önkormányzat kezdeményezte a Nagykunsági Értéktár Bizottság létrehozását is.
22/2014(I.23.)
A képviselő-testület képviselői tiszteletdíj felajánlás alapján a “testület működése” feladaton
keletkezett 307.200 Ft összegű többlet előirányzat felhasználásáról a következők szerint döntött:
49.200 Ft-ot a Kevi Hagyományőrző Nonprofit Kft „VIII. Kevi Böllértalálkozó”, 86.000 Ft-ot
a TVSE Judo Szakosztálya, 86.000 Ft-ot a Kaszap Nagy István Református Iskola és Óvoda
Ozsváth László képviselő a decemberi
„Óvoda tagozatának”, 86.000 Ft-ot az Ifjú Tehetségek Társulata támogatására használ fel.
tiszteletdíját a Túrkeve Jövőjéért
23/2014.(I.23.) sz. képviselő-testület határozat
Alapítvány
számára, a januári tiszteletdíját
Elfogadta a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót. 24/2014(I.23.)
a Böllérfesztivál megrendezéséhez,
sz. határozat
a februárit pedig a TVSE Biliárd
Szakosztálya számára ajánlotta fel.
Szászné dr. Pataki Marianna, aljegyző

2014. január 8.

2014. január 15.

2014. január 23.

Képviselői fogadóórák

Tiszteletdíj
felajánlás
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A mezei őrszolgálatról
Jogszabályi háttér
A fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és mezei őrszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvény 19 §-a
szerint, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § (1) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, a települési önkormányzata
közigazgatási területéhez tartozó termőföldek
- ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett
természeti területet és értéket - őrzéséről mezei
őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. A
törvény meghatározza azt is, milyen forrásból
kell fenntartani a mezei őrszolgálatot: egyrészt
a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos
által kifizetett mezőőri járulékból, melynek
mértékét és megfizetésének módját a települési
önkormányzat helyi rendeletében szabályozza,
másrészt központi költségvetés által biztosított
hozzájárulásból. A mezőőri járulék adók
módjára behajtható köztartozásnak minősül,
az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti
önkormányzat jegyzője jogosult.
A mezőőr feladatai a törvény szerint:
(1) A mezőőr a működési területén jogosult és
köteles:
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy
károsító cselekmény elkövetésén tetten ért
személyt személyazonosságának igazolására,
a jogellenes cselekmény abbahagyására és a
terület elhagyására felszólítani;
b) azt a járművet, amelyről alaposan
feltételezhető, hogy azon a működési területről
származó jogellenesen szerzett szállítmány
van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a
járművön, illetve az abban tartózkodókat
igazoltatni;
c) azt a személyt, aki a nála vagy a
feltartóztatott járművön levő szállítmány
megszerzésének
jogszerűségét
nem
valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez
bekísérni;
d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért
személytől a jogellenesen szerzett terményt,
terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez
használt eszközt elvenni és azokat a
legközelebbi rendőri szervnek átadni;
e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet
nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.
(2) A mezőőr együttműködik a rendőrséggel,
határterületen a határőrséggel is.”
A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, valamint
a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró
palackkal
rendelkezik.
A
törvényi
felhatalmazás alapján az önkormányzat
15/1998.
(VII.9.)
sz.
rendeletével
megalakította Túrkevén a mezei őrszolgálatot
4 fővel. A mezőőrök megközelítőleg 23 ezer
ha-t felügyelnek. Az adócsoportnál 1 fő
foglalkozik a mezőőri járulékkal kapcsolatos
feladatokkal.
Tájékoztató adatok a mezőőri szolgálatról
A mezőőri járulék mértékét a 27/2012 (XII.20)
sz. rendelettel módosított 18/2001. (VII.2.) sz.
önkormányzati rendelet szabályozza 2013.
január 1-től az alábbiak szerint: Túrkeve
város közigazgatási területéhez tartozó
földhasználat, földtulajdon esetén a mezőőri
járulék mértéke: 26 AK-ig évi 600 Ft, 26 AK

fölött 23 Ft/AK
A mezőőri járulék megfizetésének módja:
Az 1000 AK alatti földhasználónak a mezőőri
járulékot egy összegben évente március 15-ig
kell
megfizetni. Az 1000 AK fölötti földhasználó
járulék fizetését évente két egyenlő részletben
– március 15-ig és október 15-ig – köteles
befizetni Túrkeve Város Önkormányzata
mezőőri járulék számlájára. Túrkeve Város
Önkormányzatának a 2013. évi költségvetési
rendeletében a működési bevételek mezőőri
járulék jogcímén 8.800/e Ft előirányzatot
terveztünk, a teljesítés 9.296/e Ft, azaz 105,
6%-os.
2013-ban a bevételek teljes összege 12.
312.033 Ft, mely működési támogatásból,
mezőőri díjbevételből és késedelmi kamatból
ered. A kiadásaink összesen 11.149.700 Ft.
A pénzmaradvány: 1.162.333 Ft. Azonban
a 2013. évi követelések állománya 601.821
Ft, ami jelentős csökkenés a 2012. évhez
képest. Az évek óta hiányzó 600.000 Ftos működési célú állami támogatás 2013.
évben realizálódott bevételként. Takarékos
működéssel és a követelések behajtásával
újra pénzmaradvány képzése volt a cél,
amit teljesítettünk. A megemelt mezőőri
járulék
következtében
többletbevétel
realizálódott, ami fedezte a 2013. évben
megállapított 114.000 Ft-os bruttó bért, a
járulékokat, a mezőőrök költségtérítéseit
(megemelt kismotorhasználatot, ruhapénzt)
és a dologi kiadásokat fedezte. 2014.
évben 118.000 Ft (bruttó) lesz a munkabér.
(4.000 Ft emelés) Az étkezési hozzájárulás
(Erzsébet utalvány) kifizetése csak az év végi
nyereséges működésnél lett engedélyezve.
A 2014. évben is ezt kell alkalmaznunk, ha
pénzmaradványt halmoznánk fel, akkor lesz
lehetőségünk újbóli étkezési hozzájárulást
adni a munkavállalóknak. 37 fő követett el
szabálysértést, rendszerint helyszíni bírságot
kaptak /10.000- 50.000 Ft között fizettek
az elkövetők/. 4 fő főállású mezőőr látta el
a feladatát a 2013. évben: Gönczi András,
Madarász Mihály, Rácz István és Kiss
Ferenc. Az év során képzésen és vizsgán is
részt kellett venni a mezőröknek. Sikeres
vizsgát tett minden mezőőr! 2013. évben a
munkavégzés hatékonysága javult, ezzel a
mezőőrök bebizonyították, hogy a nappali
őrjáratokat ki tudják egészíteni esti, illetve
éjszakai ellenőrzésekkel is. A legnagyobb
problémát a terménylopások (kukorica,
napraforgó) illegális fakivágások, fémlopás,
tiltott legeltetés és a külterületi ingatlanokba
való betörések jelentették, amelyhez a mezőőri
intézkedések kapcsolódtak. Eredményként
lehet felmutatni az elmúlt évekhez képest,
hogy javultak a statisztikai adatok a vagyon
elleni bűncselekmények felderítését tekintve.
A mezőőri járulék beszedettségi aránya és a
munkavégzés hatékonysága javult a 2013.
évben. Bízom benne, hogy ez a 2014-es évben
ez tovább javítható. Köszönet a pénzügyi és
adó csoport munkatársainak az egész éves
munkájukért!
Szemes Attila, alpolgármester

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Túrkevei Lakosok!
Ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének
egyeztetni velem, kérem, személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatal
21-es szobájában, munkaidőben Szászné dr. Pataki Marianna aljegyzőnél!
Telefonszám: (56) 361-111

Boldog István, Országgyűlési Képviselő

Közérdekű hírek

Komplex
egészségmegőrző
programok
a Fekete István
Oktatóközpontban
A Fekete István Oktatóközpont egész évben
változatos kikapcsolódási lehetőségekkel
várja az érdeklődőket. Az eddig megismert
programok széles palettája tovább színesedik.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület
legújabb projektje az Oktatóközpontba
ellátogatókat új lehetőségekkel várja az
elnyert TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1261 számú
„Komplex egészségmegőrző programok a
Fekete István Oktató Központban” pályázatnak
keretében rendezett számos rendezvénynek
köszönhetően. Ez az egészségmegőrzési
program az egyesületünk célkitűzésének
megfelelően
olyan
egészségügyi
tevékenységeket tesz lehetővé, amellyel a
hozzánk kilátogatók számára az egészséges
életvitelért kampányolunk, hogy a vendégeink
életmódjára pozitív hatással legyünk.
Ahhoz, hogy a rohanó világunkban rávilágítsunk
az egészséges életmód fontosságára, 2014.
márciusától egy fél éven keresztül minél
szélesebb körnek biztosítunk programokat.
Többek között egészségügyi állapotfelmérés,
hozzákapcsolódóan életmódtanácsadás, illetve
különböző témákban tartott előadásokon
túl komplex egészségnap, sőt egészséghét
várja a vendégeinket. Az egészséges életmód
elegendhetetlen része a rendszeres mozgás,
sportolás,
amelynek
népszerűsítésére
sportfoglalkozásokat, bemutókat, gyalogos és
kerékpáros túrákat szervezünk.
A projekt indításaként egy rajz- és
fotópályázatot hirdetünk az egészséges
táplálkozás és a helyes testmozgás
témakörében. A művek beérkezési határideje
2014. február 28. A beérkezett művek
megtekinthetőek lesznek az Oktatóközpontban
egy kiállítás keretében.
Nimfea Természetvédelmi Egyesület

ÉRTESÍTÉS
A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda /EFI/ értesíti a
mezőtúri kistérség lakóit, hogy ingyenes
emlő-szűrést és méhnyakrák-szűrést tart dr.
Ádám István, a Mezőtúri Kórház Szülészeti és
Nőgyógyászati Osztályának főorvosa
2014. február 13-án, csütörtökön, 16-20 óráig.
Helyszín: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Előzetes bejelentkezés szükséges a
0656-550-427-es telefonon!

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Közvilágítási hibák bejelentése:
06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási hibák bejelentése:
06/80/300-300
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ISKOLAVÁRÓ
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,
Hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka
örömét,
Az „ÜGYESKED(Z)EK” hagyományos első
Megízlelje az oktatás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál
osztály tanítója: Deák Ildikó
És megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”
/Szentgyörgyi Albert/
„2001-ben Kossuthos lettem, és most a Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola ad otthont a munkámnak. A már megszűnt Diákotthonban
Kedves Szülők!
kezdtem a gyerekek nevelését, ahol jól kamatoztathattam a pedagógiai
A Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai nevében, nagy asszisztens, és a mentálhigiénés végzettségemet. Később napköziben
dolgoztam, közben megszereztem tanítói diplomámat testnevelés
tudósunk gondolataival köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy
gyermekük tanköteles korú. A gondolatokat pedagógiai hitvallásunknak műveltségi területtel. Az évek alatt elsajátított gyakorlatot magasabb
tartjuk. Az iskolaválasztás felelősségteljes és nehéz feladat. Nem és tudatos szintre emelhettem a főiskolai tanulmányaimmal. Hatodik
könnyű gyermeküknek a megfelelő iskolát és tanítót kiválasztani. A éve osztályfőnök vagyok. Az Árpád körzetben három évet lehettem,
beiratkozásig törekedjenek arra, hogy minél több, biztos információt jelenleg pedig a Kossuth úti körzetben tanítok ahol gyerekeim most
szerezzenek, amelyek megkönnyítik döntésüket. Beiratkozási negyedikesek. Közösen sok mindenre képesek vagyunk, és bízom
tevékenységünkkel segíteni kívánjuk Önöket. Iskolánk fenntartója benne, hogy nem múlnak el nyomtalanul az együtt töltött évek, a
2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a nekik nyújtott szeretetem és a beléjük fektetett energiám. Nagyon jó
Mezőtúri Járási Tankerülethez tartozunk. A működtetési feladatokat osztályközösség alakult ki, ami a gyerekekkel és a szülőkkel való szoros
és eredményes együttműködésnek köszönhető. Számos tanulmányi
2013. január 1-től Túrkeve Város Önkormányzata látja el.
Tanulóink létszáma 491 fő, az oktató - nevelő munkát 46 versenyen megmérettetjük magunkat (mesevetélkedő, szavaló,
pedagógus irányítja. Korunkban elengedhetetlen az idegen nyelvek matematika, közlekedési versenyek, rajzpályázatok stb.). Mindezek
és a számítástechnika ismerete. Tanításuk kiemelt feladatunk. mellett a mozgás örömének a megszerettetése is végig kíséri életemet.
Gondot fordítunk a testnevelésre, a környezeti nevelésre és az Több éve segítem az iskolai sportéletet, jelenleg harmadikosoknak, és a
egészségmegőrzésre is. Alsó- és felső tagozatban felmenő rendszerben negyedikeseknek tartok Tömegsportot a Kossuth úti iskolában.
mindennap van testnevelés óra. 3 – 8. osztályos tanulóink választhatják Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a következő tanévben az egyik
az emelt szintű matematika tanulását heti 5-6 órában. A szülők igénye
első osztály oktatását, nevelését bízza rám az iskolavezetés. Munkám
szerint napközis ellátást biztosítunk tanulóink számára. Legfontosabbak a során fontosnak tartom, hogy megszerettessem az óvodából érkező
gyerekek! Arra törekszünk, hogy mindenkit képességeinek megfelelően gyerekekkel az iskolát, illetve a tanulást. Lényegesnek tartom az
fejlesszünk. Valljuk, hogy mindenkiben vannak kiemelkedő értékek. óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes biztosítását, ezért a játékosság
Törekszünk az értelem, a lélek és a test egészséges, túlzásoktól mentes, nagy szerepet kap tanítási óráimon. Az együtt végzett munka
a túlterhelést kerülő fejlesztésére, művelésére. Lehetőséget biztosítunk
közben a különböző óvodákból érkező gyerekek között szövődő
tanórán kívül is a tehetséggondozásra, gyakorlásra. Fontos számunkra, baráti kapcsolatok remélhetőleg megalapozzák majd az egységes
hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolában. Sok megyei és osztályközösséget, ahol egymás segítése és a kölcsönös bizalom lehet az
országos versenyen érnek el szép eredményeket. Nyolcadik osztályt alapja egy hosszú távú, eredményes munkának. Kiemelt feladatomnak
végzett tanulóink a középiskolákban, a legtöbb esetben megtartják tartom - az alapkészségek jó szintű elsajátíttatásán túl – a modern
tanulmányi eredményeiket, jól boldogulnak. A nálunk megszerzett oktatástechnika beépítését a mindennapi munkámba, valamint a nevelés
tudással, képességekkel, fegyelemmel, kreativitással képesek lesznek személyiségformáló erejének kihasználását. Hiszem, hogy a tanórán
az egyéni boldogulásra.
kívüli közös tevékenységek, séták, játékdélutánok, kirándulások is
Sok programot biztosít diákjainknak a diákegyesület, ezek közül fontosak lesznek közösségünk életében. Minden rám bízott kisgyermek
legnépszerűbbek tanulóink körében a nagyszabású Gyermeknapi neveléséért köszönöm a szülők bizalmát, és erre a bizalomra igyekszem
programok, színházi előadások, táborozások, játékos vetélkedők is. majd rászolgálni.”
Népszerűek az osztálykirándulások, amelyek során a gyerekek 1 – 2 „Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak
napos országjáráson vesznek részt. A diáksport egyesületünk szervezi a
sorversenyeket, tömegsport rendezvényeket, túrázásokat. Kiemelkedően tevékennyé ébresztése.” (Weöres S.)
sikeresek kézilabda csapataink az Országos bajnokságokban.
A „TÜNDEPÉDIA” hagyományos első osztály
Tanulmányi és sport eredményeink eléréséhez sok segítséget nyújtanak
a szülők, amelyet ezúton is megköszönünk. Arra törekszünk, hogy
tanítója: Szabó Tünde
az eredményes tartalmi munkához biztosítani tudjuk a feltételeket.
Jelentősen bővült a számítógépek száma, 57 új számítógépünk van, „22 éve dolgozom alsó tagozatos pedagógusként. A főiskola elvégzése
amelyet a gyerekek használnak és 15 számítógéppel vezérelt tábla segíti után az első éveket az Árpád úti és a Nyugatújvárosi körzetben töltöttem,
oktató – nevelő munkánkat.
majd az iskolák összevonása óta a Kossuth úti iskolában tanítok, olykor
korábbi tanítványaim gyermekeit is. Nagyon szeretem a munkámat,
Terveink 2014 szeptemberére:
nyitott vagyok az új feladatokra és az új módszerek megismerésére,
elsajátítására, alkalmazására. Fontosnak tartom szakmai munkám
A csökkenő gyermeklétszám azt eredményezte, hogy tanulóink megújítását, a továbbtanulást, ezért az elmúlt években a munka mellett
elférnek a két fő iskolaépületünkben, így megszűntek a körzeteink. szabadidőmben tanultam, továbbképzéseken voltam, egy főiskolai
A felsős tanulók a Petőfi téri épületben tanulnak, az alsó tagozatos és egy egyetemi diplomát szereztem és letettem két nyelvvizsgát.
gyerekek pedig a Kossuth utcai iskolába járnak. A Kossuth utcai épület Legbüszkébb azonban kislányomra vagyok, aki szeptembertől
alkalmas arra, hogy ott az alsós tanulók jól érezzék magukat. Már évek középiskolába megy. Jelenleg negyedikes osztályfőnök vagyok,
óta tanulnak ebben az épületben is alsósok. A tanulókat tágas, világos
elsősöknek tanítok informatikát, és hon- és népismereti szakkört tartok
tantermek, széles folyosók, nagy tornaterem, sportudvar várja. Nemrég negyedikeseknek. Tantermemben digitális tábla található, a tanórákat
az udvar teljes felújítása is megtörtént. A tanulást gazdag könyvtári színessé, érdekessé teszik az interaktív tananyagok, melyek használata
gyűjtemény és számítástechnika terem segíti. Minden tanteremben
van számítógép használati és internetezési lehetőség is. A szülők nemcsak a gyerekeknek, hanem nekem is nagyon élvezetes. A városi és
választása alapján a gyerekek tanórán kívüli szakkörökre járhatnak, a területi versenyeken szép eredményeket értek el tanulóim a különféle
versmondó, műveltségi és rajzversenyeken és a mesevetélkedőn.
sportfoglalkozásokon vehetnek részt. Minden nap 6,40 – 16,30-ig
biztosítjuk a felügyeletet a tanulók részére a dolgozó szülők igényei Az iskolai rendezvények állandó fellépői verssel, énekkel, tánccal a
alapján. A Nemzeti Köznevelési Törvény előírja, hogy az általános diákjaim, akiknek karácsonyi műsorából néhány hete az óvodások
iskolákban a foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy azok is ízelítőt kaphattak. A tanórákon kívül is sok programot szerveztem
osztályomnak. A mozi, a színház és a koncert mellett kerékpártúrákat
legalább délután négy óráig tartsanak. Ezért iskolánkban a következő
tettem szakköröseimmel, és idén egy sikeres pályázatnak köszönhetően
tanévben nem tervezzük iskolaotthonos osztály indítását.
Kérdéseikre szívesen válaszolunk a Petőfi Sándor Általános Iskola teljesen ingyen Erdei iskolába viszem tanítványaimat.
Igazgatóságán /Petőfi tér 6./ személyesen, illetve telefonon: a 361-033- Az első osztályt mindig nagy izgalommal várom. Nagy kihívás ez
számomra, mert bizony nem kis felelősség, hogy mennyire sikerül
as számon.
Kívánom Önöknek, hogy találják meg a legmegfelelőbb iskolát és majd a tanulókkal megszerettetnem a tanulást egy életre szólóan. Arra
törekszem, hogy az iskola barátságos otthon legyen a diákjaim számára,
legyen nagyon sok örömük gyermekükben!
ahová szívesen mennek, ahol barátokat találnak, ahol biztonságban
Szeretettel várjuk gyermeküket iskolánkban szeptembertől!
érzik magukat. Hiszem, hogy a jövő kulcsa a biztos tudás, amit minden
Németh Károlyné, igazgató gyerek megszerezhet a képességeihez mérten. Legfontosabb feladatom,
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hogy ehhez biztosítsam a nyugodt, aktív munkára serkentő légkört,
a türelmes, szeretetteljes, de fegyelmet tartó, nevelő célzatú tanárdiák kapcsolatot. Minden család életében nagyon fontos és izgalmas
időszak a mostani, hiszen iskolát kell választani gyermekük számára.
Ilyenkor rengeteg kérdés fogalmazódik meg a szülőkben, mielőtt
döntést hoznának. Kérem, jöjjenek el nyílt óráinkra, foglalkozásainkra,
nézzenek körül az iskolánkban!”

„MOZOGJ EGÉSZSÉGESEN SPORTOLJUNK
EGYÜTT” hagyományos első osztály tanítója:
Urbán Marianna
1991-ben költöztem Túrkevére, 1 évig óvónőként dolgoztam a városban.
Majd megszülettek gyermekeim Viktória és Károly, akiket négy évig
otthon neveltem. 1996-ban kezdtem el tanítóként a Petőfi Sándor
Általános Iskolában tanítani, a Vass utcai körzetben. Az ott eltöltött
évek alatt nagyon jól megismertem a város lakosságát, a kollégákat,
akik szívesen fogadtak. Néhány év múlva lehetőségem nyílt arra, hogy
az iskola sport tagozatos osztályában legyek tanító, ami nagy kihívást
jelentett számomra. A mindennapos testnevelés és a sport iránti szeretet
lehetővé tette, hogy egyre több versenyre készítsem fel a gyerekeket.
Az iskola és a város fiú és férfi kézilabdásait irányítom. A sikerek
nem maradtak el, az elmúlt évek során megszámlálhatatlan érmet és
helyezést szereztünk a sportversenyeken.
Az iskolai oktatásban elsődleges feladatnak tartom azt, hogy az
ismeretek mindenki számára elsajátíthatóak legyenek. A munkatempó
az órákon mindig az osztály képességeihez igazodik, együtt
haladunk a tananyaggal. Fontosnak tartom a gyakorlást, hiszen
csak akkor tudjuk a következő tananyagot ráépíteni az előzőre. A
tehetséges tanulókat szívesen készítem tanulmányi versenyekre.
Munkám során rendkívül fontosnak érzem az oktatás mellett a
nevelést is. Erre az iskolai oktatáson kívül számos lehetőség nyílik a
különböző programokon, amelyeket osztályaimmal szerveztünk. A
rendszeresen szervezett ünnepi rendezvények /télapó, farsang stb./
mellett a túrákon és táborozásokon nyílik lehetőség arra, hogy igazán

Oktatás

megismerjük egymást tanítványaimmal. Több tábort szerveztem a
Balaton környékére, Recskre, Telkibányára, Csillebércre illetve négy
alkalommal Olaszországba is. Az osztályaimban a szülőkkel az évek
során igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani. Az esetlegesen adódó
problémákat szeretem frissen megoldani és a lehetőségekhez képest a
legjobb megoldással orvosolni. Elsődleges célom az, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat az iskola közösségeiben, szeressenek iskolába
járni.”

ISKOLA HÍVOGATÓ
PROGRAM A PETŐFIBEN
Február 15. szombat 9.00-11.00 Próbáld ki! (pl. interaktív
tábla, kézművesség) /Kossuth úti iskola/
Február 18. kedd 16.00-17.00 Szivacskézi /Urbán Marianna,
Városi Sportcsarnok - nyílt foglakozás/
Március 5. szerda 16.00-17.00 Tömegsport /Deák Ildikó,
Kossuth úti iskola – nyílt foglalkozás/
Március 7. péntek 16.00-17.00 Hon- és népismeret szakkör /
Szabó Tünde, Kossuth úti iskola – nyílt foglalkozás/
Március 24. hétfő nyílt órák:
8.00-8.45. matematika Urbán Marianna
9.00-9.45. magyar irodalom Deák Ildikó
10.00-10.45. magyar nyelv Szabó Tünde
Szeretettel várunk minden érdeklődő óvodást és a szülőket!

Bővülő nemzetközi kapcsolatok a Ványaiban

A Ványai Ambrus középiskola virágzó külföldi
kapcsolatairól több ízben tájékoztattuk már
Olvasóinkat. Az intézmény vezetői, dolgozói
az egész életen át tartó tanulás létjogosultságát
bizonyítják a Leonardo program keretein belül
is. A programban 1997 óta tevékenykednek
nagy sikerrel, amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy két alkalommal tüntették ki az
intézményt, valamint 2009 óta tanúsítvánnyal
ismeri el a szakma a középiskola munkáját.
A 2013/2014-es tanévben az iskola
tovább folytatta, ill. folytatja a közlekedés
szakmacsoport tanulói számára az egy tanéves,
a Joigny Louis Davier régiós szakközépiskola
szervezésében történő burgundiai kihelyezett
39 hetes szakmai gyakorlatot. Négy diák –
Bolgovics László, Borbíró Tamás, Szőke Tibor
és Kiss Barna - 2013.09.15-2014.06.15. között
tartózkodik Franciaországban a képzésen.
A program címe: Folyamatos partnerség
és együttműködés az EU iskolarendszerű
szakképző intézményei között.

ellenőrzést megelőző felkészítés lépéseit
hasonlítják össze a hazai módszerrel.
A hosszú évek óta működő Leonardo
programban természetesen nem csak a
ványais diákok utaznak szakmai gyakorlatra,
hanem cserediákok is ellátogatnak hozzánk.
Franciaországból május 11. és 31. között
érkeznek diákok hozzánk, akik a Ványai
középiskola szervezésében a megye több
szervizében végeznek majd szakmai stúdiumot
az előző évek jól bevált gyakorlatának
megfelelően.
Természetesen a következő tanév tervei is
körvonalazódnak már, hiszen az előrelátó
tervezés és szervezés az alapja a bővülő
A „Gépjárművek aktív és passzív biztonsági nemzetközi kapcsolatoknak.
MM
rendszereinek tanulmányozása franciaországi
kis- és középszervizekben, valamint a
személygépjárművek
közlekedéshatósági
ellenőrzést megelőző felkészítés lépéseinek
összehasonlítása” elnevezésű programban a
közlekedésgépészeti szakmacsoport tíz diákja
négy hétig tartózkodott Joigny-ban. A francia
2014 októberében 20 éves lesz az Egres Kis
informatikaoktatás és szoftvertechnológia
Lajos Néptánccsoport. Ebből az alkalomból
megismerése, vizsgálata és összehasonlítása
szeretnénk egy néptáncos találkozót
a magyarországi gyakorlattal a célja a január
rendezni, ahová szeretettel várjuk a régi
12-február 8-ig tartó újabb programnak,
tagokat is.
melyben tíz ványais diák vesz részt az Auchel
Aktív jelenlétre számítunk, ezért aki kedvet
melletti Béthune városában, az André Malraux
érez, vegyen részt velünk a felkészülésben
szakközépiskolában. Március 9-április 6-ig
egy tánc betanulásának erejéig. Várunk
a közlekedésgépészeti szakmacsoport tíz
minden volt táncost, aki újra át szeretné élni
tanulója vehet részt Auchelben, a Fernand
a táncolás élményét! Gyere és próbáljunk
Degrugillier Szakközépiskolában, ahol a
együtt 2014. február 14-én, pénteken 19
gépjárművek aktív és passzív biztonsági
órakor a Művelődési Házban! /Bővebb
rendszereit tanulmányozzák franciaországi
információ: Dittrichné Szegő Hédinél a
kis- és középszervizekben, valamint a
Facebookon vagy személyesen./
személygépjárművek
közlekedéshatósági

Kedves hajdan volt
Néptáncosok!
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TESTVÉRHÁRMAS

A FINTÁK ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

Január 24-én nyílt meg a Finta Múzeum
Vadász Pál Kiállítótermében a Finta testvérek
alkotásaiból egy válogatás. A kiállítás nemcsak
a három testvér plasztikai tevékenységének
jeles darabjait, de néhány eddig nem
látott, új szerzeményt, restaurált munkát is
bemutat a nagyközönség számára immár a
TRIUMVIRÁTUS KAMARATEREMBEN.
A megnyitó remek alkalmat teremtett a
Vadász Pál Kiállítóterem falai között a Finták
kamaratermének avatására is. Kétségtelen,
hogy kisvárosunkban sokan – de nem elegen
- jól ismerik a művésztestvérek munkásságát,
az adományukból született Finta Múzeum
alakulását, a szobrok hazakerülésének
legendás történetét. A művészek két
világháborún is átívelő, Amerikát, Párizst is
érintő pályája, mesébe illő életútja szinte alig
követhető. A kiállítást megnyitó Egri Mária,
művészettörténész idézi fel sorsuk alakulását:
„Finta Sándor és Hajdu Rozália házasságából
1881. június 12-én született meg az apja nevét
öröklő Sándor, két évvel később Gergely, majd
sorrendben István, Árpád, Sámuel és a két
lány, Rózsi és Mária.
Sándor Túrkevén töltött gyermekkorának
kalandos emlékei, Ecseg-pusztai bojtárkodása,
a puszta, a ménes romantikája később visszavisszatér az Amerikában dolgozó művész
írásaiban, visszaemlékezéseiben. A család
a század 80-as éveinek végén elhagyja
Túrkevét, Biharpüspökibe, majd Nagyváradra
költözik. A fiúk – Árpád kivételével, akit
munkásdirektóriumi tagsága miatt 1919ben kivégeztek – mind letették esküjüket a
művészet oltárán. István tehetségére csak
bátyjai leveléből lehet következtetni, s
néhány vázlatának láttán sajnálkozhatunk,
hogy a végzetes tüdőbaj nem tette lehetővé
számára a kibontakozást. A legidősebb,
Sándor és Gergely, valamint Sámuel azonban
szobrászként futotta be a regényes életpályát.
Sándor a négy polgári után a kassai ipariskolát
járja, ahol elsajátította a kézművesipar
alapjait, a kovács, lakatos, rézöntő, a réz- és
bronzmíves mesterségeket. Gergely kőfaragószobrász tanuló, művészi talentuma korán
jelentkezik. Már segédként is kisebb-nagyobb
megbízásokat kapott Váradon. Rendszeresen
mintáz, szabad idejében képzi magát. Eltökélt
szándéka, hogy szobrászművész lesz. István
öccsével – akiben szintén ébredezik a művészi
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hajlam – segédkeznek a kassai dóm építésének
kőfaragó munkálatainál és a debreceni régi
állomás szobrászati díszítésénél. Sámuel a
négy polgári után kőfaragó és vésnöktanuló
lesz, majd felszabadulva beiratkozik az
iparművészeti iskolába. Bátyjai, akik
tanulmányaik, önszorgalmuk révén egyre
közelebb kerültek a művészet templomához,
nagy reményeket fűztek majd’ tíz évvel
fiatalabb öccsükhöz. Szándékuk, hogy közös
műteremben dolgozzanak, az első világháború
után valósulhatott meg. 1918-20 között
rövid ideig együtt dolgozott a három testvér.
Ekkor szövögették közös terveiket, álmaikat
egy valamikori, nevüket viselő, munkájukat
őrző múzeumról. Ezt követően indult
Sándor második feleségével, Kántor Kata
iparművésszel, hogy meghódítsa művészetével
Amerikát. Sándor először Brazíliában próbálta
ki képességeit, egy nemzetközi pályázaton
megnyerte az első díjat, ami lehetővé tette
számára, hogy a riói Világkiállítás vezető
szobrászai közé kerüljön. Sikereinek híre
segít abban, hogy a művészházaspár New
Yorkban telepedjen le. Ekkor 1923-at írunk.
Sándor rengeteget dolgozik, emlékműveket,
monumentális szobrokat készít, emellett
könyveket, esztétikai tanulmányokat, verseket,
színdarabokat is ír. 1940-ben átköltöztek
Los Angelesbe, ahol Finta Sándor művészi
pályája tetőfokára hág. Több pályázaton
nyert aranyérmet, sosem szakadt el hazájától,
elkészítette Petőfi, Madách, Kossuth szobrát.
Gergely élete nem alakult olyan sikeresen,
mint bátyjáé, bár indulása ígéretesebbnek
mutatkozott. Párizsba ment tanulni, ahol
felvette a Zádory Oszkár művésznevet.
Felkereste a legnagyobb élő szobrászmestert,
Rodint, hogy tanulhasson tőle és munkát
találjon műtermében. Rövidesen sikerült
annyi pénzt félretennie, hogy önálló műtermet
nyitott, ezt követően fél napot itt, fél napot
Rodinnél töltött. Nyolc éven keresztül
volt a nagy mesternél, akinek hatása több
munkájára rányomta bélyegét. Gergely
esetében a szecesszió hatása nemcsak abban
nyilvánul meg, hogy kedveli a dúsan tekeredő
inda-, virágdíszítést, de abban is, hogy a
szecesszió iparművészeti törekvéseit magáévá
teszi. A Párizs szerte felkapott díszműárukereskedelem számára övcsattól, gombtól
kezdve alakos tálakig, könyv támasztókig

alkot mindent, ami polgári ízlést követelt.
Táncosnői, karcsú lánykái a kor divatja szerint
eozinból, fajanszból egyaránt készültek.
Párizsból végleg hazatérve itthon is folytatta
ez irányú tevékenységét. Párizsban a biztató
jövő előtt álló Gergely pályáját kettétörte az
első világháború. Internálótáborba került,
majd éveken át hadakozott a műtermében
rekedt szobrainak visszaszerzéséért. Életének
háborús megpróbáltatásait a vele együtt
raboskodó Kuncz Aladár Fekete kolostor
címmel megírt tényregényéből ismerhetjük.
Szabadulása után Sámuel pesti műtermébe tér
haza. Rövid ideig együttmunkálkodott a három
testvér. Sámuel számára azonban ez az idő
nem az önálló alkotómunkát jelentette, hanem
bátyjai terveinek márványba, kőbe faragását.
Sándor kivándorlását követően évekig
együtt maradt Sámuel és Gergely. A művészi
munkából nemigen lehetett megélni, viszont
Sámuel értett egy olyan tetszetős műfajhoz,
amiért a hiú polgárok jó pénzt fizettek. Ha
fogyott a művészethez szükséges pénz, Finta
Sámuel vette szerszámait, s a Városligetben,
hazai vagy külföldi fürdőhelyeken „vágta”
a nyaralók sziluettjeit. Néhány francia
művészről, Rodinről, Desbois-ról készült
portréja, Ady profilképe és egy ABC-s könyv
bizonyítja, hogy mestere volt ennek a ma már
nemigen élő műfajnak.
Amikor 1936-ban beérettnek látszik a
múzeumalapítás gondolata, Finta Gergely
leköltözik munkáival a Túrkevétől kapott,
kiállítóteremként is szolgáló házba. Sámuel
1937-ben felszámolja budapesti műtermét, s
ő is leköltözik ősei földjére, hogy bátyjával
együtt képességüket, művészi talentumukat
városuk szolgálatába állítsák. Tele vannak
elképzelésekkel, munkakedvvel, tervekkel.
Többek között szeretnének egy agyagipari
vállalkozást létrehozni, ahol iparművészeti
kerámiákat, terrakotta szobrokat, vázákat,
edényeket készítenének. Sándor biztatja
őket, egy általa New Yorkban működtetett
Finta Stúdió mintájára formált Túrkevei
stúdió beindítására ösztönzi két testvérét. De
Túrkeve nem New York! Sándor nem akarja
tudomásul venni, hogy itthon édeskevés
a lelkesedés. A városnak nincs pénze sem
múzeum fenntartására, sem kerámiaüzem
létrehozására. A két Túrkevén próbálkozó
Finta-szobrásznak viszont szintúgy hiányzik
az induláshoz szükséges anyagi fedezet.
Műalkotások vásárlására alig telik valakinek,
így aztán marad a sziluett vágás, néhány portré,
síremlék. 1947-től, Gergely halálától szintén
ez jelenti Sámuel fő megélhetési forrását.
1967-ben, a Finta Múzeum átadásakor
érvényben lévő törvény alapján – miszerint
élő művész munkáiból nem lehet múzeumot
létrehozni – Sámuel szobrai nem kerülhettek
az állandó kiállítás anyagába, szobrai csak
1990-ben egészítették ki a gyűjteményt.”
A január 24-én avatásra került kamarateremben
jövő év januárjáig tekinthető meg a Finta
testvérek munkáiból nyílt kiállítás, melyet
ajánlok figyelmükbe!
főszerk.
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Kultúra

MADARÁSZ KATALIN MŰVÉSZNŐ 80 ÉVES
Madarász Katalin túrkevei származású előadóművész több
jubileumot is ünnepelhet ebben az évben: 80. életévét töltötte be
január 23-án, 2014-ben, éppen 60 esztendeje, hogy a rádióhallgatók
a népdalfelvételeit hallhatják az éteren keresztül. Húsz évvel
ezelőtt lett Túrkeve Díszpolgára. Szép hangját, hiteles, színes, ízes
előadásmódját hamar megszerette a közönség. Egy ország kedvence
lett, mielőtt még a hivatásos előadóművészi engedélyét kezébe
foghatta volna. Népszerűsége ez idő óta töretlen, ma is ugyanolyan
lelkesedéssel, magával ragadóan adja elő dalait. Életforma lett
számára a tánc, a dalolás, s annak szeretete. Pedagógus-néptanító
szülei magyar népi kultúránk iránt érzett mély elkötelezettsége,
Madarász Katalin számára is egy életre meghatározó lett. Egyik
riportban így nyilatkozik: ”Első gyermekkori élményeimet
alapvetően meghatározta a tanyai iskola környezete, és az egyszerű
földműves emberek közelsége. Ezek azok a gyökerek, melyek a
kunsági tájhoz kötnek. Büszke is vagyok ezekre a gyökerekre!”
Túrkeve, valamint Szolnok megye sok helyi és nagykunsági népdal
közismertségét köszönheti a Madarász családnak. Az édesapa –
Madarász Károly – által gyűjtött helyi és környéki népdalokból
lánya a Magyar Rádióban hangfelvételre énekelve biztosította a
dalok széleskörű megismerését a hallgatóság számára. Már egészen
kicsi korában szerepelt: kislányként táncolt az édesanyja által
vezetett helyi ”Kölyök Gyöngyösbokréta” tánccsoportban, szavalt
és énekelt az édesapja vezette színjátszó körben. Egyedien szép
énekhangjára az 1953-as szolnoki vásáron figyelt fel egy újságíró.
Ettől kezdve már nem csak a szülővárosi amatőr csoporttal,
hanem profi énekesekkel, népi együttesekkel szerepel. Énekes
szólistája volt a Rajkó Zenekarnak, a Honvéd Együttesnek, a Tímár
Sándor vezette Bartók Együttesnek, s nem utolsó sorban a Tisza
Táncegyüttesnek. A Magyar Rádióban első ízben énekelt a túrkevei
cigányoktól saját maga által gyűjtött cigány dalokat, új műfajt
teremtve, mely kimagasló népszerűségű lett a hallgatóság körében.
Énekesi pályája mindinkább felfelé ívelt, a rádiófelvételek mellett
sikerei miatt Madarász Katalint minden idők leghitelesebb
lemezeket készítettek, s a televízió népdal, majd nótaműsoraiban is népdalénekesének tekintjük. Egyetemes magyar kultúránkhoz való
állandó vendég lett. A magyar nótát is magáénak tekintő énekesnő viszonya, emberi és művészi életútja példaértékű minden magyar
lokálpatrióta módjára sok olyan nótát énekelt hang, illetve tv felvételre,
ember számára. Egész lényében, egyéniségében, hangjában,
amelyek szerzői megyei születésűek voltak, vagy tevékenységükkel modorában, ízlésében és gesztusaiban ízig-vérig a nagykunsági
kötődtek a Nagykunsághoz. Így például: a Mezőtúron született ember érzelemvilágának leghitelesebb kifejezője. Páratlan szépségű
zenetanár, Fejes Imre, a Túrkevén református papi szolgálatot
rádiós és televíziós felvételei generációknak jelentették és jelentik
ellátó Baja Mihály, vagy a Kisújszálláson fiúkollégiumot alapító ma is a szülőföld szeretetét és magát a zenei anyanyelvet, amelyet
Kádas György nótáiból, s természetesen a lista nem teljes. Mély nála hitelesebben, népiségünkhöz illeszkedőbben évtizedek óta
emberi humanitását, emberi empátiáját számtalan alkalommal dalban senki más nem tud közvetíteni, kifejezni. 2014. január 25mutatja segítőkészsége, ha jótékonysági hangversenyre hívják. én születésnapját, a Magyar Kultúra Napja ünnepén köszöntöttük
Szívbetegek, mozgáskorlátozottak, árvíz sújtotta családok javára Túrkevén. A Korda Sándor Színháztermet zsúfolásig megtöltötte
megrendezett műsorokon közreműködik, különösen odafigyelve a
a több mint 400 fős tömeg. Túrkeve Város kulturális életének
szűkebb hazájában történő eseményekre. Évtizedek óta önzetlenül, szereplői, amatőr csoportjai, produkcióikkal köszöntötték a magyar
fáradtságot nem ismerve tartja előadásait a történelmi Magyarország népdal-, cigánydal és magyar nóta előadóművészét. Madarász
településein, nemzeti identitásunkat erősítve. Európa minden Katalin szülei híres pedagógusai voltak városunknak, akik
országában fellépett, s a világ sok-sok országában népszerűsítette
népzenei gyűjtéssel, néptánc oktatással is foglalkoztak. Ma többek
dalkincsünket. Énekelt a világ leghíresebb hangversenytermeiben:
között emléküket a Madarász házaspár utca név őrzi. A művésznő
a Royal Albert Hallban, a Carnegie Hallban, de a legkisebb falu köszöntése január 23-án, délben a Dankó Rádió egyenes adásában
kultúrházába is mindig szívesen ment. A legnagyobb sikereket elérve kezdődött, majd két nap múlva Túrkevén folytatódott. Madarász
is megmaradt olyan „kevi lánynak”, aki már gyerekkorában is volt: Katalint személyesen köszöntötte a Színházteremben dr. Fazekas
egyszerű, hagyománytisztelő, népzenei kincsünket magas szinten Sándor miniszter, dr. Szabó Zoltán polgármester, a díszpolgárok
ápoló előadóművésznek. Ezért szülővárosa 1994. október 23-án nevében Kórizs István, aki osztályfőnöke volt a középiskolában,
Túrkeve Város Díszpolgárává választotta. Az évtizedek óta magas Füleki Gábor festőművész, aki osztálytársa volt. Köszöntését
színvonalú, értéket közvetítő, mintaértékű művészi teljesítményét küldte dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott is. Az életmű,
a Zeneművészek- és Táncművészek Szakszervezete 2006-ban amelyet Madarász Katalin mondhat magáénak, példa lehet sokak
Életmű-díjjal köszönte meg. 2012. augusztus 20-a alkalmából számára. Népszerűsége évtizedek óta töretlen, világszerte hirdeti
Magyarország köztársasági elnöke – Magyarország népi kultúráját a magyar kultúra kincsestárának értékeit. Szülővárosa, Túrkeve
egyéni stílusban, egyszerű természetességgel, hitelesen tolmácsoló, büszke Madarász Katalin művészetére, s hálás azért, hogy bármely
nagy népszerűségnek örvendő előadó-művészetéért - a Magyar világtájon lép is fel, hirdeti: ő a nagykunsági város szülötte.
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta. Előadóművészi Isten éltesse a művésznőt, sok-sok tisztelőjének dalaival, nótáival
nagysága, töretlen népszerűsége, közvetlen, mégis utánozhatatlan,
adjon lelki erőt, támaszt, sokszor vigaszt is!
egyedi előadásmódja, a népi kultúránk ápolásában tett erőfeszítései,
Dr. Szabó Zoltán
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TÚRKEVE

A Túrkevei Kulturális Egyesület és a
Túrkevei Református Egyházközség
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, szeretteit

Beszélgetés a családról
című előadássorozatának második alkalmára.
„Történetek, tanulságok a családról”
A gondolatébresztő előadást tartja
és a beszélgetést vezeti: Kereszti Roland, református lelkész
Várjuk a családok felnőtt tagjait:
szülőket, nagyszülőket, családalapítás előtt állókat, családosokat,
egész vagy csonka családban élőket
Helyszín: Városi Könyvtár
Időpont: 2014. febr. 24. hétfő, 17 óra

TISZAMENTI REGIONÁLIS
VÍZMŰVEK ZRT.

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

Tűzoltósági hírek
z elmúlt időszak eseményeiről: január 3-án,
a kora esti órákban két személygépkocsi
ütközött össze a Petőfi és a Kenyérmezei
út kereszteződésében. Az ütközés során az
egyik jármű utasait a mentősök kórházba
szállították. 7-én a Zádor út egyik lakó
ingatlanában, a szobában tüzet gyújtottak,
kiérkezésünkkor az épület átvizsgálása
során megállapítottuk, hogy a szobában
levő beépített kemencének hiányzott az
ajtaja, ezért a tűz fénye volt látható az
utcáról. Az eset téves jelzésnek minősült.
10-én a város fenyőfáján lévő díszek
leszedésében
nyújtottunk
segítséget,
illetve a fát szállítottuk el. Ugyanezen a
napon a délutáni órákban jelzést kaptunk,
miszerint a Jókai úton egy bálás kazal, vagy
kazán kéménye ég. A jelzett helyen kazán
kéménye füstölt erőteljesen, mivel a fűtésre
használt szalmabála nyers volt. Az épületet
átvizsgáltuk, tűzre utaló jelet nem találtunk.
11-én a déli órákban riasztották egységünket
a Május 1. utca egyik lakóingatlanához. Az
ott lakó személy feltehetően öngyilkossági
szándékkal egy gázpalack felrobbantásával
fenyegetőzött. Az utca egy szakaszát
lezártuk, és a szomszéd ingatlanokban
lakókat felkértük, hogy hagyják el lakásukat
a veszély elhárításáig. Az ügyeletes orvos
12

segítségével és a rendőrség munkatársainak
gyors intézkedésének köszönhetően rövid
időn belül elhárult a veszély. A személyt
a mentősöknek átadták, akik kórházba
szállították. 12-én az esti órákban Mezőtúr
és Túrkeve között a Tisza II. csatorna mentén
nádas égett. A felderítés során észleltük, hogy
a nádas kis területen, illetve mellette egy
ott hagyott körbála ég, ami veszélyezteti a
nádas többi részét. A tűzet eloltottuk, az eset
során a körbála megsemmisült. 17-én Deák
Imre asztalos elkészített számunkra egy
üveges vitrint, amit Bútor Sándor elhunyt
tűzoltó bajtársunk emlékére készíttettünk. A
vitrinben láthatóak kitüntetései, oklevelei,
emlékérmei, fényképei, munkásságának
története. A vitrint a tűzoltóság „Akikre
emlékezünk…” emlékfalán helyeztük el,
ami mellé szintén további két bajtársunk,
a közelmúltban elhunyt Monoki Zoltán
tü.o és Nádudvari Zoltán tü.o bekeretezett
fényképét is felhelyeztük. Ezúton köszönjük
Deák Imre asztalos munkáját és önzetlen
segítségét! Január 22-én telefonon érkezett
jelzés, miszerint a Széchenyi utcában egy
tűzjelző bejelzett, az eset téves jelzés volt.
23-án az egység a böllértalálkozóra szerelte
össze a szúrószínpadot a kemping területén.
24-én leesett az első hó, ezért kérjük,

fokozottabb figyelemmel a közlekedjenek!
Január 25-én riasztottak bennünket a
kisújszállási országútra, miszerint egy
személygépkocsi árokba borult, személyi
sérülés nem történt, az egység a műszaki
mentést elvégezte, a gépjárművet az árokból
kivontatta, majd annak a tulajdonos lakásáig
történő vontatásában segített. Szeretnénk
megköszönni Ábrahám Károlynak az
önzetlen segítségét és támogatását,
Kelemen Józsefnek, aki egy Honda átemelő
szivattyút ajánlott fel szervezetünknek,
illetve valamennyi önzetlen támogatónknak,
aki segítette munkánkat! Még mindig
várjuk önkéntesek jelentkezését, akik
munkájukkal
kívánnak
hozzájárulni
településünk tűzvédelméhez. Településünk
tűzvédelme közös érdek, segítsen, hogy
segíthessünk. Közeleg az adóbevallások
ideje, kérjük, támogassák egyesületünket
adójuk 1 %-ával! Adószámunk 188371081-16. Támogatásukat köszönjük! Önökért,
az Önök biztonságáért!
Elérhetőségeink:
Személyesen: Túrkeve, Táncsics. M. 1-3.
Telefonon: 0-24 óráig a 06/20-991-26-36
és a 06/56-361-100 számokon.
Sörös Tibor pk.
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Sport

DAKAR-KRÓNIKA
3:42:10 óra, 2. Franciasco López Contardo (chilei, KTM) 39 másodperc
hátrány, 3. Joan Barreda Bort (spanyol, Honda) 2 perc hátrány, …70.
DÉSI JÁNOS (MAGYAR, KTM) 1:33:04 óra hátrány.
Quad: 1. Marcos Patronelli (argentin, Yamaha) 4:40:37, 2. Lucas
Bonetto (argentin, Honda) 2:54 p hátrány, 3. Rafal Sonik (lengyel,
Yamaha) 4:54 p hátrány.
Autó: 1. Stéphane Peterhansel, Jean-Paul Cottret (francia, Mini)
3:52:05, 2. Carlos Sainz, Timo Gottschalk (spanyol, német, SMG) 46
mp hátrány, 3. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (dél-afrikai, német,
Toyota) 5:34 p hátrány, …76. SEBESTYÉN SÁNDOR, BOGNÁR
JÓZSEF, UNGVÁRI MIKLÓS (MAGYAR, TOYOTA) 5:59:28 ÓRA
HÁTRÁNY. (2 ÓRA BÜNTETÉS).
Kamion: 1. Anton Sibalov, Robert Amatics, Almaz Kisamijev (orosz,
Kamaz) 4:11:37, 2. Marcel van Vliet, Marcel Pronk, Artur Klein
(holland, holland, német, MAN) 1:49 p hátrány, 3. Gerard de Rooy,
Tom Colsoul, Darek Rodewald (holland, belga, holland, Iveco) 9:12 p
hátrány.
Az összetettben:
Motor: 1. Barreda Bort 6:09:41, 2. López Contardo 2:03 p hátrány, 3.
Sunderland 2:33 p hátrány, …76. DÉSI 2:10:35 ÓRA HÁTRÁNY.
Hihetetlen, de eltelt egy év, s mi újra a Dakar eseményeit osztjuk meg
Quad: 1. Patronelli 7:19:39, 2. Bonetto 3:50 p hátrány, 3. Sonik 6:06 p
Önökkel a Sandlander Team jóvoltából. A verseny minden napján hátrány.
eljuttatták szerkesztőségünkbe a kalandokban bővelkedő történések Autó: 1. Peterhansel, Cottret 6:17:02, 2. Sainz, Gottschalk 28 mp
láncolatát. A csapat minden nehézségéről, sikeréről, öröméről, bánatáról hátrány, 3. Nasszer al-Attijah, Lucas Cruz (katari, spanyol, Mini) 4:10
hírt kaptunk, melyet ez alkalommal kedves Olvasóink is olvashatnak:
p hátrány, ., …80. SEBESTYÉN, BOGNÁR, UNGVÁRI (MAGYAR,
Somfai begyújtotta a rakétákat, Sebestyén Gordont vontatta
TOYOTA) 7:09:40 ÓRA HÁTRÁNY (2 Ó BÜNTETÉS).
Az utolsók között rajtolva a TOP10-be érkezett Somfai Mátyás a Dakar Kamion: 1. Van Vliet, Pronk, Klein 7:00:39, 2. Sibalov, Amatics,
első napján. Az UNIQA Sandlander Team quadosa a kilencedik lett a
Kisamijev 4:55 p hátrány, 3. De Rooy, Colsoul, Rodewald 8:35 p
Rosario és San Luis közötti 809 kilométeres szakaszon, ami minden hátrány.
idők legjobb magyar motoros szelektív eredménye. Sebestyén Sándorék
Robby Gordonnal keveredtek kalandba: közel 30 kilométeren vontatták
Sebestyénék óriásit ugrottak előre az egyik
az amerikai sztárpilótát. „Ez nem az a ’kávéház’, amit megszoktunk,
legnehezebb napon
itt mindenki vérre ment az előzésekkel” – mondta a quados a célban,
miután mintegy 30 versenytársát utasította maga mögé. „Mivel még
Négy napja még a 116. helyről követte az autós mezőnyt a Sebestyén
nincs Dakaros múltam, elég hátulról indultam és 180 kilométeres mért
szakaszon húsz kilométert leszámítva mindenhol óriási por volt. A Sándor – Bognár József – Ungvári Miklós autós trió, azóta azonban
több mint 60 helyet meneteltek előre a Dakaron.
legnehezebb feladat az előzés volt, elég szűk helyeken mentünk, ahol
viszont szélesedett az út, ott gyorsabb is volt és azért volt nehezebbAz UNIQA Sandlander Team versenyzői a szériaautós kategóriában
feltörni. Azt a csapatutasítást kaptam, hogy próbáljak a mezőny a hetedik helyen állnak, az összetettben pedig az 54. helyről várják
első harmadába kerülni, nos, ez megtörtént” – jegyezte meg Somfai a folytatást. „Bár rettentő hosszú volt, ez a nap tetszett eddig a
Mátyás, hozzátéve: a következő napok taktikája, hogy nincs taktika, legjobban” – összegzett a célban a pilóta. „Végig meg tudtuk őrizni
a higgadtságunkat és zéró kockázattal haladtunk előre. Nagyon
egyik napról a másikra kell koncentrálnia. A versenyző szerint a quad
hibátlanul működött és ő is tartotta magát a jól bevett szokáshoz, örülünk, hogy a taktikánk ennyire eredményes, ez az eddigi legjobb
nem vállalt nagyobb rizikót sehol. Kockázatot a Sandlander autós napi eredményünk a Dakaron, de óvatosak vagyunk, messze még a
vége. Mindig rossz látni azokat, akiknek véget ér a verseny, de akinek
triója sem vállalt, kalandban azonban volt részük. „Megláttuk Robby
Gordonékat ahogy állnak a szelektíven és megkérdeztük, tudunk-e tudunk, segítünk. Ahogy korábban Robby Gordont is kihúztuk a
bajból, ma is két egységnek tudtunk segítő kezet nyújtani”. A negyedik
segíteni. Nagyon megörült nekünk és 28 kilométeren keresztül húztuk
őket a célig. Ennek ellenére úgy érzem, hogy nem vesztettünk sok időt versenynap egyébként nemcsak érzésre tűnt hosszúnak, 2005 óta nem
a segítségnyújtással és jó időt tudtunk menni” – mesélte Sebestyén volt olyan hosszú szelektív, mint ma. A San Juan és Chilecito közötti
Sándor. A széria Toyotával indult pilóta úgy látja: a csapategység is – folyóátkelésekkel és vadnyugati kanyonokkal szegélyezett - 868
jól működik az autóban. „Összeállt mindenkinek a feladata, Ungvári kilométeren kétszer is mérték az időt, előbb 217, utóbb 284 kilométeren.
Miki tudott segíteni a navigációban Bognár Józsefnek, azt hiszem, Csütörtökön Tucumánba tart a mezőny, az autósok ismét nem fogják
hiányolni a kilométereket: összesen 912-t kell majd megtenniük.
hamar összekovácsolódtunk” – tette hozzá. Az autós trió az összetett
99. helyén ért célba, a T2-es kategóriában pedig hetedikek. Az első
Sebestyénék tovább szárnyalnak a Dakaron
napi szakasz egyébként elég mozgalmasra sikeredett, rázós szakaszok,
murvás utak és vízátfolyások váltották egymást és volt mintegy 1600
Újabb öt helyet javított az UNIQA Sandlander Team autós egysége
kilométer szintkülönbség is.
a Dakar ötödik napján, kategóriájukban pedig már az előkelő ötödik
Somfai beért a táborba, de már megy tovább
Nagy nehézségek és küzdelem árán Somfai Mátyás beért a táborba helyen tartanak. Az eredményt nem adták könnyen, a Chilecito
a Dakaron, de alig 20 perc után már indulnia is kellett a harmadik és Tucumàn közötti 912 kilométer alaposan megdolgoztatta a
szelektívre. Az UNIQA Sandlander Team quadosának hétfőn versenyzőket. „Kegyetlen nap volt, ilyenre az elmúlt három évből
üzemanyag-problémái voltak, de hősies csatában célba ért. Igaz, nem is emlékszem” - kezdte az egység navigátora, Bognár József. „A
több ellenőrző-pontot is kihagyott, de a szervezők engedték, hogy tájékozódás kifejezetten nehéz volt, a dűnesorokon például alig voltak
nekivágjon a keddi összekötőnek. Az biztos, hogy büntetést kap, de követhető pontok, míg máskor sokkal egyértelműbb helyzetek vannak”
erről csak este vagy másnap döntenek majd. Azért is bosszantó az AC- - tette hozzá. A 211, majd 205 kilométeres mért szakaszok nehézségeit
ecsetelte a pilóta, Sebestyén Sándor is. „Nekem sem rémlik hasonló
pumpa meghibásodása, mert a pilóta vasárnap kilencedik lett, s amíg
versenynap, hajnalban indultunk és éjjel 2-re értünk a bivakba. A
jól tudott haladni, hétfőn is a nyolcadik-kilencedik pozíciót birtokolta
pályán egy, a Selyemút ralin megismert párosnak is tudtunk segíteni,
a kategóriában.
pedig nagy riválisaink, ők is T2-ben versenyeznek. Az ásás nálunk
2014-es Dakar-rali, 2. napjának tömör összefoglalója a számok és sem maradt el, a feshfesh homokban könnyen felül az autó alja”. Ha
már az autónál tartunk, az is megszenvedte a napot. „Kapott rendesen
eredmények tükrében:
San Luis-San Rafael, motor/quad: az össztáv 663 kilométer, a szelektív a Toyota, de szerencsére nincs olyan baja, amit a szervizcsapatunk
szakasz hossza 359 km; autó: az össztáv 737 kilométer, a szelektív ne tudna orvosolni reggelre” - jegyezte meg a pilóta. A Sebestyén
Sándor - Bognár József - Ungvári Miklós trió a csütörtöki napot az 52.
szakasz hossza 433 km; kamion: az össztáv 704 kilométer, a szelektív
szakasz hossza 400 km). Motor: 1. Sam Sunderland (brit, Honda) helyen zárta, a kategóriában pedig a negyedik leggyorsabb volt, míg
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az összetett értékelésben a 49. helyről várják a folytatást. Pénteken vezet a mezőny útja, az autósok 459 kilométert teljesítenek, amelyből
Tucumánból Saltába visz az út, az autósok 694 kilométert teljesítenek, 422 lesz a mért szakasz.
ebből 156 és 104 kilométer lesz a szelektív.

Sebestyén: ez volt eddig a legjobb napunk!
Kimondottan jó napot zárt a Sebestyén Sándor – Bognár József –
Ungvári Miklós alkotta autós egység a Dakar hatodik napján, az UNIQA
Sandlander Team pilótájának eddig ez a pálya tetszett a legjobban. Az
egység 54. helyen ért célba, amivel az összetett 51. helyén áll, a T2es kategóriában pedig hatodikak. „Nekem és az autónak is nagyon
fekszenek a murvás szakaszok, a kocsi pedig nagyon stabilan vette a
sok-sok kanyart, hajszálpontosan működött minden. A szervizcsapat
éjszakai munkája nélkül nem ment volna minden ilyen olajozottan,
hálás vagyok nekik” – mondta a célban Sebestyén Sándor. A pilóta az
összekötő szakaszokat kissé hosszúnak tartotta és mint mondta, ez az
eddigi legnehezebb Dakarja. Az autós trió a rengeteg fanatikus nézőnek
nagyon örült, annak azonban már kevésbé, hogy a szerpentines, szűk
utakon nem lehetett kockázatmentesen előzni, így többször beragadtak
mások mögé. „Az elmúlt hat napban eléggé elfáradtunk, úgyhogy
nagyon jó, hogy holnap pihenőnap lesz. Szeretnénk végiglátogatni az
ismerőseinket a bivakban, sokan közülük a szériaautós kategóriában
nagy riválisaink, de a pályán kívül jó kis barátságok szövődnek.
Emellett át kell beszélni a következő hét csapattaktikáját és az autóra is
ráfér egy alaposabb vizit. Az biztos, hogy babonából nem mosatjuk le a
Toyotát, ahogy a szakállunk is megmarad a verseny végéig” – mondta
mosolyogva a versenyző. A cselgáncsozó Ungvári Miklósnak leginkább
az edzések hiányoznak a világ legkeményebb tereprali versenyén, mint
mondta, nem szokott ennyit egy helyben ülni, ezért holnap biztosan
szakít időt a sportra.

Nehéz dűnés napon javítottak Sebestyénék

Az igazi dűnejárók napja volt a keddi a Dakaron, a 422 kilométeres
szelektíven Sebestyén Sándorék 3 helyet javítottak az összetettben.
Az UNIQA Sandlander Team pilótája az első 200 kilométert érezte a
leghosszabbnak, mint mondta, jócskán kellett tekergetni a kormányt
a szakadékokkal teli szakaszon. „Láttunk néhány fejre állt vagy
kettészakadt autót, ez óvatosságra intett bennünket. Az eleje nagyon
gyilkos volt, de az azt követő dűnesor sem mondható gyerekjátéknak.
Noha egész nap lefelé mentünk a magas hegyről, az utolsó 3 kilométer
izgalmas és látványos volt, egy szinte függőleges homokpartfalon
kellett lejönni, sok száz néző szeme láttára. Ezen nem volt szabad
fékezni, de nem is kellett, tökéletesen uraltam az autót” - mesélte
Sebestyén Sándor. A pilóta Bognár Józseffel és Ungvári Miklóssal a
62. helyen ért célba, az összetettben pedig eddigi legjobb helyükön, a
46. helyen járnak. Iquique egyébként az idei Dakar legészakibb pontja,
innen a mezőny szerdán Antofagastába indul. A távból mindössze 31
kilométer lesz összekötő, a fennmaradó 422 kilométer pedig szelektív.

Sebestyénék tovább javítottak a leghosszabb
szelektíven

Az eddigi legjobb, azaz a 45. helyen jár az összetett értékelésben
az UNIQA Sandlander Team autós egysége a Dakaron; Sebestyén
Sándorék az Atacama sivatag minden nehézségét megtapasztalva
értek be az El Salvador-i célba. Az alakulat ezúttal egy uruguayi
quadosnak nyújtott segítő kezet. „Mauro Almeida lánca leszakadt, és
mindenki otthagyta a pályán, mint Szent Pál az oláhokat. Az utolsó 30
kilométeren behúztuk a táborba, nagyon hálás volt, hiszen időben beért
Kemény nap a Dakaron
az idei Dakar egyik kulcsszakaszán és holnap is rajtolhat” - mesélte a
pilóta. Sebestyén Sándor a dűnés szekciót tartotta a legnehezebbnek az
A két napja tartó esőzés ellenére nem rövidítettek a Dakar hetedik Antofagasta és El Salvador közötti 605 kilométeres szelektíven, mint
versenynapján, az UNIQA Sandlander Team autós egysége a 60. helyen mondta, piramisszerű helyeken kellett átkelni. „Copiaponál a hegytetők
ért célba a 763 kilométeres nap végén. „Váratlanul hosszú nap volt, sok igazán csalókák voltak, nagyon szűk volt a csúcs, majd rendkívül
koncentrációt igényelt” – foglalta össze a táborban a csapat pilótája, meredeken indult le az út” - jegyezte meg. „Néha már-már a Gyűrűk
Sebestyén Sándor. „Szép kis magaslatokban jártunk, 3800-4000 méter urában éreztük magunkat, olyan magaslatokban jártunk, hogy attól
magasan is megfordultunk. Itt időnként a Toyotának is kevés volt a
féltünk, repülővel ütközünk” - fogta tréfásra mondandóját a navigátor,
levegő, de nagy gond nem volt vele. A szakasz nagyon hasonlított a Bognár József. A csapatnak ma bőven akadt dolga a kerekekkel is: hol
tegnapelőttire, gyors és szerpentines részek is voltak, ugyanakkor
cserére volt szükség egy defekt miatt, hol a változó terepviszonyok
nagyon sok volt a víz mindenütt. Bár az előző esti eligazítás szerintmiatt kellett leengedni vagy éppen újra felfújni. Az Ungvári Miklós
lehetett rövidítésre számítani, erre nem került sor, mind az 533 kilométer
cselgáncsozóval versenyző trió csütörtökön 52-ként látta meg a célt,
szelektívet teljesíteni kellett”. A versenyző most is a biztonságra
az összetettben pedig a 45. helyről várják a folytatást. Az utolsó előtti
törekedett, nem veszélyeztette a kiesést. „A pályán egyre több a
napon La Serenába indul a mezőny, a 699 kilométeres össztáv fele lesz
kiszámíthatatlan tényező, ma például egy láma szaladt át előttünk,
mért szakasz, közte az utolsó 150 kilométernyi „vízválasztó” homokkal,
úgyhogy oda is kellett lépnem a fékre. Szerencsére mindhárman
elég éberek vagyunk” – jegyezte meg Bognár Józsefre és Ungvári
Miklósra utalva. Az autós trió a Salta körül rendezett versenynapon a
60. egységként ért célba, amivel az összetett 50. helyére iratkoztak fel,
a T2-es kategóriában pedig hetedikek. Hétfőn a Dakar országot vált:
az autós és kamionos mezőny Chilébe megy, ahol a 823 kilométerből
302 lesz a mért szakasz. Mindeközben a motorosok és a quadosok már
Bolíviában vannak, a mezőny a calamai táborban egyesül.
Chile porral és széllel várta Sebestyénéket
Tetőtől talpig porosan érkezett az első chilei táborba az UNIQA
Sandlander Team autós triója, a lisztszerű homokban azonban sikerült
javítaniuk eredményükön: jelenleg az összetett 49. helyén állnak,
a szériaautós kategóriában pedig feljöttek a hatodik helyre. „Végig
ezen a laza homokon mentünk, amit a szél ráadásul jól felkavart, így a
tájékozódás sem volt egyszerű” – mesélte a csapat navigátora, Bognár
József. „Az argentin – chilei határig összekötőn mentünk és fantasztikus ami még alaposan megtréfálhatja azokat, akiknek már csak a cél jár a
helyeket láttunk, utána viszont már nem a jó látási viszonyokról volt
fejükben és nem koncentrálnak kellőképpen a napi feladatra.
ismert a 302 kilométeres mért szakasz. Rajtunk és az autón is vastagon Sebestyénék másodszor is legyőzték a „mumusukat”
áll a por” – szemléltette a helyzetet. Az alakulat ismét megmutatta Az utolsó nagy kihíváson is túl van az UNIQA Sandlander Team autós
sportszerűségét és egyik legnagyobb riválisukat elhúzták a szelektív egysége, Sebestyén Sándorék a 47. helyről vágnak neki a Dakar utolsó
rajtjáig, hogy legyen lehetőségük a pályán megmérkőzni. „A rajt
napjának.
előtt úgy 30 kilométerrel álltak, nem akartuk, hogy így legyen vége a
„Ez a szakasz volt a mumusunk, két éve itt estünk ki, majd tavaly
versenyüknek, ezért időben áthúztuk őket a rajtvonalon, onnantól pedig sikeresen megcsináltuk. Most kettő-egy az állás a javunkra, azt kell
nekik kell boldogulniuk” – vette át a szót Sebestyén Sándor. A pilóta
mondjam, annyira elszántan indultunk csatába, hogy ha kellett volna,
elmondása szerint 5-6 autót is meg tudtak előzni és egészen magasan,
a hátunkon hozzuk ki a Toyotát” - viccelődött a célban Sebestyén
4800 méteren is jártak a hétfői versenynapon. A Salta és Calama Sándor. „A sziklás részen ma is volt egy defektünk, a homokot pedig
közötti szakaszon újabb terepviszonyokkal ismerkedett meg az egység nagyon széttúrták az előttünk haladók, így minden kilométernek
harmadik tagja, Ungvári Miklós. „Ilyen homokot még sosem láttam, megvolt a maga szépsége. Aki holnap ott lesz Valparaísóban, az
örülök, hogy nem kellett ásnunk benne és minden gördülékenyen ment. messzemenőkig megérdemli. Bár a szerencsének is megvan a szerepe,
Emellett a határ után azt is érdekes volt látni, mennyivel kevesebb a
rengeteg befektetett munka, precíz háttércsapat, jó technika is kell.
néző Chilében, de azért így is akadtak lelkes szurkolóink” – mondta
Gyorsan kell dönteni a rizikós helyzetekben, de azt gondolom, végig
az olimpikon dzsúdós. A trió a napot az 58. helyen zárta, a T2-es tudtuk tartani magunkat az előre lefektetett taktikához és egyenletesen
kategóriában pedig az ötödikként látták meg a célt. Kedden Iquique-be
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mentünk. Nem könnyű egy szériaautóval
megfelelni egy ilyen komoly mezőnyben,
éppen ezért az autómra és a T2-es nyolcadik
helyre is nagyon büszke vagyok” - összegzett
a pilóta. Ungvári Miklós szerint az egyik
legmozgalmasabb napon vannak túl. „Nagyon
belejöttem a dakarozásba, sok volt a jövésmenés, ásni is kellett, nagyon jól működött
a csapategység. A 350 kilométeres szelektív
után ugyanennyi összekötő volt a táborig és
útközben volt időnk kibeszélni a történteket.
Noha egy rövid versenynap még hátravan,
fura lesz abbahagyni” - mondta az olimpikon.
A Sebestyén Sándor - Bognár József - Ungvári
Miklós autós trió pénteken 56.-ként ért célba,
az összetettben pedig 47.-ek. Szombaton 535
kilométer vár a versenyzőkre a valparaísói
pódiumig, a mért szakasz 157 kilométer lesz.

Sebestyénék a 46. helyen
teljesítették a Dakart
Örömautózás és örömkönnyek - így lehetne
jellemezni az idei Dakar rali zárónapját az
UNIQA Sandlander Team autós egységének
szemszögéből. A Sebestyén Sándor - Bognár
József - Ungvári Miklós trió az utolsó 157
kilométeres szelektívet az 53. helyen zárta,
és mint mondták, minden percét élvezték
a gyors, ám poros pályának. „Nem tudom
kifejezni azt az örömöt, amit érzek; nagyon
büszke vagyok a csapatomra, az áldozatosan
dolgozó szervizcsapatra és magára az autóra
is. Szériakategóriában az utolsó pillanatokig
nagy volt a meccs, végül megismételtük a
tavalyi hetedik helyünket, elégedett vagyok.
Ráadásul teljesítettünk egy másik vállalást
is: megígértük Ungvári Mikinek, hogy
végigvisszük a Dakaron és lám, itt van a célban.
Ő most már a 2016-os olimpiára készül, mi
pedig a 2015-ös Dakarra gondolunk, újra itt
leszünk és meg akarjuk csinálni, ugyanebben a
felállásban, Sandlander-színekben” - jelentette
ki a pilóta, Sebestyén Sándor a célvonalnál.
A csapat január 5-én 153 másik autós egységgel
rajtolt Argentínából, majd 13 versenynap és
9395 kilométer után a 46. helyen érkezett meg
a chilei Valparaísóba. Fantasztikus sikerükhöz
szívből gratulálunk!

Mozdulj Túrkeve!
A Túrkevei Városi Sportegyesület 2014.
március 8-9-én sporthétvégét rendez,
amelyen változatos eseményekkel várja a
sportolni vágyókat. A Mozdulj Túrkeve!
sportrendezvényén Túrkeve legkülönbözőbb
pontjain
várják
a
kisebb-nagyobb
bemutatók és versenyek az érdeklődőket.
A programban a teljesség igénye nélkül
szerepelnek labdajátékok, küzdősportok,
akadályverseny, futás és gyógytorna illetve
a hagyományos magyar sportok sem
maradhatnak ki. A rendezvény folyamán
mindenkinek lehetőséget biztosítunk, hogy
az általa kedvelt sportágban megmérethesse
magát. A nap végén nemcsak az ügyességet,
a gyorsaságot, hanem a kitartást is
díjazzuk. Az egyes sportágak teljesítéséért
a résztvevők pontokat kapnak, amelyeket
nyereményekre, ajándéktárgyakra lehet
váltani. A részletes programokat a városban
kihelyezett plakátokon és a 30/411-2272es telefonszámon ismerthetik meg az
érdeklődők.
TVSE Tömegsport Szakosztály
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Sport, egyéb hírek

Az Amadeus Rádió műsora
Hétfő
05:00 - 06:00 Világjáró ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
benne: 15:00 - 18:00 „GÓÓL” Sportpercek
Németh Ádámmal
22:00 – 23:00 Magyar lelátó sportmagazin
majd non-stop zene kedd 04:00-ig
Kedd
04:00 – 06:00 Erdőjárók ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
benne: 15:00 - 18:00 „Tempomat” autós
percek Hajdú Csabával
22:00 – 23:00 Nekem 80
majd non-stop zene szerda 05:00-ig
Szerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
22:00 – 24:00 „Kapcsolódjunk” Novák Péter
kulturális magazinja a fővárosból
majd non-stop zene csütörtök 04:00-ig
Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal

16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és
művészeti magazin
22:00 – 23:00 „Együtt-ható” családbarát
magazin
majd non-stop zene péntek 04:00-ig
Péntek
04:00 – 06:00 Kultusz ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
22:00 - 23:00 „Világjáró” utazási magazin
majd non-stop zene szombat 05:00-ig
Szombat:
05:00 – 06:00 Nekem 80 ismétlés
08:00 - 14:00 „Amadeus Weekend” - élő
zenés műsor
14:00 - 18:00 „Amadeus RETRO – zenei
műsor
majd non-stop zene vasárnap 05:00-ig
Vasárnap:
05:00 – 06:00 „Együtt-ható” ismétlés
08:00 - 14:00 „Amadeus Weekend” – élő
zenés műsor
benne: 10:00 – 12:00 „Zamat” gasztronómiai
magazin Kis Katával
14:00 - 18:00 „Habcsók” Kolonich Éva
műsora
22:00 – 24:00 „Erdőjárók” vadász –
környezetvédelmi magazin
majd non-stop zene hétfő 05:00-ig

Díjtalan lakossági
főszerk. hallásszűrés a
Dr. Nánási Lajos Egészségházban
2014. február 14. ( péntek) 9-11 óra
2014. március 21. (péntek) 9-11 óra
2014. május 16. (péntek) 9-11 óra
2014. június 13. (péntek) 9-11 óra

Állatorvosi ügyelet

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!

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

Véradás lesz Túrkevén, a Művelődési
Házban 2014. február 19-én,
szerdán 8,00 - 12,30-ig.

ORVOSI ÜGYELET

HALOTTAINK

TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM
ALATT
M u n k a n a p o k o n 17.00-tól
másnap reggel 7.00-ig.
Munkaszüneti napot megelőző nap 17.00tól,
a munkaszünetet követő napon reggel
7.00-ig.
Tel: +36 30/627-29-89

Csíder Sándorné Szabó Ilona /77/
Koós Sándor /64/
Gotthárd Istvánné Bernáth Mária /57/
Donkó Mátyás /67/
Mikola Mihályné Gyulai Krisztina /88/
Emléküket kegyelettel megőrizzük.
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Fizetett hírdetés

Meghívó!
Tisztelt Érdeklődő!
Meghívjuk Önt a Túrkevei Művelődési
Házba
2014. február 12-én(szerda) 17 órára
lakossági fórumra.
OZSVÁTH LÁSZLÓ
az összefogás jelöltje vendégeként
DEBRECZENI JÓZSEF író, politikus
mondja el véleményét a jelenlegi
hatalomról,
a jövő esélyeiről
majd dedikálja könyveit.
az „összefogás” szervezői
Fizetett hírdetés

Tájékoztató az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 számú „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése”tárgyú
nyertes pályázatról
Mezőtúr Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 számú „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi
útjainak a fejlesztése” című pályázatával.
Az Észak- Alföldi Fejlesztési Ügynökség, mint Közreműködő Szervezet, 2013. szeptember 13-i keltezésű levelében értesítette az
Önkormányzatunkat arról, hogy az Irányító Hatóság vezetője 324 730 332 Ft összegű támogatásban részesítette a projektet. A teljes beruházási
összeg 360.811.480 Ft, az önkormányzati saját erő pedig 36.081.148 Ft. A Támogatási Szerződés megkötésére 2013. október 11. napján került
sor.
A pályázat keretében belterületi gyűjtőutakra és lakott településrészeket összekötő külterületi gyűjtőutak felújítására lehetett pályázatot benyújtani.
A beruházás öt önkormányzati gyűjtőút felújítására irányul.
A gyűjtőutak főbb naturális mutatóit az alábbiakban mutatjuk be:
Balassa Bálint út: a gyűjtőút 6 méter szélességben és 1333 méter hosszban a Földvári úttól a Sugár útig kerül teljes burkolat felújításra. Az út
meglévő aszfaltburkolata az évek folyamán mind burkolat minőség, mind burkolatfelület tekintetében jelentősen megromlott.
Vásárhelyi Pál út: a gyűjtőút 6 méter szélességben és 470 méter hosszban a Szolnoki úttól az Akasztó-érig kerül felújításra. A jelentős
járműforgalomból kifolyólag a meglévő aszfaltburkolat szerkezete elhasználódott, a meglévő közművek fedlapjai nagy százalékban elmozdultak
balesetveszélyesek
Széchenyi út: a Cs. Wagner József úttól 200 méter hosszban és 6 méteres szélességben kerül felújításra. Ez a szakasz a 2008-as nyertes TEUT
pályázatunkhoz szorosan kacsolódik, annak a folytatásaként valósul meg.
Cs. Wagner J. út.: A jelenlegi burkolat szélessége a 0+000-0+470 km szelvények között egységesen 6,00 m szélességű, a 0+470 - 1+048 km
szelvények között 3,50 m és 4,00 m szélesség között változik, A beruházás befejeztével a Puskin úti csatlakozástól a teljes 1048 méteres úthossz
egységes 6,00 méter széles út lesz.
Északi összekötő út: A meglévő burkolat szélessége a 0+000- 1+494 km szelvények között egységesen 6,00 m szélességű. Az Északi-összekötő
út szintén a település egyik gyűjtő útja, mely a település északi részén lévő intézmények, tanyák, vállalkozások és telephelyek és jelentős
súlyú ipari üzemek megközelítését és kiszolgálását bonyolítja. Az évek folyamán az említett útburkolat minősége és burkolatfelülete jelentősen
megromlott. Az útfelújítási projektünk kapcsán az Északi összekötő út teljes hosszában meg fog újulni.
A projekthez kapcsolódóan az utak melletti zöldsávok fejlesztése,
fa- és cserjeültetés és támlás ülőpadok kihelyezése is meg fog valósulni.
A beruházást a tervek szerint 2014 áprilisában kezdjük kivitelezni,
a projekt befejezésének a dátuma 2014. augusztus 31-e.
Mezőtúr 2014. január 21.
TÚRKEVE

- INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP

Következő nyilvános szerkesztőségi ülés és egyben lapzárta 2014. február 22-én lesz.
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