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A nép nevében
Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!
S a nép hajdan csak eledelt kivánt,
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
isten kezét el nem kerűlheti.
S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
Amíg föltűnik az arany ere...
S e kéznek nincsen semmi érdeme?
S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?...
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?
Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!
Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz... ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!
Petőfi Sándor

A TARTALOMBÓL
• Városi költségvetés
• Fürdőfejlesztés
• Bajba kerülhetnek a gazdák
• Iskolai beíratás

• Kevi szálak Györffy István életében
• Nem vagyok én már az, aki voltam
• Vidéki szemmel
• Tájékoztató a horgászok részére
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MÁRCIUS IDUSÁN
1848. március 15-én robbant ki Pesten a
radikális ifjúság által vezetett forradalom,
nyitányát adva Magyarország másfél éves
szabadságküzdelmének.
A Párizsból induló forradalmi hullám két nap
alatt jutott el Bécsből a magyarság szellemi
életének központjába, a pesti megmozdulás
fő szervezői fiatal értelmiségiek (pl. Petőfi
Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór) voltak. Petőfi
naplója szerint a Pilvax kávéházban született
meg a forradalom „akcióterve”: a szervezők
először a tanuló ifjúságot szólították
magukhoz az Egyetem téren, aztán lefoglalták
Landerer Lajos nyomdáját. Innen került ki
a követeléseiket összegző Tizenkét pont és
Petőfi forradalmi hangvételű verse, a Nemzeti
dal, mely írások máig szimbolizálják március
15-ét.
Röplapok segítségével délután 3 órára a
Nemzeti Múzeum kertjébe gyűlést hirdettek,
ahol állítólag tízezer polgár volt már jelen.
A Múzeum-kertből a tömeg a Városházára,
majd Budára, a Helytartótanácshoz vonult,
hogy kiszabadítsa börtönéből Táncsics
Mihályt. A Nemzeti Színházban este a nép
kívánságára Erkel Ferenc operáját, a Bánk
bánt tűzték műsorra, ezt azonban valószínűleg
félbeszakította a betóduló forradalmi tömeg.
Más városokkal ellentétben Pesten nem
próbálták fegyveres erővel feloszlatni a
tüntetéseket, a forradalom vérontás nélkül

zajlott.
A március 15-i eseményekre legnagyobb
hatással Kossuth Lajos március 3-i
országgyűlési
beszéde
bírt,
melynek
reformkövetelései, igaz, jóval radikálisabb
formában, a Tizenkét pontban jelentek meg.
A bécsi események csak bátorítást adtak a
Pilvaxban naponta összegyűlő értelmiségi
körnek, mely a kedvezőtlen időjárás ellenére
eredménnyel szervezkedett (március 15-én
vásárt is tartottak Pesten, ami hozzájárult a
tüntetés sikeréhez). A pesti forradalom hatással
volt a pozsonyi rendi országgyűlésre is, döntő
győzelemre segítve a reformok pártján állókat.
V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti
eseményeket
követően
nem
merte
visszautasítani a beadott feliratot, kinevezte
gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek,
aki március 23-án megalakította az első
felelős minisztériumot (kormányt). A pesti
forradalomnak is köszönhető az áprilisi
törvények megszületése (április 11.), amelyek
eltörölték az elavult, rendiségen alapuló
politikai rendszert és lehetőséget biztosítottak
a polgári fejlődésre egy majdnem teljesen
önálló Magyarország számára.
Március 15-ét joggal tartjuk legnagyobb
nemzeti ünnepünknek, mely nap minden
korban a magyar szabadság szimbóluma
maradt.
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Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Petőfi Sándor
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Március 15.
Túrkeve Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az
1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
tartandó városi
ünnepségre .
A rendezvény időpontja: 2014. március 15. ( szombat)
Program
10.30 Ünnepi megemlékezés a Városháza Dr. Czihat Károly termében
Nemzeti ünnepünket méltatja: Dr. Szabó Zoltán polgármester,
a Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja
A műsorban közreműködnek:
a Túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola tanulói
Felkészítő tanár: Benczéné Szabó Gabriella
12.00 Koszorúzás a ’48-as Emlékparkban, majd a Táncsics és a Petőfi
szobornál
Közreműködik:
Egres Kis Lajos Néptáncegyüttes
Művészeti vezető: Dittrichné Szegő Hedvig

MÁRCIUS 8. NŐNAP
AKIKET IMÁD A
FÉRFI NÉP
Ünnepel a Föld népe,
vajon miért, mi végre?
Ilyen népszerű Zoltán,
e nap Zoltánról szól tán?
Tudjuk nemcsak ő róla,
minden nőinkről szól ma!
Munkáslány vagy filmcsillag,
férfit bármely nő izgat.
Akár óvónő lehet,
köszöntik a gyerekek.
Otthon párja virággal
várja, s könnyes imával.

Nőnapi köszöntő
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a
szüntelen változás.
Az anya, akinek testén át e világba léptünk,
az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink,
testéből etet, szeretetéből nevel.
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem
enged el, ő a fény, a meleg és minden ami
jó, semmihez sem fogható és semmivel sem
pótolható.

költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
majd társunk a jóban és rosszban, életünk
néma napszámosa.
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség,
szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis
kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik
fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom
nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő minden nap önként megtesznek.
maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma,
Szalai Pál

Minden hölgyet köszöntünk,
aki csak él közöttünk,
Szakácsnő vagy bírónő,
otthon édes szerető.
Gyermekeink jó anyja,
virágaink ő kapja!
Mosolyunknak örvendez,
egész évben ő kedves!
Fogadjuk meg ezennel,
igyekezünk ezerrel
óhajukat figyelni,
vitáinkat lenyelni!
Kedvesen bánni velük,
vigyázni, mint két szemünk.
Mert szeretjük a nőket,
bizony imádjuk őket!
Szuhanics Albert
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Fürdőfejlesztés 2014 februárjában
A Túrkevei Termál- és Élményfürdő
vendégei, de a városban járva a város lakói
is sokszor fordulnak hozzám, a következő
kérdéssel: Hogy áll a fürdőfejlesztés,
mikor lesz a nyitás? A kérdéshez sokszor
olyan információkat fűzve, aminek nincs
valóságalapja, vagy nem az, amire Ő
gondol. Egy nem zöldmezős beruházás
sokkal több meglepetést tartogat, mint egy
zöldmezős. Jelen esetben alkalmazkodni
kell a régi építkezések során megépítettekre,
melyekről nem minden esetben maradtak
meg dokumentációk, ill. az átadott „D”
tervek nem mindenütt egyeznek meg a
valósággal. Ezen rejtett csapdák felszínre
kerülése megoldást kíván az építtetőtől
és kivitelezőtől a tulajdonos, a műszaki
ellenőr és a tervező bevonásával. Többször
előfordult, hogy indulatoktól sem mentes
egyeztetések voltak, de eddig mindig
megszületett a megoldás, vitáinkat le
tudtuk zárni. Úgy gondolom, ezeket a
konfliktusokat fel kell vállalnom, hisz

a Gyógyfürdő Kft. célja nem lehet más,
mint hogy olyan létesítmény épüljön a
törvényi előírások betartásával, ami a
vendégeink igényeit a jövőben kiválóan
és hosszútávon is biztonságosan szolgálja,
s gazdaságosan üzemeltethető. Újszerű
a város életében, hogy az építtető nem a
helyi önkormányzat, hanem annak egyik
cége, a Gyógyfürdő Kft., mely az általa
évek alatt összekuporgatott pénzét szeretné
a lehető legjobban befektetni. Az elmúlt
időszakban
előfordultak
kivitelezést
hátráltató események is, ilyen volt az új
épület északi és déli oldalán az alapok
alatt futó termálvízvezetékek, melyeket át
kellett helyezni. Megrendelői igényként
jelentkezett, hogy olyan ragasztott fatartó
tetőszerkezet épüljön, ami a jövőben
épülő csúszdát is elbírja, ne kelljen az
egészet akkor elbontani és újraépíteni.
Fenti okokra, valamint tervmódosításokra
hivatkozással a kivitelező határidő
módosítást kezdeményezett, az egyeztetést

lehetőség szerint február végéig az ütemterv
aktualizálásával le kell zárni. Fentieken
túl néhány adat, információ: Kivitelező
2013. szeptember hónapban megkapta a
10%-os előleget, 2014. január elején elérte
a kivitelezés a 25%-os készültséget, a
műszaki ellenőr ellenőrzése után a számla
befogadásra került és a fizetési határidő előtt
néhány nappal az önerő részét a Gyógyfürdő
Kft. kiegyenlítette, majd továbbította
a kifizetés igazolását az ÉARFÜ felé a
támogatási rész kifizetése érdekében. A
kivitelezés finanszírozása megfelel mind
a törvényi, mind a szerződésben rögzített
előírásoknak. Az időjárás fokozatos
javulása, a nappalok meghosszabbodása
mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a
munkavégzés jobb körülmények között
folyjék és az új létesítmény szolgáltatásait
minél hamarabb élvezzék vendégeink.
Perge József,
a Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője

A Vodafone bázisállomás áttelepítéséről
Azt követően, hogy a 2013. november 13-i egyeztető tárgyaláson
elhangzott feltételek teljesültek a Vodafone Magyarország Zrt.
megkezdte a víztornyon lévő bázisállomás áthelyezésével kapcsolatos
előkészítő munkálatokat. A bázisállomásnak későbbiekben helyt adó
Magyar Telekom torony műszaki felmérését azt követően kezdhettük
meg, hogy az úgynevezett elvi betelepülési engedélyüket megkaptuk.
A 2014. február 4-i tervezői bejáráson meghatározásra kerültek azok a
műszaki paraméterek, amik alapján elkészülhet a műszaki egyeztetéshez
szükséges dokumentáció. Ezt a tervet a Vodafone szakemberei
véleményezik, majd jóváhagyásukat követően az anyag eljut a Magyar
Telekomhoz, akitől ennek ismeretében és jóváhagyásával a végleges
betelepülési hozzájárulást várhatjuk. Betelepülésünkhöz várhatóan
szükség lesz a Magyar Telekom antennák áthelyezésére, valamint egy
új statikai vizsgálatra is. A jelenlegi státusz szerint a tervek elkészülése

március első hetére várható melyet kb. 5 munkanap alatt véleményeznek
szakembereink. Amennyiben szükségtelen a tervek javítása, úgy azt
megküldjük a Magyar Telekom részére véleményezésre, illetve a
betelepülés végleges jóváhagyására. Ennek az engedélynek a kiadására
nincs ráhatásunk, így a legjobb esetet feltételezve is minimum egy
hónappal számolnunk kell. Az engedély megléte után kezdhetjük meg
a vasszerkezet legyártatását, a rádiós berendezések megrendelését az
energia ellátásához szükséges betáplálási vonal kiépítését. Az állomás
megépítése és integrálása minimum további 1 hónapos munkát igényel.
A jelenlegi ismeretünk szerint a bázisállomás üzembe helyezése,
majd a víztornyon lévő állomás bontása - feltétezve, hogy az Invitel
és az Önkormányzat között lévő megállapodás megszületik - optimális
átfutási időket feltételezve május végére tervezhető.
Vodafone

ÚJRAINDULT A MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
Túrkevén 1950-ben indult el a gimnáziumi
oktatás. A több mint negyven éven keresztül
folyó sikeres pedagógiai munkát a gimnáziumi
hat évfolyamos képzés egészítette ki 1992től. Jelenleg négy-évfolyamos képzés folyik
a gimnáziumban. 1970-től működik a
Szakközépiskola. A kezdeti években folyó
autószerelő, gépjármű technikai szakokat a
modern kor igényeihez igazodó új képzési
formák váltották fel. Az „Emberi erőforrások
fejlesztése”
elnevezésű
Világbanki
támogatással a Közlekedési szak, érettségi
után pedig az Autószerelő, Autóelektronikai
műszerész, Közlekedésgépészeti technikus,
közútijármű-gépész szakok teszik teljessé a
szakmai képzést. 1994 óta új szakiránnyal
egészült ki a szakközépiskolai oktatás, a
szintén Világbanki támogatással működő
Informatika szakkal és az érettségi utáni
Számítástechnikai szoftverüzemeltető és
a Gazdasági informatikus szakokkal. A
következő tanévekben a szakközépiskolai
képzés sokrétűségét kívánjuk erősíteni azzal,
hogy a jelenleg is jól működő gazdasági
szakközépiskolai
osztályokat
kívánunk
indítani közgazdaság és kereskedelem4

marketing szakokon. Napjainkban közel
400 diák tanul a kibővített gimnáziumi és új
szakközépiskolai épületekben, a korszerű
felszereltségű szakmai tanműhelyekben,
laboratóriumokban, ugyanakkor a jól
felszerelt iskolai könyvtár, a sportcsarnok, a
sportpályák, a kollégium szabadidős termei is
a diákok rendelkezésére állnak.
Több mint egy évtizede működik iskolánkban
a műszaki vizsgáztatás, ami sajnálatos
módon 2013. évben szünetelt. Ismételten
2014 januárjában sikerült újraindítani a
műszaki vizsgáztatást a mai legkorszerűbb
berendezésekkel. Kellemes, barátságos
környezetben szeretettel várjuk régi és
új kedves ügyfeleinket. A hét minden
munkanapján van műszaki vizsgáztatás. A
vizsgáztatás előzetes bejelentkezés alapján
működik a gyors és rugalmas munkavégzés
érdekében.
Ügyintéző: Bodó Zita
telefon: 06-56/361-405
Vizsgabiztos: Muzsai Tamás
telefon: +36-70/361-79-02
Ványai A. középiskola

Természeti és
épített környezetünk
védelme
Túrkeve Város Képviselő-testülete rendeletet
készít az épített és természeti értékek
helyi védelméről. A rendelet célja a Város
szempontjából meghatározó, de a hatályos
örökségvédelmi jogszabályok által nem
védett épített és természeti értékek védelme,
a település természeti, építészeti, művészeti
örökségének, arculatának a jövő nemzedékei
számára való megtartása, fenntartása és
helyreállítása. A közös kulturális kincsek
méltó fenntartása, használata, bemutatása
városi és azon is túlmutató közérdek.
A rendelet részét képezi a melléklet, amelyben
a védett objektumok szerepelnek. A védetté
nyilvánításra javaslatot tehet minden túrkevei
polgár, közösség. A rendelet előkészítői
kérik, hogy a védelemre javasoljanak
objektumokat! Javaslataikat a
foepitesz.turkeve@gmail.com címre várjuk!
Farkas Edit, városi főépítész
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VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS 2014
Több hétig tartó, sok-sok egyeztetés után terjesztettük elő a Képviselő- Bölcsődei-óvodai ellátás, általános és középiskolai, továbbá művészetitestület számára Túrkeve 2014. költségvetési rendeletét. Az egyeztetések oktatás meghatározza mozgásterünket:
első lépése volt, hogy a városi költségvetés támogatását igénylők
- 2013 januárjától a Petőfi Sándor Általános Iskola fenntartója
jelezzék kéréseiket, fogalmazzák meg igényüket, megfelelő indokkal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ /KLIK/ lett, azaz az
alátámasztva. Az elmúlt évben már tapasztaltuk, hogy milyen a feladat intézményben dolgozó pedagógusok és iskolatitkárok munkáltatójaként
finanszírozási önkormányzati támogatás a központi költségvetésből. biztosítja bérüket és annak járulékát. Ugyanakkor az iskola működtetője
A címzetten kapott támogatás csak az adott feladatra fordítható, Túrkeve Város Önkormányzata maradt, azaz költségvetésünkből kell
ennek ellenőrzésére a költségvetési évet követő zárszámadáskor kerül
biztosítani a telefon, fűtés, világítás, takarítás, tisztítószerek, ivóvíz és
sor a Magyar Államkincstár részéről.
szennyvíz-díját, irodaszerek költségét, és természetesen minden javítási
Városunk saját bevételeinek forrása a helyi adókból származik, bár költséget.
a gépjármű adó 60%-át és az iparűzési adó 50%-át a központi 2014. évi költségvetésben 35 millió 574 ezer forint működési
költségvetésbe be kell fizetnünk.
költséget terveztünk a Petőfi Sándor Általános Iskolának.
Az idegenforgalmi adó, amely jelenleg 400.-Ft/fő/nap, helyi - 2013 januárjától a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és
költségvetésben marad, amelyet viszont a központi költségvetés
Közlekedésgépészeti Szakközépiskola fenntartója szintén a Klebelsberg
egészít ki, az évente beszedett összeg másfélszeresével. A fentiek Intézményfenntartó Központ lett.
alapján minden szállást igénybe vevő után egyezer forint az Az iskola működtetése azonban jelentős mértékben megváltozott:
idegenforgalmi adó bevétel.
a szakközépiskola működési költségét számla ellenében - utólag – a
2012. évi beszedett idegenforgalmi adó 5 millió 122 ezer Ft, KLIK megtéríti az Önkormányzatnak. A Gimnázium és kollégium
amelyet a központi költségvetés 7 millió 684 ezer Ft-tal egészít kiműködési költségét az Önkormányzat biztosítja, amelynek ez évi
utóelszámolással 2014-ben.
összege: 20 millió 242 ezer forint. Tekintettel arra, hogy vannak
A fenti tények alapján kiemelt célnak kell tekinteni, hogy ne csak épületek és eszközök, amelyeket a gimnáziumi és szakközépiskolai
napközben, néhány órára érkezzenek hozzánk a vendégek, hanem
osztályok is használnak, ez esetben a költség megosztás tanulói létszám
töltsenek nálunk több napot is. Ehhez viszont a fürdési lehetőség mellett alapján történik.
egyéb pihenési, kikapcsolódási lehetőséget is kínálnunk kell.
A sportcsarnok és a Ványai étterem működését a Városgondnokság
Az is tény, hogy a különféle szolgáltatásokat, amelyeket a városban Nonprofit Kft. biztosítja, részben saját bevételéből, részben
működő kereskedők kínálnak, csak akkor veszik igénybe a vendégek, ha önkormányzati forrásból /7,5 millió Ft a sportcsarnok, 3 millió Ft az
hosszabb időt, esetleg több napot töltenek nálunk. Feltétlen szükséges
étterem működési támogatása/.
a szálláskínálat bővítése városunkban, egyrészt az Önkormányzat, A középiskolások testnevelés óráikon ingyenesen használják a
illetve a Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részéről, de arra biztatnám városunk sportcsarnokot.
ingatlan tulajdonosait is, hogy mérjék fel saját lehetőségeiket, hogy A Túrkevei Városi Sport Egyesület 13 szakosztályának működési
miként tudnának egyre többen jövedelemszerző tevékenységként az támogatása 5 millió 308 ezer forint, a focipálya öltöző felújítási
idegenforgalmi folyamatba bekapcsolódni, szállásadóként megjelenni pályázatára önerő 3 millió 45 ezer forint szükséges, a pályázati
az idegenforgalmi piacon.
támogatás 6 millió 955 ezer forint. A pályázati önerőt a képviselői
A bevezetőben említett igények több mint 220 millió forinttal tiszteletdíj 18,2%-os csökkentésével és dologi kiadás csökkentésével
haladták meg a kiadás lehetőségét, hiszen arra is figyelemmel kellett biztosította a testület. A focipálya fenntartási költsége éves szinten
lenni, hogy a hatályos önkormányzati törvény nem teszi lehetővé 2 millió forint.
működési hiány tervezését. A fejlesztési és a működési igényeket is
Az iskolai sport támogatására 1,6 millió Ft-ot fogadott el a Képviselőcsökkenetett formában vehettük figyelembe.
testület 2014 évre.
A 2014. évi költségvetés bevételi főösszege 2 milliárd 261 millió 519 A bölcsőde állami támogatása 4 millió 570 ezer forint, önkormányzati
ezer forint:
kiegészítés 2 millió 670 ezer forint.
- működési bevétel 1 milliárd 100 millió 498 ezer forint,
Az óvodai ellátást normatív állami támogatás alapján biztosítjuk, a
- felhalmozási bevétel 1milliárd 114 millió 909 ezer forint,
támogatás összege 65 millió 256 ezer forint, az Önkormányzat 8
- fejlesztési hitelfelvétel 46 millió 112 ezer forint. A hitelfelvételre a
millió 440 ezer forinttal egészíti ki működését.
szennyvízberuházás önereje miatt van szükség.
A művészeti iskolák fennmaradásáért az elmúlt esztendőben a
A 2014. évi költségvetés kiadási főösszege: 2 milliárd 261 millió 519 lehetőségeink határáig jutottunk. Végül maradtak a fenntartók az
ezer forint.
alapítványok – Túrkevéért Alapítvány Egressy Béni Zeneiskola,
- működési kiadás 1 milliárd 62 millió 43 ezer forint.
Kevi Föld Alapítvány Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási
- felhalmozási kiadás 1 milliárd 199 millió 476 ezer forint.
Intézmény – működtetésüket pedig 2013. október 1-től Túrkeve Város
Önkormányzatunk adósság-konszolidáció során 90 millió 490 Önkormányzata biztosítja. A 2014. évi költségvetésben művészeti
ezer Ft fejlesztési hitel megfizetése alól mentesül, annak állami iskolákként 845 ezer forint működési költségfedezet került
átvállalása okán.
elfogadásra.
2014. év kiemelt beruházása az új szennyvíztisztító megépítése
Egészségügyi ellátás terén az orvosi ügyelet működtetésére az idei
1 milliárd 2 millió 856 ezer forint összegben, amely kiemelt költségvetés 17 millió 578 ezer forintot irányoz elő, az ügyeleti
kormányberuházás lett 2013-ban.
rendelő forrás igénye 1millió 71 ezer forint. Az orvosi rendelő
Forrásoldal részletezve:
várójának költsége 4 millió 104 ezer forint, amely kiadásból az ott
BM és EU Önerőalap: 121 millió 772 ezer Ft
dolgozó háziorvosok 1millió 90 ezer forintot térítenek. LabormintaTámogatási összeg: 621 millió 766 ezer Ft
vérvétel helyben, amelynek költsége 1millió forint.
Visszaigényelhető: ÁFA 213 millió 206 ezer Ft
Központi költségvetésből állami támogatás 497 millió 690 ezer forint,
Fejlesztési hitel: 46 millió 112 ezer Ft.
amelyből 178 millió 173 ezer forint az önkormányzati kötelező
További folyamatban lévő beruházások:
feladatokra /hivatali működés, közterület-gondozás, temetők,
Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének felújítása 30 közvilágítás/, 65 millió 256 ezer forint óvodák fenntartására, 32
millió Ft, ebből pályázati forrás 27 millió Ft, önerő 3 millió millió 497 ezer forint gyermekétkeztetés támogatására, 31 millió 448
Ft
ezer forint szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásra, 10 millió
Sportcsarnok tetőfelújítás pályázati forrás 3 millió Ft, 584 ezer forint könyvtári és közművelődési feladatokra, 11 millió
önerő 810 ezer Ft
813 ezer forint muzeális feladatok ellátására fordítható.
Szennyvíz és ivóvízhálózat fejlesztése / TRV Zrt. által Pénzbeli szociális ellátásra 132 millió Ft állami forrás. Iskolánk
fizetett bérleti díjból/ 14 millió 295 ezer Ft
működéséhez 55 millió Ft az állami támogatás.
Gyógyfürdő-fejlesztés önkormányzati forrás 37 millió Ft Költségvetési bevétel a helyi adókból, ÁFA-ból és Start-közmunka
Ivóvíz bázis rekonstrukciója az Észak-Alföldi II-es ütemű program támogatásából, felhalmozás értékű támogatási bevételből
ivóvízjavító program részeként, kistérségi pályázattal
egészül ki.
önerőt nem igényel 243 millió Ft
Vágópont és helyi termékbolt kialakítása, Start- A fenti számok jelenlegi tényadatok, amelyek ismeretében rendkívül
munka program és Leader pályázat támogatásával /
szoros gazdálkodást kell folytatnunk ez évben is. Törekednünk
Városgondnokság Nonprofit Kft. költségvetésében/ 22 kell a folyamatos költségvetési egyensúly fenntartására, kiemelt
millió Ft
figyelemmel a bevételt hozó beruházások mielőbbi megvalósítására.
Közvilágítás korszerűsítése és bővítése /Szélmalom
környéke, Vénkert, Kincseskert 4. út, Malomzug,
Thököly utca - Új utca sarok, Sirály utca/, a várható
Dr. Szabó Zoltán
megtakarítás költségére /a program egyeztetés alatt/.
polgármester
5

Közügyek

2014. MÁRCIUS

TÚRKEVE

Adó - tb - illeték: így változik 2014-ben
Adózás rendje
Az ellenőrzések gyorsabb, hatékonyabb lefolytatása érdekében
a módosítás bevezeti a megbízólevél elektronikus kézbesítési
lehetőségét, és megnyitja az adóhatóság számára azt a lehetőséget,
hogy az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés során az adózó
nyilvántartásaiban, bevallásában szereplő adatok valóságtartalmát
a könyvei, nyilvántartásai vezetéséhez, valamint a bizonylatok
feldolgozásához alkalmazott szoftverek, informatikai rendszerek és
számítások vizsgálatával kérdőjelezze meg. Az ellenőrzés során bevont
iratok a korábbi 60 nappal szemben egészen az ellenőrzés végéig
benntarthatóak lesznek az adóhatóságnál, így célszerű lesz mindenről
másolatot készíteni. Szemben a korábbi szabályozással a javaslat
szerint a feltételes adómegállapítás iránti kérelem a továbbiakban
csak a kérelmet benyújtó adózó vonatkozásában állapíthatja meg
az adókötelezettséget, vagy annak hiányát. Emellett a feltételes
adómegállapítás iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje
60 napról 75 napra, míg sürgősségi eljárásban 45 napra emelkedik.
A NAV a mulasztási bírság mellett 12 napra bezárathatja azt az
üzletet, amely megszegi a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos
kötelezettségeket. Akik nem üzlethelyiségben végzik tevékenységüket,
és megsértik a pénztárgépekkel összefüggő szabályokat, a mulasztási
bírságon felül maximum félmillió - magánszemélyeknél legfeljebb 200
ezer - forintos büntetéssel sújthatók.
Jövedéki adó
Jövőre üzlethelyiség nélkül is lehet saját előállítású szőlőbort kóstoltatni
és értékesíteni. A kenőolajok belföldi forgalmazása, exportálása,
importálása, továbbá közösségi kereskedelmi forgalomban való
beszerzése, értékesítése jövedéki engedély birtokában lesz végezhető.
2014. július 1-jétől a jövedéki eljárásokban, illetve a jövedéki
gazdálkodások nyilvántartásaiban és adatszolgáltatások tekintetében
a mindenkor hatályos KN-kódok alkalmazása válik kötelezővé.
A dohánykereskedelmet is szigorítják. A cigaretták kézi töltésére
szolgáló elektromos berendezést, vagy nagyobb kapacitást lehetővé
tevőkézi eszközöket csak adóraktárnak engedik értékesíteni, mivel
ezek az eszközök alkalmasak lehetnek arra, hogy a dohányvágatokat
a szokásos személyes szükségletet kielégítő mértéknél akár jóval
nagyobb mértékben cigarettahüvelybe töltsék. A törvénymódosítás
megteremti annak kötelezettségét, hogy a szárított dohány, illetve
a fermentált dohány nyomon követhető, ezáltal pedig ellenőrizhető
legyen: regisztrációs eljáráshoz köti ezeknek a termékeknek az
exportját, importját, valamint azok birtoklását, illetve az azokkal való
rendelkezést. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy milyen
módon lehet szabadon rendelkezni ezeknek a jövedéki termékeknek

az előállítására alkalmas alapanyagokkal, és szigorú követelményeket
támaszt azok tárolására (raktározására). Keretek közé szorítják az ún.
termelői dohány fogyasztásához szükséges eszközök forgalmazását
(ideértve a cigarettapapírt, a cigarettahüvelyt, valamint a dohánylevéltöltőt). Ezeket a termékeket elsősorban a dohányboltban, illetve
elkülönített helyen (kijelölés esetén a felhatalmazott kereskedőnél,
illetve mozgóboltot üzemeltetőnél) – lehet forgalmazni. A módosítás
megemeli a szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal való
jogellenes rendelkezés szankcióját a jelenlegi 1000 forintról 100
ezer forintra. A bírságot – mivel ezen termékeket tulajdonképpen
vágott dohányként értékesítik és fogyasztják – a kiesett adóbevétellel
arányosan (de a szankcionálás miatt jóval szigorúbb mértékben) kell
megállapítani.
Népegészségügyi termékadó, regisztrációs adó, termékdíj
Jövőre a különböző szörpkészítmények is a népegészségügyi
termékadó hatálya alá kerülnek. A hozzáadott cukrot tartalmazó, 8
százaléknál magasabb cukor- és 25 százaléknál kisebb gyümölcs-,
zöldségtartalommal rendelkező szörpök, sűrítmények, szirupok is netakötelesek lesznek. Változnak a gépjárművek átalakításához kapcsolódó
adó-visszaigénylés feltételei, és 2014. január 1-jétől a halottszállító
autók után nem kell regisztrációs adót fizetni. A környezetvédelmi
termékdíj területén legfontosabb változás a 2014. július 1-jei hatályba
lépéssel bevezetésre kerülő termékdíj raktár jogintézménye. A
termékdíj raktár üzemeltetéséhez az állami adóhatóság legfeljebb öt
évre szóló engedélyt ad ki, azonban 2015. július 1-től ehhez termékdíj
ügyintéző foglalkoztatását vagy megbízását írja elő. A termékdíj raktár
üzemeltetői számára megszűnik az eddigi átvállalási rendszer, amely
a szektor egy-egy speciális részét hátrányos helyzetbe hozta vagy
működését akadályozta. Megszűnik a termékdíj fizetési kötelezettség
a többször felhasználható csomagolószerek után, ha azokat a kötelezett
bérleti rendszerben adja bérbe a csomagolást végző részére. A bérleti
rendszer kialakítását a végrehajtási rendeletben szabályozott előírások
alapján a környezetvédelmi hatóság engedélyezné.
Számvitel
Jövőre - az euróhoz hasonlóan - USA dollárban is lehetővé válik
a könyvvezetés és beszámoló készítés. Jelenleg a devizás tételek
értékelése során valamely hitelintézet adott devizára vonatkozó
árfolyama, vagy az MNB meghirdetett árfolyama alkalmazható,
jövőre lehetővé válik az Európai Központi Bank devizaárfolyamának
alkalmazása is. Egyértelművé válnak a természetbeni osztalékfizetés
elszámolására vonatkozó szabályok. Ilyenkor az átadott eszközt az
értékesítés szabályai szerint kell a könyvekben elszámolni.
Adóonline

Bajba kerülhetnek a gazdák...
Az utóbbi évek tapasztalatai szerint hozzá kell szoknunk az egyre
gyakoribb természeti katasztrófákhoz és a szélsőséges időjárási
körülmények miatti klímaváltozáshoz. A következményekről leginkább
a híradásokból értesültünk a hurrikánok, áradások, vulkánkitörések,
hőhullámok kapcsán. Legutóbb például az Észak-Amerikában
decemberben végigsöpört, rendkívüli hideggel társuló viharrendszerről
hallhattunk, mely 100 millió dollárt meghaladó gazdasági kárt
okozott. A váratlan időjárás okozta károk rendkívül sok területet
érintenek, 2013-ban például a természeti katasztrófák által okozott
kár a nemzetközi kutatóintézetek szerint 125 milliárd dollár körül
volt a teljes világgazdaságban, ami megközelítőleg Magyarország
teljes éves GDP-jének felel meg. Hazánkban is egyre gyakoribbak
az erőteljes nyári viharok, de már a jelenlegi téli időjárás is sokkal
hektikusabb képet mutat, mint az megszokott volt 10-20 évvel ezelőtt.
Az országos összesítés alapján Jász-Nagykun-Szolnok megye előkelő
helyen szerepel a szélsőséges időjárással kapcsolatos események
listáján. Összesen a megyében a tavalyi évben 259 millió forintnyi
ilyen típusú kár keletkezett, mindez 2163 db káresetből tevődött össze.
Kárértéket tekintve a hetedik, a károk darabszámát tekintve a nyolcadik
helyen áll Jász-Nagykun-Szolnok az összesített listán. Néhány éve
Magyarországon is első kézből tapasztalhatjuk az erőteljes időjárásváltozásokat, hiszen hazánk eddig mérsékeltnek hitt időjárását is egyre
inkább jellemzik a szélsőségek. A monszunszerű felhőszakadások,
tájfunhoz hasonló szélviharok, árvizek és hőhullámok mellett újabb,
kellemesnek tűnő meglepetésnek számít az idei tél időjárása. Januárban
rendkívül enyhe, kora tavaszi idő volt, nem volt ritka a +15 Celsiusfokos hőmérséklet sem. A tavaszias időjárás azonban nem múlhat el
következmények nélkül.
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„A szélsőséges időjárás, a nem várt természeti körülmények okozta
kárbejelentések száma egyre nő. Minden évszakban problémát
okoz, hogy még fokozott elővigyázatosság mellett sem tudjuk
megóvni értékeinket a váratlan katasztrófáktól. Rendkívül nehéz
megfelelő módon felkészülni a nyári viharok, vagy épp a hófúvások
pusztítására, és a gyorsan változó hőmérsékletingadozás is nem várt
kellemetlenségeket okozhat. Az enyhe tél miatt például várhatóan
2014-ben egyes mezőgazdasági termelőknek – leginkább a
gyümölcstermesztőknek és a gabonatermelőknek – lehetnek komolyabb
problémái. Az időjárás által okozott károk gyakran elkerülhetetlenek.
A 2013 első felében bekövetkező szélsőséges időjárás, a fagy, a
havazás, a jégverés következményeként felmerülő mezőgazdasági
kár másfélszer akkora volt, mint az azt megelőző években, a károk
összege megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A márciusi hófúvások
okozta lakossági vagyonkárok mértéke csak az első tavaszi hosszú
hétvégén (március 15.) több mint 1 milliárd forint volt, a vagyonkárbejelentések száma pedig meghaladta a 6000-et. A kártípusoknál
leggyakrabban tetősérülések, beázásokból adódó és az áramszünetek
miatt kiolvadt élelmiszerek megromlásából származó károk jelentek
meg. Jelentős volt a közlekedési balesetek nyomán regisztrált káresetek
száma is, nagyrészt gépjárműkár formájában. Jelenleg azonban a
legnagyobb probléma az elmúlt időszakban tapasztalható szokatlanul
meleg időjárás, mely főként a mezőgazdaságban okozhat nagymértékű
károkat, amennyiben a meleg hatására növekedésnek indult rügyeket,
kerti növényeket megfelelő hótakaró híján semmi sem védi majd meg
a hirtelen bekövetkező fagyoktól. Az enyhe idő nem csupán a rügyezés
megindulása szempontjából veszélyes, hanem azért is, mert nem
pusztulnak el a kártevők, melyek irtása jelentős plusz költség lehet a
gazdák számára.
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Pályázati felhívás

a társult önkormányzatok területén működő
hagyományőrző civil szervezetek hagyományőrző rendezvényeinek támogatására
A Nagykun Hagyományőrző Társulás pályázatot ír ki a társult
önkormányzatok (Berekfürdő, Karcag, Kenderes, Kétpó, Kisújszállás,
Kunhegyes, Kunmadaras, Mezőtúr, Túrkeve) területén működő
hagyományőrző – a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő
– civil szervezetek támogatására.
A pályázat célja: a társult önkormányzatok területén működő
hagyományőrző civil szervezetek 2014. évi hagyományőrző
rendezvényeinek támogatása. A társulás csak olyan rendezvényeket
támogat, melyek a Nagykunság hagyományainak ápolásához
kapcsolódnak.
A pályázók köre: a társult önkormányzatok illetékességi területén
működő hagyományőrző civil szervezetek.
Pályázati keretösszeg: 1.000.000 Ft
Elnyerhető támogatási összeg: maximum 200.000 Ft, de a teljes
rendezvény költségének maximum 50%-a.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2014.
március 14.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. március 28.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a
pályázó. A támogatás egy összegben kerül átutalásra a pályázó által
megadott számlaszámra utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A pályázó az elnyert támogatásról legkésőbb 2014. december 1-jéig

számlamásolatokkal köteles elszámolni. Amely szervezet határidőre
nem számol el, az kizárja magát a jövő évi, hasonló célra kiírt
pályázatból.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot benyújtása az e
célra készített formanyomtatványon történhet, mely átvehető a társult
önkormányzatok Polgármesteri Hivatalaiban, illetve letölthető a www.
nagykunsag.hu és a www.kisujszallas.huhonlapról.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
• igazolást arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján
a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása
után hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve
benyújtott pályázatok nem támogathatók. A támogatásból alapítvány
részére forrás nem biztosítható.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykun Hagyományőrző Társulás,
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. A borítékon fel kell tüntetni:
Pályázat hagyományőrző rendezvény támogatására.
/Nagykun Hagyományőrző Társulás Elnöke: 5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1. Telefon: 59/520-240 Fax: 59/321-139, e-mail:
polgarmester@kisujszallas.hu
Kecze István, NHT elnök

Háziorvosi álláshelyre
Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet a túrkevei IV. számú
háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására az alábbi
tartalommal:
A meghirdetett munkahely címe:
Dr. Nánási Lajos Egészségház, IV. sz. rendelő,
•
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5.
Ellátandó feladatok:
A IV. sz. körzet felnőtt háziorvosi feladatainak teljes körű el•
látása, területi ellátási kötelezettséggel
Az állás betöltésének feltételei:
a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, valamint a
•
313/2012. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
a praxis vállalkozói formában való működtetése
•
büntetlen előélet
•
Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás
•
A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:
végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentu•
mok másolata
részletes szakmai önéletrajz
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•
•
vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata

•

vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a
pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet az ÁNTSZ illetékes szervéhez
•
nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati
anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait megismerjék
A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval
kötött, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladatátadási szerződés alapján A praxis működtetési jogát az Önkormányzat
térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.április 14.
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1
példányban kell benyújtani Túrkeve Város Polgármesterének címezve:
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi
pályázat”.Egyéb információt dr. Szabó Zoltán polgármester nyújt: a
+36-56/361-111-es telefonszámon, vagy a polgarmester@turkeve.hu
címen.
A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidő
lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. A praxis betölthető
a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően,
azonnal.
A pályázati felhívás megjelenik: az Országos Alapellátási Intézet
honlapján, Túrkeve város hivatalos honlapján és a Túrkeve újságban.

Helyi civil szervezetek támogatására
Túrkeve Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 28/ 2012.
( XII.20.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil
szervezetek 2014. évi támogatására
Az Önkormányzat által támogatott pályázati célok:
a) a civil szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai
ellátásának elősegítése,
b) a kultúra, közművelődés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, sport területen szervezett tevékenységek támogatása,
kulturális és természeti örökség megóvása, természetvédelem,
környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselettel, egészséges életmóddal, az esélyegyenlőség
biztosításával,- megteremtésével, szociális, karitatív tevékenységgel,
hagyományápolással összefüggő programok, rendezvények támogatása,
a határon túli magyarsággal kialakított kapcsolatok támogatása
Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet folytat,
illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé
d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás
felhasználására vonatkozó beszámolási, elszámolási kötelezettségét

határidőre nem teljesítette.
Pályázati keretösszeg: 1. 200 000 Ft
Pályázni a pályázati kiírás melléklete szerinti adatlapon, a 2011.
évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, bejegyzett civil
szervezeteknek lehet.
Az adatlap letölthető Túrkeve Város honlapjáról (www.turkeve.hu)
vagy személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal 10. sz. irodájában
vagy a Titkárságon.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2014.
április 11.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban,
egy példányban, az e célra készített adatlap és a kötelező mellékletek
csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani. Cím:
Túrkeve Város Önkormányzata, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 10. sz. iroda
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. április 24.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a
pályázó. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést
köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.
Dr. Szabó Zoltán, polgármester
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Bűncselekmény érte, áldozattá vált?
Van segítség!

pszichológus bevonásával a bűncselekményt követő trauma
feldolgozásához is ingyenes segítséget tud nyújtani.
Áldozatsegítő vonal: 06 80 225 225
MIRE SZOLGÁL AZ AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY?
/Vezetékes és mobilhálózatról is ingyenesen hívható zöld szám/
Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak
A bűncselekmények következtében krízishelyzetbe került áldozatoknak legyenek számukra az alapvető életfeltételek. Ehhez az Áldozatsegítő
és hozzátartozóiknak nyújt azonnali segítséget. Az áldozatok teljes Szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek lakhatás,
körű tájékoztatást, tanácsot kaphatnak arra vonatkozóan, hogy ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, gyógyászati költségekre,
pontosan hová fordulhatnak segítségért, mit kell tenniük, milyen állami kegyeleti kiadásokra. Ez a segítség azonban nem kártérítés; nem az
szolgáltatásokat vehetnek igénybe, ki kaphat azonnali pénzügyi segélyt, ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett
jogi, illetve pszichológiai segítségnyújtást, kárenyhítést.
értékek pótlása a célja: a pénzügyi segély révén az Áldozatsegítő
Az Áldozatsegítő Vonal munkatársai a hét minden napján, nappal és Szolgálat egyedi mérlegelése alapján a kialakult krízis orvoslásához tud
éjjel is várják a bajbajutottak hívásait.
hozzájárulni.
KINEK TUD SEGÍTSÉGET NYÚJTANI AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ
HOL TALÁL MINKET?
SZOLGÁLAT?
Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető
Az Áldozatsegítő Szolgálat elsősorban a Magyarország területén 06-80-225-225 telefonszámot! Munkatársaink minden telefonálót
elkövetett bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai tájékoztatnak az Áldozatsegítő Szolgálat nyújtotta lehetőségekről
számára tud segítséget nyújtani. Áldozatok a bűncselekmények vagy és ezek igénybevételének módjáról. A Szolgálat igény esetén egyes
szabálysértések közvetlen sértettjei és a közvetve érintettek (pl. megyékben a betelefonálóhoz saját kérésére önkénteseket is küldhet,
hozzátartozók).
akik az áldozatokat otthonukban, előre egyeztetett időpontban tudják
HOGYAN TUDUNK SEGÍTSÉGET NYÚJTANI?
felkeresni a további segítségnyújtás és az ügyintézés megkönnyítése
érdekében.
Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára térítésmentesen
felvilágosítást ad jogaikról, lehetőségeikről; nyújt érzelmi támogatást;
MIRE LEHET SZÜKSÉG, HOGY SEGÍTENI TUDJUNK?
elősegíti érdekeik érvényesítését; jogi segítséget nyújt – szükség esetén Az ingyenesen elérhető segélyvonalon a diszpécserek az eset
akár ügyvédet is biztosítva; adhat az elkövetéstől számított 5 napon belül körülményei alapján tájékoztatást adnak arról, hogy milyen iratokra,
azonnali pénzügyi segélyt krízishelyzet fennállása esetén. A személy igazolásokra van szükség az ügyintézéshez, az Áldozatsegítő Szolgálat
elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik támogatásainak igénybevételéhez. Amennyiben áldozatként még nem
hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek.
tett rendőrségi feljelentést, munkatársaink ebben is segíteni tudnak, a
MIT JELENT AZ „ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ELŐSEGÍTÉSE”? további ügyintézéshez ugyanis szükséges a büntetőeljárás feljelentést
Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára személyre követő elindulásának igazolása. Az igazolást a rendőrség kérésre
szabott felvilágosítást nyújt alapvető jogaikról és az őket megillető köteles azonnal, de legkésőbb egy napon belül kiállítani – ehhez minden
áldozatnak joga van. Forduljon hozzánk bizalommal!
egészségügyi és szociális ellátásokról. Szükség esetén más hatóságok
nyomtatványainak kitöltésében és az illetékes hivatalokkal való
kapcsolatfelvételben is segítséget nyújt, de segíteni tud az ellopott /Az Áldozatsegítő Vonalat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
okmányok költségmentes pótlásában is, sőt, egyes megyékben háttérintézménye, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal működteti./

Lezárult a korszerűsítő beruházás
Sikerrel zárult a 2007 júliusa óta zajló fejlesztés, melynek célja a Keletifőcsatorna Felszínivíz Tisztítóművének technológiai korszerűsítése.
A 83 millió forintos beruházás környezetvédelmi, és gazdasági
szempontból is kiemelkedő, hiszen a jóval kevesebb energiafelhasználás
mellett, csökkent az ivóvíz előállítási költsége is.
A sok éves tervezés, szakértelem és áldozatos munka valóban
meghozta gyümölcsét. A TRV Zrt. vezérigazgatója, Hajdú Gábor is
elégedettségének és büszkeségének adott hangot a rendezvényen: „Van
okunk az ünneplésre. Az Európai Unió irányleveinek és Magyarország
lakosságának, fogyasztóinak egyaránt megfelelni, a legjobbat nyújtani.
Ez volt a célunk, amikor elkezdtük a korszerűsítést, a projekt tehát
méltó példája erőfeszítéseinknek.” A műszaki fejlesztések közt

szerepelt, hogy 2008-ban beüzemelésre került egy új, ózon előállító
rendszer, mely már nem a levegő oxigénjét használja ózontermelésre,
hanem cseppfolyós oxigént, ami jóval gazdaságosabb, hatékonyabb
oxidációt és megbízhatóbb fertőtlenítés eredményez. A beruházás
során, egy olyan távműködtetésű rendszert is létrehoztak, amellyel
a Tisztítóműből irányíthatóvá vált a kivételi mű teljes technológiája.
Regenerálták az adszorpciós eljárást biztosító aktív szenet, valamint
lecserélték az elavultnak számító hálózati szivattyút is. Az új, modern
frekvenciaváltóval szabályozott szivattyú jelentősen kevesebb
energiafelhasználással és megbízhatóbban elégíti ki a napi vízigényeket.
Mindezek mellett − szintén energia-racionalizációs szempontok alapján
− átalakításra került az üzemviteli épület is.
TRV Zrt.

Szolnoki irodával bővült a Kontaktpont ifjúságsegítő hálózat
Ünnepélyes keretek között is megnyitott az
ifjúságsegítéssel foglalkozó Új Nemzedék
Plusz Kontaktpont Iroda Szolnokon. Az
iroda elsősorban információszolgáltatással
és tanácsadással segíti a fiatalokat a
pályaválasztás, karriertervezés, munkakeresés,
továbbtanulás terén, valamint programokat
szervezve közösségi térként is jelen kíván
lenni a tizenévesek mindennapjaiban.
„Az új nemzedék jövőjébe való befektetés
a jövő sikeres Magyarországának egyik
legfőbb kulcsa, melynek szerves része
egy
hatékonyan
működő,
kétoldalú
kommunikációt biztosító intézményrendszer
működtetése is. A Kontaktpontok olyan
befogadó közösségi térré kívánnak válni
a fiatalok számára, ahová bármikor
8

fordulhatnak kérdéseikkel, a személyre
szabott pályaorientációs tanácsadásoknak
köszönhetően pedig minimalizálhatók a
rossz pályadöntésekből fakadó személyes és
foglalkoztatási problémák” – hangsúlyozta
Dr. Mihalovics Péter a szolnoki ifjúságsegítő
iroda megnyitóján. A fiatalok számára immár
hivatalosan is nyitva áll a Kápolna út 1820 Fsz. A/1 szám alatt található szolnoki Új
Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda, mely
a városi autóbusz állomás közelségének
köszönhetően nemcsak a helyi, de a megye
más területeiről érkezők számára is könnyű
hozzáférhetőséget jelent, sőt, a buszra
várakozó fiatalok is tartalmasan eltölthetik
délutáni holtidejüket. A szakmai munka már
hetekkel ezelőtt elkezdődött, a Kontaktpont

Iroda a helyi ifjúsági kezdeményezéseket
összefogva, az oktatási intézményekkel,
a helyi önkormányzattal, az ifjúsági
civil szervezetekkel, a városi Diák- és
Gyermektanáccsal szoros együttműködésben
kíván sajátos befogadó pontként megjelenni a
fiatalok hétköznapjaiban.
A Kontaktpont Iroda minden hétköznap 10
és 18 óra között tart nyitva, a szolgáltatások
bárki által szabadon, ingyenesen és előzetes
regisztráció nélkül igénybe vehetők.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szakmai felügyelete alatt álló Új Nemzedék
Plusz kiemelt TÁMOP 3.3.12 projekt
megvalósításához
hárommilliárd
forint
Európai Uniós forrás áll rendelkezésre.
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ISKOLAI BEÍRATÁS
2014. április 28-29-30-án /hétfőn, kedden és szerdán/ 8,00-18,00-ig,
a Petőfi Sándor Általános Iskola titkárságán lesz azoknak a gyerekeknek
az iskolába történő beíratása, akik ez év
augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
-lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímkártya/
-óvodai szakvélemény vagy a Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye.
Nyilatkozni kell a Ptk. alapján a közös szülői felügyelet gyakorlásáról, valamint a
szülők választhatnak az iskolába történő beíratás alkalmával, hogy erkölcstanra
vagy hit és erkölcstanra kívánják beíratni gyermeküket.

ISKOLA HÍVOGATÓ PROGRAM A
PETŐFIBEN
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!

Óvodai beíratás
Az önkormányzati fenntartású óvodában az óvodai felvétel időpontja:
2014. április 22-23. (kedd-szerda)

Itt a farsang . . .
A Petőfi Sándor Általános Iskola a 2013-15 közötti
időszakban egy TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően
igen gazdag programkínálattal járul hozzá a szabad
idő hasznos eltöltéséhez. A programok egy része
szakköri jellegű, más része pedig az iskola valamennyi
gyermekközösségének és pedagógusainak egyidejű
aktív közreműködésével valósul meg. Ilyen elem
volt az iskolai farsang is, amely igencsak bővelkedett
újszerű ötletekben. A tanulókat hét helyszín várta,
melyek keretében megismerkedhettek a magyar néprajzi
tájegységek és a nagyvilág farsangi szokásaival,
bepillantást nyerhettek a leghíresebb karneválok
látványos felvonulásaiba. A hangulatot fokozta a kunsági
játékokra és a karaokéra invitáló zeneszó, amelyek az
egyik legkedveltebb állomásai voltak a délutánnak. Az
ügyes kezűek készíthettek álarcokat és bojtos labdát,
valamint kipróbálhatták az alkalomhoz illő arcfestési
technikákat is. A farsangi hagyomány bővelkedik mókás,
tréfás feladatokban, ügyességet igénylő próbákban,
így természetesen ezek is szerepeltek a kínálatban.
A legnagyobb érdeklődés ,,Farsang Jancsi” iránt
mutatkozott. A hagyományokhoz illően az idei telet is
egy remekbe szabott szalmabábu elégetésével szerettük
volna búcsúztatni. Így kelt életre iskolánkban a termetes
Jancsi. Az udvaron, a közösen elmondott télűző rigmusok
után a fellobbanó tűz fénye és melege ízelítőt adott a
hamarosan ránk köszöntő tavaszból. A program végén a
vidám farsangolókat ízletes fánkok várták.
Ehhez a rendezvényünkhöz is sok szülői segítséget
kaptunk, amelyet a gyerekek nevében is szeretnénk
megköszönni. Külön köszönetet mondunk Tóth Tibor
(Tofi) vállalkozónak, aki több száz fánkkal járult hozzá
a délután sikeréhez.
Retterné Gyenes Erika

Oktatás

Az Internet vonzó,
de veszélyes!
Napjainkban szinte létezni sem lehet Internet
nélkül. Ez nem is lenne baj, ha az mindig
biztonságos lenne. Egyes weboldalakon a
fiatalok olyan tartalmakkal találkozhatnak,
amelyek veszélyt rejtenek számukra.
A felnövekvő nemzedék napról-napra
otthonosabban mozog az Internet világában.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a szülők
ugyan megtanítják a gyerekeket arra, hogy
miként kezeljék, ha az utcán találkoznak
egy rosszindulatú emberrel, de az Interneten
zajló hasonló szituációk elkerülésére ők
sincsenek felkészülve. Nagyon fontos,
hogy az ilyen oldalak elkerülése érdekében
a szülő irányítsa gyermeke internetes
tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését,
legyen a segítségére felfedezni azokat a
honlapokat, amelyek számára érdekesek,
hasznosak és szórakoztatóak.
A témával kapcsolatban a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya „Az Internet vonzó,
de veszélyes!” címmel készített kiadványt,
még 2009-ben. Az anyag átfogja azokat a
veszélyforrásokat, melyek a világhálón a
fiatalokat fenyegetik. A kiadvány fejezetei:
Bevezető – Internetről általában – Nem
kívánatos számítógépes játékok – EMO
egy divat – A bűnözők paradicsoma –
Pedofil bűnözők az Interneten – Törvényi
szabályozás – Biztonságos böngészés –
Tettenérések.
BAZ Megyei Rendőr-Főkapitányság

NYÁRI TÁBOROK

A FEKETE ISTVÁN OKTATÓKÖZPONTBAN
Nyaranta rendszeresen szervezünk nyári táborokat, melyeket a felhőtlen
jókedv és az önfeledt szórakozás jellemez, ahol a sokféle program között
mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. A játékok, vetélkedők,
különböző sportok mellett kézműves foglalkozásokon, természet- és
környezetvédelmi előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon vehetnek részt a
gyerekek. Mindeközben a megszokott hétköznapi élethelyzetekből kilépve új
ismeretekkel, közösségi élményekkel gazdagodnak és ismeretlen kihívásokkal
kerülnek szembe.
Kincsem lovas tábor: június 23-27. (H-P)
A tábort elsősorban a lovak és a lovaglás iránt érdeklődő iskolásoknak ajánljuk.
Földünk-Világunk természetismereti tábor: június 30-július 04. és augusztus
04-08.
A természet működésének átfogó megismerése, szabadban történő túrázással.
Indián tábor: július 07-11.
Az ember és a természet összhangjának megismerése, játékos és szemléltető
eszközökkel, lovas programokkal.
„Barangoló“ kerékpáros tábor: július 14-18.
A résztvevők megismerkednek Túrkeve értékeivel, valamint a Túrkeve
határában található nevezetességekkel.
„Tíz kicsi ujj“ kézműves tábor: július 21-25.
Ismerkedés a hagyományos kézműves termékek előállításának technikáival.
ÖKO-MÓKA tábor: július 28 - augusztus 01.
A környezeti nevelés az ökológiai kultúra átadása játékos módon.
NIMRÓD vadász-horgász tábor: augusztus 11-15.
Ismerkedés a vadászat és a horgászat rejtelmeivel.
Táboraink napközis rendszerben működnek, amelyek reggel 8 és 17 óra között
zajlanak. Jelentkezni lehet telefonon: 56/361-505, e-mailben:
mariann@nimfea.hu vagy személyesen: Fekete István Oktatóközpont,
Túrkeve, Ecsegi utca 22.
Sok szeretettel várunk minden 7-14 éves gyermeket!
Szemes Mariann
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Önkormányzati hírek

TÚRKEVE

2014. MÁRCIUS

A képviselő-testület ülése
2014. február 19.

Módosította a képviselő-testület a város költségvetését. A költségvetés módosítása keretében a központi támogatást, állami hozzájárulást érintő
módosítások, valamint korábbi, a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések átvezetése történt meg. 4/2014. (II.19.) sz. rendelet
Elfogadta a képviselő-testület a város 2014. évi költségvetését. A 2014.évre tervezett bevételek és kiadások összege 2.261.519 eFt. 5/2014.(II.19.)
sz. rendelet
A vonatkozó törvény előírja, hogy az önkormányzatoknak saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Túrkeve Város Képviselő –
testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét e
kötelezettségnek eleget téve állapította meg. 25/2014.(II.19.) sz. határozat
Hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló szabályozást tekintettel arra, hogy a
felhatalmazó rendelkezés is hatályát vesztette.6/2014.(II.19.) sz. rendelet
A földgáz energiáról szóló törvény értelmében 2010. július 1-től választhatnak kereskedőt a 20 m3/h feletti lekötött teljesítményű szabadpiaci
fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik
be a földgáz energiát. A földgáz energiát előállító cégek ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók és nagykereskedők közreműködésével.
Túrkeve Város intézményeinknek (Ványai A. Szakközépiskola, Petőfi S. Általános Iskola) együttesen, más önkormányzatok intézményeivel
csoportban létrehozott közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük kedvezőbb beszerzési ár elérésére. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Gyula Város Önkormányzata által gesztorált földgáz energia szabadpiaci közbeszerzési eljáráshoz csatlakozik és eredményes közbeszerzési
eljárás esetén a 2014. július 1-től 2016. október 1-ig tartó 2 gázéves időszakra köt szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó szolgáltatóval. 26/2014.
(II.19.) sz. határozat.
A választási eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján a képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait. A bizottsági
tagok az elkövetkező négy évre kaptak megbízást és az országgyűlési képviselők, az európai parlamenti képviselők, valamint a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármester választásán működnek közre. 27/2014.(II.19.) sz. határozat
A képviselő-testület bérbe adta Pomázi József részére a Korda Sándor Színházterem előterét 5 év időtartamra cukrászüzem és cukrászda kialakítása
céljára. Felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 28/2014.(II.19.)
A Túrkevei Városi Sportegyesület pályázni kíván a Sporttelephely Felújítási Program keretén belül a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A pályázat
segítségével a Városi Sportpályán található öltözők felújításának folytatása történne meg, valamint a pálya felújítása. A pályázatban elnyerhető
támogatás összege 7.050.526 Ft. Ehhez 3.045.159 Ft önrészre van szükség, melyet a képviselő-testület biztosított. 29/214.(II.19.) sz. határozat
A képviselő-testület döntött arról, hogy előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020.
közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a
HFS tervezési területének előzetes elismerésében. Felhatalmazta a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására. 30/2014.(II.19.) sz.
határozat
Döntött arról is a képviselő-testület, hogy a Túrkeve, Zrínyi u. 29. sz. alatti lakóingatlant, mely öröklés útján került az önkormányzat tulajdonába,
értékesíti. Az irányár bruttó 5.500.000.- Ft. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítására.
Az ingatlan értékesítéséből befolyt összeg az örökhagyó akarata szerint, csak és kizárólag az Idősek Otthonára használható fel, Túrkevén bármely
telephelyre, fejlesztés és felújítás céljára. 31/2014.(II.19.) sz. határozat
Pályázat kiírásáról döntött a képviselő-testület a IV. sz. háziorvosi körzet álláshelyének betöltésére, melyet az Országos Alapellátási Intézet
honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben kell megjelentetni. Amennyiben a kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik pályázat, azt
folyamatosan ismételten meg kell jelentetni. 32/2014.(II.19). sz. határozat
A képviselő-testület az önkormányzati fenntartású óvodában az óvodai felvétel időpontját 2014. április 22-23-ra (kedd-szerda) jelölte ki. 33/2014.
(II.19.) sz. határozat
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében - az előző évekhez hasonlóan - 2014. évre is meg kell határozni a közigazgatási szerv
kiemelt céljait. Ennek, valamint a köztisztviselő munkakörének figyelembe vételével meghatározott, egyénre kidolgozott teljesítménykövetelmények
alapozzák meg a köztisztviselő munkateljesítményének éves értékekését. E célok meghatározásáról döntött határozatában a képviselő-testület.
34/2014.(II.19.) sz. határozat
Döntött a képviselő-testület képviselői tiszteletdíjról történt lemondás miatt keletkezett 176.200 Ft többlet előirányzat felhasználásáról: 49.700
Ft-ot a TVSE Billiárd szakosztály, 40.500 Ft-ot a Túrkeve Jövője Közhasznú Alapítvány, 86.000 Ft-ot a Református Egyházközség templomtornya
felújításának támogatására használ fel. 35/2014.(II.19.) sz. határozat
Elfogadták a képviselők a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót. 36/2014.(II.19.) sz. határozat
Döntött a képviselő-testület arról is, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális művészetek kollégiumához köztéri szobor
felállítására vonatkozóan. 37/2014.(II.19.) sz. határozat
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján az általa működtetett
Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójának a karbantartó napi 4 órás foglalkoztatásához munkáltatói jogkört biztosít e törvényben foglalt
korlátozásokkal. Ebbe nem tartoznak bele a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése. 38/2014.
(II.19.) sz. határozat
Szászné dr. Pataki Marianna
aljegyző

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
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Tiszteletdíj
felajánlás

Képviselői fogadóórák

Ozsváth László képviselő a januári
tiszteletdíját a Böllérfesztivál
megrendezéséhez,
a februárit a TVSE Biliárd
Szakosztálya számára, a márciusit
pedig a Túrkeve Jövőjéért
Alapítvány számára
ajánlotta fel.

képviselő 2014. március 12-én,
19-én és 26-án
8:30-11:30-ig, szerdai napokon tart
fogadóórát a Városházán.

Kántorné Bíró Emília

Ozsváth László

képviselő
2014. március 24-én, hétfőn 14
órától tart fogadóórát.

TÚRKEVE

Kultúra

2014. MÁRCIUS

DR. BALOGH JÁNOS ÖKOLÓGUS
PROFESSZORRA EMLÉKEZTÜNK

Halála után három évvel és az Ecseg-pusztai szobrának felavatása
után két évvel, 2005 februárjában tartottunk emlékező konferenciát
Túrkevén. A kezdeményezők - Alföldkutatásért Alapítvány, Túrkevéért
Alapítvány és Túrkeve Város Önkormányzata – közös akaratából
született döntés, amely szerint minden év februárjában, születésének
évfordulóján, tudományos konferencián emlékezünk Balogh Jánosra,
miközben az ifjú nemzedéket is megismertetjük munkásságával,
szellemi hagyatékával. 2014. február 15-én immár tizedik alkalommal
vártuk Balogh János tisztelőit, a környezetükért aggódókat. Joggal
tehetjük fel a kérdést: 101 évvel születése és 12 évvel halála után
mennyire jelenthet hívó szót a konferencia ténye, az ott elhangzó
előadások anyaga, nem utolsó sorban az előadók személye? A válasz
egyértelműen pozitív, hiszen most is telt ház várta a konferencia
megnyitását. Immár hagyományossá vált, hogy az Egressy Béni
Zeneiskola tanárai és növendékei zenei produkcióval köszöntik a
résztvevőket. Az idei konferenciát személyesen köszöntötte dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter. A rendezvényt házigazdaként és
társelindítóként nyitotta meg dr. Szabó Zoltán polgármester. A jelen
lévők érdeklődéssel követték a tavalyi, centenáriumi, Ecseg-pusztai
eseményekről készült filmet. Ezt követően a beérkezett általános és
középiskolások által készített pályázatok értékelése és díjátadása után
következtek az előadások. A 7. osztályos Vad Emese túrkevei diák
„Legeltető állattartás Túrkeve környékén”, a debreceni egyetemista
Gonda Viktória „ A tájadottsághoz igazodó agrárkultúra lehetőségei
az Alföldön”, a szintén debreceni egyetemista Kovács Eszter „A
köles termesztésének agroökológiai vonatkozásai” címmel tartotta
meg előadását. Érdeklődéssel követtük Oláh Miklós agrármérnök
gondolatait, aki „ A rizskultúra helyi szerepe a Berettyó mentén”,
majd dr. Prof. Seregi János egyetemi tanár „Állattenyésztésünk és
környezetünk megóvásának alapjai a Festeticsek munkássága tükrében”

közre adott gondolatait. A koronaváros – legújabb kori testvérvárosunk
–, Mezőhegyes alpolgármestere, a Génbank-Semex Magyarország
Kft. ügyvezetője, Veres Zoltán „Mezőhegyes az állatnemesítés és
génmegőrzés fellegvára”címmel szólt a város múltjáról, jelenéről és
a bizonytalan jövőjéről. Az előadások sorát a Tisza felső folyásának
turisztikai értékeiről a Rahói Bioszféra Rezervátum képviselője,
Nejzsmák Ervin zárta. A konferencia záró perceit a 2014. évi Balogh
János-díj átadása tette emlékezetessé. A idei év elismertje: NEJZSMÁK
EMMA, az Egyetemes és Magyar Kultúra Lovagja lett, a magyar-ukrán
együttműködés és a szórványban élő magyarok érdekében kifejtett
tevékenységéért.
Nejzsmák Emma Kárpátalján, a Tisza felső folyásánál fekvő Rahón
él és dolgozik. Sok évtizeden keresztül pedagógus-könyvtárosként
tevékenykedett. A Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal szorosan
együttműködve létrehozta Rahón az Ukrán-Magyar Oktatási, Kulturális
és Informatikai Központot, ahol pezsgő életet honosított meg.
Immár 20 éve aktív részese a magyar nyelvű oktatás szervezésének,
a magyar hagyományok újra élesztésének, figyelemmel az ott élő
más nemzetiségek értékeire is. 2008-ban sok évtized után a rahói
művelődési házban nagysikerű anyák napi programmal mutatta be az
egyre erősödő magyarságtudat iránti érdeklődést. Egyre többen keresik
magyar gyökereiket, felmenőik múltját is kutatva ezáltal. Nejzsmák
Emma segítségével vette fel a túrkevei városvezetés a kapcsolatot Dr.
Balogh János ökológus professzor szülőhelyével, a Felső-Tisza menti
Nagybocskóval még 2008 őszén. Balogh János személye összeköti az
egymástól több mint 400 km-re fekvő nagykunsági Túrkevét, a FelsőTisza menti Nagybocskóval. A két település vezetése közötti kapcsolat
egyre gyakoribb találkozások során gyors fejlődésnek indult, s 2011
őszén Túrkeve 750. születésnapján testvérvárosi szerződéssel erősítettük
meg szándékunkat, közös akaratunkat az együttműködés érdekében. A
testvérvárosi szerződés előkészítésében, annak aláírásában Nejzsmák
Emma elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Balogh János hagyatékát ma már a nagybocskói múzeumban is
láthatják az érdeklődők, de elkészült Rahón is, az Ukrán- Magyar
Oktatási, Kulturális és Informatikai Központban Balogh János szellemi
nagyságát hirdető emlékfal is. Nejzsmák Emma a Felső-Tiszavidékén
élők szíve-lelke, akire mindig számíthatnak az ott élők. Élete, munkája
példa embertársai számára. A hagyományoknak megfelelően Balogh
János előtti főhajtásunkkal, a róla elnevezett utcában lévő emlékhelyen
koszorúzással ért véget a X. tudományos konferencia.
A programunkat 5611/2013/NAKVI pályázati támogatással valósítottuk
meg.
Dr. Szabó Zoltán, polgármester

Hegyfoky Kabos Szavalóverseny
Február 2-án a Keviföld Alapítvány és a
Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti
és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola
szervezésében Hegyfoky Kabos halálának
95. évfordulójára emlékeztünk. Minden
évben kegyeleti szentmise keretében a római
katolikus egyház is megemlékezést tart egykori
lelkipásztora emlékére. A kegyeleti szentmisét
dr. Ondavay Tibor főesperes, pápai plerátus
celebrálja. A szentmise után koszorúzás
történik Hegyfoky Kabos templomkertben
lévő sírjánál. Ki is volt Hegyfoky Kabos?
Hegyfoky Kabos 1847-ben született ÚjLesznán, mely jelenleg Szlovákia területén
található a Magas Tátra tövében. 1871-ben
szentelték katolikus pappá, Egerben. 1891-ben
került Túrkevére és itt is hunyt el 1919. február
1-jén. Római katolikus plébánosi munkája
mellett
meteorológiai
megfigyeléseket
végzett. E munkássága révén vált országos, sőt
nemzetközi hírű tudóssá. 30 éves munkássága
alatt írt 8 db nagy könyvet, 8 értekezést és 246
dolgozatot. Fő művei: ,, A felhőzet a Magyar
Szentkorona Országaiban’’, ,, Május havi

meteorológiai viszonyok Magyarországon’’,
,, A zivatarokról’’, ,, Folyóink vízállása és a
csapadék’’ 1917-ben megkapta a Ferenc József
Rend Lovagkeresztjét, a meteorológia és a
hazai klimatológia terén kifejtett sokévi buzgó
munkássága elismeréséül. Tudományos és
papi tevékenysége mellett a város közéletében
is részt vett. Elnöke volt a Vöröskereszt
Egyletnek, jelentős szerepet vállalt az első
világháború
sebesültjeinek
ápolásában.
Önkormányzati képviselő is volt. Légköri
megfigyeléseit, tapasztalatait máig tanítják
az egyetemek földtani tanszékein. 1934ben nevéről díjat alapítottak. A díjat minden
évben a legkiválóbb magyar klimatológus
kapta. A díjat 1946-ban megszüntették, mert
abban a korban nem volt dicséretes dolog
egy papról elnevezett díj. Túrkeve város
önkormányzata és a Keviföld Alapítvány
a
Magyar
Meteorológiai Társaságnál
kezdeményezte a díj visszaállítását. Ez 2010ben meg is történt. Eddig hárman kapták meg,
köztük dr. Tar Károly a debreceni egyetem
tanára, aki először kezdeményezte a Hegyfoky

Kabos ünnepségek megszervezését. Hegyfoky
Kabosra emlékezve negyedik alkalommal
került sor a városi szavalóversenyre. Már
első esetben is igen nagy volt az érdeklődés,
akkor 52 tanuló jelentkezett, idén pedig 72
tanuló. A szülők és a pedagógus kollegák
segítettek a vers kiválasztásában és a
versenyre való felkészítésben. Munkájukat
ez úton is megköszönjük. A szervezők egy
kikötést tettek, mégpedig a választott versben
időjárással kapcsolatos fogalmaknak kellett
lenni, pl.: eső, hó, vihar, zivatar, napfény, felhő
stb. A verseny két zsűri előtt folyt. Összesen 9
arany, 25 ezüst és 23 bronzminősítés született.
Emléklapot 7-en kaptak. Hárman kaptak
különdíjat, melyet dr. Szabó Zoltán, Túrkeve
város polgármestere ajánlott fel. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy ez a nap a vers ünnepe volt
városunkban. Öröm volt látni a mosolygós
arcokat, a csillogó szemeket, amikor a
versenyzők megkapták a Sudár Anette,
kerámikus által készített érmeket.
Kézsmárki János, mb. igazgató
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„Nem vagyok én már az, Az Őszidő
aki voltam…”
antológiában
megható műsort előadó Koltai Laci. Angyal
Ferenc a közös házi muzsikálásokat idézte
fel hangulatos citerajátékával, Balla Tibor
nagyszerű tekerőlant muzsikát mutatott be.
Petőfi versének szépségét Finta Zoli idézte fel,
s a bulik, lakodalmak zenélésére orientálódott
F. Tóth trió is megtanult néhány szép nótát
Miklós bácsi tiszteletére. A kitűnő kíséretről
a Liszt Ferenc díjas Szalai Antal prímás és
zenekara gondoskodott, s utólag is nagyon
örülök, hogy Miklós bácsi kedvenc zenekarát
sikerült megnyernem a nótadélutánra. A
műsor összeállításánál próbáltuk a hangulat
egyensúlyát megkeresni, hogy az emlékezés
megindító, de ugyanakkor vidám is legyen.
Tudtuk, ezt Miklós bácsi is így akarná… A
rendezvény szervezésében sokan segítették
munkánkat, köszönettel tartozunk: az
Aradiné-féle Ruházati Bolt, az Ábrahám
Kft., az Edit Virágbolt, a Kevi Kenyér Kft., a
Kis-Új-Lap Kft., a Művelődési Ház, a Quick
Data, a Stop ABC, a Túrkeve Televízió és
Újság Szerkesztősége, a Viky Könyv és
Kreatív Sziget vezetőinek, munkatársainak!
A szervezők nevében külön szeretném
megköszönni a rendezvény lebonyolításához
nyújtott önzetlen munkájukat: Dobis Csaba,
Márton József, Nagy Róbert, Nagy Sándor,
Mindig ezzel a dallal zárta műsorát, akkor is,
amikor 2008-ban nyolcvanadik születésnapját Szabó Istvánné, Finta Péterné, Nyakó Rozália
ünnepeltük a Miklós-napi nótaesten. Szerettük és Török Istvánné segítségét! Minden előadó
igyekezett műsorát a rendezvényhez méltóan
volna öt év múlva újból köszönteni Őt. Nem
sejthettük, hogy már csak emlékműsort összeállítani, s több alkalommal felcsendültek
tarthatunk a tiszteletére. A mondás szerint a Miklós bácsi által szeretett dallamok. A
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek”. A műsor célja az emlékezés mellett egy emlékTúrkevei Kulturális Egyesület a 2013-as válogatás lemezre a kiadási költségekhez
esztendő feladatai közé célul tűzte ki Ábrahám adományok gyűjtése. Első adományozók a
Miklós – az egyesület néhai elnökének fellépők voltak, s ezúton köszönöm minden
85. születésnapja tiszteletére - emlékest szereplőnek, a művészi önzetlen felajánlását!
szervezését. Az ötlet mindenkinek tetszett, Elképzelésünk szerint 2014-ben szeretnénk
Miklós bácsi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei az emlék CD lemezt kiadni. Ehhez várjuk
Közművelődésért elismerés tulajdonosa, a kedves nótaszeretők és Ábrahám Miklós
„Túrkeve városért”díjasa, a település tisztelők anyagi segítségét! Köszönjük
közismert, szeretett énekese. Nem akarom a hozzátartozóknak, barátoknak, hogy
megtisztelték jelenlétükkel műsorunkat, s a
úgy írni, hogy volt, hisz a közönség létszáma
és tapsai alapján még most is sokan szeretik szervezés során nyújtott minden segítséget!
és szívesen emlékeznek Rá. A műsort Dr.habil A rendezvényt támogatta a Nagykun
Örsi Juliannával november 24-ére tűztük ki, Hagyományőrző Társulás és Túrkeve Város
a szervezést összekapcsolva a TVSE Judo Önkormányzata. Médiatámogatóink voltak:
szakosztályának emlék-rendezvényével. Első Dankó Rádió, Index TV, Karcag TV, Kisúj TV,
Pont Rádió, Szolnoki Napló, Szolnok megyei
ízben próbáltunk közösen, s mégis két külön
rendezvényt szervezni a sportolókkal, s azt Néplap, Szolnok Televízió, Túrkeve Televízió,
hiszem, elmondhatjuk, hogy mind a kettő Túrkeve Újság.
jól sikerült! Köszönjük a Judo Szakosztály December 5-én a Túrkevei Nótaklub tagjaival
és Ozsváth Attila együttműködését! Nagy és Koltai Lacival kegyeletünket róttuk
örömünkre megteltek a Korda Sándor le Ábrahám Miklós sírjánál. Sokan, sok
Színházterem széksorai. A méltató szavakat mindent köszönhetünk a kivételes emberek
dr. Szabó Zoltán polgármester úr vállalta. közül is kiemelkedő személyiségnek!
A műsorról nem hiányozhatott a pályatárs, Remélem, a kedves közönség jól szórakozott,
Madarász Katalin, aki magával ragadó s az emlékezés könnyei mellett az öröm
dalai mellett szavaival is magasztalta az mosolya is ott volt az arcokon! Mark Twain
ünnepeltet. A hívó szóra azonnal igent mondása jut eszembe: „A ráncoknak csak
mondott minden felkért előadó: a műsorban a mosoly helyét lenne szabad mutatniuk.”
igazi nótás-mulatós hangulatot teremtett Tudom, Miklós bácsi most mosolyogna…
Karcagi Nagy Zoltán és Kolostyák Gyula, s
Farkas Rozika
a magát Miklós bácsi tanítványának valló,

olvasható a verse
Igen
jó
hírrel
örvendeztette meg
szerkesztőségünket Kelemen Pálné. Az örök
fiatal Klárika néni verseivel egy pályázaton
indult, ahol nagyon szép sikert ért el. Az
Őszidő 2013 antológiába is beválogatták
egyik versét. A közelmúltban kapta meg
az elismerő oklevelet melynek szövege:
„Kelemen Pálné részére az Őszidő 2013 vers
és prózaíró pályázatra benyújtott díjazott
pályamunkájáért” Szívből gratulálunk!

Rokkantak napjára
Ép testben, ép lélek,
A közmondás ezt tartja.
Az ép eszű ember,
Furcsának is tartja
Abban a testben is
Épen él a lélek,
Ki terhét viseli
Fájón a testének.
Van kinek erősen,
Másnak kicsit tompán,
De jobban csak az fáj,
Hogy másképp néznek ránk.
Egészséges ember
Nem érzi e terhet,
Mit a sérült ember
Nap mint nap cipelget.
Vagyunk mi is olyan,
Élő és érző lények,
Akik sok-sok munkát
Szívesen végeznek.
Ki bicegve sántán,
Bottal a fél lábán.
Vagy éppen fél kézzel.
Erős elszántsággal
És nagy akarattal,
Fájdalmat legyőzve,
Olykor meg a sértő
Megbámulást is tűrve.
Kérünk minden embert,
Gondoljon csak arra,
Mily könnyen lehet ő,
Sorstársunk a bajban,
Elég egy baleset,
Kis figyelmetlenség
S egy életre szólóan,
Látható a bélyeg
A megváltozott élet.

Bácskai Bertalan
festőművész munkáiból nyílik kiállítás Szolnokon, a Damjanich János Múzeumban
2014. március 6-án, 16 órakor.
A kiállítást Dr. Egri Mária művészettörténész nyitja meg.
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Kevi szálak Györffy István életében

Fotó: Györffy István (kalapban) és
Hagymási családdal 1938-ban

Vargha László néprajzkutatók

a túrkevei

Györffy István neves néprajztudós 1884. február 11-én, Karcagon
a Szent István sugárút 32. sz. alatti házban látta meg a napvilágot.
Előde a 18. század első felében költözött a városba - mint fazekas
mester - Nádudvarról a jobb megélhetés reményében. (Györffy
István használta is a szigethi és nádudvari előnevet.) Az újabb és
újabb nemzedék tagjai iparosként (korsós, szűcs, szűrszabó) látták
el a helyi parasztokat míves darabokkal. Bizonyára innen ered
Györffy Istvánnak a népművészet iránti érdeklődése. Azonban már
gyerekként megtapasztalta a régi mesterségek válságát és ugyanakkor
belekóstolhatott a tanyai legények rideg életébe is. Az elemi iskolát
szülővárosában végezte, majd a nagykun gimnáziumban folytatta.
Késmárkon tett érettségi vizsgát. Az iskolaváltásban szerepe lehetett
annak a szokásnak, mely szerint a német nyelv tanulása érdekében
felvidéki városokba küldték az alföldi diákokat. Tőkés András
ugyancsak karcagi származású iskolatársával gyalog is megtették
az utat a nyári szünetben, amely mutatja a táj iránti érdeklődése
kibontakozását. Így került a Kolozsvári Egyetemre 1904-1905-ben.
Majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult 19051909 között. Ott szerzett természetrajz-földrajz szakon diplomát.
Már ekkor is végzett néprajzi gyűjtéseket a Nagykunságon, amelyet
követte első publikációja a Nagykunság építkezéséről (1908), majd
doktori disszertációja a nagykun tanyáról (1910). Máig ismert
és kedvelt könyvét a Nagykunsági krónikát 1922-ben jelentette
meg. A pályakezdő ifjút a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi
Osztályánál alkalmazták gyakornokként (1906-1909), majd az
intézmény önállósodásával a Néprajzi Múzeum „igazgatóőre”
lett (1919-1934). Főleg népművészeti, kerámia, népviseleti és
pásztorkodási anyaggal gazdagította a gyűjteményt. Szülőföldje
iránti történeti érdeklődése a keletkutatás (kunok) egyik hazai
elismert szakemberévé tette. Balkáni és török gyűjtései során
számos tárggyal gazdagította a Kereskedelmi Akadémia Keleti
Múzeumát. 1926-tól tanított a Pázmány Péter Tudományegyetemen
is. Ott megalapította és vezette haláláig a Néprajz Tanszéket (19341939). 1938-ban szorgalmazására megalakult a Táj- és Népkutató
Intézet. Bármelyik intézmény munkatársait nézzük, láthatjuk,
hogy a magyar néprajztudomány később meghatározó egyéniségei
nőttek fel mellette (Fél Edit, Kresz Mária, Vargha László stb.)
Kortársaival (Bátky Zsigmond, Viski Károly, Solymosi Sándor)
pedig megalkotta a magyar néprajz első összefoglaló monográfiáját
A Magyarság Néprajza négy kötetes művet, amely 1929-ben jelent
meg először. Fiatal korától aktív tagja, majd vezető tisztségviselője
lett a Magyar Néprajzi Társaságnak. 1935-től szerkesztette annak
szakmai folyóiratát, az Ethnographiát. Tudományos munkásságát
elismerve 1932-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező

tagjává választotta. A finn és észt tudományos társaságok is
tagjaik sorába választották. Élete utolsó szakaszában különösen
érdekelte a magyarság sorskérdése. A ma is aktuálissá váló nemzeti
sors jobbítását a népi kultúra megújulásában látta. Programadó
könyve A magyar nemzeti művelődés címmel 1939-ben jelent
meg. (Ugyanekkor került sor a első jászkun kongresszusra is.)
Váratlan halála után kutatási szemléletét, útmutatásait tovább vitték
tanítványai és a népi kollégisták immár Györffy-kollégisták névvel.
Karcag után Túrkevéhez kötötték a legtöbb szálak. Édesanyja
ugyanis a túrkevei Hagymási Mártonhoz ment másodszorra férjhez.
Így a Kinizsi úti házba járt időnként haza. Kevibe, Ecsegre gyakran
hozott magával fiatal néprajzkutatót. Egy rackanyájat is tartott az
ecsegi pusztán. Jó kapcsolatot alakított ki a helybeli értelmiséggel.
Levelezett Vadász Pállal. Györffy Lajosnak pedig szállást adott pesti
tanulmányai során. Lajos bácsi viszonzásként vigyázott a gyerekeire
(a később ismert szemészre és történészre). Györffy Istvánra, a neves
nagykunsági tudósra 2014. március 7-én, Karcagon emlékülésen
emlékezünk, majd április 13-án a Református Templom Galériában
kiállítást nyitunk és előadást tartunk, melyre ezúttal is szeretettel
hívunk és várunk mindenki kevi érdeklődőt.
Dr. habil. Örsi Julianna
ny. múzeumigazgató

A nemzeti művelődés
megújulása
A Túrkevei Kulturális Egyesület, Karcag Város Önkormányzata, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, a Györffy
István Néprajzi Egyesület, a Györffy István Nagykun Múzeum
tisztelettel meghívja az érdeklődőket
Györffy István születésének 130. évfordulója tiszteletére
rendezett emlékülésre és kiállításra.
A rendezvény időpontja: 2014. március 7.
Helyszín: Karcag, Városháza /Kossuth tér 1./
Az emlékülés programja:
9.30 Dudaszó Györffy István és Kodály Zoltán nyomán
Köszöntő – Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Dr. Bodó
Sándor a Magyar Néprajzi Társaság elnöke, valamint Dobos László
Karcag város polgármestere
9.50-11.00 Előadások
Selmeczi Kovács Attila: Györffy István a magyar nép tudósa
Örsi Julianna: Györffy István kapcsolatrendszere az újabb
dokumentumok tükrében
Papp István: Györffy István és a népi tehetségmentés
Györffy János: Térképek Györffy István munkásságában
Hajdu Virág: Egy megrendezett és korán bezárt kiállítás margójára
Tóth Albert: Változatos térszíni formakincs a Nagykunságban
Novák László Ferenc: Az alföldi mezővárosok archaikus sajátosságai:
hungarikum
11.15-13.00 Előadások:
S. Kovács Ilona: Pásztorszerszámok a Nagykunságban. Kísérlet
a hortobágyi és a sárréti pásztorművészeti anyaggal történő
összehasonlításra
H. Bathó Edit: Népviselet-kutatás a Jászkunságban
Granasztói Péter: Györffy István fekete-körös völgyi gyűjtése tárgyak
és fényképek tükrében
Nagy Molnár Miklós: Alakítsunk Nagykun Múzeumot! A felhívástól
napjainkig egy kis múzeumtörténet
13.00-14.00 Hozzászólások, zárszó
Az emléküléshez kapcsolódó rendezvény Túrkevén a Református
Templomban, 2014. április 13-30-ig látható kun hímzéseket bemutató
tárlat.
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A Túrkevei Kulturális Egyesület és a
Túrkevei Református Egyházközség
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, szeretteit

Beszélgetés a családról

TISZAMENTI REGIONÁLIS
VÍZMŰVEK ZRT.

pszichológus

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

Várjuk a családok felnőtt tagjait:
szülőket, nagyszülőket, családalapítás előtt állókat, családosokat,
egész vagy csonka családban élőket

Tisztelt Támogatóink!

című előadássorozatának harmadik alkalmára.
„Ahol velünk lakik a szeretet… ”
A gondolatébresztő előadást tartja és a beszélgetést vezeti:

Benics Kálmánné

Helyszín: Városi Könyvtár
Időpont: 2014. márc. 24. hétfő, 17 óra

Tisztelt Adományozó és Támogató!

Minden csekély anyagi támogatást és az adója 1%-át nagy
tisztelettel fogadjuk. Kérésére támogatásáról igazolást adunk, melyet
adóbevallásnál benyújthat.
SZENT GYÖRGY LOVASSPORT ALAPÍTVÁNY
5420 TÚRKEVE, SZÉCHENYI ÚT 13.
ADÓSZÁM: 18840760-1-16
BANKSZÁMLA: 11745107-20007968
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1068

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt évben
személyi jövedelemadójuk 1%-val támogatták az
Egressy Béni Zeneiskola működését. Ez évben is kérjük
támogatásukat a személyi jövedelemadójuk 1%-os
felajánlásával az Egressy Béni Zeneiskola fenntartójának.
A rendelkező nyilatkozatban kérjük a kedvezményezett
Túrkevéért Alapítvány adószámát feltüntetni:
19221678-1-16
Köszönjük!
Az Egressy Béni Zeneiskola közössége

FELHÍVÁS
Dohányzásról leszokást támogató program indul a
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozójában
az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok – Dohányzás leszokás
támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán” című TÁMOP 6.1.213/1-2013-0015 számú pályázat kapcsán.
A dohányzásról leszokást támogató programba jelentkezni lehet:
minden pénteken 07-14 óráig a 06-56-550-448-as telefonszámon illetve személyesen
a fent megadott időpontban.
A program ingyenes!

2014. március 28. (péntek) 9-11 óra
2014. május 16. (péntek) 9-11 óra
2014. június 13. (péntek) 9-11 óra

Állatorvosi ügyelet

ORVOSI ÜGYELET
TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM
ALATT
M u n k a n a p o k o n 17.00-tól
másnap reggel 7.00-ig.
Munkaszüneti napot megelőző nap
17.00-tól,
a munkaszünetet követő napon reggel
7.00-ig.
Tel: +36 30/627-29-89
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Közvilágítási hibák
bejelentése:
06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási
hibák bejelentése:
06/80/300-300

Mozdulj Túrkeve!

Díjtalan lakossági hallásszűrés a
Dr. Nánási Lajos Egészségházban

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

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén, a Művelődési
Házban 2014. március 12-én, szerdán
14-17 óráig.

HALOTTAINK
Kurucz Lajos /61/
Bíró István /74/
Osztényi Károly /72/
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

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

TÚRKEVE

Olvasói levél

Sport, egyéb hírek
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VIDÉKI SZEMMEL

„Szeretném, ha tudná minden túrkevei lakos, hogy milyen szerencsés!
mi a probléma, mire a válasz: remélem, pénteken nem fog esni az eső!
Én egy vidéki édesanya vagyok, s „csak” heti 3-4 alkalommal töltök
Nem fog, válaszolom, s indulunk kifelé. Viccesnek tűnhet, hogy egy
másfél, két órát a városi sportcsarnokban. Az első kép, ami érkezésemkor tizenéves gyerek ezen izgul, de mit érezhet az az edző, sportvezető
fogad a bejáratnál található „Kiss Kálmán Városi sportcsarnok” felirat. és az a 30-40 gyerek, akinek a hosszú és maximális kitartást igénylő
Az épületen belül pedig az emléktáblákra minden alkalommal vetek,
felkészülését húzza keresztbe az időjárás!? Ez Túrkevén több éve,
hiszen nagyon örülök, és egyben szerencsésnek érzem magam, hogy a
talán már húsz éve probléma, de a mutogatás, a feltett kéz ide már édes
„dicsőség falon” lévő nevekhez személyes ismeretség is kötődik. Csak kevés lesz… Értetlenül állok, mert ahol ilyen szakemberek dolgoznak a
pár lépés mindez, de nagyon örülhet minden ember, akinek a gyereke,
gyerekekkel, akik után több km-re is elvinném a gyerekem, hálátlannak
gyerekei valamilyen sport kapcsán ide érkezik nap, mint nap. Aztán tűnik nagyon a dolog. Sajnálkozom és én szégyellem magam, mert ha
leülök a lelátóra és merengek… Nézem a gyerekeket, az edzőket és tudnék, segítenék.
a szülőket. Mit látok? Amíg az én gyerekem „kevi szokás szerint” a
Péntek van és nem esik, a gyerek boldog! Megérkeztünk a csarnokhoz,
lelátón melegít a többi 25 lánnyal, addig a pályán a szivacsos fiúk és
leülök, sorra érkeznek a vidéki csapatok és szurkolóik. Beszélgetünk,
lányok egymás mellett dolgoznak kb. ötvenen. A létszám nagy, de viccelődünk, hogy mik azok a tetőre „szerelt” nylonok? Nem nevetek,
az edzők hozzáértésén, rutinján és határozottságán nem fognak ki. csak igyekszem elmondani.
Mindenki fegyelmezett, látszik, hogy jól érzik magukat és szeretnek Óriási szerencse, ha ilyen edzők, szakemberek segítik, nevelik
ide járni. Elkezdett esni az eső. Csak kapkodom a fejem, mert már a
gyerekeinket: felelősséggel, odafigyeléssel, áldozatosan. Szerencse,
harmadik helyre ülök a lelátón, hogy ne legyek vizes, de úgy tűnik,hogy ilyen összetartó és barátságos környezetben nőhet fel a sportszerető
nem úszom meg szárazon! Aztán tovább lépek és nem foglalkozom gyerek-had!
a dologgal, inkább a gyerekeket nézem. Ők már ismerik és tudatosan
Gratulálok mindenkinek, aki bármit is tesz Túrkeve sportjáért! Csak
kerülik a pályán a vizes foltokat, de azért az edzők kellő körültekintéssel remélem, hogy hamarosan valóban lesz megoldás a hosszú évek óta
megjelölik és figyelmeztetnek mindenkit. Vége, már érkeznek a focista fennálló problémára, addig a lelátón segítek „tuti” száraz helyet találni!”
fiúk, s látom a gyerekem. Kicsit bánatos és le van törve. Kérdezem,
egy édesanya

Tájékoztató horgászok részére

A horgászati és halásztati törvény végrehajtási rendeletének változása
jegyezni a naplóba.
miatt az alábbi fontosabb változtatásokat ajánlom a tisztelt sporttársak
- November 1. és március 15. között halradar használata tilos.
figyelmébe.
- A 30 cm-nél kisebb halat elegendő vizet biztosítva számára élve haza
- Az állami horgászjegy január 31-ig érvényes. A fogási napló leadási
lehet hozni. Az ennél nagyobb halat csak leölve szabad elszállítani a
határideje február 28-ra változik. Aki a naplót nem adja le, 2.000.- Ft
vízpartról.
helyett 4.000-Ft-ért kapja az állami jegyet.
- Napi darabszám korlátozással nem érintett őshonos halfajokból
- A horgászvizsgák időpontját a megyei halászati felügyelő határozza
naponta összesen 10 kg fogható ki.
meg. A háromtagú bizottság minden tagjának halőri vizsgával kell - A kősüllő kifogható mérete 20cm-ről 25 cm-re nőtt, a menyhalé 20
rendelkezni. Ahhoz, hogy a feltételek teljesítsük sok idő szükséges, cm-ről 25 cm-re, a harcsáé 50 cm-ről 60 cm-re.
ezért az első vizsga április végén, május elején várható. Ez is csak - A környező vizeinkbe előforduló nem őshonos halfajok, melyekre
abban az esetben, ha vizsgáztatási engedélyt kap egyesületünk. Új a sem tilalmi idő, sem méretkorlátozás nincs, s kifogásuk esetén a vízbe
jogszabályban, hogy turista állami horgászjegy is váltható, mely 90 nem helyezhetők vissza. Ezek: amur, raszbóra, ezüst kárász, busa,
napig érvényes, de csak egy bottal lehet vele horgászni.
törpeharcsa, fekete törpeharcsa, naphal és az összes géb fajták pl.:
- Ha valaki tilalmi időben fog őshonos halat, vagy más időszakban amurgéb, folyamigéb, tarkagéb stb.
méreten alulit, akkor köteles a vízbe visszahelyezni, még akkor is ha
A decemberben kiküldött tájékoztatóban az engedélyek kiváltásának
sérült, beteg vagy elpusztult.
idejében elírás történt. Az engedélyek kiváltásánál áprilisban 32 helyett
- Ha a horgászat alkalmával fajonként kifogott 3 darabot őshonos halból 2., májusban 24-e helyett 21-e, azaz engedélyek kiváltásának ideje
vagy összesen 5 darabot, a később kifogott halat a korábban kifogottal mindig szerdára esik. A tájékoztató 7. pontjában az van írva, hogy ha
kicserélni tilos.
valaki 2013. június 30-ig nem válthat engedélyt, ha naplóját nem adja
- Horogra kívülről akadt halat megtartani tilos.
le, ez az új jogszabály szerint már nem aktuális, mert aki nem adja le
- A horgászat megkezdésekor a fogási naplóban lévő dátumot be kell
határidőre az 2.000.- Ft helyett 4.000.- Ft-ért válthat állami jegyet.
ikszelni és ezt a dátumot a vízterületnél is be kell írni a terület kódjával Nyomatékosan ajánlom a sporttársak figyelmébe, hogy alaposan
együtt.
tanulmányozzák a fogási eredménynaplót és azt az abba leírtaknak
- Horgászverseny esetén a megfogott halat élve kell tartani és azokat a
megfelelően töltsék ki.
végén kíméletes mérlegelés után vissza kell engedni.
Eredményes horgászévadot kívánok vezetőségünk nevében.
- Darab- és méretkorlátozás alá eső halat a kifogáskor azonnal be kell
Németh István, elnök

Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink, engedjék meg, hogy
beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről.
Február 7-én a Hunyadi úton, a Sallai Söröző
udvarán egy magasra nőtt tujafa kivágásához
kérték segítségünket, amely már elkorhadt
belül, és veszélyes lehetett a környező
ingatlanokra nézve. Mint kedves olvasóink
is tudják február 15-én került megrendezésre
az immár VIII. Böllértalálkozó, aminek
előkészületeiben és az esemény utáni
munkálatokban fontos szerepet töltött be
szervezetünk. Február 10-től megkezdődött
a dranka deszkák kiszállítása, a dobogók
javítása és szállítása, a szúrószínpad és a nagy
színpad felállítása, illetve a rendezvénysátor
helyszínre történő szállítása Szarvasról, az
udvarok felállítása a csapatoknak. Ugyanezen
a napon kérték segítségünket az Olajos utcában
egy fűzfa gallyazásához, amelynek egy
leszakadt gallya elzárta az utat a közlekedés
elől. A Böllértalálkozóra meghívott Romániai
vendégeink, kollégáink február 14-én érkeztek
meg laktanyánkba, akik szintén részt vettek a
találkozón, színesítve a rendezvényt. Ezúton
is gratulálunk nekik, tekintettel arra, hogy a

vándorbotot ők vihették tovább. Február 18án az esti órákban jelzés érkezett, miszerint a
strandfürdőben a tűzjelző bejelzett. Az épületet
kiérkezésünk után átvizsgáltuk, tüzet, tűzre
utaló jelet nem találtunk. Az eset téves jelzés
volt. Február 20-án délelőtt a Számügy Kft.nél végeztünk csatornatisztítást. A jogszabályi
változásoknak köszönhetően szervezetünk
önállóan beavatkozó Önkéntes Tűzoltóságot
hozhat létre. Az átalakulás folyamatban
van, teljes szakmai támogatottságot élvez a
mezőtúri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
és Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről,
mind pedig a megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság részéről. A szervezet alkalmas
önálló munkavégzésre a személyi feltételeknek
megfelelve, egy minősítő vizsgát követően
jelentősen javítjuk ez úton is településünk
tűzbiztonságát! Ezzel a lehetőséggel régi vágya
teljesül szervezetünknek, melynek eléréséhez
hosszú évek kitartó és eredményes szakmai
munkájára volt szükség. Továbbra is várjuk
önkéntesek jelentkezését, akik munkájukkal
kívánnak
hozzájárulni
településünk

tűzvédelméhez. Túrkeve tűzvédelme közös
érdek, segítsen, hogy segíthessünk!
Településünk életében fontos szerepet
tölt be szervezetünk működése. A mentő
tűzvédelmen túl számtalan általunk elvégzett
feladattal igyekszünk a lakosság szolgálatára
lenni, az itt élő lakosság életminőségét
javítani. Az önkormányzat támogatásán túl
szükség van minden egyéb külső forrásra,
támogatásra költségeink fedezésére. Az
adójuk 1%-nak felajánlásával is segítik
egyesületünk működését, ezért kérjük önzetlen
támogatásukat!
Adószámunk:18837108-1-16
Kedvezményezett:
Mentő és Tűzoltó Egyesület
Önökért, az Önök biztonságáért!
Elérhetőségeink:
Személyesen: Túrkeve Táncsics. M. út 1-3.
Telefonon: 0-24 óráig a +36-20/991-26-36 és
a 06-56/361-100-as számokon.
Sörös Tibor pk.
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