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A HÚSVÉT EREDETE
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken
más és más. Közös eredete azonban, a húsvét
héber neve, a pészah. A szó kikerülést,
elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és
a zsidó ünnep egybe is esett. A níceai zsinat
i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény
ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep
ideje. A húsvét angol neve: passover,
átrepülést jelent. Gyakorta használják az
Easter elnevezést, mely a német Oster szóval
együtt keresendő. Őse egy germán istennő,
Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi
napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy
neve az East, a kelet szóból származik, s a
napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem
található meg, de Csíkményságon a húsvéti
körmenet neve: kikerülés, más vidékeken
a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar
szó: húsvét, az azt megelőző időszak, a
negyvennapos böjt lezárulását jelzi.
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a
mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem
esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon
napjára minden évben. A Nap mozgása
mellett a Hold mozgásától is függ a dátum
némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A
húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség
idején tartott termékenységi ünnepekkel,
melynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni
első vasárnapra esik: március 22 és április
25-e közé. A húsvét kialakulásában fontos
szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah.
E vallás tanítása szerint e napon ünneplik
a zsidók az egyiptomi rabságból való
menekülésüket. Az Ótestamentum szerint
a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra,
a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt
bárány vérével volt bekenve, így az ő
házukat “elkerülte”.
A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú
ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a
nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a
nagyböjt, amely Jézus negyvennapos sivatagi
folytatás a 2. oldalon
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Ünnep
böjtjének emlékére, önmegtartóztatására
tanít. Húsvétkor ünnepli a kereszténység
Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a
legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a
legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek
sorában. A húsvét ünnepét megelőző
vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik
meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat
lengető
tömeg
éljenzése
közepette
vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A
nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak
az Olajfák-hegyén történt elfogatását
idézi
emlékezetünkbe.
Nagypéntek
Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének,
megostorozásának és kereszthalálának a
napja. Nagyszombat este körmenetekkel
emlékezik meg a keresztény világ arról,
hogy Jézus - amint azt előre megmondta harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán
feltámadt halottaiból.
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védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros
színe egyes feltevések szerint Krisztus
vérét jelképezi. A tojásfestés szokása, s a
tojások díszítése az egész világon elterjedt.
A tojásfestés népszokásként elsősorban
Kelet-Európában maradt fenn a XXI.
századig. Eredetileg egyszínűek voltak,
pirosas színüket növényi festőanyagoktól
kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a
börzsöny, a bíbortetű. Később kialakultak a
feliratos tojások. A díszítést viasszal “írták”
a héjra, melyet festés után lekapartak.
Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a
keresztény jelképek valamelyike. A minták
ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok
voltak, akiktől a lányok megvásárolták
azokat.
Magyarországon
a
festett,
díszített tojás ajándékozása elsősorban
a húsvéti locsolkodáshoz kapcsolódik.
A díszített tojások festésének formái,
Húsvéti jelképek, szimbólumok
a minták elrendezése tájegységenként
változott. A nálunk leggyakrabban használt
minták geometrikusak. A tojást hosszanti
Nyúl
vonalakkal két, majd négy mezőre osztották.
A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl A hosszanti vonalak számának növelésével
megjelenésének magyarázata már jóval 16 mezős osztás is van, de igen ritkán. Ezt
nehezebb. Az ünnep termékenységgel a művészetet rámázásnak nevezik. Az így
kapcsolatos vonatkozásában magyarázat
kialakított, majdnem háromszögletű mezők
lehet a nyúl szapora volta. Mivel éjjeli állat,
a holddal is kapcsolatba hozható, amely alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés
égitest a termékenység szimbóluma. Nyúl kereteit. Néha az osztóvonalakon is
és tojás ősi kapcsolata a kutatók szerint a díszítenek. A díszítmények lehetnek:
tulipános, fenyőágas, rózsás, almás, stb. A
germán hagyományok alvilági istennőjének
legendájában jelenik meg: eszerint a díszített tojás neve hímes tojás, s magát az
nyúl eredetileg madár volt, s az istennő eljárást tojáshímzésnek nevezik. Különböző
Barka
A barka bolyhos virágainak különleges haragjában négylábú állattá változtatta. tojásgyűjtő népszokások vannak, melyek
gyógyerőt tulajdonítottak a régiek. Ha a E különös tulajdonságú állat hozzánk is célja, hogy a legények minél több tojáshoz
családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat német közvetítéssel került, de kialakulását jussanak a tojásjátékokhoz. Egyik ilyen
homály fedi. Az is lehet, hogy tévedésről játék például a Kecskemét környékén ismert
a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként
van szó, mert régen egyes német területeken tojásütés, tojáskoccintás. Ketten egymással
elmulasztotta a torokfájást.
húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot szemben állva a tojásokat egyre erősebben
ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk összeütögetik, s az nyer, akié épen marad.
német neve Haselhuhn, röviden Hasel. A Másik játék a tojással való labdázás. Úgy
félreértés abból is eredhet, hogy németül a
tartották, hogy aki a feléje dobott tojást
nyúl neve Hase. Mindenesetre a tojáshozó elejti, még egy esztendeig nem leli meg a
nyúl igen népszerűvé vált, a múlt század
párját.
végén a képes levelezőlapok elterjedésével
Romániában a látogatók vitték a gazdának
igen sokfelé eljutott.
a tojást, megütögették vele, s közben
köszöntést mondtak: “Krisztus feltámadott.”
Voltak azonban különleges felhasználásai
is a tojásnak. Igen sok helyen szerepeltek a
tojások, mint szerencsét hozó amulettek.
A görögök azt a tojást, melyet a tyúk először
tojt nagypénteken, varázserejűnek tartották.
Német hiedelem szerint, húsvét reggel egy
tojáson átnézve meg lehet látni a benne
táncoló bárányt.
Jóslásra is használták a tojást: ha nagypéntek
Bárány
éjjelén feltörték, s egy pohár vízbe csurgatták,
A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete
a formája megmutatta, milyen lesz a jövő évi
a Bibliában keresendő. Az ótestamentumi
termés. Volt, ahol a lányok tojáshéjat tettek a
zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan
küszöbre húsvét előtti este, hogy megtudják,
A tojás
bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték
mi lesz a férjük foglalkozása. Ugyanaz lesz,
az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr A tojás az élet újjászületésének, a mint az első férfié, aki belép a házba.
legősibb
jelképe.
haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. termékenységnek
A tojás, a belőle kikelő madárral, a sírjából
A Bibliában Krisztus előképe volt az a Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem feltámadó Krisztust is jelképezi, amellett,
nagyságát s az élettelenből az élőbe való
bárány, amelyet a zsidók Egyiptomból való
hogy a termékenység ősi jelképe is. A téli
kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe
időszak utáni első tojások éppen húsvét
nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi van a húsvéti étrendben is, de a tojások
idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze,
színezése,
díszítése
is
régi
korokra
nyúlik
templom oltárán. Az Újtestamentumban
vissza. A leggyakrabban használt szín hogy az emberek a tavasz érkezése feletti
Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött
a földre: “Krisztus a mi bárányunk, aki a piros, magyarázatát a színek mágikus örömüket a tojások kifestésével, hímzésével
erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak fejezték ki.
főszerk.
megáldoztatott érettünk”.
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VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
A veszettség gyógyíthatatlan embernél, állatnál egyaránt halálos
kimenetelű betegség melynek legfőbb terjesztője a RÓKA.
A veszettség elleni védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb
módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában
évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is
megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati
határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban
került kihelyezésre a csalétek vakcina. A vakcinát tartalmazó fólia
kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és
szagú csalétekbe rejtik, amely kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm magas
szürkésbarna színű. A róka miközben megeszi a csalétket, szétrágja
a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. A csalétek
kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. A csalétekbe
helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT
NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM
SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni
vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe,
orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az
alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú
fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal
történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban.

A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett
barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű
intézkedés esetén védőoltásra nincs szükség.
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított tizennégy
napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani (ebzárlat) és
csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt
a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó
intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal,
hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka
számára kihelyezett csalétkeket.
Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot
talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul
ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI
ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT!
KÉRJÜK A FENTIEKRŐL GYERMEKÉT IS TÁJÉKOZTASSA!
TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁSSAL AZ ÖNÖK KÖRZETÉBEN
ÉLŐ ÁLLATORVOSOK ÉS ORVOSOK SZOLGÁLNAK!
A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2014. április 5-10-ig

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.hu címre várjuk!
A helyi értékvédelmi rendelet előkészítése kapcsán az első körben javasolt,
felülvizsgálandó épület, építmények a Túrkeve Város Önkormányzatának Helyi
építési szabályzatáról szóló 17./2006. (VIII.7.) sz. rendelet 1. sz. melléklete szerint
“Országos védelemre javasolt további épületek, építmények”, “Helyi védelemre
javasolt épületek” és “Helyi védelemre javasolt temetők, illetve azokon belüli
építmények” listája szerint. A rendelet megtalálható:
www.turkeve.hu/ Közérdekű adatok/Rendelettár/Helyi építési szabályzat
útvonalon érhető el, vagy megtekinthető a Városháza 14. sz. irodájában.
Farkas Edit, városi főépítész

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.
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Lakossági
felhívás
Tisztelt lakosság, Minta - kerti
kerttulajdonosok!
„Túrkeve Város új szennyvíztisztító
telepének
projektje”
című
KEOP–
1.2.0/09-11-2011-0040 beruházásunkkal
kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt lakosság
és a Minta-kerti kerttulajdonosok figyelmét,
hogy a jelenlegi szennyvíztisztítótelephez
vezető bekötőút folytatása az új
szennyvíztisztító telepig 2014. március
25-től 2014. április 25-ig lezárásra
kerül ivóvízvezeték építés és az út szilárd
burkolatának kialakítása miatt.
Ezen időpont alatt a kertek megközelítése a
város-felőli oldalról lehetséges. Türelmüket
és megértésüket előre is köszönjük!
Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Osztálya

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

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
Közvilágítási hibák bejelentése:
06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási hibák
bejelentése: 06/80/300-300
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KÜLDETÉST TELJESÍTETTÜNK
A BUDAPESTI UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON
Értékek bemutatása, ismeretterjesztés, kapcsolatépítés, ezek azok a viseli. E szervezet az Alföld településeinek egy csoportját mutatja
kulcsszavak, amelyek a 2014. 02. 27-03. 02. között megrendezett
be, hívja és várja az érdeklődőket. A kiadvány azzal is számol, hogy
UTAZÁS 2014 rendezvényen leggyakrabban elhangzottak. Túrkeve kisebb települések több napos programot nem tudnak biztosítani,
képviseletében több év óta jelen voltunk már, hiszen több olyan de ajánlják a szomszédos települések valamelyikét, ahol szintén
turisztikai közösségnek tagja a város, ahol lehetőség kínálkozott hasznosan tudják az időt eltölteni. A kiadványban közösséget
a közvetlen bemutatkozásra, együttműködésre. Jó kapcsolatokat vállaló települések arról is biztosítják a leendő vendégeiket, hogy
ápolunk a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Régiójával, az Alföld közvetlen kapcsolat lévén, segítik a hasznos időtöltésben őket.
Szíve Turisztikai Egyesülettel egyaránt. Mind emellett a BerettyóA bevezetőben említett értékek iránt nagy volt az érdeklődés,
Körös Többcélú Társulással is volt közös kiállítótere a társulás öt
folyamatosan sorban állás volt pultunk mindhárom érdeklődési
településének.
pontján. Ez évben a szolnoki Gulyásfesztivál Egyesület mind a négy
Minden korábbi pozitív érzés mellett, jelentősen bővült napon gulyáskóstolásra is adott lehetőséget a Magyar Fürdővárosok
mozgásterünk, amióta 2012-ben a Magyar Fürdővárosok Szövetsége Szövetsége Egyesület standjánál. A kezdeményezés osztatlan sikert
Egyesület elnökévé választottak. E civil szervezet 1993-ban alakult, aratott. Nagy sikere volt a túrkevei vállalkozók által felajánlott
jelenleg 42 tag-települése van. Az elmúlt két esztendőben sikerült
termékek kóstolási lehetőségének is. Mindezért köszönet illeti
új alapokra helyezni a szervezet működését, lendületet adni az Kovács Károlyt, Kelemen Tamást és Tóth Lászlót is. A mangalica
együttműködésnek. Immár a budapesti “A” pavilonban a helyszín
termékek külön érdeklődést és elismerést váltottak ki. Gondban csak
is állandó, ami az érdeklődők számára is fontos.
azért voltunk, hogy „hol vásárolhatják meg a terméket” kérdésre
Készültünk a bemutatkozásra, újabb kiadványokkal jelentünk csupán azt a választ adhattuk, hogy jöjjenek el a termelőkhöz. Az
meg, amelyhez a NAKVI nyertes pályázat és a Leader is segített
érdeklődőkkel a közvetlen kapcsolatot a standunknál az egyesület
bennünket. Korábban joggal vetették fel az érdeklődők – no meg a titkára, továbbá Nagyné Bedő Ildikó, Tereminé Hanász Judit,
kritikusaink is -, hogy miért nincs a fürdővárosokról közös kiadvány? Molnárné Vida Anna, Soósné Kádár Kata, Kántorné Bíró Emília,
Természetesen mi csak tagtelepüléseinkről jelentethettünk meg Szemes Attila, Perge József, Hegyi-Csicsai Csaba és Fórizs Ágnes,
közös ismertetőt, de a 42 település közös ajánlata mégis jelentős előre Mezőhék polgármestere tartotta velem együtt. A budapesti kiállítás
lépés az idei kínálatban. Örülök annak is, hogy tagtelepüléseinkről március 2-án bezárt, de a két héttel későbbi, a németországi
nagyszámban érkeztek egyedi kiadványok, ismertetők is a Stuttgart város utazás kiállítására is meghívást kapott a Magyar
standunkra. Valóban elmondhatjuk, hogy egy helyszínen kínálhattuk Fürdővárosok Szövetsége Egyesület. Természetesen az egyesület
az ország különféle vidékeinek értékeit, hívhattuk és biztathattuk titkára vitte magával mindazokat az értékeket, amelyeket a stuttgarti
az érdeklődőket, miért is érdemes egy-egy települést, annak kiállításon is bemutathattunk. Tagtelepüléseinkről kapott egyedi
minden értékét megismerve ellátogatni a helyszínre. Ajánlottuk az
ismertetők is ott voltak Németországban. Küldetésünket - ami
érdeklődőknek az Alföldi Barangolás Térségi Turisztikai Egyesület folyamat - Budapesten teljesítettük, a következő állomás Stuttgart.
kiadványát is, amelynek címe értelemszerűen a civil szervezet nevét
Dr. Szabó Zoltán, egyesületi elnök, polgármester

Tisztelt adózók!

Helyesbítés

Túrkevén a helyi adók bizonyos fajtájánál - magánszemély Az előző lapszámunkban „Városi Költségvetés 2014” címmel megjelent
kommunális adója - az adókötelezettség keletkezését, cikkben az egyik mondat ezt tartalmazta: “Városunk saját bevételének
(változását), illetve megszűnését 15 napon belül adóbevallási forrása a helyi adókból származik, bár a gépjárműadó 60 %-át és az
iparűzési adó 50 %-át a központi költségvetésbe be kell fizetnünk.”
nyomtatványon kell bevallani az önkormányzat felé. A változás Helyesbítve: Városunk saját bevételének jelentős forrása a helyi
az adóév első napján fennálló állapot alapján következik be, adókból származik. A 2013. évi költségvetési törvény alapján a helyi
így ettől az időponttól nyílik meg a bevallás teljesítésének a önkormányzatok működéséhez adott támogatás összegét csökkenti az
kötelezettsége is, azaz az adóév első napját (2014. január 1.) önkormányzat “elvárt bevétele” - az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési
követő 15 napon belül (2014. január 15-ig) kell a bevallási adóalap 0,5 %-a, azaz 64.288 eFt. Ezen összeggel kevesebb állami
támogatást kapott az önkormányzatunk a tavalyi évben. A települési
kötelezettségeknek eleget tenni - szankció mentesen (évközi önkormányzatokat megillető átengedett bevétel a gépjárműadó bevétel.
változás nincs). A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény A települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési
értelmében az adó alanya az, aki a naptári év első napján az önkormányzatot illeti meg, 60 % -át a központi költségvetésbe be kell
fizetni.
ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok
tulajdoni részük arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant
TISZAMENTI REGIONÁLIS
az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli
(haszonélvezeti jog, özvegyi jog), az annak gyakorlására jogosult
VÍZMŰVEK ZRT.
az adó alanya. Túrkeve Város Önkormányzata 34/2011.(XII. 22.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatóság
sz. rendeletével módosította a Magánszemélyek kommunális
Túrkevei Ügyfélszolgálat Túrkeve, Kinizsi utca 51
Ügyfélfogadás:
adójáról szóló 21/2009. (XII.17.) rendeletét. Belterületi ingatlan
Hétfő,
Kedd,
Csütörtök: 7.00-16.00
esetén az ingatlan elhelyezkedése, külterület esetén huzamosabb
Szerda:
7.00-17-00
tartózkodásra alkalmas épület után került meghatározásra az adó
Péntek:
7.00-13.00
évi összege. A www.turkeve.hu honlapon a helyi adórendeletek
Telefon: 06-70/681-60-36
és a bevallási nyomtatványok megtalálhatók.
Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38, 06-70/681-60-48
Pénzügyi és gazdasági osztály
Szennyvíz: 06-70/681-60-44
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Pályázati felhívás
Meseíró pályázat
Túrkeve Város Önkormányzata a XVI. Kevi Juhászfesztivál alkalmából
meseíró pályázatot hirdet túrkevei alsó és felső tagozatos gyermekek,
középiskolás fiatalok és felnőttek részére a következő
-Juhászfesztiválhoz kapcsolódó- kulcsszavak kötelező felhasználásával:
juhász, bojtár, juhok, kunyhó, terelőkutya, kevi birkapörkölt.
Kategóriák:
I. Alsó tagozat, II. Felső tagozat, III. Középiskola, IV. Felnőtt
A mese műfaja szabadon választható.
A mese terjedelme: legfeljebb 4000 karakter (max: 2 nyomtatott A/4-es
oldal) Beküldési határidő: 2014. május 5. (hétfő) 12 óra.A beküldés
módja: nyomtatott formában, személyesen vagy postai úton.

Cím: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal: 5420 Túrkeve, Petőfi tér
1.(Titkárság)
Feladóként név helyett jeligét kérünk választani. A borítékra a jelige
mellé kérjük feltüntetni a kategóriát is. A jeligéhez tartozó nevet,
osztályt, iskolát, születési évet, lakcímet, telefonos elérhetőséget zárt
borítékban kérjük a meséhez mellékelni.
Díjazás: A díjazottakat oklevéllel és tárgyjutalommal jutalmazzuk.
A helyezést elért mesék olvashatók lesznek a helyszínen, megjelennek
a túrkevei médiában.
Eredményhirdetés 2014. május 18-án, vasárnap 15 órakor lesz a
XVI. Kevi Juhászfesztiválon.

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

A KVAMI intézményvezetői beosztás ellátására
A Keviföld Alapítvány a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:
a Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására.
A jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,
5 évre szól. A munkavégzés helye: Jász- Nagykun-Szolnok Megye,
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 23.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskolai vagy egyetemi pedagógus végzettség és pedagógus
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll
köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt.

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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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek,
bizonyítványok hiteles másolata, vezetői tapasztalat, vezetői gyakorlat
bemutatása, motiváció
- összeférhetetlenségi nyilatkozat, illetékes személyek és testületek
felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, három
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014.
július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Keviföld Alapítvány címére történő
megküldésével (5420 Túrkeve, Széchenyi u. 23.).
- Elektronikus úton Mihályi Katalin részére a kvami@enternet.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 0656/361-245-ös
telefonszámon szerezhet.

Tiszteletdíj
felajánlás

Képviselői fogadóórák

Ozsváth László képviselő
a februári tiszteletdíját a TVSE
Biliárd Szakosztálya számára,
a márciusit a Túrkeve Jövőjéért
Alapítvány számára, az áprilisit
pedig a túrkevei rendőrőrs
üzemanyag költségéhez
ajánlotta fel.

képviselő
2014. április 16-án és 30-án
8:30-11:30-ig, szerdai napokon tart
fogadóórát a Városházán.

Kántorné Bíró Emília

Ozsváth László

képviselő
2014. április 21-én, hétfőn 14 órától
tart fogadóórát.
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„A legszebb konyhakertek”
Túrkeve Város Polgármestere - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda
(Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” - Magyarország
legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy
barátai udvarán, kertjében alakítson ki és termesszen maga és családja
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:
- az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
- rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
- Balkon: Erkélyen kialakított
- Mini: 10 – 50 m2
- Normál: 50 m2 felett
- Zártkert 1.: Zöldség
- Zártkert 2.: Gyümölcsös
- Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
- Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2014. április 15.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
- Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.)
kijelölt irodájában:
Emeleti 19. sz. irodában, Szűcs Imre Gergely kapcsolattartónál
hétfőtől csütörtökig 8:00-10:00 és 14:00-15:00 időpontokban és
pénteki napokon 8:00-10:00-ig.
- Interneten a www.turkeve.hu ewboldalról is letölthető a jelentkezési
lap!
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen veszünk fotók
készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az
országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:

Ivóvízminőség javító program
Ebben az évben a „Berettyó-Körös ivóvízminőség javító program”
KEOP-1.3.0/2F-09-2010-0033. azonosító számú projekt keretében
Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás és Mezőhék településeken
elkezdődik a vízmű telepek és vízelosztó hálózatok rekonstrukciója.
Ennek eredményeképpen a tárgyi vízellátó-művek hálózati csatlakozási
pontján a szolgáltatott víz minősége – a távlati vízigények kielégítése
mellett – megfelel a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
A.), B.) és C.) táblázatában foglalt vízminőségi határértékeknek,
továbbá a termelt vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.)
KHVM rendeletben foglalt előírásoknak.
Túrkevén a projekt keretében megvalósításra kerül külterületen 1 db új
termelő kút (rétegvíz) létesítése, és a jelenleg üzemen kívül helyezett
termelő kutak eltömítése a vízkészlet védelme érdekében. A vízműtelep
szintén felújításra és bővítésre kerül. A meglévő üzemviteli épület és
technológiai gépház felújítása és jelentős kibővítése történik meg. Új
létesítményként megvalósul egy 90 m3 vas-iszap ülepítő ikresített
medence. Hálózatrekonstrukció során Túrkeve belterületén az alábbi
helyeken kerül körvezetékesítésre az ivóvíz hálózat:
- Hercegh utca és Kisújszállási utca között,
- Madarász házaspár utca és a Kisújszállási út között,
- Béla király utca és Kisújszállási utca között,
- Család utca és Munkácsy utca között,
- Kisdomb utca és Petőfi S. utca között,
- Herman Ottó tér és Kenéz utca között.
A kivitelezés során a felsorolt helyeken munkavégzés történik az év
folyamán. A munkálatok ideje alatt a közlekedésben fennakadás
előfordulhat. A megvalósítás ideje alatt előforduló esetleges
kellemetlenségekért kérjük szíves megértésüket és türelmüket, mivel a
munkák a városunk lakóinak érdekét szolgálják.
Darvasi Ferenc, műszaki osztályvezető

1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett,
három különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének
megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően
gondozott, gyommentes, és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan
vezetett Permetezési napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esővíz használata.
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát kert: található benne
madáretető, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet
minősíteni – de nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található
útmutatás alapján.)
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben
különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történő jelölésre, minden kategória első helyezettje
lesz jogosult a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
• Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar
Örökségdíjas karcagi szobrászművész alkotása
• Oklevél - Miniszteri aláírással, melyet az országos eredményhirdetésen
ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium
Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (nyár elejétől augusztus 31-ig)
történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2014. szeptember végén
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Dr. Szabó Zoltán
polgármester

Emberségből jeles
Az elmúlás mindig szomorú, nincs korhoz kötve, de amikor
egy fiatal élet törik ketté, az megmagyarázhatatlan! Van-e annál
természetellenesebb, szívszorongatóbb érzés, mint amikor
egy szülő áll gyermeke sírja felett?! A hiány mázsás súlyként
nehezedik a lélekre… Nincs vigasztaló szó, nincs, mi elűzze
a mérhetetlen bánatot. A napokban tragikus hirtelenséggel
veszítette el szeretettjét egy család: egy apa, egy édesanya,
egy testvér… és ebben a reménytelen helyzetben mégis van
valami, ami enyhíti mérhetetlen fájdalmukat. A munkatársak,
- akik közmunkásként, időlegesen együtt dolgozó emberek
lévén, nem hosszú évek alatt összekovácsolódott kapcsolatban
dolgoztak együtt, - egy emberként fejezték ki együttérzésüket a
család felé. A tragédiát ők is átélték, tanúi voltak a pillanatnak,
ami megerősítette a tudatot bennük is, hogy az élet múlandó,
s van, amikor fiatalon ragad el a sors egy közülünk valót. A
tragikus pillanat bennük is kitörölhetetlenül nyomot hagyott.
Mégis érezték, hogy van, vannak, akik ebben a pillanatban
nagyobb vigaszra szorulnak: a szülők. A megmásíthatatlan
történés után az egész munka-közösség egy-egy szál virággal
és mécsessel a kezében meglátogatta a szülőket, kifejezve
szeretetüket. Talán ők maguk sem tudják, hogy milyen sok erőt
adtak ezzel a gyermeküket elvesztett szülők számára! Ők, akkor,
ott: emberségből jelesre vizsgáztak! Támogatásuk, e rövid idő
alatt kialakult tiszteletük és szeretetük elviselhetőbbé teszi a
megmagyarázhatatlan tényt: Rácz Jani hosszú útra indult…
36 év után (hamvasztást követően) olyan csendben és
mérhetetlen szerénységgel, ahogyan élt, végleg visszavonul
dolgozószobájába…
M
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FELHÍVÁS

a túrkevei 158/A/5. hrsz-ú, Kossuth L. u. 13. fsz. 5. sz. alatti 40 m2 alapterületű, lakás ingatlan értékesítésére
Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2014.
(III.19.) számú határozata alapján, az önkormányzat 26/2012. (XII.20.)
számú rendeletének - a vagyon elidegenítése - vonatkozó fejezetrészére
tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően ajánlati
kötöttség terheli, melynek biztosítékául 60.000.- Ft-ot kötelesek a
Túrkeve Város Önkormányzta OTP Bank Zrt-nél vezetett, 1174510715409508 számú számlájára előre befizetni. A befizetés átutalással
teljesíthető!
1. A pályázat tárgya: A 158/A/5. hrsz-ú, Túrkeve, Kossuth L. u. 13. 2.5. A pályázatok formai és tartalmi követelményeit a részletes pályázati
fsz. 5. sz. alatti lakás ingatlan (közműellátottsága: áram, gáz, víz, kiírás tartalmazza.
szennyvíz). A lakás alapterülete 40 m2 (helyiségei: 1 szoba, 1 előszoba- 3. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:
konyha, 1 kamra, 1 fürdőszoba + WC).
3.1. Pályázatok bontása (I. forduló)
2. Pályázati feltételek:
3.1.1. Időpontja: 2014. április 24. 900 órakor.
2.1. A pályázók köre:
3.1.2. Helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (Túrkeve, Petőfi
A pályázat nyílt, tehát a pályázatra bárki jelentkezhet, akivel szemben
tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
kizáró ok nem áll fenn. Az ingatlan megvételére nem pályázhat az, 3.1.3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok
akinek az önkormányzattal szemben tartozása illetve egyéb teljesítetlen érvényességét állapítják meg.
kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére kiírótól, illetve 3.2. Ártárgyalás (II. forduló)
az önkormányzattól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott 3.2.1. Időpontja: 2014. április 24. 930 órakor.
halasztási kérelmét még nem bírálták el.
3.2.2. Helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (Túrkeve, Petőfi
2.2. Az ingatlan minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 1.200.000.- Ft tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
+ ÁFA.
3.2.3. Ha több megfelelő, azonos értékű pályázat érkezik, a kiíró
2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
képviselői a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartanak, melynek
2.3.1. Az ingatlan megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közlik a felekkel.
borítékban a Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 5420 Túrkeve,
4. A szerződéskötés határideje: 2014. szeptember 30. napja.
Petőfi tér 1. sz. alatti 20. sz. irodájában kell benyújtani. A borítékon a
5. Információ:
megpályázott ingatlan címét fel kell tüntetni. A pályázatok átvételéről
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ, a pályázati adatlap
a Hivatal vagyongazdálkodója igazolást ad. Pályázók ajánlataikat a valamint az ajánlati biztosíték befizetéséhez szükséges számlaadatokat
2.3.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is a Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
benyújthatják.
sz. alatt, Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál, a 20. számú
2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2014. április 23. irodában kapható (Tel.: (56)554-439). Az ingatlan a pályázat benyújtási
1000 óra.
határidejéig előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
2.4. Ajánlati kötöttség:
Túrkevei Város jegyzője

MÁR 3. ÉVE INDUL ÚTJÁRA
A CSEPPNYI ÖNBIZALOM PROGRAM
A méltán sikeres Cseppnyi Önbizalom - Kontinencia Betegedukációs
Program megkezdi harmadik évi munkáját! Az elmúlt két év
sikereinek köszönhetően a program tovább folytatódik idén is. 2014
márciusában országszerte ismét több mint 200 háziorvosi rendelőben,
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 12 praxisban várják a vizelettartási
zavarok témájában az érintetteket és az érdeklődőket. Az elmúlt két év
sikerének köszönhetően a program szervezői úgy döntöttek, hogy idén
is folytatódik a Cseppnyi Önbizalom – Kontinencia Betegedukációs
program. A siker kulcsa, hogy a vizelettartási panaszokban leginkább
érintett, 45-65 év közötti nőket szólítja meg a háziorvos és a háziorvos
mellett tevékenykedő szakdolgozó. A praxisok kiemelt szerepet
vállalnak ugyanis az inkontinencia ellátásban, hiszen ők fedezik fel a
sokszor titkolt panaszokat. Az eddigi tapasztalatok alapján a hölgyek
legszívesebben a szakdolgozóknak mondják el, ha vizelettartási
panaszuk van, hiszen velük bizalmasabb kapcsolatban vannak.
A megfelelő célcsoport kiválasztásának, a kulcsszereplő háziorvosi
praxisoknak és az érintettek érdeklődésének köszönhetően elmúlt két
évben kiemelkedően nagy volt a programban résztvevők száma (több
mint 35000 fő), ugyanis a praxisok által meghívott hölgyek 38%a jött el a személyesen is a tanácsadásra. A szervezők bíznak abban,
hogy idén is hasonlóan szép eredményekkel sikerül zárni a programot,
hiszen a két év alatt összesen 350 háziorvos részvételével zajló program
most még 220 új praxissal bővül. A program részletei, valamint a
programhoz csatlakozó háziorvosi praxisok megtalálhatók a www.
cseppnyionbizalom.hu weboldalon.

a nem megfelelő inkontinencia ellátás azonban nagymértékben rontja a
betegek életminőségét, elszigeteli őket a társadalomtól és a betegellátás
költségét is jelentősen növeli. Ezért csak az inkontinenciát teljes módón
és megfelelően kezelő módszerek teszik lehetővé a rehabilitációt,
biztosítják az elfogadható életminőséget, amelyhez a legtöbb esetben
szakértői segítség szükséges. Éppen ezért az Országos Alapellátási
Intézet, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete és a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatásával és az SCA
Hygiene Products Kft. együttműködésében megvalósuló Cseppnyi
Önbizalom Kontinencia Betegedukációs Program az idei évben is
lehetőséget kínál arra, hogy a problémában érintettek eljuthassanak
egy olyan szakemberhez, aki megfelelő tájékoztatással szolgálhat
a vizelettartási zavarról és az adott esetben szóba jöhető kezelési
lehetőségekről.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében résztvevő háziorvosi praxisok:
Orvos neve

Dr. Afif Elbakour
Dr. Tóth-Daru Péter
Dr. Gados Géza
Dr. Bodács Zsófia
Dr. Imre Anikó Ágota
Dr.Székely Enikő
Dr. Dalmadi Éva
Dr. Szilasi Erzsébet
Az inkontinencia az érintettséget figyelembe véve népegészségügyi Dr.Szénási Szilvia
probléma, hiszen a vizelettartási zavarok a lakosság mintegy 6,5 Dr. Tóth Éva
százalékát érintik és a népesség öregedésével folyamatosan nő az
Dr.Gál István
inkontinensek száma. Bár közel annyi ember érintenek ezek a panaszok, Dr.Végh Edit
mint a szénanátha, mégis keveset beszélünk róla. A tájékozatlanság vagy
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Település

Praxis címe

Besenyszög
Jászalsószentgyörgy
Jászalsószentgyörgy
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Szolnok
Törökszentmiklós
Tószeg
Tószeg

Damjanich út 6.
Petőfi út 13/a
Fő út 92/a.
Szabadság tér 8.
Táncsics M.u.24.
Abonyi út 38.
Verseghy u. 5.
Indóház utca 23.
Kolozsvári u. 29.
Kossuth L. út 126.
Rákóczi út 11.
Rákóczi út 11.
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A hulladékelhelyezésről
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban egyre nagyobb problémát jelentenek
városunkban az illegális hulladékelhelyezések. A hulladékról szóló,
2012. évi CLXXXV. törvény egyértelműen meghatározza azon
módokat melyekkel helyesen járhatunk el a különböző hulladékfajták
szabályszerű elhelyezésére vonatkozóan. Városunkban jelenleg már
nincs olyan terület mely hulladéklerakóként üzemel, sem kommunális,
sem inert (építési-bontási hulladék) hulladékok tekintetében. Az
alábbiakban tájékoztatásként közöljük a különféle hulladékok
szabályszerű elhelyezésére, szállítására vonatkozó lehetőségeket:
Lakossági kommunális hulladék
1. Szolgáltatási szerződés alapján a Túrkevei Városgondnokság
Nonprofit Kft. szállítja 110, vagy 120 literes edényzetben gyűjtve
házhozmenő szolgáltatásként. Az ürítések számát vonalkód alapján
rögzítik és ennek megfelelően kerül számlázásra.
2. A normál mennyiségtől esetileg eltérő hulladék szállítására ú.n.
fizetős zsákok állnak rendelkezésre, melynek ára tartalmazza a szállítás
és az elhelyezés díját is.
3. Lehetőség van egyedi megbízásra is eseti szállítás érdekében, ennek
teljes költsége az elszállított hulladék mennyiségének függvénye.
Szelektív hulladék
1. Házhozmenő szolgáltatás, melyhez az ingyenes gyűjtőzsákot a
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft.ügyfélszolgálata biztosít. A

begyűjtés minden hónap utolsó hétfőjén történik.
2. Gyűjtőszigetes gyűjtésre a város 10 pontján elhelyezett
gyűjtőszigeteken van lehetőség melyeken papír, műanyag és
üveghulladékok elhelyezése történhet.
Inert hulladék: Az inert hulladék elszállítására jelenleg a Túrkevei
Városgondnokság Nonprofit Kft.-nek nincs jogosultsága. A túrkevei
telephely bezárt, felszámolás alatt áll. Az ilyen hulladékok legközelebbi
átvevőhelye a kétpói hulladéklerakó.
Zöld hulladék: Településtisztasági közfeladat-ellátás keretében,
bejelentés alapján szállítja el a Városdondnokság az ingatlan elé
kihelyezett zöld hulladékot (fű, gally, stb.). A zsákolható hulladék (fű,
falevél, stb.) esetében kizárólag zsákos kihelyezés esetén lehetséges a
szállítás, ömlesztve nem.
Minden egyéb hulladék esetében a Túrkevei Városgondnokság
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (5420 Túrkeve, Kinizsi utca 51.)
kaphatnak választ az érdeklődők.
A fentekből az következik, hogy a felszámolt, a rekultivált és a
felszámolás alatt álló ún. „ Inert hulladéklerakóra” ill. bármely más
területre a hulladékok elhelyezése TILOS!
Kérjük a fentiek tudomásulvételét és betartását a helyes jogkövető
magatartás érdekében!
Műszaki Osztály

A képviselő-testület ülése
2014. március 3.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése,
informatikai korszerűsítése” címmel a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati
Társulása, melynek Túrkeve Város Önkormányzata is tagja, pályázatot nyújtott be. A benyújtott pályázat 1.687.010.000,- Ft összegű támogatást
nyert. Az elfogadott elszámolható összköltség: 1.775.800.000,- Ft. A támogatási intenzitás 95 %-os. Az Irányító Hatóság vezetője a támogatási
szerződés megkötéséig, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig előfeltételként határozta meg: A települési önkormányzatok képviselőtestületeinek arról szóló határozatait csatolni kell, mely szerint az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és a megvalósíthatósági
tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési
koncepciót ismerik. Rendkívüli ülésén a képviselő-testület az erről szóló határozatot elfogadta. 52/2014.(III.3.) sz. határozat

2014. március 19.
A képviselő-testület döntött arról, hogy részt vesz a Dr. Card
Egészségkártya programban. A kártyát a város 0-14 éves korú lakosai
számára vásárolja meg igény szerint. A képviselő-testület igény
felmérést követően maximum 1208 db egészségkártyát vásárol,
melynek összértéke bruttó 460 248 Ft. Az Egészségkártya egy papír
alapú, bankkártya nagyságú kártya, amely tartalmazza tulajdonosa
legfontosabb egészségügyi és személyes adatait, valamint a baleset,
rosszullét esetén értesítendők elérhetőségét. Tájékoztatást ad a
legfontosabb egészségügyi adatokról a sürgősségi betegellátást nyújtó
orvosoknak. Térítéskötelesen személyes „Leletkezelő” használatát teszi
lehetővé, amely során orvostól és egészségügyi intézettől függetlenül –
bankkártya szintű biztonsággal – tárolhatja egészségügyi adatait, amely
leegyszerűsíti, felgyorsítja és biztonságosabbá teszi a betegellátást.
Egészségügyi termékek és szolgáltatások igénybevételénél a helyszínen
a kártyát felmutatók kedvezményben részesülnek. A kártya kétnyelvű,
angolul is fel vannak tüntetve az adatok. 58/2014.(III.19.) sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület a Művelődési Intézmény és Könyvtár
alapító okiratának módosítását. Az intézmény telephelyei valamint
a feladatellátást szolgáló vagyon közül törlésre került a Túrkeve,
Széchenyi u. 29. sz. telephely, a Korda Sándor Színházterem, tekintettel
a képviselő-testület korábbi döntésére, mely szerint a mozi előterét
bérbe adja cukrászda és cukrászüzem céljára. 59/2014.(III.19.) sz.
határozat
A képviselő-testület engedélyezte, hogy a Közös Önkormányzati
Hivatal az immateriális javak és befejezetlen beruházások vagyoni
körben nyilvántartott tárgyi eszközöket a selejtezési szabályzatban
foglaltaknak megfelelően leselejtezze. A selejtezési bizottságba való
részvételre Ozsváth Lászlót a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét
jelölte ki. 60/2014.(III.19.) sz. határozat
Döntött arról is a képviselő-testület, hogy a helyi építészeti örökség
védelméről rendelet alkot. Megbízta a főépítészt a helyi védetté

nyilvánítás szakmai előkészítésével. A főépítész munkáját előkészítő
bizottság segíti, melynek tagjai: Fehérváry Rudolf, építész; Sallai
Róbert Benedek, önkormányzati képviselő; Cseh Sándor önkormányzati
képviselő, a Városfejlesztési bizottság elnöke;
Tóth Lajos önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési bizottság tagja;
Barna Tamás, a Városfejlesztési Bizottság külső tagja; Darvasi Ferenc,
a Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályvezetője.
61/2014.(III.19.) sz. határozat
A képviselő-testület a Kossuth L. u. 13/5. sz. alatti 40 m2 alapterületű
lakás ingatlanát értékesítésre jelölte ki. Megbízta a műszaki osztályt
a vagyonrendelet szerinti feladatok lebonyolítására. Az ingatlan
meghirdetésénél a minimálisan ajánlható ár az ingatlanforgalmi
szakértő által megállapított 1.200.000.- Ft + ÁFA vételár (az ÁFA jelen
esetben 0 %, tehát bruttó 1.200.000.- Ft). Az adásvétellel kapcsolatban
felmerülő minden költség a vevőt terheli. A Képviselő-testület megbízta
a polgármestert a legmagasabb ajánlatot adó vevővel az adásvételi
szerződés aláírására. 62/2014.(III.19.) sz. határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy képviselői felajánlás nyomán a
“testület működése” feladaton keletkezett 64.900 Ft-ot a Herman Ottó
Természetvédő Kör támogatására használ fel. 63/2014.(III.19.) sz.
határozat
Elfogadta a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló
tájékoztatót. 64/2014.(III.19.) sz. határozat
A képviselő-testület választási hirdetések elhelyezése céljából a
városban közterületen 10 db hirdetőtábla kihelyezéséről döntött 50.000
Ft összegben. A hirdetőtáblák kihelyezéséről a Városgondnokság
Nonprofit Kft. gondoskodik. 65/2014.(III.19.) sz. határozat
Zárt ülésen egy fellebbezésről döntött a képviselő-testület, mely
közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítására vonatkozott.
68/2014.(III.19.) sz. határozat
Szászné dr. Pataki Marianna, aljegyző
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„Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: Hogy lehet
benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”
Kedves Szülők!
A Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola és Óvoda nevében köszöntöm Önöket.
A 2014/2015. tanévre ismét szeretettel
várjuk a leendő első osztályosokat. Az
iskolaválasztás nehéz terhe előtt álló
szülőknek szeretnénk segítséget nyújtani
ezzel a tájékoztatóval, hogy betekinthessenek
a mindennapi munkánkba.
Karácsony Sándor református pedagógus,
író gondolata jól tükrözi iskolánk
szellemiségét, a gyermekekbe vetett
hitünket. Intézményünk továbbra is
elkötelezett a szorgalmas, tisztességes
munka, a becsületesség, a megbízhatóság,
a kötelességtudat és a keresztyén
erkölcs értéke mellett. Pedagógusaink és
valamennyi dolgozónk fogadalmukhoz
híven, a lehető leghatékonyabban próbálják
segíteni a rájuk bízott növendékek
szellemi-, lelki-, testi fejlődését. Akik
számára szilárd alapműveltséget kívánunk
nyújtani magas szintű nevelési-oktatási
gyakorlat megvalósításával. Ezért a
tanítási órák tervezésekor és megtartásakor
az alaposságot, a differenciálást, az
életkornak való megfelelést, a fegyelmet
alapkövetelményeknek
tartjuk.
Ehhez
biztosítjuk, hogy diákjaink esztétikus
környezetben töltsék el a napjaikat, így
folyamatosan újítjuk a tantermek bútorzatát, s
a kiszolgáló helyiségek minőségét. Korszerű
technikai eszközöket, hatékony tanulási
módszereket alkalmazunk. Referenciaintézményként tanulóink képességeinek
sokoldalú kibontakoztatása, személyiségük

formálása érdekében emelt óraszámban
oktatjuk a matematika, magyar nyelv- és
irodalom, idegen nyelv és informatika
tantárgyakat. Ennek alappillére a komplex
tehetséggondozó programunk, amelynek
eredménye,
akkreditált
Tehetségpont
elismerést kapott. Ezt tükrözik a tanulmányi
és sportversenyeken elért eredmények.
A tehetséggondozás mellett, a lassabban
haladó tanulóink felzárkóztatását, a tanulási
és kommunikációs technikák tanítását is
elengedhetetlennek tartjuk. Gyermekeink
hasznosan és élményekben gazdagodva töltik
el szabadidejüket. Érdeklődési körüknek
megfelelő alkalmakat kínálunk.
Nagy sikere van a szülők estjének,
farsangnak,
gyermeknapnak,
adventi
készülődésnek, kerékpáros és autóbuszos
kirándulásoknak,
színházlátogatásoknak,
táboroknak, ökoiskolai rendezvénynek.
Ezeken az alkalmakon a szülők is aktívan
részt vesznek, és segítséget nyújtanak
a szervezésben is. Ezért valamennyi
pedagógus kiemelt feladatának tekinti,
hogy az iskolánkba kerülő gyerekekből jó
közösséget kovácsoljanak, akik elismerik
egymás eredményeit, segítik társaikat,
kiállnak egymásért, és szívesen töltik együtt
szabadidejüket.
Bemutatjuk a leendő első osztály
osztályfőnökét:
Kissné Papp Gyöngyi
Hosszú évek óta neveli és oktatja az alsó
tagozatos gyerekeket az írás, az olvasás,
a számolás alapjaira. Ebben az életkorban
az alapok biztos elsajátíttatása kiemelt cél.

Kutatás-fejlesztés

a Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola és Óvodában
A
2013/2014-es tanévben
intézményünk sikeresen pályázott
az ökoiskolai nevelési-oktatási
program készítése, környezeti
nevelési
modulok
írása,
kipróbálása, adaptálása című
pályázatra, amely a hálózati
tanulás, ökoiskolai kritériumokra
és fenntarthatóságra nevelési
hiányterületekre reagálás, az
OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet) szakértőinek és 10
iskola pedagógusainak közös
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
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számú
projekt
keretében
megvalósuló fejlesztése. Jelenleg
a minta modulok kidolgozása,
kipróbálása, adaptálása folyik,
melyek a későbbiekben a többi
köznevelési intézmény számára
válnak modellértékűvé. A tanulók
és a pedagógusok nagy örömmel
vesznek részt a fejlesztésben,
mivel ezáltal, olyan új területeket
ismerhetnek meg, amely révén
gyarapodik tudásuk, élményeket
szereznek és a látókörük,
gondolkodásuk kibővül. Jelenleg
a pályázat megvalósulásának
felénél tartunk, ahol már láthatóak
az
eddigi
tevékenységek
eredményei, s bízunk abban,
hogy a későbbiekben mások is
megtapasztalják a megvalósítás
előnyeit.
Nagy Róza
igazgató

Fontos, hogy olyan képességek, jártasságok
alakuljanak ki a gyermekekben, amelyek a
későbbi sikeres tanuláshoz szükségesek. A
rábízott gyermekeket magas szintű szakmai
munkával és elfogulatlan valós szeretettel
veszi körül. Leendő első osztályában
is arra törekszik, hogy szeretetteljes
gyermekközösséget alakítson ki. A kis
tanítványai képességeinek kibontakoztatása
során meghatározó a tehetségek gondozása,
fejlesztése, épp úgy, mint a felzárkóztatás,
hogy minél teljesebb körben valósuljon
meg az értelmi, az érzelmi és a szociális
nevelés. Beszédfejlesztő szakdiplomával
is rendelkezik. Munkája során a korszerű
digitális eszközöket és tananyagokat
szívesen alkalmazza. Vallja, hogy „minden
gyermeknek esélyt kell adni, hogy azzá
váljon, amivé lehetne”
Szeretettel várja leendő tanítványait a
Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola és Óvoda
Nagy Róza
igazgató
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KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT EGRESSY BÉNI
Egressy Béni /születési neve Galambos
Benjamin/ színész, zeneszerző, operaszövegkönyvíró 1814. április 21-én született
Sajókazinc – ma Kazincbarcika városrésze –
településen, édesapja református lelkipásztor
volt. Iskolai tanulmányait Miskolcon és
Sárospatakon végezte, tanító végzettséget
szerzett. Több kortársához hasonlóan
– bátyja Egressy Gábor, Petőfi Sándor –
vándorszínésznek állt. Játszott Kassán,
Kolozsvárott, de tanult Olaszországban is
éneket. Visszatérése után 1843-tól a Nemzeti
Színház társulatánál dolgozik karénekesként.
Zeneszerzőként 1840-től hallat magáról, ő
zenésítette meg az első Petőfi Sándor verseket.
Vörösmarty Mihály Szózat című versét is
ő zenésítette meg, amelyet 1843. május 10én hallhatott először a Nemzeti Színház
közönsége. Szoros munkakapcsolatban volt a
magyar nemzeti opera megtermtőjével, Erkel
Ferenccel. Egressy írta a Bátori Mária, a
Hunyadi László és a Bánk bán című operák
szövegkönyvét. Ez utóbbi operát 1861.
március 9-én mutatták be, több mint tíz
évvel Egressy halála után. Aktív résztvevője
volt az 1848/49-es szabadságharcnak, a
kápolnai csatában megbebesült, de védte
főhadnagyként a komáromi várat is. Ekkor
írta a Klapka-indulót. A szabadságharc vérbe
fojtása után Klapka adott számára menlevelet,
s ezt követően újra színpadra lépett. A súlyos
tüdőbaja 1851. július 17-én vetett véget rövid
életének, 37 évesen távozott az élők sorából.
Örök nyugalmat a budapesti Fiumei úti temető
34/1-1-26-os parcellájában lelt. A síremléket
Jánosi András alkotta. Városunkban 1992

őszén alapította meg a Túrkevéért Alapítvány
a zeneiskolát. Már az alapítás gondolatánál
felvetődött: ki legyen az intézmény névadója?
A Túrkevéért Alapítvány szellemisége - a helyi
és a magyar kulturális értékek, hagyományok
feltárása, azok ápolása, új értékek
létrehozása - meghatározta a jövő útját. Ezen
elképzelések sorába illeszkedett a zenei értékek
közkinccsé tétele is. A Kuratórium elfogadta
a javaslatomat: legyen az új zenei intézmény
Egressy Béniről elnevezve. A Bánk bán című
Erkel opera nagyáriája – Hazám, hazám, te
mindenem – a Túrkevéért Alapítvány és az
Egressy Béni Zeneiskola közös „himnusza”
lett. Rendezvényeink alapgondolatait tükrözik
Egressy-Erkel tézisei: a haza szeretete, az
érte való küzdés, tenni akarás. Zeneiskolánk
szellemiségét Erkel Ferenc /1810-1893/ és
Liszt Ferenc /1811-1886/, továbbá Egressy
Béni és Vörösmarty Mihály, a Szózat költője
határozza meg. Egressy Béni emléktáblája
iskolánk bejárata mellett látható, amelyet
Talamasz Lajos túrkevei szobrász alkotott.
Vörösmarty Mihály /1800-1855/
bronzportréja az iskola udvar felőli falán látható. A
portrét Talamasz Rudolf szobrász alkotta.
Az Egressy Béni Zeneiskola 22 éves története
során maradandót alkotott városunkban: soksok tehetséges gyermeknek nem lett volna
módja más településen zenei tanulmányok
folytatására. Városunknak elemi érdeke volt
ezen iskola létrejötte és hosszú távú működése.
Az elmúlt esztendő működési bizonytalansága
remélhetőleg már csak keserű emlék
valamennyiünk számára. Több környező
településen is nyomot hagytak odaadó

Zenei impressziók
A művészetkedvelő túrkeveiek ismerik
és szeretik Abonyi Maya és Baán Katalin
képeit. Évek óta megtisztelnek bennünket
azzal, hogy több helyen is bemutatják
alkotásaikat városunkban. Kiállításaik mindig
tartogatnak meglepetéseket a látogatóknak.
A két fotóművésznek március 28-án nyílt
meg Zenei impressziók címmel kiállítása a
Vadász Pál Kiállítóteremben. Varázslatos
erővel hatnak ránk a zene ihlette képek.
Abonyi Maya pillangóját és virágait elkapta
és magával sodorta az érzelemdús Chopin
muzsika. A művész által rögzített pillanat
a zene hullámzásának egy-egy finom,
vagy éppen viharos erejű hatását közvetíti
a néző felé. Baán Kati képei baánkatisan
szerkesztettek. Őt Beethoven Örömódája
inspirálta alkotás közben. Az életigenlés, a
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szabadságvágy, az öröm és a boldogság olyan
emberi érzések, melyekre mindenki vágyik. A
képek viszont arra is emlékeztetnek, hogy az
Örömóda ujjongása, a „szent öröm” illékony,
múlandó. Megelőzheti, követheti a gyász, a
boldogtalanság, amitől még nagyobb kincs a
megélt boldog pillanat. Egy fotó akkor jó, és
akkor művészi alkotás, ha a rögzített pillanat
történetet mesél, megállásra, gondolkodásra
késztet. A kiállított képek igényes válogatásán
látszik, hogy hosszú alkotói folyamat
eredménye a bemutatkozás. Egy röpke órára
hagyják otthon a hétköznapok gondjait,
teendőit, és látogassanak el a Vadász Pál
Kiállítóterembe. Időzzenek el a képek előtt,
és közben hallgassák Chopin és Beethoven
zenéjét!
Takács Mihályné

munkájukkal az iskola pedagógusai, bár az
elmúlt évek átalakulásai okán már csak a
kétpói tagintézmény működik. Az Egressy
Béni Zeneiskola növendékei több versenyen
is eredményesen helyt álltak, de húsz év óta
minden Karácsonyt megelőző advent egyik
vasárnapján, a testvérváros Nagyszalonta
közönségét is köszöntik. Ez úton is
köszönöm az iskola korábbi és jelenlegi
pedagógusainak iskolateremtő, eredményes
munkájukat. Köszönöm a szülők, támogatók
aktivitását, hiszen csak közös akarattal lehet
maradandót alkotni! Hajtsunk fejet iskolánk
névadójának emléke előtt! Haladjunk
továbbra is azon az úton, amelyet huszonkét
évvel ezelőtt kijelöltünk…Biztosítsuk a
tudás megszerzésének, az igényes nemzedék
felnevelésének feltételeit városunkban!
Dr. Szabó Zoltán
zeneiskola-alapító, polgármester,
a Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja

OPERA-EST
Egressy Béni születésnek alkalmából
tisztelgésként Opera-est lesz
2014. április 23-án, szerdán 18 órai
kezdettel
az Egressy Béni Zeneiskolában.
Fellépnek: Kozák Júlia és Sülyi Károly
operaénekesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kiállítás nyílik a
Templomgalériában
A Túrkevei Református Egyházközség
tisztelettel hívja Önt és Családját a
Templomgalériába 2014. április 13-án, a
9 óra 15 perckor kezdődő istentiszteletet
követő kiállítás megnyitóra.
A nemzeti művelődés megújulása című
kiállítás a Túrkevei Kulturális Egyesület
rendezésében valósul meg Györffy
István néprajztudós születésének 130.
évfiordulója alkalmából.
A kiállításhoz kapcsoladik a túrkevei
Népi Dísztőművészeti Kör kunhímzéseit
és szűrhímzéseit bemutató tárlat is.
Helyszíne: Túrkeve, Kossuth u.1.
(Református templom)
A kiállítást megnyitja: dr. habil. Örsi
Julianna ny. múzeumigazgató
A kiállítás megtekinthető:
2014. április 30-ig
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Szépkorúak
köszöntése

Közügyek

Időben jött rendőri
segítség
A Túrkevei Rendőrőrs járőrpárosa sietett a
gyógyszertár előtt összeeső nő segítségére
Túrkevén, az egyik gyógyszertár előtt, a sorban állók között 2014.
március 23-án, 11 órakor összeesett egy 37 éves személy, aki az esés
következtében vérző fejsérülést szenvedett. Az éppen arra járőröző
rendőrök észlelték az esetet, a szolgálati gépkocsival azonnal megálltak
és az eszméletlen nő segítségére siettek. Rögtön stabil oldalfekvésbe
fektették, hogy megakadályozzák a rosszul lett személy fulladását
és értesítették a mentőszolgálat munkatársait. A mentősök a járőrök
által elsősegélyben részesült sérültet további ellátás céljából kórházba
szállították.

A rendőrök találták meg a kihűlés szélén álló, sokkos
állapotban lévő asszonyt
A 78 éves asszony kerékpárját tolva indult útnak 2014. március 25én délután Túrkevén, hogy egyik hozzátartozóját meglátogassa. Pár
óra múlva haza is indult, azonban nem érkezett meg családtagjaihoz.
A napokban városunk lakosai közül többen is ünnepelték 90. Az aggódó rokonok keresni kezdték, de nem találták meg, így még
születésnapjukat: Kiss László, Piroska Jánosné, Sugár Ferencné, aznap este bejelentést tettek a Túrkevei Rendőrőrsön. A rendőrök és a
valamint Szabó Józsefné. Születésnapjuk alkalmából szeretnénk ez úton helyi polgárőr azonnal adatgyűjtésbe és az idős asszony felkutatásába
is szívből gratulálni és nagyon jó egészséget kívánni valamennyiüknek! kezdtek. Két óra múlva rá is találtak a keresett személyre. Kiderült,
hogy az asszony eltévedt, kerékpárjával elesett és megütötte magát.
A fájdalomtól jártányi ereje sem maradt. Az egyenruhások és a
A Túrkevei Kulturális Egyesület és a
segítségükre lévő polgárőr 2014. március 25-én 22 órakor talált rá
Túrkevei Református Egyházközség
a fájdalomtól elgyötört, sokkos állapotban lévő nénire. A járőrök a
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, szeretteit
kihűlés szélén álló asszonyt rögtön két kabáttal is betakarták és azonnal
értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik további ellátásra
kórházba szállították.
című előadássorozatának harmadik alkalmára.

Beszélgetés a családról

„Családkép, gyermekvilág a társadalmi változások tükrében ”
A gondolatébresztő előadást tartja
és a beszélgetést vezeti:

Deák Gabriella

intézményvezető
Várjuk a családok felnőtt tagjait:
szülőket, nagyszülőket, családalapítás előtt állókat, családosokat,
egész vagy csonka családban élőket
Helyszín: Városi Könyvtár
Időpont: 2014. április 28. hétfő, 17 óra
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Vállalkozás
regisztrált mérlegképes könyvelőt
keres mellékállásban.
Jelentkezés:
+36 / 20 / 947-32-88
Vállalkozás
fiatal üzletkötőt keres
jutalékos rendszerben.
Jelentkezés:
+36 / 20 / 947-32-88
8 % pénzvisszatérítés a
mindennapi vásárlások
után + extra jövedelem!
Érdeklődés:
+36 / 20 /9554 – 228
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Tisztelt Támogatóink!

MUSKÁTLI VÁSÁR
TIROLI FUTÓ 10DB/TÁLCA 1200 FT
DUPLAVIRÁGÚ FUTÓ 6 DB=999FT
CSEREPES 260FT
TULIPÁNFÁK 30-40 cm- 600 FT
ÖRÖKZÖLDEK 20-30 cm- 350 FT- tól.
ÁPRILIS 14-ÉN HÉTFŐN TÚRKEVÉN
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt évben támogatták
személyi jövedelemadójuk 1%-val a Sporthorgász Egyesület
működését. Ez évben is szeretnénk kérni támogatásukat a személyi
jövedelemadójuk 1%-os felajánlásával. A nyilatkozatban kérjük a
kedvezményezett Sporthorgász Egyesület adószámát feltüntetni:

Dinamikusan fejlődő
kereskedelmi cég,
megyénként három stabil
területi képviselőt vesz fel,
átlag feletti jövedelemmel.
A legjobbakat keressük,
vagy akik a legjobbak
akarnak lenni!
Info: www.domusmed.hu vagy
20/962-1130.

Keviföld Alapítvány

fizetett hirdetés

19867524-1-16
Köszönjük!
A Sporthorgász Egyesület tagsága

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt évben támogatták
személyi jövedelemadójuk 1%-val a Keviföld Alapítvány működését.
Ez évben is szeretnénk kérni támogatásukat a személyi jövedelemadójuk
1 %-os felajánlásával a Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti
és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának részére.
A nyilatkozatban kérjük a kedvezményezett Keviföld Alapítvány
adószámát feltüntetni: 18821419-1-16
Köszönjük!
Kézsmárki János, mb. igazgató
fizetett hirdetés

NÁDTETŐ

készítését, felújítását és javítását
garanciával, rövid határidővel vállalom.
06-70/340-6207

Az Amadeus Rádió műsora:
00:00 - 24:00 egész nap non - stop
zenés műsor

Hétfő
05:00 - 06:00 Világjáró ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
benne: 15:00 - 18:00 „GÓÓL” Sportpercek
Németh Ádámmal
22:00 – 23:00 Magyar lelátó sportmagazin
Marti Zoltánnal
majd non-stop zene kedd 04:00-ig
Kedd
04:00 – 06:00 Erdőjárók ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
benne: 15:00 - 18:00 „Tempomat” autós
percek Hajdú Csabával
22:00 – 23:00 Nekem 80
majd non-stop zene szerda 05:00-ig

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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Szerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
22:00 – 24:00 „Kapcsolódjunk” Novák
Péter kulturális magazinja a fővárosból
majd non-stop zene csütörtök 04:00-ig
Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és
művészeti magazin
22:00 – 23:00 „Együtt-ható” családbarát
magazin
majd non-stop zene péntek 04:00-ig
Péntek
04:00 – 06:00 Kultusz ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Amadeus Rádió zenés műsora

HALOTTAINK
Gyenes Mónika /44/
Diószegi József /78/
Nagy Sándor /83/
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Juhász Bálinttal
16:00 – 22:00 Amadeus Rádió zenés műsora
Hajdú Csabával
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Amadeus Retro
Show” ismétlés
majd non-stop zene szombat 05:00-ig
Szombat:
05:00 – 06:00 Nekem 80 ismétlés
08:00 - 14:00 „Amadeus Weekend” - élő
zenés műsor
14:00 - 18:00 „Amadeus” – zenei műsor
majd non-stop zene vasárnap 05:00-ig
Vasárnap:
05:00 – 06:00 „Együtt-ható” ismétlés
08:00 - 15:00 „Amadeus Weekend” – élő
zenés műsor
benne: 10:00 – 12:00 „Zamat”
gasztronómiai magazin Kis Katával
15:00 - 16:00 „Világjáró” utazási
magazinműsor
16:00 – 18:00 „Luxfunk – Amadeus Retro
Show” Klamancsek Krisztiánnal
18.00 – 22:00 „Amadeus” – zenei műsor
22:00 – 24:00 „Erdőjárók” vadász –
környezetvédelmi magazin
majd non-stop zene hétfő 05:00-ig

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

Díjtalan lakossági hallásszűrés a
Dr. Nánási Lajos Egészségházban
2014. május 16. (péntek) 9-11 óra
2014. június 13. (péntek) 9-11 óra
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Biliárd

Szarka Szilvi sikere

Ismét jól szerepeltek a T V S E biliárdosai!
A Budapesten megrendezésre kerülő amatőr szabad
karambol játékon minden megszerezhető díjat a túrkevei
csapat játékosai gyűjtöttek be.

1. helyezett: Simon László
2. helyezett: Ratkai Sándor
3. helyezett: Hudák János
A legnagyobb szériát Simon László érte el, ragyogó
végjátékkal, melyhez szívből gratulálunk.

Szarka Szilvia neve már ismert a birkózást kedvelők körében, hiszen többször
is beszámoltunk hasábjainkon szép eredményeiről. Szilvi életében azonban
az idei év komoly változást hozott: már nem a TVSE színeiben versenyez,
hanem a BVSC-t erősíti. Edzéseit Törökszentmiklóson folytatja, ami bizony
nem egyszerű feladat számára, lévén, hogy Túrkevén lakik és tanul. Az
elszántsága azonban töretlen, óriási szorgalommal lépdel előre. A napokban
Pestszentimrén megrendezett országos birkózó diákolimpián Szarka Szilvia
a 43 kg-os súlycsoportban 3. helyezést ért el! Sarkadi Imre és Godó Kitti
birkózó edzők, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskolában testnevelő
tanára, Bori Lászlóné segítették a felkészülésben. Eredményéhez szívből
gratulálunk és sok hasonlóan szép sikert kívánunk!
MM

Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink, engedjék meg, hogy
beszámoljak az elmúlt hónap eseményeiről.
Március 7-én az esti órákban érkezett a
jelzés, miszerint a Tompa Mihály úton egy
személygépkocsi ég. A kiérkezésünkig a
tűz az autó teljes utasterére kiterjedt, így
a jármű teljesen megsemmisült, az anyagi
kár jelentős. Március 9-én a déli órákban
riasztották egységünket a Setét Mihály út
2. szám alá, ahol társasház tetőszerkezete
égett. A tűz két lakást érintett, annak
eloltásához a tetőszerkezetet meg kellett
bontani. A társasház lakói az eset kapcsán jól
vizsgáztak, valamennyi lakó fegyelmezetten
elhagyta lakását, és a munkánkat segítve
igyekeztek eljárni, biztosítva a padlástérbe
történő feljutást, és elzárták a közműveket.
Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár
jelentős. A tűz keletkezésének oka ismeretlen,
vélelmezhetően gondatlanság. A munkálatok
végeztével rögtön jött az újabb jelzés, miszerint
a Berico szárító mentén gaz, avar és árokpart
ég megközelítőleg 100 m2-en. A tűzoltást
követően ismét jelzést kaptunk, a Hajtó út
mentén égett az árokpart, amely helyszín
megközelítése az útviszonyok miatt nehezen
sikerült. A munkálatokat elvégezve egységünk
a Kuncsorbai országútra vonult, a Tisza II. híd
után szintén árokpart égett kis terjedelemben.
Március 12-én az egység a Balai Közép
Tisza Állami gazdaság használaton kívüli
irodaépületében végzett szituációs ellenőrző

gyakorlatot, amely eredményesen zárult.
A sikeres gyakorlat feltétele volt annak az
átalakulásnak, amely után településünkön
a legtöbb esetben önállóan avatkozhat be
szervezetünk. A gyakorlaton a teljes vonuló
állomány részt vett, munkájukat ezúton is
köszönöm. Az önálló tevékenység végzésének
még feltétele a tűzoltásvezető képzés és
sikeres vizsga, amely remélhetőleg hamarosan
megtörténik. Még aznap este érkezett jelzés: a
Kisújszállási országút mentén, árokparton gaz,
avar égett, majd ezután vonultunk a Mezőtúri
országút, Tisza II. csatorna mellé, ahol trágya
kazal égett. Március 15-én reggel a nemzeti
ünnepünk kapcsán zászlókat helyeztünk ki
a megemlékezés helyszínein. Aznap délután
jelzést kaptunk, hogy a Kisújszállási országút
mellett erdősáv, gaz, avar ég nagy kiterjedésű
területen, egységünk mellett a helyszínre
vonult Kisújszállás I., Karcag víz és Mezőtúr
I. is és közös erővel eloltottuk a tüzet, melynek
oltását nagyban nehezítette az erős szél és
az erdő sűrű aljnövényzete. Ezután tovább
vonultunk a Kuncsorbai országútra, ahol
nagyméretű fa az úttestre dőlt az erős szél
miatt és a forgalmat veszélyeztette. Március
17-18-án a Sebestyén Kft. felkérésére a Hajtó
utat és a telephely egy részét takarítottuk,
mostuk le a felhordott sártól. Elkezdődtek a
favágás és gallyazási munkálatok. Egységünk
többek közt a Vass, az Arany János a Mikszáth,
a Szurmai, a Thököly, a Kölcsey és a Gajzágó

Salamon utcákban végzett ilyen jellegű
feladatot az utóbbi időszakban. Ezen a napon
13:46 perckor jelzés érkezett: a Holt-Berettyó
mellett nádas, gaz, avar égett. Az egységünk a
tüzet megfékezte, melyet szintén az erős szél
nehezített. Március 19-én délután érkezett
a jelzés, mely szerint a lovarda mögött nagy
terjedelemben nádas ég. Az egység a tüzet
eloltotta. Másnap reggel újból a helyszínre
kellett vonulnunk, mivel újabb foltokban
volt tapasztalható égés, füstölés. Március
22-én délelőtt, az éves oktatási terv szerint
tartottuk meg az elméleti, illetve a gyakorlati
oktatást a légzőkészülék rendeltetés szerinti
használatáról, amelyen az egység valamennyi
tagja részt vett. Aznap délután jelzést kaptunk:
a Halastónál nádas nagy terjedelemben égett,
eloltottuk, az eset kár nélküli.
Önökért, az Önök biztonságáért!
Elérhetőségeink:
Személyesen: Túrkeve, Táncsics. M. út 1-3.
Telefonon: 0-24 óráig a 06/20-991-26-36 és a
06/56-361-100-as számokon.
Sörös Tibor pk.

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén, a Művelődési
Házban 2014. április 16-án,
szerdán 8,00 - 13,00 óráig.
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Következő nyilvános szerkesztőségi ülés és egyben lapzárta 2014. április 23-án lesz.
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