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Üzenet egykori
iskolámba
Június volt s ujjongtunk, nincs
tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.
De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.
Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hős férfiúszerep,
Emléketek ma is milyen csodás.
Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szivét.
Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják
tovább.
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
Június van s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskola-padok.
S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.
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ANYÁK NAPJA
1925. március 8-án a MÁV gépgyár
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek
tartották. A gondolatot a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták
fel és megtették az előkészületeket az
Anyák napja országos bevezetésére.
A szervezet lapjában így írtak a
napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt
Tanárelnököket, hogy május első
vasárnapján tartandó «Anyák napját»,
ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel
alakítsák ki növendékeik lelkében,
amelynek pedagógiai, jellemképző ereje
messze túlhaladja egy-egy család körét
és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő
munkájába kapcsolódik.”
főszerk.

Az egyetlen
Az anyák napja világszerte megünnepelt
nap, amelyen az anyaságról emlékezünk
meg. E tömör és ridegnek ható
szómagyarázat nem tükrözi, nem is
tükrözheti mindazt az érzést, melyet
az anyaság szó magában foglal: a
feltétel nélküli szeretetet, az odaadó
gondoskodást, az önfeláldozás bizonyos
megnyilvánulásait, az örömöt, s olykor
a bánatot. Isten igazából csak az értheti,
érezheti, aki maga is anya. Akkor döbben
rá a szó valódi tartalmára, akkor élheti
újra gondolatban az anya-gyermek szavakkal nehezen kifejezhető - mély
érzelmeit. Hogy az év egyetlen napján
ünnepeljük az anyákat, egyetlen napon
állunk virággal kezünkben megköszönve
mindazt a sok jót, amit értünk,
gyermekekért tettek, tesznek, csak egy
gesztus csupán. Minden áldott nap
megtehetnénk, kimondhatnánk szavakba
öntött hálánkat, de az sem lenne elegendő!
Egy ANYA viszont nem vár köszönetet,
hálát azért, ami szívből jövő cselekedete.
Csak teszi a „dolgát” nap, mint nap. A
világ számos pontján érzik szükségét
a köszönet kimondásának, különböző
országokban más és más napokon
ünneplik az anyákat, Magyarországon
május első vasárnapján.
Történet
Az anyák megünneplésének története
az ókori Görögországba nyúlik vissza.
Akkoriban
tavaszi
ünnepségeket
tartottak Rheának az istenek anyjának,
és vele együtt az édesanyák tiszteletére.
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Térben és időben te vagy számomra
a végtelenbe vesző szeretet
tiszta kvintesszenciája.
A fáradhatatlanul értem robotoló rab,
kit nem tör le saját sorsmártíromsága.

A történelem során később is voltak
olyan ünnepek, amikor az anyákat is
felköszöntötték. Angliában az 1600-as
Éretlen elmémmel tündérnek hittelek,
években az ünnep keresztény vallási
de megcsaltak engem kislány
színezetet is kapott. Akkoriban a
képzeteim.
húsvétot követő negyedik vasárnapon,
Felnőttem.
Már látom, nem vagy
az anyák vasárnapján tartották az
mindenható,
édesanyák ünnepét. A családjuktól
nem varázsolhatod el rémítő
messze dolgozó szolgálók szabadnapot
gondjaim.
kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot
édesanyjukkal tölthessék. A látogatás
Sorsromboló múltam minden
előtt külön erre a napra ajándékként
elkészítették az anyák süteményét. Az
ballépését
Egyesült Államokban először 1872-ben ismered, te ágyamnál virrasztó bölcs
ünnepelték meg Bostonban az anyák
nemtő.
napját, Julia Ward Howe segítségével.
Ezer titkom mélyen eltemetve őrzöd,
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis
te állsz majd jót értem, ha eljön a
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé
Teremtő.
nyilváníttatni. Az ünnepet május második
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja
Panaszkodnék neked, de jaj, nem
emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt
tehetem.
arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd
Félek, hogy elragad tőlem a vak
nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a
homály.
célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow
Megbénít az eszme. Mi lesz, ha nem
Wilson amerikai elnök a napot hivatalos
leszel?
ünneppé nyilvánította.
Ki
lesz,
ki
azután
kard-vetve mellém
Magyarországon 1925-ben a Magyar
áll?
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első
ünnepet, a májusi Mária-tisztelet
Életünk fonalán sorsunk alápereg.
hagyományaival összekapcsolva. 1928Összekötött
szívünk nem lehet esendő.
ban már miniszteri rendelet sorolta
Szeretetem
feléd olyan örök marad,
a hivatalos iskolai ünnepélyek közé
mint
a
térbe
fagyott,
száguldó vén idő.
az Anyák napját. Magyarországra
az ünnep ötletét Petri Pálné, egy
Darányi Ildikó
államtitkár felesége hozta Amerikából
és a legelső Anyák Napi ünnepséget
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EURÓPAI PARLEMENTI VÁLASZTÁS
2014. MÁJUS 25.
„Vedd észre. Tégy érte. Légy része.”

a külképviseleti szavazás szabályaival), a szavazatok összesítésével, a
szavazatszámlálással, az eredmény megállapításával és a jogorvoslattal.
2014-ben európai parlamenti (EP) választásokat tartanak az Európai A büntető törvénykönyv (Btk.) rögzíti a választás, a népszavazás és az
európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény tényállását,
Unió (EU) minden tagállamában. Magyarországon 2014. május 25-én
és azt, hogy aki ezt elköveti, három évig terjedő szabadságvesztéssel
kerül rá sor.
A választás hivatalos jelmondata: „Vedd észre. Tégy érte. Légy része.” büntetendő. A Btk. az információs rendszer vagy adat megsértése
körében rendeli büntetni azt is, aki a választási számítástechnikai
rendszerbe jogosulatlanul belép, az ott tárolt adatokat jogosulatlanul
Választási rendszer
A választás egyfordulós listás szavazás, amelyre 5 évente kerül sor, megváltoztatja vagy törli. A törvények mellett rendeletek foglalkoznak
és Magyarországon csak pártok indulhatnak rajta. Az induláshoz a a választási eljárás egyes részletszabályainak, a választás lebonyolítása
pártoknak 2014. április 22-ig 20.000 támogató aláírást kell benyújtaniuk egyes kérdéseinek meghatározásával. Egy 1996-os belügyminiszteri
a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB). Az egész ország egy rendelet szól a választójoggal nem rendelkező személyek
körzetnek számít. A mandátumok elosztása arányos rendszerben, nyilvántartásának vezetéséről. Közigazgatási és igazságügyi miniszteri
rendeletek határozzák meg a választás határidőit és határnapjait, a
d’Hondt-módszer segítségével történik. Az egyes listákról a jelöltek a
központi névjegyzék és egyéb választási nyilvántartások vezetésének
pártok által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.
Magyarország mandátumainak száma – Horvátország 2013-as EU- szabályait, az EP-választás költségeinek normatíváit, elszámolási és
csatlakozása és a lisszaboni szerződésben a képviselők számára belső ellenőrzési rendjét.
meghatározott felső korlát miatt – az Európai Tanács 2013. június 28-i A parlamentbe jutott hat politikai erő (Fidesz–KDNP, MSZP, Jobbik,
LMP, Együtt–PM, DK) mellett a Haza nem eladó mozgalom és Seres
határozata alapján 21-re módosította.
Mária Szövetségesei indulhatnak az európai parlamenti választásokon,
döntött a Nemzeti Választási Bizottság. Nyolc listát vett nyilvántartásba
Induló pártok
a Nemzeti Választási Bizottság a május 25-i európai parlamenti
Összesen 36 pártot vett nyilvántartásba jelölőszervezetként az NVB.
választásra, ennyi lista szerepel majd a szavazólapon.
A jelöltek sorrendjét a párt határozta meg. A lista bejelentése után a
Kampány
A kampány a választás előtti 50. napon, 2014. április 5-én indult. Asorrendet nem lehet módosítani, nem lehet a listára új nevet felvenni
pártok nem kapnak állami támogatást, ugyanakkor a törvény nem vagy levenni róla. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesik – mert elveszíti
szabályozza a kampányköltések nagyságát. Az alaptörvény rögzíti, hogy választójogát vagy írásban lemond a jelölésről –, a helyére a listán soron
a köztársasági elnök tűzi ki az európai parlamenti választás időpontját. következő lép.
Minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Az NVB kisorsolta a listák szavazólapi sorrendjét is, a listák a
Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező minden következő sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon: Magyar
nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy az európai parlamenti Szocialista Párt, Seres Mária Szövetségesei, Fidesz–KDNP, A Haza
Nem Eladó Mozgalom Párt, Jobbik, Lehet Más a Politika, Együtt–PM,
képviselők választásán választó és választható legyen. Az alaptörvény
rögzíti azt is, hogy sarkalatos törvény a választójogot vagy annak Demokratikus Koalíció.
teljességét magyarországi lakóhelyhez kötheti. Nincs választójoga A szavazólapon szerepel majd a jelölőszervezet (több esetén
annak, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének jelölőszervezetek) neve, rövidített neve, emblémája és a lista első öt
korlátozottsága miatt a választójogból kizárt. Nem is választható az EU jelöltjének a neve.
más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára,
ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy más
hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
Az EP tagjainak választásáról szóló 2003. évi törvény rögzíti, hogy a
választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik, a
választáson az egész ország egy választókerületet alkot.
A jogszabály rögzíti azt is, hogy csak az gyakorolhatja választójogát az
EP-választáson, akinek van magyarországi lakóhelye.
A választópolgár az EU-nak csak egy tagállamában gyakorolhatja
választójogát. Vagyis, szavazhat minden magyar választópolgár, ha
nem jelezte másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja
gyakorolni, valamint az EU más tagállamainak minden választópolgára,
ha nyilatkozott arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja
gyakorolni és magyarországi lakóhellyel rendelkezik.
Listát bejegyzett pártok állíthatnak, két vagy több párt akár közös listát is
állíthat. A listán a jelöltek a párt vagy pártok által bejelentett sorrendben
szerepelnek. A listaállításhoz legalább 20 ezer választópolgár aláírással
hitelesített ajánlása szükséges. A választópolgár egy listára szavazhat.
A törvény rendelkezik a mandátumkiosztás módjáról is, ez az
úgynevezett legnagyobb maradék elve szerint történik. Mandátumot az
a párt kaphat, amelyik több szavazatot kapott, mint az összes listára
leadott összes érvényes szavazat öt százaléka.
A választás további szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi
törvény (Ve.) foglalja össze, rögzítve a választási eljárás alapelveit
is. Ezek: a választás tisztaságának megóvása, az önkéntes részvétel a
választási eljárásban, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölőszervezetek
között, a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának
elősegítése, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a
választási eljárás nyilvánossága.
Emellett a választási eljárásról szóló törvény foglalkozik a szavazókörök
kialakításával, a választójogosultság nyilvántartásával, a választási
szervekkel, a választási kampánnyal, az ajánlással, a szavazással (így

Az április 6-i választás
egyéni választókerületi eredménye
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság elnöke, dr. Zsembeli József az
alábbi hirdetményt tette közzé:
A 2014. április 6-i választás eredményes volt.
A választásra jogosultak száma: 80 633 fő
A szavazó választópolgárok száma: 45 476 fő
Érvénytelen szavazatok száma: 611 db
Érvényes szavazatok száma: 44 815 db
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni
Választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő:
dr. Fazekas Sándor /FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség,
Kereszténydemokrata Néppárt/

A hónap aranyköpése

„Adj szárnyakat azoknak,
akiket szeretsz, hogy
repülhessenek, gyökeret,
hogy visszajöjjenek és
okot, hogy maradjanak.”
Dalai Láma
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lévő Holt-Berettyóba folyik. A Holt-Berettyó jelentős mértékben
eliszaposodott, sürgős kotrásra szorul, ezzel együtt reméljük, hogy újra
élővé lehet ezáltal tenni. A Holt-Berettyó vize csak átemelővel vihető
Sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelősséggel tartozunk a Hortobágy-Berettyóba, nyári időszakban a Holt-Berettyó alacsony
vízállása miatt, rendkívül kellemetlen bűz érzékelhető városunkban.
a hazánkért és benne minden egyes településért. Az ország és
települései drámai mértékben eladósodtak, a szakadék szélére
2004-ben kezdtünk érdemben foglalkozni az új szennyvíztisztító
jutottak. 2010-ben összefogtunk, és két év alatt gyökeres változásokat
megvalósításával, amelynek tervezett nettó költsége több mint
vittünk véghez, megújítottuk Magyarországot. Így ma már elég erősek egymilliárd forint. A pillanatnyi helyzet szerint 46 millió forint saját
vagyunk ahhoz, hogy megvédjük városainkat, falvainkat és a bennük
erő szükséges, a megvalósítás többi költségét pályázatból nyertük. A
élő emberek biztonságát. 2012 decemberében döntést hoztunk, hogy
46 millió forint önerőt viszont csak hitelből tudjuk biztosítani. 2013
kiszabadítjuk városainkat és falvainkat az adósságcsapdából. A
márciusában kiemelt kormányberuházás lett ez a projektünk, a tervek
döntés értelmében a magyar kormány Túrkevét 136 252 857 forint
adósságából maradéktalanul kiváltotta. Ez a Bizonyságlevél tanúsítja szerint 2014 októberében meg kell kezdenie a próbaüzemelést. Az
az összefogás erejét, amellyel megmentjük az itt élők otthonát, szeretett új szennyvíztisztító üzembeállítása után mielőbb szeretnénk a Holtkörnyezetét, és amellyel mi, magyarok közös erővel fölemeljük, és Berettyó környezetvédelmi felújítását is megkezdeni, amelyre kész
elképzeléssel, tervvel rendelkezünk. Az arzén-mentesítési Észak-alföldi
sikeressé tesszük Magyarországot.
2014 márciusában
Orbán Viktor ivóvízjavító program megvalósítása jelenleg folyik Túrkevén. 20052007 között új autóbusz pályaudvart építettünk, 2011-ben az orvosi
rendelőt, 2012-ben az egyik tagóvodai intézményünket újítottuk fel. A
mindenkori képviselő-testületek kiemelten támogatták a városban élők
egészségügyi és oktatási-kulturális igényeinek kielégítését. Nemzetközi
hírű rendezvényeink a Kevi Juhászfesztivál, Böllértalálkozó, Dr. Balogh
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
János Nagykunsági-Nagy-Sárréti Tájökológiai konferencia, sok más
rendezvény mellett. Az intézményi beltéri világítást és közvilágítást
A 2014. április 24-ei soros képviselő-testületi ülés kezdetén Vida Tamás 2004-ben korszerűsítettük.
alpolgármester /FIDESZ/ felolvasta – dr. Fazekas Sándor, térségünk
országgyűlési képviselőjének megbízásából - a Bizonyságlevelet, amely Tisztelt Miniszterelnök Úr!
szerint városunk 136 millió 252 ezer 857.-Ft adósságát vállalta át a Városunk intenzíven részt vett a Startmunka-programban, több száz
magyar kormány. Köszönjük.
főt foglalkoztattunk az elmúlt években. Ugyancsak részesei vagyunk
Túrkeve a történelmi Nagykunság egyik ősi városa, amelyről az első a karcagi kezdeményezéssel megindult konyhakert programnak. A
írásos emlékek 1261-ből származnak, bár az ásatások szerint már a regisztrált munkanélküliek száma közel 800 fő. 2012 októberében
bronzkorban lakott terület volt e vidék. Az itteni emberek elsősorban
megalakítottuk az Önkormányzat részvételével a Túrkevei Szociális
a mezőgazdasági tevékenységükből voltak képesek e vidéken élni,
Szövetkezet 2012-t, amelyben a Startmunka-program gazdasági
sőt megélni. A századok során többféle történelmi fordulat részesei elképzeléseit kívánjuk tovább folytatni, a foglalkoztatást bővíteni.
voltak eleink. A redemptiot követően 1808 fontos dátum városunk Terveink között szerepel a vágópont megépítése és helyi termékek
történelmében, ekkor kapott mezővárosi rangot I. Ferenc királytól. A
előállítása, árusítása, miközben az önkormányzat saját konyhájának
múlt század közepén az iparosítás traktorállomás létrehozásával indult alapanyag ellátását is meg kívánjuk oldani. Túrkevén 55 férőhelyes
valójában, amelyből a későbbiek során a Tiszántúli Autójavító Vállalat
bentlakásos idősek otthona működik, amely iránti igény egyre nagyobb.
„nőtt ki”. Az ipar és mezőgazdaság több mint kétezer munkavállalót Az utóbbi években a fejlesztésre több pályázatot is benyújtottunk,
foglalkoztatott, a munkahelyek döntő többsége a kilencvenes évek eredménytelenül.
elején megszűnt. Több kisebb cég jött létre az autójavító vállalat
Városunk múltjához és jelenéhez kiemelkedő személyiségek tartoznak:
területén, de a mezőgazdaság területén is megjelentek a kisebb Gajzágó Salamon az 1867-es Kiegyezést követő első magyar számvevő,
gazdaságok.
a szobrász Finta testvérek /Sándor, Gergely és Sámuel/, a filmes Korda
Túrkeve közigazgatási területe egyébként mintegy 23 ezer hektár, fivérek /Sándor, Vince, Zoltán/, Dr. Balogh János ökológus professzor,
az állandó lakosság száma jelenleg 9.350 fő. Az elmúlt években a Dr. Csáki Csaba közgazdász professzor, Madarász Katalin magyar nóta
gyógyfürdőben évente mintegy 115 ezer vendég fordult meg, mintegy és népdal énekes.
10 %-uk vendégéjszakát is eltöltött Túrkevén. Az 1990-ben megalakult Az elmúlt két esztendő során közel kétszáz – a trianoni határokon
első képviselő-testületre már jellemző volt a megfontolt gazdálkodás,
kívül rekesztett—honfitársunk leszármazottja tett előttem magyar
amely megfontoltság az azt követő testületekre is vonatkozott, illetve
állampolgársági esküt, s az eskütétellel egyidejűleg lett Túrkeve
vonatkozik. Városunk nem vett igénybe működési hitelt, de nem
Tiszteletbeli Polgára. Nemzetközi kapcsolataink is egyre bővülnek:
bocsájtott ki kötvényt sem, az elmúlt évtizedekben. Törekedtünk
testvérvárosunk 1989 óta a partiumi-erdélyi Nagyszalonta, 2002-től a
a lehetséges pályázatokon való részvételre, természetesen a szűkös franciaországi Pas de Calais megyei Auchel, 2004-től a lengyelországi,
önerőforrás korlátozta lehetőségeinket. 1992-ben vállalkoztunk Krakkó közeli Porabka, 2011-től a kárpát-aljai, Felső-Tisza-menti
tornaterem építésre a Petőfi Sándor Általános Iskolában, amely Nagybocskó és az anyaországi Mezőhegyes Város. Természetesen több
elemi igényeket elégített ki. Ebben az időben a város úthálózatának más anyaországon kívüli településen élőkkel van élénk kapcsolatunk,
alig 20 %-a volt szilárd burkolatú. Jelentős fejlesztést hozott az 1998így a vajdasági Újvidékkel, a Felső-Tisza-menti Rahóval.
2000 közötti időszak, amikor is kiépítettük városunk teljes területén
a szennyvízhálózatot, majd lakossági közreműködéssel beindult az Tisztelt Miniszterelnök Úr!
útépítési program is. 2000-2002 között jelentős fürdőfejlesztést Fegyelmezett gazdálkodásunkkal, szűk mozgásterünk ellenére
hajtottunk végre, mintegy 500 millió forint értékben. A 72 C fokos érzékelhető fejlődésen ment keresztül Túrkeve 1990 óta.
gyógyvizet az 1950-es évek elején kőolajkutatás során találták, Sürgős feladataink, amelyek az elmúlt években nem valósíthattunk
közel a városközponthoz. A városunk fejlődési iránya egyre inkább a meg forráshiány miatt:
turizmus lehetőségét vette célba, 2012-ben elkészült a 32 férőhelyes
1. A város belső úthálózatának felújítása, a gyenge alappal közel 15
ifjúsági szálláshely, majd egy évvel később a gyógyvízzel felszínre törő
évvel ezelőtt épült utak elhasználódtak, illetve még mindig 18 földutunk
metángáz hasznosítási program során, két robbanómotor beépítésével, van a város belterületén.
e környezetszennyező anyagból hő és elektromos energia előállítását
2. Az elhasználódott, tönkre ment járdák felújítása.
kezdtük meg. E program keretében kiváltottuk és fedezzük saját erőből 3. A bentlakásos idősek otthonának jelentős férőhely bővítése.
a gyógyfürdő energia igényét. Jelenleg is folyik a fejlesztés a fürdőben, 4. Az oktatási-nevelési intézményeink energiatakarékossá tétele,
több mint kettőszáz milliós beruházás valósul meg június hónapban.
felújítása.
A jelenleg működő szennyvíztisztítót közel ötven éve építették, 350 5. A gyógyfürdő körüli területek rendezése, a Holt-Berettyó kotrása,
méterre a gyógyfürdőtől, ennek tisztított szennyvize a városközpontban élővé tétele, átemelő működtetésének biztosítása.

Bizonyságlevél
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6. A városi ivóvízhálózatban az azbeszt tartalmú eternit és vascsövek
cseréje, a hálózat teljes kör-körösítése.
7. Kulturális célú épületek /Művelődési Ház, könyvtár, Korda Sándor
Színházterem/ felújítása.
8. Vágópont, helyi termékbolt megépítése, a középiskolai Ványai
étterem konyhájának felújítása.
9. Túrkeve Általános Rendezési Tervének aktualizálása /ÁRT/, amely a
pályázati lehetőségeknek egyik feltétele.
10. A hulladékszállítást az Önkormányzat tulajdonában lévő
Városgondnokság Nonprofit Kft. végzi. Az év első három
hónapjában közel 5 millió forint veszteség keletkezett, amelyet már
a költségvetés készítése során, februárban is valószínűsíteni lehetett.
Az önkormányzati költségvetésben ennek fedezetére nincs forrás.
Figyelemmel a jelenlegi helyzetre a gazdasági társaságunk hamarosan
működésképtelenné válik.
11. A Magyar Közúthoz tartozó 4202, 4203 sz. közutak sürgős
felújítása, amelyeken keresztül közvetlenül elérhető Túrkeve, a 4-es
út felől Kisújszállás, a 46-os út felől Törökszentmiklós és Mezőtúr
irányából. A távolság mindegyik kétszámjegyű főközlekedési úttól 1220 km távolságot jelent.

Közügyek

12. Túrkeve központjától mintegy 6 km-re fekvő valamikori Balai Állami
Gazdaság lakott külterülethez vezető út felének /kb. 3 km hosszú/
állami átvétele, a jelenlegi tulajdonos Közép-Tiszai Mezőgazdasági Zrt.től, a tulajdonrendezése után annak sürgős javítása. E külterületen
mintegy harminc család él, többségük kisgyermekes. Városba történő
szállításukról naponta több alkalommal az Önkormányzat gondoskodik.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Az idén 753 esztendős városunk Túrkeve élni, fejlődni akar, miközben
a fiatalok helyben maradását szeretnénk elérni, hiszen öregedő
népességünk mellett, az aktív korosztály elköltözése miatt, rohamosan
csökkenő lélekszámmal nézünk szemben. Az elmúlt évtizedben
több mint tíz százalékkal csökkent városunk lakossága. A felvázolt,
sürgős fejlesztési elképzelések mielőbbi megvalósítása hozzájárulhat
a jelenlegi trend megváltozásához. Az elmúlt 24 esztendőben
folyamatosan képviselőként és/vagy polgármesterként dolgozhattam,
lakossági támogatással e városért. Eredeti foglakozásban végzett
állatorvosi munkám is szolgálat, mint a közéleti tevékenységem.
Jövőbeni tevékenységemet sem gondolom másként.
Tisztelettel: Dr. Szabó Zoltán, polgármester,
a Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET A SÜRGŐSSÉGI
ELLÁTÁS
VÁLTOZÁSA
LÁNCSZEMEI,
TEENDŐI

Tisztelt Lakosság! Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti Szolgáltató tájékoztatja Önöket a
központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
2014. május 1-től az Ügyeleti Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás
hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali
elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési szerződést 1. BETEG
- fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
kötött.
- döntését meghozva értesítenie kell az
A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer működésének előnyei:
1. Az ügyeleti ellátás területén működő Mentőállomás teljes vagy részleges integrációban egységes számon elérhető sürgősségi rendszert
és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia
együttműködik a központi ügyeleti központtal, mely során
- elsősegélyt kell nyújtania, illetve az orvos
- folyamatos hozzáférhetőséget biztosít,
megérkezéséig a mentésirányító tanácsai
- a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,
- közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony alapján kell eljárnia
2. MENTÉSIRÁNYÍTÓ
együttműködéshez /tetra-rádiórendszer/.
- a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a
2. Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás
kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési sürgősségi telefonszámon fogadja
- tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő
ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el szükség
beavatkozásokról
esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe.
- helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb,
a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi
2014. május 1-től az alapellátási ügyelet a
egységet
következő számokon hívható:
3. SÜRGŐSSÉGI EGYSÉGEK
- központi ügyeleti ambulancia
Ügyeleti hívószám: 56/221-304
- orvosi ügyeleti kocsi /szakorvos szükséges
Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104
életmentő eszközökkel/
- kiemelt mentőegység /mentőszakápoló/
3. Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt
- esetkocsi /mentőorvossal, mentőtiszttel/
a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi,
- rohamkocsi /sürgősségi szakorvossal
rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási
(oxyologus)/
helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
segélyhívó rendelkezésére áll.
5. A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti
TELEFONÁLJON!
ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIA
Hívja a 104-et vagy az ügyeleti számot
(felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető az alábbi címen: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 5.
MONDJA EL!
Mit lát, mire panaszkodik a beteg, mi történt?
KÖZÉRDEKŰ
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
TELEFONSZÁMOK
VÁLASZOLJON!
JNSZ Megyei Üzemigazgatóság Túrkevei Ügyfélszolgálat
az irányító minden kérdésére.
Túrkeve,
Kinizsi
utca
51
Közvilágítási hibák
NYÚJTSON ELSŐSEGÉLYT!
Ügyfélfogadás:
bejelentése:
a mentésirányító utasításainak megfelelően.
06 56 361-111/131 mellék
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.00-16.00
MENTÉSIRÁNYÍTÓ
TIGÁZ, gázszolgáltatási
Szerda: 7.00-17-00, Péntek: 7.00-13.00, Telefon: 06-70/681-60-36
hibák bejelentése:
riasztja a megfelelő sürgősségi egységet,
Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38, 06-70/681-60-48
06/80/300-300
tanácsot ad, ambulanciára behív.
Szennyvíz: 06-70/681-60-44
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Az Európai Unió által nyújtott támogatással valósul
meg a szervezetfejlesztési projekt Túrkevén
Túrkeve Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Államreform Operatív program keretében 2013-ban. Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0093
kódszámú, „Szervezetfejlesztés Túrkeve Város Önkormányzatában” című projektünk 19 968 210 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A
program alapvető célja, hogy a járási kormányhivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok ellátásának optimalizálása érdekében a
szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósítását, visszacsatolását támogassa.
Ezzel összefüggésben jelen projekt célja, hogy Túrkeve Város Önkormányzata a településre jellemző nehézségeket és kihívásokat felmérje.
A fejlesztés a következő területekre terjed ki:
- támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata,
- fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly,
- az önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási modell kidolgozása.
- munkaköri leírások, felelősségi körök felülvizsgálata
- a projekt teljes időtartama alatt nyomon követés, szakértői támogatás biztosítása
- a lakosság körében felmérés végzése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről, a felmerült igényekről.
- A Városgondnokság kft hasznosításában lévő ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata
- közmunkaprogram felülvizsgálata
- postázás, iktatási rendszer felülvizsgálata.
A projekt támogatás intenzitása 100%-os, az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott társfinanszírozásban valósul meg. A
közbeszerzés lebonyolítása még 2013-ban megkezdődött, majd sor került a szerződéskötésre, így külső szakértők, tanácsadók közreműködésével,
valamint belső szakmai közreműködők segítségével valósul meg a projekt. A szervezetfejlesztés fizikai megvalósítása 2014. december 31-ig tart,
de az első eredmények már az év első félévében érezhetőek lesznek.
A program nyitó rendezvényét 2014. április 1-jén tartottuk az Ifjúsági szálló közösségi helyiségében, ahol sor került a projekt, valamint a külső
szakértők bemutatására.
Projektmenedzsment

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.
1. A pályázat tárgya: A 158/A/5. hrsz-ú, Túrkeve, Kossuth L. u.
13. fsz. 5. sz. alatti lakás ingatlan (közműellátottsága: áram, gáz,
víz, szennyvíz). A lakás alapterülete 40 m2 (helyiségei: 1 szoba, 1
előszoba-konyha, 1 kamra, 1 fürdőszoba + WC).
2. Pályázati feltételek:
2.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, tehát a pályázatra bárki jelentkezhet, akivel
szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ingatlan megvételére nem
pályázhat az, akinek az önkormányzattal szemben tartozása
illetve egyéb teljesítetlen kötelezettsége van, kivéve, ha azok
megfizetésére kiírótól, illetve az önkormányzattól halasztást kapott
vagy jogszerűen benyújtott halasztási kérelmét még nem bírálták el.
2.2. Az ingatlan minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 1.200.000.Ft + ÁFA.
2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
2.3.1. Az ingatlan megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot
zárt borítékban a Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 5420
Túrkeve, Petőfi tér 1. sz. alatti 20. sz. irodájában kell benyújtani.
A borítékon a megpályázott ingatlan címét fel kell tüntetni. A
pályázatok átvételéről a Hivatal vagyongazdálkodója igazolást
ad. Pályázók ajánlataikat a 2.3.2. pontban meghatározottakra
figyelemmel postán keresztül is benyújthatják.
2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2014. május
15. 0900 óra.
2.4. Ajánlati kötöttség:
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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,
11745107-15409508 számú számlájára előre befizetni. A befizetés
átutalással teljesíthető!
2.5. A pályázatok formai és tartalmi követelményeit a részletes
pályázati kiírás tartalmazza.
3. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:
3.1. Pályázatok bontása (I. forduló)
3.1.1. Időpontja: 2014. május 15. 1000 órakor.
3.1.2. Helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (Túrkeve,
Petőfi tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.1.3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok
érvényességét állapítják meg.
3.2. Ártárgyalás (II. forduló)
3.2.1. Időpontja: 2014. május 15. 1030 órakor.
3.2.2. Helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (Túrkeve,
Petőfi tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.2.3. Ha több megfelelő, azonos értékű pályázat érkezik, a kiíró
képviselői a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartanak,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közlik
a felekkel.
4. A szerződéskötés határideje: 2014. szeptember 30. napja.
5. Információ:
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ, a pályázati
adatlap valamint az ajánlati biztosíték befizetéséhez szükséges
számlaadatokat a Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. sz. alatt, Lénártné Sebestyén Éva
vagyongazdálkodónál, a 20. számú irodában kapható (Tel.: (56)554439). Az ingatlan a pályázat benyújtási határidejéig előre egyeztetett
időpontban megtekinthető.
Túrkevei Város Jegyzője
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ÜZEMCSARNOKOT AVATTAK
családi vállalkozás mára nemcsak Túrkeve, de a Nagykunság
egyik legjelentősebb ipari foglalkoztatójává nőtte ki magát, alig
több mint egy évtized alatt. A társaság világszínvonalon termel, a
legnevesebb autógyárak beszállítója, ami szervezettségének, magas
technológiai nívójának és versenyképességének bizonyítéka.
Egy év alatt, mintegy 400 millió forintból felépült új túrkevei
üzemcsarnok megvalósítását a kormány 143 millió forinttal
támogatta. A bővítés 63 új munkahelyet is teremtett a Szolnok
megyei kisvárosban és annak vonzáskörzetében. Az eseményen
Ábrahám Károly cégtulajdonos a vállalkozás egyik legnagyobb
sikerének nevezte, hogy a válság idején, nehéz piaci viszonyok
között is képes volt gyarapodni. Felidézte: a társaság jogelődje
2001-ben mindössze három fővel, családi vállalkozásként indult,
míg jelenleg már több mint 300 embernek adnak munkát. Bruttó
árbevételük 2013-ban 26 millió euró volt, ez évre pedig 30 millió
eurót meghaladó árbevételt terveznek. Termékeik 80 százalékát
belföldön, 20 százalékát külföldön - elsősorban a német, a spanyol
A mezőgazdaság mellett az ipar fejlesztése is meghatározó része az és a kínai piacon - értékesítik. Az ügyvezető igazgató arról is
aktív vidékpolitikának - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési
beszélt: a 3600 négyzetméter alapterületű üzemcsarnokba korszerű
miniszter az Ábrahám és Társa. Kft. új üzemcsarnokának átadásán műanyagfröccsöntő-berendezéseiket telepítik. Jelezte: múlt év
Túrkevén.
végén termékpalettájuk is bővült: porszívó-alkatrészek gyártásába
A zömmel a legnagyobb német autómárkák visszapillantó-tükreinek,kezdtek az Electrolux megrendelésére. A fejlesztések következő
pótféklámpáinak, irányjelzőinek gyártásával foglalkozó Ábrahám állomása pedig egy méréstechnikai laboratórium kialakítása lesz,
és Társa. Kft.-ről szólva kiemelte, hogy a tisztán magyar tulajdonú amely ez év őszére készülhet el - mondta.

TURISZTIKAI SZEZONKEZDÉS
Tavaszi zsongás bármerre is tekintünk környezetünkben, sok-sok a székhelye Túrkevére. A jelenlegiek alapján 42 tagönkormányzat,
több mint egy millió lakosát érintő civil szervezeti együttműködésről
turisztikai kínálattal, ajánlattal találkozunk az írott és elektronikus
van szó. Az utóbbi két esztendőben tartottunk közgyűlést Kisbéren,
sajtóban egyaránt. Természetesen saját ars poeticánkat igyekszünk
a mindennapok gyakorlatában megvalósítani, amely gyakorlat Szombathelyen, Csongrádon és Túrkevén. Május 30-án Mórahalom
meghatározó eleme az élő marketing folyamatos megvalósítása. lesz az idei első közgyűlés helyszíne, míg a szeptemberi közgyűlés
A mindennapok eszköztárában ez azt jelenti, hogy kiadványainkat megszervezését Makó vállalta. A Magyar Fürdővárosok Szövetsége
minden rendezvényre, szóljon az a meghívó az ország bármely részére, Egyesület elnökeként kaptam meghívást a budapesti Orvosi Wellness
konferenciára is, ahol újabb lehetőség nyílt a kapcsolatépítésre. A
magunkkal visszük, és az ott megforduló részvevőkkel való találkozás
fürdőkultúra fejlesztése, az egészség-megőrző programok kínálati
során ajánljuk értékeinket. Az idei első turisztikai seregszemle február
27. és március 2. között Budapesten zajlott az UTAZÁS kiállításon. kiszélesítése közös ügyünk. A túrkevei fürdőfejlesztés, a most folyó
Az itt szerzett élményekről az előző lapszámban már szóltam. beruházás is alapvetően azt célozta meg, hogy szélesítsük a kínálatot,
Március 20-án, Szolnokon a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi az év mind a 365 napján nyitva tartó gyógyfürdőnkben a családok –
Régiója szervezésében lezajlott konferencián volt lehetőségem a kisgyermekes és idősebb tagjai, mozgáskorlátozottak is – megtalálják a
legfontosabb információkat a nagyszámú jelenlévő érdeklődő előtt pihenés, a rekreáció lehetőségét. A beruházás pillanatnyi állása szerint
elmondani. Kiemelten szóltam, hogy az együttműködésen alapuló június közepén várható a beruházás átadása az érdeklődő közönségnek.
összefogásnak nincs alternatívája, amelynek alapfilozófiája, hogy Természetesen nem hagyható figyelmen kívül a fejlesztés egyik
nem ellenfelei, még kevésbé ellenségei vagyunk egymásnak, hanem sarkköve, a biztos foglalkoztatás kérdése sem, hiszen sok hozzáértő,
együttműködő partnerei. Különösen fontos a partnerség térségünk szakképzettséggel bíró személy él városunkban. Az április 17-18-án,
települései között, hiszen a földrajzi közelség okán, akár 20-30 perc Szolnokon megrendezett UTAZÁS Kiállításon önálló standdal volt
alatt is elérhetők ezek a települések, több napos térségi tartózkodásra
jelen a Gyógyfürdő Nonprofit Kft., ahol újabb lehetőség volt ajánlataink
csak akkor tudunk vendégeket idecsábítani és hasznos időtöltésre megtételére. Az érdeklődők a közeljövő programjainak egyikeként,
értesültek a május 17-18-án megrendezésre kerülő XVI. Kevi
ösztönözni, ha több település közösen kínálja értékeit. Azt sem tartom
Juhászfesztivál programjáról is. Hajlamosak vagyunk következetesen
túlzásnak, ha „kényeztetjük” a vendéget, azaz ajánljuk a környékbeli
települések értékeit, például úgy, hogy elkísérjük a céltelepülésre csak a túrkevei kínálatunkról szólni, megfeledkezve városunk másik
tulajdonáról, a Heves megyében lévő recski ifjúsági táborunk nyújtotta
őket, s átadjuk őket az ottani vendégfogadóknak. Természetesen ez az
okfejtés megfordítva is igaz kell, hogy legyen! A fenti elképzeléseknek lehetőségekről. Május első, hosszú hétvégéjén már fogad vendégeket.
A hegyvidéki környezet sokunk számára jelent pihenést, felüdülést, s
mintegy mankója, iránytűje lehet az év elején megjelent „Alföldi
barangolás” turisztikai kiadvány is, hiszen ebben Jász-Nagykun- bizony sokszor gyógyulást is.
Szolnok és Békés megyék több településének értékét kínáljuk közösen
az ide érkezni szándékozók számára. Ugyanakkor tágabb kontextusban Bízom benne, hogy a recski tábor tervezett felújítása a közeljövőben
is gondolkodunk folyamatosan, hiszen városunk több turisztikai realitás lesz, és valóban elmondhatjuk, hogy mind a túrkevei, mind a
szervezetnek is tagja, így a szolnoki székhelyű Alföld Szíve Térségi recski helyszín szolgálja városunk lakóinak és az értékeinket megismerni
Turisztikai Egyesületnek, továbbá a Magyar Fürdővárosok Szövetsége szándékozó – egyébként máshol élő – barátaink, ismerőseink érdekét.
Egyesületnek is. Ez utóbbi civil szervezet 1993-ban alakult Gyulán,
Dr. Szabó Zoltán, polgármester
két évvel ezelőtt választottak meg elnökének, és ezt követően került
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Képviselő-testületi ülés
2014. április 24.
A képviselő-testület térfigyelő kamerák telepítésére pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat 100 %-os támogatottságú, az önkormányzatnak
3 db oszlop elhelyezésének költségeit kell biztosítani. Összesen 20 db kamera telepítésére nyújt be pályázatot a képviselő-testület. 78/2014.
(IV.24) sz. határozat
A Petőfi Sándor Általános Iskola valamint a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
alapdokumentumainak módosítását véleményezte a képviselő-testület. A módosítások lényege: sajátos nevelési igényű tanuló fogalmának
pontosítása, tanulólétszám pontosítása, új OKJ-szakma bevezetése a középiskolában, nappali képzés kiegészítése esti és levelező képzéssel
szintén a középiskolában. 79-80/2014.(IV.24.) sz. határozatok Elfogadta a képviselő-testület az idősügyi koncepciót, valamint döntött az
önkormányzat tulajdonába öröklés útján jutott ingó és ingatlan vagyon felhasználásáról. A döntés szerint a hagyatéki vagyont az Idősek
Otthonában, annak székhelyén kell felhasználni épület építésére 2014-ben. A felépítendő épületrészt a jelenlegi Ecsegi utcai Gondozóház
ebédlő épületrész kiegészítéseként kell létrehozni. 81-82/2014.(IV.24.) sz. határozatok
Elfogadta a képviselő-testület a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót valamint a 2013-ban végzett ellenőrzésekről szóló jelentést.
7/2014.(IV.24.) sz. rendelet, 83/2014.(IV.24.) sz. határozat
A képviselő-testület döntött a Győrffy tanya további hasznosítása ügyében abból a célból, hogy START munkaprogramok fenntarthatóvá
válását célzó tevékenységek megvalósuljanak. Az ingatlant térítésmentesen biztosítja kizárólag közérdekű célok megvalósítása érdekében
a programok, tevékenységek fenntartásáig a Túrkevei Szociális Szövetkezetnek. A tulajdonosi hozzájárulás kiterjed a célok megvalósulása
érdekében szükséges fejlesztés, felújítás, építés Szövetkezet általi megvalósítására is. 84/2014.(IV.24.) sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület az Idősek Otthonában június 1-től alkalmazandó térítési díjak mértékét.
A nappali ellátásért (Idősek Klubja) fizetendő térítési díj mértéke: nappali ellátás és étkeztetés együttes biztosítása esetén: 625 Ft/fő/nap,
étkeztetés biztosítása esetén: 625 Ft/fő/nap, nappali ellátás biztosítása esetén : 0 Ft/fő/nap (térítésmentes) Bentlakásos intézményi ellátás
esetén a napi térítési díj: 2.530 Ft/fő/nap, havi térítési díj: 75.900 Ft/fő/hónap. 8/2014(IV.24.) sz. rendelet
Módosította a képviselő-testület a temetkezésről szóló rendeletet. Ennek értelmében az eltemettető a szertartás lebonyolításához igénybe
vett eszközök és létesítmények használatáért temetésenként előre 22.500 Ft használati díjat köteles megfizetni. Munkaszüneti napokon
2.500 Ft felárat kell fizetni. Ez nem jelen díjemelést, csak annyit, hogy az eltemettető ezt a díjat közvetlenül a Városgondnokság Kft-nek
fizeti meg, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor a fenti hozzájárulást a temetkezési szolgáltató szedte be az eltemettetőtől. 9/2014.
(IV.24.) sz. rendelet
Elfogadta a képviselő-testület termál kutak kísérőgázának hasznosítása ügyében az üzemeltetési szerződést, melyet az üzemeltetést végző
Gyógyfürdő Kft.-vel köt a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester köt meg. 85/2014.(IV.24.)
Elfogadta a képviselő-testület a civil szervezetek és a Művelődési Ház keretén belül működő civil csoportok támogatásáról szóló határozati
javaslatokat, valamint a civil szervezetek 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót. Összesen 1 millió 200 ezer Ft támogatást biztosított a
képviselő-testület a pályázatot benyújtó szervezeteknek 2014-ben. 86-87-88/2014.(IV.24.) sz. határozatok
Döntött a képviselő-testület egy önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 5 évre történő bérbeadásáról, valamint egy szintén
önkormányzati tulajdonú bérlakás piaci alapon történő bérbe adhatóságáról. 89-103/2014.(IV.24.) sz. határozatok
A képviselők közül két fő mondott le április havi tiszteletdíjáról. Az így keletkezett többlet előirányzat felhasználásáról a képviselő-testület
a következők szerint döntött: 40.500 Ft a TVSE lovas szakosztály, 70.500 Ft a Városvédő és Szépítő Egyesület támogatására használható
fel. 104/2014.(IV.24.) sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót. 105/2014.(IV.24.) sz. határozat
Arról is határozott a képviselő-testület, hogy a IV. sz. háziorvosi körzet álláshelyének betöltésére vonatkozóan nem ír ki újabb pályázatot.
A képviselő-testület dr. Forvith Péter háziorvos szakorvos által majdan benyújtandó teljes pályázati anyag ismeretében dönt az álláshely
betöltéséről. 106/2014.(IV.24.) 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 valamint a Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola igazgatójának a Gimnázium és a Kollégium területén a takarítók foglalkoztatásához munkáltatói jogkört biztosít e
törvényben foglalt korlátozásokkal. Ebbe nem tartoznak bele a bérgazdálkodást érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony
megszüntetése. 107/2014.(IV.24.) sz. határozat
Szászné dr. Pataki Marianna
aljegyző

Tiszteletdíj
felajánlás
Ozsváth László képviselő márciusi
tiszteletdíját a Túrkeve Jövőjéért
Alapítvány számára, az áprilisit a
Lovassport túrkevei szakosztályának
(előző lapszámunkban ez tévesen
jelent meg, amiért elnézésüket
kétjük), a májusit a TVSE Kick Box
Szakosztályának, míg a júniusi
tiszteletdíját a túrkevei rendőrőrs
üzemanyag költségéhez ajánlotta fel.
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Képviselői fogadóórák
Kántorné Bíró Emília

képviselő
2014. május 7-én, 14-én,
21-én és 28-án
8:30-11:30-ig, szerdai napokon tart
fogadóórát a Városházán.

Ozsváth László

képviselő
2014. május 19-én, hétfőn 14 órától
tart fogadóórát.

Sallai R. Benedek,
Tóth Lajos
és Török Róbert
képviselők
2014. május 19-én, hétfőn
14 és 16 óra között tartanak
fogadóórát.
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Oktatás - kultúra

VÁNYAISOK SIKERE
180 csapatból kerültek a dobogó legfelső fokára

Pápai Ibolya, Busi Adriána és Bíró Tamás, a nyertes csapat.

2014. április 15-én került megrendezésre a “Ferenc József ej-haj
háborút indított” - Magyarország az első világháború idején c.
verseny szóbeli döntője a Líceum Dísztermében, Egerben. A nemes
versengés során a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és
Közlekedésgépészeti Szakközépiskola csapata bizonyult a legjobbnak,
s szerezte meg ezzel az I. helyezést. A II. helyen a budapesti Leövey
Klára Gimnázium tanulói végeztek, míg a III. helyezett az Egri Dobó
István Gimnázium csapata lett. A további helyezések: IV. Eötvös József
Református Oktatási Központ (Heves); V. Wigner Jenő Műszaki,
Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger); VI. Mikszáth Kálmán
Líceum (Pásztó); VII. Bocskai István Katolikus Gimnázium (Szerencs);
VIII. Diósgyőri Gimnázium (Miskolc). Gratulálunk minden döntősnek,
hiszen 180 csapat közül kerültek az első közé!
A csapat tagjait – Busi Adriánát, Bíró Tamást és Pápai Ibolyát – Csáki
Csilla tanárnő készítette fel a nagy megmérettetésre. Szívből gratulálunk
mindannyiuknak a fantasztikus sikerhez!
főszerk.

Az „utolsó” Leonardo da Vinci
program a Ványaiban

Gyerünk a
moziba be…

2014-ben lezárul az Egész életen át tartó tanulási program Leonardo da Vinci alprogramja, Hosszú kihagyás után újra megnyitja kapuit
melyben a Ványai középiskola 1997 óta folyamatos résztvevő. A szakképzésben résztvevő a Korda Sándor Színházterem előtere, igazi
diákok és tanárok külföldi mobilitását 2020-ig az új ERASMUS+ program fogja biztosítani, cukrász-finomságokkal várják az édes ízek
melynek keretében a túrkevei intézmény már az egész képzési profiljára mobilitásokat dolgozott kedvelőit. Ez alkalomból Kurgyis Lajos és
ki. 2014. 03. 09-től négy héten keresztül szakmai gyakorlaton vett részt 10 ványais diák ÉszakKoszna Artur közös kiállítása nyílik meg
Franciaországban, a Fernand Degruillier Szakközépiskola szervezésében. A 10 diák Auchel az amatőr képzőművészet iránt érdeklődők
környéki szakszervizekben voltak szakmai gyakorlaton, ahol valós munkafolyamatok során
előtt. E jeles alkalomra 2014. május 16-án,
bővíthették, mélyíthették tudásukat, fejleszthették készségeiket és kompetenciáikat. A program
pénteken 17 órakor kerül sor.
fő célkitűzése az aktív és passzív biztonsági berendezések tanulmányozása, illetve az általános
és szakmai nyelv tanulása. A diákok választhatták ki a továbbképzésüknek legjobban megfelelő
A Túrkevei Kulturális Egyesület és a
gyakorlati helyszint és az egyénre szabott munkaprogramokat. A diákok beilleszkedését segítette
Túrkevei Református Egyházközség
a francia és magyar koordinátor. A mérhetővé, értékelhetővé tett szakmai gyakorlatuk alatt a
szeretettel meghívja Önt és kedves családját,
diákok teljesítményét folyamatosan nyomon követték, melyet az intézmények kétnyelvű
szeretteit
elismerő oklevéllel és Europass mobilitási igazolvánnyal ismertek el. A hétvégeken lehetőségük
volt a Franciaországban tartózkodó diákoknak felfedezni JNSZ megye francia testvérmegyéit,
főként Pas-de-Calaist. A diákok eljutottak Párizsba és Normandiába is. A program a francia
cserediákok 2014. májusi magyarországi mobilitásával folytatódik és a következő tanévi
mobilitások előkészítését is ebben az időszakban rögzítik.
című előadássorozatának soron következő

Beszélgetés a
családról
alkalmára.

Szendrei Eszter

“Üres a hűtő”
- A gazdasági válság hatása a túrkevei
családokra
Várjuk a családok felnőtt tagjait:
szülőket, nagyszülőket, családalapítás előtt
állókat, családosokat, egész vagy csonka
családban élőket
Helyszín: Városi Könyvtár
Időpont: 2014. május 26 hétfő, 17 óra

Kiss Attila, Plichard Olivier, Rakita Pál, Gonda János, Madarász József, Németh Gábor, Visnyei
Richárd, Szabó Dániel, Marie-Christine Humez, Deák Tamás, Fejes Sándor, Kiss István,
Nádudvari István, Emmanuelle Grenz, Torda József
MM
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Jászkun Nap Túrkevén

BESZÉLGETÉS ÖRSI JULIANNÁVAL

- Milyen esemény indokolta-inspirálta a Jászkun Nap megszervezését? A rendezvényt megtiszteli jelenlétével a többi Nagykunságért
- Ez év februárjában az országgyűlés – egyhangú szavazással – a kitüntetettje is. Ezt követei egy filmankét abból az apropóból, hogy
Jászkun önmegváltás emléknapjává nyilvánította május 6-át. A konkrét a Duna tv műsorra tűzte a „Belépési nyilatkozat” című dokumentum
dátum arra utal, hogy Mária Terézia királynő és a magyar rendek filmet, amelyet a múlt nyáron a Nagykunságban is forgattak. A
jóvoltából 1745-ben ezen a napon nyerték vissza szabadságukat, közönségtalálkozóra várjuk Papp Zsolt rendező-szerkesztőt, Papp
önállóságukat a Jászkun Hármas Kerület lakói. Ezen történelmi Ferenc rendező-operatőrt, dr. Ö. Kovács József történész-szakértőt, a
eseményre emlékeztünk 1995-ben egy egész éven át 31 településen karcagi, mezőtúri, szolnoki, túrkevei szereplőket és minden érdeklődőt.
központi, kerületi és települési rendezvényeken, kiállításokon, Öt órakor a Petőfi téren térzenét ad a Nagykun Honvéd Banda, vezényel
kulturális bemutatókon. Meggyőződésem, hogy az 1995-ös jászkun Soós Pál. Közreműködik a túrkevei mazsorett csoport Szabó Lászlóné
projekt rendkívül fontos szerepet játszott a civil szervezeti fejlődésben, irányításával. Ezután emlékszalagok kötésére kerül sor a jászkun
a lokális történelmi tudat erősítésében és az azóta is meglévő jászkun
és nagykun zászlókra, amelyek kíséretében a katonazenekarral és a
összefogásban. Olyan szerep ez, mint az 1745-ben évtizedek küzdelme menettáncosokkal átvonul az ünneplő közönség a Millenniumi parkba,
árán visszanyert szabadsághoz vezető út az akkori települések ahol megkoszorúzzuk a Kun emlékművet kun elődeinkre, hőseinkre
fejlődésében. A redempciós megemlékezést újabbak követték. Mára emlékezve. Vendégeinknek alternatív programként ajánljuk a városban
már igen sajátos, egyedi karakterrel rendelkező jászkun identitásról, található kiállítóhelyeket (múzeum, művelődési ház). A Református
erős hagyományőrzésről és összefogásról beszélhetünk. Ennek Templom galériáján két órától tekinthető meg A nemzeti művelődés
megnyilvánulása, mondhatjuk azt, hogy csúcspontja az az esemény, megújulása című kiállítás, Kunhímzések, szűrhímzések bemutatója.
hogy a magyar országgyűlés napirendre tűzte a jászkunok beadványát,
E.Gy.
megtárgyalta, sőt határozatba iktatta a jászkun önmegváltás
emléknapját. Ezután ez az emléknap megünneplése minden közösség
KÖSZÖNET ADÓJUK 1%-ÉRT
számára történelmi kötelesség. Ez alkalmat ad arra, hogy újra és újra
a Jászkunságra, annak népére, értékeire irányítsuk a figyelmet. Ezért A Túrkevei Kulturális Egyesület megköszöni mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával segítették egyesületünk
gondoltam arra, hogy ismét mintát kellene adni a településeknek,
közhasznú munkáját. Ebben az évben is van lehetőség arra, hogy
azaz elkezdeni egy rendezvénysorozatot, amelyet mások is magukévá
a Túrkevei Kulturális Egyesületnek ajánlják fel támogatásukat,
tesznek.
- Egyedi alkalomra vagy évente megrendezendő emléknapra gondoltak? amellyel a helytörténeti kiadványok megjelentetéséhez járulnak
- Évente megrendezendő emléknap fogalmazódott meg bennem és
hozzá. Adóbevallásukban rendelkezzenek ennek értelmében május
másokban is. Ugyanis én civil szervezeti vezetőként a Nagykunságban
20-ig. Egyesületünk adószáma: 19219275-1-16.
kezdeményeztem, de szervezik Jászberényben és Szolnokon is a közös
Köszönettel: Farkas Rozália, elnök és dr. Örsi Julianna, titkár
ünneplést.
A rendezvény kapcsán a szervezőknek egymásra tekintettel kell lennie,
ezért nem egyetlen nap, hanem különböző helyszíneken más és más
napon lesz az ünnepség. A legrészletesebben a túrkevei programról tudok
előzetes információt adni, ahová várjuk a kevieket, a nagykunságiakat,
jászokat, kiskunokat és mindenkit, akinek érdeklődését felkeltette e A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület kéri
a tudomány, az új ismeret iránt érdeklődőket, hogy támogassák
jeles esemény.
- Mi fér egy napba? Azaz most az első alkalommal milyen programokkal a Jászkunság évkönyv megjelenését személyi jövedelemadójuk
1 %-ának felajánlásával. Közhasznú egyesületünk adószáma:
igyekeznek felhívni a figyelmet a tájegységre?
- Túrkevén május 4-én vasárnap délután lesz a rendezvény. Három órától 18825468-1-16
Lépjen be a Jászkunság olvasói széles táborába!
a Városi Könyvtárban levetítjük az országgyűlésben forgatott filmet a
Üdvözlettel: dr. habil. Örsi Julianna, egyesületi elnök
jászkun emléknap elfogadásáról. A Nagykunságért díjasok (közöttük
dr. Ötvös László, Illéssy Ádám és jómagam) tartanak előadásokat.

1%

Hitben, reményben és szeretetben együtt könnyebb élni
szakmai, egészségügyi szervezetet, ezeken
a területeken dolgozó embert. Célunk a
környező településeken működő beteg
sorstársak csoportjaival a kapcsolatfelvétel
is. Szeretnénk bemutatni az országos civil
szervezetek vezetőinek, hogy ott is lehet
eredményes egy-egy civil szervezet, ahol
az adottságok nem megfelelőek, mint
pl. Túrkeve, ahol sajnos nincs kórház.
Reményeink szerint a prevenció, a
rehabilitáció jól működhet, ha a szubjektív
A fenti címet viselte az az egészségnap, feltételeket megteremtjük. Rá lehet találni az
melyet a túrkevei szív és érrendszeri, anyagi forrásokra is, ha az adott cél egybeesik
valamint a daganatos betegek és a azok gondolatával, akik ilyen jellegű
Kulturális Egyesület tartott március végén. áldozatokra is képesek és hajlandók. Például
A szlogenünk: Minden szív- és rákbeteg a cégek, magán személyek, önkormányzati
képviselők. A március végi egészségnapon
legjobbat érdemli! A fentieken túl több célja
mintegy 150 fő vett részt, s nemcsak helybeli
is volt e rendezvénynek. Egyrészt a civil
összefogás új lehetőségét kívántuk bemutatni, érdeklődők, de távolabbi városokból is
másrészt a lelki összefogás fontosságát voltak vendégeink. Érdeklődésre számot
kívántuk hangsúlyozni. Szeretnénk bevonni tartó, színvonalas előadások hangzottak el
a környezetünkben működő minél több élvonalbeli szakemberek tolmácsolásában.
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Jelen volt a Rákbetegek Országos
Szövetségének elnöke is, akit március 28án választottak meg e posztra, az újonnan
felálló elnökségnek jómagam is tagja lettem,
így „első kézből” kapott friss információkkal
tudunk továbbmunkálkodni. Igen nagy
érdeklődés volt a mérések iránt, melyet
a karcagi diabeteses alapítvány ingyen
szolgáltatott közel 100 érdeklődő számára.
Legfőbb céljaink között szerepelt - melyet
a rendezvényünkkel úgy vélem, sikerült
elérnünk - az egészséges táplálkozásra,
életmódra, a mozgás fontosságára felhívni a
figyelmet. A szakirányú országos szervezetek
követik munkánkat, példaként emlegetik
hasonló csoportok előtt.
Ezúton köszönöm mindazok munkáját,
akik segítettek bennünket abban, hogy
a mindannyiunk számára fontos témájú
rendezvényünk sikeresen lezajlott!
Simon Ferenc,
a rendezvény szervezője
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A KÖLTÉSZET SZÁRNYÁN
Április hónap - a szeszélyes időjárás ellenére - mozgalmasan telt a tagozatos osztályokkal és az óvodák nagycsoportosaival csaknem 500
városi könyvtárban.
virágkosár készült el a gyermekrészlegben. Íme, egy vidám foglalkozás
A költészet napja tiszteletére megrendeztük versmondó versenyeinket. „eredménye”:
Április 9-én az alsó tagozatos gyermekeket hívtuk és vártuk nagy
szeretettel. A pedagógusok kérése szerint minden évfolyamban külön
díjaztuk a versenyzőket. Rendezvényünket megtisztelte dr. Szabó
Zoltán polgármester úr. A zsűriben köszönthettük: dr. Szabó Zoltánnét,
Tóth Andrásnét, Sebők Jánosnét és Nagyné Bedő Ildikó osztályvezető
asszonyt. 31 lelkes kisdiák és tanítók, szülők, nagyszülők népesítették
be az olvasótermet. Ünnepként éltük meg az eltelt órákat. Hallgattuk
a bátran, felkészülten szavaló gyermekeket, átéreztük a pedagógusok
és a hozzátartozók örömét. A verseny végén minden gyermek
könyvjutalommal távozott. A helyezések a következőképpen alakultak:
1. évfolyam: 1. Dobis Attila 2. Fábián Sándor 3. Ábrahám Bence
2. évfolyam 1.Tatár János Levente 2. Kovács Adél 3. Kiss László József
3. évfolyam 1. Deák Gréta 2. Fábián Balázs 3. Oláh Lilla
4. évfolyam 1. Tóth Izabella 2. Csörgő Amanda 3. Szilágyi Blanka ,
Lakatos Krisztofer
Dr. Szabó Zoltánné két különdíjat ajánlott fel, melynek Gáll Jázmin
Zsuzsanna és Zsemberi Gabriella örülhetett.
Április 10-én a felső tagozatos diákok mérték össze tudásukat. A zsűriben
Csajbók Ferencnét és Takács Mihálynét üdvözölhettük. A rendezvényt
- József Attila előtt tisztelegve - vetítéssel indítottuk. Verssorok, képek,
A gyermekprogramok mellett - ebben az évben - felnőtt
hangok... Felvillant az arc, a sors, a költői zsenialitás. Méltó indítása a
látogatóinkat is versünnepre invitáltuk. Egy kedves olvasónk kérte,
„nagyok” versenyének. A szavalók a magyar költészet két évszázadát
fogták át versválasztásaikkal. Mindenkinek azt üzenhetjük, hogy jöjjön mi megszerveztük! Átgondoltuk, híreltük, ünneplőbe öltöztettük.
bátran a következő alkalommal is, szóljanak a versek az intelligens Emlékeztünk József Attilára, majd - Pólya Pál „Vers-képekkel” című
anyagának segítségével - felidéztük Takács Mihály feledhetetlen
diákok előadásában! Azon a délutánon a legeredményesebbek voltak:
lényét, orgánumát. A rendezvény mottójául Kosztolányi sorait
választottuk: „A vers néma. Adj neki hangot.” A résztvevők valóban
5-6. évfolyam 1. Sallai Tifani 2. Nagy Gréta 3. Pozsonyi Dóra
ezt tették, hiszen meghatározó versélményeiket osztották meg
7-8. évfolyam 1. Tóth Evelin 2. Acsádi Zsolt 3. Ács Ágnes, Tóth Réka
egymással. Reméljük, kellemes pillanatokat éltünk át közösen, a
költők és a költemények segítségével.
Szeretettel gratulálunk a résztvevőknek. Reméljük, hogy a következő
A láng kihunyt, de 2015. április 11-én ismét fellobban majd. Jövő
versenyen mindenkit viszontlátunk!
évben legyen Ön is a vendégünk!
Vadné Árvai Ilona
Áprilisban folyamatosan érkeztek a gyermekcsoportok is. Az alsó

PÓDIUM

Versbarátok a könyvtárban

Egy kiállítás margójára
bizony a fotográfus titulussal nem igazán tud
azonosulni, lévén, hogy autodidakta módon
kezdett fotózni. Ő nem fotográfus – mondja
szakadatlan makacssággal. Nos, a képeit
ismerve, nézegetve be kell látni, hogy előbb
utóbb meg kell barátkoznia a gondolattal:
Kiss Imre fotográfus, a szó igazi értelmében!
Hogy mi is a fotózás lényege? Kimerevíteni,
megörökíteni az állandóan változó világot, a
környezetünket, így biztosítva a látvány s a
hozzá kapcsolódó érzelmek halhatatlanságát.
Sokan mondják, hogy csodák nem léteznek…s
legalább annyian állítják, csodák márpedig
vannak! Van, aki észreveszi, van, aki elsiklik
mellettük. Ha alaposabban átgondoljuk,
Április 25-én ismét ünnepelni gyűltek össze a igazzá nemesül a csoda fogalma, hisz’ minden
fotográfia szerelmesei. Kiss Imre alkotásaiban nap rácsodálkozhatunk valami apróságra,
gyönyörködhetett a Művelődési Házba tünékeny szépségre. Imi a képeivel – legyen
az bármilyen témájú – megtanít bennünket
látogató közönség.
Nem is oly rég volt, amikor először mutatkozott erre a képességre. S ez bizony nem kis dolog!
Ahogy Ő is fogalmaz önéletrajzában, vagy
be a nagyközönség előtt…s talán nem túlzás
azt állítanom, hogy óriási sikert, elismerést ha úgy tetszik hitvallásában: megpróbálja a
aratott. Jómagam is ámulattal fogadtam a saját gondolatait, érzéseit belevinni a képekbe.
Templomgalériában bemutatott anyagát, Szereti úgy lefényképezni, ahogyan ő látja a
engem ott, akkor ragadott el a „gépszíj”. környező világot, legyen az templom, egy
Amikor a jelen kiállítás anyagát nézegettük tükröződés, egy sokat megélt arc vagy egy virág
együtt, Imi határozottan kifejtette, hogy a semmi közepén. Teszi mindezt anélkül, hogy

bármilyen trendet, divatirányzatot követne…
őszintén! Nem erőlteti a nézőre önnön
látásmódját, engedi a képek előtt álldogálót is
emlékezni egy-egy megélt percre, engedi, hogy
a néző érzelmekkel telve döntse el, mit lát,
számára mit mond a kép. Még csak címekkel
sem befolyásolja a látványt befogadót! Nem
véletlen, hogy anélkül tárul a látogatók elé
a Művelődési Ház falain életre kelő kiállítás
anyaga is. Bár – hozzá kell tennem -, Imi nem
is szeret címeken morfondírozni, mint mondja:
egyszerűen lefényképezi azt, ami számára
maradandó élményt ígér, ami tetszik neki, ami
megragadja. Mit takar a „szép” fogalma? Nos,
szép az, ami érdek nélkül tetszik! A kiállításra
ellátogatók maguk dönthetik el, hogy teszik-e
nekik az ott bemutatott látvány, hogy melyik
kimerevített pillanat ébreszt maradandó
élményt bensőjük mély bugyrában. Igencsak
különleges a kiállításon bemutatott két
panoráma-kép, hiszen így, ilyen formán
soha nem láthatjuk szemünkkel – kizárólag
a technika segítségével - az aranyló nap
fényében árválkodó gémeskutat vagy a földig
csorduló kéklő felhőket. Látogassanak el
Önök is Kiss Imre fotókiállítására, s engedjék,
hogy egy csoda szülessen lelkük mélyén! M
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Több az, ami összeköt, mint
ami elválaszt!

TÚRKEVE

Mezsgyék védelmében

Az elmúlt 30 év során a mezőgazdasági területek környezetében élő
apróvadfajok esetében jelentős állománycsökkenésnek lehettünk tanúi.
A vadász-természetvédelmi ellentétnek több tíz éves múltja van, Ez, minden kétséget kizáróan a korábbi jól strukturált mezei élőhelyek
és már úgy belerögzült mind a két ágazat hétköznapjaiba, mintha a felszámolására, átalakítására, az intenzív mezőgazdaság bevezetésére
világ legtermészetesebb dolga volna, hogy utálni kell egymást. Pedig
vezethető vissza. Az új szerkezet eltüntette mindazokat az állapotokat,
összefogásra lenne szükség, észrevenni: több az, ami összeköt, mint ami melyek a magyar apróvad-gazdálkodás fénykorára voltak jellemzőek
elválaszt! Az ilyen példákban bizony jó lenne a természetvédelem és a (kisparcellás
táblaszerkezet,
extenzív
termesztéstechnológia,
vadászatra jogosultak szoros együttműködése. Ilyen együttműködési takarást, védelmet szolgáló vegetációelemek). A természet közeli
pontokat keres a Svájci-Magyar Civil Együttműködési Alap által mezőgazdaság időszakában magas volt a szegély élőhelyek hossza,
támogatott szakmai program a túrkevei székhelyű Herman Ottó a növény- és állatvilág faji sokfélesége, ami a táplálékhálózatok
Természetvédő Kör, és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület kapcsolatrendszerén keresztül biztosította annak magas stabilitását.
szakmai támogatásával. A probléma forrása a természetes élőhelyek Az intenzív mezőgazdálkodás bevezetése az agrár-ökoszisztémák
felaprózódása, eldarabolódása, ami a fajok állományának csökkenését
leegyszerűsödéséhez, ebből kifolyólag labilitásához vezetett. Ebben
eredményezi. A vadászegyesületek hasonló tapasztalatokról számoltak a rendszerben a generalista és opportunista növény- és állatfajok
be. Csökken a fácánállomány, a fogoly jóformán eltűnt, a nyúl sok dominálnak, csökken a fajgazdagság. De nézzük meg kicsit alaposabban,
helyről kiszorulóban. A program célterülete nagyrészt termőföldekből
hogy mik is azok a bizonyos „mezsgyék”. Az alföldi táj jellegzetességei
áll, így a kedvezőtlen változások is legtöbbször az agrárterületekhez az ún. vonalas elemek, ilyenek pl. a mezsgyék is. Ezek átlagosan kb.
kötődő fajokon keresztül érezhetőek. Mindkét jelenség mögött 2-15 méter széles, többnyire út, csatorna, vasútvonal mellett húzódó
tájhasználati problémák állnak. A földutak határmezsgyéit felszántják,
gyepsávok. Eredetük alapján két fő mezsgyetípust különíthetünk el,
a szárazabb években a bágerek, kubikok is sokszor művelésre kerülnek. az elsődleges és másodlagos mezsgyéket. Az elsődleges mezsgyék az
Ezek a vadászató apróvad fajok élőhelyének csökkenését eredményezik. eredeti vegetációból őriztek meg egy kis darabot, míg a másodlagosak
A kulcs: élőhely-fejlesztés. Ha a földhasználókat rá tudjuk venni, hogy már szántásból kerültek felhagyásra, növényzetüket leginkább gyomok
nagyobb arányban hagyjanak természetes élőhelyeket, ne szántsák be
alkotják. A mezsgyéket határoló objektumok alapján beszélhetünk
a bágergödröket, hagyjanak mezsgyéket, segítsenek óvni a fasorokatkísérő-, közölt-, és szabadmezsgyékről. A kísérő mezsgyék jellemzően
akkor ezzel máris fontos élőhelyek jöttek létre az apróvad számára, valamilyen műút, földút, vasút, csatorna, stb. mellett futnak. A közölt
amivel együtt jár a védett fajok állományának növekedése is.
mezsgyék általában két objektum közé ékelődnek (pl. műút-vasút közé)
Fontos lenne megérteni, hogy közösen több és látványosabb eredményt és rajtuk rendszerint vegetáció szempontjából jobb gyepeket találunk,
lehet elérni, ehhez azonban a néhány évtizede kiásott csatabárdnak mint a mindkét oldalról szántókkal határolt szabadmezsgyéken, ezeknél
újból a föld alá kell kerülnie… Szégyen legyen és ne dicsőség, ha valaki ugyanis a bemosódó vegyi anyagok súlyosabban károsítanak. A mezsgyék
védett fajt ejt el.
Szász Béla fontos szerepet töltenek be az életközösségek szerveződésében. Azáltal,
hogy a szomszédos elemektől jellegükben erősen eltérőek, határfelületet
képeznek különböző közösségek között. Emellett önállóan is számos
faj populációi számára jelentenek élőhelyet. Védelmük igen jelentős
természetvédelmi kérdés, hiszen ezek az ökológiai folyosó funkcióval
A zártkert, mint fogalom az 1950-es években jelent meg a magyar bíró korridorterületek a botanikai értékeik mellett komoly madártani,
kormányrendeletekben, amikor a kertszerűen művelt kisparcellás rovartani, tájképi és vadgazdálkodási jelentőséggel is rendelkeznek.
területeket elválasztották a nagyüzemi területektől. Tudatos kialakításuk Sajnálatos módon a mezsgyék túlnyomó többsége semmiféle védelem
azonban csak később, egy 1967-es törvény kialakítása után kezdődött
alatt nem áll. Napjainkban sem ritka, hogy a szántás elhanyagolható
meg. A filoxéra járvány előtt a zártkertekben döntően szőlőt, kisebb mértékű kiterjesztésével véglegesen pusztítanak el ősi, elsődleges
mértékben gyümölcsöt (szilva, körte, dió) termesztettek. A szőlőskerteket gyepsávokat, emellett jelentős veszélyeztető tényezők még, a kaszálás
árok vette körül és bokros sövény, a kertekben víznyerésre ásott kutak
felhagyása miatt bekövetkező cserjésedés (pl. kökényesedés), illetve
voltak, kertcsőszök részére kunyhók épültek. Napjainkban a túrkevei
a különböző tájidegen fajok (különösen akác, bálványfa) terjedése
zártkertek hagyományos használata eltűnőben van, a kiskerteknek is. A szántás felől érkező károsítások felfogására, az értékes fajok
számottevő piaci értéke nincs. Ez az állapot természetvédő szemmel esetleges terjedésének elősegítése érdekében szükség lenne 5–10–20
nézve sajnálatos, hiszen a mozaikos tájszerkezet miatt itt igen magas
m-es sávok szántásból való felhagyására, emellett több szakterületet
az élőlények diverzitása, így természetesen madárviláguk is gazdag: átfogó vizsgálatok szükségesek a kaszálás, az égetés és a különféle
búbospacsirta, barázdabillegető, rigófélék, vörösbegy, fülemüle, cserjeirtási módszerek hosszú távú hatásának megállapítását illetően
rozsdafarkúak, poszátafélék, szürke légykapó, sordély, búbos banka, is. Az apróvadállomány csökkenésének megállításához szükséges
öreg fák törzsén gyakori a csuszka. Egész évben lakói a zártkerteknek
a mezőgazdasági földhasználat megfelelő befolyásolása. Mivel az
a cinegék. Kistestű ragadozó madarak, ill. a tövisszúró és a kis őrgébics apróvadállomány csökkenése egyre aggasztóbb méreteket ölt, az
is kedvelik az elhagyott gyümölcsösöket. A seregély, a szarka, a
érintett ágazatok (vadgazdálkodás, természetvédelem, mezőgazdaság)
dolmányos- és vetési varjú, pintyek, tengelic, zöldike, meggyvágó összefogása igencsak sürgető feladat. A kialakult kedvezőtlen
is jellemző madarai ezeknek az élőhelyeknek. Sármányfélék közül helyzetet csak egy bölcs, élőhely gazdálkodással megtámogatott
a citromsármány, harkályfélék közül a balkáni- és nagy fakopáncs apróvad-gazdálkodás bevezetésével lehet orvosolni. A bölcs élőhelygyakori, előfordul még zöld küllő, nyaktekercs is. Baglyok is akadnak
fejlesztés, valamint a szükségletek szerinti predátor-szabályozás az
szép számmal - macskabagoly, erdei fülesbagoly, kuvik. Jellegzetes élőhelyszerkezet változatosságának növekedése révén az apróvad fajok
hangú madara az öreg kerteknek a kakukk. Gazdag a ragadozómadárállománynövekedését is eredményezi.
állomány: egerészölyv, karvaly, vércse, kabasólyom is előfordul. A Herman Ottó Természetvédő Kör által koordinált, “Összefogáson
Nagyon változatos az emlősfauna is ezeken a mozaikos élőhelyeken:
alapuló térségi természetvédelmi törekvések megszervezése védett
vakond, cickányok, hörcsög, mezei pocok, több egérfaj telepszik meg
területeken kívüli értékes élőhelyek és védett fajok állományainak
a zártkertekben. Az apróvadnak, főként fácánnak, mezei nyúlnak is megőrzése érdekében a negatív agrárfolyamatok ellenében” elnevezésű,
kedvelt élőhelyei a zártkertek. A sok madár és emlősállat vonzza a SMCA-2012-0420-Z pályázati azonosítójú projekt egyik fő célkitűzése,
ragadozókat, közülük legnagyobb testű a róka. A rejtett életmódú borz épp ezeknek az értékes területeknek a megőrzése, gazdálkodókkal,
is megtelepedik itt és sok a kistestű ragadozó: nyest, görény, menyét. Az vadgazdálkodókkal, önkormányzatokkal, egyéb érdekeltekkel történő
őz az egyetlen nagytestű növényevő állata a kerteknek. A zártkertek kis együttműködés során. A mezsgyék természetvédelmi vonatkozású
parcelláiban folyó változatos növénytermesztés a tájképet mozaikossá, hozadékainak kutatási adatokkal történő alátámasztása érdekében a
az élővilágot rendkívül diverzzé teszi, a mikroklímát jelentősen HOTEK, az “Agrárterület élőhely is” témakörben, a program ideje
befolyásolja. Gazdasági érvek is szólnak a kertek újraélesztése mellett: alatt monitoring rendszert igyekszik kialakítani. Feladatának tekinti a
amellett, hogy jelentős haszonnal járhat a zöldség-gyümölcstermesztés gyenge termőképességű területek feltérképezését, termőföld besorolású
saját, vagy közszükséglet kielégítésére, az apróvad-gazdálkodás is
területek védelmének megszervezését az agrárkárosítás (beszántás,
profitálhat ezekből a területekből.
Rideg Dóra vegyszerezés) megelőzése érdekében, a mezsgyék és egyéb búvósávok
Herman Ottó Természetvédő Kör természetvédelmi törekvéseinek megvalósítását, az önkormányzati
földutak szélességének védelmét, az általános mezsgyevédelmet.
Rideg Dóra, Herman Ottó Természetvédő Kör

A zártkert is élőhely

12

TÚRKEVE

2014. MÁJUS

Közérdekű hírek

V. Látni és láttatni

képzőművészeti kiállítás
a Keviföld Alapítvány, a KVAMI, valamint a
Művelődési Ház szervezésében.
Megnyitó ünnepség:
2014. május 30. péntek 17ºº óra.
A kiállítás megtekinthető a Művelődési Házban
2014. május 30-június 22-ig.
F
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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

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és
kedves családját, barátait, ismerőseit egy
izgalmas gasztro-kulturális kirándulásra,
a XVI. Kevi Juhászfesztiválra!
Látogasson ki a juhászfesztiválra!

ÁLLÍTSUK FEL KÖZÖSEN A “KEVI
BIRKAPÖRKÖLT” MAGYAR
KÓSTOLÁSI REKORDOT!
Kóstolja meg a páratlan kevi
birkapörköltet és egyéb népi
finomságokat!
Kapcsolódjon ki, szórakozzon egy igazi
fesztiváli kavalkádban!
Találkozzunk a XVI. Kevi
Juhászfesztiválon

2014. május 17-18-án!

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
2014. Május 17-én 9,00-13,00-ig
VÉRADÁS lesz a Lelkészi Hivatalban
a Juhászfesztiválon

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
Átmenetileg még hívható a mobilszám.

Tisztelt Támogatóink!
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

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

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

HALOTTAINK
Szilágyi Sándorné Szabó Julianna /77/
Madarászné Fábián Julianna /63/
Lévai Károly /83/
Simon István Róbert /41/
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

A Túrkevéért Alapítvány
2013. évi közhasznúsági
jelentése
Alapítványunk
tevékenysége:
oktatás,
nevelés, kulturális tevékenység.
Jellemző mérlegadatok
- közhasznú tevékenység bevétele: 15.772 eFt
- befektetett eszközök: - Ft
- saját tőke: 1.035 eFt
- közhasznú tevékenység eredménye: 31 eFt
Eredmény levezetése:
- tevékenység összes bevétele: 15.772 eFt
Bevételek részletezve:
- központi költségvetetés: 11.510 eFt
- önkormányzat: 2.440 eFt
- egyéb bevétel: 1.822 eFt
- adományok: 441 eFt
- APEH 1%-os jóváírás: 317 eFt
- pályázati támogatás: - eFt
- kapott kamat: 1 eFt
- közhasznú tevékenység bevétele: 1.063 eFt
- tevékenység összes ráfordítása: 15.741 eFt
Ráfordítások részletezve:
- készpénz kiadás: 15.592 eFt
- értékcsökkenés: 149 eFt
- tárgyi eszköz: - eFt
Pénzügyi eredmény: - eFt
(2012-ben 1.819 eFt)
Alapítványunk saját vagyona:
- tárgyi eszközök nettó értéke : - eFt
- értékpapír: - eFt
- pénzeszközök: 1.025 eFt
A magánszemélyek által felajánlott 1 %-os
SZJA 317 eFt, amely összeget a zeneiskola
működésére használtunk fel.
Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma
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Tisztelt olvasóink, engedjék meg, hogy
beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről.
Április 1-jén a Polgármesteri Hivatal épületén
levő galambrácsok takarítását végeztük el.
Ugyanezen a napon jelzés érkezett, miszerint
a kuncsorbai út mentén nádas ég, egységünk a
vonulást követően a tüzet eloltotta, az eset kár
nélküli. A Korda Vince Alapfokú Művészeti
Iskola kérésére az intézmény udvarán vágtunk
ki két nagyméretű fát, ami már az ott tartózkodó
gyermekek biztonságát veszélyeztette. Április
3-án a Búzavirág Kft. telephelyén vágtunk ki
több nagyméretű fát. Még aznap segítségünket
kérték az óvoda-bálra való előkészületekben,
aminek szívesen tettünk eleget. Április 7-én
a József Attila utcában a Ványai középiskola
kollégiumánál két nagyméretű gesztenyefát
vágtunk ki, amik szintén veszélyessé
váltak, korhadtak voltak és belenőttek a
felsővezetékekbe. Szintén ezen a napon a
Sebestyén Kft. kérésére mostuk le a Hajtó utat
a településünkön megrendezett Terep Rally
előkészületeihez. Április 10-én egységünk
a Horizont Kft. gázüzemében a kuncsorbai

országút mellet helyismereti foglalkozásra,
gyakorlatra távozott, majd, a Lisznyai Kft.
kérésére a strandfürdő területén nyújtottunk
segítséget az új épületszárnyban készülő
medencék feltöltésében, amit az ott dolgozó
szakemberek ellenőrzés céljából kértek. A
hét folyamán folyamatosan segítettünk az
autocross verseny előkészületeiben is, a pálya
locsolásában, pályakarbantartásában, tűzriadó
terv kihelyezésében, zászlók kihelyezésében
és a rendezvénybiztosításban. A szervezőknek
ezúton is gratulálunk a sikeres rendezvényhez
és szerepléshez. Április 14-én az egyesületből
három főnek megkezdődött a tűzoltás-vezetői
tanfolyam, majd 28-i vizsgával zárul, ami nagy
fontossággal bír egyesületünk átalakulásában,
tekintettel arra, hogy hivatalosan is április
30-tól Önállóan Beavatkozó Egység leszünk,
és látjuk el településünk tűzvédelmét
immár önállóan. Ezen a napon ünnepélyes
keretek között, mind a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mind a
Megyei Katasztrófavédelem, mind a Mezőtúri
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről jelen

lesznek előljáróink és osztoznak örömünkben.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a
segítségünket kérte a Szent-György napi
állatkihajtó ünnepség biztosításához, illetve
az utcák lemosásához, ahol az állatokat
végighajtották. A hónap folyamán több
alkalommal igyekeztünk segíteni a Mezőtúri
Kirendeltség kérésére a kéményseprői
tevékenység végzését, tekintettel arra, hogy
több helyre nem tudtak bejutni, és ezáltal
nem tudták elvégezni a rájuk rótt feladatokat.
Megkérünk, minden túrkevei lakost a
fűtéstechnikai szakemberekkel együttműködni
szíveskedjen, mert mint a mellékelt cikkben
is olvasható, ennek elmulasztása jelentős
bírságot vonhat maga után.
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.

KÖZLEMÉNY
A kémények karbantartásának és ellenőrzésének fontossága
A fűtési szezon elmúltával is kellő figyelmet kell fordítani a tüzelőés fűtőberendezések állapotára, valamint a kémények időszakos
felülvizsgálatára. Mindenkinek saját érdeke, hogy biztonságos
kéménnyel rendelkező lakásban éljen. Tüzelőberendezés csak olyan
égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő
elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő
minősítéssel rendelkezik. Fontos, hogy engedjük be a kéményseprő
szakembert és biztosítsuk számára a kémény tisztítását, ellenőrzését!
Ezzel kapcsolatosan a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának
szakmai szabályairól szóló többször módosított 63/2012. (XII. 11.)
számú BM rendelet rendelkezései az iránymutatóak. Az égéstermékelvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató
– a rendelet (4) bekezdésben és a 4. § (2) bekezdésében foglalt
kivétellel – évente 1 alkalommal végzi el. A kéményseprő a sormunka
keretében, az ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás alkalmával, 4
évenként elvégzi az égéstermék-elvezető (kémény) kötelező műszaki
felülvizsgálatát is. Az alábbi közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok
esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!

8.) nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,
9.) az égéstermék-elvezető állékonyságot veszélyeztető állapota.

Az 1-7. pontok esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző
(Fűtéstechnikai Kft.) értesítése (tanúsítvány) alapján az illetékes
Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség a kémény használatát,
a hiányosság igazolt módon történő megszüntetéséig határozatban
megtiltja. A 8-9 pontok miatti veszélyek esetében pedig az elsőfokú
építésfelügyeleti hatóság jár el.
A szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek – a velük járó anyagi
károkkal, személyi sérülésekkel együtt – kis odafigyeléssel és
tudatos felkészüléssel megelőzhetőek. A tüzelő, fűtő berendezések,
az égéstermék-elvezetők és a nyílászárók beszerelésétől kezdve
a mindennapi használatig figyelemmel kell lenni a vonatkozó
előírásokra, a szakemberek tanácsaira és a szerelési vagy használati
útmutatókban foglaltakra. A köznyelvben „csendes gyilkosnak”
nevezett szén-monoxid veszélyessége abban rejlik, hogy színtelen,
szagtalan, szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés,
hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek más betegségek
1.) tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli
tüneteivel. Ez a gáz a beltérben leggyakrabban előforduló mérgező
tartós visszaáramlása,
gáz, amely meggátolja a véráramban az oxigén szállítását.
2.) ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott A nyílászárók területén zajló folyamatos technikai fejlődésnek
szurokréteg,
köszönhetően a gyártók egyre jobb szigetelőképességet érnek el.
3.) szilárd-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél az E–F Fontos azonban tudni, hogy a természetes szellőzésre minden
tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb éghető anyagú) lakótérben szükség van. Ezért már a nyílászáró kiválasztásánál
tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezető kitorkollásától figyeljünk a beépített szellőzőkre és rendszeresen gondoskodjunk
mért 15 méteres távolságon belül E–F tűzvédelmi osztályú építőanyag friss levegőről otthonunkban. Jellemzően a tüzelőberendezésen,
vagy építményszerkezet jelenléte esetén a szikrafogó hiánya,
vagy a nem megfelelően működő kéményből, nem kellően tömített
4.) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F kályhából, kandallóból, füstcsőből, kazánból, vagy az elszennyeződött
tűzvédelmi osztályba (éghető anyagú) tartozó épületszerkezet van fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből áramlik vissza a légtérbe.
beépítve,
A gázüzemű fűtőberendezések üzemképes, biztonságos állapotban
5.) olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály tartása a tulajdonos, üzemeltető felelőssége, aki köteles gondoskodni
szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el,
arról, hogy a berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatát, javítását,
6.) nem megfelelően rögzített összekötő elem,
tisztítását és szükség szerinti cseréjét szakemberrel elvégeztesse.
7.) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródása
Liszkai Zoltán, tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető
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A TVSE BIRKÓZÓ SZAKOSZTÁLYÁNAK HÍREI
A félreértések és a hiedelmek ellenére a
TVSE birkózó szakosztálya megvan, rendben
van, él és virul! Sokan kérdezik érdeklődve,
hogy mi van a szakosztályunkkal? Nem volt
miről hírt adnunk, mert nem sok versenyre
tudtunk eljutni, átszervezések (kihelyezett
szakosztályok) és egyéb okok miatt volt e
hosszabb ideig tartó hallgatásunk. Most
viszont pótoljuk az eredmények ismertetését
és tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy minden rendben van a birkózók háza
táján. A Birkózó Szakosztály nagy tervei
beigazolódtak, sikeresnek mondható. A
vidéki szakosztályok és az új kihelyezett
szakosztályok létrehozása beváltotta a hozzá
fűzött reményeket. Szép eredményeket értek
el mostanság sportolóink, sorra halmozzák
az érmeket, nem volt hiábavaló a két edző
fáradozása, jó kezekben vannak az utánpótlás
korúak is (Kiss Kálmán mesteredző, Juhász
József utánpótlás-edző) hétfőtől péntekig

edzést tartanak, hétvégén versenyekre járnak,
időt, energiát nem sajnálva szívükön viselik
a birkózó olimpiai verseny sportág sorsát.
Ősszel elvetették a magvakat, és mostanra
látszik munkájuk eredménye, jó lesz a termés
a kihelyezett szakosztályoknál, kezdenek
beérni a csemeték, tehát megérte a fáradozást.
Annyira megérte, hogy a sikereknek
megörülve április hónaptól Kisújszálláson is
beindították a kihelyezett szakosztályt, most
már általános iskolában is lehet a birkózó
sportágat tanulni, köszönhetően az általános
iskola hozzáállásának, vezetésének, valamint a
Kisújszállási Sport Egyesületnek. Befogadtak
minket és segítik munkánkat maximálisan.
Eredményeink:
Diákolimpia Budapest:
Bronzérem: Kovács Katalin, Skultéti
Marianna, V. hely: Kiss Viktória
Törökszentmiklós Centrum verseny:
Aranyérmeseink: Juhász Beáta, Molnár Kitti,

Skultéti Marianna, Németh Doroti.
Ezüstérmeseink: Kromperger Zsolt, Lucza
Ferenc, Füleki Edit, Kovács Csaba, Csik Kitti,
Nagy Dorina.
Bronzérmeseink: Herczegh Lajos, Sallai
Gabriella, Kiss Boglárka, Bíró Zoltán, Víg
Gábor, Borhi Márton, Kovács Katalin, Nagy
Zsombor
VIII. Csapó Géza Emlékverseny:
Aranyérmeseink: Molnár Kitti, Sallai
Gabriella, Pozsonyi László.
Ezüstérmesünk: Németh Doroti.
Bronzérmeseink: Lucza Ferenc, Kromperger
Zsolt, Kovács Katalin, Skultéti Marianna.
Veterán Országos Bajnokság Miskolc:
Aranyérem:”A” kategória Juhász József
kötött- és szabadfogásban.
Bronzérem:”D” kategória Vincze Tibor
Kötött- és szabadfogásban.
Kiss Kálmán mesteredző,
Juhász József utánpótlás nevelőedző

Túrkeveiek a gyomai Diákolimpián
A
Gyomán
megrendezett
Regionális
Diákolimpián jártak a túrkevei judokák.
Eredményeik a nap végén: tíz arany, öt ezüst,
hat bronzérem.
2007-ben születettek: Pető Péter II. hely,
Ferencz Janka III. hely, Kalmár Zsófia II. hely,
Ábrahám Sándor III. hely.
2006-ban születettek: Vincze Ottó I. hely,
Nagy Levente III. hely, Dobis Attila III. hely.
2005-ben születettek: Horváth Csongor I.
hely, Lénárt István I. hely.
2004. Diák “C”: Simon Éva I. hely, Fekete

Viktória I. hely, Nádudvari László I. hely.
2003. Diák “B”:
Magyar Gréta II. hely, Veres Zoltán III. hely
2002. Diák “A”:
Nádudvari Emese I. hely , Horváth Ágnes I.
hely, Kovács Zoltán I. hely, Balogh Sándor II.
hely
Serdülő csoportban indult három Diák “A”
korcsoportos judoka eredménye:
Nádudvari Emese I. hely, Balogh Sándor II.
hely, Kovács Zoltán III. hely.
Edző:Ozsváth Attila

Autocross eredmények:
Buggy1600 eredmeny:
Első helyezett: Szabó Krisztián
Második helyezett: Szabó Oszkár
Harmadik helyezett: Klenáncz Szabolcs
Superbuggy:
Első helyezett: Ábrahám Károly
Második helyezett: Tóth Richárd
3. Klenáncz József
Amatőr Buggy:
Első helyezett: Benyó Máté
Második helyezett: Borbély Zoltán
Harmadik helyezett: Miklósi Rita

Túrkeve Kupa
Sebestyén Sándor és Laklóth Aladár (Sandlander) 5. helyezést ért el.

Sportos péntek

a Fekete István Oktatóközpontban

Május-június hónapban minden mozogni vágyót vár a Fekete
István Oktatóközpont a legkülönbözőbb sportolási lehetőségekkel.
Asztalitenisz, tollaslabda, sakk, erdei tornapálya stb. közül
válogathatnak az érdeklődők. A program ideje alatt
péntekenként 14.00-tól 18.00-ig várunk mindenkit!
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