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Közönség
előtt épül
a gyógyfürdő új
csarnoka

Fél év óta megy a műsor, a szabad
termálmedencében ülve, páholyból nézi a
fürdő közönség az építkezést. Néhány hete
még csak sár és gödrök látszottak az építési
terület kerítésének résein. A sár túrkevei
specialitás (máshol is van sár, de nem
ilyen!), a gödröknek ezer, az építkezéssel
összefüggő oka volt. A régi kis fürdőépület
bontása is gödröt hagyott maga után, az
alapozás viszont hosszú és mély gödröket
mutatott magából, amíg be nem betonozták.
Rejtélyes okokból szintén keletkeztek
tekintélyes gödrök, lövészárok rendszerek,
ezek a régi jelöletlen felszín alatti közmű
vezetékek feltárása, kiváltása miatt jöttek
létre.
A gödrök közül három borongós téli
nap alatt váratlan gyorsasággal nőtt ki a
vasbeton pillérek erdeje, rájuk kerültek
szintén nagyon gyorsan a vasbeton
főtartók. A csoda magyarázata, hogy az
eredetileg tervezett helyszíni betonozás
helyett a kivitelező a kicsit drágább, de
sokkal precízebb és gyorsabb betonüzemi
előregyártást választotta. A medence
közönsége újabb hosszú heteken át szinte
nem látott haladást az építésben. Gép
és szerszámzúgást hallottak eleget, de
ahonnan a hangok jöttek, azt a részt a kerítés
eltakarta. Az alépítmények készültek. A régi
medencék átépítése, az újak létrehozása és
az ezekhez szükséges földbe mélyesztett
csőrengeteg elhelyezése történt.
Kamionok, trélerek konvoja kígyózott át az
folytatás a 2. oldalon
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országon Ausztriából, minden szembejövő járművet óvatosságra
kényszerítve, minden útkereszteződést mutatványos zsonglőr
módjára leküzdve. A 36 méter hosszú, 5 méter magas, furcsa
alakú, hüllő hátú rakományok a fürdőnk ragasztott fatartói voltak.
Éjjel indultak a gyárból és hajnalban dübörögtek át Túrkeve
utcáin, főterén, hogy megérkezzenek a beépítési helyükre. A
termálmedence közönségének ritka látványosságban volt része: A
légi parádét ritkán látható méretű daru és még ritkábban látható óriás
fatartók szolgáltatták, míg pár nap alatt hosszúkarú emelőkosaras
gépeken dolgozó szerelők statisztálásával a helyükre kerültek. A
továbbiakban csendesebb napok következtek, kisebb lett a daru,
kisebb elemek röpködtek a levegőben, a tető szintén fa elemeit, hő
és egyéb szigeteléseit építették, helyezték el.
A látványos munkák takarásában immár az épület belsejében
folytak és még mindig folynak a gépészeti, légtechnikai szerelések,
a padló és falburkolások. Újabb látványos jelenség volt a hatalmas
üvegezett függönyfalak, velük együtt az ajtók ablakok beépítése.
Az eddig látott pillérekből, falakból, tartókból egyszerre csak épület
lett. A fa szerkezetek kész festett, pácolt felületekkel kerültek az
építkezésre, az épített falak homlokzatát a közönség szeme láttára
vakolták, színezték. Külső munkákból már csak a tereprendezés,
út, kertrendezés van vissza, hamarosan elbontják a kerítést
is. Belül nagy ütemben folynak a befejező munkák. Festések,
medenceburkolások, vizes és elektromos rendszerek beüzemelése,
szerelvényezése. Feltűnő formájú elem a galéria szintre vezető íves
karú lépcső.

TÚRKEVE

finanszírozás pedig a másik felét. Az összeg ennyi és nem több!
Építtető, tervező és kivitelező kitartóan azon szorgoskodnak,
hogy ebbe az összegbe a megvalósítás közben felmerült nem várt
körülmények ellenére is beleférjen a létesítmény.
Lehet visszaszámlálni, még három hét és elkészül az új fürdő
csarnok! Megírtuk már korábban is, de felelevenítem, hogy mi is
lesz benne:
-Megtalálják az eddig is ismert, használt termálmedencét (valamikor
az „öregek medencéje” volt), a 120 cm mély úszó medencét (nagyon
régen „nagy medence” volt) és a gyerekmedencét. Az eredeti fürdő
három régi medencéjét felújított formájukban.
-Új medencék épültek: fekvő medence, taposó medence, termál
ülőmedence, jakuzzi medence és a gyerekmedencével kis csúszdával
összekötött játszó medence.
-Létesül egy családi fürdő is. Ez egy olyan elkülönült rész, amit
családok, kisebb társaságok elkülönülten használhatnak.
-Új gőzfürdő, szaunák, a szaunákhoz is kapcsolódó merülő
medencék épültek. A három kis medence váltva hideg-meleg-hideg
vízzel lesznek töltve.
-A galéria szint a játszóhelyen, pihenőhelyen és a fent
említett szaunákon, gőzkamrán kívül egy só kamrát is kínál a
fürdővendégeknek.
-A régi épületet az újjal összekötő „nyaktag épület” a korábbihoz
képest sokkal szélesebb és kétszintes. A közlekedési szerepén kívül
szolgáltató helyiségeket is tartalmaz: a földszinten masszázs és más
kezelő helyiségek, az emeleten büfé és kis üzletek lesznek.
A medence közönsége páholyából ugyan nem látja, de érkezéskor és Mit tervezünk még?
távozáskor szembesül az előcsarnok átépítésével. A szűk és huzatos Első helyen azt, hogy az új csarnok mindenki örömére,
előcsarnok egy kicsit tágasabbá vált, az új üvegfala előrébb jött a
megelégedésére beinduljon és igényesen kiszolgálja a
felső szinti üvegfalhoz hasonlóan. A lépcső mellé, pontosabban az
fürdővendégeket. Turistákat vonzzon az országból és messzebbről
egyik lépcsőkar helyett személyfelvonó épült.
is. Érdemében is „négy évszakossá”, azaz egész évben üzemelővé
Adtunk hírt arról, hogy az ifjúság örömére nagy vízi csúszdát is tegye a Túrkevei Gyógyfürdőt.
terveztünk. A hír igaz volt, most is igaz, de a csúszda még várat egy Szeretnénk mihamarabb a fürdő épületet az előcsarnokon túl
kicsit magára. A létesítésének egy híján minden feltétele megvan, a is felújítani, egyben átépíteni. Az átépítés vezérfonala az, hogy
hatalmas fatartók a csúszda terhét is képesek viselni, a működéséhez elkülönüljön az utcai ruhás (és sáros cipős) forgalom a fürdőruhás
szükséges meleg víz vezeték is ki van az indulás helyére építve, az (tiszta) forgalomtól, valamint elkülönüljön a fürdő és vízterápiás
egyik új medence pedig alkalmas a csúszdán leérkezettek fogadására. szolgáltatás az egyéb gyógyászati szolgáltatásoktól. Következő
Az egy hiányzó feltétel megteremtésén szorgalmasan dolgozik a lépésként az épület uszoda felőli folytatásaként további gyógyászati
gyógyfürdő és a város vezetése. Talán sikerül az olvasónak kitalálni, épület is létjogosultságot nyerhet.
hogy mit írtam körül! Ha a létesítés feltétele előáll, a csúszda a Ma még nem tudható biztosan, hogy mennyire emeli az új csarnok
galéria közepén egy állványról fog indulni, kígyózik párat a csarnok a vendégek létszámát. Remélem annyira, hogy előbb-utóbb szóba
mennyezete alatt, kimegy a szabadba a déli oldali üvegfalon, ott jöhet a most még nyitott úszó medence lefedése és télidőben zárt
egy árboc körül pörög néhányat, majd ugyanazon az üvegfalon, megközelítése is. A kis szállodánk tovább építését és a camping
kicsit alacsonyabban visszatér a csarnokba és az új játszó medence bővítését is a vendéglétszám emelkedése tudja elősegíteni.
szélébe pottyantja a visító vendéget.
A túrkevei fürdő beruházás nemcsak a fürdővendégek,
A fürdő beruházás anyagi kereteit a való élet alakította ki. A hanem a Város egészének érdeke! Az igényes fürdő a helyi
Gyógyfürdő Kft. és a Város összeadta minden elképzelhető erre idegenforgalom fejlesztésének az egyik fő eleme, amely serkenti a
fordítható anyagi forrását (beleértve a hitelképességét is). Ez adta
társszolgáltatásokat, jövedelmet, munkahelyet teremt. Támogassuk,
a keret egyik felét, a szerencsésen megnyert 50%-os pályázati örüljünk neki!
Fehérváry Rudolf, építész
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EMLÉKEZÉS ÉS EMLÉKEZTETÉS
Az emberiség története a háborúk története is, a helyi konfliktusok
a különféle népek, népcsoportok között rendszeresek voltak az
évszázadok, évezredek során.
A XX. század történetéhez a két világháború pusztítása szorosan
kapcsolódik.
Száz évvel ezelőtt 1914. június 28-án a Bosznia-Hercegovinai
Szarajevóban egy szerb diák meggyilkolta Ferenc Ferdinánd
trónörököst és feleségét. E gyilkosság volt a szikra, amely az I.
világháború kitörését jelentette.
A XIX. század végére, az 1867-es Kiegyezéssel, az OsztrákMagyar Monarchia Európa egyik meghatározó állama lett. Az
ipari fejlődés látványos, a fővárosok – Bécs, Budapest, Prága –
hatalmas léptékkel lendültek fejlődésnek. 1872-ben Pest, Buda,
Óbuda egyesülésével létrejött Budapest, a millennium évére
/1896/ forradalmi építkezésbe kezdett. Németország hasonló
fejlődési ütemet diktált. A fellendülés egyre több nyersanyag
II. világháború. 1920. június 4-én Párizsban, a Trianon Palotában,
igényt is jelentett, ami előre vetítette a világ gyarmatbirodalmának
a már végleges békediktátum megszövegezését követően
újraosztási igényét. Helyi fegyveres konfliktusok, háborúk a
hívták a vesztes államok képviselőit a tárgyalóterembe. Bár a
XIX-XX. század fordulóján is zajlottak: egyrészt az oszmántárgyalások idején jelen voltak a magyar küldöttek is Párizsban,
török birodalom ellen a Balkánon, másrészt a Fekete tengeri –
a győztesek példát statuáltak: olyan új határokat rajzoltak meg,
Földközi tenger irányába – kijárat megszerzéséért, az oroszok
amelynek nyomán sok millió honfitársunk kerül idegen állam
részéről. A törökök vereségével a hatalmi űrt az Osztrák-Magyar
fennhatósága alá, sok várost, kisebb települést osztottak ketté
Monarchia igyekezett betölteni, hiszen 1908-ban megszállta és
az új országhatárok /többek között Komárom, Balassagyarmat,
annektálta Bosznia-Hercegovinát, de az oroszok is célba értek
Somoskőújfalu, Sátoraljaújhely, Nagyszalonta, Nagylak/.
a Dardanellák elfoglalásával. 1914 nyarán a Monarchia csapatai
94 esztendő telt el azóta, hogy a történelmi Magyarország
demonstratív hadgyakorlatot tartottak Bosznia-Hercegovinában,
területének kétharmadát, lakosságának jelentős részét elvesztette.
amelynek megszemlélésére érkezett Szarajevóba a trónörökös
A ma élő nemzedék történelmi ismeretekből táplálkozik, a Trianon
Ferenc Ferdinánd kíséretével. A balkáni ország annektálásával
szó hallatán ma is fájdalmat, keserűséget érzünk. Begyógyulhat-e
meghiúsultak a szerb törekvések, amelynek alapvető célja Nagyvalaha a Trianon okozta seb a magyar nemzet lelkében? A folyamat
Szerbia létrehozása volt.
hosszú, de talán már elindult, hiszen a 25 évvel ezelőtti szigorúan
A történelem mégis ismétli önmagát, hiszen a II. világháború után
zárt politikai határok immár virtuálissá váltak. Bár keleti irányban
létrejött Jugoszlávia, amelynek vezető hatalma Szerbia lett /cél
még szigorú határellenőrzéssel kell számolni.
Nagy-Szerbia létrehozása/, majd a XX. század 90-es éveiben a
A magyar állampolgárság megszerzésének lehetősége - a trianoni
soknemzetiségű ország, véres polgárháborút követően, darabjaira
határokon kívül rekesztettek számára - fontos elem a gyógyulás
hullott, ma hét független ország keresi jövőjét Európában.
folyamatában. Túrkevén az elmúlt években közel kétszázan tettek
Különféle szövetségek jöttek létre száz évvel ezelőtt:
előttem állampolgári esküt meghatódva, felemelő érzéssel. Az
-Központi hatalmak: Németország, Olaszország, Osztrákegységes Európa adhatja vissza az önbizalmunkat, azt a hitet,
Magyar Monarchia,
hogy mindenki boldogulhasson szülőföldjén, ahhoz a nemzethez
-Antant hatalmak: Franciaország, Anglia, Oroszország.
tartozóan, amelybe született.
A szarajevói gyilkosságot követően megindultak a hadüzenetek,
Európai polgárnak lenni felemelő érzés, de még ennél is felemelőbb
mindkét fél a gyors győzelemben bízott, „mire lehullnak a falevelek
a soknemzetiségű Európában a magyar nemzet tagjának lenni!
vége lesz a háborúnak”. Négy kegyetlen esztendő következett, több
Az évfordulókon hajtsunk fejet eleink előtt, akik életüket adták
mint 15 millió halott, kegyetlen pusztítással. A háború közvetlen
hazájukért, hazánkért!
élményeit megörökítő naplót id. Dánielisz Endre nagyszalontai
Dr. Szabó Zoltán, polgármester
katona rögzítette, amelyet Túrkevén jelentettünk meg 2005-ben,
Galíciától a Garda-tóig címmel. A háború negyedik évében, 1918ban, egyre inkább jelentek meg területi követelések az európai
hadszíntéren, így az Osztrák-Magyar Monarchia soknemzetiségű
területein is. Románia Erdély megszerzését tűzte ki célul, 1918.
trianoni békeszerződés aláírásának 94.
december 1-én Gyulafehérvárott kimondták az egyesülést. Végső A
céljuk a Tiszáig történő területszerzés volt /később átmenetileg évfordulójára, az I. világháború kitörésének 100.
Budapestet is megszállták/. Önálló államiságot követeltek a évfordulójára emlékeztünk 2014. június 4-én 16,30
szlovákok, a Felvidék megszerzésével /Csehszlovákia néven
sikerült is az államalapítás/. A Délvidéket a Szerb-Horvát-Szlavón órától a Városházán. Az emlékezés koszorúit
helyeztük el az I. világháborús emlékműnél. A hősök
Királyság /későbbi Jugoszlávia/ szerezte meg.
Az I. világháborút lezáró Párizs-környéki békeszerződések és áldozatok előtt tisztelgőknek köszönetét fejezi ki
olyan új államok létrehozását eredményezték, vagy hagyták jóvá
Túrkeve Város Önkormányzata és a Túrkevéért
a területszerzést új politikai határokkal, amellyel elültették a
Alapítvány.
csíráját a revánsnak, a visszavágásnak… 1939. szeptember 1-én
Lengyelország Németország általi lerohanásával kezdetét vette a

„Bús magyar éneke”
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PEDAGÓGUSNAP

„A pedagógusnap június első vasárnapjára esik.
Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a
pedagógus jogokról szóló, 150 paragrafusból
álló határozatot. Magyarországon 1952. június
7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez
alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári
okleveleket, később egyes kitűntetéseket az
ország legjobb pedagógusainak. 1993 és 2012
között a tanárok, oktatók kitüntetése január 22én, a magyar kultúra napján történt. 2013-tól
ismét e napon adják át az oktatással, pedagógiai
munkával kapcsolatos díjakat.” Az interneten
található rövid ismertetés a fentiekben jelöli
meg a Pedagógusnap fogalmát. Valóban csak
ennyit jelent számunkra? Vagy felidéződnek
bennünk a saját gyermekkorunk meghatározó
pedagógusegyéniségei?
Valószínűleg
mindazok az emlékek, élmények, tartalmak,
melyek hozzásegítettek bennünket ahhoz,
hogy azzá váljunk általuk, akik vagyunk,
mind-mind megjelennek az év egyetlen
napján lelki szemeink előtt. Egy pillanatra
megállunk, és újból átéljük óvodás, iskoláskori
bevésődött emlékképeinket. Vitathatatlan,
hogy valamilyen módon befolyásolták
személyiségünk formálódását, biztos, hogy
nekik köszönhető a játék öröme, az olvasás,
írás, számolás megismertetése, később
pedig az eligazodáshoz szükséges ismeretek
elsajátíttatása. Ők azok, akik a család szerető
és védő ölelése mellett a kezünket fogták, akik
a biztonságot jelentették számunkra. S nincs
ez másképp’ napjainkban sem! Tény, hogy
minden változik, formálódik, de egy bizonyos:
a szülők mellett a pedagógusok azok,
akik számára a gyerek a legfontosabb! Az
ünnepnapon nem a hétköznapok nehézségei
lebegnek szemünk előtt, hanem azok a
pillanatok, melyek bearanyozzák e hivatást,
amiért egyedivé válik a személyiségformálás
óriási felelőssége. Június első vasárnapján
legyen az ünnep öröme az övék, az óvó néniké,
a tanítóké, tanároké!
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Tanítóinknak
Tanító nénik!
Tanító bácsik!
Egy kisdiák
áll előttetek.
Kisdiák a sok százból,
ezerbőlJóságotokat
hadd köszönje meg!
Hadd köszönjem
azt az igaz kincset,
amelyet t
adtatok nekünk.
S amely bűvös
erejével annyi
új ttokra
nyitotta szemünk.
Neonfénynél is
szebben világít
a tudás, mit
kaptunk tőletek.
Szeretetünk
sugárzik felétek.
Ragyogja be
Szép ünnepetek!
/Osváth Erzsébet/

Új
kihívásokra
készen
Május elsejétől önállóan avatkozhat be
a túrkevei önkéntes tűzoltó egyesület
tűzoltósága. Ezt az a tanúsítvány is
szentesíti, amelyet április harmincadikán
vehettek át ünnepélyes keretek között a
túrkevei önkéntesek.
A közelmúltban módosult jogszabályi
háttérnek köszönhetően április elseje óta
az önkéntes tűzoltó egyesületeken belül
működő, szigorú kritériumoknak eleget
tevő önkéntes tűzoltóságok önállóan is
beavatkozhatnak bizonyos káreseteknél.
Öt ilyen tűzoltóság – Hosszúpereszteg,
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pilisborosjenő
és Solymár – már három hete bír ezzel a
jogosítvánnyal, május 1-jétől pedig újabb
három egyesület – Túrkeve, Dunaföldvár
és a kaposvári KÖTÉL egyesület – szerzett
erre jogosultságot.
Az egyesület tűzoltóinak korábban
rendszerbeállító
gyakorlaton
kellett
bizonyítaniuk
tudásukat,
a
tűzoltásvezetőknek pedig meg kellett
szerezniük az ehhez szükséges jogosultságot.
Mindezen feltételek teljesülése után
válhattak hivatalosan is képessé arra, hogy
egyes tüzeknél vagy baleseteknél, illetve
műszaki mentéseknél hivatásos tűzoltók
jelenléte nélkül is eljárjanak. Ehhez állami
és szakmai támogatás is jár.
Az április harmincadikán tartott
beiktatási ceremónián Bérczi László tű.
dandártábornok,
országos
tűzoltósági
főfelügyelő nyújtotta át Sörös Tibor
parancsnoknak és Vadné Deák Ibolya
elnöknek a várva várt okmányokat.
Ünnepi beszédében a dandártábornok azt
hangsúlyozta, hogy az önkéntes egyesületek
fejlesztését célzó program gondolata 2010ben fogalmazódott meg, akkor, amikor
célul tűzték ki az önkéntesség erősítését,
a hivatásos és önkéntes erők szorosabb
együttműködését. Mindehhez forrást is
teremtett az állam, kezdetben 100 millió
forintot, idén pedig ennek háromszorosát
biztosítja. Az országban ötszáz egyesület áll
a startvonalnál, de Kelet-Magyarországon
a túrkevei önkéntes tűzoltók az elsők, akik
teljesítették az önálló beavatkozás szigorú
feltételeit. Az országos sorban a hatodikak,
akik kötelezettséget és felelősséget is
vállaltak településük biztonsága érdekében.
A tűzoltókat köszöntő dr. Szabó Zoltán,
Túrkeve polgármestere azt emelte ki, hogy
a város történetébe kitörölhetetlenül beírta
magát a beiktatás napja. Az egyesület
folyamatos építkezésének tanúbizonysága
az is – tette hozzá –, hogy ott voltak a
pilismaróti gátakon tavaly júniusban,
országos hírnevet szerezve maguknak. A
beiktatási ceremónián vehette át parancsát
Varju Zsolt tű. főtörzsőrmester, a mezőtúri
hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott
tűzoltója is, ő a továbbiakban mentorként
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támogatja a túrkeveieket. Az egyesület immár Ondavay Tibor főesperes, pápai prelátus
és Kereszti Roland református lelkész áldásával végzi tevékenységét. Az ünnepet a helyi
mazsorettek műsora nyitotta és zárta, a tűzoltók első jelképes vonulása, és a laktanyába
vezető zenés felvonulás pedig az egész várossal tudatta: a helyiek által oly nagyon
szeretett és becsült egyesület újabb hatalmas lépést tett a fejlődés útján, a közbiztonság
megszilárdításáért.
A Túrkevei Mentő és Tűzoltó Egyesület eddig is jelen volt a település káreseményeinél.
A szervezet tagja a Tisza Mentőcsoportnak is, kiválóan teljesítettek a tiszai és dunai árvízi
védekezéseknél. Legutóbb egy lakástűznél avatkoztak be, oltották a tüzet, segítettetek a
lakók kimentésében. Túrkevén 1891-ben alapították meg az egyesületet, a folyamatos
működéshez a lelkes lokálpatrióták támogatása elengedhetetlen volt. Mindezt folyamatos
készenléttel, elhivatottsággal szolgálták meg azok az önkéntes tűzoltók, akik ma
elfogódottan álltak a tiszteletükre celebrált ünnepen.

LÁNGLOVAGOK BEVETÉSEN
Előző lapszámunkban még nem tudtunk hírt adni a kedves a csónakot, amit a Polgármesteri Hivatal kisbuszával hoztunk
Olvasóknak arról az örvendetes hírről, hogy a túrkevei el Szolnokról. Délutántól azzal folytattuk – most már egyedül a
tűzoltók Kelet-Magyarországon elsőként teljesítették az önálló túrkevei egység – a keresést. Mindenképpen szólnom kell azokról
beavatkozás szigorú feltételeit. Ennek nyomán a közelmúltban az emberekről, akik ebben a kilátástalan helyzetben óriási segítséget
módosult jogszabályi háttérnek köszönhetően az önkéntes tűzoltó nyújtottak munkánkhoz. Pénteken Ábrahám Károly adományozott
egyesületeken belül működő, szigorú kritériumoknak eleget egy bevetésre alkalmas csónakot egységünknek, mondván:
tevő önkéntes tűzoltóságok – így a túrkeveiek is - önállóan
„Találjátok meg, adjátok vissza a szülőknek gyereküket!” Az
beavatkozhatnak bizonyos káreseteknél. A május elseje óta eltelt ő segítsége folytán tudtuk két csónakkal folytatni a keresést,
időszak sok feladatot rótt a csapatra, erről beszélgettem Sörös melyben részt vettek a rendőrség szabadnapos járőrei, a Crow
Tibor parancsnokkal.
Security munkatársai, a polgárőrség néhány tagja. A Polgármesteri
MM –Mennyiben változtatta meg a túrkevei tűzoltók munkáját az Hivatal üzemanyaggal segített bennünket, míg Papp László, a
önálló bevetésre jogosító engedély?
Városgondnokság vezetője vízzel és élelemmel látta el csapatunk
Sörös Tibor – Érdekes az élet, hiszen a jogosultságunk tagjait, akik 12-13 órákat voltak vízen. Az Életjel Mentőcsoport
megszerzése óta mintha ömlene ránk a feladatok sokasága. Az sem hagyott magunkra, hiszen minden nap velünk voltak pár
utóbbi három hétben közel 2-3 hónapnyi káreset zúdult ránk. órára. Túri László, az Életjel Mentőcsoport vezetője véleménye
Még az engedélyünk megszerzése előtt történt Setét Mihály úti szerint a szombati nagy vihar vízválasztó a többnapos keresésben,
tetőszerkezet tűzoltása komoly próbatételt jelentett csapatunknak. hiszen a nagy hőmérsékletingadozás és a viharos erejű szél arra
Az átalakulás ünnepi napjának éjszakáján is bevetésen voltunk enged következtetni, hogy másnap megtaláljuk a szerencsétlenül
a sertéstelepen, azt követően egy lakóház égő tetőszerkezetének
járt gyermeket. Így is történt. Mi mindent megtettünk azért, hogy
oltását végeztük, illetve a Drágakertben történt garázstűznél ráleljünk, első percben megígértem a szülőknek, hogy visszaadjuk
tevékenykedtünk. Ezek az esetek is azt bizonyítják, hogy jó
a gyermeküket. Iszonyatosan megrázott bennünket az eset, holott
döntés volt ennek az engedélynek a megszerzése, hiszen 5-6 sokat megéltünk már.
percen belül a helyszínre tudtunk érkezni, s meg tudtuk kezdeni az A Sörös Tibor által 9 éve vezetett csapat számára óriási jelentőséggel
oltási munkálatokat, sok másodlagos kárt megelőzve. Munkánkat bír, hogy Kelet-Magyarországon elsőként teljesítették az önálló
az a tény is nagymértékben megváltoztatta, hogy képzettebbek beavatkozás szigorú feltételeit, ezzel kiérdemelve az engedélyt.
lettünk, az egész állományt egy minősítő gyakorlatnak vetették Szívből gratulálunk! Az április végi átadó ünnepségen érthető
alá. Tűzoltás-vezetői képzésen vettünk részt, Vékony Zoltán módon el is érzékenyült… és most, amikor az utóbbi napok
parancsnok-helyettes, Nagy Róbert rajparancsnok és jómagam. tragikus történéseit elevenítette fel!
A tavaly beszerzett gépjárműfecskendőhöz típus-vizsgát kellett
Molnár Magdolna
tenni, mely szintén feltételként jelentkezett. Ki kell emelnem,
hogy ezzel az engedéllyel legfőképp a beavatkozás ideje gyorsult
meg, nappal 8 perc, éjjel pedig 10 perc. Ennyi időn belül kell
elhagyni a laktanyát.
A közelmúltban drámai pillanatokat éltek át az egyik túrkevei utca
MM – Az utóbbi napok mindannyiunkat felkavaró, megrázó
lakói. Egy fiatal férfi úgy döntött, saját kezével vet véget életének.
esete, a Zubogónál történt tragédia. A sokat látott és megélt csapat
Gyenge Dávid főtörzsőrmester, Szakács András törzsőrmester
minden tagját mélyen lesújtotta a történések sora. Sörös Tibor rendőrök és Nagy Róbert polgárőr azonban a gyors helyszínre
parancsnok még most, napok múltán is könnyeivel küzdve idézi
érkezésüknek és azonnali helyzetfelismerésüknek köszönhetően
fel bevetésük eseményeit:
életet mentettek! Gyenge Dávid elmondta, a férfi már eszméletlen
ST – Szerdán délután kaptunk jelzést, hogy a Berettyóba
állapotban volt. Kitisztították a szájüregét, majd ezt követően
belecsúszott és elmerült egy gyerek. Kollégám azonnal riasztotta
stabil oldalfekvésbe helyezték. A mentősök gyorsan kiértek, majd
a mezőtúri egységet, akik csónakkal a helyszínre érkeztek.
kórházba vitték a sérültet. Ez egy olyan eset volt, ahol valóban
Kérésemre az Életjel Mentőcsoport is kivonult, ők víz alatti
minden perc számított. Nem volt idő tétovázni, cselekedni kellett.
keresést folytattak búvárok bevonásával. Sajnos a szerdai nap nem Mindenki tudta a dolgát, pedig ilyen helyzetek csak nagyon
hozott a keresésben eredményt. Csütörtökön a mezőtúri egység ritkán fordulnak elő a szolgálat során. A közelmúltban mind a
két rendőrt, mind polgárőr társukat elismerésre terjesztették fel
délig bocsájtotta rendelkezésünkre a csónakot, így a Szolnokon,
főszerk.
mentőgyakorlaton résztvevő Életjel Mentőcsoport adta kölcsön helytállásukért.
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Több éves előkészítő munkát követően, 2013. kialakítása céljából a város területén 22
szeptember 13-án a kivitelezési szerződések mosatási csomópont és 6 új körvezeték
aláírásával megvalósulási szakaszba lépett szakasz kiépítésére kerül sor 2014 májusában
a
Berettyó-Körös
Többcélú
Társulás és júniusában. Ez a rendszer felváltja az
Tájékoztatjuk a túrkevei lakosokat, hogy településeit (Kétpó, Mezőhék, Mesterszállás, eddig alkalmazott kishatékonyságú öblítéses
városunkban 2014-ben a következő Mezőtúr, Túrkeve) érintő vízmű-telep és mosatási eljárást.
során
Túrkeve
hálózati rekonstrukció. Az öt településen Hálózatrekonstrukció
időszakban lesz a tüdőszűrés:
megvalósítandó
munkák
összköltsége belterületén az alábbi helyeken kerül
1.012.445.914 Ft, amelyből az Európai Unió körvezetékesítésre az ivóvíz hálózat:
és a Magyar Állam által nyújtott támogatás - Herczegh utca és Kisújszállási utca között,
június 17-től-július 25-ig.
856.011.792 Ft. A Berettyó-Körös Többcélú - Madarász házaspár utca és a Kisújszállási út
Szűrési idő naponta:
Társulás településeit terhelő 156.434.122 Ft között,
hétfőn: 12-17-ig
önerő a Belügyminisztériummal megkötött - Béla király utca és Kisújszállási út között,
kedden: 8-13-ig
Támogatási Szerződés révén biztosított. - Család utca és Munkácsy utca között,
szerdán: 12-17-ig
A beruházás célja az emberi fogyasztásra - Kisdomb utca és Petőfi S. utca között,
szolgáló víz minőségének javítása, települések - Herman Ottó tér és Kenéz utca között.
csütörtökön: 8-13-ig
vízbázisának hosszú távú bővítése, a vízmű- Túrkevén a projekt keretében megvalósításra
pénteken: 8-13-ig
telepek korszerűsítése. A tervezési szakasz kerül külterületen 1 db új termelő kút
az utolsó szűrési napon (csütörtökön)
lezárult a kivitelező, a vízmű szolgáltató, a (rétegvíz) létesítése, és a jelenleg üzemen
8-12.30-ig.
FIDIC mérnök szervezet és a Berettyó-Körös
kívül helyezett termelő kutak eltömítése a
Többcélú Társulás tagönkormányzatai között vízkészlet védelme érdekében. A vízműA szűrés helye a Dr. Nánási Lajos folytatott egyeztetések eredményeképpen. telep szintén felújításra és bővítésre kerül. A
A kivitelező a települések vízmű-telepein meglévő üzemviteli épület és technológiai
Egészségház épületében lesz.
és az ivóvízhálózatokon hozzákezdett a gépház felújítása és jelentős kibővítése történik
A szűrés 40 felettieknek ingyenes. 40 év nem engedélyköteles munkák elvégzéséhez. meg. Új létesítményként megvalósul egy
alattiaknak beutaló szükséges, és 1700 Ft- Ezen munkák részeként 2014 júniusában 90 m3 vas-iszap ülepítő ikresített medence,
ba kerül. Csekket a szűrés helyén lehet kérni Túrkevén is elkezdődik a teljes vízhálózat illetve a vízkezelő épületbővítés, új arzén-,
mechanikai tisztítása. Az úgynevezett vas- és mangántalanító, valamint ammóniuma szűrés idején. 18 év alattiaknak a beutaló
„szivacsos átmosatás” a csővezetékek mentesítő technológia telepítéséhez. A
és az 1700 Ft megfizetésén túl szülői belső faláról távolítja el az évek során oda vízhálózat teljes rekonstrukciójára ebben a
lerakódott szennyeződéseket. Ez a művelet szakaszban még nem kerül sor, azonban a
beleegyező nyilatkozat is szükséges.
Kérjük a lakosokat, hogy a tüdőszűrésen Túrkeve egész lakosságát érinteni fogja. Az most megvalósuló fejlesztések alapjait fogják
képezni a 2014-től 2020-ig terjedő Európai
egyes városrészek tájékoztatása szórólapokon
saját és környezetük egészségének keresztül fog történni. Ezek a „Tájékoztató” Uniós költségvetési időszakra tervezett
megóvása érdekében vegyenek részt.
lapok
tartalmazni
fogják
mindazon hálózati rekonstrukciós céloknak. A kivitelezés
Dr. Rácz Kálmán, jegyző információkat, amelyekre a lakosságnak a során a felsorolt helyeken munkavégzés
mechanikus átmosatás ideje alatt szüksége történik az év folyamán. A munkálatok ideje
lesz. A város teljes vízhálózatának tisztítása alatt a közlekedésben fennakadás előfordulhat.
A megvalósítás ideje alatt előforduló
várhatóan 2 hónapot vesz igénybe. Ez azt
jelenti, hogy egy-egy városrészen 1 héten esetleges kellemetlenségekért kérjük szíves
megértésüket és türelmüket, mivel a munkák
keresztül folynak majd a munkálatok. Ez idő
alatt az adott területen az ivóvíz szolgáltatás a városunk lakóinak érdekét szolgálják.
Túrkevére a BKTT Idősek Otthonába szakaszos korlátozásával kell majd számolni.
Berettyó Kőrös Többcélú Társulás
többműszakos
munkarendbe
ápoló- A mechanikus hálózattisztítási rendszer
gondozó munkakörbe keresünk szakirányú
végzettséggel munkatársat. Az állás
betöltésénél a munkakörben szerzett
gyakorlat és egészségügyi szakképzettség
Az „Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” c. projekt
előnyt jelent.
III. Áldozatvédelmi Road Show
Az álláshely betöltésének kezdő időpontja
Tisztelt
Asszonyom/Uram,
Tisztelt
- kipróbálható lesz az úgynevezett „részeg
2014. 07. 01. Jelentkezés módja: szakmai
Jelzőrendszeri Tag!
szemüveg”
önéletrajz személyes leadásával Szabó Attila
Szeretettel meghívom Önt és Családját,
- továbbá a pályázathoz kapcsolódó
intézményvezetőnél 2014. június 16-ig
Kedves
Munkatársait
(intézményének
társszervek képviselői is jelen lesznek, akik az
munkanapokon
diákjait) a TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0036
áldozattá válás megelőzése vonatkozásában
állnak az ellátogatók rendelkezésére.
14.oo-16.oo óra között, cím: BKTT Idősek „Az áldozatsegítő kapacitás fejlesztése JászNagykun-Szolnok megyében” elnevezésű
A fentieken kívül terveink szerint 11:30
Otthona, 5420 Túrkeve, Ecsegi u.13.
projekthez kapcsolódó III. Áldozatvédelmi
órától kutyás bemutatóra, önvédelmi
Road-Show című rendezvényünkre, mely
foglalkozásra, valamint a „Tisza” Mélységi
Túrkevére a BKTT Idősek Otthonába
2014. június 11-én 09:00 órától 14:00 óráig
Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály
kerül megrendezésre a KIK 102001. Petőfi beosztottjainak segítségével („kommandós”)
többműszakos
munkarendbe
ápolóSándor Általános Iskola Túrkeve, Petőfi tér
látványos bemutató sorozat megtartására
gondozó munkakörbe keresünk szakirányú
6. szám alatti intézményben.
kerül sor.
végzettséggel munkatársat helyettesítés
A rendezvény keretében tervezünk:
A rendezvényre csoportok, osztályok
céljából 3 hónap időtartamra. Az állás
- fegyverzettechnikai bemutatót,
jelentkezését is várjuk, akár előzetes
betöltésénél a munkakörben szerzett
- közlekedési balesetek helyszínein készült
egyeztetés alapján Benes Gréta koordinátor
ún. „vándorkiállítás” bemutatását,
elérhetőségén (06-56/351-070)
gyakorlat előnyt jelent.
- magyar és külföldi rendőrségi egyenruhák
Kérjük,
tisztelje
meg
jelenlétével
Az álláshely betöltésének kezdő időpontja
kiállítását,
rendezvényünket!
2014. 07. 01. Jelentkezés módja: szakmai
- egy „fantomrajz” elkészítéséről szóló
Tisztelettel:Benes Gréta r. tzls.koordinátor
önéletrajz személyes leadásával Szabó Attila
videó, valamint bűnmegelőzési témakörű
Fekete Miklós r. ezredes
kisfilmek
rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
intézményvezetőnél 2014. június 16-ig
vetítését, illetve
munkanapokon
14.oo-16.oo óra között, cím: BKTT Idősek
Otthona, 5420 Túrkeve, Ecsegi u.13.
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PATTHELYZET
BENNÜNKET IS BETAKAR A SZEMÉT?

A sakkzsargonboó l aó tvett cíóm - az a helyzet, amiboő l nem lehet
kileó pni, nincs tovaó bb – hűő en tűü kroü zi a hűlladeó kgazdaó lkodaó s
jelenkori helyzeteó t…Tűó rkeveó n is. Az orszaó gos meó diűmokban
koraó bban maó r informaó loó dhattűnk arroó l az aó llapotroó l /Goü doü lloő ,
Martfűő /, ami a jelenleg eó rveó nyben leó voő hűlladeó kgazdaó lkodaó si
toü rveó ny nyomaó n alakűlt ki. Sokakban felvetoő dik a keó rdeó s,
Tűó rkeveó n mi a helyzet? Ennek a keó rdeó snek a megvaó laszolaó saó ra
a legilleteó kesebb vezetoő ket – dr. Szaboó Zoltaó n polgaó rmestert eó s
Papp Laó szloó t, a Vaó rosgondnoksaó g Nonprofit Kft. űü gyvezetoő jeó t –
keó rtem, hogy fejtseó k ki veó lemeó nyűü ket.
Papp László – 2013. janűaó r elsejeó n űó j hűlladeó kgazdaó lkodaó si
toü rveó ny, ami azoó ta koü zel 300 moó dosíótaó son esett aó t,
szabaó lyozza teveó kenyseó gűü nket. A hűlladeó kszaó llíótaó shoz - mint
koü zszolgaó ltataó shoz tartozoó teveó kenyseó ghez - kapcsoloó doó
rendelkezeó sek, valamint a rezsicsoü kkenteó ssel kapcsolatos
eloő íóraó sok nyomaó n 2014-toő l Tűó rkeveó n a hűlladeó kgazdaó lkodaó si
aó gazat aó tfordűlt veszteseó gesseó , ami ismereteim szerint
maó s hűlladeó kgazdaó lkodaó si koü zszolgaó ltatoó naó l is hasonloó
cipoő ben jaó r. Ennek oka: A toü rveó ny eó rtelmeó ben kizaó roó lag
hűlladeó kgazdaó lkodaó ssal foglalkozoó taó rsasaó g vagy nonprofit
gazdasaó gi taó rsasaó g veó gezhet ilyen teveó kenyseó get, de azt csakis
elkűü loü níótetten veó gezheti. Ez azt jelenti, hogy amennyiben
a taó rsasaó g maó s teveó kenyseó ge nyereseó ges, akkor sem lehet
keresztfinanszíórozaó st veó gezni. Ceó gen belűü l nem lehet peó nzt
aó tcsoportosíótani. Ez a probleó ma jelentkezett naó lűnk, Tűó rkeveó n is.
Hűlladeó kgazdaó lkodaó si koü zszolgaó ltataó si teveó kenyseó get folytatűnk
maó s vaó llalkozaó sok mellett. Azonban hiaó ba vannak nyereseó ges
vaó llalkozaó saink, ezekboő l nem tűdűnk a hűlladeó kgazdaó lkodaó si
aó gazatba peó nzt aó ttenni a toü rveó nyi eloő íóraó sok eó rtelmeó ben.
MM – Ha leegyszerűsítem, akkor ez azt jelenti, hogy a lakosság
által befizetett hulladékszállítási díj összege nem fedezi a
tevékenység ellátásához szükséges költséget.
PL – ÍÍgy van. Dűrva szaó míótaó sok alapjaó n a lakossaó g aó ltal befizetett
oü sszeg vagy az aó ltalűnk befizetett lerakoó i díójat, vagy a dolgozoó k
beó reó t, annak jaó rűleó kait eó s a geó pjaó rműő vek űü zemelteteó seó t fedezi.
Magyarra fordíótva: kb. a teveó kenyseó g koü ltseó geinek 50%-aó t
fedezi. Ítt keletkeznek a probleó maó k, hogy ebboő l a díójboó l mit
fizessűü nk ki?! A beó rt, s annak jaó rűleó kait ki kell fizetnűü nk, hiszen a
dolgozoó knak valamiboő l eó lniűü k kell, illetve a jaó rűleó kok kifizeteó se
elengedhetetlen a koü ztartozaó s mentesseó gűü nkhoü z, ami felteó tele a
teveó kenyseó gűü nk engedeó lyezteteó seó hez.
MM – Az a megoldás nem jöhet szóba, hogy a lakosság által
befizetett díj összegét emeljék?
PL – Ezt nem engedi a toü rveó ny. A rezsicsoü kkenteó s nekűü nk ily
moó don 22%-os aó rkieseó st jelent.
Dr. Szabó Zoltán – A 22%-os aó rkieseó shez tartozik egy
magyaraó zat. Amíóg a rezsicsoü kkenteó s arroó l rendelkezett, hogy
10%-os csoü kkenteó st kell veó grehajtani a 2013. janűaó r 1-ei
aó rszabaó sboó l, valoó jaó ban az aó rbefagyasztaó sok miatt 2010-es aó rat
jelent. Enneó l fogva keletkezett a 22%-os csoü kkenteó s!
MM – Ez egy olyan nonszensz helyzet tehát, hogy ez a
közszolgáltatási tevékenység ilyen törvényi szabályozások között
csak veszteséges lehet. Az így keletkezett hiányt milyen módon
lehet kompenzálni? Ebben a helyzetben mi lehet a megoldás?
PL – Egy megoldaó s leó tezik: valamilyen moó don poó tolni kell a
veszteseó get! Ebben az esetben a toü rveó ny megengedi, hogy vagy
aó llami, vagy tűlajdonosi, tehaó t oü nkormaó nyzati poó tlaó sra kerűü ljoü n
sor.
MM – Az önkormányzatok, konkrétan Túrkeve önkormányzata
van olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megtehesse?
PL – A koü ltseó gveteó si szaó mokat ismerve nincs. Az aó llam valamilyen
szinten felismerte, hogy ez bizony komoly probleó maó t jelent.
Tavaly eó v veó geó n kiíórtak egy paó lyaó zatot az oü nkormaó nyzatok
reó szeó re, amely ezeknek a veszteseó geknek a finanszíórozaó saó hoz

kompenzaó cioó t nyűó jthat. Termeó szetesen Tűó rkeve is benyűó jtotta
ezt a paó lyaó zatot, de eddig semmilyen informaó cioó t nem kaptűnk.
Mi, az eloő zetes adatainkat figyelembe veó ve 25 millioó forintra
paó lyaó ztűnk.
Dr. SzZ – Nem kizaó roó lag a hűlladeó kgazdaó lkodaó s jűtott ilyen
sorsra, maó s teveó kenyseó get folytatoó ceó gek is hasonloó gondokkal
kűü szkoü dnek. Peó lda erre Szalay Ferenc, Szolnok megyei jogűó
vaó ros vezetoő jeó nek levele, melyben arroó l eó rtesíótett bennűü nket
– a megye 78 telepűü leó se koü zoü tt -, hogy a megyeó ben műő koü doő
fűő teó stechnikai ceó g 2014 eó vre 200 millioó forint veszteseó get
prognosztizaó l a rezsicsoü kkenteó s miatt, amiboő l 30 millioó t ki
tűd gazdaó lkodni, de a tovaó bbi 170 millioó forintot szeó tosztjaó k a
telepűü leó sek koü zoü tt lakossaó g-araó nyosan. ÍÍgy Tűó rkeveó re 4,8 millioó
Ft megfizeteó se haó rűl(na). A testűü let rendkíóvűü li űü leó seó n aó llaó st
foglalt, hogy nem tűdja vaó llalni a vaó ros ennek az oü sszegnek a
kifizeteó seó t. Ebboő l laó thatoó , hogy enneó l a ceó gneó l is realizaó loó dott
a teó ny, hogy a beszedett díójakboó l nem lehet fenntartani a
teveó kenyseó get veszteseó gek neó lkűü l.
PL – Visszateó rve a hűlladeó kgazdaó lkodaó shoz, egyeloő re aó llami
taó mogataó s a koü zszolgaó ltatoó k feleó nem nyíólt meg. Mi, az aó prilis
30-aó n lezaó rt koü nyveleó sűü nk alapjaó n a 6,5 millioó forintos
veszteseó get jeleztűü k az oü nkormaó nyzat feleó , akik a koü ltseó gveteó s
aó trendezeó seó vel aó tűtaltaó k szaó műnkra ezt az oü sszeget.
Dr. SzZ – A keó pviseloő -testűü let zaó rolta az aszfaltozaó si, kaó tyűó zaó sra
szaó nt peó nzt eó s a 2013-as eó v maradvaó ny peó nzeinek terheó re
tűdtűk aó tűtalni a Vaó rosgondnoksaó g Nonprofit Kft. szaó maó ra a
6,5 millioó forintot, de ez azt jelenti, hogy egyetlen filleó r sincs
űó tjavíótaó sra emiatt.
PL – A koü nyveleó s zaó raó sa oó ta maó r űó jabb 1,5 millioó Ft veszteseó gűü nk
van, tehaó t a veszteseó g űó jratermeloő dik.
MM – Meddig tartható ez az állapot, hiszen az önkormányzat nem
tudja finanszírozni a veszteséget? Mi történik abban az esetben,
ha beáll a patthelyzet?
PL – Nos, ebben az esetben az oü nkormaó nyzat jelzeó ssel eó l a
katasztroó faveó delem feleó , akik kijeloü lnek egy ceó get – amennyiben
el tűdjaó k vaó llalni, hisz’ vannak koraó bban tartaleó kolt toő keó vel
rendelkezoő vaó llalatok – eó s azok veó gzik a hűlladeó k elszaó llíótaó saó t.
Mivel a hűlladeó klerakoó i jaó rűleó k megemelkedett, s ez a
kormaó nyzati bűü dzseó ben egy alapot keó pez, a kijeloü lt ceó gek
veszteseó geó t (oő k is csak íógy tűdjaó k elveó gezni a teveó kenyseó get)
abboó l kompenzaó lja az aó llam űtoó lag. Eleó g faraműci helyzet,
hiszen a mi veszteseó gűü nket nem teó ríótik meg, viszont az aó ltalűnk
befizetett lerakoó i jaó rűleó kboó l keó pzett alapboó l a kijeloü lt ceó gekeó t
igen! Nos, ez valoó ban patthelyzet!
/Maó jűs 29-eó n taó rgyalja a testűü let, hogy a kilaó taó stalan helyzetben
hogyan tovaó bb./
foő szerk.

Civil Horizont
Elindult a Civil Horizont Hír és Médiaügynökség. A civil szektor
híreit, információit, praktikus tudásanyagait gyűjtik és dolgozzák fel,
osztják meg a média képviselőivel, érdeklődőkkel, partnerekkel.
Jelenleg a weboldalukon - http://civilhorizont.hu/, a Facebook
oldalukon -https://www.facebook.com/civilhorizont, valamint a
regionális rádiókban naponta jelentkező rádiós civil hírösszefoglalók
és hetente készülő civil rádiós magazinban (Mediátor) osztják meg
a beérkező híreket, információkat. Abban szeretnének segítséget
nyújtani, hogy a beérkező civil információkat feldolgozzák,
rendszerezik, a sajtó számára megjelenésre előkészítik, információs
kontaktokat jelölnek meg és ilyen formában juttatják el rendszeres
tematikus hírleveleikben. A weboldalukra bárki tölthet fel híreket, ha
népszerűsíteni szeretne bármely civil kezdeményezést.
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Képviselő-testületi ülés
2014. április 29.
Túrkeve Város Önkormányzata a IV. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyének betöltésével 2014. június 1-től Dr. Forvith Péter
háziorvostan szakorvost bízta meg. A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen
adja át. Elfogadta a képviselő-testület a feladat-ellátási szerződést. valamint döntött arról is, hogy a háziorvos részére az önkormányzattal fennálló
szerződéses jogviszonya idejére, de legfeljebb 5 év meghatározott időre 2014. június 1. napjától bérbe adja a Setét M. u. 2. sz. tetőtér 33. sz. alatti
lakást. 110-112/2014. (IV.29.) sz. határozat
A képviselő-testület a Raiffeisen Bankkal szemben fennálló hitel visszafizetéséhez szükséges összeget, 1.400 eFt-ot biztosított a Komplement Kft
részére az általános tartalék terhére. 113/2014. (IV.29.) sz. határozat

2014. május 15.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2014. évi aszfalt alapanyag beszerzés terhére 3.000 eFt-ot és a 2013. évi szabad
pénzmaradvány terhére az általános tartalékból 3.523 eFt-ot átcsoportosítva biztosítja a Városgondnokság Nonprofit Kft. által a Közszolgáltatási
Szerződés 23/A. pontja alapján kiállított hulladékgazdálkodási számla kiegyenlítését. A Kft. a számla kifizetését követően a Kft-nek azonnal
rendeznie kell a Remondis Kétpó Kft felé fennálló lejárt határidejű tartozását. 116/2014. (V.15.) sz. határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének levele szerint a Fűtéstechnikai Kft. a megváltozott jogszabályi környezetben várhatóan nem tudja a
biztosítani a közszolgáltatást tekintettel arra, hogy 2014. évre mintegy 200.000.000 Ft veszteséget prognosztizált. Ebből mintegy 30.000.000 Ft-ot
tud kigazdálkodni a Kft. A közszolgáltatás II. félévi biztosításának érdekében a finanszírozás egyik lehetséges módja, hogy az érintett települések
állják a rájuk eső összeget. A képviselő-testület kijelentette, hogy nem tudja biztosítani a településre eső 4.786 e Ft megfizetését. 117/2014. (V.15.)
sz. határozat

2014. május 29.
A képviselő-testület a Városgondnokság Nonprofit Kft. részére a volt OTP épületében kialakítandó helyi bolt bontási munkálataihoz 2.245.500,- Ft
támogatást biztosított a környezetvédelmi feladatokon lévő keretösszeg terhére. Az év közben keletkező plusz forrást erre a feladatra vissza kell
helyezni, mivel ez csak környezetvédelmi célokra költhető el. 124/2014.(V.29.) sz. határozat
A képviselő-testület a volt OTP épület átalakításhoz, mely helyi termékek boltja lesz, a pályázat elszámoláshoz 902.000,- Ft-ot előlegként biztosított
a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. részére. A pályázati elszámolást követően az összeg azonnal visszafizetésre kerül. 125/2014.(V.29.)
sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület a Rendőrség valamint a Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. 126-127/2014.
(V.29.) sz. határozatok
Módosította a képviselő-testület a 2014. évi költségvetést. A költségvetés módosítása keretében a központi támogatást, állami hozzájárulást érintő
módosítások, valamint korábbi, a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések átvezetése történt meg. 10/2014.(V.29.) sz. rendelet
Módosította a képviselő-testület a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletét. A módosítás során a temetkezésről szóló törvényhez
történő hozzáigazítás történt meg. 11/2014.(V.29.) sz. rendelet
Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2013. évi működéséről szóló beszámolókat. A Gyógyfürdő Kft.
11.681 eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyereség) zárt, melynek eredménytartalékba helyezéséről döntött a testület. A Komplement Kft. 2013. évi
mérleg szerinti eredménye (vesztesége): -122 769 eFt. Ezen összeget a negatív eredménytartalék rendezésére kell fordítani. A Városgondnokság
Kft. 8 017 eFt mérleg szerinti eredményének (nyereségének) szintén eredménytartalékba helyezéséről döntött a képviselő-testület. 128-130/2014.
(V.29.) sz. határozatok
A képviselő-testület, mint a Komplement Túrkeve Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa úgy döntött, hogy a felügyelő
bizottság elnöke és tagjai 2014. június 1-jétől munkájuk után nem kapnak díjazást. 131/2014.(V.29.) sz. határozat
A képviselő-testület arról döntött, hogy a Dr. Card egészségkártya vásárlásához biztosított, de fel nem használt összeg, 227.838 Ft az általános
tartalékalapba visszahelyezésre kerüljön. 132/2014.(V.29.) sz. határozat
A költségvetés általános tartaléka terhére 160.000 Ft-ot biztosított a képviselő-testület a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola Kálvin utcai
beléptető rendszerének kialakításához. 133/2014.(V.29.) sz. határozat
Módosította a képviselő-testület a Művelődési Intézmény és Könyvtár alapító okiratát, melyre az Államkincstár jelzése miatt volt szükség.
134/2014.(V.29.) sz. határozat
Képviselői tiszteletdíjról történt lemondás miatt keletkezett többletforrás felhasználásáról a következőképpen döntött a testület: 40.500 Ft-ot a
Szent György Lovassport Szakosztály támogatására, 40.500 Ft-ot a Túrkevei Rendőrőrs részére üzemanyag vásárlásra, 40.500 Ft-ot a TVSE Kick
Box szakosztály támogatására használható fel. 135/2014.(V.29.) sz. határozatok
Elfogadta a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót, majd zárt ülésen
egy fellebbezés elbírálásáról döntött.
136/2014.((V.29.) sz. és 140/2014.(V.29.) sz. határozatok
Szászné dr. Pataki Marianna, aljegyző
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Tiszteletdíj
felajánlás

Képviselői fogadóórák

Ozsváth László képviselő
az áprilisi tiszteletdíját
a Lovassport túrkevei
szakosztályának, a
májusit a TVSE Kick Box
Szakosztályának, míg a
júniusi tiszteletdíját a túrkevei
rendőrőrs üzemanyag
költségéhez ajánlotta fel.

képviselő
2014. június 11-én, 18-án,
és 25-én
8:30-11:30-ig, szerdai napokon tart
fogadóórát a Városházán.

Kántorné Bíró Emília

Ozsváth László

képviselő
2014. június 23-án, hétfőn 14 órától
tart fogadóórát.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Közvilágítási hibák bejelentése:
06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási hibák bejelentése:
06/80/300-300

TISZAMENTI REGIONÁLIS
VÍZMŰVEK ZRT.

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

ÜNNEP VOLT NAGYSZALONTÁN
minden esztendőben, 1994 óta. Dánielisz Endre: Galíciától a
Garda-tóig. Napló az I. világháborúban történtekről, megjelent
Túrkevén 2005-ben. A Szalontán rendezett Arany János
versmondó versenyeken a túrkevei diákok nagyszámban vettek
részt a múlt század kilencvenes éveitől kezdve jelentős sikerrel.
A két város földrajzi távolsága alig több mint száz kilométer,
és a közös múlt, az egy nemzethez tartozás érzése adott
különösen nagy hangsúlyt az elmúlt negyed századnak.
Kötelességünk a mérlegkészítés: érdemes volt sokunknak
felvállalni az elmúlt évtizedek közös élményét, néha
nehézségét is.
E közös élmény felelevenítése a nap folyamán a Magyar Házban
történt meg, ahol 18 évvel ezelőtti, 1996-ban készült, Gábor
Ferenccel történt beszélgetést néztünk meg közösen.
A képen Fehérváry Tamás, a most átadott szobor alkotója és dr. Szabó Zoltán Túrkeve
Város polgármestere
Ezt követően ki-ki a legmaradandóbb élményét osztotta meg a
Május 13-án húszfős küldöttségünk utazott az erdélyi-partiumi
jelen lévőkkel.
hajdúvárosba, Nagyszalontára. Utazásunkat már korábban Május 13-ai szalontai utunk a szoborparkban koszorúzással
terveztük, szerveztük, annak pontos napját több mint egy folytatódott, majd Arany, Sinka, Zilahy szülőházánál helyeztük
évig vártuk. Hosszú hatósági eljárás végére vártunk, hiszen a el az emlékezés koszorúját. Utazásunk zárásaként temetői
költő Gábor Ferenc bronz mellszobrát már tavaly áprilisban főhajtással búcsúztunk Pelók Benedek néhai polgármester és
átadtam a szülővárosa polgármesterének. A mellszobor alkotója Gábor Ferenc költő sírjánál.
Fehérváry Tamás, budapesti szobrászművész.
Dr. Szabó Zoltán polgármester
A várakozás különösen a 90. életévében járó özvegy számára volt
nehezen viselhető. Gábor Ferencné Erzsike néni boldogságát
roppant nehéz visszaidézni, azt a pillanatot, amikor a szobrot
meglátta 2013. április 9-én. Természetes volt számomra, hogy
A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
a szobor budapesti öntőből történő elhozatalát követően, annak Művészeti Iskola 2014 áprilisában csatlakozott a Magyar Táncsport
Szalontára történő szállításakor az első útja nem lehet más, csak Szakszövetség Szabadidősport Szekciójának tagszervezetei közé.
a költő otthona, a Gábor Ferenc utca 3. szám alatti ingatlan, Ennek köszönhetően a 2014. május 3-án, Jászberényben megrendezésre
ahol özvegye és fia él. A szoboravató ünnepet a szülőváros került Kelet-Magyarország Területi Bajnokságon iskolánk is részt
Nagyszalonta önkormányzata és az Arany János Művelődési vehetett, ahol a Varga Tamás és Simon Erzsébet Réka párosunk a Junior
Egyesület szervezte. Jelen voltak Szalonta elöljárói, a térség II. Kezdő Standard és Kezdő Latin versenyén is a dobogó második
fokára állhatott fel, tovább öregbítve ezzel is a KVAMI hírnevét.
szenátora, Bíró Rozália, Gábor Ferenc és Nagyszalonta tisztelői, Gratulálunk!
otthoniak és itthoniak, más településen élők nagy számban.
Az anyaországi testvérvárosok közül Budapest-Csepel iskolai
küldöttsége helyezte el az emlékezés koszorúját. Gali Teréz
előadóművész, zeneszerző dalaival, Meleg Vilmos nagyváradi
színművész, a Magyar Kultúra Lovagja, Gábor Ferenc verseivel
emlékezett a szoboravatón, 91. születési évfordulót is jelentő
napon a költőre.
A szoboravatón a Bihar megyei szenátor-asszony, Bíró Rozália
és Csanádi János kisjenői tanár, a költő több verses kötetének
szerkesztője és e sorok írója szólt az esemény fontosságáról,
az értékteremtésről, az emlékek utókor számára történő
megőrzéséről.
Gábor Ferenc a magyar közösség megingathatatlan tagjaként
élte 83 esztendeig tartó életét, szoros kapcsolatban övéivel,
éljenek azok a politikai országhatár bármelyik oldalán.
Sinka Istvánt – Szalonta másik neves költőjét - tartotta
eszményképének, akinek gondolatvilága állt igazán közel hozzá.
Nagyszalonta és Túrkeve kapcsolatfelvétele 25 esztendővel
ezelőtt történt. Sok-sok közös élményünk volt a negyedszázad
során, a teljesség igénye nélkül: Gábor Ferenc: Vád és
könyörgés című verses kötetének megjelentetése Túrkevén
Az utolsó előadás a Városi Könyvtárban,
1992-ben. Sinka István mellszobrának avatása Szalontán
2014. június 30-án, 17,00 órakor kezdődik.
1997-ben, Talamasz Lajos szobrász alkotása. Zilahy Lajos
Dr.
Györgyi Erzsébet: “Az én babám mindent tud”
mellszobrának avatása Szalontán 1999-ben, Katona József
szobrász alkotása. Karácsonyi koncertek Szalontán az Egressy
A játék szerepe a gyermek életében címmel
Béni Zeneiskola növendékeinek és tanárainak közreműködésével
vezeti a beszélgetést.

EZÜSTÖS TÁNCOSOK

Beszélgetés a családról
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A REKORDOK
KEVI JUHÁSZFESZTIVÁLJA 2014-BEN
sok egyéb aggodalomra okot adó hír…
Egy dolgot tudtunk biztosan: csak előre
lehet menni, a kitűzött célt nagyon-nagyon
szeretnénk megvalósítani! Az égiek és a soksok jó szándékú támogatónk, a több mint 100
dolgozó kollégánk és az önkéntes segítőink,
fiatalok és idősebbek, valamint két sikeres
pályázat - NAKVI és az NKA - támogatási
összege tette lehetővé, hogy ismét sikeres
lehessen a KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL,
immár 16. alkalommal! Hálás köszönet
mindenkinek, aki velünk és értünk volt! Ha
valaki nem is tudott eljönni személyesen,
az időjárást kémlelve szorított értünk, hogy
minden jó legyen. A fesztiválunk nemes
bizonyítéka annak, hogy ha sokan akarjuk a
jót, akkor az meg is valósítható…
Nagyné Bedő Ildikó, főszervező

Támogatóink
Több szempontból különleges volt a XVI.
Kevi Juhászfesztivál. Örömben, izgalomban,
várakozásban volt részünk bőven… Az év
eleji tervezgetés, ötletelés közben tudtuk,
éreztük, hogy nem kérdés a megszokott
hagyományápoló, hagyományőrző jól
bevált alapelemek középpontban tartása.
A juhászfesztiválunk nélkülözhetetlen
területei a juhászathoz kapcsolódó elemek,
a két napos főzőverseny: a Kevi- és
kunsági birkapörkölt, valamint egyéb
kunsági ételek, Szíveslátás-vendéglátás
kategóriában, népi- és populáris kulturális
műsor, kézműves kirakodóvásár, népi
játszóház, kézműves bemutatók és soksok kísérő program. Mindig kell valami
új is! De mi is legyen az? Ráadásul olyan
legyen, hogy meg is tudjuk valósítani!
Volt rengeteg jó ötlet, amiből hármat
valósítottunk meg- jövőre is tartalékoltunk
az újdonságokból. Bízunk benne, hogy
emlékezetes új ötleteket valósítottunk meg,
remélhetőleg sokak örömére. Meghirdettük
a „Kevi birkapörkölt” kóstolási magyar
rekordkísérletet. Örömmel jelentem, fel is
állítottuk azt! 2837 fő kóstolt egy időben
nagyon finom Kevi birkapörköltet 2014.
május 17-én 12-13 óra között a Ligetben!
Köszönet a mennyei ízeket megvalósító
önkéntes kevi főzőknek és a nem kis munkát
végző kiosztó hölgyeknek!
Megálmodtuk, hogy legyen „himnusza”
2014-től a Kevi Juhászfesztiválnak: a
túrkevei születésű Madarász Katalin
világhírű nóta- és népdalénekesünk,
Túrkeve Város Díszpolgára jóvoltából
megszületetett. Nem is akármilyen! 2- szer
már közönség bevonásával el is hangzott a
fesztiválon. A jövőben remélhetőleg egyre
10

többen meg is tanulják a szövegét, dallamát.
Meseíró pályázatot is hirdettünk 4
korcsoportban kicsiktől nagyokig. Megadott
kulcsszavak felhasználásával - juhász,
juhászkunyhó, bojtár, terelő kutya és kevi
birkapörkölt – kellett max. 2 oldalas mesét
küldeni jeligével. 15 mesét kaptunk 10 és
78 év közötti meseíróktól, jobbnál jobb
tartalommal és jeligékkel. Az eredményt
és a meséket megismerheti a kedves olvasó
a Túrkeve újságban is. Nagy boldogság
volt tapasztalni, hogy minden korosztályt
megfogott a téma kit így, kit úgy, de
foglalkoztak l5-en a kevi pásztorkodáshoz,
juhászathoz kapcsolódó hagyománnyal,
és még le is írták a gondolataikat.
(Folyamatosan jelennek majd meg a
remekművek a Túrkeve újságban.)
Ha már rekordokat emlegettem a címben,
akkor szeretném arról is tájékoztatni az
olvasókat, hogy ennyien még nem voltunk
a Juhászfesztiválon: 103 kézműves, 47
egyéb árus, összesen 220 birkapörkölt
főző, 97 egyéb kunsági ételt főző, és soksok ezer látogató. Ráadásul a szombaton
koradélután ránk zúduló özönvíz nem
mosta el a rendezvényt. Köszönet az elszánt
fesztivállátogatóknak azért, hogy nem
hagyták magukat eltántorítani. Reméljük
nem is bánták meg. A sok jó után azért azt
is elárulom Önöknek, hogy izgalomból
is rekordot döntöttünk. Vajon hány főre
készüljünk a kóstolási rekordnál? Mi lesz, ha
túl kevés lesz, ha nem tudunk mindenkinek
adni? Meddig merjük hirdetni? Nagyon
örültünk a jó ötletnek, aztán folyamatosan
aggódtunk, hogy rekord lehessen, és
minden rendben legyen. Jöttek a vészjóslós
viharjelzések, egy kis áramgond és még

Ábrahám és Társa Kft.
Aktív Rádió
BAHAMAS Kft.
E. C. Multienergie Kft.
Jankovics Zoltán vidámparkos vállalkozó
JNSZ Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
Kunszentmárton és Vidéke
Takarékszövetkezet
Lisznyai Kft.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara JNSZ
Megyei Igazgatósága
OTP Bank Nyrt.
Pető Anna és Kiss Zoltán mézeskalács
készítő
Pont Rádió és TV
Remondis Kétpó Kft.
TESCO
Túrkeve Város Önkormányzata
Zoetis Hungary Kft.
Anna Divat
Borók Sándorné
Búzavirág Kft.
Dominó Kulturcikk Bolt
Fábiánné Nagy Edit
Ferencz László
Kalmár Lajos
Kevi Kenyér Kft.
Kevi Párlat Kft.
Kevefém Kft.
Kevi Fémtömegcikk Kft.
Kovács Károly
Magyar Rekord Egyesület
Multi Terra Kft.
Nánásiné Kalmár Anikó
Nótás Vendéglő
Ozsváth Sándor
Ratkai Jánosné
Tofi Grill Kft.
Túri Lajosné

TÚRKEVE
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A hűséges terelőkutyák
Alsó tagozatos kategória: I. helyezés

Egyszer volt, hol nem volt a kevi pusztán egy juhász meg egy bojtár.
Volt nekik egy puli kutyájuk, úgy hívták, hogy Bodri, és volt egy másik
komondor azt meg úgy hívták, hogy Harcos. Tavasszal kihajtáskor
kimentek a pusztára, és késő őszig Szent Mihály napjáig kint is
maradtak. Volt egy kis kunyhójuk a kevi pusztán, távol a várostól.
Szerényen éldegéltek és őrizték a nyájat. A nyájban volt egy szamár,
akinek a nyakában nagy kolomp lógott. Ez az állat vezette az állatokat.
A birkák és a kecskék hűségesen követték. Úgy mentek utána, mint a
kotlós után a kiscsibék. A juhász intett a botjával, rászólt a szamárra, és
az okos állat tudta merre kell menni. Volt olyan, amikor meleg volt, lusta
volt a szamár, hempergett a porban. Akkor a bojtár rászólt a kutyákra.
A kis Bodri jobbról, a nagy Harcos meg balról terelte is a nyájat
össze. Nagyon szépen összedolgoztak a kutyusok, és szót fogadtak
a gazdáiknak. Nagyon jól meg voltak együtt, míg egyszer baj nem
történt. Akkoriban még voltak nádi farkasok, és egy éjjel kiszemelték
az állatokat. Addig-addig kerülgették a nyájat, hogy az egyik éjjel
megfogtak egy birkát. A kis Bodri időben ugatott, felébresztette a nagy
komondort. A hangos ugatástól felébredt a juhász meg a bojtár, azonnal
fogták a fokosukat és segítségükre mentek a kutyáknak. De mivel

nagyon sötét volt, vittek magukkal fáklyát is. Akkorra már a Harcos
kutya a farkasokkal küzdött, megvédte a kis Bodrit is. A nagy küzdelem
után a farkasok elmenekültek, pórul jártak. Megtépték a bundájukat és
éhen is maradtak. De bizony egy birkát is megsebeztek, és szegényt
le kellett vágni. Másnap igazi finom kevi birkapörköltet főztek belőle.
Szétosztották a rokonok és az ismerősök között. A nagy ijedség után
boldogan falatozták a nagyon finom, híres kevi birkapörköltet. De nem
feledkeztek meg a hős kutyákról sem, hiszen nélkülük nem tudták volna
megvédeni a nyájat, azok a vérszomjas farkasok megtépázták volna az
állatokat.
Azóta is tisztelik a juhászok a puli kutyákat és a komondorokat. Már
abban az időben is úgy tartották, hogy a kutya az ember leghűségesebb
barátja. Azóta is megmaradtak a kutyák a juhászok mellett, és terelik
hűségesen az állatokat.
A híres kevi birkapörköltet azóta is a legkedvesebb ételeink közé
tartozik és én is nagyon szeretem!
Itt a mese vége! Jó étvágyat mindenkinek a kevi birkapörkölthöz!
Simon Éva 3. b
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola

KEVI CSODA

Felnőtt kategória: I. helyezés

Ott, ahol a pusztát átszelte két folyó, a csendes Hortobágy és a vén Berettyó, mikor még a
vizük mocsárban, lápban elveszett, mikor rétek, vizek uralták a teret. Mikor emléke élt még
Túrkeve városa a hagyományt őrzi,
jó Béla királynak, kitől a kunok kapták e szép tájat, akkor történt, hogy egy félárva siheder
a pörköltöt ma is Kevi módra főzi.
gondolta magában, hogy egyszer útra kel. Mi is történt vele, elmesélem, figyelj!
A
kevi birkapörkölt tiszteletben áll,
Egyik reggel Ákus hatalmasat gondolt, először magában úgy tízig elszámolt. Azután az
köré
szerveződik a juhászfesztivál.
anyját gyorsan megkereste, és elmondta neki, hogy mi a terve. Az apja juhász volt, ő beáll
bojtárnak, lesz akkor mit enni embernek, jószágnak. Apja után maradt egy kopottas guba, nem
Császár József
huszonnégy bőrből szabott cifra suba. Maradt még egy szamár, maradt egy pásztorbot, és egy
Debrecen
furulya, mit apja faragott. Vállára dobta kopott tarisznyáját, magához ölelte zokogó, jó anyját.
Vigasztalva mondta: ne búsulj jó anyám, megjövök legkésőbb jövő tél derekán. Elindult aztán
szerencsét próbálni, a nagy pusztaságban juhokra vigyázni. Reggeltől napestig járta a nagy
pusztát, kereste, hol vennék egy bojtárnak hasznát. Egyik nap messziről egy nádkunyhót
látott, és ott legelésző rengeteg jószágot. A kis kunyhó előtt – botra támaszkodva – egy juhász
álldogált, bámult a távolba. Körötte hevertek a terelőkutyák, delelő idő volt, ezt szerintem
tudták, az érkező vendéget még meg sem ugatták. Ákus a juhásznak illendően köszönt, az fejet
Kategóriák:
biccentett, s kalapjához bökött. Nem sokat beszéltek, de az lett a vége, hogy Ákust a juhász,
bojtárnak felvette. Eltelt egy esztendő, a bérét megkapta: egy birka volt, mit vihetett haza.
Alsó tagozat:
Tarthatta a nyájjal, ha neki úgy tetszett, vagy belőle akár pörköltet főzhetett. Akkoriban történt, 1. helyezés Simon Éva 3. b TPSÁI
hogy a vén Szent Péter itt járt lenne, a földön kíséretével. Hallotta ő hírét a bojtárlegénynek,
2. helyezés Debreczeni Balázs 3. c TPSÁI
gondolta, hogy jobb lesz, ha utánanéznek. Koldusruhát öltött mind a negyedmagával, nem 3. helyezés Csuka Fanni és Eszenyi
sokat törődtek az útnak porával. A kunyhót elérték, alig pitymallott még, gondolták, ily korán Alexandra 3. c TPSÁI
nem kedves a vendég. Csak a bojtár volt ott, ezt tudták előre, ezért is érkeztek erre az időre.
Emléklap Horváth Levente 4. b TPSÁI
A legény ébren volt, hisz a nyáj már mozgott, a vezérkos szaporán rázta a kolompot. A nap
Felső tagozat:
lassan kúszott felfelé az égen, a négy vándor lepihent a kunyhó tövében. Ákus a koldusok
közé heveredett, beszélgettek, Szent Péter vitte a prímet. Lassan közeledett az ebéd ideje, 1. helyezés Papp Anikó 8. b TPSÁI
2. helyezés Zádori Nikolett 8. b TPSÁI
Ákusnak aznapra volt száraz kenyere. Csak annyi, hogy szinte már neki is kevés, ezért aztán
gyakran vakargatta fejét. Szent Péter látta a bojtár szenvedését, azt is tudta, hogy szegény
Középiskola:
min forgatja eszét. Azon járt az esze szegény kisbojtárnak, mit adhat ebédre négy rongyos
vándornak. Mindenféle juhok, egyet megehetnek, de hogy számol e a juhászlegényeknek? 1. helyezés Könnyű Ákos 12. a
Ványai A. Gimnázium
Elszámolhat majd a birka bőrével, de nem számolhat el lelkiismeretével? A fiú arca hirtelen
2. helyezés Somogyi Dóra 11. a
felderül, van a nyájban egy juh, ki övé egyedül. Feláll, elindul keresni birkáját, megtalálja,
Ványai A. Gimnázium
aztán lerántja bundáját. Bánata csak az volt, hogy a vágott birkát jó lett volna, ha egy napig
3. helyezés Szabó Katalin 10. a
szikkasztják. A böszöréből előkerült az acél, a tapló és kova, Szent Péter volt maga, ki ült,
Ványai A. Gimnázium
tüzet csiholva. Aztán a vándorok a tüzet megrakták, pucolták a hagymát, vágták a szalonnát.
Emléklap Monoki Gyöngyi 10. a
Ákus csodálkozott a megnyúzott birkán, nem volt biz’ az nagyobb egy megtisztított nyúlnál.
Ványai A.Gimnázium
Pedig egy jó juh tízszer is több lehet, ezzel az állattal mi is történhetett? Igaz, nem tudta,Horváth Noémi 10. a
hogy vendége Szent Péter, és mi itt történik, az egy próbatétel. Nézte a húst, nézte, vajon mit
Ványai A.Gimnázium
tehetne. Hisz itt van a birkának lábszára és feje. Ezeket parázson gyorsan megperzselte, majd a
koponyát kettőbe szelte. Közben róla az orr-részt lenyeste, a velőt sóval, borssal megízesítette, Felnőtt:
majd az egészet helyére tette. A két fél koponyát egymáshoz kötötte, lábszárral együtt így 1. helyezés Császár József Debrecen
került pörköltbe. Ez a kevi birkapörkölt igaz története.
2. helyezés Darvasi Róbert Túrkeve
Nem jutottam még a történet végére: megesett a csoda másik nap reggelre. Árkus a kunyhóból 3. helyezés Zádori Imréné Túrkeve
álmosan kilépve, látta a birkáját vígan legelészve. Szent Péter jó szívét azzal jutalmazta, hogy
Emléklap Kelemen Pálné Túrkeve
levágott birkáját élve visszaadta.

A meseíró pályázat
eredményei
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Aucheli cserediákok a Ványaiban

TÚRKEVE

A hazai halfauna
védelme

A legtöbb horgász kénytelen volt már
szembesülni azzal a folyamattal, hogy
a hazai természetes vizek halállománya
az évek során egyre inkább csökkenő
tendenciát mutat. A jelenség több kiváltó
dologra vezethető vissza. Az egyik
A Ványai 2014. május 12. és 30. között fogadja a tanév utolsó francia cserediák csoportját.fontos közrejátszó tényező csoport az élő
vizek szabályozásával kapcsolatos. Az
A diákok Túrkeve Franciaországi testvérvárosából, Auchelből érkeztek a Fernand Degrugillier
1800-1900-as években a legtöbb hazai
Szakközépiskolából. A csoport négy karosszéria lakatos-festő, öt autószerelő tanulóból és két
kísérő szaktanárból állt össze. A kisújszállási Starter 98 Kft.-nél, Szolnokon a Juvenal (Audi
folyónkon elkészültek a folyószabályozási
VW) Kft.-nél, General Szerviz (Volán) Kft.-nél és az ALFA Kft.-nél (Suzuki) levő diákok amunkálatok. A kanyarulatok átvágásával,
Leonardo da Vinci program keretében érkezett cserediákok. A francia diákok magyar társaikkal a mocsarak lecsapolásával eltűntek az
együtt töltik szerviz-gyakorlatukat a magyar javítás technológia gyakorlati alkalmazásának a őshonos halfajok fontos élő- és ívóhelyei.
tanulmányozására. A diákok folyamatos nyomon követése és munkájuk értékelése a magyar pr.
A másik probléma a folyók vízszintjének
koordinátor és a francia szakmai kísérők feladata. A diákok számára újdonság, hogy a magyarok
szabályozásával, - ami napjainkban
a hibás alkatrészeket megjavítják vagy felújítják, nem pedig azonnal cserélik, így igen hasznosak
is problémát jelenthet - a különböző
a szervizekben látott és alkalmazott technológiák. A szakmai rész mellett a francia csoport a
duzzasztóművek létesítése, amely elzárja
XVI. Kevi Juhászfesziválon megismerkedhetett a helyi szokásokkal és hagyományokkal, majd
a halak szabad vonulási útját, így az olyan
felfedezhették Budapestet is. Rövid, de igen zsúfolt programjaik közül emlékezetes számukra,
hogy dr. Szabó Zoltán, Túrkeve polgármestere fogadta őket, az Ábrahám és Társa Kft.-nél duzzasztóknál, ahol nem alakítottak ki
üzemlátogatáson vehettek részt, illetve a Túrkevei gyógyvíz adta lehetőségeket is kihasználták.
hallépcsőt, ott a halak el sem tudnak jutni a
A nemzetközi programok folytatását misem bizonyítja jobban, hogy a francia csoport megszokott szaporodási helyükre. A másik
beilleszkedését ellenőrző Marie-Christine Humez igazgató asszonnyal sor került egy hosszú problémakör hátterében az emberi tényező
távú együttműködés aláírására, valamint, hogy június elején érkezik egy lengyel testvérvárosi
áll. Itt kiemelném a vízszennyezést,
csoport.
Torda József
mint a legfontosabb pontot. Ipari
létesítményekből, a szántóföldekről, ill.
helyi
termékek
jelentősége
szennyvíztelepekről bekerülő szennyezett
víz visszatérő problémát jelent, gondoljuk
Manapság egyre nagyobb figyelmet kapnak országszerte a helyi termékek, amelynek csak a 2000-ben, a Tiszán bekövetkezett
természetvédelmi szervezetként különösen örülünk. Sokan bele semmi gondolnak abba, hogy
ciánszennyezésre, melynek során a
mivel is jár az, hogy az asztalunkra kerülő élelem ilyen szintű káros anyag kibocsájtással jár. A
legtöbb esetben fel sem merül, hogy azt a terméket, amely például Dunántúlról érkezik Túrkevére, becslések szerint 1240 tonna hal pusztult
el, és bár a folyó a becsléseknél rövidebb
ide kell szállítani. Az üzemanyag elégetése folyamán a levegőbe kerülő szennyezőanyagok is
hatalmas terhet jelentenek a környezetre (főként, ha megfigyeljük, hogy mennyi kamion járja
idő alatt képes volt regenerálódni a
az utakat nap, mint nap), de ez így is csak a jéghegy csúcsa, hiszen a termékeket sok esetben
természeti kár mellett mintegy 15 000
hűteni kell a szállítás alatt, sőt előtte is. Ez pedig szintén egy szennyező tétel. És mi van azokkal
ember megélhetése került veszélybe
a termékekkel, amelyek az EU-ból, vagy Kínából érkeznek ide, hiszen a hajózás is nagy
részben felelős a szennyezésekért. Ekkor még mindig csak a szállítás, és tárolás által keletkezett az ágazatban. Ezért rendkívül fontos
szennyezőanyagoknál járunk. Hogy teljes képet kapjunk, hozzá kell venni az előállítás alatt az ipari létesítményekkel kapcsolatos
keletkező környezetkárosítást is, hiszen ez is nagyon sokféle lehet. A nagy állattartó telepeken
természetvédelmi szabályok betartása
keletkező trágya semlegesítése (bár manapság egye több biogáz előállító üzem működik,
és betartatása, hogy a jövőben az ilyen
nagyrészt ez sem igazán megoldott), az állatok takarmányozása (hiszen a terményt meg kell
természeti katasztrófák elkerülhetőek
termelni, ami szintét üzemanyag felhasználással jár), a termesztésnél használt műtrágyák
felhasználása (kőolajszármazék, amit szállítani, előállítani kell), mind hozzájárul ahhoz, hogy a legyenek. Túrkeve térségében a Herman
Ottó Természetvédő Kör „Halfajok
Föld egyre kevésbé maradjon élhető a számunkra. A helyi termékek preferálása nem véletlenül
lett napi téma mind az Európai Unióban, mind pedig kishazánkban. Az emberek (egyelőre főként védelmét elősegítő civil természetvédelmi
a nagyvárosokban) egyre többet foglalkoznak a környezetvédelemmel, és a saját egészségükkel. tevékenységek
megalapozása”
Ez a két dolog pedig, ha tetszik, ha nem összefügg. Hiszen, ha helyből származó (vagy legalábbis
(PTKF/1384/2013.)
című
pályázata
a közelből érkező) élelmiszereket fogyasztunk, ellenőrizni tudjuk a minőséget. Az eladó is tudja,
foglalkozik
a
problémával,
kísérletet
téve
hogy ha nem jó a termék, senki nem fog vásárolni tőle. Ráadásul nem rakódik rá a szállítás
költsége, és környezetterhelése sem. A helyben tenyésztett állatok sokszor extenzív tarásban a lakosság, és egyéb civil szervezetek
vannak, így tudnak pl. legelni, így a takarmányozás is kevesebb terhet jelent, mind a gazdára,
bevonásával egy fenntartható terv
mind pedig a környezetre. Nem utolsósorban az elköltött pénzünk helyben marad, és a helyiek
összeállítására.

A

boldogulását segíti elő, helyben teremt munkahelyeket, megélhetést. Biztosítja a következő
generáció megélhetését, helyben maradását. Az Alsó-Berettyó-Melléki Kft. célul tűzte ki
magának, hogy Túrkevén is létrehoz egy helyi boltot, amivel hozzájárul ezen célok eléréséhez.
Szász Béla
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Komplex egészségmegőrzés

Közügyek

Viharos tavasz

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a „Komplex egészségmegőrző programok a túrkevei Szeszélyes tavasz köszöntött hazánkra idén
Fekete István Oktatóközpontban - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1261” című pályázatának keretében májusban, a hónapban már a harmadik komoly
az elmúlt hetekben számos program került megrendezésre. Nagy sikert aratott a látogatók körében viharral kellett szembenéznie az ország
az április 29-e és május 1. között megrendezésre került egészséghét. Számos program közüllakosainak. Májusban összesen több mint
választhattak a látogatók: egészségügyi állapotfelmérés, talpmasszázs, előadások, kézműves 2200, az időjárással összefüggő kárbejelentés
foglalkozás, valamint számos sportolási lehetőség volt. Szintén nagy sikert aratott a május 10-én érkezett, ezek becsült értéke meghaladja a
150 millió forintot, a legsúlyosabb károkat
megrendezett kerékpártúra a dévaványai túzokrezervátumba. A környéken egyébként több mint
villámcsapások okozták országszerte. A
500 túzok él, amelyet 2014-ben az év madarának választottak. A nagy sikerre való tekintettel
biztosítókhoz érkezett bejelentések többsége
június 20-án újabb kerékpár túra kerül megrendezésre a térségben. Az egyesület június 6-án viharkár miatt érkezett, de a villámkárok is
egy előadással szeretné felhívni a figyelmet a testmozgás hasznosságáról, amelynek hiánya rengeteg problémát okoztak a lakosoknak.
napjainkban jelentős probléma. Ezért a Fekete István Oktatóközpont minden pénteki napon A házakba csapó villámok a korábbiakban
14:00 órától sportfoglalkozást szervez a sportolni vágyó érdeklődők részére.
is jelentős károkat okoztak, csak a tavalyi
évben 7100 villámkárt regisztráltak, melyekre
540 millió forint kártérítést fizettek ki. A
közel múltban tomboló, Yvette elnevezésű
mediterrán ciklon a korábbi viharoktól is
súlyosabb károkat okozott az országban, ezért
az alábbiakban összegezve olvasható, milyen
módszerekkel védekezhetünk a viharok és
villámcsapások ellen.
-Nagyon fontos a várható időjárásról való
tájékozódás, melyre a médiában elérhető
Túrkevén mindenki jól ismeri Pásztó-pusztát,
vörös vércsét, és még egy fácán óvodával is időjárás-jelentések mellett innovatívabb,
személyre szabott eszközök is rendelkezésre
amely Natura 2000, és helyi védettség alá
összefutottunk (fácán mama és fiókái). Nagy
tartozó terület. Gyepművelésű tájhasználati mennyiségben nő a területen zsálya és még állnak.
besorolással
rendelkezik
és
kaszáló, sok más gyógyhatású gyepnövényünk. A -Az üzenetnek köszönhetően kellő idő áll az
legeltető (juh, ló, marha) területként van védett növények is megjelentek a területen, ügyfelek rendelkezésére, hogy a szabadból
vagyontárgyaikat védett helyre vihessék, az
hasznosítva. Sajnos a terület egyre jobban ilyen pl. a magyar szegfű, bunkós hagyma.
ablakokat becsukják vagy szükség esetén az
elszikesedett, vízháztartása felborult a korábbi Pásztó-puszta LIFE programunk célja, a hely
elektronikai készülékeket kikapcsolhassák,
folyószabályozások és csatornarendszerek természeti értékeinek fenntartása, bennszülött
áramtalanítsák.
vízelvezető hatása miatt.
fajok védelme, és a hagyományos, fenntartható, -A közvetlenül a házba csapó villám ellen
A
közelmúltban
munkatársainkkal külterjes legeltetés kultúra visszaállítása, hogy csak a villámhárító nyújthat védelmet. Ha még
terepszemlét tartottunk, és területméréseket ez a csodás élettér megmaradhasson a jövő sincs ilyen kiépítve, és becsapott a villám,
végeztünk. Találtunk többek között sordély nemzedékei számára.
Szabó Tímea érdemes a ház teljes elektromos hálózatát
fészket, melyben 5 darab kis tojás hevert. A
felülvizsgáltatni.
-Az
elektromos
készülékeket
tegnapi terepbejárás során már két kikelt fióka
villámvédelemmel ellátott elosztókkal is
csivitelt mamájukat várva. A kaszálások miatt
lehet védeni, de fontos tudni, hogy a telefon-,
veszélyeztetve lennének, de körül kerítéssel
internetvagy
TV-kábelcsatlakozáson
kijelöltük a fészek környékét, így ilyen zavarás
keresztül még így is kárt tehet egy közeli
nem érheti őket. Láttunk sok védett madarat,
villámlás az eszközökben.
sárga billegetőt, barázda billegetőt, kékvércsét,
-Amennyiben nagy mennyiségű csapadék
várható, erős széllel, fontos, hogy bezárjuk
az ablakokat, és lehetőség szerint autóval ne
parkoljunk fa alá.

Pásztó-Puszta életkéP

Sérelmek a pszichiátrián

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve
tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Túrkevei
DAL-via-DAL

Várjuk minden énekelni szerető és énekelni
vágyó jelentkezését egy helyi amatőr
énekversenyre! Bármilyen műfajban lehet
indulni. Jelentkezés munkanapokon a
Művelődési házban.
Selejtező: 2014. június 14. szombat 14:00
Művelődési Ház
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy
(Zenei alapot, hangszeres kísérőt lehet
“viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság hozni, de lehet kíséret nélkül is énekelni)
A továbbjutók a Fiatalok napja
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
rendezvényén, egy gálaműsor keretein belül
hiperaktivitás témájában.
mutatkozhatnak be a nagyközönség előtt.
További információ: A Művelődési Házban
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
és Finta Zoltán, szervezőnél
E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
/fintaze@gmail.com/
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás
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Hagyományőrző fogathajtó verseny a
Nagykun Hagyományápoló Egyesület
támogatásával
Május 25-én vasárnap mi, a program szervezői és a versenyre készülő fogatosok is
megkönnyebbüléssel nyugtáztuk, hogy felhőtlen, szép napsütésre ébredtünk, s ami az
előző napi tetemes záport illeti, az kifejezetten jót tett a pályának. 12 fogat érkezett a
versenyre, akiket lilahagymás zsíros kenyér reggelivel vártunk. Ezt követően kezdődhetett
a regisztráció, bemelegítés, technikai megbeszélés. 10 órakor Vad Károly megnyitotta
a pálya kapuját, és Ács Ági lovas felvezetésével sorakoztak a tribün elé a fogatok, akik
Besenyőtelekről, Kenderesről, Fegyvernekről, Kisújszállásról, Szolnokról, s természetesen
Túrkevéről érkeztek. A látvány megható, lenyűgöző volt! Dr. Szabó Zoltán polgármester úr
megnyitó szavai és a zenés tiszteletkörök után Tóth Ferenc versenybíró már indította is a
versenyt, ami zökkenőmentesen, nem utolsósorban balesetmentesen zajlott, és legnagyobb
örömünkre szép túrkevei sikereket hozott, mint az az alábbi táblázatban látható. Végül
az eredményhirdetés, serlegek, szalagok, emléklapok átadása után gazdára találtak a
tombolatárgyak is. A program sikeréért köszönet illeti mindazokat, akik valamilyen
formában támogatták a rendezvényt:
Árvai Imre, Baán Katalin, COOP Star Áruház, Dominó, Dorina Virágbolt, Erdei Mária, Fias
Gáborné, Finta Lászlóné, Finta Múzeum, Foltvarrók, GA-BIT Bt., Gyarmati Zsolt, Kánya
László, Keve Étterem, Kevi Fémtömegcikk Kft., Kovács István, Luka Lajos, MENTÉSZ
Zrt., Molnár Ernőné, Molnár Zoltán, NUFARM Zrt., Pápai Virágbolt, Pappné Bencsik
Anita, Reizer Marianna, Sebestyén István, Soósné Kádár Katalin, Sudár Anett, Szabó
Ferenc, Szivárvány Üzlet, Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Szálló, Apartman és Kemping,
Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevei Szociális Szövetkezet 2012 munkatársai, Tűzoltó
Egyesület, Viky Ajándékbolt.
Köszönet a programra kilátogató érdeklőknek, bízom benne, hogy a nagy hőség ellenére
szép és kellemes élményekkel gazdagodtak.
Molnárné Vida Anna

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

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

ADJ VÉRT, ADJ
ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén,
a Művelődési Házban
2014. június 11-én, szerdán
8,00 - 12,30 óráig.
Ez úton szeretném megköszönni Keresztes
Roland lelkész úrnak a május 17-én
megtartott véradásunk támogatását!
Kovács Mária, Magyar Vöröskereszt

ORVOSI ÜGYELET
TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM
ALATT
Munkanapokon 17.00-tól
másnap reggel 7.00-ig.
Munkaszüneti napot megelőző nap
17.00-tól, a munkaszünetet követő napon
reggel 7.00-ig.
Tel: 56/221-304
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Ismét híres lett a
TVSE Birkózó
szakosztálya

Fogathajtó verseny
végeredménye
Póni fogatok:
Akadályhajtás
1. Nagy Sándor
2. Kóré Kitti
3. Kóré Lajos
Hibaidős akadályhajtás
1. Nagy Sándor
2. Takács Imre
3. Nánási Sándor

Kettes fogatok:
Akadályhajtás
1. Posztás Erika
2. Kerekes Attila
3. Bencsik Lajos
Hibaidős akadályhajtás
1. Posztós Erika
2. Gyarmati Zsolt
3. Kerekes Attila

Versenyen kívül:
1. Monoki Róbert Sándor
2. Tisza Beatrix
3. Nánási Bence

BIRKÓZÓK
HÍREI

A TVSE Birkózó szakosztálynak nem sok
pihenő jutott május hónapban. Május 1-én
Pécs városába indultak versenyzőink, ahol az
Országos Egyetemi bajnokságon vettek részt.
Id. Jakab Tibor szabadfogásban bronzérmes
lett, míg kötöttfogásban 5. helyen végzett.
Kelemen Zsolt birkózó
Jakab Gergő szabadfogásban és kötöttfogásban
felnőtt magyar bajnok lett!
is bronzérmes lett.
Kecskemét városában rendezték meg a felnőtt A dévaványai Serdülő Diák Utánpótlás
versenyen aranyérmet szereztek: Juhász Beáta,
szabadfogású Magyar bajnokságot . A rangos
Molnár Kitti, ezüstéremmel tértek haza: Nagy
versenyen 57 kg-os súlycsoportban túrkevei Zsombor, Sallai Gabriella, Lucza Ferenc,
siker született Kelemen Zsolt révén. Az arany
Németh Doroti, Simon Mária, míg bronzérmet
döntőben 14:4 es győzelmet aratott, és ezzel szereztek: Kovács Csaba, Kovács Katalin és
magyar bajnoki címet szerzett.
Skultéti Marianna.
Kelemen Zsolt Kiss Kálmán mesteredző Az Abonyban megrendezett Nemzetközi
keze alatt nevelkedett. A könnyűnek nem Felnőtt, Kadet, Serdülő, Diák Utánpótlás
nevezhető családi körülmények dacára verseny eredményei: aranyérmes Juhász Beáta,
sikerült a csúcsra jutnia, hiszen a Magyar ezüstérmet szereztek: Füleki Edit, Simon
Birkózó válogatott keret tagja. Kiss Kálmán Mária, Molnár Kitti, valamint bronzéremmel
irányítása alatt minden korcsoport rangos tértek haza: Kovács Katalin, Sallai Gabriella,
versenyét megnyerte. Orosházára (kiemelt Németh Doroti. Felnőtt korcsoportban Juhász
birkózó egyesület) sikerült beiskolázni és a József szintén harmadik helyezett lett. IV.
birkózást is ott folytatta tovább, nem hiába. helyet sikerült szereznie Csík Kittinek.
Kiss Kálmán mesteredző
Kettős egyesületi névhasználattal versenyez,
Juhász József utánpótlás edző
az Orosházi Spartacus klub-Túrkevei VSE
színeiben. Eredményességével öregbítette a
TVSE Birkózó Szakosztály hírnevét. A TVSE
Birkózó Szakosztály nevében gratulálunk
Kelemen Zsolt FELNŐTT MAGYAR
BAJNOKUNKNAK!
Kiss Kálmán mesteredző
Juhász József utánpótlás edző

TÚRKEVE

Sport

2014. JÚNIUS

ORSZÁGOS
KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ
TORNA
2014. június 21-én, immáron 20. alkalommal
kerül sor a Munkáspárt által szervezett
kispályás labdarúgó tornára Túrkevén. A
sportbarátoknak szóló esemény programja:
7,30-8,30 A csapatok regisztrálása, sorsolás
/helyszín: Ványai középiskola/
8,30-9,00 Megnyitó
9,00-9,30 A csapatok eligazítása
9,30-13,30 Csoportmérkőzések /2x15 perces
játékidő/
13,30-13,45
A
továbbjutó
csapatok
regisztrálása, sorsolás
13,45-16,15 Játék a négy közé jutásért,
elődöntők, döntő
16,30 A program zárása, eredményhirdetés,
díjkiosztás
A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak!
A nevezési határidő: 2014. június 14.
További információ: Csajbók Ferenc
/tel.: 06/30-286-6474, 06/56-361-929,
e-mail: apaatok@freemail.hu/

Fontos évfordulót ünnepel a
TVSE dzsúdó szakosztálya

Négyéves a Túrkevei Városi Sportegyesület
(TVSE) dzsúdó szakosztálya, számolt be
Ozsváth Attila edző.
– Élek-halok a sportágért, még a rendőrség
kötelékében ismerkedtem meg a dzsúdóval –
mondta.
– Nagyon sokat köszönhetek Szántó Dezsőnek
és Maxim Mátyásnak. Mondhatni a nulláról
indultunk, akkoriban azt mondták: nem
adnak egy évet és megszűnik Túrkevén a
dzsúdó-oktatás. Szerencsére rácáfoltunk! Ma
már országszerte ismertek a versenyzőink,
a szakosztály létszáma az utóbbi időben
megháromszorozódott, mintegy ötvenen
vagyunk. Versenyzőink a nemzetközi
versenyeken is kiválóan szerepelnek. Magyar
Kupa győztesünk Nádudvari Emese, akire
nagyon büszkék vagyunk. Kiemelném még
Kovács Zoltán, Balogh Sándor, Magyar Gréta
és Horváth Ágnes versenyzőket. A kisebbek
között Simon Éva, Nádudvari László és

Horgászverseny
Szajolban
A túrkevei horgászegyesület soron következő
horgászversenyét június 29-én vasárnap
tartja az Alcsi-szigeti Holt–Tisza II. számú
versenypályáján a szajoli gáztározók mögött.
Indulás autóbusszal a COOP áruház elől
reggel 06.30-kor. A verseny 12.00-ig tart, kb.
13.00-ra érkezünk vissza. Két bottal, azon 3-3
horoggal, úszós vagy fenekező készséggel
egyaránt lehet horgászni. Kedvezményes
napijegyet kaptunk, melynek ára 500.- Ft. Ezt
az összeget az autóbuszon szedjük be, a busz
költségét az egyesület téríti.
Németh István, elnök

Fekete Viktória szoktak érmekkel hazatérni a
versenyekről. Készülünk a diákolimpiára is,
tavaly nagyon jó eredményekkel értünk haza.
Igaz, elég fanatikus vagyok, az elvárás, hogy
legalább heti négy edzésen részt vegyenek
a dzsúdósok. A versenyzők pedig heti öt
alkalommal látogatnak le az edzőterembe –
számolt be.
Íme, a május 11-én, Kiskőrösön megrendezett
Közép-Magyarországi Régiós bajnokságon
elért eredményük: nyolc arany-, két ezüst- és
egy bronzérem, mely a csapat számára a III.
helyezést jelentette. Érmesek: Pető Péter II.
hely, Horváth Csongor II. hely, Veres Zoltán
III. hely. Bajnokok, vagyis aranyérmesek
lettek: Ferencz Janka, Vincze Ottó, Lénárt
István, Fekete Viktória, Nádudvari Emese,
Horváth Ágnes, Kovács Zoltán, Balogh
Sándor. Újabb sikerükhöz szívből gratulálunk
fsz

B I L I Á R D
Talán kissé megkésve, de annál nagyobb
örömmel közöljük a TVSE Biliárd
szakosztályának legfrissebb eredményeit: Az
Országos HandiCap három falas versenyen
címvédés történt. A tavalyi győztes, Simon
László duplázott! A húsvéti ünnepek miatt az
eredetileg két naposra tervezett verseny egy
napra zsugorodott, ahol a hangulat magán
viselte az akkor közelgő ünnep örömét. Az
örömöt persze a túrkevei szakosztály tagjainak
sikere tette teljessé, hiszen a négy kiírt kupából
hármat a kevi biliárdosok gyűjtötték be. I.
Simon László /TVSE/, II. Rovó József
/Budapest/, III. Hudák János és Ratkai Sándor
/TVSE/.
Az eredményekhez szívből gratulálunk!
főszerk.
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