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Túrkeve város és a Gyógyfürdő Kft. 
életében  mérföldkő  az  új  négy  évszakos 
épület megszületése. A fél éve megkezdett 
nagy munka során – ahogy mondani szokták 
– már látszik a fény az alagút végén. 2014. 
június 26-án megtörtént a próbaüzemi 
átadás.  Perge  József,  a  Gyógyfürdő  Kft. 
vezetője tájékoztatott, hogy mit is jelent ez 
a fogalom: „A próbaüzemi átadás kezdetétől 
számított  sikeres  vízminta-eredmény  után 
lehet  a  próbaüzemet  lezárni. A  jogszabály 
értelmében ez 15 nap, melytől a próbaüzem 
eredményének függvényében el lehet térni. 
Június 30.  a műszaki átadás-átvétel napja, 
ahol a szakhatóságok játsszák a főszerepet. 
Amennyiben sikeres, onnan számítva 30-60 
nap a tényleges használatbavételi engedély 
megszerzése. Ezt az időt szeretnénk a 
lehető legrövidebbre szorítani, hogy 
vendégeink mihamarabb birtokba vehessék 
az új komplexumot. Egy bizonyos: a 
fürdővendégek kizárólag a használatbavételi 
engedély után használhatják a szolgáltatások 
mindegyikét,  hiszen  komoly  felelősséggel 
jár  fürdőbe,  vízbe  engedni  a  vendégeket. 
Ehhez baktériumfertőzés-mentes 
vízminta szükséges. A Túrkeve Termál- és 
Élményfürdő turisztikai szolgáltatásainak 
fejlesztése című projekt ünnepélyes 
átadására  június  26-án  került  sor,  melyen 
Perge József, a beruházó és működtető 
Gyógyfürdő Kft. igazgatója ismertette a 
beruházás folyamatát, ezt követően dr. 
Szabó Zoltán polgármester a fürdőfejlesztés 
szerepéről beszélt. Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, országgyűlési 
képviselő  mindezek  után  egy  ünnepélyes 
szalagátvágással útjára bocsátotta a végleges 
használatbavételt megelőző próbaüzemet.
                                                                fsz.

Kezdődhet a 
próbaüzem
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Megérkezett  a  hivatalos  okirat  arról,  hogy  a  XVI.  Kevi  Juhászfesztiválon  2014.  május 
17-én REKORD született 2837 fő részvételével. Felállításra került „az egy helyen és egy 
időben legtöbb Kevi Birkapörköltet kóstoló ember rekordja”! A Magyarországi Rekordok 
Regisztrátora  azoknak  a  személyeknek  és  szervezetnek  adott  ki  DIPOMÁT  eme  jeles 
eseményről,  akik  nélkül  nem  jöhetett  volna  létre  a  városunk  életében  eddig  egyedülálló 
rekord. 
Köszönet az alábbi közreműködőknek a közös siker elérésében kifejtett jószándékú 
munkájukért:  Ferencz  László,  Kovács  Károly,  Kovács  Sándor,  Kelemen  Tamás, 
Madarasi Zsolt, Nagy László, Nagyné Bedő Ildikó, Ozsváth Sándor, Dr. Szabó Zoltán, 
Tereminé Hanász Judit, Tóth Tibor                  Nné BI

„Kishazánkból”, Túrkevéről Tiszafüred felé 
haladva  Kenderes,  Bánhalma,  Kunhegyes, 
Kunmadaras irányába több település 
szélén kisebb- nagyobb szalmabábok és 
szalmából készült tárgyak, avagy élőképek 
fogadják az arra utazókat egész évben. 
Érdekes, hogy mindig rendben van a 
„ruhájuk”, állnak a „lábukon”. Egyes 
helyeken  évente  többször  „át  is  öltöznek”. 
Derűsen, jó ügyet szolgálva első köszöntői 
ők  a  településekre  érkezőknek.  Jó  érzés, 
felüdítő  látvány  a  velük  való  találkozás! 
Gondoljunk csak bele, mit érezhetett az 
az  illető,  aki  Túrkevén  a  Juhászfesztivált 
követő  1  hétben  3-szor  láthatta  azt,  hogy 
„fej”  nélkül  árválkodik  egy  férfi  és  egy 
nő  szalma  test!    Nagyon  szomorú,  hogy 
vannak olyan emberek közöttünk, akik 
abban  lelik  örömüket,  hogy  romboljanak, 
próbálják megtörni a lelkét egy eszmének, 
egy jelképnek. Vigyázzunk közösen a 
szépre, a jóra! Nem hiszem, hogy bárkinek 
is árthat egy városszéli népies üdvözlő pár! 
Nem  adjuk  fel!  Jövőre  is  lesz Túrkevének 
szalmabábja! Tavaly a ruhát kellett 
többször  visszatenni,  az  idén  a  „fejeket”, 
jövőre  már  remélhetőleg  egy  testben  egy 
lélekként örülhetünk hosszú ideig a szépen 
felöltöztetett szalmabáboknak! Vigyázzunk 
rájuk közösen!                           Nné B.I.

Vigyázzunk a 
szalmabábokra! DIPLOMA

   KEVI BIRKAPÖRKÖLT
KÓSTOLÁSRÓL

A  június  1-i,  vasárnapi  szentmisén  vette  át 
a  túrkevei  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  azt 
a  Szent  Flórián  szobrot,  amit  a  katolikus 
plébános hozott ajándékba Lengyelországból.
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének 
szobra nem hiányozhat a laktanyákból. 
A túrkevei Önkéntes Mentő és Tűzoltó 
Egyesület egy hónappal beiktatása után 
ajándékba kapott egy ilyen szobrot, ami 
egyenesen Lengyelországból érkezett. Az 
ajándékot Ondavay Tibor pápai prelátus 
plébános  adta  át  ünnepélyes  keretek  között 
az egyesület képviselőinek. Sörös Tibor 
parancsnok meghatottan vette át az ajándékot, 
amit  ígérete  szerint  nagy  becsben  tartanak 
majd.                                                        főszerk.

Szent Flórián vigyáz rájuk…

2014. július 20-án a mozi parkolójában újra megrendezésre kerül a Gulyásrekord. 
Támogató-jegy elővételben és a helyszínen is egyaránt 400 Ft/db egységáron vásárolható. 

A befolyt összeggel a Mentő és Tűzoltó Egyesületet, valamint a Túrkevei Református 
Egyházközséget a templom orgonájának felújítását támogatjuk.

Gulyásrekord 2014

Ünnep
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Több hónapos előkészítő folyamat után találkoztak a Magyar Kultúra 
Lovagrend tagjai 2014. június 20-22 közötti hétvégén,  Túrkevén. 
A  Magyar  és  Egyetemes  Kultúra  Lovagja  elismeréseket  a  Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma adományozza 1999 óta, minden 
évben, a Magyar Kultúra napján, január 22-én kerülnek a lovagi címek 
átadásra,  gálaműsor  keretében  Budapesten.  A  lovagi  elismerésekre 
közösségek tehetnek javaslatot, minden évben az októberben megjelenő 
felhívást  követően. A  javaslatokat  a  kuratórium  és  tanácsadó  testület 
értékeli,  véleményezi,  majd  megszületik  a  döntés. Az  idei  évben  12 
személy kapott elismerést, a korábban, évenként 36, az elmúlt másfél 
évtized során több mint 500 lovagi címet adományozott a kuratórium. Az 
elismertek között több posztumusz adományozott is szerepel. Az elmúlt 
másfél  évtized  alatt  elismertek  közül  többen  már  távoztak  közülünk 
örökre. A posztumusz kitüntetettek és az elismerés átvételét követően 
elhunytak emlékét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Aranyosapátiban 
létrehozott emlékhely kopjafái őrzik. Minden év szeptemberében 
az  Európa  Kulturális  Napon  emlékezünk  elhunyt  lovagtársainkra  és 
állítjuk fel az emléküket őrző kopjafájukat az aranyosapáti emlékhelyen. 
Jelenleg 104 kopjafa hirdeti életük maradandó értékét lovagtársainknak. 
A Magyar Kultúra Lovagrend 2004. július 7-én alakult meg Túrkevén. 
A  lovagi  cím  birtoklása  nem  teszi  kötelezővé  a  lovagrendi  tagságot. 
Természetesen a lehetőség a tagsági viszonyra minden lovag számára 
nyitva áll. A Kultúra Lovagrendjének jelenleg 220 tagja van. A 2004-
es  megalakulás  óta  a  lovagrend  tagjai  évente  májusban,  Tihanyban 
találkoztak.  Az  idei  jubileumi  évben  Túrkevére  hívtam  és  vártam 
lovagtársaimat. A helyszínválasztásnak több oka is volt: mindenekelőtt 
szerettem volna bemutatni városunkat, Túrkevét, mind azt a törekvést, 
amely arra irányul, hogy befogadó, vendégszerető városunkat, annak 
lakóit közvetlenül is  megismerhessék  az idelátogatók. Természetesen 
egy másik szempont is fontos volt, az tudniillik, hogy a lovagi 
tevékenységünkről  is  közvetlen  információt  kapjunk  egymástól.  A 
túrkevei találkozóra Európa több országából – Norvégiából, Szerbiából, 
Ukrajnából – és az anyaországi településekről mintegy ötven fő 
érkezett.  A  túrkevei  tartózkodás  költségeit  mindenki  maga  fedezte. 
Június 20-án dél körül megérkeztek az első résztvevők, akik a délután 
megnyíló kiállítás anyagát hozták: Darabán János festőművész a Felső-

Tisza  menti,  kárpátaljai  Rahóról  és  Rosengart  Béla  szobrászművész 
Budapestről.  A  kiállításukat  ugyanezen  nap  délutánján  Nick  Ferenc 
lovagtársam, a Falvak Kultúrájáért  Alapítvány kuratóriumi elnöke 
nyitotta meg a Kópia Cukrászdában. Szombat délelőtt eszmecserével 
folytatódott  a  találkozó  „Honnan  hová?  Hogyan  tovább”  gondolatok 
mentén.  Nyitó  gondolatokként  ismertettem  Túrkeve  jelenét,  fontos 
elképzeléseket a jövőt illetően. Nick Ferenc a közösség közelmúltjáról 
és  a  terveiről  szólt.  A  hallottak  alapján  egyértelmű  volt  most  is  az 
elszántság, a jövőbe vetett hit: tegyünk meg mindent másokért, 
környezetünkért. Szombaton a mintegy ötvenfős közösség tagjai 
lovas kocsikkal Ecseg-pusztára, Balogh János emlékhelyére utaztunk. 
Megkoszorúztuk Balogh János szobrát, majd az alföldi táj szépségében, 
a  puszta  varázslatos  világában  gyönyörködhettünk.  Szombat  este  a 
Múzeumok éjszakája program részesei lehettünk, örömmel hallgattuk 
az Ifjú Tehetségek Társulatának dalait. Módunk volt a helyszínen lévő 
kemencében sült kenyérlángos megkóstolására is. Ez utóbbi lehetőséget 
Molnárné Vida Annának, az Alföldi Barangolás Egyesület elnökének 
és segítőinek köszönhettük. Vasárnap a református templomban Pocsai 
Vince beregszászi, kárpátaljai, lelkész igehirdetését hallgathattuk, 
a  katolikus  templom  szentmiséjén  Ondavay  Tibor  plébános,  pápai 
plerátus  köszöntötte  a  megjelent  lovagtársaimat.  Délelőtt  a  Vadász 
Pál  Kiállítóterem  és  a  Kevi  Kör  Pince  Galéria  értékeit  is  megnézték 
vendégeink, sőt ezt követően lovas kocsis városnézésre is sor került. 
Az ebéd után fájó, könnyes búcsúzást követően utaztak el a Lovagrend 
találkozó résztvevői. Vendégeink dicsérték az itt tapasztaltakat, a 
fürdővíz gyógyító hatását, a kevi ember kedvességét, közvetlenségét. 
Ígérték,  hogy  kedves  emlékeket  visznek  magukkal,  és  nemcsak  ők 
jönnek vissza hozzánk, de baráti, ismerősi körökben is elmondják, hogy 
miért érdemes Túrkevére jönni, pihenni, gyógyulni, regenerálódni!
                                                               Dr. Szabó Zoltán, polgármester

U.i. E sorok írója 2001. január 22-én lett a Magyar Kultúra Lovagja, 
majd tíz évvel később, 2011. január 22-én az Egyetemes Kultúra Lovagja 
és ekkor lett alapító lovag is, az 1. számú lovagi lánc tulajdonosa.
Száz éves korában bekövetkezett haláláig, az 1. számú alapító lovagi 
láncot Búza Barna szobrászművész viselte.

A KULTÚRA LOVAGREND TAGJAI 
TALÁLKOZTAK VÁROSUNKBAN

Június 4-én egy örömteli eseménynek lehettek tanúi az öreg Alma Mater falai Jászberényben.  
14 öregdiák 60 éves találkozóját ünnepelte. A szeretet légköre árasztotta el a kis szobát, ahol 
az osztályfőnöki óra zajlott. Megemlékeztünk drága elhunyt tanárainkról, akik tudásuk legjavát 
nyújtották  négy  éven  át  azért,  hogy  kis tanítványainknak  a  maximumot  adhassuk. Nem 
feledkeztünk  el  azokról  a  kedves  osztálytársainkról  sem,  akik  már  nem  lehetnek  közöttünk, 
de  lélekben  mindig  velünk  vannak.  Gyertyát  gyújtottunk  a  tiszteletükre. Aztán  jöttek  sorban 
az  élménybeszámolók.  Az  50.  érettségi  találkozó  óta  minden  évben  találkozunk  valamelyik 
osztálytársunknál. Remélem, hogy még sikerül néhányszor összejönnünk! Boldog vagyok, hogy 
megérhettem ezt a napot, hálát adok a sorsnak, hogy e gyönyörű hivatást választottam.
               Bori Lászlóné Varga Mária, nyugalmazott tanítónő

60 éve a pályán
Lassan  másfél  hónapja,  hogy  egyik  kis 
óvodásunk,  Rácz  Lilikéék  Ábrahám  úti 
lakóházának  teteje  porig  égett.  A  család 
megsegítésére összefogott a Kálmán 
király  úti  óvoda  közössége  –  gyerekek, 
szülők, dajkák, óvónők. Garázsvásár 
jellegű árusítást szerveztünk, hogy annak 
bevételével lehetőségeinkhez mérten 
segítsük a család talpra állását. Az óvónői 
kezdeményezésre induló, interneten is 
közzétett  akciónk  sikerrel  járt.  A  család 
legnagyobb értékére, otthonukra lassan 
új  tető  kerül,  és  Lilike  is  elfelejtheti  azt 
a szörnyű éjszakát. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mindazoknak 
a túrkeveieknek, akik értékesíthető 
adományokkal, felajánlásokkal, illetve 
vásárlásaikkal közreműködtek célunk 
elérésében, és külön köszönjük a 
lebonyolításban nagy szerepet vállaló 
szülők önzetlen segítségét is.

Pappné Bencsik Anita és Mészárosné 
Debreceni Olga óvodapedagógusok

KÖSZÖNJÜK!
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Túrkeve Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a túrkevei Finta Múzeum múzeum igazgató 
(magasabb vezető) beosztás ellátására. 
A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozatlan  idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott 
időre, 2014. december 1-től 2019. november 30-ig szól. 
A munkavégzés helye: Finta Múzeum 5420 Túrkeve, Attila út 1., 
Vadász Pál Kiállító terem 5420 Túrkeve, Kossuth út 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Az intézmény szakszerű, jogszerű működésének 
biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az 
intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a 
pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás. 
Feladata a település kulturális örökségének megőrzése, ápolása. 
Kiállítások, szakmai rendezvények szervezése.
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Egyetemi szintű szakirányú végzettség
Múzeumi területen szerzett - legalább 5 éves szakmai tapasztalat

Előnyt jelent a tárgyalás szintű idegennyelv ismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget, felsőfokú szakképzettséget, nyelvismeretet 
igazoló okmányok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak 
és a pályázat anyagának  kezeléséhez 
Szakmai  gyakorlatot tartalmazó részletes szakmai 
önéletrajz 
Az  intézmény  vezetésére  vonatkozó,  szakmai  elképzeléseket 
tartalmazó vezetői program 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás 2014.
december  1.  napjától  tölthető  be.  A  pályázat  benyújtásának 
határideje: 2014. szeptember 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Túrkeve Város 
Önkormányzata címére történő megküldésével – 5420 Túrkeve, 
Petőfi tér 1. 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt: Dr. 
Szabó Zoltán polgármester.
Tel: 56/361-253. E-mail: polgarmester@turkeve.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.11.30.
Közzététel  helye:  Közigállás  honlap,  Oktatási  és  Kulturális 
Közlöny, Túrkeve honlap, Túrkeve újság
       

P Á L Y Á Z A T

Túrkeve Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és 
Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozatlan  idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott 
időre, 2014. december 1-től 2019. november 30-ig szól. 
A munkavégzés helye: Túrkevei Városi Művelődési Intézmény 
és Könyvtár 5420 Túrkeve, Táncsics M. út 16., Művelődési Ház, 
Petőfi tér 2-4. Városi Könyvtár
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
Az  intézmény  szakszerű,  jogszerű  működésének  biztosítása, 
szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, a 
pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás. 
Feladata a település kulturális örökségének megőrzése, ápolása. 
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás, rendezvények 
szervezése. Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői 
programja  és  a  fenntartó  által  jóváhagyott  szakmai  program 
alapján végzi.
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
Főiskolai, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával  összefüggő  egyes  kérdések  rendezéséről  szóló 
a 150/1992.(XI.20.)  Kormányrendeletben meghatározott 
feltételek
Közművelődés  területén  szerzett  -  legalább  5  éves  szakmai 
tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget, felsőfokú szakképzettséget igazoló 
okmányok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul személyes adatainak 
és a pályázat anyagának kezeléséhez 
Szakmai gyakorlatot tartalmazó részletes szakmai önéletrajz 
Az  intézmény  vezetésére  vonatkozó,  szakmai  elképzeléseket 
tartalmazó vezetői program 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. december 1. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 30. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Túrkeve Város 
Önkormányzata  címére  történő  megküldésével  5420  Túrkeve, 
Petőfi tér 1. 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt: Dr. 
Szabó Zoltán polgármester.
Tel: 56/361-253. E-mail: polgarmester@turkeve.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2014.11.30.

Közzététel  helye:  Közigállás  honlap,  Oktatási  és  Kulturális 
Közlöny, Túrkeve honlap, Túrkeve újság
       

P Á L Y Á Z A T

Önkormányzati hírek
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2014. június 20-a újabb kiemelkedő mérföldkő a Sebestyén Kft. életében. Ekkor került sor a 
Darányi  Ignác  terv  keretein  belül  megvalósuló  állattartó  telep  korszerűsítési  beruházásának 
alapkőletételére,  melyen  megjelent  dr.  Fazekas  Sándor  Földművelésügyi  miniszter,  a  terület 
országgyűlési  képviselője,  Vida  Tamás  Túrkeve  Város  alpolgármestere,  Hubai  Imre  Csaba 
a JNSZ Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, a pályázat építészeti és kivitelezési 
munkálatait végző Hettyei Éptech Kft. ügyvezetője Hettyei Norbert, Vranovics Károly eszköz-
üzletágigazgató,  Mozsár  Andor  marketingigazgató  a  pályázat  technológiai  hátterét  biztosító 
Alpha-Vet  Kft.  részéről.  Az  ünnepségen  jelen  volt  Kereszti  Roland  református  lelkész,  aki 
megáldotta a beruházás alapkövét, valamint munkatársak, jó barátok, köztük Ungvári Miklós, 
aki a sportéletben társa Sebestyén Sándornak, a kft. vezetőjének. Az ünnepségen a kft. vezetője 
az alábbiakban ismertette a projektet: „Tősgyökeres túrkevei család gyermekeként - 1994-ben - 
iskolai tanulmányaim befejezése után kezdtem el mezőgazdasági tevékenységemet, oly módon, 
hogy  nagyszüleimtől  (akik  sajnos  már  nem  lehetnek  itt)  kárpótlási  jegy  útján  kaptam  8 AK 
legelő területet Túrkeve külterületén. Később ehhez haszonbéreltem és vásároltam területeket, 
ahol egyéni vállalkozóként kezdtem el gazdálkodni. Egyben a mezőgazdasági növénytermesztés 
mellett belecsöppentem az állattenyésztés juhászati ágazatába. Kezdetben 140-150 anyajuhhal 
foglalkoztam, ami a mai napra 1200 egyedre növekedett. Gazdálkodásom három fő tevékenysége 
a  mezőgazdasági  növénytermesztés,  mezőgazdasági  bérmunka  szolgáltatás  és  állattenyésztés 
gyepgazdálkodással. A családi gazdálkodási formátumot nem adtuk fel és ugyancsak működtetünk 
családi gazdaságon belül növénytermesztést és állattenyésztést egyaránt. Az átalakulást követően 
a mezőgazdasági tevékenységem is megváltozott, miszerint lehetőség nyílt egy Európai Uniós 
támogatási  rendszernek  megfelelni,  amely  erre  a  térségre  nézve  plusz  jövedelmet  biztosított 
és ekkor kezdődött el az első Agrár Környezet Gazdálkodási ciklusom, amely már a harmadik 
ciklus  végénél  tart.  Gazdálkodásom  során  nagyon  nagy  figyelemmel  kísértem  azon  EU-s 
pilléralapokat,  amelyben  az  állattartó  telepek  korszerűsítése,  újjáépítése  folyik,  és  így  került 
előtérbe, vált szükségessé az ÁTK4 pályázat. A pályázatot 2012 nyarán, határidőn belül sikerült 
beadnunk és 2012 decemberében határozat útján tájékoztattak, hogy meg is nyertük. E pályázat 
hivatalos alapkőletételén vagyunk most jelen, melynek kivitelezését a Hettyei Éptech Kft. és 
az Alpha-Vet Kft., mint generál kivitelezők segítették. 2014 tavaszán sikerült megkezdenünk 
a projektet, melyből néhány munkafázis már kirajzolódni látszik. A megvalósítandó telephely 
alapterülete  közel  5  ha.  4  db  acélvázas  szín  1200  férőhelyes  juhhodályként  fog  szolgálni. 
Az  udvaron  továbbá  egy  nyitott  szénatároló,  egy  zárt  raktár,  valamint  beton  silótároló  lesz, 
amely  kiszolgálja  az  állatok  takarmányozását,  továbbá  szerves  trágyatároló.  Megvalósításra 
kerül egy újfajta technológiával ellátott fejőház, 2x24 férőhelyes fejőberendezés és tejhűtő. A 
megújuló energiát kihasználva meleg vizes fürdető is épül, ami az állatok legelőre való ki- és 
behajtásakor megóvja az állatokat a külső élősködőktől. Ebben a projektben fog megvalósulni 
egy hídmérleg és többfunkciós állatmérleg beállítása is. A telepet szilárd útburkolat veszi körül. 
Az Alpha-Vet Kft. a juhtakarmányozáshoz és bárányneveléshez szükséges körrács, etető, itató 
berendezések,  ellető  boksz,  kezelőkaloda,  terelőkorlát,  karám,  fejőállások,  tejhűtő,  füljelző 
leolvasó,  térfigyelő  rendszer  létrehozásában  játszik  szerepet.  Ezzel  az  épületkomplexummal 
a telepen a munkaerő kapacitás 6-8 fővel fog emelkedni. Az állattartásban résztvevő állandó 
foglalkoztatottak számát 1 főről 3 főre növeljük. Fiatal állattenyésztő szakmunkást is tudtunk 
alkalmazni. Az állattenyésztésben ki kell emelni a mezőgazdasági gépészek munkáját, hiszen 
egész  évben  3-4  hónapos  munkaintervallumban  vesznek  részt  az  állatok  takarmányozásának 
kiegészítő munkálataiban. Sikeres 2014-es évet kívánok mindannyiunknak!” Vállalkozásához, 
a projekt mielőbbi megvalósulásához erőt és kitartást kívánunk a Sebestyén Kft. vezetőjének és 
munkatársainak!                   főszerk.

Alapkőletétel a Sebestyén Kft.-ben

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
2011 közepén kezdett bele a Túrkeve 
határában található Pásztó-pusztai legelő 
rekonstrukciójába az Európai Unió 
Life programja segítségével. A terület 
eredetileg hagyományosan is legelőként 
volt hasznosítva, ugyanakkor a legelő 
állatok  számának  csökkenése  nem  tett  jót 
ennek  a  pannon  szikes  gyep  állapotának. 
A  gépi  kaszálás  megjelenésével  a  terület 
gyomosodásnak indult, így a környéken 
fészkelő ragadozó madarak (kékvércse, 
vörös vércse és kerecsensólyom) is 
elmaradoztak. Egyesületünk a terület 
helyreállítását tűzte ki célul úgy, hogy 
őshonos háziállatok segítségével kezeli 
a területet.  A régi fajták többek között 
azért  is  bírnak  nagy  jelentőséggel,  mivel 
szükséges, hogy ezen fajták génállományát 
megőrizzük az utókor számára. Sokak 
számára  lehet,  hogy  ez  nem  nagy  érték, 
hiszen  fenntartásuk  sokszor  gazdaságtalan 
(főként  nagyüzemi  körülmények  között), 
ugyanakkor nagy lehetőségek rejlenek 
– a turisztikai attrakciókon kívül – a 
későbbi nemesítési eljárásokban is. A gyep 
kezelésében  nagy  szerepet  szántunk  –  és 
persze  szánunk  a  későbbiekben  is  –  ezen 
fajtáknak. A területet több részre osztottuk és 
vizsgáljuk, milyen változások következnek 
be  a  flóra  és  a  fauna  változásában  akkor, 
ha különböző állatokkal legeltetünk. 
Van  kijelölt  területünk,  ahol  lovak,  van, 
ahol magyar tarkák, van, ahol juhok, 
birkák legelnek, és természetesen van egy 
referencia területünk is, amit az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően kezelünk. Az 
eredmények  azt  mutatják,  hogy  a  kezelt 
területeken a gyomosodás nagyon gyorsan 
visszaszorul. Az adottságokhoz illő eredeti 
növényzet ismét megjelenik és terjed. 
A növényzethez (fajokhoz és mérethez) 
kötődő madárfajok ismét megjelennek, 
hiszen a legeltetéssel nagyjából állandó 
szinten  tartható  a  növényzet,  így  a  földön 
fészkelő  fajok  újra  tudnak  fészket  rakni, 
a ragadozók tudnak vadászni. A Life+ 
programunk  2014.  december  31-én  zárul, 
ugyanakkor az elkezdett munkát tovább 
folytatjuk a legeltetéses állattartás, az 
őshonos háziállatok és a természet védelme 
érdekében.                                       Szász Béla

Őshonos 
háziállataink 

a Pásztói-legelőn

Az alapkőletétel ünnepélyes pillanatában Sebestyén Sándor ügyvezető, dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter és Vida Tamás Túrkeve Város alpolgármestere
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A  Mezőtúri  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  a  rövidesen  kezdődő 
mezőgazdasági betakarítási munkák kapcsán, az alábbi, jogszabályokon 
alapuló tájékoztatást teszi közzé:

ARATÁS
A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút mentén kell először 
elvégezni. A  learatott  kalászos  terményt,  szalmát  a  közúttól  legalább 
25 méter távolságra szabad elhelyezni. Ha a távolságok nem tarthatók, 
akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg, a szálas 
takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A közút mentén 
az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni. 
Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető 
fülkéiben sem szabad. Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 
méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet 
kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához 
megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

SZÉRŰ, ROSTNÖVÉNYTÁROLÓ, KAZAL
A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- 
stb. kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

 A TARLÓ ÉS A NÖVÉNYI HULLADÉK ÉGETÉSE 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet a lábon álló növényzet, tarló, illetve 
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (tarló, 
szármaradványok, stb.) égetését TOVÁBBRA is MEGTILTJA!
Engedély nélküli nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – 
elemi kár kivételével – bármilyen más okból eredően kigyullad. 
Levegővédelmi  bírság  megfizetésére  köteles  az  a  természetes  vagy 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely, a levegővédelmi követelményeket nem tartja be. A bírságot a 
környezetvédelmi hatóság (környezetvédelmi felügyelőség) a mulasztás 
körülményeinek, súlyosságának, időtartamának és ismétlődésének 
egyedi mérlegelésével, kötelezettségszegésenként külön-külön állapítja 
meg,  és  veti  ki.  Kérjük  a  külterületi  munkák  során,  ezt  fokozottan 
vegyék figyelembe!

A MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási 
és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek 
megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és 
jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására 
alkalmas  tűzoltó  készülékkel  is  ellátott  erő-  és  munkagép,  valamint 
egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a 
betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. 
A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, 

amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes I. fokú 
tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét 
követő 8 napon belül az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 
Az  üzemelő  erő-  és  munkagép  kezelője  szükség  szerint,  de  legalább 
naponta  egyszer  köteles  a  kipufogó-vezeték  és  szikratörő  műszaki 
állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén 
megtisztítani. A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, 
a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell 
elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Erő- és 
munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng 
használatával  jár,  vagy  üzemanyag  elfolyásával  járhat,  gabonatáblán, 
szérűn  és  a  rostnövénytároló  területén  nem  végezhető.  Munkaszünet 
idejére az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a 
lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 
15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől 
mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 
3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és az 
egyéb  munkagépet  elhelyezni.  Az  arató-  és  cséplőgépet  hajlékony 
földelő-vezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, 
villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni. Az erő- 
és munkagépet, arató- és cséplőgépet a kezelő üzemeltetés közben nem 
hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet. A szalmaösszehúzást és a 
kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan 
távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak 
elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A szalmaösszehúzásban 
és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától 
rendszeresen  meg  kell  tisztítani.  Az  összehúzott  szalma  alapterülete 
nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

TŰZJELZÉS
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt 
haladéktalanul jelezni. A tűzjelzés és más hívásokkal szemben 
elsőbbséget élvez. Jelzésnél a legfontosabb a helyszín minél pontosabb 
megjelölése  (település,  utca,  házszám,  külterület  esetén  bármi,  ami  a 
beazonosítást  és  a  tájékozódást  segítheti),  mert  a  hívások  fogadását 
központi  diszpécser-szolgálatok  végzik  és  ők  értesítik  a  beavatkozó 
helyi tűzoltóságot.

Bővebb felvilágosítás: 06-56/516-225; 06-56/550 565
Segélyhívószámunk: 105

Tűz- és balesetmentes aratást kívánunk!
Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

  Liszkai Zoltán tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

Ezúton  tájékoztatjuk  Túrkeve  Város  lakosságát,  hogy  a  Berettyó-
Körös Ivóvízminőség-javító projekt keretében az ivóvízhálózaton 
2014. június 30-tól   2014. július 11-ig (a hétvége kivételével)
hálózattisztítási munkákat végeznek.
A kiértesítésre került utcákban, a megjelölt napokon 8-18 óra 
között, 3 – 4 órás vízhiány várható.
A  tisztítás  ideje  alatt  az  ivóvíz  zavarossá  válhat,  fogyasztása  nem 
jelent az egészségre veszélyt, de célszerű azt ülepíteni. A zavaros víz 
a munkák befejezését követően a kerti csap rövid idejű megnyitásával 
távozik a rendszerből. 
Kérjük, hogy a megjelölt időpontokban az ivóvízzel üzemelő 
berendezéseket (mosógép, mosogatógép, boyler, stb.)  ne használják, 
és  szociális  célra  (főzés,  WC  öblítés,  kézmosás  stb.)  előzetesen 
vételezzenek  vizet.  A  nem  szabványszerű  vízhálózati  rákötések  és 
bekötések esetében keletkező károkért sem a kivitelező, sem a TRV 
Zrt., sem Túrkeve Város Önkormányzata nem vállal felelősséget. 
Amennyiben a hálózatmosatás során és azt követően bármilyen 
vízszolgáltatási hibát észlelnek (pl. nem folyik a csapból víz, csőtörés 
jelét tapasztalják az ingatlan előtt), azt kérjük jelezzék a +36 70 681 
6035 / +36 56 951 419 telefonszámokon.
A türelmüket és szíves megértésüket előre is köszönjük.
Kelt: Túrkeve, 2014. június 25.

TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Vajda István július 21- augusztus 3., augusztus 18 –augusztus 31.
Helyettesítő orvos neve:  Dr. Oláh Gyöngyi

Dr. Kun Elemér július 21- július 27., augusztus 18- szeptember 2.
Helyettesítő orvos neve: Dr. Forvith Péter

Dr. Oláh Gyöngyi július 7- július 20., augusztus 4 - augusztus 17.
Helyettesítő orvos neve: Dr. Vajda István

Dr. Forvith Péter augusztus 4- augusztus15.
Helyettesítő orvos neve: Dr. Kun Elemér

Dr. Kürti Rózsa szemész főorvos szemészeti magánrendelése  2014. 
július  1-jétől  a  Dr.  Nánási  Lajos  Egészségház  helyett  a  Napfény 
Optikában lesz.( Túrkeve, Széchenyi u.7.)

Díjtalan lakossági hallásszűrések időpontja:
Augusztus 8. (péntek ) 9-11óra
Szeptember 19. (péntek ) 9-11 óra
Október 17. (péntek)  9-11 óra
December 5.( péntek)  9-11óra

Háziorvosok 
nyári szabadsága
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A Finnugor Népek Baráti Köre a megye általános és középiskolái számára  tavaly év 
végén  Finnugor  Művészeti Vetélkedőt  szervezett. Vers  és  próza  kategóriában  indult 
két ványais diákunk, Lakatos Lilla és Sörös Bernadett a 11. A osztályból. A versenyt 
hosszas kutatómunka előzte meg, hiszen a kiírás alapján nyelvrokonaink irodalmából 
kellett verset, illetve prózát választanunk. Ekkor döbbentünk rá, hogy igazából ez a 
tananyagban  nem  is  igazán  szerepel. A  versválasztás  közben  megismertük  kicsit  az 
irodalmukon keresztül a “rokonaink” lelkét is. A lányok mindketten 2. helyezést értek 
el.  2014.  május  31-én  a  Szolnoki  Városháza  dísztermében  megrendezett  díjkiosztó 
gálán ünnepélyes keretek között vehették át az oklevelet és a díjakat.
Felkészítő tanár: Benczéné Szabó Gabriella

Blackpool egy kis város Észak-nyugat 
Angliában, az Ír-tenger partján. Itt van Európa 
legmagasabb  világítótornya  és  legmagasabb 
hullámvasútja is. De van itt rémkastély, 
óceán-akvárium, és közöttük mindenhol 
játékterem.  A  nagy  kavarodás  közepén  van 
egy épület, a Wintergardens, ahol 1920-óta a 
világ  legnagyobb  táncversenyét  rendezik.  A 
versenyt hivatalosan “British Championship”-
nek hívják, de a versenyzők egyszerűen 
csak “Blackpool”-ként emlegetik. Az idén 
május 22-30. között rendezett verseny volt a 89. 
a blackpooli fesztiválok történetében. Fontos 
helyszíne ez, hiszen itt fogalmazták meg az ún. 
“Angol-stílus”  lényegét,  itt  születtek  először 
a standard, majd később a latin-amerikai 
táncok.  A  bálterem,  az  Empress  Ballroom, 
ahová ha belép az ember és látja a versenyt, 
a  körülményeket,  az  elegáns  közönséget,  az 
óriási táncparkettet a világ legjobb párosaival, 
rájön,  hogy  ez  itt  maga  a  csoda.  Ide  bárki 
eljöhet, aki csak akar, és összemérheti tudását 
mindenkivel.  Ennek  köszönhetően  a  legtöbb 
versenyen háromszáz körüli az induló párosok 
száma. Aki itt nyerni tud vagy döntőbe kerül, 
tényleg a legjobb. A versenyek általában 
éjjel egy-két óra tájban érnek véget és reggel 
kilenckor kezdődnek újra. És ez így megy egy 
héten  keresztül.  Ez  az,  amit  már  nem  lehet 
fokozni. A kongresszusokon és oktatásokon a 
legfrissebb, a legjobb, a legértékesebb elméleti 
tudásanyaghoz  juthatunk  itt  hozzá  a  legjobb 
tanárok, profi versenyzők segítségével. Itt 
tartják a világ legnagyobb versenytáncos 
vásárát  is. Amit  itt  nem  lehet  kapni,  az  nem 
is  kell  a  tánchoz.  Tehát  van  CD,  szak-videó 
és  szakirodalom,  cipők,  ruhák,  ruhaanyagok, 
ruhavarrók, frakkszabók, ékszerek, 
kiegészítők,  minden,  ami  sminkhez,  hajhoz 
kell, egymás mellet rengeteg standon a legjobb 
cégektől. Egymást érik a táncruha bemutatók, 
autogramot  osztogatnak  a  nagy  táncosok.  Jó 
látni testközelben azokat, akiket csak videón 
keresztül  ismerünk.  Egy  biztos,  Blackpool  a 
csúcs!  Ide  egyszer  minden  táncosnak  el  kell 
jutnia.  Nekem  megadatott  és  ezért  nagyon 
hálás  vagyok  a  sorsnak!  Ezért  arra  biztatok 
mindenkit, hogy ragadjon tánccipőt és merjen 
nagyot álmodni!                    Kézsmárki János

Blackpool 
a tánc Mekkája Június 04-én, szerda délután érkezett meg a Ványaiba Túrkeve testvérvárosa, Porabka 

mellett  található  Kobiernice  város  iskolájából  érkező  delegáció.  Tizenegy  tanuló 
látogatott városunk középiskolájába két tanár – egy angol szakos tanár és az intézmény 
igazgatója – kíséretével, s egy hétig tartózkodtak Túrkevén. A diákok magyar családoknál 
voltak elhelyezve. A cserén alapuló partnerség ősszel folytatódik Lengyelországban a 
magyar diákok fogadásával. A program alatt a diákok megismerkedhettek kisvárosunk 
középiskolájával,  a Ványaival,  de  természetesen  egyéb  programok  is  lebonyolításra 
kerültek, mint például bográcsos főzőverseny, strandolás. Szolnok és Budapest 
nevezetességeit is bemutatták a házigazdák a diákoknak és kísérőiknek. A Városházán 
dr. Szabó Zoltán, polgármester fogadta a vendégeket. A program célja a testvértelepülés, 
testvériskolai kapcsolatok erősítése és nem utolsó sorban az idegennyelv gyakorlásának 
biztosítása, hiszen az angol volt a közös nyelv a rövid látogatás ideje alatt. 
          Torda József

Lengyel diákok a Ványaiban

Június 20-án ünnepélyes keretek között zárták be az immár mögöttünk álló tanévet a 
város középiskolájában, a Ványaiban. Mi is lehetne egy diák – no és egy tanár - számára 
örvendetesebb, mint a jól megérdemelt vakáció küszöbén értékelni a sikereket. A legjobb 
tanulók  könyvjutalomban  részesültek,  Europass  mobilitás  igazolványt  és  kétnyelvű 
oklevelet kapott iskolánk 34 tanulója és kísérő tanáraik, akik Franciaországban voltak 
a  Leonardo  da  Vinci  program  keretében.  Ezt  követően  került  sor  a  Karmazsin-díj 
átadására, melyet az elismert túrkevei származású designer családja alapított. A díjat 
ez alkalommal a Ványai középiskola legjobb festő diákja, Kádár Mihály vehette át. Az 
elismerés névre szóló marok stekliből, oklevélből és pénzjutalomból állt. Az évzárón 
megjelent Túrkeve polgármestere dr. Szabó Zoltán, a Karmazsin család képviseletében 
pedig Karmazsin Éva.                      Torda József 

Újabb sikeres évet zártak 
a ványaisok

ROKONAINK 
LELKE

Önkormányzati hírek
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Képviselő-testületi ülés
2014. június 23.

A rendkívüli ülésen a Petőfi Sándor Általános Iskola Tornacsarnok helyreállítási munkái közbeszerzési eljárás eredményéről döntött a képviselő-
testület. A  képviselő-testület  megállapította,  hogy:  az  Iványi  Építőmester  Kft.  ajánlata  érvényes,  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot is az Iványi Építőmester Kft. tette, az eljárás eredménytelen volt, ezért új közbeszerzési eljárást kell indítani, mert 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló – egyetlen – ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás fedezete a vis maior támogatásból nem 
biztosítható. A rendelkezésre álló fedezet és az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás közötti eltérés olyan jelentős, hogy annak önerőből történő 
biztosítására forrással az Önkormányzat nem rendelkezik.

2014. június 26.
 
A TVSE kérelmére a 2014. évi működéséhez további támogatás biztosításáról döntött a képviselő-testület: a 2013. évi pénzmaradvány felosztása 
során a Városgondnokság és Nonprofit Kft. részére a hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozására képzett 3.000 eFt céltartalék összegét a 
TVSE 2014. évi működésére kell átcsoportosítani. 151/2014.(VI.26.) sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület az orvosi ügyelet 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület úgy ítéli meg a szakemberekkel 
együtt,  hogy  a  mezőtúri  ügyeleti  székhelyen  szükség  van  egy  esetkocsi  biztosítására.  Kéri  a  képviselő-testület  az  Országos  Mentőszolgálat 
illetékeseit, hogy vizsgálják  meg ennek lehetőségét, hiszen a túrkevei állandó lakosokon kívül az ide látogató vendégek biztonságos ellátása is 
indokolja az esetkocsi szükségességét. 152-153/2014.(VI.26) sz. határozatok
Megtárgyalták  és  elfogadták  a  képviselők  a Tiszamenti  Regionális Vízművek  Zrt.  2013.  évi  üzemeltetési  tevékenységéről  szóló  tájékoztatót. 
154/2014.(VI.26.) sz. határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül napelemes rendszer telepítésére 
a Városháza tetőfelületére. 155/2014.(VI.26.) sz. határozat
Döntés született arról is, hogy a Serenipity Inno Star 2010. Kft. ellen indított 282.717 Ft végrehajtási költség összegének kifizetését az általános 
tartalék alap terhére kell biztosítani. Sikeres végrehajtás esetén a fenti összegből 212.111 Ft megelőlegezett összeget az adósnak kell viselnie, így 
ez az összeg kifizetést követően az általános tartalékalapba visszahelyezésre kerül.    156/2014.(VI.26.) sz. határozat
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. 12/2014.(VI.26.) sz. rendelet
Megtárgyalták a képviselők az Idősek Otthona fejlesztéséről szóló előterjesztést. A képviselő-testület a  82/2014. (IV.24.) sz. képviselő-testületi 
határozat alapján felkéri, és munkáltatója hozzájárulásával megbízza Szabó Attila intézményvezető urat, hogy az Ecsegi u. 13. sz. alatti ingatlanon 
végrehajtandó  beruházás  tervezési  programjához  javaslatát  tegye  meg,  felkéri  továbbá  a  beruházás  előkészítésére  és  lebonyolítására,  így  a 
tervező kiválasztására, egyeztetésre a tervezési folyamatban, közbeszerzési szakértő kiválasztására és egyeztetésre a közbeszerzés folyamatában, 
valamint a műszaki ellenőr kiválasztására. A beruházás előkészítése és lebonyolítása során folyamatosan kapcsolatot tart és egyeztet a tulajdonos 
önkormányzattal  valamint  a  beruházásban  részt  vevőkkel. A  szükséges  és  a  tulajdonon  felmerülő  változásokat    és  a  kifizetéseket  megelőző 
döntéseket  jóváhagyatja  a  tulajdonos  önkormányzattal. A  megbízást  szerződésbe  kell  foglalni  részletes  feladatkör  megjelöléssel.  Továbbá  a 
tulajdonos önkormányzat műszaki és pénzügyi osztályának illetékes munkatársai is részt vesznek a lebonyolításban. 157/2014.(VI.26.) sz. határozat
Ezzel együtt arról is döntött a képviselő-testület, hogy a Zrínyi u. 29. sz. alatti ingatlan értékbecslését meg kell rendelni. Az ingatlant az értékbecslés 
szerinti  összegben  kell  meghirdetni. A  képviselő-testület  hozzájárult  ahhoz,  hogy  az  ingatlan  másik  ½  részének  tehermentesítése  a  Bordács-
örökség készpénz vagyon terhére megtörténjen. 158/2014.(VI.26.) sz. határozat
A  képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  2014.  szeptember  hónapban  támogatási  kérelmet  nyújt  be  a  Városgondnokság  Nonprofit  Kft  által  a 
hulladékszállítási szolgáltatással kapcsolatos veszteség kiszámlázott összegére - június, július, augusztus havi szolgáltatási számlák kifizetéséhez, 
mely   várhatóan 4.500 eFt. Ezen számlák kifizetéséhez ugyanis a költségvetés fedezetet nem nyújt. 159/2014.(VI.26.) sz. határozat
Döntött a képviselő-testület a tulajdonában álló Komplement Túrkeve Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. további sorsáról. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy a Komplement Kft-t nem kívánja tovább működtetni. A Kft. jövőjével kapcsolatos álláspont kialakításával megbízza dr. 
Nagy János ügyvédet. 160/2014.(VI.26.) sz. határozat
A képviselő-testület Kinizsi u. 48. sz. alatti (1768/1. és 1768/3. helyrajzi számú), ipartelep megnevezésű, forgalomképes ingatlanát értékesítésre 
kijelölte. A Műszaki Osztálynak kell ellátnia a vagyonrendelet szerinti feladatok lebonyolítását. Az ingatlan meghirdetésénél a minimálisan ajánlható 
ár a vételi ajánlatot tevő által ajánlott, összességében 6.000.000,- Ft + ÁFA vételár (7.620.000,- Ft). Az adásvétellel kapcsolatban felmerülő minden 
költség a vevőt terheli. A Képviselő-testület megbízta  a polgármestert a legmagasabb ajánlatot adó vevővel az adásvételi szerződés aláírására.
A  képviselő-testület  utasította  a  Túrkevei  Városgondnokság  Nonprofit  Kft.-t,  hogy  amennyiben  az    ingatlanok  értékesítésére  kiírt  pályázat 
eredményes lesz, azonnal mondja fel az ingatlanokra érvényben lévő bérleti szerződést a bérlővel. 161-162/2014.(VI.26.) sz. határozatok
 A képviselő-testület elvben hozzájárult a  1768/1 és az 1768/3 helyrajzi számú ingatlanok Vt-4 vegyes területi övezetből Gip ipari övezetbe való 
sorolásához, valamint elvben hozzájárult a szennyvíztisztító területét érintő (helyrajzi szám.:0463/15) „Ev-2” védett erdőterület övezetből „Sze” 
szennyvíztisztító övezetbe történő átsoroláshoz. A fenti módosítás csak abban az esetben támogatható, ha Túrkeve Város Önkormányzatának az 
1768/1. és 1768/3. helyrajzi számú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményes lesz.
Az átsorolás tényleges megindításához Településszerkezeti Tervhez  tartozó megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat készítése szükséges. A 
Képviselő-testület kinyilvánította, hogy amennyiben a később elkészítendő megalapozó vizsgálat, illetve a részletes tervezési munkák és a szakmai 
egyeztetések során olyan szakmai problémák, akadályok merülnek fel, amelyek nem teszik kívánatossá, vagy elfogadhatóvá a tervezési terület 
hatályos szabályozástól eltérő átsorolását, akkor az előzőekben kifejezett elvi döntés megváltoztatható vagy visszavonható. 163/2014.(VI.26.) sz. 
határozat
A képviselő-testület a Kinizsi u. 2. sz. alatti, 606 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű, forgalomképes ingatlanát értékesítésre 
jelölte ki. Az ingatlan meghirdetésénél a minimálisan ajánlható ár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 2.092.000.- Ft + ÁFA vételár (az 
ÁFA jelen esetben 0 %, tehát bruttó 2.092.000.- Ft). Az adásvétellel kapcsolatban felmerülő minden költség a majdani vevőt terheli. A Képviselő-
testület megbízta a polgármestert a legmagasabb ajánlatot adó vevővel az adásvételi szerződés aláírására. 164/2014.(VI.26.) sz. határozat
A képviselő-testülete a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. §-a értelmében a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. új Ptk. szerinti továbbműködéséről 
döntött és módosította a Kft. alapító okiratát. 165-166/2014.(VI.26.) sz. határozatok
Az önkormányzat a BKTT Szociális Szolgáltató Központ részére 2014. évben 240.000 Ft támogatást biztosít a kistérségi pszichológus Túrkevére 
eső költségének biztosításához az általános tartalékalapból. 167/2014.(VI.26.) sz. határozat
Pályázatot  írt  ki  a  képviselő-testület  a  Finta  Múzeum,  valamint  a  Művelődési  Intézmény  és  Könyvtár  igazgatói  álláshelyére,  és  a  pályázatot 
véleményező bizottság tagjait is megválasztotta. 168-171/2014.(VI.26.) sz. határozat
A  képviselő-testület  a  Dózsa  György  -féle  parasztháború  500.  évfordulója  emlékére,  a  parasztháborúban  Dózsa  György  jegyzőjeként  is 
tevékenykedő, túrkevei születésű Ványai Ambrus számára posztumusz „Túrkeve Város Díszpolgára” kitüntetést adományozott. A díszpolgári 
oklevél kiadásának időpontja: 2014. szeptember 6.-a, a  Város napja. 172/2014.(VI.26.) sz. határozat
Döntött a képviselő-testület egy szakember lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról. 173/2014.(VI.26.) sz. határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozni kíván az Európai Mobilitási keretében az autómentes nap rendezvényeihez. 2014. szeptember 
22-én a Széchenyi utca 5 - 19. sz. közötti szakasza lezárásra kerül a program lebonyolításának idejére. A rendezvényért felelősek a Humánerőforrás 
és a Műszaki osztály munkatársai. 174/2014.(VI.26.) sz. határozat
A képviselő-testület a testület működése feladaton keletkezett 81.000 Ft összegű többlet előirányzat felhasználásáról úgy döntött, hogy ez az 
összeg a Ványai Diáksport Egyesület támogatására használható fel. 175/2014.(VI.26.) sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület a Városgondnokság Kft. temetők működéséről valamint a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót. 176-
177/2014.(VI.26.) sz. határozatok                    Szászné dr. Pataki Marianna, aljegyző
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A Kevi Kunok Hagyományőrző Egyesület és a Művelődési Ház közös szervezésében valósult 
meg  az  idén  a Városi  Gyermeknap  a  hagyományőrzés  jegyében  június  elsején. Ahhoz,  hogy 
minél  több  program  megvalósuljon,  helyszínként  a  Ligetet  választottuk.  Itt  elfért  a  nagy 
légvár, volt hely a lovaglásra, az íjászok is találtak biztonságos helyet és a tűzoltók programja 
is  megvalósulhatott.  Mindezek  mellett  a  Mosolyudvar  népi  játszótéren  hagyományos  népi 
játékokkal, a Tarisznyás Műhelyben pedig népi játékok készítésével szórakozhattak a gyerekek, 
kipróbálhatták a nemezelést, fúrtak, faragtak, nagy örömünkre ebbe az apukák is besegítettek.  
Fellépett  a  Csimota  zenekar  (Finta  Zoltán  és  Vincze  Róbert)  gyermekdalokkal,  melynek  a 
kilátogató  szülők  is  nagyon  örültek.  A  Művelődési  Ház  előzetesen  rajzpályázatot  hirdetett 
„Még azt mondják Túrkeviben…” címmel, melynek keretében a gyerekeknek Madarász Károly 
népdalgyűjtéseihez kellett illusztrációt készíteniük. Célunk volt, hogy a dalszövegek megismerése 
közelebb hozza a gyermekeket a túrkevei népi kultúrához. Ennek eredményhirdetésére is itt került 
sor. Szintén a kun hagyományok megismerését célozta a „Kunismereti” totó, melynek kitöltését 
apró ajándékokkal jutalmaztuk. A vidám délutánt népi ételkóstoló zárta, melyet Rácz Túrkevei 
Lajos főzött meg. A rendezvényt anyagilag támogatta a Nagykun Hagyományőrző Társulás, a 
Művelődési Intézmény, Ábrahám Károly – Ábrahám Kft, Katona István - Kevi Fémtömegcikk 
Kft., Kántor Lajos – Kun Metalokála Kft., Szöllősi Lajos – Kevefém Kft., Tóth Lajos képviselő. 
Lovagoltatást és kocsikázást biztosított a Túrkevei Szociális Szövetkezet, a Mentő és Tűzoltó 
Egyesület vizes játékokkal szórakoztatta a gyerekeket, a Kevi Kunok Hagyományőrző Egyesület 
pedig főzéssel és pályázati támogatással járult hozzá a sikerhez. Köszönjük minden segítőnknek, 
támogatónak az önzetlen munkát és adakozást. Köszönjük a rajzversenyen résztvevő gyerekeknek 
és felkészítőiknek a részvételt és gratulálunk a nyerteseknek. Reméljük, hogy tényleg nagy nap 
volt azoknak a „kicsi kunoknak”, akik eljöttek.

Kovács István 
Művelődési Intézmény vezető

Kicsi kunok nagy napja 
hagyományőrző gyermeknap

A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói, 
tanítói és tanárai nevében ezúton mondok 
köszönetet Ábrahám Károly vállalkozónak 
a gyermekeink számára nyújtott utazási 
lehetőségek biztosításáért. Karcsi az idei 
tanévben  is  –  mint  azt  már  néhány  éve  teszi 
- osztálykirándulásainkhoz térítésmentesen 
rendelkezésünkre bocsátotta buszait. E 
segítséggel tanulóink a tanév utolsó heteiben 
beutazhatták  Magyarországot,  ellátogathattak 
nevezetes városainkba, szép tájainkra, 
ahol személyes tapasztalatszerzés útján 
bővíthették, megerősíthették a tanórákon 
előzetesen szerzett ismereteiket. Ezek a jó 
hangulatú, élményekben gazdag kirándulások 
fontos színterei az osztályok közösséggé 
formálásának,  erősítik  a  társas  kapcsolatokat 
is. A vállalkozó segítségével juthattak el 
tehetséges tanítványaink ez évben is a 
tanulmányi versenyekre, sportolóink a 
diákolimpiákra és egyéb sportversenyekre. 
Diákjaink  számos  megyei  és  országos  szintű 
versenyen értek el szép eredményeket, 
öregbítve ezzel városunk és iskolánk hírnevét. 
Az  itt  élő  családok  jelentős  részének  ezen 
utazások  költsége  nagy  anyagi  megterhelést 
(olykor megfizethetetlen kiadást) jelenthet. 
Ez a lehetőség egyre elérhetetlenebb 
lenne Ábrahám Károly segítsége nélkül. 
Önzetlen  segítségét,  az  iskolánkat  támogató 
együttműködését tisztelettel megköszönjük.                                                                                                               
                  Oroszné Lengyel Katalin

Köszönjük, 
Karcsi!

Bizonyára sokan hallottak és emlékeznek Rácz János Csaba áprilisban 
bekövetkezett  megrázó  és  tragikus  halálára.  Sajnos  ennek  az  okos, 
intelligens, tehetséges fiatalembernek, mindössze harminchat év 
élet adatott meg ezen a Földön és beteljesítetlen küldetésével, 
óriási  űrt  hagyott  maga  után  családjában,  barátaiban,  munkájában. 
Joviális, karizmatikus személyisége felejthetetlenül a lelkünkbe 
égett, az emlékezés örök mécsesének lángjával. Néhány hetes, 
gondos előkészítő munka után a Városháza udvarának végénél, 
a  Kuthen  Király  úton  elkészült  emlékhelyen,  a  gyászoló  család, 
dr.  Szabó  Zoltán  polgármester,  volt  munkatársak  és  tisztelettevők 
körében, kegyelet teljes hangulatban és mély gyászban lezajlott Rácz 
János  Csaba  búcsúztatása,  mely  János  Szegeden  töltött  éveinek,  a 
Szeged  Rádió  munkatáraként  felvett  műsoraiból  kiragadott  hangos 
bejátszóval  kezdődött.  Ezt  követően  a  polgármester  úr  megható, 
együtt  érző  és  méltató,  szép  beszédével  folytatódott,  a  beszédet 

hosszú  csönd  és  néma,  mégis  sokatmondó  tiszteletadás  koronázta 
meg, majd a jelenlévők virágaikat elhelyezve az emléktáblánál, 
kifejezték őszinte részvétüket a családnak. Az alkalmat megragadva, 
ez úton szeretnék köszönetet mondani dr. Szabó Zoltán polgármester 
úrnak,  hogy  lehetővé  tette  és  támogatta,  ennek  az  emlékhelynek  a 
létrehozását és személyével, beszédével emelte a megemlékezés 
pátoszát. Köszönöm továbbá Nagy László és Sebők Atilla 
uraknak fáradhatatlan és önfeláldozó, ötletgazdag munkáját, 
amellyel létre hozták ezt az emlékhelyet és köszönöm a közhasznú 
munkásoknak, akik a virágok elültetésétől a takarításig részt vettek 
az  előkészítő  munkálatokban.  Végezetül  azt  gondolom,  hogy  ezzel 
az  emlékhellyel,  méltó  módon  leróttuk  tiszteletünket  feledhetetlen 
emlékű  barátunk  előtt.  Jancsi  nyugodj  békében,  sosem  feledünk  el. 
    
                                                                                    Kiss András

In memoriam
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A Petőfi Sándor Általános Iskola 1-2. osztályos tanulói 2014.május 30-án Budapesten jártak az 
országos Pindur-Pandur “Ki mit tud” KRESZ versenyen, ahol az elméleti és gyakorlati részt is 
tartalmazó megmérettetésben a túrkevei kisdiákok 1. helyezést értek el. A versenyről a gyerekek 
az élmények mellett számtalan apróbb ajándékkal tértek haza, legnagyobb örömükre pedig az 
idén iskolájuknak egy kerékpárt is nyertek. A győztes csapat tagjai: Bodó Boglárka (1.o.), Finta 
Levente (1.o.), Madarász Edina (1.o.), Bordács Bence (2.o.), Koós Ádám (2.o.), Koós Róbert 
(2.o.), Papp Edina (2.o.), Punyi Panni (2.o.). Felkészítő tanító nénijük: Simonné Nánási Renáta. 
Az elért eredményhez ezúton is gratulálunk nekik!

Pindur Pandur

A  nagybetűs  nyári  szünet  kezdete  előtt  az  iskola  tantestülete  számadást  végez  a  tanévben 
elvégzett nevelő-oktatói munkáról. Elgondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk közösen a 
tanulókkal, mit tettünk jól vagy rosszul, megtárgyaljuk a sikereket és a kudarcokat, mérlegre 
tesszük  az  elért  eredményeket.  Egy  zeneiskola  számára  szakmai  szempontból  fontos  a 
művészeti tanulmányi versenyeken való részvétel, melyek alkalmával összevethető és 
mérhető az intézményben folyó szakmai munka színvonala. A tanév folyamán az Egressy 
Béni Zeneiskola növendékei három művészeti tanulmányi versenyen eredményesek voltak. 
Március hónapban Kereszti Édua Sarolt a XVI. Jász- Nagykun –Szolnok Megyei Szolfézs 
versenyen  az  I.  korcsoportban  I.  helyezést  ért  el  és  Különdíjat  szerzett  lapról  olvasásból 
nyújtott kimagasló teljesítményéért. Áprilisban került megrendezésre a IV. Törökszentmiklósi 
Nemzetközi  Zongora  fesztivál.  Kereszti  Édua  Sarolt  hét  ország  huszonhét  muzsikusaival 
mérte  össze  tudását  és  hangszeres  produkcióját  a  tekintélyes  zsűri  Oklevéllel  ismerte  el. 
Ősszel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Protokoll, 
Rekreációs  és  Kulturális  Igazgatósága  „…feltekintek  a  csillagos  nagy  égre…”    címmel 
országos kórusversenyt hirdetet az I. világháború 100. évfordulója alkalmából. Az utazó zsűri 
döntése alapján a zeneiskola Kamarakórusa bejutott az országos verseny budapesti döntőjébe, 
mely május 30-án került megrendezésre és az ott nyújtott teljesítményéért Elismerő Oklevelet, 
valamint a Honvéd Együttes Különdíját vehette át. Külön kiemelném Simon Diána felelősség 
teljes emberi tartását, aki betegen nagyszerű teljesítményt nyújtott szóló énekléssel. Az év végi 
vizsga hangversenyeken több tanuló hangszeres játéka örömteli hangulatot teremtett a szép 
számú szülői közönségnek. A lelkes, mosolygós kis növendékek a jövő sikerek kovácsai. Az 
iskolában folyó szeretetteli lelki-érzelmi zenei nevelés hozza gyümölcseit a társas muzsikálás 
területén is, terjed a családokban a testvérek közös zenélése, melynek örömét megízlelték 
Kereszti Édua és Villő, Kovács Áron és Adél, Pálinkás Izabella és Patrícia, Sebestyén Anna 
és István. Mindezek részeredmények egy iskola életében, melyek bizonyítják az elhívatott 
szakmai munka eredményességét.                                                            Pujov Jenő, intézményvezető

 Zeneiskolai hírek   ♫

Mezőtúron idén is megrendezésre kerül 
a már hagyománnyá vált ArTúr Fesztivál 
és Túri Vásár 2014. augusztus 6-10-
ig. A fesztivál összművészeti jellegű 
rendezvény,  melyben  a  különféle  művészeti 
ágak (népzene, komolyzene, világzene, 
jazz, színházművészet, táncművészet, 
képzőművészet stb.) jeles hazai képviselői 
vesznek részt. Éppen az összművészeti 
jelleg  miatt  igen  széles  társadalmi  rétegeket 
mozgat  meg,  egyre  nagyobb  látogatottságú, 
és egyre szélesebb hatókörű rendezvénnyé 
nőtte ki magát. Programjaink összeállításánál 
törekedtünk arra, hogy minden korosztály 
érdeklődési  körének  megfelelő  programokat 
találjon. Már országszerte ismert a Túri vásár 
neve és híre. Nagyságáról, jelentőségéről 
legendákat  mesélnek,  “sátrait”  még  a  népdal 
is  megörökítette.  Az  évek  során  a  vásárok 
programja egyre sokszínűbb lett. Bővült a vásár 
időtartama is. Rendszeressé vált a Mezőtúrról 
elszármazottak baráti összejövetelének 
megszervezése,  testvérvárosok  küldöttjeinek 
találkozója.

arTúr Fesztivál 
2014. augusztus 6-9.

Augusztus 6.  
Fesztivál megnyitó, Folk udvar - arTmozi

Augusztus 7.  
Folk Udvar – Kolompos Zenekar

Augusztus 8. 
Katolikus Templom – Lévai Mária, 

hárfaművész
Folk Udvar – Szeredás Együttes

Református Templomkert – Re*flex Band
Református Templomkert – Law Down Trió

Fesztivál színpad – Magma Zenekar
Fesztivál színpad – Pokolgép – „Kuko55”-30 

éves Jubileumi koncert
Augusztus 9. 

Fesztivál Színpad – Scattered Light
Fesztivál Színpad – Tóth Gabi

Fesztivál Színpad – Pákai Petra Band

Túri Vásár 
2014. augusztus 10.

Fesztivál színpad – Apacuka Zenekar
Fesztivál színpad – Animal Cannibals

Fesztivál színpad – Nótár Mary
Fesztivál színpad – Bestof Zenekar

Fesztivál színpad előtti tér – Fresco Bello – 
zászlóforgató-dobáló csoport

Fesztivál színpad – Neoton nagykoncert
Tűzijáték

ARTÚR 
FESZTIVÁL 

ÉS 
TÚRI VÁSÁR
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A juhász és a bojtárfiú
Alsó tagozatos kategória II. helyezés

Az alábbi anekdota több mint húsz éve kelt szárnyra, de mára 
a feledés homályába merült. Most az akkori jegyzeteim alapján 
felelevenítem, hátha még emlékeznek rá.
Történetünk hőse a Bencsik famíliából származó Zoltán László, 
akit a túrkevei aranyifjúság egymás közt egyszerűen csak 
„Stolcvaker”-nek  nevez.  Már  régóta  Pesten  él,  s  a  nagyvárosi 
stílusa megnyerő modort kölcsönöz neki itthon. Amikor 
hazalátogat, maga köré gyűjti a cimborákat, s tesznek egy kört 
a városban. Ilyenkor élménybeszámolót tart. Már régebben 
történt, amikor egyik kocsmából a másikba átmenet azzal 
dicsekedett, hogy az Old Boys koncerten voltak. Kivel voltatok? 
–  kérdezte  Rokkó,  a  társaság  egyik  tagja.  Hogyhogy  kivel?  – 
kérdezte, és nagy gesztikulálás közepette kezdte sorolni, az ujján 
is számolva: Hát én, Kazi, Dzseger, meg én! Erre a menet az utca 
közepén megtorpant, mert minden összekavarodott. Senki sem 
tudta mire vélni, hogy miért számolja újra és újra az ujján. Végül 
lemondóan legyintett: Érdekes, hogy mindig négy jön ki, pedig 
mi csak hárman voltunk!
A történethez csak annyi megjegyezni való van, hogy bizonyára 
mindenki  ismeri  Bajor  Imre  kabaréját:  „Én,  a  Gyula,  meg  az 
Ottó, mármint a Tóth Ottó. Ha jól számolok, négyen voltunk.”  
Lehetséges, hogy e sztori alapötlete is Keviből származik?
                                      Sipos Sándor anekdota-gyűjteményéből

A HÁROM NEM NÉGY

Igaz,  Kisújszálláson  élek,  de  mégis  túrkeveinek  is  érzem 
magam, hisz’ ezer és ezer szál köt a városhoz. Most 
az ezeregyedik szállal szeretnék köszönetet mondani a 
város lakosságának. Mint tudják, 2014-ben is jelöltek 
a Prima Primissima díjra népművészet kategóriában.  A 
kategóriámban  –  ha  kevéssel  is  –  a  Tisza  Táncegyüttes 
nyert. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Túrkevének, 
lakóinak,  akik  figyelemmel  kísérték  és  kivágták  a  megyei 
újságból a szavazólapokat, azokat eljuttatták részemre. 
Külön köszönöm Farkas Rozikának, Gyaraki Istvánnak 
és  feleségének,  valamint  Horváth  Lajosnak  a  segítségét 
a  sok-sok  szavazólapért.  Igyekszem  továbbra  is  minden 
tudásommal a népművészetet szolgálni. Ennek egyik 
ékes  bizonyítéka  a  2014-ben  Kunhegyesen  megrendezett 
minősítő verseny, ahol Arany minősítést és Arany Páva díjat 
kaptam. Az általam játszott népdalok a kevieknek is szóltak. 
Mindig  szeretettel  jövök  Túrkevére,  hiszen  én  így  tudom 
meghálálni az emberek jóindulatát, szeretetét. Szóljon 
Önökért a citerám továbbra is! Hálás szívvel köszönöm!                                    
          Angyal Ferenc

Szóljon Önökért a 
citerám…

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
juhász.  Ez  a  juhász  a  túrkevei  határon  őrizte 
a juhokat, a terelőkutyája, Bodri segítségével. 
Ennek  az  ügyes,  leleményes  juhásznak,  akit 
nem  mellesleg  Kiss  Pistának  hívtak,  nagyon 
sok  dolga  volt,  és  úgy  érezte  már  nem  bírja 
egyedül. Amikor a felesége, Kiss Pistáné 
Marika vitte neki az ebédet látta, hogy a 
férjének valami baja van. Meg is kérdezte tőle:
-Hát neked mi a bajod édes Pistám?
-Hát kedves Marikám az a baj, hogy egyedül 
vagyok a Bodrival, és nincs senki, aki segítene 
a juhok -őrzésében. Kellene mellém egy 
bojtár!
-Nekem van egy ötletem! - kiált fel a feleség. - 
A szomszéd fiú, a Gergő majd segít.
-Biztos vagy te ebben kedvesem?
-Persze. Mondta az apja, a Jóska, hogy mindig 
otthon  ül,  és  nem  csinál  semmit.  Legalább 
most majd -viszi valamire.
-Hát jó. Akkor szólt az apjának, hogy holnap 
reggel hatra legyen itt a kunyhó mellett!
-Remélem férjem-uram. Szervusz, most 
megyek vissza a gyerekekhez. Vigyázz 
magadra!
-Vigyázzatok, te pedig vigyázz a gyerekekre!
Örült a juhász, hogy végre valaki segít neki. 
Már alig várta a reggelt. Este megette a 
maradék ételt, amit a felesége vitt neki, majd 
lepihent,  hogy  reggel  újult  erővel  kezdje  a 
napot. Hamar reggel lett. A juhász már várta 
a bojtárt, Gergőt. A fiú pontosan hat órakor a 
kunyhó mellett állt.
-Adjon Isten, jó reggel Pista bátyám!
-Jó reggelt Gergő fiam! Örülök, hogy itt vagy!
-Én  is  Pista  bátyám!  Otthon  csak  ülte,  mert 
nem tudtam mit csinálni. Nem szeretek 
apámnak segíteni a favágásba, mert nem 
szeretem  csinálni,  és  amit  nem  szeretek,  azt 

nem is csinálom!
-Értelek én fiam!
-Mikor  apám  elmondta,  hogy  maga  bojtárt 
keres, azonnal megörültem. Szeretem az 
állatokat, és meg akarom tanulni a juhok 
őrzését  is,  meg  hát  persze  az  ízük  se  rossz! 
Nem igaz Pista bátyám?
-De, igaz fiam!
-Jó is a kevi birkapörkölt! Hú de ennék most 
egy nagy tállal!
-Azt gondolom fiam! De majd annak is eljön 
az ideje.
-Tudom  én  Pista  bátyám!  Na,  mondja,  mit 
csináljak?
-Néz meg, hogy egybe vannak-e a juhok 
és  adja  vizet  meg  egy  kis  ételt  Bodrinak,  a 
kutyámnak! Ő az én hű segítőm, és mostantól 
a tiéd is fiam!
-Megyek bátyám, ahogy parancsolja!
Kiss Pista nagyon örült Gergőnek, és mindent 
meg  akart  neki  tanítani,  hogy  egyszer  majd 
belőle is olyan jó juhász legyen, mint ő. 
Ezzel Gergő is egyet értett, és amit Pista bá’ 
mondott neki, azt örömmel csinálta. Telt, 
múlt az idő, és Gergő egyre jobban belejött a 
bojtárkodásba. Szerette ezt az életet, szeretett 
Kiss Pistának segíteni, és még Bodri kutyával 
is összebarátkozott. Egyre ügyesebben 
végezte  a  munkáját,  agy  Pista  bá’  sokszor 
magára hagyta a juhokkal.  Amíg Gergő a 
juhokkal  foglalkozott  Kiss  Pista  főzött.  Volt 
egy  juh,  aki  nagyon  bágyadt  volt,  és  Pista 
arra gondolt, hogy nem kínozza szegényt 
az  élettel. A  juh  nem  evett,  nem  ivott  szinte 
semmit,  ezért  arra  gondolt,  hogy  levágja  és 
megfőzi. Sajnálták szegény állatot, de jobbnak 
látták, ha megszabadítják a szomorúságtól és 
a fájdalomtól. Így hát kezdetét vette a finom 
kevi  birkapörkölt  főzés.  Minden  hozzávalót 

beletettek, amit a kevi emberek szoktak. Főtt, 
rotyogott  a  finom  pörkölt.  Ekkor  megszólalt 
Gergő:
-Pista bátyám úgy látom maga már nagyon sok 
pörköltöt megfőzött!
-Így van fiam! A feleségem mindig azt mondja, 
hogy enyém a legjobb pörkölt a világon! Igaz, 
másét még nem is kóstolta!
-Megengedi,  hogy  megkóstoljam?  -  kérdezte 
Gergő.
-Persze fiam!
Gergő megkóstolta, és láss csodát tényleg ez 
volt  a  világ  legjobb  pörköltje.  Gergő  mind  a 
tíz ujját megnyalta.
-Gergő fiam ne légy ennyire mohos! Még kell 
neki idő!
-Értem én bátyám, de ilyen finomat még nem 
ettem!
-Ennek örülök!
Gergő alig várta, hogy megfőjön a híres kevi 
birkapörkölt  Pista bá’ módra.  Mikor végre 
elkészült az étel a kis bojtár kiszedett egy tállal 
a bográcsból és elkezdte mohón enni.
-Édes fiam, vigyázz, meg ne fulladjál nekem!
-Nem fogok bátyám, de ez valami csodálatos! 
Igaza  volt  a  feleségének,  ez  a  világ  legjobb 
pörköltje!
-Köszönöm  fiam,  de  azért  nekem  is  hagyjál 
belőle!
-Hagyok Pista bá’ hagyok!
A  juhász  és  a  bojtár  addig  falatoztak,  amíg 
ki  nem  örült  a  bogrács.  Persze  Bodriról  sem 
feledkeztek meg. Ő kapta a sok, finom, ízletes 
csontot. Ha a finom kevi birkapörkölt el nem 
fogyott  volna,  az  én  mesém  is  tovább  tartott 
volna.

Debreczeni Balázs, TPSÁ Iskola, 3.c
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Hívtam apró leánykámat, angyalkám, göndör báránykám, bújj hozzám! 
Mesélek. Fészkelődött, majd kérdően nézett rám. Volt egy juhász, aki 
juhait a kevi határban legeltette a Himesdi laposon túl, Ecseg pusztán. 
Nagy volt a puszta, hol hömpölygött a nyája, de nagy volt a juhász is. 
Sudár, mint egy jegenyefa, a pusztán töltött hosszú évek megacélozták. 
Acél kemény volt az adott szó és becsület dolgában. Még a nyalka, hetyke 
csikósok is előre köszöntek, pedig az orrukat igencsak fent hordták. Más 
juhásszal nem is paroláztak. Szólt göndörkém. - Apa boszorkány nincs 
a  mesében?  -  Gondoltam  máris  unalmas  vagyok.  Boszorkány?  Már 
hogyne lenne!  A juhász találkozott is eggyel bojtárként, amikor még az 
öreg Isten is legény volt. A juhokat akarta megbetegíteni. Semmi érdeke 
nem  fűződött  hozzá,  de  hát  boszorkány  volt.  Rontást  akart  a  nyájra 
hozni. A nyáj fölött seprűn repülő boszorkány fülrepesztően rikoltott. 
A  birkák  rémülten  bégettek.  A  bojtár  aznap  egyedül  őrizte  a  nyájat 
terelőkutyájával. A kis puli ugatása nem sokat ért a boszorkány ellen, 
de a juhokat egyben tartotta. A birkákat meg kell védeni! A kisbojtár a 
kunyhóban lévő szolgafát előkapta, és a boszorkány felé hajította. A fa 
úgy fejen találta, hogy a kendő is lefordult róla, mint ahogy a boszorka 
a seprűről. A bojtár megrázta a boszorkányt, mint Isten a vargát. Látta, 
hogy kis vékony, száraz, sápadt, rossz bőrben lévő boszorkányt sodort 
erre a szél. Szikes területen nevelkedett. Életében nem evett egy jót. 
A seprűje ütött-kopott. Megsajnálta. Ápolta, vendégül látta a lábadozó 
boszorkányt.  Túróval,  sajttal,  öreg  lebbenccsel  táplálta  három  napig. 
Még a seprűt is megjavította. - No, te bojtár ilyet én még nem hallottam, 
hogy valaki hitvány tettét jóval jutalmazzák. - Mondta a boszorkány. – 
Segítettél, ezért neked jutalom jár. Itt egy könyv a juhtenyésztésről, ezt 
olvasd el és eszerint cselekedj. Idővel messze híres nyájad lesz. Itt egy 
recept, ezt még apám írta, aki híres juhász és pörköltfőző volt Csejten. 
Leírt mindent részletesen, ami megkülönbözteti a kevi birkapörköltet a 
többitől. Eszerint főjön a hús. Mindenkinek ízleni fog, messze földről 
fognak  keresni  miatta.  Harmadjára  itt  egy  furulya,  ezzel  bú  nélkül 
élheted világod, ha a juhászok dalát fújod, ember, állat rossz lélek táncra 
kél.  -  Ezzel  a  boszorkány  útjára  indult  a  Moldvai  havasokon  túlra. 
Egyszer még visszatért a X. Juhászfesztivál alkalmával. Megkerülte a 
templomtornyot hétszer, aztán végleg eltűnt, mondják sajtkészítő lett 
Oláh  országban.  A  bojtár  rongyosra  olvasta  a  szakkönyvet,  aszerint 
nevelte nyáját. Időnként fújta furulyáját. Mire juhász lett, olyan göndör 
szőrű  nyájat  nevelt,  hogy  bárki  megirigyelhette.  A  nyáj  a  lemenő 
nap  fényében  fürödve,  mint  arany  tenger  hullámzott.  Festők  jártak 
megörökíteni a látványt. A göndör báránykák a juhász körül ugráltak, 
kíváncsiskodtak,  érezték  szeretetét  törődését.  Tenyéssz  kosaiból  még 
Csehországba is került, de vitték a Burkosok is. Minden számadáskor 
juhászunk átkelt a folyón a híd tövében lévő Putri csárdába. Ott főzött 
a kapott recept alapján tizenkét bogrács pörköltet. Nem csak Keviből, 
Ecsegfalváról, Ványáról,  még  Karcagról  is  jöttek.  Kétszer  is  szedtek 
a  tálból.  Dicsérték  a  birkapörköltet,  a  karcagiak  próbálták  ellesni  a 
fortélyt. A kevi birkapörkölt arról is híres volt, hogy csikóst, gulyást, 
juhászt  és  kondást,  szegénylegényt  egy  asztalhoz  ültetett  békében. 
Van, aki azt mondta boszorkányos. Ha több bor jutott és mégis botot 
ragadtak  egymás  ellen  a  legények,  juhászunk  elővette  furulyáját  és 
azzal táncoltatta őket kifáradásig. Szólt picikém. - Apa, farkas nem lesz 
a mesében? - Farkas? Már hogyne lenne! A farkasok éjjel kiéhezve a 
Putri hídon keresztül jöttek, és a göndör szőrű nyáj körül sündörögtek. 
Csurgott a nyáluk. A puli, a hűséges terelőkutya jelezte a farkasokat. 

A  juhász  mindig  éberen  őrködött.  Kunyhójába  soha  nem  húzódott. 
Vastag bundájába burkolózva dőlt le télen, nyáron a földre. A sötétben 
hét farkasszempár világított. - Ma nem lesz bárányvacsora! - kiáltotta a 
juhász! Kampósbotjával a farkas vezért húzta magához, a fülét megtépte 
a nagyollóval, testét meg is nyírta. Elmagyarázta érthetően, hogy ide 
többet ne jöjjenek. Fogta furulyáját és táncoltatva kísérte vissza őket a 
folyón túlra. A toportyánférgek többet nem jöttek át a folyón. Rászoktak 
a  kecskebéka  húsra,  nem  kellett  a  birka. A  csupaszt  még  a  hideg  is 
kirázta, ha a nyájra gondolt. Szólt aprócskám. - Morcok nem lesznek? 
-  „Mooorcok”?  Most  már  beszélnem  kell  az  óvónővel,  gondoltam 
magamban. Már hogyne lennének! A szamárkúton, a nagy lápon éltek. 
A  pusztai  emberek  lidércnek  hívták  őket.  A  nagy  szárazság  idején, 
amikor a Berettyó is kiszáradt, itt bőven volt víz, csak bátorság nem. 
Nem volt, aki bemerészkedjen. Jó néhány pákász veszett oda, süllyedt 
el hal után kutatva a mocsárban. A lidércek elveszejtették őket. A legelőt 
por  takarta,  pusztultak  az  állatok  a  nagy  ínység  idején.  A  juhász  is 
hiába várta az esőt. Kémlelte az eget komor fellegek után. A báránykák 
kókadoztak már, nem ugrabugráltak. Nem volt választás. Irány a láp, 
víz kell a védenceinek. Most a juhász járt a nyáj előtt, kereste a járható 
utat. Kilenc Morc állta útját, körülöttük zöldes fény ringott. – Juhász, 
nincs tovább, odaveszel nyájastul - ordították egyszerre. - Oda-e? - szólt 
a juhász. Darutollas süvegét úgy hozzájuk vágta, hogy dőltek, mint a 
nád a sarló alatt. Előkapta furulyáját, fújta a juhász nótát. A Morcok 
összekapaszkodtak, úgy járták a táncot kifulladásig. Szuszogva kértek 
kegyelmet és azonnal csomagoltak. Elköltöztek örökre Rakamazra. Ott 
vállaltak  kapálást,  feladták  a  Morcoskodást. A  nyáj  pedig  felfrissült. 
Szólt  kicsikém.  -  Apa,  sárkány  nem  lesz?  -  Sárkány?  Már  hogyne 
lenne,  csak  másként.  A  híres  mátrai  betyár,  Sárkány  Bandi  gondolt 
egyet, hogy lovat lop az alföldi rónaságon. Sárkány a hosszú császári 
katonáskodásból megugrott és elvadult. Nem tisztelte az embert, sem a 
magántulajdont. Fokost jól forgató hírében állt. A délibáb is vigyázban 
áll, ha arra lovagolt. Rövid ideig kevi határát járta. Így került a Putri 
csárdába, hol hallott az arany nyájról. Döntött, kell neki a nyáj. Elhajtja a 
Mátrába és majd ott fog csirregni, csörögni, híres lesz a nyája. Ló helyett 
nyájat lop. Lovon kelt át a hídon. A patkódobogás messze hallatszott. 
Erre figyelt fel juhászunk. Rossz érzéssel vette magához kampósbotját. 
A  nyáj  nyugtalan  lett,  a  pulinak  kellett  kordában  tartani  őket.  Az 
ugrabugra  báránykák  anyjukhoz  húzódtak.  Sárkány  Bandi  vágtából 
állította meg lovát a mozdulatlanul álló juhász előtt. - No, juhász, életed 
kezemben van. Életed vagy a nyáj? - kurjantott a betyár. A juhászunk a 
szót megbecsülte, csak ennyit felelt. - Nosza! - Kampósbotját a betyár 
felé hajította és előkapta furulyáját, fújta a juhász nótát. Sárkány Bandi 
lova táncra perdült, a betyár alig tudta megülni, még a kalapja is leesett. 
Táncolt  a  birkanyáj  bárányostól,  pulikutyástól.  Táncolva  kísérték  a 
lovast a kisújszállási határig, ahol a ló levetette lovasát és elvágtatott 
Bucsa irányába. Sárkány Bandi pedig elfutott a Mátrába, hátrahagyva 
fokosát  és  az  egyik  sarkantyúját.  Örökre  megutálta  a  rónaságot  és  a 
furulyaszót.  Mondják,  később  megváltozott,  könyvtáros  lett  Patán. A 
juhász  hű  pulijával  visszaterelte  nyáját  kevi  alá,  ahol  kunyhója  állt. 
Cifraszűrét elővette, magára öltötte és gyönyörködött a naplementében 
fürdőző  göndör  szőrű  nyájában.  Délceg  alakja  még  sokáig  feltűnt  a 
pusztában, terelte nyáját és fújta furulyáját. Aki nem hiszi, járjon utána.
      
                Darvasi Róbert

Kevi mese
Felnőtt kategória II. helyezés

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

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Közvilágítási hibák bejelentése: 

06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási  hibák bejelentése: 

06/80/300-300 Kántorné Bíró Emília 
képviselő 

2014. július 3-án, 23-án,
és 30-án, augusztus 6-án és 13-án,
8:30-11:30-ig, szerdai napokon tart 

fogadóórát a Városházán.

Ozsváth László
képviselő 

2014.  július 21-én, hétfőn 14 órától 
tart fogadóórát.

Tiszteletdíj 
felajánlás

Ozsváth László képviselő 
a májusi tiszteletdíját 
a TVSE Kick Box 

Szakosztályának, a júniusi 
tiszteletdíját a túrkevei 
rendőrőrs üzemanyag 
költségéhez, a júliusit 
a Ványai DSE részére 

ajánlotta fel. 

Képviselői fogadóórák
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A tanév befejeződése után kezdetét veszi a nyári szünidő, a szabadságolások, a kirándulások, 
strandolások időszaka. Ezzel kapcsolatban hívja fel a Mezőtúri Rendőrkapitányság a figyelmet 
néhány hasznos tudnivalóra. A vízi balesetek megelőzése érdekében az alábbiakra figyeljünk. A 
fürdés tilalmát, vagy az egyéb veszélyes fürdésre alkalmatlan helyeket legtöbbször „FÜRÖDNI 
TILOS!” táblával jelzik. Különösen veszélyesek a szabad vizek közül a bányatavak az állandóan 
változó  vízmélység-  és  hőfokkülönbség  miatt.  Minden  vízben  a  legfőbb  szabály,  hogy  a 
hőségtől  felhevült  testtel  való  vízbe  ugrás  még  a  jól  úszóknál  is  könnyen  izomgörcshöz,  sőt 
vízbe fulladáshoz is vezethet. A folyókon és szabadvizeken, holtágakon, egyéb vízfelületeken 
általában megengedett a fürdőzés, azonban előfordulhat, hogy a kiválasztott helyen a fürdést 
táblával jelölve egyértelműen megtiltják. Kellő óvatosság, odafigyelés szükséges az ismeretlen 
vizeken, hiszen a víz alatti, nem látható tárgyak, faágak és egyéb akadályok könnyen sérülést, a 
folyókon gyakori örvények meglepetést okozhatnak, amelyek szintén súlyos következményekkel 
járhatnak. 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen 
felügyelete  mellett  fürödjön  a  szabad  vizekben. Aki  a  tiltó  tábla  ellenére  fürdik  a  vízben,  az 
ellen  a  rendőrség  a  vonatkozó  jogszabályok  alapján  szabálysértési  eljárást  kezdeményez.  A 
jogsértők akár 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal is számolhatnak. A nyári időszak gyakori 
bűncselekményei a strandlopások, de a fesztiválok is vonzó célpontjai lehetnek a kisebb értékű 
lopásoknak (mobiltelefon, pénztárca, drága médialejátszó eszközök). Figyeljünk oda! A bezárt 
autók utasterében ne hagyjuk értékeinket, inkább ne is vigyük azokat magunkkal. A kerékpárokat 
lehetőséghez mérten jól látható helyen helyezzük el, és azt zárjuk hozzá a tárolóhoz, kerítéshez 
biztonságos lakattal. A strand területén is fokozott óvatossággal kezeljük személyes tárgyainkat. 
Lehetőség szerint zárjuk be a kabinba, vagy olyan helyen helyezzük el, ahol - még a medence 
vizéből is - jól rálátunk. Semmiképpen se vigyünk magunkkal túl sok pénzt, értékes mobiltelefont, 
fényképezőgépet, mert nagy kár is érhet bennünket. Kellemes pihenést, balesetmentes fürdőzést 
kíván a Mezőtúri Rendőrkapitányság!

ELŐZZÜK MEG A BAJT

Néhány információ, amelyek segítségünkre 
lehetnek a közúti közlekedésben történő 
közlekedésünk során. A nyári szünidő 
kezdetével megnő azon gyermekek és fiatalok 
száma, akik a nap több szakában, akár 
csoportokban is, akár éjszakai időpontokban 
kerékpárjaikkal közlekednek a város területén 
belül, illetve azon kívül, külterületen. 
Tudni kell, hogy lakott területen kívüli út 
úttestén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó 
gyalogosnak, személynek (ide nem értve 
a gyalogosok zárt csoportban történő 
közlekedését) éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt 
(ruházatot) kell viselnie. A kerékpárját 
éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között a külön jogszabályban meghatározott 
lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt 
hajtó személynek – lakott területen kívül – 
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) is kell 
viselnie.
Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon 
vagy jelzés esetében az autóbusz forgalmi 
sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon 
vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, 
illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok 
ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli 
úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest 
jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Az 
útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy 
sorban szabad haladni. Lakott területen 
kívül a főútvonalról balra bekanyarodni 
vagy megfordulni, továbbá a kerékpárútról 
a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni 
nem szabad. A kerékpárosnak ilyenkor a 
kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a 
gyalogosok közlekedésére vonatkozó 
szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia. 
A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött 
személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, 
a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár 
pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 
17. életévét betöltött személy szállíthat a 
kerékpárt nem hajtó utast. Közlekedjünk 
biztonságosan és figyeljünk egymásra! 
Balesetmentes közlekedést kíván a nyárra is a 
Mezőtúri Rendőrkapitányság!

A nyár a gyermekek számára a vidám, gondtalan szünidő időszaka. Megszabadulva az iskolai 
kötelezettségektől  óriási  szabadságérzést  jelent  a  rég  vágyott  semmittevések,  vagy  éppen 
a  nagyon  is  konkrét  célok  megvalósítása.  A  hirtelen  megnövekedett  szabadidőt,  a  ragyogó 
napsütést ki kell használni. Legyünk sokat a szabadban, játszótereken, erdőkben, vizek mellett, 
de gondoljuk végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekeinkre, s még időben 
hívjuk fel ezekre, és következményeikre a figyelmüket.

OTTHON IS ÉRHET BALESET
Ha a gyermek saját maga készíti el, illetve melegíti fel ebédjét, hívjuk fel figyelmét a tűzhely 
(gáz, villany) helyes használatára! A háztartási balesetek közül nagy számban fordulnak elő égési 
sérülések, szúrt sebek is.  A vegyszereket és az alkoholt tároljuk biztonságosan, s ügyeljünk arra, 
hogy ne cseréljük össze a tartályokat. A gyógyszereket mindig zárjuk el, hogy a gyerekek ne 
férjenek hozzá! Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, s a 
lakásba be ne engedjék őket!

AZ UTCA NEM JÁTSZÓTÉR
Sajnos már a játszóterek sem a nyugalom kis szigetei. Egy lépéssel távolabb már ott az úttest, 
a  parkoló,  a  forgalom. A  labdák  gurulnak,  a  gyerek  fut  utána. A  hinták  magasan  szállnak,  a 
gyerekek közöttük kergetőznek. A csúszdák pereme alacsony, a kanyarban kivágódnak, illetve 
fejjel  lefele  vagy  állva  próbálnak  lecsúszni.  Kerékpározásból  ered  a  balesetek  nagy  száma. 
Ne  engedjük  meg,  hogy  versenypálya  legyen  a  játszótér  és  környéke!  Hosszabb  túrára  csak 
felügyelettel engedjük el az általános iskolás korú gyereket!
Hódít  az  új  divat:  a  görkorcsolya,  gördeszka,  melyek  által  sok  sérülés  keletkezhet  a  térd-  és 
könyök-roncsolódás következtében. 

KIRÁNDULÁSOK
Vidéken  és  városban  egyaránt  sok  háznál  tartanak  kutyát,  macskát.  Harapásaik  nemcsak 
fájdalmasak, hanem fertőzéssel is járnak. Figyelmeztessük a gyerekeket, hogy sem a kerítésen 
benyúlkálva,  sem  kóbor  állattal  találkozva  ne  simogassák  őket!  Ha  az  erdőben  vagy  mezőn 
kirándulunk,  gondolni  kell  a  kullancsveszélyre  is!  Hazatérve  testünket  alaposan  vizsgáljuk 
át,  és  ha  kullancsot  találunk,  haladéktalanul  távolítsuk  el  a  bőrünkből!  Kerékpározáskor, 
lovagláskor védősisakot kell viselni. Nyílt tűz (bográcsozás, szalonnasütés, grillezés) környékén 
a gyermeknek folyamatos felnőtt felügyeletre van szüksége.

STRADON, VIZEK MELLETT
Sajnálatos, hogy az úszás, fürdőzés közben bekövetkezett balesetek sokszor végződnek 
drámaian. Minden gyereket meg kell tanítani a szabad vizek veszélyeire, s arra, hogy ezek a 
veszélyek  hogyan  kerülhetők  el.  Ne  engedjük  a  veszélyes  játékokat,  egymás  megdobálását, 
társaik víz alá nyomásást, itatását, fejesugrásokat felhevült testtel csekély vízbe. Fontos lenne, 
hogy a gyermekeket már kicsi korukban megtanítsuk úszni! A napsugarak veszélyes hatásaira is 
hívjuk fel a gyermekeink figyelmét: soha ne feledkezzünk meg arról, hogy nem szabad túl hosszú 
ideig - főleg a déli órákban - kitenni magunkat az erős napsugárzásnak.
Nekünk  felnőtteknek  kell  őket  erre  nevelni,  s  biztonságosabb  környezetet  –  otthont,  iskolát, 
sportlétesítményeket, eszközöket – teremteni számukra. A felnőttek a személyes példamutatásukkal 
hatnak legerősebben a gyermekek viselkedésére! A Mezőtúri  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség 
minden iskolásnak, tanárnak és szülőnek balesetmentes szünidőt kíván !

A VAKÁCIÓ VESZÉLYEI

Közlekedjünk 
okosan  

b

A hónap aranyköpése

“Két dolog határoz meg téged! 
A türelmed, amikor nincs 
semmid, és a viselkedésed, 

amikor megvan mindened.”
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ADJ VÉRT, ADJ 
ESÉLYT!

Véradás lesz Túrkevén 
a Művelődési Házban 

2014. július 16-án (szerda) 
8,00 - 13,00 óráig.

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

Tisztelt Lakosok! Az állatorvosi 
ügyelettel kapcsolatban a Sáros 

utcai rendelőben kaphatnak pontos 
információkat. 

Állatorvosi ügyelet

HALOTTAINK

Június 07-én került megrendezésre a 
Branko M. Dragonic XII. nemzetközi 
judo emlékverseny Magyarkanizsán, 
Szerbiában, ahol a TVSE dzsúdósai nagyon 
szép sikereket értek el. Három arany-, 
három ezüst és négy bronzérmet gyűjtöttek 
be a versenyzők, valamint egy ötödik 
helyezést sikerült kivívni. A verseny végén 
a legeredményesebb külföldi csapatnak járó 
kupát  is  átvehette  a  túrkevei  szakosztály 
versenyzőgárdája.
Eredmények:
Pető  Péter  II.  hely,  Vincze  Ottó  III.  hely, 
Lénárt István III. hely, Horváth Csongor V. 
hely,  Simon  Éva  III.  hely,  Fekete  Viktória 
II. hely, Nádudvari László III. hely, Magyar 
Gréta  II.  hely,  Nádudvari  Emese  I.  hely, 
Horváth Ágnes I. hely, Kovács Zoltán I. hely. 
Szebb befejezést nem is kívánhatunk 
volna,  most  már  jöhet  a  jól  megérdemelt 
pihenés. Köszönöm mindenkinek a 
segítségét,  akik  támogatták  a  csapatot!  Ez 
úton  mondok  köszönetet  prof.  Dr.  Kaszás 
Károly úrnak, illetve a színvonalas verseny 
rendezőségének.  Nagyon  nagy  szeretettel, 
tisztelettel fogadtak bennünket, amely példa 
értékű volt. Köszönjük Magyarkanizsa!
                                     Ozsváth Attila, edző 

JUDO
Tisztelt olvasóink! Mint Önök számára 
ismeretes,  május  1-től  önállóan  beavatkozó 
Önkéntes Tűzoltóságként működik 
szervezetünk, Kelet-Magyarországon elsőként 
elnyerve a jogosultságot. Tevékenységi 
területünk Túrkeve város közigazgatási 
területe.  Fejlődésünk  legfőbb  célja  az  itt  élő 
és ide látogató vendégek biztonságát növelni. 
Átalakulásunk  óta  jelentős  számú  káresetet 
kellett  felszámolnunk.  Május  1-én  éjszaka  a 
Hajtó út mentén lévő egyik ingatlan udvarán 
egy  gazdasági  épület  égett,  ami  sertés  tartás 
célját szolgálta. A tűz oltását négy gépjárművel 
és 20 tűzoltó bevonásával végeztük, az épület 
csaknem  teljesen  megsemmisült,  és  az  eset 
kapcsán több sertés is elpusztult. Május 4-én 
a kora reggeli órákban az Ábrahám úton lévő 
egyik  lakóház  tetőszerkezete  kapott  lángra. 
Kiérkezésünkkor  már  a  teljes  terjedelemben 
égő és a melléképületet is veszélyeztető 
tetőszerkezet oltását  a mezőtúri kollégák 
segítségével  végeztük  el,  majd  egységünk  a 
Városgondnokság erőgépének, dolgozóinak, 
valamint néhány segítő szándékú személy 
bevonásával a romok eltakarításában, és 
a födém fóliázásában segített a családnak.  
Az elmúlt időszakban a viharos időjárás 
következtében több esetben kellet 
tűzoltóinknak vonulniuk fakidőlésekhez, 
elektromos vezeték szakadásához. 
Munkálatokat végeztünk az Akasztógáton, 
a  Munkácsy  utcában,  a  Kuncsorbai  országút 
mentén,  a  Ványai  Ambrus  Szakközépiskola 
udvarán, a Kuthen király úton, a József Attila 
úton,  a  Kálmán  király  úti  Református  Iskola 
területén, a Zrínyi utcában, a Vasadi utcában, 
valamint a Setét Mihály úton, ahol villámhárítót 
szakított le a falról a viharos erejű szél. Május 
11-én az Ecsegi utcából kérték segítségünket, 
ahol az egyik önkormányzati bérlakásban 
tűz  keletkezett.  Kiérkezésünkig  az  ott  lakó 
személy a kis terjedelmű tüzet eloltotta. Az eset 
kár  nélküli  volt,  a  keletkezési  ok  ismeretlen. 
Május  15-én,  a  déli  órákban  a  Drágakertben 
egy 4×8 m-es garázs gyulladt ki a benne 
levő személygépkocsival együtt, ami teljesen 
kiégett. A garázsban egy 11,5 kg-os gázpalack 
is volt, amit kihoztunk az épületből a további 
veszély  elhárítása  miatt.  Május  17-18-án  a 
Juhászfesztiválon biztosítottuk a főzőversenyt, 
illetve magát a rendezvényt. A jelentős esőzés 
miatt több autó elakadt a gát mentén, amiknek 
kivontatását  a  Városgondnokság  erőgépének 
segítségével elvégeztük. Május 20-án a Petőfi 
Sándor  Általános  Iskola  mindkét  körzetében 
tartottunk tűzriadó gyakorlatot, ahol mind 

a tanárok, mind a gyermekek időre és 
fegyelmezetten  elhagyták  az  intézményeket.  
Május  21-én  a  délutáni  órákban  érkezett  a 
jelzés, hogy a Hortobágy-Berettyó Zubogónál 
lévő szakaszán egy kiskorú gyermek a 
vízbe csúszott, majd elmerült. Egységünk 
több segítő szándékú magánszemély, és 
szervezet bevonásával napokig kereste a 
gyermeket. Köszönetemet fejezem ki a 
rendőrség, az Életjel mentőcsoport, a 4X4 
mentőcsoport, a Crow Security Kft., valamint 
a polgárőrség tagjainak, Ábrahám Károlynak, 
aki egy motorcsónakot adományozott 
szervezetünknek,  ezzel  segítve  a  munkánkat, 
valamint dr. Szabó Zoltánnak, Papp Lászlónak 
és Vadász Istvánnak, akik szintén mellettünk és 
a család mellett álltak a nehéz napokban.   Május 
25-én  a  Lovardában  megrendezett  fogathajtó 
verseny  helyszínét  biztosítottuk,  valamint  a 
rendezvényhez  szükséges  elektromos  áramot 
szolgáltattuk  aggregátor  segítségével.  Május 
29-én a településen lévő tűzi víztározók 
időszakos felülvizsgálatát végeztük el. Június 
1-én, vasárnap a Katolikus templomban a 
tiszteletünkre celebrált szentmise keretén belül 
vehettük  át  Ondavay  Tibor  római  katolikus 
főesperes, pápai prelátus ajándékát, egy Szent 
Flórián szobrot, melyet ezúton is hálásan 
köszönünk.    Még  aznap  délután  a  Ligetben 
megtartott  gyereknapon  vettünk  részt,  ahol  a 
gyermekek  betekintést  nyerhettek  a  tűzoltók 
munkájába, kipróbálhatták a sugárcső 
használatát, felvehették a bevetési ruhákat, 
sisakokat. Megkezdődött az aratás ideje, ezért 
az  azt  megelőző  gépszemlén,  amely  június 
10-én volt megrendezve több helyszínen, 
tűzoltóink  is  részt  vettek,  segítséget  nyújtva 
a mezőtúri kollégáknak. A június 12-15. 
között megrendezett Motoros Találkozó 
szervezőinek  igyekeztünk  segíteni  a  színpad 
állításában,  és  a  rendezvény  biztosításában. 
Június  17-én  a  Kossuth  úti  4.  osztályosok 
nyári táborának búcsúnapján az osztályfőnök 
kérésére a sportpályán kedveskedtünk a 
gyerekeknek programmal. A sugárcsővel 
való locsolás, a habszita használata, 
valamint védőfelszereléseink lenyűgözték a 
gyermekeket,  és  a  kellemes  délelőtt  végén 
a tűzoltó gépjárművel egy városnézést is 
biztosítottunk számukra.
Önökért, az Önök biztonságáért!

Elérhetőségeink: 
Személyesen: Túrkeve Táncsics. M. út 1-3.
Telefonon: 0-24 óráig a 06/20-991-26-36-os 
és a 06/56-361-100-as számokon.                       
                                                 Sörös Tibor pk.

f Tűzoltósági hírek 

Özv. Balázs Istvánné Sallai Erzsébet 
/89/

Karacs Sándor /48/
Vad Károly /89/
Finta Lajos /69/

Bugyik Barnabás Zoltán /60/

Szilágyi Sándor József /75/
Bordás Ferenc /87/

Rácz Lajosné Csízi Piroska /77/
Török János /84/

Csíder Sándorné Tóth Teréz /86/
Vad Andrásné Barta Jusztina /87/

Emléküket kegyelettel megőrizzük.
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Kántor Lajos (balra, kék mezben) tettre készen figyeli társa és az ellenfél akcióját.

Miben jobb ez a labdajáték a többitől és más sportágtól? Meddig tervezed rúgni a bőrt?
Aki  valaha  focizott  és  volt  sikerélménye,  az  tudja,  hogy  milyen  felemelő  érzés  még  10-14 
emberrel  együtt  sikert  elérni.  Úgyhogy,  amíg  lesz  olyan  csapat  amely  “elbír”  és  amelynek  a 
segítségére  lehetek,  addig  mindenképpen  focizok.  Legalábbis  bízom  benne,  hogy  nem  egy 
sérülés vet véget az “élsportomnak”.
Milyen meghatározó nagypályás élményeid vannak?
Meghatározó élmények: 1998-ban az én fejesemmel nyertünk Abádszalókon, és pont az a meccs 
volt a fordulópont a bajnokságban, hiszen azóta megjárta az NB III-at is a jelenleg Megye I-es 
Túrkeve. A másik az, amikor a Kisújszállás színeiben a főtáblára jutottunk a Kupában, és az 
Újpest ellen játszhattunk több mint 1200 néző előtt, ahol én egyenlítettem szögletből fejjel. A 
pikantériája az egésznek az, hogy nem tudok fejelni. Ezzel mindig is húztak a csapattársak.
Mivel foglalkozol a hétköznapokban? Mennyire tudod összeegyeztetni az edzésekkel és 
mérkőzésekkel?
Hegesztő szakmérnök, hegesztési felelős vagyok két cégnél, illetve hegesztő srácokat oktatok 
elméleti  síkon  a  helyi  középiskolában.  Ennek  ellenére  talán  nem  túlzás,  ha  azt  állítom,  én 
veszek részt a legtöbb edzésen. Szükségem van a mozgásra, hogy ne fájjon mindenem, illetve 
edzésen ki tudom kapcsolni a hétköznapi dolgokat. Persze ez csak a feleségem segítségével és 
támogatásával megy, illetve mehet.
Mit gondolsz a magyar futballról, no és a közelmúltban átadott felcsúti stadionról?
Nagyon sok tehetséges kissrácot látok itt Túrkevén, ahol az edző barátaim minőségi munkával 
próbálnak minél többet megadni nekik. Viszont itt sem mindegy, hogy ki hova születik, de ha 
nagyon tehetséges, szerencsés és legfőképpen alázatos ehhez a gyönyörű játékhoz, akkor viheti 
valamire. Sajnos általában pont ez utóbbi hiányzik a mai fiatalokból... Túrkevén is piszok jól 
nézne ki egy olyan stadion, mint Felcsúton, habár mi ennél sokkal kevesebbel is beérnénk. Mert 
azért azt lássuk be, hogy mindent lehet mondani, de hogy az a beruházás valaha is megtérül és 
abszolút megalapozott volt, azt nem.
Mit üzensz a Jászkunfoci olvasóinak?
Járjanak ki a településük csapatainak meccseire, mert élőben még egy Megye II-es meccs is jobb, 
mint néha a tévében egy NB I-es. És nem utolsósorban nekünk - nem pénzért játszó játékosoknak 
- ez a fizetségünk, az éltető erőnk. Szeretnénk, hogy büszkék legyenek ránk a “falunkbeliek”.
         /A Jászkunfoci cikkét adtuk közre./ főszerk.

Az ember, aki nem ismer lehetetlent
Téged választottak a 27. forduló legjobb Megye I-es játékosának. Milyen érzés?
35  évesen  persze,  hogy  jó  érzés,  és  ezúton  is  köszönöm  mindazoknak,  akik  szavazataikkal 
hozzájárultak ehhez. Kántor Lajos, a túrkevei együttes játékosa immár másodjára került fel a 
megye  egyes  toplistásai  közé. A  2-es  szám  pedig  szerencsét  hozott  a  kunsági  futballistának, 
hiszen őt választották a 27. forduló legjobb megye egyes játékosának.
Lajos egyébként irigylésre méltó aktív életet él. Ahogy az egyik közösségi oldalon 
fogalmaz:”Jövök-  megyek,  pénzt  keresek.”  Otthon  két  gyönyörű  kis  kislányt  nevel  bájos 
feleségével, három helyen dolgozik, e mellett rendszeresen kijár a nagypályás edzésekre, és még 
a bajnoki meccseken is brillírozik. Ezek alapján talán nem túlzás azt állítani: Kántor Lajos nem 
ismeri a lehetetlent.

Mióta és miért futballozol? Ha mindent újra kezdhetnél, akkor is a focit választanád?
Mióta járni tudok, azóta életem a foci; szerintem szerelem volt első látásra. Az egyetemi éveim 
alatt volt egy 3-4 éves kitérésem a játékvezetés irányába, NB III-ban vezettem öt mecset. Viszont, 
ahogy  megszületett  az  első  lányom,  a  munka  mellett  már  nem  fért  bele,  hogy  a  hétvégéket 
játékvezetéssel töltsem. Ráadásul focizni sokkal jobban szerettem, mint fújni, így visszatértem 
a szórakozás oldalára.

Túrkevén, június 21-én ragyogó napsütés 
várta  a  jubileumi  sportesemény  résztvevőit. 
Rekordnevezéssel, 19 férficsapattal indult 
az  országos  kispályás  labdarúgó  bajnokság. 
Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte 
a sportcentrum névadója, Kiss Kálmán 
mesteredző, több olimpiai és világbajnoki 
klasszis mentora, akinek vezetésével a 
túrkevei birkózó szakosztály két ízben is 
elnyerte  a  magyar  bajnoki  címet. A  köztünk 
élő sportlegenda jókívánságait a focikupa 
fővédnökének, dr. Thürmer Gyulának biztató 
szavai követték. A Munkáspárt elnöke 
párhuzamot vonva a most folyó futball 
világbajnoksággal a következőket mondta: 
„Itt  kell  kezdeni  ahhoz,  hogy  mi  is  részesei 
lehessünk  a  foci  VB-nek.  Ennek  érdekében 
nem  csak  a  példát  mutató  Túrkevének  kell 
tennie, hanem országszerte mindenkinek. 
Ehhez azonban olyan emberek kellenek, mint 
Csajbók Ferenc, aki életét az ifjúság nevelésére 
tette  fel,  nyugdíjba  vonulása  után  is  töretlen 
kitartással szolgálja a jó ügyet. Immár 20 éve 
szervezi  a  Munkás  Kupát.  Méltán  rászolgált 
pártunk  legmagasabb  kitüntetésére,  az Arany 
Jelvényre.” A kitüntetés átadása után a focisták 
birtokba vették a pályákat és elkezdődött 
a nemes küzdelem. A kieséses rendszerű 
versenyben  12  csapat  jutott  a  középdöntőbe. 
Közülük 6 csapat került az elődöntőbe, végül 3 
csapat játszotta a döntőt. Eredmények: 1. Buga 
Falatozó Túrkeve, 2. Spárta FC Debrecen, 3. 
Buga Team Túrkeve. Legjobb kapus: Kormány 
Péter (Buga Falatozó Túrkeve), legjobb 
mezőny  játékos:  Ibrahim  Isiyaki  (Spárta  FC 
Debrecen), gólkirály: Váradi Vilmos Buga 
Team  Túrkeve).  A díjakat Bencsik Mihály 
megyei elnök, a Munkáspárt országos alelnöke 
adta át. Helytállásáért, sportszerűségéért 
említésre méltó a többi résztvevő csapat 
is: Utcai Vegyes Szolnok, Kunfer Kft. 
Kisújszállás, B.L. Team Törökszentmiklós, 
Vadbika  Kenderes,  Jamaika  Kenderes,  MOL 
Bázistelep  Szajol,  Pope  Martfű,  Siva  Mont 
Kft. Budapest, Munkáspárt Magyarország, 
továbbá  Palermo,  „Hejes”  FC,  Ámokfutók, 
Dögevők,  Boca  Juniors,  Hand  Ball  Team  és 
Fenyves nevű túrkevei csapatok. A futballbírói 
grémium: Kormos János Túrkeve, Malecz 
György  Mezőtúr,  Baktai  Róbert  Ecsegfalva, 
Gönczi Pál Kenderes.
Köszönet a versenynek helyet adó  Ványai 
Ambrus Gimnázium Informatikai és 
Közlekedésgépészeti Szakközépiskolának, 
valamint a Petőfi Sándor Általános Iskolának. 
Köszönet  illeti  a  szponzorokat:  Ábrahám  és 
Tsa  Kft.,  Árvai  Imréné,  Bencsik  Mihály,  dr. 
Bodó Péter, Copy Fantasy, Csajbók Ferencné, 
Dávid István, DELTA TYRES SERVICE Bt., 
DE-WE  MIX  Bt.,  Dikó  Miklós,  DOMINÓ 
kultúrcikküzlet,  Gulyás  Károly,  Gyógyfürdő 
Kft.,  Hegyi  Csicsai  Csaba,  HERCSIP-COOP 
Kft., Hodosi Lajos, Hollósi Kft., Kádas Antal, 
Kalmár Lajos, Kántor István, KEVEVILL 
Kft., Kostyál Gumiklinika, Koszticza László, 
Magyar  Munkáspárt,  K.  Nagy  Imre,  Pápai 
Attiláné, Pozsonyi Péter, Prokaj Sportérem 
Bt., Sass Zoltán, Soós Mihály, Süveges 
István, dr. Szabó Zoltán, Szemes Attila, 
Szilágyi  András,  dr.  Thodory  Zsolt,  TÍMÁR 
MŰSZAKI KERESKEDŐHÁZ, Túri 
Imre,  Túri  Lajosné.  Köszönet  a  helyi  írott 
és elektronikus médiának, a rendezőknek, 
a vendéglátóknak és mindazoknak, akik 
hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez.
                                                                                                   
        Sipos Sándor

XX. MUNKÁS 
KUPA
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