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A TARTALOMBÓL

Augusztus 20. az egyik 
legősibb  magyar  ünnep,  Szent 
István király ünnepének 
napja. A keresztény magyar 
államalapítás,  a  magyar  állam 
fennállásának emléknapja.
A  magyarság  és  a  keresztény 
hit világának találkozását és 
összefonódását a magyar nép 
egyetlen  uralkodó  személyéhez 
köti; az első magyar királyhoz, 
az államalapító Szent Istvánhoz. 
István a magyar államiság 
és a kereszténység alapjait 
lerakó Géza fejedelem fia, a 
honfoglalást (896) vezető Árpád 
fejedelem ükunokája.
István uralkodása idején 
augusztus  15-én,  Nagyboldog-
asszony napján hívta össze 
Fehérvárra a királyi tanácsot. 
Ekkor tartották az un. 
törvénynapokat. (Misztikus 
egybeesés,  hogy  István  éppen 
ezen  a  napon  halt  meg  1038-
ban.)
Később Szent László király 
hozott  döntést  az  ünnepnappal 
kapcsolatban: áttették augusztus 

Az 
államalapítás 

ünnepe

folytatás a 2. oldalon
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20-ra,  mert  1083-ban  e  napon 
avatták szentté I. István relikviáit 
a fehérvári bazilikában.
A  történelem  során  már  Nagy 
Lajos uralkodásától kezdve 
augusztus 20. egyházi ünnepként 
maradt a köztudatban.
 
1686-ban XI. Ince pápa 
elrendelte, hogy Buda vára 
töröktől való visszafoglalásának 
évfordulóján évente emlékezzék 
meg az egész katolikus világ 
Szent István ünnepéről - az 
egyház augusztus 16-án tartotta 
az ünnepséget.
1771-ben XIV. Benedek pápa 
csökkentette az egyházi ünnepek 
számát, s a Szent István-nap 
is  kimaradt,  de  Mária  Terézia 
mégis  elrendelte  a  megtartását, 
sőt, azt nemzeti ünnepként a 
naptárakba  is  felvétette!  1771-
ben ő volt az, aki elhozatta 
Bécsbe,  majd  Budára  a  Szent 
Jobbot, amelyet ez időtől 
körmenetben vittek végig a 
városon augusztus 20-án.
Az 1848-as szabadságharc után 
hosszú ideig nem tarthatták meg 
a nemzeti ünnepet. Ezt követően 
először 1860-ban ünnepelhették 
meg ezt a napot, amely 
országszerte  nemzeti  tüntetéssé 

fajult. A kiegyezést követően 
teljes mértékben visszanyerte 
méltóságát az ünnep: 1891-ben 
Ferenc József munkaszüneti 
nappá nyilvánította. 
 
Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti 
ünnep volt. Majd ezt eltörölték, 
de az egyházi ünnepek sorában 
még 1947-ig ünnepelhették 
nyilvánosan. 
Ezt követően Szent István 
ősi ünnepéből az “új kenyér 
ünnepe” lett, majd az új 
alkotmányt,  mint  új  szocialista 
államalapítást,  1949.  augusztus 
20-ra időzítették. Ettől fogva 
1949-1989 között augusztus 

20-át az alkotmány napjaként 
ünnepeltük. Az első szabad 
választásokon  létrejött  Magyar 
Országgyűlés 1991. március 5-i 
döntése  Szent  István  napját  a 
Magyar Köztársaság hivatalos 
állami ünnepének nyilvánította.
                                                fsz.

Ünnep
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Október 12-ére írta ki az önkormányzati választást Áder János 
köztársasági elnök, aki közölte: azzal, hogy az Alkotmánybíróság 
döntése pontot tett a választások rendjét befolyásoló vitás 
kérdések mindegyikére, minden akadály elhárult a választások 
kiírása elől. A nemzetiségi választás is ezen a napon lesz.
Áder  János  köztársasági  elnök  október  12-ére  tűzte  ki  a  helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását, ez pedig 
azt jelenti, hogy ugyanezen a napon lesz a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása is. A jogszabály szerint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános választásának napján 
kell  megtartani. A  választást  a  Nemzeti  Választási  Bizottság  tűzi 
ki,  a  szavazás  előtt  legalább  75  nappal,  azaz  legkésőbb  július 
29-éig.  A  törvény  szerint  azonban  nem  minden  településen  lesz 
minden nemzetiségnek választása: nemzetiségi választást ott lehet 
kiírni,  ahol  a  legfrissebb  (2011-es),  önkéntes  bevalláson  alapuló 
népszámlálás adatai alapján legalább 25-en az adott nemzetiséghez 
tartozónak vallják magukat. Az NVB tehát határozatában felsorolja 
majd, hogy mely településeken, mely nemzetiségek választását tűzi 
ki,  és  meghatározza  azt  is,  a  voksoláson  induló  jelölteknek  hány 

ajánlásra  van  szükségük  a  nyilvántartásba  vételhez. A  voksolásra 
a  választópolgárok  szeptember  26-áig  vetethetik  magukat  fel 
a  nemzetiségi  névjegyzékbe.  Aki  ezt  nem  teszi  meg,  az  nem 
szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat 
jelöltként. Az  NVI  adatai  szerint  a  2011-es  népszámlálás  alapján 
2715 választást kell kiírnia az NVB-nek, de csak azokon a helyeken 
tartják meg a szavazást, ahol (településnagyságtól függően) 
legalább három vagy négy jelölt indul, és mindegyikükre legalább 
öt érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi választópolgár 
nemzetiségének több jelöltjét is ajánlhatja. 
Az  októberi  nemzetiségi  választások  újdonsága,  hogy  egyszerre 
tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati 
választást.  Korábban  ezek  egymásra  épültek,  és  csak  hónapokkal 
később alakulhattak meg az országos nemzetiségi önkormányzatok. 
A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként 
regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen 
élnek, ahol – mivel nem vallják magukat legalább 25-en az adott 
nemzetiséghez tartozónak – a települési választást nem lehet kiírni.                                                                                    

                                                                                                   HVG

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Október 12-én két választás is lesz

Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik 
legmagasabb  hozamú  befektetési  lehetőséget,  ugyanis  az  állam 
biztos pénzügyi partner mindenki számára. Az állampapírok 
a legbiztonságosabb befektetési lehetőségnek számítanak 
Magyarországon. Az ok egyszerű: lejáratkor a tőke teljes összegére, 
valamint az esedékes kamatokra – értékhatártól függetlenül – 
teljes  körű  az  állami  garancia.  Nincs  forgalmazói  kockázat  sem, 
hiszen a forgalmazó Magyar Államkincstár 100 százalékban 
állami tulajdonú szervezet.  Az sem elhanyagolható szempont, 
hogy a belföldi magánszemély részére kifizetett hozam a belföldi 
jövedelmet növeli és csökken az ország devizakitettsége. A Magyar 
Államkincstár Állampénztári Irodáiban igen változatos állampapír 
kínálatból lehet választani. Mindenki megtalálhatja a számára 
megfelelő befektetési lehetőséget attól függően, hogy mennyi 
időre  szeretné  lekötni  a  pénzét.  Az  úgynevezett  kincstárjegyek 
(Diszkont-, Féléves-, Kamatozó Kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti 
futamidejű, rövid lejáratú állampapírok. A Magyar Államkötvények 
futamideje ennél jóval hosszabb, 3 évtől 15 évig is terjedhet, tehát 
azok  részére  ideális,  akik  hosszabb  távon  szeretnék  jó  helyen 
tudni a pénzüket. Kizárólag a Kincstár forgalmazza a 3, illetve 5 
éves  lekötésű  Prémium  Magyar  Államkötvényt.  A  hagyományos 
értékpapír-számlákon  kívül  nyithatók  adókedvezményre  jogosító 
Tartós Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési támogatás 
(Babakötvény) befektetésére Start értékpapír-számlák. 
A  Babakötvény  egy  olyan  egyszerű  és  átlátható  termék,  amely 
a  piacon  kiemelkedő  hozamot  biztosít.  A  gyermekeik  számára 
előtakarékoskodni szándékozók számára a lehető legjobb választás, 
hiszen  megkönnyíthetik  vele  a  gyermek  életkezdését.  Az  állam 
által nyújtott egyszeri életkezdési támogatás összege – ami jelenleg 
42.500  Ft  –  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  Start  letéti-
számlán  kerül  automatikusan  elhelyezésre  a  gyermek  születését 
követően. A  szülőknek  lehetőségük  van  arra,  hogy  az  összeget  a 
Magyar  Államkincstár  állampapír-forgalmazó  ügyfélszolgálatain 
díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A 
Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez 
igazodó  Babakötvénybe  fekteti  az  áthelyezett  összeget,  illetve  a 
korábban vásárolt  állampapírok tőke  és  kamat összegét is,  amely 

infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot 
garantál a futamidő végéig.  A megnyitott számlára a szülők, 
törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a települések 
önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.  
Március 3-ától a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatain  ismét  lehet  vásárolni  a  Prémium  Euró  Magyar 
Államkötvényt.  A névre szóló, féléves kamatozású állampapír 
névértéke egy euró.
Március 17-étől kapható a Kincstár országos állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítő szerződés 
birtokában elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy sikernek 
örvendő Bónusz Magyar Államkötvény. A BMÁK négy-, és 
hatéves  futamidejű,  változó  kamatozású,  egyforintos  alapcímletű 
állampapír. Az új Bónusz kötvény többek között azzal a céllal került 
kibocsátásra, hogy a termékek ne csupán a futamidők tekintetében 
nyújtsanak  alternatívákat  a  befektetőknek,  hanem  a  kamatozás 
módjában is, ugyanis ezen típusú állampapírok kamatai a pénzpiaci 
kamatok változását követik. 
A Kincstárnál állampapír azután jegyezhető, vásárolható, ha 
az  Állampénztári  Irodák  ügyfélszolgálatán  –  5000  Szolnok, 
Magyar u. 8.  Telefon: (56) 372-806; (56) 422-555; Fax: (56) 378-
349;  api.jas@allamkincstar.gov.hu  és  Értékesítési  Pont,  5300 
Karcag,  Kossuth  tér  1  (Városháza)  telefon:  +  36/30/815-90-
69)  –  egyszeri  személyes  megjelenéssel  értékpapír  nyilvántartási 
számla-szerződést köt az ügyfél. Célszerű azonnal kiegészítő 
szerződést kötni a WebKincstár, TeleKincstár, illetve MobilKincstár 
szolgáltatásokra is, melyek révén az állampapír befektetéseket 
kényelmesen (interneten, telefonon, illetve okostelefonon keresztül), 
akár otthonról is lehet intézni. Az értékpapír-nyilvántartási számlát 
érintő jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS szolgáltatás 
igénybevételével is értesülhetnek az ügyfelek, amely szolgáltatást 
az ügyfél a WebKincstáron keresztül is beállíthatja. A Kincstárban 
az értékpapír-számlanyitás és a számlavezetés ingyenes, a 
készpénzfelvételért  sem  számítunk  fel  díjat.  A  tájékoztatás  nem 
teljes körű. Bővebb információkért keresse fel a Kincstár állampapír 
forgalmazó ügyfélszolgálatait, vagy a szervezet honlapját 
www.allamkincstar.gov.hu.

Állampapír befektetések 
a Magyar Államkincstárban

Közügyek



TÚRKEVE

4

2014.AUGUSZTUS

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: 2014.11.20.
Közzététel  helye:  Közigállás  honlap,  Oktatási  és  Kulturális 
Közlöny, Túrkeve honlap, Túrkeve újság
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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: 2014.11.20.

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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Többféle  beruházás  zajlik  városunkban.  A 
következő  sorokban  a  vágópont  és  a  helyi 
termékbolt  ügyéről  tájékoztatom  városunk 
érdeklődő lakosságát. A vásártéri állat-
átvevő épületét bővítettük, amelyhez a 
forrást  részben  a  Start-munka  programból, 
részben az önkormányzat saját forrásából 
biztosítottuk. Bruttó 13,2 millió forint 
volt az eddigi ráfordítás, természetesen 
a Start-munka program munkabér 
támogatása nélkül. Az elmúlt hetekben 
több egyeztető megbeszélést folytattunk 
a Belügyminisztérium Önkormányzati 
államtitkárságának illetékeseivel. Előzetesen 
ígéretet  kaptunk,  hogy  kilenc  millió  forint 
vissza nem térítendő támogatást kapunk, 
amely összegből befejezhető és üzembe 
állítható a vágópont. A fentiek alapján 
szeptember elején szeretnénk üzembe 
helyezni a vágópontot.
Közel  két  hónapja  követhető  a  Táncsics  u. 
1.  szám  alatti  /volt  OTP  és  MHSZ  Épület/ 
felújítási,  átalakítási  munkálata.  Az  elmúlt 
esztendőben  a  Városgondnokság  Nonprofit 
Kft. 10 millió forintot nyert helyi termékbolt 
és előkészítő kialakítására az ingatlan 
földszinti részén. Az átalakítást megelőzte a 
bontás művelete, amelyhez 2,3 millió forintot 
biztosított  a  Képviselő-testület. Terveink  és 
reményeink szerint szeptember elején nyílik 
meg a KEVI ÍZEK BOLTJA.    
A fenti épület emeleti részén került 
kialakításra a TÚRKEVE Újság és Televízió 
szerkesztősége, a Polgárőr Egyesület 
székhelye, valamint a Túrkevei Városi 
Sportegyesület Biliárd Szakosztályának 
gyakorló terme.                   Dr. Szabó Zoltán
                                                                                 polgármester

Bizony sokakban felmerülő kérdés, 
miért nincs betöltve, vagy legalább 
meghirdetve az üres fogorvosi álláshely. 
A kusza és áldatlan állapot dacára a 
kérdésre  egyszerű  választ  tudunk  adni. 
A rendelő jogi hovatartozása vita tárgyát 
képezi,  erről  dr.  Tóth  László  ügyvédje 
adott információt dr. Szabó Zoltán 
polgármester  számára.  Amíg  a  bírósági 
döntés meg nem születik ez ügyben, 
nem  lehet  az  üres  álláshelyre  kiírni  a 
pályázatot, hiszen abban a munkakör 
betöltésének  helyét  is  fel  kell  tüntetni. 
A jogi eljárást követően lehet bármilyen 
lépést megtenni a fogorvosi hiány 
felszámolására.

A Kincses kert tulajdonosai korábban egy fórum keretében oszthatták meg 
véleményüket  a  városvezetőkkel  a  kertben  tervezett  fejlesztésekkel  kapcsolatban. 
A  tervek  ismertetése  és  az  azokhoz  kapcsolódó  vélemények  elhangzása  tükrében 
egy  további  egyeztetés  szükségét  vetették  fel  a  jelenlévők.  Nos,  az  e  témával 
kapcsolatos következő találkozó 2014. augusztus 9-én, szombaton 9 órakor lesz 
a polgármesteri hivatal dísztermében, ahol a fejlesztés aktuális kérdéseit vitatják 
meg. Minden érdeklődő kerttulajdonost szeretettel várnak a szervezők.

KERTTULAJDONOSOK 
FIGYELMÉBE

AKTUÁLIS 
INFORMÁCIÓK

Miért nincs 

fogorvos?

I. sz. KMB: Tóth László r. zászlós
Körzethatárának  leírása:  Az  I.  körzet  a  város  keleti  részén  fekszik.  Nyugat  felől 
szomszédos a II. körzettel, választóvonal a Kinizsi - Deák - Kossuth - Kuthen - Gyomai 
utak. Délkeleti része határos a Dévaványai Rendőrőrssel, az Ecsegfalvi KMB-vel, a 
Kisújszállási Rendőrőrs területével, valamint a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 
Kuncsorbai KMB illetékességi területével. 
II. sz. KMB: Takács András r. törzsőrmester 
Körzethatárának  leírása:  A  II.  körzet  a  város  nyugati  részén  fekszik.  Nyugat  felől 
szomszédos a Mezőtúri Rendőrkapitányság illetékességi területével, valamint 
délnyugaton a Békés megyei Gyomaendrődi Rendőrőrs területével. Kelet felől a Kinizsi 
– Deák – Kossuth – Kuthen- Gyomai utak mentén az I-es KMB körzettel határos. 

Fogadóóra ideje: Minden héten szerdán 14-16 óráig.
Fogadóóra helye: Túrkevei Rendőrőrs,

 5420 Túrkeve, Táncsics u. 3.
Telefon: 56/361-110

Körzeti megbízottak 
lakossági fogadóórái

Július 19-től úgy módosult a KRESZ, hogy a bicikliseket nem lehet megbírságolni 
alkoholfogyasztás miatt, amennyiben képesek a biztonságos vezetésre.
A főutakon is lehet kerékpározni alkoholfogyasztás után, amennyiben a biciklista biztonságos 
vezetésére  képes  állapotban  van  -  derül  ki  a  KRESZ-t  módosító  rendeletből,  amely  a  2014. 
július 18-i Magyar Közlönyben jelent meg. A kerékpárosokat ezután nem lehet megbírságolni 
alkoholfogyasztás miatt, főúton és mellékúton sem.A közúti közlekedésről szóló rendelet eddig 
úgy  szólt,  hogy  járművet  csak  az  vezethet, aki  a  vezetési  képességére  hátrányosan  ható  szer 
befolyása alatt nem áll, és a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. 
Viszont ha az illető kerékpáros, és a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, csak a 
főúton nem ülhetett nyeregbe.  

Módosult a KRESZ
ivás után is lehet biciklizni

Ez eddig a nem gépi meghajtású járművek vezetőinél 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 
milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál szabta meg a bírságolási határt (amennyiben a 
kerékpáros tette nem minősült bűncselekménynek). Akinek a szervezetében ennél több volt az 
alkohol, az főútvonalon közlekedve 30 ezer, míg mellékúton 10 ezer forintot fizetett. A mostani 
módosítás  a  nem  gépi  meghajtású  járművek  sorából  törli  a  kerékpárt.  A  módosítás  szerint 
viszont, ha a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, akkor lehet a 
szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol. Módosult a közúti közlekedéshez 
kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról szóló rendelet is. 
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FELHÍVÁS
a túrkevei 1845/1. hrsz-ú, Kinizsi u. 2. sz. alatti 606 m2 alapterületű, lakóház udvar ingatlan 

értékesítésére

Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2014. 
(VI.26.) számú határozata alapján, az önkormányzat 26/2012. (XII.20.) 
számú rendeletének - a vagyon elidegenítése - vonatkozó fejezetrészére 
tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A pályázat tárgya: A 1845/1. hrsz-ú, Túrkeve, Kinizsi u. 2. sz. alatti 
lakóház udvar ingatlan (közműellátottsága: áram, gáz, víz, szennyvíz). 
A lakóház alapterülete 74 m2 (helyiségei: 2 szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 
1 előtér, 1 fürdőszoba + WC). 
2. Pályázati feltételek: 
2.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, tehát a pályázatra bárki jelentkezhet, akivel szemben 
kizáró  ok  nem  áll  fenn. Az  ingatlan  megvételére  nem  pályázhat  az, 
akinek az önkormányzattal szemben tartozása illetve egyéb teljesítetlen 
kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére kiírótól, illetve 
az önkormányzattól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott 
halasztási kérelmét még nem bírálták el.
2.2. Az ingatlan minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 2.092.000.- Ft 
+ ÁFA.
2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
2.3.1. Az ingatlan megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt 
borítékban a Túrkevei  Közös Önkormányzati Hivatal 5420 Túrkeve, 
Petőfi tér 1. sz. alatti 20. sz. irodájában kell benyújtani. A borítékon a 
megpályázott ingatlan címét fel kell tüntetni. A pályázatok átvételéről 
a  Hivatal  vagyongazdálkodója  igazolást  ad.  Pályázók  ajánlataikat  a 
2.3.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is 
benyújthatják.
2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2014.  augusztus 
11. 0900 óra.
2.4. Ajánlati kötöttség:

A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően ajánlati 
kötöttség  terheli,  melynek  biztosítékául  209.200.-  Ft-ot  kötelesek  a 
Túrkeve Város Önkormányzta OTP Bank Zrt-nél vezetett, 11745107-
15409508  számú  számlájára  előre  befizetni.  A  befizetés  átutalással 
teljesíthető! 
2.5. A pályázatok formai és tartalmi követelményeit a részletes pályázati 
kiírás tartalmazza.
3. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:
3.1. Pályázatok bontása (I. forduló)
3.1.1. Időpontja: 2014. augusztus 11. 1000 órakor.
3.1.2. Helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (Túrkeve, Petőfi 
tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.1.3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok 
érvényességét állapítják meg. 
3.2. Ártárgyalás (II. forduló)
3.2.1. Időpontja: 2014. augusztus 11. 1030 órakor.
3.2.2. Helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (Túrkeve, Petőfi 
tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.2.3.  Ha  több  megfelelő,  azonos  értékű  pályázat  érkezik,  a  kiíró 
képviselői a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartanak, melynek 
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közlik a felekkel.
4. A szerződéskötés határideje: 2014. augusztus 31. napja.
5. Információ:
A  pályázattal  kapcsolatban  bővebb  információ,  a  pályázati  adatlap 
valamint az ajánlati biztosíték befizetéséhez szükséges számlaadatokat 
a Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 
sz. alatt, Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál, a 20. számú 
irodában kapható (Tel.: (56)554-439). Az ingatlan a pályázat benyújtási 
határidejéig előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
                                                           Túrkevei Város Jegyzője

FELHÍVÁS
a túrkevei 1768/1. hrsz-ú, 3570 m2 alapterületű és az 1768/3. hrsz-ú, 1276 m2 alapterületű, 

Kinizsi u. 48. sz. alatti ipartelep ingatlanok együttes értékesítésére

Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2014. 
(VI.26.) számú határozata alapján, az önkormányzat 26/2012. (XII.20.) 
számú rendeletének - a vagyon elidegenítése - vonatkozó fejezetrészére 
tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A  pályázat  tárgya: Az  1768/1.  hrsz-ú,  3570  m2  alapterületű  és  az 
1768/3. hrsz-ú, 1276 m2 alapterületű, Túrkeve, Kinizsi u. 48. sz. alatti 
ipartelep megnevezésű ingatlanok. 
2. Pályázati feltételek: 
2.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, tehát a pályázatra bárki jelentkezhet, akivel szemben 
kizáró  ok  nem  áll  fenn. Az  ingatlan  megvételére  nem  pályázhat  az, 
akinek az önkormányzattal szemben tartozása illetve egyéb teljesítetlen 
kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére kiírótól, illetve 
az önkormányzattól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott 
halasztási kérelmét még nem bírálták el.
2.2. Az ingatlanok együttes, minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 
6.000.000.- Ft + ÁFA (27 %).
2.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
2.3.1. Az ingatlanok megvételére szóló ajánlatot, pályázati adatlapot zárt 
borítékban a Túrkevei  Közös Önkormányzati Hivatal 5420 Túrkeve, 
Petőfi tér 1. sz. alatti 20. sz. irodájában kell benyújtani. A borítékon a 
megpályázott ingatlanok címét fel kell tüntetni. A pályázatok átvételéről 
a  Hivatal  vagyongazdálkodója  igazolást  ad.  Pályázók  ajánlataikat  a 
2.3.2. pontban meghatározottakra figyelemmel postán keresztül is 
benyújthatják.
2.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2014.  augusztus 
11. 0900 óra.
2.4. Ajánlati kötöttség:
A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően ajánlati 

kötöttség  terheli,  melynek  biztosítékául  762.000.-  Ft-ot  kötelesek  a 
Túrkeve Város Önkormányzta OTP Bank Zrt-nél vezetett, 11745107-
15409508  számú  számlájára  előre  befizetni.  A  befizetés  átutalással 
teljesíthető! 
2.5. A pályázatok formai és tartalmi követelményeit a részletes pályázati 
kiírás tartalmazza.
3. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:
3.1. Pályázatok bontása (I. forduló)
3.1.1. Időpontja: 2014. augusztus 12. 900 órakor.
3.1.2. Helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (Túrkeve, Petőfi 
tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.1.3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok 
érvényességét állapítják meg. 
3.2. Ártárgyalás (II. forduló)
3.2.1. Időpontja: 2014. augusztus 12. 930 órakor.
3.2.2. Helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (Túrkeve, Petőfi 
tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
3.2.3.  Ha  több  megfelelő,  azonos  értékű  pályázat  érkezik,  a  kiíró 
képviselői a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartanak, melynek 
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közlik a felekkel.
4. A szerződéskötés határideje: 2014. október 31. napja.
5. Információ:
A  pályázattal  kapcsolatban  bővebb  információ,  a  pályázati  adatlap 
valamint az ajánlati biztosíték befizetéséhez szükséges számlaadatokat 
a Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 
sz. alatt, Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál, a 20. számú 
irodában kapható (Tel.: (56)554-439). Az ingatlanok a pályázat 
benyújtási határidejéig előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek.
 
              Túrkevei Város Jegyzője

Önkormányzati hírek
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A  2013.  év  tavaszán  a  szélsőséges  időjárás  (hirtelen  és  nagy 
mennyiségű csapadék) következtében a Túrkevei Petőfi 
Sándor  Általános  Iskola  tornatermének  szerkezete  sérült,  és  a 
káresemény  bekövetkezését  követő  7  napon  belül  (jogszabály 
által  meghatározott  időpont)  Túrkeve  Város  Önkormányzata 
2013. június 05-én a meggyengült épületrész helyreállítására vis 
maior támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz 
elektronikus úton.
Tájékoztatásul a vis maior támogatásról a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter dönt, a területileg 
illetékes Magyar Államkincstár közreműködésével. A vis maior 
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. 
(II.  15.)  Korm.  rendelet  határozza  meg,  ki  és  mire  adhat  be 
pályázatot,  milyen  mellékleteket  kell  becsatolni,  valamint  a 
megnyert pályázatokat hogyan kell elszámolni.
Az elektronikusan benyújtott tornaterem helyreállítási 
kérelmünk után nyújtottuk be papír alapon a kérelmet a szükséges 
mellékletekkel, melyben a műszaki szakértői vélemény közel 50 
millió forintos költségre becsülte a helyreállítást. Ezen összegből 
90%-os támogatási intenzitással bruttó 30 millió forint összeget 
hagyott  jóvá  a  Belügyminisztérium  és  a  végleges  támogatói 
döntésről  szóló  támogató  okiratot  2013.  október  21-én  hozta 
meg,  melyet  november  elején  kaptunk  kézhez.  Eközben  az 
illetékes építésfelügyeleti hatóság jogerősen 2014. augusztus 23-
án a tornacsarnokot (tornatermet) életveszélyessé nyilvánította, 
a használatát megtiltotta és helyreállítási kötelezettséget is 
előírt. A helyreállítási munkákat építési engedély köteles 
tevékenységek nélkül nem lehetséges megoldani, így – a 
támogatói döntés birtokában – 2013. december elején a tervező 
kiválasztásához  –  a  közbeszerzési  törvény  szerint  eljárva  – 
kértünk  árajánlatokat.  Majd  a  legkedvezőbb  árajánlatot  adó 
tervezővel, még decemberben megkötöttük a szerződést.  A 
tervek elkészültével 2014. február 13-án építési engedélyezési 
eljárást  kezdeményeztünk  és  2014.  ápr.  7-én  vált  jogerőssé 
az engedélyező határozat. A támogatói döntést követően, 
Önkormányzatunk többlet forrás hiányában igyekezett a 
megítélt költséghez igazítva átstrukturálni, átdolgozni a 
támogatáskor benyújtott költségvetést. Azonban az alacsonyabb 
költségkeret ellenére is vannak kötelező elemek, mint például: 
tervezés,  műszaki  ellenőrzés  és  természetesen  a  kivitelezés, 
melyet módosított költségekhez igazított műszaki megoldással 
igyekeztünk  megoldani.  (A  közbeszerzésre  külön  költségkeret 
került meghatározásra a város éves költségvetésében.) A 
módosított  költségtábla  –  a  kötelező  elemekkel-,  és  az  építési 
engedély birtokában az államkincstárnál személyes egyeztetést 

kezdeményeztünk, melyre 2014. május 26-án került sor. 
Ezt követően 2014. május 27-én küldtük jóváhagyásra a 
minisztériumhoz – ugyanis ha az elszámolásnál nem egyeznek 
meg  a  tételek,  a  számlát  nem  fogadják  el  és  nem  fizetik  ki  -. 
A fentebb leírtak elfogadásáról július 14-én kaptunk értesítést. 
Ezalatt 2014. április elején a közbeszerzési szakértőnk – 
szintén a Kbt. szerint – kiválasztásra került. A szerződéskötést 
követően, a közbeszerzési dokumentáció elkészülte és az 
Államkincstárral  történt  egyeztetés  után  2014.  május  30-án 
megküldtük Kbt. szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárás keretében az ajánlattételi felhívásokat 2014. június 16-i 
határidővel  a  kivitelezőknek.  Ezen  felhívásra  1  db  érvényes 
ajánlat érkezett, melyet Túrkeve Önkormányzat Képviselő-
testülete a rendelkezésre álló alacsonyabb anyagi fedezet 
miatt eredménytelennek nyilvánított. A magas összegű 
ajánlatot  követően  ismételten  módosítani  kellett  a  kivitelezés 
műszaki  tartalmát  és  az  új  közbeszerzési  eljárást  július  4-én 
tudtuk kiküldeni – immár kétszer annyi meghívottnak –. 
Az  ajánlattételi  határidő  2014.  július  14-én  letelt  és  szintén 
1  db  érvényes  ajánlat  érkezett.  Az  ajánlat  ismét  magasabb 
kivitelezési  összegre  érkezett  a  rendelkezésre  álló  forrástól, 
ezért az eljárás szintén eredménytelenül zárult.  A második 
meghirdetett közbeszerzési eljárás után már láttuk, hogy további 
közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  már  sajnos  nem  lehetséges, 
ugyanis  akkor  már  nem  tudtuk  volna  befejezni  a  kivitelezési 
munkákat  és  a  támogatás  elszámolását,  melyre  2014.  október 
21-ig  van  lehetőségünk.  Ezért  július  14-én  a  támogatói  okirat 
határidejének meghosszabbítását kérelmeztük a Kincstártól, 
melynek  elbírálása  még  folyamatban  van.  A  kapott  ajánlatok 
alapján az önkormányzat úgy döntött, mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrást felhasználja, ezért 
a 2014. július 22-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésen döntött 
arról,  a  vállalkozók  által  benyújtott  számlákat  8  napon  belül 
kifizeti, kifizetést követően nyújtja be az Államkincstárnak 
elszámolásra, ezzel előzetesen megfinanszírozza a vállalkozók 
számláját,  így  csökkentve  a  vállalkozónak  várakozási  idejét 
a benyújtott összegre. A hosszabbítási kérelem elbírását 
megelőzően  –  bízva  kérelmünk  pozitív  elbírálásában  –  egy 
újabb közbeszerzési eljárást indítunk, a Képviselő-testületi 
döntés értelmében előzetes megfinanszírozással, illetve a tervek 
és  kapcsolódó  költségvetés  aprólékos  átvizsgálását  követően. 
Köszönjük  a  diákok,  szülők  és  természetesen  a  pedagógusok 
türelmét, de kérem megérteni a fent leírtakat és a helyreállítás 
sikeres lebonyolításáig további megértésüket.
                                                               Dr. Szabó Zoltán, polgármester

A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 
tornatermének helyreállításáról

KÖSZÖNJÜK

A Madarász Károly 
Népdalkör köszöni 

Ábrahám Károlynak, hogy 
az autóbusz biztosításával 

lehetővé tette, hogy 
eljussunk Nagykőrösre, 
baráti dalos találkozóra!

A Sporthorgász Egyesület értesíti tagjait, hogy az előzetes tervektől 
eltérően nem augusztus 17-én vasárnap, hanem augusztus 20-án, szerdán 
tartjuk nemeshalfogó versenyünket 7.00-19.00-ig. Gyülekezés 6.30-kor a 

Zubogónál. Ekkor eligazítás lesz. Csak az versenyezhet, aki az eligazításon 
részt vett. A verseny helye: a Zubogó és a Túrkeddi híd közötti hazai oldal. 

Horgászhely kitisztításához eszközt hozzanak magukkal! Délben 12.00-kor a 
helyszínen birkaebéd lesz, melynek ára versenyben résztvevő részére 

600.- Ft, nem versenyző részére 1.200.- Ft. 
Ha a gát járhatatlan a verseny elmarad.  

Németh István, elnök

Horgászverseny



TÚRKEVE

8

2014.AUGUSZTUSÖnkormányzati hírek

Képviselő-testületi ülés

A  képviselő-testület  “Túrkeve  közigazgatási  területén  közvilágítás-korszerűsítési  beruházás  megvalósítása  és  üzemetetési  feladatok  ellátása” 
tárgyban indított hirdetmény nélküli közbeszerzés eljárásról megállapította, hogy az eredményes volt. A nyertes ajánlattevő: EC Multienergie Kft., 
EC-Energie Investment Kft., GLOBIMPEX Zrt. közös ajánlattevők. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.
A  képviselő-testület,  mint  a  Komplement  Túrkeve  Kommunális  Szolgáltató  Nonprofit  Kft.  kizárólagos  tulajdonosa  úgy  döntött,  hogy  a  Kft. 
ügyvezetőjének Sörös Tibor Túrkeve, Debreczeni u. 2/b. sz. alatti lakost választja meg 2014. július 8-tól. Feladatát megbízási jogviszonyban látja 
el. Megbízási díja havi 50.000 Ft.

Döntött a képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola Tornacsarnok helyreállítási munkái közbeszerzési eljárás eredményéről. A bíráló 
bizottság javaslata alapján megállapította, hogy a Lisznyai Építőipari Kft. ajánlata érvényes, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
érvényes ajánlatot a Kft. tette, az eljárás azonban eredménytelen volt, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet és az ajánlattevő által kért 
ellenszolgáltatás közötti eltérés olyan jelentős, hogy annak önerőből történő biztosítására, forrással az Önkormányzat nem rendelkezik. Arról is 
döntött a képviselő-testület, hogy új közbeszerzési eljárást kell indítani. 183/2014.(VII.22.) sz. határozat
A képviselő testület döntése alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem kivitelezési költségek tervezett összegét, 24.061 eFt-ot előzetesen 
az Önkormányzat finanszírozza meg, majd a számlák kifizetése után folyamatosan kéri a támogatási összeg lehívását a Magyar Államkincstártól. 
184/2014.(VII.22.) sz. határozat
A képviselő-testület a Mentő és Tűzoltó Egyesület által használt ingatlanrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről 
határozott. Az  ingatlanrész  tulajdonba  vételének  pontos  célkitűzése  a  Mentő  és  Tűzoltó  Egyesület  működése  hatékonyságának  növeléséhez, 
fejlesztési elképzeléseihez pályázatok benyújtásával forrás biztosítása, annak gyorsabb megvalósítása. Az önkormányzat vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő összes költség megtérítését. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg az egyes jognyilatkozatokat 
az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során. 185/2014.(VII.22.) sz. határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit kft. részére a volt OTP épület átalakítás helyi 
termékek boltjára pályázat elszámolásához 9.198 eFt –ot előlegként biztosít. Az előleget a Kft által benyújtott kivitelezői számla másolat alapján 
lehet  folyósítani. Az  MVH  felé  az  esedékes  elszámolás  benyújtása  2014.  augusztus,  szeptember  hónapban  várható. A  pályázati  elszámolást 
követően a biztosított előleget azonnal vissza kell fizetni az önkormányzat részére. 186/2014.(VII.22.) sz. határozat
A képviselő-testület konkrét kérelem alapján úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő ingatlanokon nem engedélyezi újabb antennák, rádiótechnikai 
berendezések elhelyezését. 187/2014.(VII.22.) sz. határozat.                                                                             Szászné dr. Pataki Marianna aljegyző

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2014. július 8.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés
2014. július 22.

A Járási Hivatal, Járási Rendeltetésű 
Önkéntes  Polgári  Védelmi  Mentőszervezet 
megalakításához  keres  olyan  személyeket, 
akik önkéntesen vállalnak szolgálatot a Járási 
Hivatal által felállítandó mentőszervezetben, 
ahol  kihívásnak  tekintik,  hogy  a  lakosság 
életének, anyagi javainak védelme 
érdekében, a hazánkat, településünket, 
otthonainkat veszélyeztető hatások (pl. 
szélsőséges időjárás kapcsán kialakuló heves 
esőzések, havazások, belvizek stb.) elleni 
védekezés szerves részévé váljanak. A Járási 
Rendeltetésű Önkéntes Polgári Védelmi 
Mentőszervezet feladata, a járás illetékességi 
területén  bekövetkezett  katasztrófák  minél 
gyorsabb  és  hatékonyabb  kárfelszámolását 
elősegíteni.
Az új, hatékonyan működő 
katasztrófavédelmi rendszerhez szükséges 
az ön segítsége is! 
Keressük azokat az elsősorban járásunk 
területén lakóhellyel rendelkező, önkéntes 
személyeket,  akik  vállalják  a  szolgálatot  a 
Járási Rendeltetésű Önkéntes Polgári Védelmi 
Mentőszervezetben, kihívásnak tekintik a 
lakosság életének, anyagi javainak védelmét, 
valamint  a  településeinken  a  védekezésben 
való részvételt. Azon személyek/cégek 
jelentkezését  várjuk,  akik  mind  fizikailag, 
mind szellemileg képesnek érzik magukat a 
veszélyeztető  hatások  elleni  védekezésben 
felmerülő komoly igénybevételek 
leküzdésére. Különösen várjuk azok 
jelentkezését, akik szakképzettséggel (pl.: 
műszaki, egészségügyi, építőipar-statikai, 
lakatos stb.), speciális géppel/gépekkel (pl.: 

teherszállító, terepjáró, vízi teherszállító 
stb.) esetleg ár- és belvízvédekezési és/vagy 
műszaki mentési tapasztalattal rendelkeznek, 
valamint  vállalják  a  további  kiképzéseken 
való részvételt.
Jöjjön Ön is és álljon készen Magyarország 
szolgálatában a biztonságért!
Jelentkezni a Túrkevei Közös Önkormányzati 
Hivatalban folyamatosan lehet Katona 
István  „közbiztonsági  referensnél”  az  5420 
Túrkeve, Petőfi tér 1. címen és a 06-56-361-
111-es telefonszámon. 
Tudnivalók!
A továbbiakban néhány tudnivalót 
ismertetünk a jelentkezéssel, illetve az 
önkéntes polgári védelmi szolgálattal 
kapcsolatosan:
1. Jelentkezés:
Önkéntes polgári védelmi szolgálatra minden 
18. életévét betöltött, bejelentett állandó 
lakcímmel  rendelkező  magyar  állampolgár 
jelentkezhet.
2. Fontos tudni, hogy a polgári 
védelmi szervezetek nem azonosak a 
Katasztrófavédelem hivatásos szerveivel. 
Ebből kifolyólag a szolgálat nem 
munkahelyet nyújt, hanem egy olyan 
rendszerbe való csatlakozás lehetőségét, 
mely a felkészítéseken, gyakorlásokon 
kívül súlyos káresemények következményei 
felszámolása során kerül alkalmazásra.
3. Kiket várunk?
Önkéntes polgári védelmi szolgálatra 
jelentkezhet olyan személy is, akinek 
semmilyen végzettsége, szakképzettsége 
nincs, hiszen számos olyan feladat, 

művelet adódhat egy alkalmazás során, 
amely egy gyorsított ütemű felkészítést 
követően végezhető (ide tartozik például 
a homokzsákos belvízvédekezés több 
részfeladata is).
Várjuk azok jelentkezését is, aki valamilyen 
speciális tudás, szakértelem birtokában 
vannak.
Ez alatt olyan szaktudást, képességet értünk, 
amilyenek például a különböző mérnöki 
szakterületek (építész, vegyész.).
Nagy  szükség  van  az  alábbi  végzettséggel 
rendelkező szakemberekre:
- egészségügyi
- szociális és pedagógiai
- állattenyésztési, növénytermesztési,
- kereskedelmi és vendéglátó ipari 
szakemberekre
- műszaki- mentő eszközök kezelésére 
jogosító képesítéssel rendelkezőkre
- vegyipari,- növény- és tűzvédelmi 
ismeretekkel bírókra.

Nem csak a személyes tudás, fizikai munka, 
vagy képesség alkalmazható a kárfelszámolás 
során: óriási segítség lehet egy technikai 
eszköz, jármű, vagy éppen speciális 
szerszám, berendezés is. Éppen ezért várjuk 
olyan személyek/cégek jelentkezését is, akik 
ilyen jellegű segítséget képesek nyújtani.
Érdeklődését előre is köszönjük, bízunk 
abban, hogy nemsokára személyesen is 
üdvözölhetjük Önt az önkéntes polgári 
védelmi szervezetünkben!

FELHÍVÁS
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Közvilágítási hibák bejelentése: 

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

06/80/300-300 

Kántorné Bíró Emília 
képviselő 

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

fogadóórát a Városházán.

Ozsváth László
képviselő 

2014.  augusztus 25-én, hétfőn 
14 órától tart fogadóórát.

Tiszteletdíj 
felajánlás

Ozsváth László képviselő 
a júniusi tiszteletdíját 
a túrkevei rendőrőrs 

üzemanyag költségéhez, 
a júliusit és augusztusit 
a Ványai DSE részére 

ajánlotta fel. 

Képviselői fogadóórák

A  „turistacsalogató”  kifejezés  mélyen  bevésődött  elmémbe.  Egyrészt 
azért, mert a valóban nagy értékű strandunk méltán csalogatja a 
turistákat,  pihenni  vágyókat  immár  az  év  minden  napján.  Jó  idő  ide, 
rossz idő oda, ez a megvalósult beruházásnak köszönhetően már nem 
kérdés. Van mire büszkélkednünk!
Másrészt – s ez a berögződés oka – akkor „vágták fejbe” a Petőfi tér lakóit 
e kifejezéssel, amikor a tér elhíresült kocsmája miatt panaszkodtak. Az 
illetékesek akkor „turistacsalogatónak” minősítették az intézményt, ami 
véletlenül  sem  keverendő  össze  a  cukrászdával!  /Végre  valami,  ahol 
nem a szeszesital játssza a főszerepet!/ Nos, döntse el mindenki, hogy 
valóban az e?! 
Történt  a  minap,  hogy  a  kocsmából  kitántorgó  ember  /a  jelző  nem 
túlzás!/ összeesett a járdán.  Azt is hozzáteszem, hogy nem első 
alkalommal.  Volt,  hogy  beleesett  a  lépcsőházi  üvegbe.  Vérző  fejjel 
terült  el  a  strandra  vezető  úton,  s  magatehetetlen  állapotban  várta  a 
sorsát. Mit tesz ilyenkor egy segítőkész állampolgár? Segítséget kér a 
szakemberektől…  Mire  a  mentő  kiérkezett  eltántorgott  a  túlcsordult, 
sérült /vagy merev részeg/ „turistacsalogató”. Ha jól tudom, ki is van 
írva e „turistacsalogató” intézmény falára: Ittas embert nem szolgálunk 
ki! No comment…
Ugyancsak a strandra vezető úton, a Petőfi téren csalogatjuk a turistákat 
igencsak sajátságos formában. Amióta átírták a szemétszállítás módját, 
személyre  szabott  díját,  a  kerttulajdonosok  ez  idáig  meg  nem  oldott 
efféle igényeinek kielégítését, azóta a nagy konténerek mellé /olykor 
bekötetlen zsákokban/ kerülnek a szeméthegyek. No, mert hogy az itt 
lakók, s ezért fizetők megelégelték, hogy a konténerük a más szemetével 
van  dugig,  saját  bejáratúvá  tették  a  lerakókat.  Mindenki  a  kulccsal 
zárható, nyitható konténerekbe gyűjti szelektív módon a hulladékot. A 
többiek pedig „csak” lerakják a téren a szemetet. Hab a tortán, hogy 

„Turistacsalogató” 
dilemma

egy olvasási nehézségekkel küzdő kert-lakó /lévén, hogy az emeletes 
házak erkélyein ritkán nő fű/, az üveghulladék konténerét töltötte meg 
frissen vágott fűvel. Érti ezt valaki?! Kérdés, ki és mikor oldja meg a 
problémát!?
Az  idegenforgalom  fejlesztése  vitathatatlanul  fontos  lenne  az  egész 
városnak, no de ilyen körülmények között? A fent említett „tájépítészeti 
elemek” között sétál a strandra a turista és éli életét az itt lakó ember. 
Olybá’  tűnik, átírásra kerül a „turistacsalogatás” fogalma is!         főszerk.

Változások az arculati előírásokban és a kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségeiben
2014.  július  11-től  „Széchenyi  2020”  néven  új  arculatot  kapnak  az 
európai uniós támogatásból megvalósuló programok. Ezzel egyidejűleg 
a projektekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek is módosulnak.
Az Európai Unió 2014 - 2020 közötti időszakra elfogadott 
költségvetésének keretében újabb jelentős pénzügyi forráshoz jut 
Magyarország, mely a különböző európai uniós forrásból megvalósuló 
fejlesztéseken  keresztül  megteremti  a  lehetőséget  magyar  gazdaság 
tartósnövekedési pályára állítására.
Az új programozási időszak fejlesztési programja a „Széchenyi 
2020” nevet kapta, melyhez új arculat kerül bevezetésre. Az új arculat 
bevezetése mellett jelentősen egyszerűsödnek, felhasználóbaráttá 
válnak a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok is. 
A projektek megvalósításakor a támogatási szerződés kötésének 
időpontjában hatályos „Kedvezményezettek Tájékoztatási 
Kötelezettsége” című útmutató szerint kell eljárni. Így azon projektek 

esetén, amelyeknél a támogatási szerződés megkötése a jelen útmutató 
(KTK 2020) hatálybalépése előtt (2014.07.11.) megtörtént, ott a 
korábbi  KTK  előírásai  az  irányadóak. A  KTK  2020  megjelenésekor 
a  már  benyújtott,  értékelés  előtt,  vagy  értékelés  alatt  álló  pályázatok 
esetében,  illetve  a  már  támogatási  döntéssel  rendelkező  (támogatási 
szerződéskötés előtt álló) projektek esetében - tekintettel a már 
megtervezett  kommunikációs  feladatokra  és  az  azokhoz  kapcsolódó 
költségekre -, a korábbi, ÚSZT KTK-ban foglalt feladatok teljesítése 
kötelező.
A fentiektől függetlenül, valamennyi projekt esetében a Széchenyi 2020 
arculati  előírásait  kell  betartatni  annak  megjelenésének  időpontjától 
kezdve. A korábban – régi arculattal- elkészített eszközök cseréje nem 
elvárás. A régi KTK és az új KTK 2020, valamint az ÚSZT Arculati 
Kézikönyv illetve a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv megtalálható 
a palyazat.gov.hu oldalon a pályázatok/arculati kisokos menüpontban 
(http://palyazat.gov.hu/doc/25), valamint a pályázati felhívások 
dokumentumai között.

SZÉCHENYI 2020

Cseh Sándor 
képviselő 

2014. augusztus 25-én, hétfőn 16 órától tart 
fogadóórát.

Előzetes egyeztetést követően a fent jelzett 
időponttól eltérő időben is:

tel.: +36 30/366 4005
E-mail: csehsandor01@gmail.com
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A  hétvégi  horgászatok,  családi  kirándulások 
a környék tavaihoz vagy a Berettyóra sokunk 
kedvelt programja a szabadidő eltöltésére. 
Vizeink megfelelő ökológiai állapota nemcsak 
rekreációs és egészségügyi szerepe miatt 
fontos, hanem a bennük élő szervezetek 
megóvása miatt is.Mióta az ember létrehozta 
azokat a járműveket, eszközöket, melyek 
segítségével  nagyobb  távolságok  megtételére 
képes, azóta a Föld minden pontja elérhetővé 
vált számára. A világ kinyílt, új felfedezések, 
új  lehetőségek  megannyi  formája  kínálkozik 
gazdaságunk, életszínvonalunk javítására. 
Nincs  ez  másként  vízi  élőlényeink,  a  halak 
esetében  sem.  Egy  távoli  vidéken  megismert 
fajkönnyen válhat itthoni kedvelt díszhalunkká 
vagy  gazdaságilag  fontos  termékké.  Emberi 
közvetítés  segítségével  a  távoli  országokból 
érkező fajok is le tudják küzdeni, azokat 
a természetes akadályokat, melyek 
eddig meggátolták, hogy új élőhelyeket 
népesíthessenek be.A „jó gazda módjára” 
kifejezés, mely a gondos, körültekintő 
bánásmódra utal, ezekre az élőlényekre is 
vonatkozik: meg kell akadályozni, hogy 
az eredeti élővilágban kártokozzanak. A 

A nem őshonos halfajok veszélye
gondatlan bánásmód komoly veszélyeket 
rejt  magában.  Szeretett  akváriumi  lakóinkat 
megunva sorsukra hagyjuk őket egy tóba 
vagy folyóba dobva, a halastavakban 
tenyésztett idegenek pedig kikerülhetnek 
addigi otthonukból. A véletlen behurcolás 
vagy  akár  a  természetes  terjeszkedés  is  új 
élettereket nyithat meg a Kárpát-medence 
vizeiben. Akárhogy is történik, ezek a 
távolról érkezett fajok a hazai természetes 
vízterekbe kerülve hatalmas ökológiai károkat 
okozhatnak. A többi fajjal való versengésben 
sokkal hatékonyabbak, kiszorítják azokat 
élő és táplálkozó helyeikről. A ragadozó, 
idegenhonos betelepülő egyedekugyanakkor 
ikra és kishal fogyasztók is lehetnek, ez 
esetben pusztítják is őshonos halainkat. 
Halegészségügyi szempontból fontos 
kiemelni, hogy a jövevényfajokkal együtt 
olyan kórokozók, paraziták is megjelennek az 
új élőhelyeken, melyek az őshonos halfaunát 
is megfertőzik.A legveszélyesebb invazív 
fajok:  a  kínai  razbóra  (Pseudorasboraparva), 
az ezüstkárász (Carassius auratus),az 
amúrgéb (Perccottusglenii),a 
törpeharcsa(Ameiurusnebulosus), a fekete 

törpeharcsa (Ameiurusmelas), az amúr 
(Ctenopharyngodonidella), a busafajok(H
ypophthalmichthysmolitrix, H. nobilis) és 
a naphal (Lepomisgibbosus).Természetes 
vizeink megtisztítása ezektől a fajoktól sürgető 
teendőnk. Az  invazív  halak  elleni  küzdelmet 
a magyar törvényi szabályozás is előírja, 
az  őshonos  fajok  és  a  természetes  vizeink 
megóvását a Herman Ottó Természetvédő 
Kör „Halfajok védelmét elősegítő 
civil természetvédelmi tevékenységek 
megalapozása”(PTKF/1384/2013.) 
programjában kiemelt célként tűzte ki.
                     Kovács Ágnes

Lehet sokak számára nem világos mit is 
jelent az a szó, hogy pollináció, ugyanis 
a magyarországi köztudatba nem ivódott 
még  be  ez  az  alapvetően  egyszerű  fogalom. 
Pollinátoroknak nevezzük azokat az 
élőlényeket, melyek a növények beporzásában 
részt vesznek, pollinációnakpedig magát a 
növények állatok általi beporzását értjük.A 
pollinátorokkal és munkájuk eredményével 
mindennapjaink során folyamatosan 
találkozunk, ugyanis alapélelmiszerül szolgáló 
gyümölcseink és zöldségeink beporzását is 
nagy százalékban ők végzik. Nélkülük az 
emberi  élet  is  veszélybe  kerülne,  például  a 
világ élelmiszer termelésének egyharmada 
múlik a rovarok beporzó képességén és 
minden harmadik falat ételünket nekik 
köszönhetjük (forrás: Greenpeace).
Pollinátoraink a zengőlegyek, lepkék és a 
méhek. Magyarország flórájának 80%-át 
rovarporozta  növények  alkotják  (kiskertektől 
a  gyümölcsösökön  át  a  szántókig).  Néhány 
növényfaj, melyeknek szaporodásához 
elengedhetetlenek a rovarok: görögdinnye, 
napraforgó, repce, lucerna, bab, alma, 
sárgarépa stb.Hasznos rovaraink azonban 
nagy veszélynek vannak kitéve, köszönhetően 
az Ember alapvető hozzáállásának, annak, 
hogy folyamatosan mérgezi környezetét 
vegyszerekkel, műtrágyákkal és rombolja 
a természetes ökoszisztémákat. Elfelejtette, 
hogyan kell harmóniában élni az 
anyatermészettel és Önön magára is pusztulást 
hoz. Vannak országok (Kína, Kalifornia), ahol 
már mesterséges beporzásra van szükség, 
pl. kis ecsetekkel, emberi kezek végzik ezt a 
természetes folyamatot. Ne higgyük, hogy ez 
nem történhet meg velünk is.De mit tehetünk 
mi, hétköznapi emberek?
-Kiskertjeinkben ne használjunk vegyszereket, 
térjünk át a természetbarát növényvédelemre. 
Permetszereinket leválthatjuk csalán lére, 
ültethetünk kártevő riasztó növényeket (pl. 
büdöske, kamilla, fokhagyma, sarkantyúka 
stb.).
-Hasznos rovarokat csalogathatunk be 
kertünkbe, melyek pusztítják a kártevőket. Ezt 

a  minél  színesebb  és  illatosabb  növényekkel 
érhetjük el és beporzó tevékenységükkel 
fogják meghálálni vendégszeretetünket (pl. 
a  szamóca  termése  szebb,  ízletesebb  lesz  a 
rovarbeporzástól).
-Ha vegyeskultúrásan ültetjük 
veteményesünket, az egymással összeillő 
variációk megkeresésével is sokkal jobb 
termésátlagot érhetünk el (pl. ami az ételben 
is illik egymáshoz az a kertben is, lásd 
bazsalikom-paradicsom, répa-hagyma)
-Mulcsozzunk, fedjük be a növények alját 
fakéreggel, kaszálékkal, mert nedvesség 
megtartó,  gyomosodást  visszaszorító  szerepe 
mellett élőhelyül, búvóhelyül szolgál a 
rovaroknak és kisebb élőlények sokaságának.
-Ezek mellett helyezhetünk ki rovarhotelt 
(darázsgarázst) számukra, mely egy egyszerű 
kis építmény, fából, üreges szárú növényekből, 
melynek lényege, hogy lukacsos szerkezetének 
köszönhetően rovaraink megbújhatnak, 
petéket rakhatnak bele.
Figyeljünk a körülöttünk élő legapróbb 
élőlényekre  is,  vegyük  észre,  hogy  minden 
összefügg  mindennel  és  tegyük  magunkévá 
mindennapi életünkben a „SEMMI SEM 
MINDEGY!” életfilozófiát. Vigyázzunk 
egymásra és tanuljunk mások hibájából.
                                                     Szabó Tímea
A cikk a Beklen a Nagykunsági Civil 
Társadalomért Alapítvány„Kampány 
a beporzást végző fajok 
ökoszisztéma szolgáltatásainak 
megőrzéséért”(PTKF/1343/2013.)programja 
keretein belül valósult meg.

Beporzóink 
pollinátorfajok és védelmük

Egy  mentős  megdöbbentő  üzenete.  Fontos, 
hogy minél több ember tudjon róla, hogyha 
esetleg  ilyen  helyzetbe  kerül,  tudja,  hogy 
mit  tegyen.  „Egy  szép  napon  gondtalanul 
sétálsz az utcán szeretteddel, az egyik 
pillanatban összeesik. Mit teszel hirtelen 
zavarodban? Lehajolsz, szólítgatod, finoman 
pofozgatod, nem reagál (fél perc). Mit 
teszel?  Bizonytalanul  megnézed  lélegzik-e, 
van-e pulzusa, de nincsen (már 2 perc). Mit 
teszel? Hívod a mentőket, amire zavarodba 
kinyögöd  hol  is  vagy  (már  4  perc).  Ezután 
mit csinálsz? Újra éleszted? De hogyan? 
Tétovázol,  hogy  is  állj  neki,  de  rászánod 
magad, leveszed a ruháit, hogy a mellkasához 
jobban  hozzáférj  és  elkezdenél  valamit,  de 
már későn!  Még, ha tudod is valamennyire, 
mit is kellene csinálni, már ÁTLÉPED AZ 5 
PERCET...
5 perc után már visszafordíthatatlan 
károsodások  lépnek  fel  az  agyban,  10  perc 
után  pedig  már  sikertelen  az  újraélesztés. 
Hazánkban évente 20-25 ezer ember 
hal meg hirtelen szívmegállásban, azaz 
Magyarországon minden 30.percben meghal 
valaki!Most nézz magadba és tedd fel a 
kérdést:  Te  meg  tudtad  volna  menteni  azt, 
aki veled volt? Nem?Akkor most jól vésd az 
eszedbe:
Ha  melletted  összeesik  valaki,  határozottan 
szólítgatod, finoman pofozgatod 
(20másodperc), megvizsgálod, nincs 
légzése, pulzusa (már 1,5 perc), kiszabadítod 
a mellkasát közben segítségért kiabálsz, 
felhívatod a mentőket, eközben már 
megkezded az újra élesztést (5 percen bőven 
belül vagy), 30 mellkaskompresszió
2 befúvás, 30 mellkaskompresszió 2 
befúvás, 30 mellkaskompresszió 2 
befúvás. (10perc) Már kezdesz fáradni, 
de folytatod. 30 mellkaskompresszió 2 
befúvás,  30  mellkaskompresszió  2  befúvás 
és megérkeznek a mentők (20 perc). Nem is 
volt olyan bonyolult ugye? GRATULÁLOK! 
MEGMENTETTÉL EGY ÉLETET!
          KT, mentős

Egy mentős 
üzenete
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Tanévkezdés: 2014. szeptember 1.
A 2014/2015-ös tanév szeptember elsején, hétfőn kezdődik. A tanév 181 napos, míg 
a nappali tagozatos középiskolákban és szakiskolákban 180 tanítási nap lesz.

Első évfolyamos diákok felmérése: 2014. október 10-ig
Az  általános  iskoláknak  október  10-ig  kell  felmérni  azoknak  az  elsősöknek  a 
számát, akiknél - az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok 
alapján - az alapkészségek fejlesztését jobban kell támogatni.

Őszi írásbeli érettségi: 2014. október 10-től 27-ig
Őszi szóbeli érettségi: 2014. november 6-tól 22-ig
Őszi szünet: 2014. október 27-től október 31-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 
pedig november 3-a, hétfő.

Téli szünet: 2014. december 22-től január 2-ig
A  téli  szünet  előtti  utolsó  tanítási  nap  december  19.,  péntek,  a  szünet  utáni  első 
tanítási nap 2015. január 5-e, hétfő.

Fizikai állapot felmérése: 2015. január 5. és május 27. között
Ismét felmérik a diákok fizikai állapotát és edzettségét, a vizsgálatot 2015. január 
5-e és május 27-e között végzik az iskolák.

Az első félév vége: 2015. január 16.
Az első félév január 16-ig tart, az iskoláknak pedig 23-ig értesítik a tanulókat és a 
szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tavaszi szünet: 2015. április 2-től április 7-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 
2015. április 8., szerda.

Utolsó tanítási nap az utolsó évfolyamon /középiskolában/: 
2015. április 30.
A végzősöknek utoljára április 30-án kell iskolába menniük. A Belügyminisztérium 
fenntartása  alá  tartozó  szakközépiskolákban  2015.  május  22-én,  a  Honvédelmi 
Minisztérium iskoláiban pedig 2015. május 29-én lesznek utoljára órák.

Országos kompetenciamérés: 2015. május 27.
A  hatodik,  nyolcadik  és  tizedik  évfolyamon  2015.  május  27-én  tartják  az  éves 
kompetenciamérést.

Nyelvi felmérő a két tanítási nyelvű általános iskolákban: 2015. június 3.
A  két  tanítási  nyelvű  általános  iskolákban  a  hatodikos  és  a  nyolcadikos  diákok 
idegen nyelvi felmérőjét június 3-án szervezik meg.
Nyelvi felmérés: 2015. június 11.
Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy németet első idegen 
nyelvként tanulók körében június 11-én végeznek nyelvi felmérést.

Tavaszi érettségi időszak, írásbeli vizsgák: 2015. május 4-től 26-ig
Szóbeli érettségi vizsgák: 2015. június 4-től 26-ig
Utolsó tanítási nap: 2015. június 15.

A közép- és általános iskolákban június 15-én, hétfőn ér véget a tanítás.

Harmincezer forintos támogatást 
kaphatnak azok a szülők, akiknek 
gyermeke a közoktatásban kezd új 
tanévet szeptemberben. Összegyűjtöttük 
a legfontosabb tudnivalókat a 
munkáltatók által nyújtott iskolakezdési 
támogatásról.
Kik kaphatnak támogatást?
Azok a munkavállalók, akiknek 
a gyermeke (vagy a vele egy 
háztartásban élő házastársának a 
gyermeke) közoktatásban tanul vagy 
családi  pótlékra  jogosult.  A  támogatás 
gyermekenként évente egy alkalommal, 
mindkét  szülőnek  jár,  akár  ugyanattól 
a munkáltatótól. Ha több helyen is 
dolgoztok, minden munkáltatótól 
igényelhetitek ezt a béren kívüli juttatást. 
Milyen összegre lehet számítani?
A  támogatás  -  kedvezményes  adókulcs 
mellett - a minimálbér 30 százaléka 
lehet, ez 2014-ben 30 450 forint, 
amelyet  kizárólag  utalvány  formájában 
kaphatnak meg a szülők.
Mire lehet költeni?
A támogatást tankönyvre, taneszközre és 
ruházatra lehet fordítani. Az utalvánnyal 
ugyanakkor csak azokban az üzletekben 
fizethettek, amelyek szerződést kötöttek 
a kibocsátóval.
Tankönyveket is lehet venni 
utalvánnyal?
Erre is van lehetőség, de Budapesten és a 
megyeszékhelyeken mindössze egy-egy 
üzletben – a lista az interneten található.
Meddig kell felhasználni az 
utalványokat?
A tanévkezdés előtti 60. naptól, december 
31-ig.                                             Eduline

Kik kaphatnak 
30 ezer forintos 

támogatást 
augusztusban?

HASZNOS INFORMÁCIÓK
ISKOLAKEZDÉSHEZ

A 2014/15-ös tanév időpontjai

Augusztus 15-ig kell befizetnie az 
érintett szülőknek iskolás gyermekük 

tankönyvcsomagjainak árát, a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) már 
postázta is az ehhez szükséges csekkeket. 
A cég ügyvezetője, Arany Tamás szerint 
az idén azok a diákok is átvehetik majd a 
tanévkezdéskor a tankönyveket, akiknek 

szülei kicsúsznak a határidőből. 

Augusztus 15-ig 
lehet befizetni a 

tankönyvcsomagok 
csekkjeit

Oktatás
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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
Az idei évben is nagy a programkínálat Mezőtúr városában. A város szervezésében az egyik 
legrangosabb, legnevesebb rendezvénysorozat veszi hamarosan kezdetét 2014. augusztus 6. és 
10. között. Immár XIII. alkalommal kerül megrendezésre az arTúr Fesztivál augusztus 6-9-ig, 
majd a hét megkoronázásaként a XXIII. Túri Vásáron vehetünk részt augusztus 10-én.
Az eseményekkel kapcsolatban összevont sajtótájékoztatót tartott Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere,  Bordács  László  a  Mezőtúri  Közművelődési  és  Sport  KN  Kft.  ügyvezetője  és 
Szűcs Dániel a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke.
A sajtótájékoztató a programsorozatra készített image videó megtekintésével kezdődött, majd a 
programfüzettel és a plakáttal ismerkedhettek meg a résztvevők. 
A tájékoztatók sorát Herczeg Zsolt polgármester kezdte. Beszédében kiemelte, hogy Mezőtúr 
város  Önkormányzatának  legkiemeltebb  rendezvényei  veszik  kezdetét  hamarosan.  A  Túri 
Vásárnak  több  évszázados  hagyománya  van,  volt  mikor  egy  hétig  tartottak  ezek  a  vásárok, 
amelyre határainkon túl is érkeztek. Ezt a hagyományt kívánta feleleveníteni a városvezetés, 
amikor újra megrendezte a vásárt. Az idők folyamán az igények alapján kialakult, hogy a vásárt 
egy művészeti esemény előzi meg, az arTúr Fesztivál. – Úgy gondolom, hogy egy színvonalas 
programsorozat kerül megrendezésre augusztusban, ahol mindenki megtalálja a szívéhez 
legközelebb álló eseményt. – Polgármester úr köszönetet mondott a támogatóknak, elsősorban 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának, gazdasági társaságoknak és a médiapartnereknek.
Majd Bordács László ismertette az arTúr Fesztivállal és Túri Vásárral kapcsolatos tudnivalókat, 
közérdekű információkat. Bemutatta a rendezvény helyszíneit, elkészült kiadványait. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy az idei évben is útzárat kell kialakítani nem csak vasárnap, hanem már 
szombat délután 13 órától. Erről részletesen az interneten, a Mezőtúr és Vidéke közéleti lapban 
és a televízióban tájékozódhatnak. Elmondta, hogy a Túri Vásárra érkeznek a vegyes árusok 
mellett népművészek is, az ő fogadásuk a hagyományok ápolásának jegyében is telik.
A programfüzetet kézbe véve látszik, hogy nem csak a két rendezvény programkínálata jelenik 
meg benne, hanem helyet kaptak a város különböző pontjain zajló kísérő rendezvények, valamint 
az  augusztus  19-20-ai  programok  listája  is.  Erről  Szűcs  Dániel  tájékoztatta  a  lakosságot. 
Kiemelte,  hogy  egy  színes  programsorozat  veszi  kezdetét,  a  fő  helyszíneket  kiegészíti  több 
más művészeti- és, sportesemény. Ismét lehetőség lesz a Városháza toronylátogatására, 
megrendezésre kerül a Túri Kupa utcai futóverseny és a horgászverseny is. Az augusztus 19-
20-ai eseményekkel kapcsolatban elmondta, ismét lehetőség lesz a Hortobágy-Berettyó vizén 
vízibiciklizni, kajakozni, kenuzni. 19-én este a parton zajló programokat lampionúsztatás zárja, 
majd a Kossuth téren Kasza Tibi fellépése után a Projekt 4.1 zenekarral utcabálon vehetünk részt. 
20-a délelőtt az Alföldi Sárkányok Harca elnevezésű sárkányhajó verseny zajlik majd, délután 
pedig az Államalapítás Ünnepe alkalmából tartandó rendezvények következnek.
A részletes programokat megtalálják a Mezőtúr és Vidéke különszámában és az interneten. A 
városvezetés és a szervező kft. nevében várunk minden látogatót Mezőtúrra a 2014. augusztus 
6-10. között megrendezésre kerülő ArTúr Fesztiválra és Túri Vásárra.                      Bodor Márti

Egy érdekes cikkre lettem figyelmes az egyik közösségi hálón, 
amelyről – úgy vélem – a zenerajongóknak tudniuk kell, lévén, 
hogy köztünk élő, ifjú túrkevei zenészekről van szó:
Egyre több feltörekvő zenekar juttatja el a Rockpanorama 
szerkesztőségébe  bemutatkozó  hírlevelét.  Így  tette  a  túrkevei 

DreamCombination is. A 2009-ben alakult banda folyamatosan 
írja az új dalokat, de emellett a koncertekről sem feledkeznek 
meg.  „Mi  vagyunk  a  DreamCombination  zenekar  Túrkevéről. 
2009-ben alakultunk, de akkor még csak hobbi szinten 
foglalkoztunk a zenekarral. Ez alatt az idő alatt több tagcsere is 
történt, de 2012-ben rákapcsoltunk a dolgokra és beindítottuk a 
zenekari rock ’n’ roll járatot. Stílusunkat tekintve dallamos zúzós 
metálos. Zenei repertoárunkat tekintve játszunk feldolgozásokat 
és  saját  számokat  is. A  feldolgozások  között  elsősorban  a  80-
as évek klasszikusai szerepelnek. Europe, Guns ’n’ Roses, 
Roxette, Scorpions stb. Saját számaink több dologról is szólnak: 
Küzdés,  akarat,  szerelem,  bulik.  Tehát  röviden  minden,  ami 
szerint  élünk.  Az  első  saját  számunk  Sodor  a  szél  címmel 
jelent  meg,  amit  a  közösségi  oldalakon  és  a  video  megosztó 
portálokon lehet megtalálni.  Az ország különböző pontjain 
vannak  fellépéseink  pozitív  visszajelzésekkel.  Lételemünk  a 
zene, ezért vagyunk a színpadon, és reméljük, ha láttok minket, 
elnyerjük a tetszéseteket. Zeneileg próbáljuk kihozni magunkból 
a maximumot, de nem szeretjük a matekozást. Úgyhogy rock ’n’ 
roll!” Sok sikert!

                     /A Rockpanorama rövid írását osztottuk meg - fsz./

DREAM COMBINATION

Kiss István, Hagymási Sándor, Papp Ádám, Kiss Bernadett és Szűcs Gábor
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Egy korábban megjelent számunkban 
kitekintettünk  a  környező  településeken 
zajló eseményekre. Így teszünk ez 
alkalommal is, s nem véletlenül. 
A túrkevei emberek által is nagyra 
becsült  és  őszinte  tiszteletnek  örvendő 
Ondavay  Tibor  plébános,  pápai  prelátus 
kitüntetésben részesült. A következő 
sorokban  a  Mezőtúr  és  vidéke  című  lap 
írását adjuk közre:
„Mezőtúr Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete  a  helyi  kitüntetések, 
díjak alapításáról és adományozásáról 
szóló rendelete alapján Botyánszky 
János díjat adományoz minden év június 
16-án az Emberség Napja alkalmából. 
A díjat azok a személyek kaphatják, 
akik a mezőtúri embertársukért, 
vagy embertársaikért való önzetlen 
emberségről, segítőkészségről tesznek 
tanúbizonyságot és ezzel kiemelkedő 
példát mutatnak. A képviselő-testület 
döntése alapján 2014. évben a 
Botyánszky János díjat Ondavay Tibor 
plébános, pápai prelátus úr kapja.

T A L L Ó Z Ó

Ondavay  Tibor  plébános,  pápai  prelátus 
1985.  március  15-én  került  a  mezőtúri 
római katolikus egyházközség élére. 
Ideérkezésekor egy meglehetősen 
elhanyagolt állapotban lévő templom- és 
plébániaépület fogadta. 1988-ban kezdett 
a  templom  berendezésének  felújításába: 
az oltárok és képek restaurálása valósult 
meg.  A  templom  épületének  felújítására 
a 2005/2006. évben került sor. A 
rendszerváltás után iskolát alapított. 
1992.  szeptember  1-én  Ondavay  Tibor 
plébános  kezdeményezésére  a  katolikus 
egyházközség elindította iskoláját, Római 
Katolikus  Általános  Iskola  néven.  2003. 
augusztus 1-től az iskolához kapcsolódott 

az  egykori  plébánia  épületében  működő 
óvoda.  Ekkortól  Szent  István  Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda néven 
működik az intézmény. 2012-ben készült 
el  egy  nagy  beruházást  követően  a  mai 
iskolaépület. Ondavay Tibor pápai 
prelátus 29 éve tevékenykedik önzetlenül 
mezőtúri embertársaiért. Emberségéről, 
segítőkészségéről folyamatosan 
tanúbizonyságot tesz, példát mutatva ezzel 
városunk lakosságának. Sokat és szívesen 
foglalkozott, foglalkozik gyerekekkel. 
A katolikus iskola lelki vezetőjeként 
irányítja  a  hitoktatást.  Maga  is  terjeszti 
a  hitet,  nemcsak  a  katolikus  iskolában, 
hanem  a  város  más  iskoláiban  is,  ahol 
erre  igény  van.  Hitoktatói,  lelki  vezetői 
munkája kapcsán találkozott rászoruló 
gyermekekkel, akiket otthonába fogadott, 
gondozott és nevelt. A későbbiekben 
anyagilag támogatta a hátrányos helyzetű 
fiatalok tanulmányait. Azonban nemcsak 
a fiataloknak szenteli idejét, de törődik az 
idősekkel, betegekkel is. Rendszeresen 
látogatja  a  járóképtelen  idős  embereket 
otthonaikban lelki vigaszt szolgáltatva 
számukra. Az idősek otthonának lakói is 
jól ismerik, számukra rendszeresen misét 
celebrál  és  kiszolgáltatja  a  szentségeket. 
A templom falain kívül is igyekszik 
összefogni  a  katolikus  híveket.  Belföldi 
és  külföldi  zarándoklatok  szervezésével 
erősíti hitüket, igyekszik közösséget 
formálni  az  egyes  emberekből.  Közben 
jegyes-oktatást tart, keresztel, bérmál, 
esket. A város kulturális életében 
rendszeresen részt vesz. Számos 
városi rendezvénynek biztosított már 
méltó helyszínt a katolikus templom. 
Felkérésre szívesen képviseli a katolikus 
egyházat nemzeti ünnepeken, városi 
rendezvényeken. Az ilyen alkalmakra 
megírt  beszédei  példamutató  értékrendet 
közvetítenek a város templomba nem járó 
lakosai számára is.
Iskolaépítő és hitéletet gyarapító 
munkájáért II. János Pál pápa pápai 
prelátusi címmel tüntette ki. Ondavay 
Tibor  a  Római  Katolikus  Egyházközség 
élén a várospolitika formálójává vált. 
Mezőtúr Város Önkormányzata 1995-
ben Pro Urbe díjjal tüntette ki. Az elmúlt 
csaknem 30 esztendőben, amelyet 
városunkban töltött szeretettel és hűséggel 
szolgálta a rábízottakat és az egész 
várost.  Idézet  a  tavalyi  évben  megjelent 
önvallomásából: Soha nem kerestem 
a  magam  dicsőségét,  a  templom  méltó 
voltáért minden áldozatra kész voltam és 

vagyok. Az ember, amit Istennek ad az az 
igazi  maradandó  érték.  Nem  gyűjtöttem 
vagyont, mégis mindig mindenem 
megvolt.  Meggyőződésem,  azt  a  papot, 
aki nem önző módon magának akar élni, 
s nem a pénzre törekszik, hanem Istent és 
az embereket igyekszik szolgálni, sokkal 
jobban megbecsülik és segítik. Ezt itt 
Mezőtúron a 28 év alatt megtapasztaltam. 
Ha újra születnék és az Úristen szolgálatra 
hína, készséggel válallnám.”
Ondavay  Tibor  plébános,  pápai  prelátus 
úrnak mi is tiszta szívből gratulálunk 
az  elismeréshez,  s  kívánjuk,  hogy  még 
nagyon sokáig részesei lehessünk áldásos 
tevékenységének.                         főszerk.

A Kisbíró július 12-én megjelent 
különszámában sokak érdeklődésére 
számot  tartó,  kisújszállási  programokra 
hívjuk fel a figyelmet.

-Augusztus  16-án,  a  kisújszállási 
Kálvin  téren  Múltunk  és  jelenünk 
címmel játékokat szerveznek 
kicsiknek és nagyoknak, 
családoknak.
-Augusztus 19-én ugyanott Néptánc 
gála lesz, valamint Magyarock - 
Deciband koncert, tűzzsonglőrök, 
lézershow és tűzijáték.
-Augusztus 20-án a Humán napóra 
és  a  városmakett  avatására  kerül 
sor.
-Szeptember  6-án,  a  Kálvin  téren 
Vár a park, mozdulj velünk címmel 
sportnapot  szervez  a  Kisújszállási 
SE.
-Szeptember  20-án,  a  Városháza 
parkjában Utazás a világban – 
Művészetek sétánya rendezvény, 
melyet a Kisújszállási Zenedéért 
Alapítvány szervez.
-Szeptember 20-21-én Kisújszállás 
hazavár címmel a Kisújszállási 
Városvédő  és  –Szépítő  Egyesület 
rendezvénye lesz.
-Szeptember  21-én,  17  órakor  a 
Csík zenekar koncertjére kerül sor.
-Szeptember 27-én Kivilágos 
kivirradatig fesztivál várja az 
érdeklődőket, melyen fellép Kállay 
Saunders  András,  Danics  Dóra,  a 
PG csoport, a Deciband együttes és 
a Republic.
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Június utolsó hétvégéjén túrkevei 
küldöttség tett látogatást a Lengyelország 
déli területén fekvő, hegyvidéki Porabka 
testvérvárosban.  A  meghívás  Porabka  Város 
Napja  keretében  rendezett  ünnepségre  szólt, 
melynek kulturális műsorában fellépett az 
Egressy Béni Zeneiskola kamarakórusa. A 
hangulatosan előadott műsorban a Kárpát-
medence  különböző  magyarlakta  területeiről 
származó magyar népdal csokrokat hallhatott 
a  helyi  közönség. Az  ünnepségen  a  városok 
polgármesterei Ceslav Bulka és dr. Szabó 
Zoltán szólaltak fel, és kiemelték, hogy a tíz 
éves testvérvárosi kapcsolat célja a közös 
történelmi  múlt,  helyi  gazdasági,  kulturális, 
természeti  értékek  bemutatása,  megismerése, 
illetve további fejlesztése különösen a 
turizmus területén. A helyi polgármester 
elmondása szerint a lengyelek szívükbe zárták 
a  túrkevei  fürdőt,  melynek  köszönhetően  az 
elmúlt  években  több  porabkai  és  környéken 
élő család, csoport rendszeresen visszalátogat 
Túrkevére.  A  hagyományoknak  megfelelően 
ez  alkalommal  sem  maradhatott  el  a  testvéri 
fogadtatás, a helyi turisztikai értékek, 
természeti látványosságok bemutatása. 
A megtekintett hegyi tájak szépsége, 
hegygerincek sokasága, a hegycsúcsokon 

az  égbe  nyúló  fenyők  látványa  meghatotta  a 
csoport tagjait. Sokunk számára emlékezetes a 
Zsár hegyről nyíló kilátás, az erőmű látványa, 
vagy hajózás a Zsiwieci tavon. Egy életre szóló 
élményben  részesültek  a  túrkevei  gyerekek, 
mikor a magas hegyoldalak közt kígyózó Mali 
Dunajec  folyón  tutajokon  megtettük  a  nyolc 
kilométeres távolságot. De megtapasztaltuk a 
hegyvidék időjárásának sajátosságait is, mikor 
a  28  fokos  melegből  felvonóval  feljutva  a 
Mosorny Gron hegy 1045 m csúcsára, orkán 
erejű  szél  fogadta  az  odalátogatót  8  fokos 
hőmérséklettel.  Az  esti  órákban  a  felnőttek 
élvezték a társalgást, megosztották a napi 
élményeket, a zeneiskolásokkal viszont az 
iskola sportcsarnokában röplabda játékkal 
folytattuk  az  aktív  kikapcsolódást.  A  rövid 
tartózkodásunk alatt a természeti csodák, 
látványok feledhetetlen érzést ébresztettek 
a gyermekek és felnőttek lelkében 
egyaránt. S mindez párosult szeretetteli, 
jó humorú idegenvezetéssel, valamint a 
vendéglátók rendkívüli figyelmességével.  A 
zeneiskolásokkal levonhattunk tanulságokat 
is, mivel hazaszeretetük, nemzeti büszkeségük 
példamutató.
Köszönjük a lengyel testvéreinknek a 
szeretetteli fogadtatást.                    Pujov Jenő

Porabkai emlékek
A Petőfi Sándor Ált. Iskola a 
“HATÁRTALANUL” program keretében 
pályázatot nyert, mely során 35 tanuló 
és 4 kísérő tanár a Vajdaság magyarlakta 
vidékére látogat 2014. szeptember 17-20. 
között.  Az  Emberi  Erőforrás  Minisztériuma 
1.010.430 Ft-tal támogatja a program 
megvalósulását.”A  szeretet  hídján  át”  dallal, 
tánccal,  verssel  a Vajdaságban  c.  célja,  hogy 
tanulóink tágabban értelmezzék a magyarság 
fogalmát,  fejlesszük  magyarság  tudatukat.A 
kirándulás során  megismerik a kint élő 
magyarok életkörülményeit, mindennapjait, 
művészetüket, kultúrájukat.Diákjaink 
eljutnak Szabadka, Palics, Magyarkanizsa, 
Zenta,  Óbecse,  Törökbecse,Bácskossuthfalva 
és Újvidék városokba, ahol megismerik 
történelmi, kulturális nevezetességeit, 
irodalmi vonatkozásait. Közös programot 
szervezünk az újvidéki és az óbecsei 
Petőfi  Sándor  Ált.  Iskola  magyar  tagozatos 
diákjaival.A kirándulás lehetőséget teremt 
arra, hogy élményszerűbbé váljanak tanulóink 
számára a korábban tanultak és megalapozzák 
a későbbi ismeretszerzést valamint lehetőséget 
teremt  a  külhoni  iskolákkal  való  kapcsolat 
kialakítására. 

HATÁRTALANUL

Akár hiszitek, akár nem, élt itt a Nyugat-újvároson egy nádtetős, 
földes  padlózatú  házban  egy  kedves,  jólelkű,  vénséges  vén 
anyóka. Tőle hallottam ezt a történetet, amit most nektek 
elmondok.  Férje  juhász  volt  már,  negyven  éve  meghalt,  de 
ő  még  ma  is  várja.  Nem  ment  férjhez  másodszor,  pedig  egy 
csinos  bojtár  nagyon  kerülgette,  szerette  volna  elvenni.  Hű 
maradt  párjához.  A  juhoktól  azonban  nem  vált  el.  Gyakran 
kiment  a  határba,  amikor  már  legeltetni  lehetett  a  birkákat. 
Kora tavasztól késő őszig kint élt a kontyos kunyhóban. Főzött, 
mosott a juhászokra és kutyáikra. Itt történt meg vele az az eset, 
hogy egy nap elveszett az egyik subás terelőpulija. Sehol sem 
találták,  pedig  keresték.  Nagy  gondban  voltak,  mert  bizony  a 
sok juhhoz kevés volt egy kutya és egy ember. Nagyon jó eb 
volt,  munkabíró,  gyors,  engedelmes,  nyakában  pergő,  mindig 
tudták, hogy hol van. Akárcsak a vezérkost meg az elcsellengő 
egy-két  bárányt,  kiknek  nyakában  csengő  volt.  Hiába  főzött 
Erzsi néni finom birkapörköltet kevi módra. Annak illatára sem 
jött  elő  Kormos.  Eltelt  pár  hét,  mikor  egy  reggel  arra  ébredt, 
hogy valami furcsa hangokat hall a kunyhó bejáratánál.Valami 
kaparta az ajtót. Kinézett. Csodák csodája megkerült Kormos öt 
kicsi kutyával. Mindenki örült és boldog volt, főleg Betyár, aki 
valószínű a kölykök apja volt és Kormos munkatársa. A nagy 
örömre  birkát  vágtak.  Elkészült  a  jó  kevi  birkapörkölt.  Illata 
messzire érződött, más kunyhók lakóit is odacsalta. Alkudoztak 
a kölykökre, mert az anyjuk jó terelőkutya volt. Tudták, hogy a 
fiai is azok lesznek. Erzsi néni már csak emlékeinek él. Régen 
megszűnt  az  a  világ,  ahol  ő  ifjúságát  élte.  Ma  már  bottal  jár, 
rosszul is lát, nincs körülötte más, csak egy macska, hogy egeret 
fogjon, mert az bizony akad a vályogfalú házában.

Hol  volt,  hol  nem  volt,  volt  egyszer  egy  öreg  juhász.  Egy 
viharos téli éjszakán, amikor a juhász kunyhójában az igazak 
álmát aludta, egy szegény koldus ember kopogtatott ajtaján. 
-Adjon Isten, jó uram – mondta a koldus. – Kérem, szánja meg 
szegény fejem, engedjen be ma éjszakára!
A  juhász  beengedte  őt,  odaadta  neki  maradék  vacsoráját  és 
átengedte  az  ágyát  is.  Másnap  reggel  korán  felkelt  a  kései 
vendég.  Nem  volt  semmije,  ezért  hamar  útra  kelt.  Megígérte 
az öregnek, hogy egy szép napon meghálálja a vendéglátást… 
Telt múlt az idő, de a tavasz nem sok jóval kecsegtetett a juhász 
számára. A juhok egy részét tolvajok, más részét a kóbor kutyák 
vitték el, alig maradt fél száz birkája.  Mivel nem akart tartozni 
egy szem bojtárnak, elhatározta, eladja a juhokat a kevi vásáron. 
Ez  a  vásár  más  volt  a  többinél,  ugyanis  hónapokkal  ezelőtt 
bejelentette  rá  látogatását  a  király.  minden  kufár  eljött  így  a 
vásárra, még az Üveghegyen túlról is. Az öreg juhász remélte, 
hogy legalább egy-két birkát el tud adni, amikor felé közeledett 
a király. A terelőkutya egyből hozzászaladt és körbeszaglászta, 
ezután odaszaladt a juhász. Az uralkodó már ismerte a juhászt…
-Úgy  látom,  nem  kell  ennek  a  kutyának  magyarázkodnom  – 
mondta az uralkodó. – Emlékszel, juhász arra a koldusra, akit 
egy zord napon házadba fogadtál és megetettél? Az a legény én 
voltam. Hallom, azóta téged az ág is húz. Ne keseredj el, mert 
Mátyás  király  sosem  felejt!  Tudd  meg,  minden  környékbeli 
juhásznál jártam, de egy sem nyitott ajtót rajtad kívül. Hálám 
jeléül megveszem egész nyájadat és megfizetem minden károd.
Mátyás király így elvitte a nyájat és zsákszámra kapta az öreg 
a  pénzt. A  juhász  bojtárjával  karöltve  vígan  járta  a  vásárt  és 
sok-sok  vásárfiát vettek. Annyi kevi birkapörköltet ettek meg 
együtt, amennyit senki az egész Óperencián. Azóta is nagyokat 
nyög  az  öreg  és  minden  falat  előtt  elrebeg  egy  imát  Mátyás 
egészségére…

Az öreg juhász szerencséjeErzsi néni
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ADJ VÉRT, ADJ 
ESÉLYT!

Véradás lesz Túrkevén 
a Művelődési Házban 

2014. augusztus 21-én (csütörtök) 
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

f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt olvasóink, engedjék meg, hogy 
beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről. 
Június 24-én a rendőrség kérésére nyújtottunk 
segítséget lakóingatlan udvarán levő ásott 
kútból történő holttest kiemelésével.Július 2-án 
a Fegyverneki út mentén a volt mezőgazdasági 
telep területén kommunális hulladékot 
égettek. A helyszínre egységünket a NAV 
munkatársai  kérték,  illetve  a  Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi 
Mobil  labor.  A  tüzet  eloltottuk,  a  hulladék 
elszállításáról pedig a NAV gondoskodott. 
Július 3-án a Kuncsorbai országút mentén 
közúti  balesethez  riasztották  egységünket,  az 
útburkolat  hibája  miatt  egy  személygépkocsi 
árokba hajtott, az utasai a járművet 
kiérkezésünkig elhagyták, egy főt a kiérkező 
mentők könnyebb sérülésekkel megfigyelésre 
kórházba  szállítottak.A  járművet  az  árokból 
kiemeltük, majd a tulajdonos lakására 
vontattuk.  8-án  a  hajnali  órákban  a  Thököly 
úton  egy  furgon  álló  kisbusznak  ütközött. A 
baleset következtében kisebb mennyiségű 
olaj került az úttestre, amelyet felitatató 
anyaggal hatástalanítottunk, valamint a 
sérült járműveket áramtalanítottuk. 11-én 
településünkön jelentős mennyiségű csapadék 
hullott, amely városunkban több helyen 
okozott  veszélyhelyzetet. A  hirtelen  lezúduló 
vízmennyiséget a csapadékvíz-elvezető 
árkok, valamint az átereszek nem, vagy csak 
korlátozva tudták szállítani. Egységünket 
riasztották  az  Ecsegi  út,  a  Szurmaiút  és  a 
Kinizsi útra a volt AFIT területére. Az AFIT 
területén több órán keresztül dolgoztunk 
átemelő szivattyúkkal is. A lakosság 
közreműködését kérjük: az ingatlanjaikon 
levő  árkok,  illetve  átereszek  tisztántartásával 
segítsék  a  hasonló  jellegű  esetek  elkerülését.
Július 17-én a délutáni órákban, Túrkeve 
határában 1,5 ha területen égett tarló, 
valamint a rajta levő 17 db körbála. Az oltást 
mezőtúri kollégákkal közösen végeztük. A tűz 
keletkezésének oka ismeretlen, az oltás során 
megmentettünk  további  100  bálát. Az  elmúlt 

időszakban a káresetek mellett ismét jelentős 
számú feladat végrehajtást végeztünk, többek 
között a strandfürdő területén, a Józsa utcában, 
a Széchényi úti óvodában, a Rákóczi úton, a 
Holt- Berettyón, valamint városi színpadot 
állítottuk fel Mezőhéken, és itt helyben a 
Gulyásrekord idejére. Átalakulásunk óta 
több  ellenőrzésen  esett  át  szervezetünk,  az 
elmúlt  időszakban  a  megyei  fővizsgáló  két 
alkalommal  járt  ilyen  céllal  laktanyánkban, 
az ellenőrzések során hiányosságot nem 
tapasztalt.  A  sok  munka  mellett  egy  újabb 
adománnyal  gazdagodott  szervezetünk.  Egy 
szolnoki festőművész hölgy, nevezetesen 
Kelemen Kata Szent Flóriánt ábrázoló 
olajfestményt adományozott számunkra. 
Június 30-án vehettük át a festményt a 
művésznőtől  itt  a  laktanyánkban,  azóta  egy 
helyi asztalos mester a képet bekeretezte 
és az irodánk falát ékesíti. Nagy öröm 
számunkra,  hogy  munkánkra  településünkön 
túl is felfigyelnek, így juthattunk a Szent 
Flórián  szobrunkhoz,  és  most  a  festményhez 
is.  Adományozóinknak  ezúton  is  köszönjük! 
Július 20-án megrendezésre került a 
VII. Gulyásrekord, melynek a támogatói 
jegyekből  befolyt  összegét  a  szervezők  idén 
a Református Egyház orgona felújítására, 
valamint szervezetünk támogatására ajánlották 
fel. A befolyt támogatásból, működési 
feltételeinket fogjuk javítani. A szervezőknek 
a támogatást ezúton is köszönjük! Az anyagi 
támogatásokon túl számunkra a munkában 
való közreműködés legalább olyan fontos, 
hiszen a megfelelő vonuló létszám biztosítása 
nem kis feladat számunkra. Településünk 
tűzvédelme  érdekében  továbbra  is  várjuk  az 
önkéntes tűzoltók jelentkezését, akik részt 
vennének munkánkban, szolgálva városunkat 
az itt élő lakosságot.

Elérhetőségeink:
Személyesen: Túrkeve Táncsics. M. Út 1-3.
Telefonon: 0-24 óráig  06/20-991-26-36-as 

és a 06/56-361-100-as számokon.
                                                 Sörös Tibor pk.

Dr. Vajda István augusztus 18 –augusztus 31.
Helyettesítő orvos neve:  Dr. Oláh Gyöngyi

Dr. Kun Elemér augusztus 18- szeptember 2.
Helyettesítő orvos neve: Dr. Forvith Péter

Dr. Oláh Gyöngyi 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

HALOTTAINK
Tóth Istvánné Máté Mária Rozália /52/

Fábián László /60/
Kelemen Gyula /83/

Emléküket kegyelettel megőrizzük.

A Túrkevei Városi Művelődési 
Intézmény és Könyvtár

szeretettel vár minden kedves 
érdeklődőt a

Korda Zoltán Fotóklub

„Magyar 
Fotográfia Napja” 

tiszteletére rendezett
kiállítására

2014. augusztus 29-én 17 órára
a Művelődési Házba

(Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.)

Magyar 
Fotográfia 

Napja

Közügyek

TISZAMENTI REGIONÁLIS 
VÍZMŰVEK ZRT.

JNSZ Megyei Üzemigazgatóság Túrkevei 
Ügyfélszolgálat Túrkeve, Kinizsi utca 51

Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.00-16.00

Szerda: 7.00-17-00, Péntek: 7.00-13.00, 
Telefon: 06-70/681-60-36

Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38, 
06-70/681-60-48

Szennyvíz: 06-70/681-60-44
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