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A TARTALOMBÓL

Városunk, Túrkeve idén ünnepli e rang 
adományozásának 206. évfordulóját, 1808-ban 
kapott vásártartási jogot Ferenc osztrák császártól 
és  magyar  királytól.  A  XIX.  század  nyolcvanas 
éveire elkészült a Túrkeve-Mezőtúr közötti 
vasútvonal, amelynek megépítésében Gajzágó 
Salamon jelentős szerepet vállalt. Túrkeve 
történetének következő érdemi időszaka 1871, 
a közigazgatás megszervezésével ekkor lett 
rendezett tanácsú város. Ennek bizonyítéka 
a városháza bejárati előterében látható eredeti 
vastáblán  olvasható. A  mezőgazdaság  nagyüzemi 
átalakítása időszakában a „szövetkezeti város” 
elnevezéssel  váltunk  szélesebb  körben  ismertté. 
A  rendszerváltozást  követően  került  javaslatra  a 
városnapi  megemlékezés.  Az  elmúlt  években,  a 
szeptemberi  városnapokon  a  bővülő  nemzetközi 
kapcsolatok eredményeként bővültek az 
együttműködésünk szálai. 1989 Nagyszalonta, 
2002  Auchel,  2004  Porabka,  2011  Nagybocskó, 
2011 Mezőhegyes lett Túrkeve testvérvárosa. 
2004-ben Túrkevén alakult meg a Kultúra 
Lovagrendje. 2011-től a magyar állampolgársági 
esküt Túrkevén közel 200-an tették le, akik ezzel 
egyidejűleg  Túrkeve  tiszteletbeli  polgárai  lettek. 
2012  óta  a  Magyar  Fürdővárosok  Szövetsége 
Egyesület székhelye városunkban van, 42 
tagtelepülés,  több  mint  egymillió  lakosát  érinti 
a turisztikai együttműködés. 2012. október 
31-én alakult meg a Túrkevei Szociális 
Szövetkezet  2012  gazdálkodó  egység,  amelynek 
fontos foglalkoztatási szerepe lesz a jövőben. 
2014 márciusában alakult meg a Kárpát-
medencei  Hangya  Európai  Szövetkezet.  2014 
júniusában a Magyar Kultúra Lovagrendjének 
tagjai találkoztak a rend megalakulásának 10. 
évfordulóján. A Hangya bolthálózat prototípusát 
szeptember  5-én  mutatjuk  be  az  érdeklődőknek, 
ahol sok-sok település helyi termékét kínáljuk majd. 
A fenti tények szorosan kötődnek városfejlesztési, 
turizmust segítő elképzeléseinkhez, ezáltal 
egyre több embert juttatva jövedelemszerző 
lehetőséghez. A Kevi Juhászfesztivál egyre 
szélesebb körben ismert, de gyógyvizünk jótékony 
hatását is egyre többen tapasztalják meg. A JNSZ 
Megye Kiemelkedő Turisztikai Értékének 
ismerte el a Kevi Juhászfesztivált. Értékmegőrzés, 
értékteremtés, ezek motiválnak bennünket 
mindennapos cselekedeteink során. Kérem 
városunk lakóit, Túrkeve barátait – éljenek bárhol 
is e világban – kísérjék figyelemmel törekvéseinket, 
javaslataikkal, kritikai észrevételeikkel segítsék 
városunk fejlődést, egyre szélesebb körű ismertté 
válását! Legyünk büszkék az elért eredményekre 
és következetesek a jövőnk érdekében. Városunk 
206. születésnapján sikeres jövőt kívánok 
mindnyájunknak!                                     

Dr. Szabó Zoltán, polgármester, 
a Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja

VÁROSUNK NAPJA
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Túrkeve Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és kedves családját a 

2014. évi Város napja rendezvényeire. 

Program:

2014. szeptember 4. csütörtök

17:00 óra Emlékkiállítás megnyitója az 
                 I. világháború 100 éves évfordulója
        alkalmából Keviek a nagy háborúban
       A kiállítást megnyitja: Dr. Horváth László
        a szolnoki Damjanich Múzeum igazgatója
       Vadász Pál kiállító terem
                 Túrkeve, Kossuth L. út 6.

2014.szeptember 5. péntek

10:00 óra Túrkevei Vágópont átadása, Vásártér
Köszöntő

10:05 óra dr. Szabó Zoltán polgármester úr  
tájkoztatója a helyi termék alapanyag biztosításának 
fontosságáról

10:15 óra dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter úr tájékoztatója a helyi termékek 
előállításának országos helyzetéről. 
A Vágópont átadása, szalag átvágása

10:25 óra A Vágópont megtekintése

11:00 óra  A Hangyaszövetkezet  Termékboltjának 
ünnepélyes átadása                            
Táncsics M. u. 1.

11:00 óra Bánk nagy áriája - Hazám, hazám…

11:03 óra Köszöntő

11:05 óra Túrkevei Óvoda Igazgatóság és Bölcsőde 
óvodásainak köszöntő műsora

11:10 óra  Az Egressy Béni Zeneiskola növendékeinek 
és tanárainak ünnepi zenés műsora

11:20 óra dr. Szabó Zoltán Túrkeve város 
polgármesterének köszöntője, valamint  a helyi 

termékek, a helyi értékek jelentőségének bemutatása  
egy-egy közösség életében 

11:30  óra  Ondavay  Tibor  esperes,  pápai  prelátus 
és  Kereszti  Roland  református  lelkész  megáldja  és 
megszenteli az új boltot
11:35 óra dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter tájékoztatója a Szociális Szövetkezetek 
helyéről szerepéről a vidék életében.
A Kevi ízek bolt átadása, szalag átvágása

11:45 óra A Kevi ízek bolt megtekintése

14:00 óra Ünnepi Képviselő-testületi ülés 
Petőfi tér 1. Városháza, 
Dr. Czihat Károly  díszterem

-Kulturális műsor Tóth Éva és Leblanc Győző 
előadásában
-Város napi köszöntő - dr. Szabó Zoltán polgármester
-Posztumusz Túrkeve Város Díszpolgára cím 
adományozása 
-Pedagógus emléklapok átadása 
Közreműködnek a TPSÁI tanulói
-DrCard Egészségkártyák átadása
-Megemlékezés a II. világháború túrkevei 
áldozatairól, Petőfi tér 
 Emlékezik:  Dr. Szabó Zoltán polgármester
  Közreműködik:  a  Chorda  kórus  „Hova  tűnt  a  sok 
virág” műsorával 
-Koszorúzás a II. világháborús emlékműnél, 
Petőfi tér 

17:00 óra Könyvbemutató a Városi könyvtárban,  
Dr. Örsi Julianna szerkesztő bemutatja a 
2014. évi Jászkunság évkönyvet, melyben a túrkevei 
helytörténeti pályázat résztvevőinek írásai is 
szerepelnek 
Beszélgetés az alkotókkal, dedikálás, Petőfi tér 2-4.

18:00 óra Az Egressy Béni Zeneiskola 
XXII. tanévnyitó ünnepélye, 
Széchenyi u. 9. 
    
2014. szeptember 6. szombat

Túrkeve a SzeptEmber Feszt díszvendége a Pörköltek 
terén, BUDAPEST, NÉPLIGET

Túrkeve Város napja
2014. szeptember 4-5-6.
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Júniusban számoltunk be a kedves Olvasóknak arról az örvendetes hírről, hogy 
magas rangú elismerésre terjesztették fel azokat a rendőröket és azt a polgárőrt, 
akik a gyors helyszínre érkezésüknek, helyzetfelismerésüknek köszönhetően 
megmentettek egy életet. Gyenge Dávid főtörzsőrmester, Takács András 
törzsőrmester és Nagy Róbert polgárőr úgy emlékeztek vissza az estre, ahol minden 
pillanat számított, ahol nem volt idő tétovázni, cselekedni kellett. 
Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából augusztus 19-én, a Belügyminisztérium 
Márványaulájában a Belügyminiszter és az Országos Rendőrfőkaptány 
elismeréseket adott át, köztük két túrkevei életmentőnek: Takács  András r. 
törzsőrmesternek  és  Nagy  Róbert  polgárőrnek.  Bár  két  életmentőt  részesítettek 
kitüntetésben, mindhárman önzetlenül, gyors és szakszerű módon tették a dolgukat 
a  drámai  pillanatokban,  mely  életet  mentett,  így  valamennyiüknek  –  Gyenge 
Dávid r. főtörzsőrmesternek, Takács András r. törzsőrmesternek és Nagy Róbert 
polgárőrnek – gratulálunk!                                                                         fsz.

Kitüntették az életmentőket

A Belügyminisztérium Márványaulájában a Bátorságért Érdemjelet tartják a kitüntettettek, Takács 
András r. törzsörmester és Nagy Róbert polgárőr. 

JNSZ Megye Turisztikai értéke 
Immár  harmadik  alkalommal,  véglegesen  elnyerte  a  Kevi  Juhászfesztivál  a  Jász-Nagykun-
Szolnok  Megye  Turisztikai  értéke  című  rangos  kitüntetést.  A  képen  az  ünnepélyes  átadás 
pillanata,  ahol  Kovács  Sándor,  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Közgyűlés  elnöke  átadja 
Túrkeve Város polgármesterének, dr. Szabó Zoltánnak az elismerés jelképét.

Szeptember 6-án és szeptember 12-13-án 
vendégségbe hívta két országos hírű nagy 
rendezvény  városunkat,    Túrkevét,  hogy 
megismerhesse a nagyvilág, akik még 
eddig  nem  hallottak  Túrkevéről,  a  Kevi 
Juhászfesztiválról. A Város napi program 
részeként szeptember 6-án, szombaton 
Budapestre,  a  Népligetbe  a  SzeptEmber 
Fesztre utazik a túrkevei juhász főzőcsapat, 
valamint a túrkevei népdalt, néptáncot, 
városunk  természeti  értékeit  és  fürdőjét 
bemutatók.  Budapesten  a  Népligetben  a 
Múltidéző Piactéren veti össze pörkölt 
főző tudományát 4 csapat, közöttük 
a túrkevei is. A településüket vezető 
polgármesterekből és szakemberekből álló 
zsűri megállapítja, hogy melyik pörkölt  a 
legfinomabb, illetve kiderül, hogy bekötött 
szemmel is megismeri- e dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter, dr. 
Szabó Zoltán túrkevei polgármester úr, 
Dobos László karcagi  polgármester úr és 
még  két  budapesti  polgármester  úr,  hogy 
melyik birkapörkölt az ő településüké. Egy 
héttel később Szolnokon, a XVI. Szolnoki 
Gulyásfesztivál 2014. Nemzetközi 
Gulyásfesztivál és Hagyományőrző 
fesztiválon lesz díszvendég Túrkeve. 
Szeptember  12-én,  pénteken    17  órakor  
egy lengyel néptánccsoporttal közösen 
a megyei rendezvény megnyitóján 
közreműködik az idén 20 éves jubileumát 
ünneplő Egres Kis Lajos Néptánccsoport. A 
néptánc bemutató után táncházba is hívják 
a táncosaink az érdeklődőket. Ugyancsak 
a Szolnoki Gulyásfesztivál nyitó napján a  
Megyék főzőversenyén túrkevei csapat, a 
Kelemen  család  képviseli  Jász-Nagykun-
Szolnok megyét. Szombaton pedig a kevi 
juhász, Kovács Sándor családjával és még 
néhány túrkevei főző vesz részt a szolnoki 
főzőversenyen. Itt is bemutathatjuk 
díszvendégként városunkat, a kulturális és 
természeti értékeinket. A  nagy színpadon 
14 és 15 óra között egy órán át túrkevei népi 
dallamokat hallgathat a gulyásfesztivál 
közönsége. Nagyon nagy  megtiszteltetés 
és elismerés  a városunknak, hogy 
díszvendégségre szóló meghívásokat 
kaptunk, ráadásul egy héten belül két 
igen nívós rendezvényre! A  fővárosi 
SzeptEmber Feszt 2014 mottója: A Kárpát-
medence kultúrája és gasztronómiája 
Budapesten, a Népligetben! Átiratok 
színpadra és szabad tűzre. Táplálék 
testnek és a szellemnek. Ezt a szemléletet 
követve veszünk részt Szolnokon is 
a XVI. Nemzetközi Gulyásfőző és 
Hagyományőrző Fesztiválon. Izgalommal 
készülünk az újszerű bemutatkozásokra.
Szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves érdeklődőt, résztvevőt!Legyünk 
minél többen túrkeveiként a népligeti és a 
tiszaligeti rendezvények díszvendége!

                                    Nagyné Bedő Ildikó

Díszvendégségbe 
utazunk...
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TERVEK A GYÓGYFÜRDŐ ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE

A mögöttünk hagyott közel másfél évtizedben jelentős 
változások történtek a gyógyfürdő területén. A múlt század 
50-es  éveinek  elejétől  –  a  gyógyvíz  „megtalálásától”  – 
a változó tulajdoni viszonyok között is, folyamatosan 
működött  a  fürdő.  Látványos  fejlesztés  az  ezredfordulón 
kezdődött, s ami nagyon fontos: a tudatos turisztikai 
fejlesztés  is  megindult.  A  folyamat  az  elmúlt  években 
nem állt meg, hiszen a turisztikai fejlődés – a mai 
versenyhelyzetben  –  szinte  kényszeríti  a  szereplőket  a 
folyamatos továbblépésre.
A 2002-ben átadott fejújítást, bővítést követően épült 
meg a közkedvelt külső gyógymedence, majd 2004-
ben  megvásároltuk  a  korábbi  papírgyári  tíz  apartmant, 
lehetőséget biztosítva a szállóvendégek fogadására is, télen-
nyáron egyaránt. Az apartman épületek ötven főt fogadtak, 
a  további  bővülést  a  Leader  pályázaton  nyert  forrás  adta, 
hiszen ebből épült fel a 32 férőhelyes, kiszolgáló épületet is 
biztosító ifjúsági szálláshely 2012-ben.
2013-ban adtuk át rendeltetésének a metángáz-hasznosító 
robbanó  motorokat,  amelyek  hő-  és  elektromos  energiát 
állítanak elő, ezáltal biztosítják a fürdő működéséhez 
szükséges energia döntő többségét, de az is lehetőség, hogy 
a megtermelt többletenergiát eladjuk az áramszolgáltatónak. 
2014-ben közel 1200 m2 fedett épületet építettünk, újabb 
medencékkel,  egyéb  egészségjavító  kínálattal  –  sókamra, 
szaunák – ezáltal függetlenítve az időjárástól az igénybevétel 
lehetőségét. A közeljövő tervei között szerepel a jelenlegi, 
immár használaton kívüli faház helyén új gyógyászati egység 
felépítése, az uszoda téliesítése, szálláshelyek számának 
további bővítése, további élményelemeket nyújtó 
medencék építése. Folyamatban van az új szennyvíztisztító 
kivitelezése is, ezáltal a jelenlegi szennyvíztisztító, 
amely alig 350 méterre van a fürdőtől, megszűnik létezni. 
Reményeim szerint ezt követően lehetőség lesz a melegvízi 
haltenyésztésre is a hatalmas beton arénákban, miközben a 
Holt-Berettyó jelenlegi terhelése is megszűnik, megnyílik 
az út annak kotrására, élővé tételére, a part rendezésével 
aktívan  bekapcsolni  a  fürdő-körüli  kínálatba.  Terv  szerint 
a buszpályaudvarról közvetlen gyalogos-híd köti össze 
a tömegközlekedési eszközzel érkezők útját a fürdő 

MEGHÍVÓ
2014. szeptember 27-én 9 órakor 

a Városháza dísztermében
szeretettel várjuk a Kincses-kerti 
tulajdonosokat és az érintetteket, 

ahol a Kincses-kerti Társulás létrehozását 
vitatjuk meg.

bejáratával. A híd építésével egyidejűleg a vízi-színpad is 
megépül. A Balára vezető közút bal oldalán a Kincses-kert 
jelenleg még külterület, ahol egyre több hétvégi ház, nyaraló 
található. A tényleges fejlesztés megindulásához szükséges a 
belterületté nyilvánítás, a tulajdonos-társak összefogása: 
ők mit is akarnak, hogyan illeszkedjen a fürdőfejlesztéshez 
a  Kincses-kert  fejlesztése?  2006  májusában  volt  az  első 
találkozás  a  Kincses-kert  tulajdonosaival,  ami  valójában 
egyfajta  ismerkedésként  fogható  fel.  Újabb  találkozásra 
5  évvel  később,  2011-ben  került  sor,  amikor  visszatértem 
a  polgármesteri  székbe,  a  legutóbbi  egyeztetésünk  idén 
augusztus 9-én volt. Sok-sok észrevétel, kritika hangzott 
el: az utak, a közvilágítás állapota, a belvíz veszélye, a nem 
művelt területeken lévő gyomveszély, a szemétszállítás 
rendezetlensége okán. Ezen legutóbbi találkozáson mintegy 
negyvenen vettek részt, jelen voltak az Önkormányzati 
Hivatal és a Városgondnokság képviselői, a városi főépítész 
és városunk tervező mérnöke is, továbbá elő-takarékossági 
ajánlat-tevő bróker cég megbízottja is. A jelenlévők 
javaslata  alapján  szeptember  27-én  ismét  találkozunk  a 
Városházán, addig előkészítjük a fontos továbblépést jelentő 
Kincses-kert Társulás létrehozásának dokumentumait. Az 
így megalakuló közösség tudja kialakítani elképzeléseit, 
partnere tud lenni minden bizonnyal az Önkormányzatnak. 
Az üdülő-övezeti fejlesztés meghatározó területe a 
Kincses-kert további sorsa.                  
     
        Dr. Szabó Zoltán, polgármester

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Közvilágítási hibák bejelentése: 

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

06/80/300-300 

Kántorné Bíró Emília 
képviselő 

2014. szeptember 3-án, 10-én, 17-én
és 24-én 8:30-11:30-ig, szerdai 

napokon tart fogadóórát a 
Városházán.

Ozsváth László
képviselő 

2014.  szeptember 22-én, hétfőn 
14 órától tart fogadóórát.

Tiszteletdíj 
felajánlás

Ozsváth László képviselő 
a júliusi és augusztusi 

tiszteletdíját a Ványai DSE 
részére, míg a szeptemberit 

a Túrkeve Televízió és 
Újság szerkesztőségének 

ajánlotta fel. 

Képviselői fogadóórák 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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Magánéletünkben  is  célszerű  a  rendszeres  mérlegkészítés: 
a  megfogalmazott  célok  elérése  érdekében  szükséges  egy-
egy adott helyzet átfogó elemzése. Egy-egy település, 
város életében különösen fontos a közösség érdekének 
pontos ismerete mellett megfogalmazni az előre lépés 
szükségességét és lehetőségét.
A négy évvel ezelőtti program alapvetően a foglalkoztatás 
bővítését, a jövedelemszerzés megteremtésének, 
szélesítésének lehetőségét tűzte ki célul. Túrkeve 
mindenkori önkormányzatai költségtakarékosan 
gazdálkodtak,  működési  hitelt  nem  vettek  fel,  kötvényt 
nem bocsájtottak ki. A 2010-es választások során, a korábbi 
tizenhárom  képviselő  helyett  már  csak  nyolc  képviselőt 
válaszhatott a lakosság. Választási ígéretünket teljesítettük, 
hiszen megszűntettük a független alpolgármesteri tisztséget, 
jelentős  csökkentettük  a  képviselői  tiszteletdíjat,  továbbá 
csak  egy  bizottsági  tagságért  jár  tiszteletdíj. A  Képviselő-
testület  2010.  októberi  megalakulása  óta  40  munkaterv 
szerinti és 34 soron kívüli ülést tartott. Polgármesteri fogadó 
óra folyamatosan zajlik, minden munkanapon lehetőség van 
az  állampolgároknak  elmondani  ügyes-bajos  dolgaikat,  de 
érkeznek telefonon és e-mail-en megkeresések. 2014. elején 
az önkormányzatok adósság konszolidációjakor 136 millió 
forint fejlesztési hitelünk volt, amelyet Magyarország 
kormánya átvállalt.
Hol  tartunk  az  önkormányzatiság,  1990-es  létrejötte  utáni 
hatodik ciklus végén?
-Foglalkoztatás. Jövedelemszerzési lehetőség.
Szerkezeti átalakítás történt a Polgármesteri Hivatalban, 
hiszen a városüzemeltetési osztály megszűnt, tevékenységét 
a  Városgondnokság  Nonprofit  Kft.  vette  át.  Négy  osztály 
működik a Hivatalban, az osztályok tevékenysége 
átalakult,  hiszen  a  Járási  Hivatal  létrejöttével  -  2012  - 
az okmányirodai, gyám- és szociális ügyek, átkerültek 
a Polgármesteri Hivataltól. Több munkatársunkból - 
köztisztviselőből – így kormánytisztviselő lett. 2013. február 
1-től Mezőhék községgel közös önkormányzati hivatal jött 
létre.  Ugyancsak  megváltozott  az  általános  és  középiskola 
jogállása: hiszen a pedagógusok és az oktatási asszisztensek, 
középiskolai  karbantartók  munkáltatója  a  Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ lett és fizeti a bérüket és annak 
járulékait.  Az  általános  iskolai,  gimnáziumi,  kollégiumi 
épületek működtetője az Önkormányzat maradt. 
Ugyancsak az önkormányzat gazdasági társasága működteti 
a Ványai Éttermet és a Sportcsarnokot.

A  Start-munka  program 2012-től ad lehetőséget  jelentős 
számú foglalkoztatásra. Változó időtartalmú foglalkoztatásról 
van szó, első sorban szakképzettség nélküli, tartósan 
munkanélküliek, munkaügyi központi kiközvetítésével.
Kiemelt projekt a mezőgazdasági foglalkoztatás 
/állattenyésztés, kertészeti és szántóföldi növénytermesztés/, 
továbbá a belvízvédelem, kátyúzás, illegális hulladéktelepek 
felszámolása, továbbá téli foglakoztatás.

Évente több száz személy foglalkoztatásáról van szó, állami 
forrásból, teljes bér és járulék biztosításával, de jelentős volt 
az eszközvásárlási lehetőség is. 
2012-ben  103  főt,  2013-ban  éves  átlagban  160  főt,  2014- 
első félévében 180 főt foglalkoztattunk. 
A  regisztrált  munkanélküliek  száma  Túrkevén  az  elmúlt 
években 600-800 fő között váltakozott.
Megalakult a Túrkevei Szociális Szövetkezet 2012, amely 
a Start-munka programban létrehozott értékek további 
működtetését végzi 2015. március 1 után.
Alapvető cél olyan élelmiszer-termelő és feldolgozó 
tevékenység  végzése,  amely  sok  kézi  munkát    igényelő, 
érték-teremtő tevékenység.

Az  előállított  élelmiszereket  a  helyi  közétkeztetésben  és  a 
hangyaszövetkezeti bolton keresztül fogjuk hasznosítani. 
Munka lehetőséget jelent a vágópont létrehozása és 
működtetése is, amelynek létrehozásához tizenhárom millió 
forint érkezett a Start-munka program révén.
 -Turisztikai fejlesztés.
A gyógyfürdő területén mintegy nettó ötszáz milliós fejlesztés 
történt:  működik  közel  egy  éve  a  metángázt  hasznosító 
projekt, elkészült a fürdő új épülete, több új szolgáltatással, 
az ifjúsági szálláshely, felújítottuk az apartman házakat.
2013  őszére  elkészült  a  metángáz  hasznosítási  beruházás, 
ezzel jelentős mértékben csökkentettük a környezet-
szennyezést, ugyan akkor hő és elektromos energiát nyerünk, 
amit a gyógyfürdő üzemeléséhez használunk fel. 

-Befejezés  előtt  áll  az  ivóvízjavító  program,  amelynek 
nyomán  új  kutat  fúrtak,  arzénmentes  lesz  az  ivóvizünk, 
mintegy 250 millió Ft a beruházás összege, állami forrásból.

-Folyamatban van az új szennyvíztisztító megépítése, távol 
a jelenlegi tisztítótól, a nettó beruházás költsége 1,4 milliárd 
forint, teljes pályázati forrásból.

-Egészségügyi fejlesztés.
2011-ben  elkészült  a  felújított  és  kibővített  egészségház, 
megkezdődött a helyben történő labor mintavétel az új 
intézményben, a mezőtúri laborba szállítás költségét heti két 
alkalommal az önkormányzat viseli.
Biztosítottuk a serdülő lányok méhnyak-rák elleni 
vakcinázásának költségét. Card egészség kártya költségét is 
biztosítjuk.

-Oktatás, óvodai-bölcsődei ellátás.
Felújítási munkákat végeztünk a Kossuth iskola épületében 
és udvarán, kiépítettük minkét iskolában a beléptető 
rendszert.Folyamatban van a Petőfi iskola tornatermének 
felújítása,  amelyre  vis  major  pályázaton  27  millió  forintot 
nyertünk.Kibővítettük  és  felújítottuk  a  Deák  Ferenc  utcai 
óvoda épületét.

MÉRLEGEN VÁROSUNK ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
2010-2014 KÖZÖTTI TEVÉKENYSÉGE

Önkormányzati hírek
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-Eredeti formájában alakítottuk vissza a városháza 
dísztermét és pincéjét. Ez utóbbiban alakítottuk ki a Kevi 
Kör Pincegalériát.  

-Városi  közterületeinkre  több  mint  háromezer  tő  rózsát 
ültettünk el, s jelentős az egynyári virággal beültetett 
terület is. Megépítettük, lakossági hozzájárulással a járdát  
a  Kossuth  utca  páros  oldalán  a  Kálvin  utcától  a  Keve 
Étteremig.

-Négy térfigyelő kamera kiépítésére került sor.

-Szeptember elején kezdődik a közvilágítás korszerűsítése, 
amelynek során energia-takarékos lámpák kerülnek 
felszerelésre, továbbá új területeken is kiépül a közvilágítás: 
Malomzug, Kincses-kert 4-es út, Kisújszállási utca 

Benzinkút,  Szélmalom  környéke,  Vénkerti  út,  a  Balogh 
János utca folytatásában, Sirály utcában többek között.

-Ügyviteli szervezési ÁROP és TÁMOP pályázatokon 
közel 30 millió forintot nyertünk.

Az elmúlt négy év alatt mintegy 2,5 milliárd forint 
fejlesztés, felújítás történt városunkban, de nemcsak  
önkormányzati alapfeladati területeken történtek értékelhető 
fejlesztések, felújítások, hanem más területeken is jelentős 
beruházások valósultak meg.

Az elmúlt évek eredményeire biztonsággal lehet a 
következő évek terveit, elképzeléseit alapozni.

                                      
                                     Dr. Szabó Zoltán, polgármester

A képviselő-testület a Humánerőforrás Bizottság tagjának F. Tóth Lajos képviselőt választotta meg. 191/2014.(VIII.22.) sz. 
határozat
A képviselő-testület a helyi választási bizottság tagjainak Nagy Jánosnét, Herczegh Lászlónét,  Darvasi Róbertet, póttagoknak: 
Miléné Herczegh Elvirát és Balogh Istvánnét választotta meg. A nemzetiségi választás szavazatszámláló bizottsága tagjainak 
Kádár Anikót, Oberschall Mártont,  Tóthné Czinder Valériát, póttagnak: Csatári Ágnest választotta meg. 190/2014.(VIII.22.) 
sz. határozat, 192/2014.(VIII.22.) sz. határozat
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskola Tornacsarnok helyreállítási munkái tárgyában indult közbeszerzési eljárás 
értékelése során megállapította, hogy az eljárás nyertese Gáspár Sándor egyéni vállakozó. Felhatalmazta a polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. 193/2014.(VIII.22.) sz. határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz a 
Városi  Sportcsarnok  tetőszerkezetének  helyreállításához.  Ebből  saját  forrás  2.400.000,-Ft,  vis  maior  támogatási  igény 
21.598.572,-Ft, összesen: 23.998.572,-Ft. A testület felhatalmazta a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 194/2014.
(VIII.22.) sz. határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Környezet- és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció 
keretében „Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje” címmel futó   pályázatához nettó 197 985 420,- Ft (18%-
nyi) többlettámogatást igényel. A beruházás összes költségét tartalékkal 1 289 935 420,- Ft összegben állapította meg. A 
szükséges elszámolható többlet  költség támogatáshoz szükséges 11 263 115,- Ft önerőt EU Önerő Alap pályázaton kívánja a 
képviselő-testület biztosítani, melyre pályázatot nyújt be. A testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges dokumentumok 
benyújtására. 195/2014.(VIII.22.) sz. határozat
A képviselő-testület az Ecsegi u. 22. sz. alatti, a BEKLEN Alapítvány 11117/26940-ed arányú tulajdonában lévő ingatlanrésszel 
kapcsolatosan  a  TROLLIUS  Bt.  javára  lemondott  az  önkormányzatot        megillető  elővásárlási  jogról.  Felhatalmazta  a 
polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatot tegye meg. 196/2014.(VIII.22.) sz. határozat
A  képviselő-testület  az  önkormányzat  egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  programja  című        pályázatának  záró 
elszámolásához  2  900  000  Ft-ot  biztosított. Az  összeg  a  záró  elszámolás  elfogadása  után  visszakerül  az  Önkormányzat 
számlájára. Ennek várható határideje: 2014. október 31.  A megelőlegezésre fedezetet az ingatlanértékesítésből származó 
rendkívüli bevétel nyújt. 197/2014.(VIII.22.) sz. határozat
Az  önkormányzat  támogatja  Mezőtúr  Város  Önkormányzata,  mint  projektgazda  által  a  „Területi  együttműködést  segítő 
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című     pályázati felhívásra pályázat benyújtását és 
annak nyertessége esetén részt vesz a megvalósításban. 198/2014.(VIII.22.) sz. határozat
A képviselő-testület támogatja, hogy a Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár az NKA - Közművelődés és 
Népművészetek Kollégiumához pályázatot nyújtson be a 2015. évi Kevi  Juhászfesztivál megrendezéséhez és biztosított a 
Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár részére a pályázat benyújtásához szükséges 30.000 Ft nevezési díjat az 
általános tartalék terhére. 199/2014.(VIII.22.) sz. határozat
A  képviselő-testület  engedélyezte,  hogy  néhai  Bordács  Antalné  Barkóczi  Irma  hagyatékából  gyermeke  Bordács  Antal 
számlákkal  igazolt,  megelőlegezett  temetkezési  költsége,  191.905  Ft  Kántorné  Bíró  Emília  gondnok  részére  kifizetésre 
kerüljenek. 200/2014.(VIII.22.) sz. határozat

Szászné dr. Pataki Marianna
aljegyző

Képviselő-testületi ülés
2014. augusztus 22.
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Egész úton hazafelé azon gondolkodám…
kik és milyen jogon állják útját az 
egyébként tárgyi feltételeiben adott 
fejlődésnek?! 
Nézzük sorjában! 2011. május 4-én 
kezdődött  Túrkeve  orvosi  rendelőjének 
felújítási, bővítési, vagy ha úgy 
tetszik korszerűsítési munkálata. Most 
figyeljenek, kedves Olvasók: „A minőségi 
egészségügyi  szolgáltatás  megteremtése 
Túrkevén”  címmel  indult  a  projekt.  Itt 
a minőségi egészségügyi szolgáltatás 
kifejezést hangsúlyozom! 
A 68.642.333 Ft-os uniós támogatás 
mellé  az  önkormányzat  7.626.927  Ft-tal 
járult  hozzá,  s  mindezeket  kiegészítette 
a lakosok által vásárolt „téglajegy”. 
Jómagam is vásároltam téglajegyeket, 
sőt kis családom apraja, nagyja egyaránt, 
bízva az ígért minőségfejlesztésben! 
Tábla  hirdeti  a  rendelő  falán,  hogy  304 
lakos  (nem  csak  Túrkevén  élő)  és  cég 
nyúlt a zsebébe a jó cél érdekében. S hogy 
mik is voltak ezek a jó célok?
-A rendelőhelyiségek oly módon történő 
kialakítása, amely lehetővé teszi az orvos 
és beteg négyszemközti találkozását.
-Modern informatikai rendszer kiépítése, 
mely lehetőséget biztosít a háziorvosok, a 
fogorvosok és az ügyelet közötti széles körű 
együttműködésére.  Mindez  megkönnyíti 
(megkönnyítette volna) a helyettesítést is. 
A  rendszer  képes  (lett  volna)  bármelyik 

FÜSTBEMENT TERV
járóbeteg szakrendeléssel kommunikálni, 
s a beteg „elektronikus kartonján” 
tárolni az adatokat. Ennél fogva javul 
(javult volna) az egészségügyi ellátás 
minősége, erősödik (erősödött volna) 
a  szolgáltatói  szerepkör.  Ez  a  korszerű 
infrastruktúra lehetővé teszi (tette volna) 
az adminisztráció egyszerűsödését, s 
nem utolsó sorban a rendszerhez kötődő 
betegirányítási, beteghívó rendszer 
csökkenti (csökkentette volna) a 
várakozási időt.
-Egy tágas váróhelyiség kialakítása is 
fontos eleme volt a projektnek.

Ezzel  szemben  mi  várja  ma,  2014  kora 
őszén, a rendelőbe kényszerűségből 

A IV. számú körzet háziorvosának távozása után sokáig úgy tűnt, hogy 
a  betegek  ellátását  csak  helyettesítésekkel  lehet  ellátni.  A  Túrkeve 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. márciusában kiírt 
pályázat,  melyet  a  túrkevei  IV.  számú  háziorvosi  körzet  vállalkozási 
formában  való  ellátására  írt  ki,  sikeresnek  bizonyult.  Városunkban 
a  betegek  nagy  megelégedésére  a  pályázat  sikeres  elbírálása  után  új, 
fiatal, nagyon ambiciózus háziorvos kezdte el munkáját. 
-Beszéljen pár szót magáról!
-2010-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi  Karán.  Rezidens  éveimet  Szegeden  és  Békéscsabán 
töltöttem.  Két  praxisban  dolgoztam  eddig,  ami  nagyon  jó  gyakorló 
idő volt számomra. A szakvizsga megszerzése után a Szegedi 
Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán, egyetemi 
tanársegédként  dolgoztam,  állatkísérletekben  és  növényi  kivonatok 
vizsgálatában  vettem  részt  cukorbetegség  témakörben.  Nős  vagyok. 
Van egy kisfiam, aki 1,5 éves. Pályázat útján nyertem lehetőséget, hogy 
Túrkevére jöjjek.
-Mikor és miért döntött Túrkeve mellett?
-Minden  számba  vehető  praxis  után  érdeklődtem,  és  kerestem  azt  a 
helyet,  ahol  szívesen  fogadnak  és  ahol  a  legjobb  munkalehetőséget 
biztosítják. Nagyon szimpatikus volt a város, a menedzsment, a 
polgármester és az önkormányzat hozzáállása. Az Egészségház országos 
szinten jó lehetőség a betegellátásra, amely az önkormányzatnak 
köszönhető. Nagy lehetőséget látok benne.
-Milyen tapasztalatokat szerzett az eddigi rendelési idő alatt?
-Tapasztalataim  általánosságban  pozitívak.  A  betegek  barátságosak, 
türelmesek, együttműködőek. Betegeimnek minden alkalommal 
elmondom,  hogy  a  gyógyszereket  az  előírásoknak  megfelelően  kell 
szedni, nem lehet módosítani a terápiát, csak az orvossal megbeszélve. 
Vannak bizonyos gyógyszerek, melyek szedésére nagyon figyelni 
kell,  mert  az  orvostudomány  folyamatosan  fejlődik,  a  gyógyszerek 

elavulttá válnak, újulnak, nem szabad önálló terápiát alkalmazva 
szedni  őket.  Kevéssé  tudatosul  az  emberekben  az,  hogy  a  betegség 
megelőzésére sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani, ami hosszú és 
jó életminőséget eredményez. Elsősorban az adott embernek az érdeke, 
hogy  meggyógyuljon!  Mindent  meg  kell  tennie,  hogy  ez  sikerüljön. 
Fontos, hogy érdekelje a saját baja! Kommunikáljon, kérdezzen, törje a 
fejét, mit kellene csinálni! Legyen motivált a beteg is!
-Milyen tervei vannak, mit szeretne megvalósítani?
-Jó  lenne  módot  találni  arra,  hogy  valamiféleképpen  kommunikálni, 
képviselni lehessen a betegek felé az újdonságokat. Tudatosítani 
szeretném  betegeimmel,  hogy  semmiképpen  ne  fogadják  el  azonnal, 
amit  az  interneten  olvasnak,  mert  az  ott  megjelent  tartalmak  sokszor 
félrevezetőek. A világhálón olvasottakat csak akkor tekintsék 
irányadónak, ha az oldal hiteles, nemzetközi szervezet áll mögötte.
Tervem  elsősorban  az,  hogy  minél  jobban  megismerjem  betegeimet, 
megismernem és feltárnom egészségügyi problémáikat. Szeretnék 
bizonyítékokon, adatokon alapuló hosszú távú terápiákat alkalmazni.
Szeretem  Túrkevét,  mert  jó  adottságú,  kellemes  város,  fejleszthető 
egészségügyi  turizmussal,  melyben  sok  lehetőséget  látok.  Terveim: 
egészségmegőrzés; betegségek megfelelő kezelése időben; 
szűrővizsgálatok fontosságának erősítése; tudatosság kialakítása.
Összességében  elmondhatom,  hogy  nagyon  jól  érezzük  magunkat  a 
városban.  Köszönöm a polgármester úrnak, az önkormányzatnak és a 
tűzoltóknak a sok segítséget és támogatást! 
Az emberek nagyon pozitívan állnak hozzám, kellemes a közeg, 
kellemes a miliő. Pozitívan élem meg az itt létemet. Kérem betegeimet, 
hogy nyugodtan, bizalommal forduljanak hozzám, merjenek kérdezni, 
párbeszédet kialakítani!
-Terveihez,  elképzeléseihez  nagyon  sok  sikert  és  kitartást  kívánok! 
Önök pedig kedves olvasók forduljanak bizalommal a doktor úrhoz!
                  Szabó Ildikó

Bemutatjuk dr. Forvith Pétert

érkező betegeket?
-A  négyszemközti  orvos-beteg  kapcsolat 
helyett időnként több páciens ki-
be „vonulása”. Magam tapasztaltam 
(egyszerre három páciens jött ki a rendelő 
ajtaján).
-A modern informatikai rendszer 
tárgyiasult jelei (nagy kijelző a váróban) 
csak formálisak, használaton kívüliek! 
Mint ahogy a vonalkóddal ellátott laminált 
kártyák is, melyek a várakozási időt lettek 
volna hivatottak megrövidíteni. 
-A tágas beteg váró üresen tátong, viszont 
a rendelők előtti szűk folyosó tömve 
pácienssel!
Úgy  vélem  jogos  a  (nem  csak  bennem) 
felvetődő kérdés: Amikor a tárgyi 
feltételek adottak, miért nem kaphat 
az itt lakó valóban modern, minőségi 
egészségügyi ellátást? Úgy gondolom, 
óriási ostobaság lenne kijelenteni, hogy az 
itt lakók ezt nem igénylik. A jót, a jobbat, 
a  korszerűbbet,  az  időtakarékosabbat,  a 
magasabb  minőséget  mindenki  igényli! 
Még egy olyan kisvárosban lakó is – még 
ha nem is teszi kiszolgáltatott helyzeténél 
fogva szóvá a fent nevezett helyen -, 
mint  Túrkeve,  ami  nem  dúskál  anyagi 
javakban, amely küzd az elöregedéssel.
Mindannyian megérdemeljük a 
minőségi egészségügyi szolgáltatást!

            Molnár Magdolna
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Az  Észak-Alföldön  bizonyultak  tavaly  legalacsonyabbnak  a 
fogyasztási kiadások – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal 
friss  adataiból.  Régiónk  minden  kategóriában  elmaradt  az 
országos  átlagtól.Tavaly  az  egy  főre  jutó  fogyasztás  havi 
összege  67  ezer  forint  volt  a  Központi  Statisztikai  Hivatal 
(KSH) adatai alapján hazánkban. A legtöbbet élelmiszerekre, 
valamint lakásfenntartásra és háztartási energiára költöttünk. 
Az  adatok  a  háztartások  helyzetének  valamelyes  javulását 
jelzik,  hogy  az  alapvető  szükségleteken  túl  a  ruházkodásra, 
lakberendezésre, kultúrára és szórakozásra, valamint 
vendéglátásra és üdülésekre is többet költöttek 2012-nél. 
Az észak-alföldi háztartások lemaradása kismértékben 
csökkent, de a háztartások havi kiadása még így is itt volt a 
legalacsonyabb  2013-ban.  Jelentős  lemaradásunkat  mutatja, 
hogy a régió fogyasztási színvonala minden fogyasztási 
főcsoportban alacsonyabb az országosnál. Nem meglepő 
módon, a közép-magyarországi háztartások egy főre jutó 
havi fogyasztása a legmagasabb, 82,3 ezer forint, az országos 
átlag 123 százalék ezzel szemben az Észak-Alföldön az egy 
főre jutó fogyasztás 2013-ban havi 55 ezer forint volt, ami az 
országos átlag 83 százalékával egyenlő.
– Az adatok azt tükrözik, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket 
figyelembe véve, a régió az alsó kategóriába tartozik – mutat 
rá Szarvák Tibor szociológus. – Ez abból adódik, hogy az itt 
élők jövedelemszerzési lehetőségei rosszabbak, az átlagbérek 
alacsonyabbak, bizonytalanabbak a foglalkoztatási viszonyok. 
A  háztartások  fogyasztási  szerkezete  régiónként  jelentősen 
különbözik  egymástól.  A  kedvezőbb  helyzetű  régiókban  a 

háztartások  havi  összes  kiadásában  sokkal  kisebb  hányadot 
képvisel az alapvető szükségletek, az élelmezés és a lakhatás 
biztosítása, mint a kedvezőtlenebb helyzetű régiókban.
Közép-Magyarországon  az  élelmiszerre,  lakásfenntartásra  és 
háztartási energiára, illetve közlekedésre fordított kiadások az 
összes fogyasztás 57 százalékát tették ki tavaly, ezzel szemben 
a legkedvezőtlenebb helyzetű, Észak-Alföldön és Észak-
Magyarországon élők elemi szükségleteikre és a közlekedésre 
már összes fogyasztásuk 64 százalékát fordították. Régiónk a 
„szellemi  táplálékra”  és  a  vendéglátásra  fordított  fogyasztás 
tekintetében marad el leginkább az átlagtól, előbbi annak 65,4, 
utóbbi 65,8 százaléka.
– A kultúrára fordított összeget az ilyen jellegű intézmények 
száma is befolyásolja – vélekedik Molnár Lajos Milán, 
a szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ igazgatója. – 
A főváros centrikusság miatt a kulturális intézmények is 
Közép-Magyarországon  összpontosulnak,  és  ott  jelentősebb 
a fizetőképes kereslet  is. Azt gondolom, a minőséggel 
régiónkban sincs probléma, de például egy budapesti 
szépművészeti Monet-kiállítás jelentősen növeli az ottani 
bevételeket, míg vidéken sokkal kevesebb az ilyen kvalitású 
projekt. Az is nyomon követhető, melyik régiót sújtják jobban 
a megélhetési gondok, ott elsősorban a kultúrán és az utazáson 
spórolnak.  Az  is  torzítja  a  képet,  hogy  nálunk  a  kulturális 
szolgáltatások  jelentős  része  az  ingyenes  kategóriába  került 
át, példa erre a Tiszavirág fesztivál is, ahol hiába szerepelnek 
színvonalas előadók, az ingyenesség miatt a statisztikában ez 
nem mutatkozik meg.

Elkészült a kimutatás
erre megy el a pénzünk havonta

Nincs  pénzünk  egészséges  élelmiszerekre,  de  dohányzásra 
mindig költünk – állítja többek között egy most készült hazai 
tanulmány,  amely  a  lakosság  életmódját  vizsgálta.  A  kép 
eléggé  lesújtó. A  magyar  lakosság  kétharmada  szinte  soha 
nem  sportol,  40  százalékuk  pedig  úgy  gondolja,  hogy  egy 
kis súlyfelesleg még nem okozhat egészségügyi problémákat 
–  többek  között  ezek  derülnek  ki  a  gyógyszergyártó  MSD 
Pharma Hungary megrendelésére készült reprezentatív 
kutatásból. A sportolási szokásokat az életkor és a végzettség 
egyaránt befolyásolja. Amíg például a fiatalok és a 
felsőfokú  végzettségűek  negyede  hetente  több  alkalommal 
végez  testmozgást,  addig  az  50  év  felettiek  és  az  alapfokú 
végzettséggel rendelkezők alig hatoda nevezhető ilyen 
tudatosnak. Összességében a magyar lakosság legfeljebb 
évente néhány alkalommal szán időt a sportolásra, a többség 
azonban még ennyit sem. A felmérés szerint azzal is tisztában 
vannak  az  emberek,  hogy  az  elhízás  szerepet  játszhat  a 
cukorbetegség kialakulásában, de sokan nem veszik komolyan 
a tényeket, sőt minden második megkérdezett szerint egy kis 
súlyfelesleg még esztétikus is lehet. A kutatásból az is kiderül, 
hogy bár a lakosság fele fogyaszt napi szinten zöldséget és 
gyümölcsöt, kétharmadának saját bevallása szerint nincs elég 
pénze egészséges ételekre. Utóbbi állítás ellenére az emberek 
37%-as  mégis  rendszeresen  költ  cigarettára. A  legnagyobb 
arányban a fiatalok (43%) füstölnek, de az életkor mellett az 

iskolázottság is befolyásolja a rossz szokást: arányaiban közel 
kétszer annyi alapfokú végzettségű cigarettázik, mint diplomás. 
A dohányosok több mint fele nem aggódik különösebben a 
következmények miatt. Egészségügyi panaszok esetén csak 
a  Magyarországon  élők  negyede  fordul  szakemberhez,  a 
többség  inkább  a  gyógyszereket,  vagy  a  kivárást  választja. 
Az orvosokban a lakosság kétharmada feltétlenül megbízik, 
a  második  helyen  a  családtagok  véleménye  áll,  amelyet  a 
patikusok  és  a  legnagyobb  egészségügyi  portálok  tanácsai 
követnek. A nőkben jellemzően a szakorvosok felkészültsége 
kelt bizalmat, de sokaknak – különösen a Budapesten 
élőknek – az is számít, hogy az illető férfi legyen. A bizalom 
ellenére  a  nők  egyötöde  nem  vallaná  be  nőgyógyászának, 
ha  antidepresszánst  vagy  növényi  alapú  nyugtatót  szedne. 
Ez azért is veszélyes, mert ez utóbbi készítmények 
csökkenthetik a fogamzásgátlók hatékonyságát, erről azonban 
a megkérdezetteknek csak a negyede tud. Dr. Pozsgay Csilla, 
az MSD Pharma Hungary orvos-igazgatója szerint a nőknek 
tudatosítaniuk kell magukban, hogy a fogamzásgátlás 
kérdése az egészségtudatos életmód szerves része, ezért 
őszintének kell lenniük nőgyógyászukkal. Ez utóbbi azért is 
számít fontosnak, mert a felmérés szerint sokan még mindig 
nem mernek teljesen megnyílni nőgyógyászuk előtt, ráadásul 
a nők majdnem fele egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán 
jár nőgyógyászati konzultációkra.

ÍGY ÉLÜNK
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Változott a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály. Az új előírások 
szerint  lakásvásárláskor  már  a  szerződésben  kiköthetik  a  felek,  hogy  a  régi 
háztulajdonosnak  igazolnia  kell,  hányan  vannak  az  adott  címre  bejelentve. 
De  lakásvásárlás  után  az  új  tulajdonos  is  bárkit  kijelenthet  a  házból,  az 
eljárást a jegyzőnél kell kezdeményeznie. Mindez már illetékmentes - mondta 
el az InfoRádiónak Lohrmann Eszter, a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalának főosztályvezető-helyettese. “Két 
lehetősége van a lakásvásárlónak a lakcímbejelentések tisztázására. Az egyik, 
hogy  az  ingatlan  adás-vételi  szerződésben  általában  kikötik,  hogy  az  eladó 
garantálja:  az  adott  ingatlanon  senki  sem  rendelkezik  rajtuk  kívül  bejelentett 
lakcímmel, s vállalják azt is, hogy az eladásig a bejelentett személyek 
kiköltöznek, ezt a jegyzőnél elintézik, s az eladásnál megváltoztatják 
lakcímüket”  -  ismertette  Lohrmann  Eszter.  “Ha  ez  nem  teljesül,  akkor  az 
adásvételi szerződést követően az új tulajdonosnak lehetősége van arra, hogy 
a jegyzőnél vagy a járási hivatalnál tájékoztatást vagy igazolást kérjen arról: 
az  ő  ingatlanjában  ki  rendelkezik  bejelentett  lakóhellyel.  Az  új  tulajdonos 
illetékmentes eljárást indíthat a jegyzőnél vagy a járási hivatalnál, és kérheti a 
bejelentett lakcímek törlését” - tette hozzá a főosztályvezető-helyettes. Jelezte: 
ez  az  eljárás  általános  ügyintézési  határidőhöz  kötött,  tehát  20  napon  belül 
megtörténik. Akkor sincs gond, ha a szerződésből kimarad a garantáló passzus, 
az új tulajdonos ez esetben is illetékmentesen kérheti ugyanilyen eljárásban a 
jegyzőtől a tájékoztatást és a lakcímbejelentések törlését. A jegyző ezek után 
lefolytatja  az  eljárást.  Ennek  keretében  megvizsgálja  -  akár  helyszíni  szemle 
keretében - hogy valójában kik laknak ezen a lakcímen, s ha megállapítja, hogy 
ott a tulajdonoson és családján kívül nem lakik más, döntést hoz és fiktiválja 
ezeket a lakcímeket. A jegyző egyben értesíti azokat, akik be voltak jelentve 
az ingatlanba, mégpedig a nyilvántartásban szereplő lakcímükön. De mivel ez 
ugyanaz,  mint  ahol  ők  már  nem  laknak,  a  jegyzőnek  ilyenkor  csak  értesítési 
kötelezettsége van. “Ha nem veszik át a levelet, az is bizonyítja, hogy ők már 
nem  laknak  ott”  -  tette  hozzá  Lohrmann  Eszter. Az  ügyfélkapus  rendszeren 
keresztül  nem  lehet  ilyen  ügyeket  intézni  -  hangsúlyozta  a  főosztályvezető-
helyettes. Annak, aki a jegyzőknél szeretné a fiktiválási eljárást kezdeményezni, 
két lehetősége van: személyesen vagy levélben indíthatja el az eljárást. Az első 
esetben a polgármesteri hivatalban kell tájékozódni az ügyfélfogadási időről és 
személyesen intézni a teendőket. De levélben is jelezhetik az illetékes jegyzőnek, 
hogy benyújtják a kérelmüket és akkor a jegyzőnek a hatósági eljárásról szóló 
törvény szerint el kell járnia. A jegyző kérheti a tulajdonostól, hogy jelenjen 
meg személyesen. Jegyzőkönyvet vesznek fel és ez alapján a jegyző már el tud 
járni az ügyben - ismertette Lohrmann Eszter.      /forrás: 13. Kerületi Hírhatár/

Noha a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló törvény 2010. január 1-jétől tartalmazza 
azt  a  szabályt,  hogy  az  igénylő  azon  a  napon, 
amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat számára 
megállapítják, biztosítási kötelezettséggel járó 
jogviszonyban  nem  állhat,  ennek  ellenére  a  mai 
napig akad, akinek e jogosultsági feltétel teljesítése 
problémát okoz. Papír kell tehát arról, hogy legalább 
1 napig nincs munkaviszonyban. 
A  szóban  forgó  jogosultsági  feltételt  –  amelyet  a 
későbbiekben a nők kedvezményes 40 év 
jogosultsági  időre  tekintettel  járó  kedvezményes 
nyugdíjazására,  illetve  a  korhatár  előtti  ellátásra 
vagy  szolgálati  nyugdíjra  vonatkozó  szabályokba 
is beépítettek – 2009-ben azzal a szándékkal 
fogalmazta meg a jogalkotó, hogy arra ösztönözze 
a munkaképes korú embereket, hogy „szabad 
elhatározásból,  de  józan  számítás  alapján  később 
vonuljanak nyugdíjba” – írja az  Adózóna. Ezt 
a józan megfontolást hivatott elősegíteni, hogy 
a nyugdíjkorhatár betöltésekor is a nyugdíjazás 
előfeltétele az adott biztosítási jogviszony 
megszüntetése.  Az  első,  amit  látni  kell  tehát  e 
jogintézmény bevezetésével, hogy nem az említett 
ellátások melletti munkavégzést tiltja meg, 
hanem „mindössze” arra kötelezi a jogosultat, 
hogy  legalább  egy  napra  hagyjon  fel  a  korábbi 
tevékenységével,  azaz  szüntesse  meg  a  fennálló 
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyát.
Mindez például egy munkaviszonyban álló, 
2014.  május  5-étől  nyugellátást  igénylő  személy 
esetében azt jelenti, hogy a munkaviszonyát május 
4-ével  meg  kell  szüntetnie,  illetve  a  nyugdíjigény 
benyújtásakor már rendelkeznie kell valamilyen arra 
vonatkozó dokumentummal (például a jogviszony 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
vonatkozó megállapodás), amellyel azt bizonyítja, 
hogy a jogviszonya az adott napon meg fog szűnni. 
Fontos tudni, hogy a munkaviszony megszüntetését 
nem helyettesítheti a fizetés nélküli szabadság.

Papír, ami nélkül biztosan 
nem lehet nyugdíja

Új szabályok
Figyeljen a lakcímbejelentésnél!

Szeptember helyett 2015 januárjától hatályos az a rendelet, amely 
egészségesebb ételek felszolgálását tette volna kötelezővé az iskolai 
és kórházi menzákon, és 20-25 százalékos áremelkedéssel járna - 
írja a Népszabadság. A menzarendelet bevezetésének elhalasztását 
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
családügyi  államtitkára  jelentette  be,  azzal  az  indokkal,  hogy  az 
üzemeltetőknek nem volt elég idejük felkészülni az egészségesebb 
menü összeállítására. A rendelet alapjául szolgáló szakmai 
ajánlások  ugyanakkor  már  több  mint  egy  éve  ismertek  -  írja  a 
Népszabadság. A lap szerint a döntés oka, hogy a menza díjának 
emelkedése  nem  tenne  jót  az  önkormányzati  választások  előtti 
kampánynak.  Bár  az  államtitkár  szerint  nem  fognak  emelkedni  a 
menzai díjak, a szolgáltatók ezt máshogy látják. Tettinger Antal, a 
Magyar  Közétkeztetők  Szövetségének  elnöke  a  lapnak  elmondta: 
20-25 százalékkal is drágulhat az új szabályok miatt a közétkeztetés, 
mivel  jobb  alapanyagokra,  új  konyhatechnológiai  eljárásokra  és 

egyes alapanyagokból (hús, tej) a korábbitól eltérő mennyiségekre 
van szükség.
A bölcsődékben például naponta négy deciliter tejet, legalább 
egyszer nyers zöldséget és gyümölcsöt, valamint kétadagnyi 
gabonaalapú ételt kell adni. Hároméves kor alatt csak zsíros tejet 
lehet  kínálni,  és  erősen  korlátozza  a  jogszabály  az  ételek  só-, 
cukor-  és  szénhidráttartalmát  is. Tettinger  hozzátette:  a  gyermek-
közétkeztetés  költségeinek  körülbelül  a  felét  az  állam,  a  másik 
felét a szülők és a helyi önkormányzatok állják. Azt egyelőre nem 
tudni, hogy a változással járó többletköltséget ki fogja megfizetni. 
A  Népszabadság  által  megkérdezett  budapesti  szülők  átlagosan 
naponta  300-350  forint  ebédpénzt  fizetnek.  Ebben  az  összegben 
a  tízórai,  az  ebéd  és  az  uzsonna  is  benne  lehet,  de  van  olyan 
gimnázium, ahol csak az ebédért kérnek ennyit. A közétkeztetésben 
1,2 millió gyermek vesz részt a bölcsődétől a középiskoláig. 

/Forrás: Eduline/

Januártól jön az áremelés
2015-től mindenki többet fog fizetni
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Arany serleggel jutalmazta a túrkevei Kovács-család főztjét a galántai 
herceg  Esterházy  Antal  az  elmúlt  hét  végén.  A  fertődi  kastélyban 
rendezett  főzőversenyen  nagy  sikert  aratott  az  utolsó  kevi  juhász  és 
felesége a finomabbnál finomabb ételekkel.– Míg tavaly a herceg nem 
ismerte a birkapörköltet, idén már egyenesen odajött hozzánk kóstolni 
– számolt be a túrkevei Kovács Sándor, az Esterházy-kastély parkjában 
rendezett  főzőverseny  eseményeiről.  – A  feleségem,  Terike,  kunsági 
sertés gulyáslevese is nagy sikert aratott, szét is osztogattuk. Így ketten 
értünk el első helyezést csárdakonyha kategóriában. A hercegnő a zsűri 
tagja volt és miután megkóstolta a főztünket, annyit mondott csak: még 
a  tavalyinál  is  finomabb!  Ennek  nagyon  megörültem, mert  az  elmúlt 
évben a második helyezést hoztuk el. Kérdeztem is rögtön a hercegnőt, 
hogy  idén  vajon  hányadik  helyen  végzünk  majd,  hiszen  legutóbb 
ezüstserleget kaptunk. “Akkor az elsőn” – vágta rá akkor a hercegnő és 
így is lett, csárdakonyha kategóriában arany serleggel tértünk haza. Ami 
pedig még ennél is nagyobb ajándék, hogy a herceg önéletrajzi könyvét 
dedikálta nekünk – mutatta a mutatós, színes képekkel teli írást, melyben 
a  következő  olvasható:  “A  kevi  juhásznak  és  feleségének  szeretettel 
dedikálva. Galántai herceg Eszterházy Antal.”Sándor elmondta, hogy a 
felesége népviseletben, ő pedig a kun juhászok ünnepi ruhájában vitte 
a kóstolót. Mondani sem kell, ilyen melegben nem lehetett túl kellemes 
viselet a paraszting és a díszgombos mellény fölött még egy a húszkilós 
subát is viselni.– Bár folyt rólam a veríték, ezt a tiszteletet természetesen 
megadtam a hercegnek. Még a díjátadón is ezt az öltözéket viseltem – 
árulta el. A túrkevei juhász azonban nem csak Fertődön (vagy ahogyan 
a herceg nevezte a helységet: Eszterházán) aratott sikert főztjével. Két 
aranyérmet is szerzett a XVI. Kevi Juhászfesztiválon birkapörköltjével, 

kunsági birkapörköltjével pedig harmadik lett. Különdíjként megkapta 
a  birkafőző  mester  címet.  Felesége  első  helyen  végzett  a  legszebben 
terítők  közt,  és  ezüstérmet  szerzett  szíves  vendéglátás  kategóriában. 
Lányuk,  Terézia,  tárkonyos  ragujával  első  lett,  mint  ahogyan  szíves 
vendéglátás  kategóriában  is.  Az  unoka,  ifj.  Rácz  Zoltán  az  előkelő 
harmadik helyet szerezte meg birkapörköltjével. Sándor testvére, 
Kovács Károly kunsági birkapörköltjével pedig a második helyre 
“főzte fel” magát. Mezőhéken díszoklevéllel köszönték meg a Kovács-
család munkáját. Ezt követően Tápiószentmártonban értek el harmadik 
helyezést. – Nincs semmi különleges receptünk – mondta a juhász. – 
Egyszerűen a húst és a fűszereket megfelelő arányban kell összekeverni 
és  ki  szoktuk  faggyúzni  a  birkát,  amennyire  lehet.  Ennyi  a  titka.  Én 
édesapámtól tanultam mindezt, aki országos hírű birkafőző volt. 
Negyven évig mellette főztem, együtt jártunk versenyekre, ahogy most 
a nejemmel és a lányommal is. Vannak még felkéréseink, ott leszünk 
a szolnoki gulyásfesztiválon is – árulta el a kevi juhász.– Juhász volt 
mindkét  nagyapám,  az  édesapám,  szinte  az  összes  nagybátyám,  sőt 
az édesanyám is szakmabeli – kezdte Kovács Sándor. – Itt a városban 
akadnak,  akik  az  utolsó  mohikán  néven  is  emlegetnek,  hiszen  páran 
foglalkoznak  még  juhokkal,  de  nem  ismerek  olyan  embert,  akinek 
juhász végzettsége van. Nagyapám Szathmáry gróf juhásza volt. 
Tavasszal  elindult  a  nyájjal  a  Tisza-parton  fel  északra,  egészen  az 
orosz határig. Amikor érezte, hogy „félidő” van, hazaindult, hogy őszre 
otthon legyen.  Régen a juhásznak nem kellett óra, hogy tudja, hol jár 
az idő – számolt be. 

/A Szoljon.hu cikkét osztottuk meg – főszerk./

Különleges embertől kapott aláírást a pár

Az ötleteket az élet kihívásai vagy éppen a problémák hozzák – vallja 
Vasadi Ferenc, aki ötleteit jó néhányszor találmánnyá formálta már. 
A túrkevei férfi udvarában „sorakoznak” a különböző találmányok.

Ahogy  mondja,  nem  mindig  találmányok,  sokszor  „csak”  régi 
ötletek újragondolásai ezek. A tárgyak száma azt mutatja, 
Ferencnek rengeteg ötlete van, felsorolni is nehéz, mennyi mindent 
készített már. Van szélkerék, fűrészbak, krosszautó, mezőgazdasági 
berendezések, így permetező-, szecskázó- és ásógépek.
– Jelenleg egy régi-új terven dolgozgatok, ez a sűrített levegővel 
működő  motor.  Ez  a  saját  „gyönyörködtetésemen  túl”  egy  régi 
alternatív  energiás  megszállottság  bizonyítása  lenne,  méghozzá 
a fogyatkozó és egyre drágább, és robbanékonysága miatt 
veszélyesebb benzin kiváltására. Szélkerekekkel komprimált 
(sűrített) levegőtöltő állomásokon lehetne feltölteni a légtartályokat, 
amik  autók,  traktorok,  tehát  mobil  erőgépek  levegős  motorjainak 
a meghajtásáról gondoskodna – mivel levegő mindenütt van. 

Túrkevei feltaláló
A  motort  a  nagynyomású  levegő  működteti  hol  a  dugattyú  alá, 
hol fölé vezetve, mint egy gőzgép, csak itt nincs égetés, füst, hő, 
szmog, kosz – magyarázza a gép működését Ferenc, s hozzáteszi: 
lehet,  utópisztikus  az  elképzelés,  ő  mindenesetre  dolgozik  rajta. 
Egyébként gyerekkora óta foglalkozik az egyszerű problémák 
megoldásával, az első „műve”, ha jól emlékszik, egy krosszmotor 
összeállítása volt. A legemlékezetesebb pedig egy krosszautó, amit 
frissen végzett szakemberként a ’80-as évek közepén épített.
–  Bajnoki  sikereket  nem  hozott,  de  az  idő  viharait  túlélte.  Igaz, 
nem  nálam.  Tavaly  véletlenül  egy  hirdetési  oldalon  a  háttérben 
pillantottam meg, azonnal szerveztem a „megmentést”, a 
visszavételt, így huszonöt év után ismét nálam, a szülőföldjén várja 
a további restaurálást. Ezek éltetnek és teszik világossá az alkotói 
vágyat,  hogy  sikerült  olyat  alkotni,  ami  maradandó  –  mondja 
Ferenc. Vasadi úr anno a helyi szakközépiskolában autószerelőként 
végzett, majd TMK-szerelő, épületbádogos is volt, később pedig – 
önkénteskedés után – tűzoltóparancsnokként is tevékenykedett. Ott 
napi szinten kellett megoldásokat találni másodpercek alatt, kellett 
a  gyors  döntés.  Jelenleg  éjjeliőrként  dolgozik,  ahol  vele  együtt  a 
gondolatai sem alszanak.
– A környezetem, családom már hozzászokott az egyedi 
látásmódomhoz, ki így, ki úgy támogatja ötleteim megvalósulását. 
Én  rendíthetetlen  vagyok.  Alkalmazom  is  a  berendezéseket,  így 
tudom, ha módosítani kell azokat. Persze olyan is volt már, hogy 
nem lehetett használni a végén – mondja mosolyogva.  Aztán 
kiderül, hogy Ferenc nem csak a műszaki dolgokban van otthon. 
Mint meséli régebben cikkeket is írt a helyi, túrkevei újságban.
– Én kezdtem el a tűzoltósági hírek rovatot, de voltak saját 
ötletek is, általában az alternatív energiákkal kapcsolatban. 
Fiatalon  pedig  novellákat  írtam  –  néhány  a  szakközepes  időkben 
megjelent az iskolaújságban –, amiket összeszedtem a „Sikertelen 
sikeredményeim” könyvecskémbe – mondja végül.
                                  
                                 /A Szoljon.hu cikkét osztottuk meg – főszerk./
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1965  szeptemberében  a  testnevelési  órán  (1-2  évig  ezt  is  tanítottam)  föltűnt  egy 
helyes  arcú,  jó  alakú,  rendkívül  jó  mozgású  tanuló.  Később  „segédtanár”  lett,  mert 
Ő mutatta be a gyakorlatokat a többieknek, még olykor a lányoknak is a gerendán. A 
súlyemelő szakosztályban is találkoztunk. Rendkívül jó ritmusérzéke révén gyorsan 
javult  az  eredménye.  Budapesti  főiskolás  korában  másodosztályú  szintet  ért  el.  A 
lökés gyakorlatban 120 kg-ot emelt a feje fölé. Ezt én már meg sem tudtam mozdítani, 
100  kg-nál  megrekedtem. A  fizika  tantárgy  volt  a  kedvence,  így  tagja  lett  annak  a 
szakkörnek, amelyben Simon László tanár úr vezetésével elkészítették a kibernetikus 
teknősbékát.  Ez  akkor  országos  szenzáció  volt,  még  a  TV-ben  is  szerepeltek  vele. 
Érthető, hogy a Bánki Donát Műszaki Főiskola villamossági szakán mérnöki, később 
tanári oklevelet szerzett. E tudás birtokában az 1970-ben induló túrkevei gépjármű-
technikai  szakközépiskolában  az  Ő  feladata  lett  a  gépjármű-villamosság  tantárgy 
tanítása, ill. a tanítás feltételeinek megteremtése. A műszaki „tanszék” szekrényeiben 
több tucat gépkocsi alkatrész metszet sorakozott. Látványos darabok voltak ezek! Sok 
évvel később szomorúan mondta, hogy a metszeteket elvitték a MÉH telepre, mint a 
reformok miatt feleslegessé vált vasakat. Tanórán kívüli rendezvények szervezésében 
többször dolgoztunk együtt. Ilyenek voltak az egyhetes őszi szüreti munkák Lakitelken. 
Voltak  férfi  tanári  feladatok:  ébresztő,  takarodó  és  főleg  a  tanulók  borkóstolási 
gyakoriságának korlátozása. Emlékezetes számomra, hogy Lacit érdekelte a régészet. 
Ősszel és tavasszal gyakran hozott maroknyi cseréptöredékeket. Ezeket Ő gyűjtötte a 
határban. A terehalmi ásatásokban is aktívan részt vett. Jókat beszélgettünk a gombászat, 
a pecázás, az erdők, az állattenyésztés témáiról. Kecske, vietnámi malac, nyúl stb. volt 
az udvaron. A diákokkal is szeretett beszélgetni. Széleskörű érdeklődése, egyénisége 
vonzotta a tanulókat. Ezért is kapta az Andersen – a nagy mesélő – becenevet. Közös 
gondolkodásunknak gyakran volt témája családunk története, gyerekeink jelene 
és  jövője.  Utolsó  éveinket  a  kollégiumi  nevelőtanárok  közösségében  töltöttük.  Itt  a 
feladatunk az volt, hogy tanulóink magatartását elfogadható szinten tartsuk. Műszaki 
végzettsége alapján Laci barátunk kezelte az alkohol-szondát, amellyel bálba menetel 
előtt riogattuk az ifjakat.
Egészségügyi  gondokról  csak  néhány  éve  beszélgettünk  először.  Neki  ekkor  már 
komoly problémái voltak. Szívizom-sorvadással küzdött. Ezt sem műteni, sem 
gyógyítani nem lehet: „El fog fogyni az izom, megáll a szív, vége lesz az életnek.”- 
mondta. Szomorúan búcsúztunk egymástól.
Utolsó útján nem tudtam elkísérni, ezért most köszönök el - kollégáim nevében is - volt 
diákunktól, későbbi szeretett és tisztelt tanártársunktól. Akik együtt dolgoztunk Csótó 
Lacival, akik ismertük és szerettük nyílt, kedves személyiségét, sokoldalú műveltségét, 
szeretettel őrizzük emlékét, és fájó szívvel vettük tudomásul korai halálát. Nyugodj 
békében!          Győri József

A  Keviföld  Alapítványt  1993.  03.  01-én 
magánszemélyek hozták létre Túrkeve város 
közművelődésének, kulturális életének 
támogatására. 1999-ben tevékenységi 
körébe felvette az alapfokú művészeti iskola 
fenntartását, s a Korda  Vince  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 1999 
szeptemberében megkezdte működését. 
Iskolánk célja, hogy az alapfokú művészeti 
ismeretek  elsajátítása,  az  egyéniségek  és 
a  személyiségek  fejlesztésén  keresztül  a 
gyerekek, a fiatalok a művészetet tisztelő, 
a kultúra iránt érdeklődő, széles látókörű, 
értékekben gazdag, egyéniségükben, 
személyiségük kiteljesedő felnőtté 
váljanak. 
15  év  egy  iskola  életében  is  nagy  idő. 
Felgyorsult világunkban mégis rövidnek 
tűnhet. Érdemes ezért belegondolni az 
eltelt időbe… Mennyi-mennyi munka, 
öröm, harc, türelem, remény, és siker van az 
elmúlt 15 év mögött. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a Keviföld Alapítvány 
alapítóinak és kuratóriumi tagjainak, 
valamint az iskola volt és jelenlegi 
pedagógusainak, vezetőinek, diákjainak, 
szülőknek és támogatóknak azt az odaadó 
és lelkiismeretes munkát, amellyel 
felépítették, megteremtették a most 15 éves 
Korda Vince Alapfokú  Művészeti  Iskolát. 
Reméljük, hogy az elkövetkezendő tanévek 
az eddigiekhez hasonló vagy még nagyobb 
sikert  hozzanak,  és  egyre  több  gyermek 
bontakoztatja ki tehetségét a KVAMI falai 
között.                                    Kézsmárki János

15 éves a 
KVAMI

2005 szeptembere óta díszíti a Korda 
Vince Alapfokú Művészeti Iskola bejáratát 
az erdélyi mesterek által készített székely 
kapu. A tölgyfából faragott masszív 
szerkezet Gelencén készült, Both László 
és  testvére,  Imre  művészi  szakértelmét 
dicséri. Az  iskola  15.  éves  fennállásnak 
tiszteletére felújított magyar építészeti 
és kultúrtörténeti hagyományokat ötvöző 
mestermű  nem  csak  az  összmagyarság 
tudatot erősíti, de idegenforgalmi 
látványosság  is  a  város  központjában. A 
felújításhoz szükséges támogatást ezúton 
is köszönjük Simon Lászlónak és a 
Városszépítő  Egyesületnek!                                    
            Kézsmárki János

Megújult a székely kapu

Emlékező gondolatok 
Csótó Lászlóról – Laciról
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Ha  rövidesen  nem  kezdünk  el  dolgozni 
ezen  az  öt  dolgon,  akkor  a  ránk  bízott 
gyerekekből  önző,  türelmetlen  és  durva 
felnőttek lesznek. És ez nem az ő hibájuk 
–  nagyon  is  a  miénk!  Hiszen  soha  nem 
tanítottuk meg őket másképpen viselkedni, 
soha nem vártunk mást tőlük. Soha nem 
hagytuk, hogy kényelmetlenül érezzék 
magukat, és amikor elkerülhetetlenül 
efféle helyzetben találják magukat, akkor 
totálisan felkészületlenül éri őket.
1. Félünk a gyerekektől
Itt van például a tejespohár-teszt, 
amelynek segítségével meg lehet figyelni, 
mennyire fél a szülő a gyerekétől. 
Reggel  van,  vagy  akármilyen  napszak, 
a  lényeg  az,  hogy  az  anyuka  tejet  önt  a 
kék  ivópohárba.  Erre  a  gyerek:  “Én  a 
rózsaszín poharat akarom, nem a kéket!” 
Anya arca a legtöbb esetben elfehéredik, 
megrándul a szája az idegességtől, és 
rohan a szekrényhez a rózsaszín pohárért, 
mielőtt a gyerek istentelen hisztibe 
kezdene. Hiba! Miért félsz, anya? Ki itt 
a  főnök?  Hagyd,  hogy  balhézzon.  Menj 
át másik helyiségbe vagy az udvarra, 
ha nem akarod hallani. De az isten 
szerelmére, ne vállalj pluszmunkát, csak 
azért, hogy a gyerek kedvében járj – s ami 
még fontosabb, gondolj arra, mit tanítasz 
neki  azzal,  hogy  a  kénye-kedve  szerint 
ugrálsz a hisztijétől való félelmedben.
2. Alacsony elvárások
Amikor a gyerekek rosszul viselkednek, 
legyen szó nagyközönség előtti vagy 
otthoni dologról, a szülők hajlamosak 
egy vállrándítással elintézni, mondván 
“Ilyenek a gyerekek…”. Higgye el, 
nem  ilyenek.  A  gyerekek  sokkal  többre 
képesek, mint ahogy azt a szülők általában 
elvárják  tőlük,  s  ez  éppúgy  érvényes  az 
elvárt viselkedésre, az idősek tiszteletére, 
a  házimunkára,  a  nagylelkűségre  vagy 
az  önkontrollra. Azt  mondod,  hogy  egy 
gyerek  nem  tud  végigülni  egy  vacsorát 
az étteremben? Fenét! Úgy véled, 
hogy  egy  gyerek  simán  otthagyhatja  az 
asztalt anélkül, hogy engedélyt kérne 
rá?  Megint  fenét!  Az  egyetlen,  amiért 
nem  viselkednek  illendően,  az  az,  hogy 
nem  mutatták  meg  nekik,  miként  kell 
azt csinálni! Ez ilyen egyszerű. Rakd 
magasabbra  a  lécet,  és  a  gyermek  felnő 
a feladathoz.
3. Az én gyerekem tökéletes!
Régen nem számított különleges esetnek, 
hogy a buszvezetők, a tanárok, a boltosok 
vagy más szülők rendre utasították a 
rakoncátlan gyerekeket. Ők voltak a 
távol  levő  anya/apa  szeme  és  füle,  és 
mindannyiukat az a cél fogta össze, hogy 
rendes  fiúk  és  a  lányok  cseperedjenek 

SZÜLŐK FIGYELMÉBE
fel a környezetükben. A közösség fontos 
részt  vállalt  a  nevelésben.  Nos,  ha  ma 
valaki  rá  mer  szólni  egy  gyerekre,  az 
apja/anyja dühbe gurul. Tökéletesnek 
látják gyermeküket, s ezért gyakran nem 
fogadják el a tanárok és/vagy mások 
jelzéseit  arról,  hogy  esetleg  mégsem  az. 
Beviharzanak az iskolába, és fegyelmezés 
helyett kiveszik a gyereket abból az 
osztályból. Úgy érzik, hogy minden 
körülmények között tökéletes képet 
kell vetíteniük a világnak, és sajnos, 
bizonytalanság  lesz  úrrá  rajtuk,  ha  úgy 
érzik, más szülők bírálják a munkájukat. 
Ha egy gyermek nyilvános helyen 
hisztizik, minden szem rosszallóan mered 
az anyára – ismerős? Ehelyett támogatni 
kellene,  mert  megvan  rá  az  esély,  hogy 
azért tört ki a balhé, mert ő – okosan –nem 
volt hajlandó behódolni a gyerek aktuális 
szeszélyének.  Egy  támogató  „szemtanú” 
a kritizálás helyett azt mondja: “Hé, 
kitartás! Tudom, milyen nehéz határokat 
húzni…”
4. Étel és élet gombnyomásra
Lenyűgöző, hogy a szülőknek manapság 
mindenféle elektronikus eszközük 
megvan arra, hogy megkönnyítsék például 
a  repülőutak  vagy  az  orvosi  rendelőben 
történő hosszú várakozás átvészelését. 
Ez ugyanolyan mesés, mint ahogy mi is 
lebonyolíthatjuk a nagybevásárlást online, 
és  egy  gombnyomásra  felmelegíthetjük 
az ebédet a mikrohullámú sütőben.  A 
szülők elfoglaltabbak, mint valaha, és 
én is a könnyebb utat választom, amikor 
szükség van rá. De ezek a parancsikonok 
elindíthatnak  minket  a  lejtőn...  Amikor 
azt  látod,  milyen  csodálatos,  hogy  egy 
applikáció el tudja szórakoztatni a 
gyermeket a rendelőben, nehéz ellenállni 
a  kísértésnek,  hogy  ne  adjuk  a  kezébe 
egy étteremben. Pedig a gyerekeknek 
is  meg  kell  tanulniuk,  mi  az  a  türelem. 
Meg kell tanulniuk várakozni, és 
elszórakoztatni magukat ez idő alatt. 
Meg  kell  tanulniuk,  hogy  nem  minden 
élelmiszer készül el három perc alatt, 
és ideális esetben azt is meg kellene 
tanulniuk, miként lehet elverni ezt az időt. 
A kisbabáknak is meg kellene tanulniuk, 
hogy  nyugton  megüljenek  a  fenekükön, 
ahelyett,  hogy  anya  rögvest  bekapcsolja 
alattuk  a  széket  rezgőre  és  a  játékokat 
forgóra... A kisgyerekek pedig fel tudnak 
tápászkodni maguktól, ha elesnek, s nem 
kell  feltétlenül  hason  fekve  üvölteniük 
azért  (vö.  gombnyomás),  hogy  apa/anya 
gyorsan  felemelje  őket.  A  gyereknek  is 
meg kellene tapasztalniuk, hogy a gyors 
megoldások hasznosak lehetnek, de a 
lassabban véghez vitt dolgok is ugyanoda 

vezetnek, és ugyanolyan megelégedéssel 
tölthetik  el  őket.  Vagy  még  nagyobbal 
is…
5. Mégis, kinek az élete?
Természetesen a szülők úgy vannak 
bekötve,  hogy  első  sorban  a  gyerekek 
érdekeit figyeljék, és ez így van rendjén, 
hiszen ezt diktálja az evolúció. Én annak 
a napirendnek vagyok a híve, amely 
megfelel a gyermek igényeinek, és 
olyan gyakorlati dolgokat tart elsősorban 
szem  előtt,  mint  például  az  etetés  vagy 
az  öltöztetés.  De  a  szülők  ma  már  túl 
messzire  mennek  ebben  a  kérdésben,  és 
teljesen alárendelik a saját szükségleteiket 
annak, hogy megóvják a gyerek testi-
lelki egészségét. Nem egyszer láttam 
anyukákat felkelni az ágyból, újra és újra, 
hogy  kielégítsék  a  gyermek  szeszélyeit. 
Vagy apukákat, akik elhajigáltak mindent 
a kezükből, és átvágtattak az egész 
állatkerten, mert a kislányuk üdítőt 
követelt. Semmi baj nem lesz abból, 
ha negyedszerre már nem kelünk fel 
az  éjszaka  közepén,  hogy  bevigyünk  a 
gyereknek  egy  pohár  vizet.  Semmi  baj 
nem lesz abból, ha az állatkertes apuka így 
szól:  “Ok,  mindjárt  ihatsz,  a  következő 
falikútnál/büfénél megállunk!”. Nem lesz 
belőle tragédia, ha megtanuljuk használni 
a “nem” szót alkalmanként, és abból sem, 
ha a gyerek kénytelen elszórakoztatni 
magát, amíg az anyja például a mosdóba 
megy,  vagy  éppen  elolvasna  egy  cikket 
valamelyik  magazinban.  Vagy  együtt  a 
kettőt…
                                (Forrás: koloknet.hu)

Dr. Szabó Zoltán polgármester 90. 
születésnapja alkalmából köszöntötte 
Kelemen Ferencet, Feri bácsit. Ezúton 
köszöntjük szerkesztőségünk és az Olvasók 
nevében is jó egészséget kívánva.

Szépkorú köszöntés
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Tisztelettel 
tájékoztatom Önöket, 

hogy alirodámat 
Gyomaendrőd, 

Fő út 222. szám alatt 
megnyitottam. 

Szeretettel 
várom tisztelt 

ügyfeleimet, állandó 
ügyfélfogadási rend: 
hétfő 8-12, szerda 13-

17, péntek 8-12 óra 
között. Telefonszám:

 06/30-6-335-389. 
dr. Baki Ágnes 

ügyvéd

Fizetett hirdetés
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ORVOSI ÜGYELET
 TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT

M u n k a n a p o k o n  17.00-tól 
másnap reggel 7.00-ig. 

Munkaszüneti napot megelőző nap 
17.00-tól, a munkaszünetet követő napon reggel 7.00-ig. 

       Tel: 56/221-304

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

Állatorvosi ügyelet

f Tűzoltósági hírek 

Szeptember 19. (péntek ) 9-11 óra
Október 17. (péntek)        9-11 óra
December 5.( péntek)      9-11óra

Díjtalan lakossági 
hallásszűrések időpontja:

HALOTTAINK
Katona Józsefné Deák Margit /86/

Vad Gyula /82/
Simon Józsefné Boros Erzsébet /92/

Csótó László /64/
Juhász Sándor /83/

Emléküket kegyelettel megőrizzük.

Tisztelt olvasóink, engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak 
eseményeiről:Augusztus  2-án  jelzés  érkezett,  miszerint  a  Kuncsorbai 
országút  mentén  tarló  foltokban  égett,  kiérkezésünk  után  az  egység 
a  tüzet  eloltotta.  Itt  szeretném  felhívni  a  gazdálkodók  figyelmét  a 
szabadtéri égetésekkel kapcsolatos jogszabályok betartására, tekintettel 
arra,  hogy  a  szabadtéri  tűzesetek  helyszínei  beazonosításra  kerülnek, 
és a tulajdonos jelentős bírságra számíthat, melyet a környezetvédelmi 
hatóság szab ki. Augusztus 3-án a Kálmán király utcában lévő egyik 
ingatlan  életveszélyessé  vált  háztetejének  lebontásában  nyújtottunk 
segítséget.Az időjárás viszontagságainakköszönhetően az elmúlt 
időszakban több alkalommal volt településünkön felhőszakadás, 
amikor  a  csapadékvíz  elvezető  árkoknak  komoly  vízmennyiséggel 
kellett megküzdeni.Tudni kell, hogy a még tisztán tartott mederfenék 
és  átereszek  is  csak  korlátozott  mennyiségű  vizet  képesek  szállítani. 
Legtöbb  helyen  a  gyűjtő  árkok  okoztak  problémát,  de  szerencsére 
lakóingatlanokban nem esett kár sehol. Az időjárás javulásával, az árkok 
levezették a felgyülemlett vizet, így tűzoltói beavatkozásra csak néhány 
esetben került sor. Így szivattyúznunk kellett a volt AFIT területén, ahol 
árok átvágásával is gyorsítottuk a csapadékvíz távozását, szivattyúztunk 
az Ábrahám Kft. területén, erőgép segítségét vettük igénybe a Lovarda 
úton, ahol árkot építettünk ki a víz elvezetésének érdekében, valamint 
a település több pontján avatkoztunk be kéziszerszámokkal, kitakarítva 
az eltömődött átereszeket, mederfeneket. Kérünk minden ingatlan 
tulajdonost,  hogy  az  ingatlan  előtti  árokszakaszra  és  hozzá  tartozó 
átereszekre fokozott figyelmet fordítsanak további hasonló esetek 
elkerülésének érdekében!Szintén probléma hogy sok helyen a tetőről 
lezúduló vizet elvezető ereszcsatornák is tele vannak falevelekkel, amik 
szintén károkat okoznak. Több ízben takarítottunk ki ereszcsatornákat, 
többek közt a Madarász házaspár utcában, a Ványai Ambrus 
Gimnázium területén, valamint a Setét Mihály utcában. Augusztus 6-án 
az  Ács  tanyánál  tarló  égett,  ami  veszélyeztette  a  lábon  álló  gabonát, 
a tüzet elfojtottuk, az eset kár nélküli. Ugyanezen a napon a délutáni 
órákban a rendőrség kérésére, a Nyíl utcában egy elhalálozott személyt 
segítettünk lehozni a lakóépület padlásáról. Augusztus 9-10-én tartották 
az Autocross  versenyt,  ahol  a  tűzoltóink  biztosították  a  rendezvényt, 
pályakarbantartás, zászlók felhelyezésében nyújtottunk segítséget. 
Ezúton is gratulálunk a sikeres rendezvényhez, valamint az elért 
eredményekhez.  Augusztus  13-án  a  reggeli  órákban  a  Deák  Ferenc 
úti  óvodában  bejelzett  a  tűzjelző  berendezés,  az  eset  téves  jelzésnek 
bizonyult. Megjelentek a darazsak, egyre több helyre kérik segítségünket 
darazsak irtásához, fészkek eltávolításához, fokozott óvatosságra 
intünk minden lakost, hogy védőfelszerelés nélkül senki ne próbálja a 
fészkeket eltávolítani, leszedni, a darazsak agresszívek és veszélyesek, 
súlyos egészségügyi problémához vezethet a csípésük, amit egy esetben 
tapasztaltunk is. Több ízben hívtak minket darázsfészek eltávolításához, 
mint például a Győri úton, a Hajtó úton. Augusztus 14-én a Jókai utca 15. 
szám alá vonult egységünk az esti órákban, ahol egy akácfa nagyméretű 
ága tetőre dőlt, az ágat eltávolítottuk, a veszélyhelyzetet megszűntettük. 
Az augusztus 17-én megrendezett motocross verseny szervezői kérték 
segítségünket a pálya locsolásában, kérésüknek eleget tettünk, a pálya 
karbantartásával igyekeztünk a rendezvény színvonalát emelni.

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

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

Pontos válasz – jogi kérdéseire
Vitája van a munkáltatójával? Vállalkozást indítana? Táppénz, GYES, nyugdíj 

problémája van? Válik vagy családi jogi kérdése van? Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi tanácsadás az alábbi területeken:

•munkajog, 
•társadalombiztosítás, 
•társasági jog (cégjog), 

•közigazgatási jog, 
•családi jog, 

•pénzügyi és adójog. 
Továbbra is vegye igénybe JOGPONT+ mini szolgáltatásunkat ingyenesen 2014. 

november 30-ig a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Túrkeve településen!
Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu

Fizetett hirdetés

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
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Versenyláz  lett  úrra  az  UNIQA  Sandlander  Team  versenyzőin, 
ami  nem  csoda:  itthon  mérhetik  össze  tudásukat  azokkal,  akikkel 
többnyire a Dakaron vagy más nemzetközi tereprali futamon 
találkoznak.  Az alapos felkészülés után minden adott a pápai 
sikerekhez.A  csapat  szériaautós  pilótája  például  nem  hétköznapi 
módját  választotta  a  tesztelésnek:  meg  sem  állt  Mongóliáig,  ahol 
a Góbi sivatagban körözött az elmúlt héten dakaros versenytársai 
autójával. „Nagyon élveztem az ottlétet újdonsült barátaimnál, 
akikkel még a dél-amerikai futamon ismerkedtem meg. Nagyszerű 
dolog a Dakar, hogy ilyenek megtörténnek, ezért is nagyon örülök, 
hogy sok toppilóta most Magyarországra jön és itt állunk ki egymás 
ellen. A felkészülés elején járunk, az autóban is több újdonság van, 
ezért különösen fontosak ezek a lehetőségek” – értékelt a negyedik 
Dakarjára  is  Toyota  LandCruiserrel  készülő  Sebestyén  Sándor.A 
versenyzőnek ezúttal is jól bevált navigátora, Bognár József diktálja 

Heroikus küzdelem és örömteli befutó - ebből állt a XI. HunGarian 
Baja az UNIQA Sandlander Team versenyzőinek.
 “Izgalmas és élvezetes volt úgy menni, hogy mindenhol sok néző 
volt, ráadásul szerencsére ma eső sem esett. Délelőtt még derékig 
gázoltunk a vízben, délutánra viszont már autópálya minőségű utak 
voltak, nem kellett kacsaúsztatókat kerülgetni. A motor tökéletesen 
működik, igazán jó futam volt” - mondta a célban Somfai Mátyás, 
akinek  az  is  tetszett,  hogy  együtt  mehetett  quadja  gyártójának, 
az E.-ATV-nek a gyári versenyzőivel, akikkel közel azonos 
részeredményeket hozott.
A  sandlanderes  versenyző  -  aki  a  leggyorsabb  magyar  volt  -  a 
világkupa mezőny quadosai között második lett.
Nehéz pillanatokal élt át Sebestyén Sándor és Csató Attila,  a páros 
autója  ugyanis  az  első  szelektíven  megmakacsolta  magát  és  úgy 
döntött,  két  hengert  nem  működtet. Az  elektromos  hiba  miatt  az 

egység forfaitolt, a csapat szerelői azonban energiát nem kímélve 
megtalálták a megoldást, így a Toyota délután újra száguldhatott a 
bakonyi dombok és szalmabálák között.
“Csalódottak voltunk a műszaki probléma miatt, de nem adtuk fel. 
Délután  már  nem  volt  ilyen  jellegű  gondunk,  a  váltóban  viszont 
elment  a  kettes  fokozat.  Így  is  rutinosan  végigmentünk  és  végül 
megkönnyebbülten  befutottunk  a  célba.  Nagyon  kemény  mezőny 
volt  és  tetszettek  a  pályák,  a  lőtéren  még  nem  jártam,  de  hamar 
megkedveltem” - foglalta össze a pilóta. Az autós alakulat a T2-es 
mezőny  hatodik  helyét  szerezte  meg,  az  összetettben  pedig  a  21. 
helyen végzett a nemzetközi értékelésben.

(A Sandlander stratégiai partnere az UNIQA, off road kiegészítőinket 
az Outback Import biztosítja, kiemelt médiapartnerünk a 4x4 
MAGAZIN.)

HunGarian Baja
Kezdődjön!

az itinert. Nem kevésbé izgatott a csapat quadosa, Somfai Mátyás 
sem, aki a tavaszi Abu Dhabi DesertChallengen szerzett vállsérülése 
után tökéletesen felépült. „A vártnál sokkal gyorsabban helyrejöttek 
az izmain egy különleges mágneses terápiának köszönhetően, 
így  szerencsére  a  kondim  nem  esett  vissza.  A  quad  ’sérüléseit’ 
is kikezeltük, sőt új dizájn is kapott, de ez legyen meglepetés” – 
titokzatoskodott Somfai Mátyás, aki szerint kánikulai hétvége elé 
nézünk és mázli lenne egy kis eső.
A csapat ezúttal nemcsak egy E.-ATV quadnak ad otthont: 

vendégként a német gyári csapat két versenyzője, Ralf Hoormann 
és Sebastian Lodder is csatlakozik a Sandlanderhez.
A világkupa futam augusztus 15-én egy 58 kilométeres szakasszal 
vette kezdetét, másnap pedig két-két 55 és 96 kilométeres szelektívvel 
folytatódott a Bakonyban. A versenyen részt vett a Dakar győztes 
katari  Nasseral-Attiyah,  a  világkupa  éllovas  Vladimir  Vasilyev, 
valamint három lengyel dakaros sztárpilóta: KrzysztofHolowczyc, 
Marek Dabrowski és Adam Malysz is.

Megugrottunk minden akadályt

Kedves Gyerekek,
tisztelt Szülők!

Sok szeretettel várok minden
2008. január 1. és

2009. december 31. között
született fiút és lányt
labdarúgó edzésre

augusztustól, hétfői és csütörtöki
napokon1630 órától

a Szakközépiskola műfüves 
pályáján.

                  Üdvözlettel:Szabó Gábor

Amatőr épített Buggy 2014.08.09.

1. Kovács Krisztián
2. Miklósi Rita

3. ifj. Ábrahám Károly

Super Buggy 2014.08.09.

1. Ábrahám Károly
2. Tóth Richárd

3. Klenácz József

Cross eredmények
Amatőr Buggy 2014.08.10.

1. Kovács Krisztián
2. ifj. Ábrahám Károly

3. Jeges Brigitta

TAX 2014.08.10.
1. Ottoboni Michele

2. Köbach Josef
TAX1600

3. Vaskó Dominik
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