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Halottak napján...

A TARTALOMBÓL
• A választások eredménye

• „A szeretet hídján át”

• A követkető öt év tervei

• Magyar Ezüst Érdemkereszt

• A közlekedésbiztonságról

• Halloween - Mindszentek

• Stoppold a stekszet

• Ritka adomány

Kora esti alkonyatban sok gyertya
fénye
Halványan, pislogva tör fel az égre.
Minden egyes lángocska egy
elhamvadt élet,
Elmúlt vágy és dicsőség, mely tükrözi
a létet.
Imbolyogva világít a sok kicsi
gyertyaláng
Emlékeink gyorsan száguldó fogatán.
Virágillat kíséri pompázó színekben,
Fény és illat pompája egyesül itt és
odafent.
Emlékezünk a sok együtt töltött órára,
Örömre, bánatra, sok nem teljesült
vágyra.
Csak egy nap jut évente, mit feledni
nem lehet,
Mit egyre szebbé tesz a múló
emlékezet.
Vágyainkat repíti annak hőn óhajtott
reménye,
Egyszer együtt leszünk majd odafent
az égbe.
Mit befejezni nem tudtunk gyarló
életünkben,
Pótolni fogjuk majd boldog
szeretetben.
A sok kis láng kialszik, a virág
elhervad,
De a szeretet és az emlék örökre
megmarad.
S ha jön a hívó hang, jövünk utánatok,
Átéljük még egyszer az időt, mit
velünk voltatok.
Köztünk van még a sok kemény
földrög,
De már puhulni érezzük, s az idő
közeleg,
Tarsolyunkba visszük majd a sok
szeretetet,
Melyet az örök némaság még sokkal
szebbé tesz.
Lelkünk egyesül majd az örök
némaságban,
Elbújunk az örök fényesség egy
kicsiny sarkában.
Együtt leszünk majd, kik szeretetben
éltünk,
Feledve a létünk, mely gyorsan
elrohant felettünk.
Elter József
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MEGALAKULTAK
ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE A BIZOTTSÁGOK
Polgármester választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 7522
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 2856 37,96%
Érvényes szavazólapok száma: 2794 37,14%
1. Cseh Sándor (független jelölt) 218 érvényes szavazat 7,8%
2. Dr. Szabó Zoltán (független jelölt) 293 érvényes szavazat 10, 49%
3. Vida Tamás (Fidesz-KDNP) 1404 érvényes szavazat 50,25%
4. Szemes Attila (független jelölt) 366 érvényes szavazat 13,1%
5. Ozsváth László (MSZP) 513 érvényes szavazat 18,36%
A szavazás eredményes.

Egyéni listás választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 7522
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 2856 37,96%
Érvényes szavazólapok száma: 2814 37,41%
1. F. Tóth Lajos (független jelölt) 673
2. Fias Gábor (Fidesz-KDNP) 427
3. Erdei Gyula (Fidesz-KDNP) 708
4. Árvai Imre (Munkáspárt) 175
5. Magos Vilmos (Fidesz-KDNP) 956
6. Sipos Sándor (Munkáspárt) 169
7. Szabó Attila (független jelölt) 812
8. Vida Tamás (Fidesz-KDNP) 1422
9. Ozsváth László (MSZP) 893
10. Sörös Tibor (független jelölt) 529
11. Dr. Thodory Zsolt (független jelölt) 1167
12. Lénárt Sándor (MSZP) 211
13. Patkós Lajos (Fidesz-KDNP) 350
14. Cseh Sándor (független jelölt) 554
15. Szabó Károly (Munkáspárt) 106
16. Zoltán Ilona (MSZP) 213
17. Eliason Mária (MSZP) 170
18. Vad Attila (MSZP) 259
19. Tóth Tibor (független jelölt) 369
20. Tóth Lajos (független jelölt) 1110
21. Oroszné Lengyel Katalin (független jelölt) 397
22. Hudák János (MSZP) 171
23. Tallér Attila (MSZP) 189
24. Nádudvari István (független jelölt) 398
25. Juhász József (független jelölt) 62
26. Kántorné Bíró Emília (MSZP) 1189
27. Szemes Attila (független jelölt) 818
28. Török Róbert (Fidesz-KDNP) 1013
29. Katona Ferenc (Fidesz-KDNP) 633
30. Csajbók Ferencné (Munkáspárt) 355
31. Finta Zoltán (Fidesz-KDNP) 713
32. Takács Tibor (független jelölt) 269
A választás eredményes.
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2014. október 21-én ünnepélyes
keretek között zajlott az
önkormányzati választásokat
követően újonnan megválasztott
képviselők beiktatása, a
polgármester, alpolgármester és a
képviselők, valamint a bizottságok
külső tagjainak eskütétele.
Az alakuló testületi ülésen
jelen volt dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter, a térség
országgyűlési képviselője.
Alpolgármester – Magos Vilmos
(Fidesz-KDNP)
Bizottságok:
1. Pénzügyi és ellenőrzési
bizottság
elnök – Ozsváth László (MSZP)
alelnök – Szemes Attila (független)
tag – Szabó Attila (független)
külső tag – dr. Tóth Ferenc és
Katona Ferenc (Fidesz-KDNP)
2. Egészségügyi és szociális
bizottság
elnök – Szabó Attila (független)
alelnök – dr. Thodory Zsolt
(független)
tag – Kántorné Bíró Emília (MSZP)
külső tag – dr. Oláh Gyöngyi és
Márki Kálmánné
3. Ügyrendi bizottság
elnök – dr. Thodory Zsolt
(független)
alelnök – Tóth Lajos (független)
külső tag – Vincze Ádám (Fidelitas)
4. Városfejlesztési, kulturális,
oktatási és sport bizottság
elnök – Török Róbert
(Fidesz-KDNP)
alelnök – Kántorné Bíró Emília
(MSZP)
tag – Tóth Lajos (független)
Külső tag – Patkós Lajos
(Fidesz-KDNP)
és Erdei Gyula (Fidesz-KDNP)
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A KÖVETKEZŐ ÖT ÉV TERVEI
2014. október 12-én lezajlottak az önkormányzati Fazekas Sándor miniszter úrról van szó -, nem volt olyan
választások országszerte, így kisvárosunkban, Túrkevén hét, hogy 1-2 napot ne valamelyik minisztérium irodájában
is. A választások eredményeként a következő öt évben Vida töltött volna. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
Tamás polgármester áll a nyolctagú képviselő-testület élén, hogy az országgyűlési képviselőnk egyben kormánytag is,
az Ő feladata lesz a testület döntéseinek végrehajtásáról tehát a döntéshozó mechanizmus legbelső köreiből van egy
gondoskodni. Vida Tamás polgármestert a közeljövő remek kapcsolatunk, amit szeretnék felhasználni Túrkeve
város javára. Az alakuló ülésen kézhez is kaptam miniszter
feladatairól és terveiről kérdeztem.
úr levelét, melyben felajánlotta segítségét, hogy kitűzött
- Még mielőtt a konkrét feladatokról beszélnék, szeretném céljainkat megvalósítsuk. A programunk kialakításakor
miniszter úrral és stábjával történő egyeztetést követően
a köszönetemet kifejezni a jelölő szervezeteknek, minden
jelöltnek, akik a választások során megmérettették nem csak a vágyainkat jelenítettük meg, nem ígérgettünk
magukat, hogy Túrkevén békés mederben folyt a választás. felelőtlenül. Az útjaink elfogadhatatlan állapotára
Semmiféle eseményről nincs tudomásom, mely aggályossá visszatérve: a megyei közgyűlés elnökével, alelnökével
tette volna a választást. Köszönöm mindenkinek, aki és a tagok többségével megbeszélést folytattam erről a
részt vett. Akik közéleti szerepet vállaltak a választáson témáról. Amennyiben kiírásra kerül a pályázat, az 5-6.
történő indulásukkal - a testület nevében is üzenem -, helyen szerepel Túrkeve. (Az előző ciklusokban is szerepelt
hogy továbbra is vegyenek részt a közéletben. Ők már e kérdés.) Az út állapota pont az az ügy, amit nagyon hamar
elkötelezték magukat az irányban, hogy mondandójuk el kell kezdeni és nagyon későn lesz belőle megfelelő út.
van. Amennyiben ez Túrkevét előbbre viszi, ezeket az
elképzeléseket, terveket figyelembe vesszük, felhasználjuk. - A kampány időszakában minden jelölő szervezet és jelölt
Aki eddig is aktív volt, ezután is így tegyen, aki pedig nem, programjában szerepelt a munkalehetőség kérdése. Erre a
problémára milyen megoldási mód kínálkozik?
az most legyen az!
- A választást követő időszaknak melyek a legfontosabb - Erre több megoldási lehetőség is kínálkozik központi
pályázatok formájában. Ezeket a www.palyazat.gov.
feladatai?
hu oldalon lehet elérni és tájékozódni a lehetőségekről.
- Érzem, hogy a város nagyon markáns felhatalmazást Egy példát említek ezek közül: a 25 évnél fiatalabb
adott. Ezt nem csak egyfajta mennyiségi vagy minőségi munkavállalók támogatására 36 milliárd forintot különített
feladathalmaznak, hanem időbeli elhatárolásnak is el a kormány. Az iskolapadból kikerülő és szakmával
tekintem. Mindenki hamar és minél nagyobb változásokat rendelkező fiatalok óriási segítséget kapnak azáltal, hogy
szeretne Túrkevén. A vállalásaink között számos olyan a munkáltatók támogatáshoz jutnak a gördülékenyebb
foglalkoztatásukért. Sorolhatnám a további példákat, de
elem szerepel, ami a város életét jelentősen befolyásolja.
mindenképpen érdemes az említett honlapon tájékozódni
Itt van pl. a Kuncsorbai út, vagy a sportcsarnok helyzete.
Az egyik nagyon régóta húzódik, s már életveszélyes, a további részletekért.
a másik pedig a sportélet egyik (ha nem a legfontosabb)
helyszíne, mindemellett a város kulturális rendezvényeinek - Az előbb említett megoldások országos szinten mindenki
is teret adó épület, amely nem tudja maradéktalanul ellátni számára elérhetők. Olyan megoldás kínálkozik-e, ami a
rendeltetését. Hiába volt a 3 millió forintos tetőfelújítás, túrkevei viszonyokat figyelembe véve működőképes?
ugyanúgy beázik, a folyamatban lévő több mint 20 millió
- Hogyne! Tudomásom van egy most folyamatban lévő
forintos pályázatunkról pedig egyelőre nincs hírünk.
Első teendőnk, hogy leüssünk egy mérföldkövet a tárgyalásról - egyelőre nevek nélkül említem -, amely egy
város életében. Át kell tekinteni, hol állunk, honnan túrkevei vállalkozó és a kormány között zajlik, s százas
indulunk ebben a ciklusban. Átfogó vizsgálatokra van nagyságrendű munkahelyteremtést eredményez. Tudni
kell, hogy az EU-ból érkező pénzek kb. 2/3-át a kormány
szükség. Bizonyos területeken már látom, hogy kik azok
a személyek, akik ebben javaslataikkal segíteni tudnak vállalkozások fejlesztésére kívánja fordítani. Ennek az
a fejlődés tekintetében. A folyamatban lévő ügyeket is a vonzata, hogy nő a foglalkoztatottság és a munkahely
szeretném megvizsgálni, működőképes-e az adott projekt, megtartó képesség. Azokat az önkormányzati projekteket,
amelyek a kormány szándékaival egybevágók, hazai
ill. milyen további pénzeszközökre van szükség.
A házon belül is igyekszem minden osztályt érdemben önerővel támogatják, magyarul egy fillérjébe sem kerül a
körbejárni, hogy teljes mértékben átlássam a teendőket. helyieknek.
Itt jegyzem meg, hogy a város minden intézményéhez, Másik megoldásként az atipikus foglalkoztatás kínálkozik,
szervezetéhez,
gazdasági
szereplőjéhez
szeretnék ez azt jelenti, hogy nem hagyományos körülmények
elmenni s beszélgetést folytatni a város fejlődését érintő mellett történik a foglalkoztatottság, nem munkahelyen és
kérdésekről, elképzelésekről. Minden észrevétel, ötlet kötött időkeretben. Ezt a módszert távmunkaként lehetne
jellemezni. Otthon, a munkavállaló saját időbeosztása
segítheti munkánkat.
A jövőre nézve példaként említem meg: van egy kedves szerint lát el egy adott feladatot, ami különösen kedvező a
ismerősöm, aki pár éve azt mondta, hogy amikor ő mégkisgyerekes szülők számára vagy az egészségügyi állapota
első ciklusos polgármestere volt Karcag városának - dr. miatt otthonlévőknek.
folytatás a következő oldalon
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- Túrkevén komoly gondot jelent az elvándorlás, ill. a - Most, hogy az alakuló ülés után felálltak a bizottságok, a
szakképzett fiatalok távolmaradása. Mivel lehetne ezt a külsős személyek jelentős számban a Fidesz-ből kerültek ki,
holott a képviselőjelöltek nagy számban voltak más pártból
tendenciát csökkenteni vagy megállítani?
vagy független képviselőként indultak. Mi az oka, hogy nem
- A képviselő-testület bölcsességét kell segítségül hívni a
kíván erőteljesebben támaszkodni az ő munkájukra?
fiatalok itt tartására. Számtalan tehetséges fiatal van, aki
olyan végzettséget szerez, olyan diplomát kap kézhez, - Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. A kampányban
amire a városnak szüksége van. A város különböző együtt dolgoztam egy csapattal, ahol mindenkinek
gazdasági szereplőinek igénye van a szakképzett emberekre megvolt a részterülete. Ilyen tekintetben természetes, hogy
akár a mezőgazdaság, akár az ipar területén, vagy éppen az számítok a munkájukra. Túrkeve nem túl nagy település.
egészségügy területén, lásd pl. a megüresedett fogorvosi A szavazólapok tanúsága szerint nem a pártállás, hanem a
jelölt személyisége volt jelentősebb az X behúzásánál. A
státuszt.
Terv, hogy megfelelő körültekintéssel összeállítsunk egy testület munkájában nem a pártoskodás lesz döntő.
olyan ösztöndíjrendszert, amelyben mi támogatjuk azokat
a fiatalokat, akikre a városnak szüksége van, s ezek a fiatal - A Polgármesteri Hivatalon belül lesz-e valamiféle
átszervezés?
szakképzett emberek visszajönnek ide, s ők támogatják a
várost tudásukkal.
- A hivatal és a város többi intézménye zenekar módjára
- Eddig a fiatalokról esett szó, most essék szó az idősebbekrőlműködik. Most karmesterváltás történt. Ahogy „integet”
a karmester, úgy játszik a zenekar. Szeretném, ha teljesen
is!
jól működne ez az együttes. Ehhez ki kell próbálni az
- Természetesen nem csak a fiatalabb korosztályra fordítunk egyes hangszereket, éppen ez történik most. Én valamit
gondot, sőt! Az idősebbek vagy szépkorúak bölcsességére vezénylek, ők valamit játszanak. Utána megnézzük, kell-e
támaszkodni kell, tapasztalataikat fel kell használni. A változtatni, hogy az összhangzat megfelelő legyen. A
Szociális Otthon végleges működési engedélyét tető alá kell kampányban szárnyra kapott pletykák és találgatások dacára
hozni, ez a legsürgetőbb feladat. Mind a polgármesternek, nem szeretnék senkinek a sorsáról és munkájáról azonnal
mind a képviselő-testületnek kellemes kötelessége az dönteni. Egyelőre hagyom a vezetőinket vezetni. Nézzük
meg, hogyan indulunk el, bírja-e az intézményhálózatunk
idősebb korosztályról történő gondoskodás.
azt a tempót, irányt, amit jómagam, a képviselő-testület és
- Az eddig elmondottakból arra következtetek, hogy legfőképp a lakosság elvár. Adjunk esélyt mindenkinek,
más jelöltek programelemeit is érdemesnek tartja a hogy bizonyítson a munkájában! Amennyiben zökkenők
lesznek, megbeszéljük, hogy mi módon tudunk változtatni.
felhasználásra, a továbbgondolásra.
- Természetesen! Pártállástól és világnézettől függetlenül
minden jobbító és előre mutató javaslatot elfogad a
testület. Erre az előzetes egyeztetéseken kitértünk. A város
érdekének szem előtt tartása elsőrendű feladat! Semminemű
politikai vita nem merülhet fel a testületi-üléseken, hacsak
nem várospolitikáról van szó. Az összes képviselőjelölt
javaslatait áttanulmányoztam, s úgy láttam, hogy
hozzávetőleg azonosnak ítéltük meg a problémahalmazt,
legfeljebb a megoldási utakban mutatkozik eltérés.

- Vida Tamás polgármesternek megköszönve a tájékoztató
jellegű beszélgetést, sok sikert kívánok a város
fejlesztésére irányuló munkájában! Minden túrkevei lakos
kívánsága, hogy egy jó zenekar jó koncertjének részesei,
kedvezményesei lehessenek!
Molnár Magdolna

Internetadó
A különböző internetes hírportálokon viharsebességgel terjedt
el az internetadó. Lapzártánkig az alábbi információkat sikerült
begyűjtenünk e témában:
Kifejezetten magas lesz a jövő évre bejelentett internetadó
mértéke. Az adó alapja a felhasználó által bonyolított
adatforgalom
lesz.
Minden
megkezdett
gigabájtnyi
adatforgalmazás után 150 forintos adókötelezettséget ír elő a
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által október 21-én
bejelentett, jövőre életbe lépő új szabályozás. A távközlési adóról
szóló törvény módosítása szerint az adó alanya a szolgáltató lesz,
a mértékét a felhasználó által lebonyolított, GB-ban kifejezett
adatforgalom jelenti majd.
Egy 5 GB-os mobilnetcsomag ma nagyjából 3000 forintba kerül,
erre 750 forintnyi pluszköltség kerül majd, ami 25 százalékos
emelkedést jelent. Egy korlátlan vezetékes nethozzáférés árát
4-5000 forintnak számolva még brutálisabb arány jön ki, ezen
4

ugyanis egy átlagfelhasználó havi 30-50 gigát, de akár 200-at
is minden további nélkül leforgalmaz. Ebben az esetben az
adó mértéke 4500-7500, vagy akár 30 ezer forint lehet, ami jól
láthatóan több mint a havi díj. Ekkora pluszt egyik szolgáltató
sem fog lenyelni.
Október 22-én hírjavítást adott közzé az MTI.
Az MTI hírjavítása úgy értelmezhető, hogy az internetadó felső
korlátja csak a hívószámról indított hívások, küldött üzenetek
után érvényesül. A közmédia hírközpontjának dolgozói az
október 21-én, 19:06-kor kiadott, az internetadóról szóló
cikküket javították a következőknek megfelelően:
„A hívószámról indított hívások, küldött üzenetek utáni adó
összege havonta magánszemélyek esetében legfeljebb 700 forint
lehet, míg cégek esetében 5000 forint.” Egyelőre nem tisztázott,
hogy a törvényjavaslat mely paragrafusából fakad a közmédia
hírjavítása.
/forrás: HVG/
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A közlekedésbiztonság helyzetéről
Magyarország Rendőrségének egyik kiemelt célkitűzése, hogy a minden szempontból növekedés tapasztalható. Közlekedési
közlekedés biztonságát növelje és a szabálykövető magatartásra baleset következtében 1 fő elhalálozott, 11 fő súlyos, míg 22
ösztönzéssel hozzájáruljon a személyi sérüléses balesetek, személy könnyű sérülést szenvedett. Az ittas okozók száma is
azon belül is különös tekintettel az emberi élet kioltásával járó
növekedett. Idén 5 személy okozott ittas állapotban személyi
balesetek számának csökkentéséhez. Ez évre vonatkozóan is sérüléssel járó közlekedési balesetet. A vizsgált időszakban
elkészült a Mezőtúri Rendőrkapitányság illetékességi területének közlekedési balesettel kapcsolatban sem tavaly, sem az idén
aktuális beszámolója a közlekedésbiztonság helyzetéről. nem merült fel annak gyanúja, hogy a járművezető valamilyen
A balesetmegelőzési tevékenység irányelveit a hatályos bódult állapotot előidéző, a vezetési képességet hátrányosan
közlekedésbiztonsági előírások és koncepciók alapján a baleseti befolyásoló szer hatása alatt állt.
helyzet folyamatos elemzése és a szakmai tapasztalatok alapján A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a legtöbb balesetet
határozták meg. A rendőri balesetmegelőzés legfontosabb célja a gyorshajtás és az elsőbbségi jog meg nem adása okozza.
- így a Mezőtúri rendőrkapitányság illetékességi területén is -,
Ezt követi a kanyarodási szabályok be nem tartása. A közúti
hogy csökkentsék a közúti balesetek, valamint az abban életüket balesetek túlnyomó részét a személygépkocsi vezetők okozzák.
vesztett személyek számát.
A tehergépkocsi vezetők által okozott balesetek száma
A most közzétett beszámoló alapján a közúti közlekedés kevesebb. Továbbra is magas viszont a kerékpárosok aránya a
infrastrukturális helyzete: A közúti közlekedés objektív balesetet okozók körében. Gyakorlatilag minden 3. balesetet
feltételrendszere folyamatosan romlik, az illetékességi kerékpáros okoz. Ehhez hozzátartozik, hogy mezőváros lévén
területen található közutak állapota kritikus. Bár a Mezőtúrt rengeteg ember közlekedik a napi munkába járás, ügyintézés
Tiszaföldvárral összekötő út felújítását befejezték, azonban a során kerékpárral, akik közül sok az időskorú. Az élemedett
Túrkevét Mezőtúrral összekötő 4202 számú út állapota továbbra korból adódóan kevésbé biztonságos a járműtarásuk, figyelmük,
is romlik, teljes hosszában 60-as és 70-es sebességkorlátozás a sérülékenységük azonban fokozott. Megállapítható, hogy
van érvényben. Mindez a Kuncsorbai útra is érvényes. A 46-os
azok a szabálysértések, amelyeket a kerékpárosok tömegesen
főközlekedési útvonal Gyomaendrőd felé eső része elfogadható elkövetnek – szabálytalan személyszállítás, világítás nélküli
minőségű, Törökszentmiklós felé viszont rendszeresen kátyúzni közlekedés, járdán kerékpározás – nem egyeznek meg a
szükséges. Ezen a szakaszon jelenleg is folyamatban van az út
kerékpáros balesetek okaival.
futófelületének javítása, de csak a nagyobb kátyúk kijavítására
A rendelkezésre álló adatok szerint kevesebb anyagi kárral járó
tesznek kísérletet. A beszámoló tartalmazza a személyi sérüléses közlekedési baleset következett be, mint személyi sérüléses.
közúti közlekedési balesetek alakulását is. A statisztikai adatokat A Balesetmegelőzési Bizottság kiemelt figyelmet fordított az
megvizsgálva megállapítható, hogy a korábbi években tapasztalt iskolakezdéssel kapcsolatos feladatokra. A tanévkezdést követően
csökkenés megállt, a sérüléses közlekedési balesetek száma 5 szeptemberben a becsöngetés előtt, ill. a tanórák végeztével
eseménnyel több. 2014-ben eddig 32 személyi sérüléses baleset a tanintézményeknél egyenruhás rendőrök, ill. polgárőrök
következett be az illetékességi területen. A súlyossági mutató segítették az iskolás gyerekek úttesten való biztonságos
is kedvezőtlenül változott. Sajnos ebben az évben már történt átkelését. Tevékenységük fő célja a gyermekek biztonságos
halálos kimenetelű közlekedési baleset, a súlyos sérüléssel járó
közlekedésének elősegítése, valamint a gépjárművezetők
balesetek száma 5-ről 10-re emelkedett. A könnyű sérüléssel járó jogkövető magatartásának ellenőrzése, kikényszerítése volt.
balesetek száma is növekedett. A sérüléses balesetek tekintetében
főszerkesztő

Internetes csalások
Az elmúlt időszakban több feljelentés is
érkezett a Mezőtúri Rendőrkapitányságra,
melyekben gyanútlan internetes vásárlókat
csaptak be azzal, hogy nem a megrendelt
árut, vagy nem olyan minőségű árut
küldenek a sértetteknek, mint amilyet
megvásárolni szerettek volna. Gyakran
vannak azonban olyan esetek is, amikor
egyáltalán nem érkezik meg a kívánt
termék. A rendőrség ezúton hívja fel a
figyelmet a hasonló bűncselekmények
elkerülése érdekében.
Az internetes kereskedelem a csalók
számára határtalan lehetőséget kínál,
a hamis termékek árusításától egészen
a fizetés körüli csalásokig. A csalások
legjellemzőbb elkövetési módja, hogy
nem létező árut hirdetnek meg, majd az
elkövetők eltűnnek a postai úton kapott,
illetve interneten átutalt előleggel, vagy a

teljes vételárral együtt.
Amennyiben interneten csalás áldozatává
válik, tegyen feljelentést a lakhely szerinti
illetékes rendőrkapitányságon!
Ha nem akar Ön is hasonló helyzetbe
kerülni, lehetőség szerint személyesen
fizesse ki, illetve vegye át az internetes,
esetleg aukciós oldalakon vásárolt
terméket. Ha ez a nagy távolság miatt nem
megoldható, vásároljon olyan oldalakról,
ahol utána nézhet az eladónak, értékelést
lát a hirdetőről, vagy egyéb módon
ellenőrizze létezését, megbízhatóságát!
Nem mindenki használja ártó szándékkal
az internetes hirdető oldalakat, azonban
fő az óvatosság és a biztonság, mellyel
megakadályozhatják, hogy megkárosítsák
Önöket!
Kötél Ferenc r. őrnagy
Mezőtúri Rendőrkapitányság, kiemelt főreferens

Három szombaton
biztosan dolgozni
kell jövőre
Megjelent a jövő évi munkaszüneti
napok körüli munkarendről szóló
rendelet, amelyben Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter kijelölte,
mikor kell ledolgozni a hétköznapra
eső pihenőnapokat. E szerint a
január 2-i pihenőnapot január 10én, az augusztus 21-i napot már
augusztus 8-án, a december 24-ére
eső pihenőnapot pedig szintén jóval
korábban, december 12-én kell majd
ledolgozni. Mindhárom szóban forgó
munkanap szombat lesz majd. Az
általánostól eltérő munkaidő
- beosztásban dolgozók munkarendje
ettől eltérően is meghatározható tette hozzá a miniszteri rendelet.
(forrás: hvg.hu)
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ÉRTÉKTÁR
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár túrkevei értékekkel
bővült. Szeptember utolsó napjaiban érkezett az örvendetes hír a
Megyei Értéktár Bizottságtól, hogy a Korda testvérek életműve,
Dr. Balogh János életműve, a Kevi Juhászfesztivál, a Kevi
birkapaprikás és a Finta testvérek életműve helyet kapott a
komoly elismerést jelentő Értéktárban. Megkülönböztetett öröm,
hogy a bizottság e megyei értékeket országos elismerésre is
méltónak talált: a Korda testvérek, Dr. Balogh János valamint
a Finta testvérek életművét. Kovács Sándor a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke a Hungarikum Bizottságnak
küldött levelében javaslatot tett a Magyar Értéktárba történő
felvételre.
MM
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Stoppold a stekszet!

Avagy „Ne Vásárolj Semmit Nap”már 4. alkalommal.
Hát újból eljön lassan november utolsó péntekje, mikor
elhatározzuk, hogy „Ma Nem! Ma Nem Veszek Semmit!”, ma
ellenállok annak a lusta csábításnak, ami mindig azt mondja, hogy
ha már dolgozol, akkor miért ne vennéd meg azt, amire szükséged
van (amire szükséged van?). Hiszen azért vagy a munkahelyeden
7-ből minimum 5napot, és azért veszed el akár a szeretteidtől is
a szabadidődet, hogy utána a keresetedet elkölthesd. Megkapom,
elköltöm. Megkapom, elköltöm. Mit kapok cserébe? Megeszem,
megiszom, elhagyom, eltöröm, eladom, rakosgatom, elromlik,
megszerelem, kidobom. Végül, akármennyire is használok/
hasznosítok újra,így is úgy is a hulladéklerakón köt ki a termék
és szép szeméthegyet építünk belőle, amit később az unokáknak
OLVASÓI LEVÉL
már beparkosítanak, és futkorászhat rajta Buksi kutya, amíg csak
a lába bírja. De november utolsó péntekje más, ezen a napon ne
növeljük tovább a holmik, cuccok sokaságát háztartásunkban, ne
Napjainkban divat lett helyi értékről, hungarikumról beszélni.
legyünk akaratgyenge, falánk Gombóc Artúrok, és ne azért fogjuk
Nincs ez másképp Túrkevén sem. Egy éve volt szeptemberben, vissza magunkat, mert ez a nap ki van nevezve világszinten „NE
mikor beharangozták, hogy októberben nyílik a helyi értékek
VÁSÁROLJ SEMMIT NAP”-nak, hanem mert megértjük az
boltja. Ezév szeptemberében másik bolt átadására is sor került. üzenetét. Az üzenet, hogy ne költsük felesleges tárgyakrakevéske
A tényleges nyitás azonban nem történt meg. A valóban helyben
pénzünk, ne fogyasszunk, reklámok által beszuggerált droidok
megtermelt értékek sem kerültek a polcokra. Úgy tűnik, sok hűhó
módjára. Mára már a modern háziasszonyok, háziurak bevásárló
semmiért.
listával és előre előkészített textil szatyrokkal kéne, hogy
De mit is takarnak ezek a fogalmak? A vidék valódi, piacképes elinduljanak a „shopping” túrára, de sajnos ez túl szép, hogy
termékeinek és ezzel a helyben élő emberek életszínvonalának igaz legyen. Még mindig túl sok a felesleges, külföldi áru és a
a javítására, a belső erőtartalékok mozgósítására tett/ tesz műanyag zacskó a kereskedelem pódiumán. Ne feledjük azt az
erőfeszítéseket a Vidékfejlesztési Minisztérium (ma Mezőgazdasági öreg közgazdász-mondást, mi szerint, amíg kereslet van addig
Minisztérium), amikor beterjesztette a hungarikumról szóló kínálat is lesz! Mi vesszük le a polcokról azokat a termékeket,
törvénytervezetét, melyet az országgyűlés 2012-ben el is fogadott. amik inkább szemétnek minősülnek, mint használható holminak,
A végrehajtás el is kezdődött. Felálltak a helyi, megyei és mi fogadjuk el a műanyagot, mi tehetünk az egészről és az
országos bizottságok, hogy létrehozzák a helyi, megyei és nemzeti egész ellen. Személyenként, egyenként.Nem tudom, hogy az
értéktárakat. Túrkevén is adott volt a feladat. Itt is összeállt a átlagember hogy van ezzel, de én személy szerint már egyáltalán
háromfős csapat. Igaz, nem éppen olyan szemlélettel, ahogy azt a
nem kapom fel a fejem egy újabb színes, csili-vili csomagolásra,
törvényhozó elképzelte. Az alulról szerveződés és halkan mondom, egy újabb ricsajos reklámra. Érzéketlenné váltam ezek a dolgok
a szakértelem igénybevétele csorbát szenvedett. (Mintha nem lenne iránt. Ma már átlagos, ha betérünk egy üzletbe és a színek,
szükség a területen legmagasabb szakmai végzettséggel és országos motívumok, feliratok sokasága próbálja elkapni tekintetünk,
elismertséggel rendelkező, városunkban élő szakember tudására.)
és hatni ránk, gondolatainkat irányítani. Azonban a „Vedd és
Az összeállított helyi értéktár így eléggé ad-hocra sikerült. Ha nem edd!”gépezet észlelte az általam is produkált elidegenedést, és
is a bizottság személyi összetételét nézzük, hanem azt, hogy miből már bombáznak is minket újabb pszichológiai cselükkel, a natív
lehetett volna választani, akkor is megállapíthatjuk, hogy az elmúlt reklámokkal. Az úgynevezett natív reklámok, olyan reklámok,
évtizedekben a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Múzeumszervezet
melyek belesimulnak az adott felület tartalmába, például a
szakmuzeológusai e témában sokszor és sok helyen, módon facebook közösségi oldalon hírfolyamban megjelenő szponzorált
szakvéleményt adtak. Gondoljunk csak a megye népművészetét bejegyzések. A natív reklámok kevésbé tolakodók, hivalkodók és
bemutató könyvre, számos helyi monográfiára, a szakcikkek a kamuflázsnak (fr.-camouflage) köszönhetően eredményesebbek
sokaságára és a gondosan megrendezett kiállításokra. Legutoljára
is figyelmünk lekötésében. Ez lett a ’normális’. De kérdezem én
éppen a Túrkevéhez is kötődő Györffy István nemzetközi hírű (Besenyő István mondását segítségül hívva): ’Nooooooormális?’.
néprajztudós üzenetét közvetítettük a Nagykunság és más vidék Sejtelmesen nyitva hagynám a kérdést, úgy vélem mindenki
népéhez „A nemzeti művelődés megújulása” című tárlattal.
megtalálja a választ önmagában. Ne hagyjátok, hogy a
Ja, hogy néhány múzeumban nem kapott helyet a kiállítás, de hétköznapok mások által diktált trendek alapján suhanjanak el
bemutattuk templomokban, iskolákban, könyvtárakban. Jelenleg mellettünk, miközben várunk egy szebb és jobb életre, nyissuk ki
például a tiszafüredi járásban vándorol a tárlat.
a szemünket és használjuk az eszünket!
Talán, ha a szakértelem nagyobb hangsúlyt kapott volna a Tehát november 28-án „stoppold a stekszet” és vásárlás
városban, akkor nem tömeg-árúval töltötték volna fel a lehetséges helyett látogassatok ki a Fekete István Oktatóközpontba /erdei
bolt polcait. Ha időben és körültekintően biztosítják a működési tornapálya, geológiai tanösvény és még sok más érdekesség/ :)!
feltételeket, akkor most mindenki megelégedésére válogathatnánk
a helyi őstermelők, szociális szövetkezet helyben megtermelt finom
Nimfea Természetvédelmi Egyesület
árui és a színvonalas helyi, környékbeli népművészeti tárgyak
között. A termelői piac kapui is kitárulnának, hogy a vasárnapi és
A
program
megvalósulását
a
hétköznapi ebédet helyben megtermelt zöldséggel ízesítsük. Így
Földművelésügyi Minisztérium 2014.
évi Zöld Forrás pályázata támogatta.
az emberek szája-íze is jobb lenne és bizakodóbban néznének a
Pályázati azonosító: PTKF/429/2014
családok gyermekeik, unokáik jövője felé.
ÖJ

Mi a helyi érték?
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Közügyek

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vett át dr. Szőllősi Kálmán
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat és Szolnok Megyei Jogú Város vezetése együttköszöntötte a megye és
a város rangos állami, szakmai és megyei kitüntetésben részesült polgárait. Legutóbb
március 15-e után köszöntötték az ünnep megyei díjazottait, az azóta eltelt időben több
rangos elismerésben részesültek megyénk polgárai, akiknek bensőséges ünnepség
keretében köszönték meg azt a munkát, mellyel tovább gyarapították a megye és a
város hírnevét.
A város és a megyei is büszke lehet arra, hogy ilyen polgárai vannak – hangzott el
dr. Kállai Mária kormánymegbízott és Szalay Ferenc,Szolnok város polgármestere
méltatásában. Mindketten hangsúlyozták: a tisztességes, becsületes munka meghozza
gyümölcsét, a hivatás iránti elkötelezettség pedig olyan eredményeket hoz, amely
előrelendíti a város és a megye életét.
Dr. Szőllősi Kálmánnak a Túrkevei Gazdakör elnökének a családi gazdaságok fejlesztését
szolgáló kiemelkedő társadalmi munkája, valamint a vidék hagyományainak megőrzése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként dr. Fazeka Sándor, földművelésügyi
miniszter Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott.
MM

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Uniós források felhasználásával egy
több éven át tartó projekt valósul meg
a Petőfi Sándor Általános Iskolában
Túrkevén.
Az elnyert összeg: 88.604.786 Ft
Projektazonosító: TÁMOP 3.1.4-12/22012-0485
A megvalósítás időtartama: 2013.
március 11 – 2015. március 11.
A
projekt
az
Európai
Unió
támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az intézményfenntartó: Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Mezőtúri
Tankerület mb. igazgató: Kissné Soós
Ágnes 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
A program az iskola két feladat ellátási
helyén valósul meg.
• Székhely: Túrkeve, Petőfi tér 6.
• Telephely: Túrkeve, Kossuth u. 33.
A projekt konkrét céljai:
Elsődleges célunk az egészséges életmód
kialakítása, az életminőség javítása, a
tanulók szemléletmódjának formálása,
alakítása a mozgás megszerettetése
érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy olyan
programokat, olyan mozgásformákat és
alkalmakat teremtsünk, amely élményt
és örömet jelent a fiatalok számára.
A szabadtéri mozgásos programok
és a mindennapi testnevelést segítő
programok erre jó lehetőségeket adnak.
Célunk, hogy a gyerekek minél több időt

töltsenek a szabadban, ismerjék meg a
természetet. Az erdei iskolai programok
ennek
megvalósulásához
adnak
segítséget. Nagyon fontos az idegen
nyelvek minél jobb ismerete, használói
szintű elsajátítása. A nyelvi táborok,
vetélkedők,
tematikus
témahetek
hozzájárulnak
tanulóink
nyelvi
kultúrájának fejlesztéséhez, idegen
nyelvi kommunikációjuk erősödéséhez.
Célunk a szabadidő hasznos eltöltése, a
közösségi élet erősítése.
Az
önálló
tudásmegszerzéshez
szükséges
képességek
erősítése,
az informatikai eszközök tudatos
használata.
Célunk
a
nemzeti
hagyományaink
megismertetése,
és tovább örökítése. Az egészséges
életmódhoz nem csak a mozgás
megszerettetése és a rendszeres mozgás
igényének kialakítása tartozik, hanem az
egészséges táplálkozás, a lelki egészség,
a káros szenvedélyek elkerülése is.
Mindezekre nagy hangsúlyt helyezünk.
Az
egészségnapok
programjaival
segítjük ennek elmélyülését. Iskolánk
diákjainak többsége rendelkezik saját
kerékpárral és az év nagy részében
kerékpárral közlekedik. Ezért célunk
a komplex közlekedési ismeretek
oktatása /baleset-megelőzés, elsősegély
nyújtás, egészségfejlesztés./ Mindezen
célok
megvalósításához
igénybe
vesszük pszichológus, rendőr, védőnő
közreműködését és segítségét. Az iskola
pedagógusai szakmai továbbképzéseken
vesznek részt, amely a folyamatos
innovációt segíti elő iskolákban.

RITKA
ADOMÁNY
Az 1990-es évek közepén Bojás József
és felesége, Margit néni Kanadából
telepedtek haza Túrkevére. Margit néni,
Hollósi Margit, túrkevei születésű. A volt
vasútállomással szemben, a gesztenyesor
végén lévő házat vették meg. A környezet
elhanyagolt volt, az árok gondozatlan,
a járda összetörve, szinte gyalogos
közlekedésre alkalmatlan állapotban.
A házaspár két és fél millió forintot
adományozott a városnak a környezeti
hibák kijavítására. 2000-ben elkészültek a
munkálatok, de ezt már Bojás József nem
érhette meg, egy autóbalesetben életét
vesztette. Idővel Margit néni is elköltözött
a házból. A köszönet elmaradt. Ez év őszén
a Városvédő- és Szépítő Egyesület egy
emléktábla alapításával köszönte meg e
ritka adományozást.
Győri József

Kapcsolat:
Név/cím: Árvai Attila
Telefon/fax: 06-56/361-033
Email: petofi@petofi-tkeve.sulinet.hu
web: www.kevisuli.hu
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Nyugdíjszabályok 2014 – 2015
Évről-évre felmerülő kérdés, változnak-e a nyugdíjjogosultsági
szabályok az új évben, mikor lehet nyugdíjba vonulni, mekkora lesz
a nyugellátás összege. A valorizációs szorzószámok közzététele
márciusban történik, így addig nem tudni, mennyi lesz a 2014-ben
megállapított nyugdíj összege.
2014-ben az öregségi nyugdíjjogosultság szabályai nem változnak.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény (továbbiakban Tny.) 18. §-a szerint öregségi teljes nyugdíjra
az jogosult, aki betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt,
rendelkezik legalább húsz év szolgálati idővel, és azon a napon,
amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, nem
áll biztosítási jogviszonyban.
Első feltétel – nyugdíjkorhatár
2010. óta a nyugdíjkorhatár fokozatos emelkedésével találkozunk.

azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat
megállapítják, nem áll biztosítási jogviszonyban.
A nyugellátás szempontjából jogosultsági időnek számít a
keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet
alá eső jogviszony, valamint a terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekápolási segély, gyermeknevelési
támogatás és az az ápolási díjban eltöltött szolgálati idő, amelyet
súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére
tekintettel szerzett az érintett nő.
A jogosultsági időn belül a keresőtevékenységgel, vagy azzal
egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a
harminckét évet el kell érni.
Ez a követelmény súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel
megállapított ápolási díj esetén legalább harminc év.
Ez a jogosultsági idő saját háztartásban nevelt öt gyermek után egy
évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de
összesen legfeljebb hét évvel csökkenhet.
Van-e legvégső határ?
Ha a feltételek megengedik, nem szükséges a nyugdíjkorhatár
betöltésének napjától a nyugdíjat igénybe venni.Ha a
továbbfoglalkoztatás megengedett, vagy a versenyszférában,
munkaviszony keretében dolgozik az érintett, a nyugdíj
megállapítása nélküli továbbdolgozás a nyugdíj összegét kedvezően
befolyásolja.
Fotó: http://hirkozpont.eu
Aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, azaz legalább húsz év
szolgálati idővel rendelkezik, és a reá irányadó nyugdíjkorhatár
2014-ben az 1952. első félévében születettek fogják betölteni betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 nap
nyugdíjkorhatárukat, a 62. életév betöltését követő 183. napon. szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül.A növelés mértéke
Az 1952. második félévében születettek már csak 2015-ben érik el
30 naponként az öregségi nyugdíj 0,5 %-a. A nyugdíjnöveléskor az
nyugdíjkorhatárukat.
öregségi nyugdíj meghaladhatja a megállapítása alapjául szolgáló
havi átlagkeresetet.
Második feltétel – szolgálati idő
Döntő szempont – a nyugdíj összege
Az öregségi teljes nyugdíjhoz húsz év szolgálati idővel szerzünk Ha a nyugdíjjogosultság már bekövetkezett, és nincs szorító
jogosultságot.
körülmény, amely miatt feltétlenül, mihamarabb igénybe kell
Öregségi résznyugdíjra lesz jogosult az a személy, aki a születési
venni a nyugdíjat, felmerül a kérdés, mikortól kérjük az ellátást.A
évének megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább különbség az időpontok között: ha 2013-ban vonulunk nyugdíjba, a
tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik.
nyugellátás összege a 2013. évi szabályok szerint kerül kiszámításra,
Harmadik feltétel – a biztosítási jogviszony hiánya
és már részesülünk a 2014. évi éves nyugdíjemelésben. Ha
2009. december 31. utáni időponttól az irányadó nyugdíjkorhatár 2014-től történik a nyugdíjba vonulás, a 2014. évi kiszámítási
betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj tekintetében szabályok szerint történik a nyugdíjszámítás, és az évi rendszeres
is jogosultsági feltétellé vált a biztosítással járó jogviszony nyugdíjemelés először 2015-ben következik be.
megszüntetése.Azaz a nyugdíjigénylő az öregségi teljes vagy A 2014. évi nyugdíjszámítási szabályokban új lesz az ún.
résznyugdíj megállapítása napján nem állhat munkaviszonyban,
valorizációs szorzószámok meghatározása, amely a nyugdíj
vagy ezzel egy tekintet alá eső jogviszonyban, szövetkezeti tagsági megállapítást megelőző év kereseti szintjéhez emeli a korábbi évek
viszonyban, ha a szövetkezet tevékenységében személyesen kereseti adatait.
közreműködik, nem lehet főfoglalkozású egyéni vagy társas A szintre-igazítás az országos nettó átlagkereset egyes években
vállalkozó, illetve nem állhat díjazás ellenében munkavégzésre történő növekedésének alapul vételével történik, és az évente
irányuló egyéb jogviszonyban.A követelmény kiterjed a külföldön
meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj
fennálló biztosítási jogviszonyra is.
összegére. A valorizációs szorzószámok közzététele március
A biztosítási jogviszony sem Magyarországon, sem – a szociális hónapban történik, így arra válaszolni, hogy mennyi lesz a 2014biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról ben megállapított nyugdíj összege, korábban sajnos nem lehet.
szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó személyek esetében – (Januártól-márciusig nyugdíjelőleget kapnak az érintettek.)
EU/EGT-államban, Svájcban sem – a szociálpolitikai (szociális Ha 2014-ben mégis a korábbi év, 2013-ban történő nyugdíjbiztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetében (ha az megállapítás mellett döntünk, a 2014-ben benyújtott kérelem
egyezmény eltérően nem rendelkezik) – a szerződő államban nem
megfelelő határidőben történő visszavonása mellett (Tny.
állhat fenn.
74.§) lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás
Annak továbbra sincs akadálya, hogy a nyugdíj megállapítását igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek (köztük a biztosítási
követően ismét biztosítási jogviszonyt létesítsen az érintett személy, jogviszony hiánya is) már ebben a korábbi időpontban fennálltak
akár Magyarországon, akár külföldön.
(Tny. 64.§ (2) bekezdés).
A nyugdíjazás legkorábbi időpontja
Ugyancsak befolyásolja a nyugdíj összegét az ún. degressziós
2012-től, így 2014-ben is csak a teljes nyugdíjkorhatár sávhatár, azaz az az összeghatár, amely feletti jövedelem csak
betöltésétől állapítható meg öregségi nyugdíj, a korábbi korai részben vehető figyelembe az ellátásnál (2013-ban megállapított
nyugdíjba vonulási lehetőségek megszűntek. Egyedül a nők nyugdíjak esetén 372.000 Ft feletti, az öregségi nyugdíj alapját
negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugdíjba képező havi átlagkereseteket érinti a degresszió). A degressziós
vonulási lehetősége áll rendelkezésre.
sávhatár időről-időre, de nem minden évben emelkedik, a
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő
2014/2015-re esetleges változás jelenleg nem ismert.
is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és
(Forrás:http://hirkozpont.eu és palyazatfigyelo.info)
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Oktatás, kultúra

„A szeretet hídján át” A VAjdAságbAn

A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 35 fő hetedik osztályos
diákja, 4 fő pedagógus kíséretében 2014. szeptember 16-19. között
4 napos kiránduláson vett részt a Határtalanul! program keretében
Szerbia magyarlakta területén a Vajdaságban.
A tanulmányi kirándulás során a tanulók megismerkedtek az ott élő
lakosság történelmi múltjával, jelenével, mindennapjaival, betekintést
nyerhettek kultúrájába és hagyományőrző tevékenységébe.
A program során Szabadka, Palics, Magyarkanizsa, Zenta, Ada,
Bajmok, Óbecse, Újvidék, Topolya, Bácskossuthfalva, Kishegyes
településeket látogatták meg. Találkoztak öt magyar tagozatos általános
iskola tanulóival, és közös kulturális, sport, művészeti programokon
vettek részt, kapcsolatok, barátságok szövődtek a diákok között.
Újvidéken maradandó élményt jelentett a Fórum Kiadó és a Magyar Szó

szerkesztőségében tett látogatás, ahol az újságírásról és a magyar nyelvű
könyvkiadásról beszélgettek a szerkesztőség vezetőivel. Szabadkán a
Városháza gyönyörű, szecessziós Díszterme varázsolta el a gyerekeket,
és bepillanthattak a Városi Könyvtár gazdag gyűjteményébe is.
Megajándékozták az intézményeket Túrkevéről kiadott könyvekkel,
nyomtatványokkal. Így több száz határon túli tanuló kaphatott
információt Túrkevéről.
Verssel emlékeztek meg, és koszorút helyeztek el Kosztolányi Dezső,
Kossuth Lajos szobránál, valamint a Zentai csata és a Kaponyai csata
emlékművénél.
A tanulók sok szép élményt hoztak haza magukkal. Megható volt
számukra, hogy milyen nagy szeretettel ápolják a magyar anyanyelvet
és kultúrát a határon túl élő magyarok. A programot az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő 1010430 Ft-tal támogatta, mely a szállás
és utazás költségét fedezte. A pályázat megvalósulását támogatta
még Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevei Kulturális Egyesület,
NIMFEA, Gyógyfürdő Kft., Finta Múzeum, Művelődési Intézmény,
Palánta Kulturális és Sportegyesület, Petőfi Diák Sportegyesület és
magánszemélyek.
Szíjártóné Kun Zsuzsa, Czeglédi Erzsébet
pályázatíró pedagógusok

ÚJABB TAGGAL BŐVÜLT A
Talamasz Rudolfnak
KEVI MŰVÉSZEK CSOPORTJA
kiállítása megnyitójára
Lajos munkáit már
Látták e falak,
Most ismét itt van
Egy másik Talamasz.
Nem esik messze az alma a fájától,
Talamasz Rudi sem, tehetségben apjától.
Míg apja verselt, vésett és faragott,
Fia gyakran körülötte matatott.
Figyelte és próbálgatta mit tud,
Mely terület ahol ő is majd sikerhez jut.
Íme itt van a falakon
Annak a gyümölcse,
Amit nekünk most megmutat,
A rejtett tehetsége.
A vér ahogy tudjuk,
Sosem válik vízzé,
A tehetség sem maradhat,
Elrejtve örökké.
Nézzük és csodáljuk,
Itt e sok szép képet,
Őrizzük meg a szívünkbe,
Mint kedves emléket!
Kívánom az alkotónak,
Hogy legyen jó lelke,
Törekedjen alkotásban
Mindig egyre szebbre
És festeni továbbra is
Legyen mindig kedve!
Kelemen Pálné

Szívesen vállalt felkérést kaptam 2014. október 4-ére, a Vadász Pál Kiállítóterembe:
Talamasz Rudolf önálló kiállítását nyissam meg.
A Talamasz családdal a kapcsolatom több évtizedes, hiszen az édesapával, Talamasz
Lajossal már a Kevi Körös időszakban megismerkedtünk, több mint negyven
évvel ezelőtt, ekkor még Rudi egészen kisgyermek volt. A Túrkevéért Alapítvány
megrendelésére Talamasz Lajos készítette a város több parkjában található
kopjafákat /’48-as Emlékpark, Véntemető, Ducza temető/, utcáink névadóinak
bronz portréit /Mikszáth Kálmán, Széchenyi István, Arany János, továbbá Egressy
Béni, Győrffy Lajos és Hegyfoky Kabos emléktáblákat/. Talamasz Lajos köztéri
alkotása látható Nagyszalontán, Sinka István költőnek állítva emléket. Lajos 15
évvel ezelőtt bekövetkezett halála miatt, már az általunk megrendelt Vörösmarty
Mihály bronz portréját 2000-ben Talamasz Rudi készítette el. Az alkotás a
Zeneiskola épületének belső falán látható.
Rudi kisgyermek korától jelen volt édesapja alkotói munkájánál, iskolai rajz
élményei Mihalik Magdolna tanárnőhöz kötötték. Kamasz korában azonban inkább
a kézilabda iránti vonzalom kötötte le érdeklődését. Felnőtt korában érzett egyre
inkább vonzalmat a festészet iránt, arra is emlékezve, hogy évtizedekkel korábban
a Berettyó-parton, az Iván-tanyán a Kevi Kör egyik tagja, Várallyai Sándor
miként is alkotott. Ifjú felnőttként egyéb irányú jövedelemszerző tevékenységet
folytatott, majd megházasodott, két gyermeke született, akik már felnőttek. Az
immár negyvenhét esztendős Talamasz Rudolf mára olyan értéket - festményt alkotott, amellyel Túrkevén a nagyközönség elé állhatott. A megnyitó közönsége
elismeréssel szólt a látottakról, gratulálok magam is.
Kívánok a további évekre alkotó kedvet, sok-sok kiállítás-lehetőséget, amellyel
örömet szerezhet a művészet kedvelőinek. A Kevi Alkotó Művészek eddig is
jelentős értékkel leptek meg bennünket évről-évre a kiállításaikon, Talamasz
Rudolf - bár nem Túrkevén él életvitelszerűen -, mégis úgy érzem, ezer szállal
kötődik városunkhoz, így őt is túrkevei alkotónak érzem.
Dr. Szabó Zoltán
Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja
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Képviselő-testületi ülés
2014. október 21.
A képviselő-testület az önkormányzati törvény rendelkezései szerint Vida Tamás polgármester illetményét havi 448.700 Ft-ban,
költségtérítését havi 67.300 Ft-ban állapította meg 2014. október 13-tól.
Módosította a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatot hozzáigazítva az új képviselő-testület struktúrájához.
A képviselő-testület Túrkeve Város alpolgármesterének Magos Vilmos képviselőt választotta meg, és az önkormányzati törvény
rendelkezései alapján tiszteletdíját havi 202.000 Ft-ban, költségtérítését havi 30.300 Ft-ban állapította meg 2014. október 21-től.
Megválasztotta a képviselő-testület a bizottságok tagjait is.
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke: Ozsváth László képviselő, alelnöke: Szemes Attila képviselő, tagja: Szabó Attila
képviselő, nem képviselő tagjai: Katona Ferenc, dr. Tóth Ferenc.
Az Egészségügyi és szociális bizottság elnöke: Szabó Attila képviselő, alelnöke: dr. Thodory Zsolt képviselő, tagja: Kántorné
Bíró Emília képviselő, nem képviselő tagjai: dr. Oláh Gyöngyi, Márki Kálmánné.
A Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság elnöke: Török Róbert képviselő, alelnöke: Kántorné Bíró Emília
képviselő, tagja: Tóth Lajos képviselő, nem képviselő tagjai: Patkós Lajos, Erdei Gyula.
Az Ügyrendi bizottság elnöke: dr. Thodory Zsolt képviselő, alelnöke: Tóth Lajos képviselő, nem képviselő tagja: Vincze Ádám.

2014. október 30.
A képviselő-testület pályázat alapján 2014. december 1-től 2019. november 30-ig az eddigi igazgatót, Kapás János Zsolt,
Túrkeve, Kis u. 1. sz. alatti lakost bízta meg a Finta Múzeum igazgatói feladatainak ellátásával és ugyanezen naptól havi 192.500
Ft járandóságot állapított meg.
A képviselő-testület pályázat alapján 2014. december 1-től 2019. november 30-ig az eddigi igazgatót, Kovács István, Túrkeve,
Bethlen Gábor u. 7. sz. alatti lakost bízta meg a Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár igazgatói feladatainak
ellátásával és ugyanezen naptól havi 238.000 Ft járandóságot állapított meg.
Hozzájárulását adta képviselő-testület ahhoz, hogy a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. ügyvezetője a Kft. további
működéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély megújítása ügyében eljárjon.
Szászné dr. Pataki Marianna, aljegyző

Folytatódik a legeltetés
Pásztó-pusztán
Az
Alsó-Berettyó
Melléki
Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési
Kft. jóvoltából télen sem szűnik meg
a legeltetés a Túrkeve határában fekvő
Pásztó-pusztán. A 2011-ben ezen az
egykori közösségi legelőterületen indult
természetvédelmi
célú
gyepkezelés
alapvető pillére az őshonos háziállatfajtákkal történő legeltetés. Az ilyen
legeltetésnek számos jótékony hatása
van az itteni és egyáltalán az összes
pannon szikes gyep természetességére,
élővilágára. Az elmúlt évek folyamán
jelentősen romlott a magára hagyott,
rosszul kezelt gyep élőhelyi állapota,
számos értékes élőlény tűnt el a innen,
melyeket régebben rendszeresen meg
lehetett figyelni.
Pásztói-puszta nem csupán a Natura
2000 hálózat tagja, hanem egyéb
védelmet is élvez: a Túrkevei Közös
Önkormányzati Hivatal is felismerte,
milyen érték rejlik a szántók szorításában
és helyi jelentőségű védett természeti
10

területté nyilvánította. A 269/2007.
Korm. rend. rendelkezései alapján így az
Önkormányzat természetvédelmi hatósági
jogkörrel is rendelkezik a területen,
melyet a természetvédelem érdekeinek
rendel alá. Ennek köszönhetően jövő
tavaszig jóváhagyta a pásztói gyep
téli legeltetését, melyet bizonyos
szabályokhoz kötött. A legfőbb kitétel,
hogy az eddigi gyakorlathoz hasonlóan
nem szabad túllegeltetni a gyepet, illetve
hóval borított területre egyáltalán nem
engedhetnek háziállatot. Pásztó-puszta
tehát télire sem marad állatok nélkül,
a legeltetésre alkalmas időszakokban
továbbra is hagyományos, fenntartható
módon folytatódhat a helyreállítása
ennek az értékes, sérülékeny élőhelynek.
NIMFEA

A KÉPVISELŐTESTÜLET
DÖNTÉSE
Az október 30-i testületi-ülés napirendi
pontjai között szerepelt a Finta Múzeum,
valamint a Túrkevei Városi Művelődési
Intézmény és Könyvtár vezetői
megbízatásra szóló pályázatainak
elbírálása, illetve a vezetői posztokról
történő döntés. A Finta Múzeum
eddigi vezetője, Kapás János Zsolt
továbbra is élvezi a képviselő-testület
bizalmát, egyhangúan megszavazták
a képviselők a következő öt évre
vezetői megbízatását. A művelődési
intézmény esetében két pályázat
érkezett a megadott határidőig, az
eddigi vezető Kovács István és Farkas
Rozália nyújtott be közművelődési
terveket a következő öt esztendőre. A
testület tagjainak többsége – öt fő négy
ellenében –úgy döntött, hogy Kovács
István vezeti továbbra is a művelődési
intézményt.
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A” Jászkun emléknap” jelentősége
Így évvége közeledtével óhatatlanul számba vesszük, hogy kiváltságot és önállóságot biztosított a betelepülő népcsoportnak.
mi is történt abban az évben. Most én is ezt teszem. Szó, ami
Ezt a történelem folyamán mindenkor óvta is a közösség. A sok
szó, legjelentősebb Túrkevén is az idei választási eredmény. katonáskodás, az asszimiláció és a török elleni küzdelem az
Új országgyűlési képviselőnk van dr. Fazekas Sándor egykor virágzó kun és jász falvak népét megtizedelte. A felégetett
mezőgazdasági miniszter személyében. Bizonyára tudják, hogy falvak, az elbujdosott, megcsappant lakosság következtében
nagykunsági, közelebbről karcagi parasztcsalád leszármazottja, pusztává vált a 17. század közepén az Alföld nagy része, közte
aki jogi végzettségű és a rendszerváltáskor az ország legfiatalabb a Jász és kun települések is. Így adódott az alkalom, hogy
polgármestereként kezdte a pályáját. Két évtizeden át mindenki I. Lipót 1702-ben eladta a területet a Német Lovagrendnek.
megelégedésére irányította a karcagi képviselő-testületet és Ezzel megszűnt az önállóság és a kiváltság, földesurat kapott a
segítette a nagykun város fejlődését. 2010 óta – immár második Jászkunság. A visszatért lakosok és az újonnan érkezők ebbe a
ciklusban a vidékfejlesztési, majd mezőgazdasági miniszteri helyzetbe nem nyugodtak bele. Összefogtak és közösen felvették
tárca első számú vezetője. Az országos teendők mellett szemét
a harcot az ősi kiváltságok és az önállság visszaszerzésért.
a Nagykunságon tartja. Ott és úgy segíti vidékünk fejlődését, Ez a négy évtizedes küzdelem többszörösen is meghozta a
ahogy lehetőségei engedik. Ízes beszédét a televízióban, rádióban gyümölcsét. 1745-ben Mária Terézia visszahelyezte ősi jogaiba
gyakran hallani. Józan gondolkodásáról és elkötelezettségéről a jászkunokat. A kiváltságlevél dátuma 1745. május 6. Ezért
megannyiszor tanúbizonyságot tesz. A minisztériumban dolgozó szerepel május 5-e a most bevezetésre került ünnep a jászkun
munkatársai az egyszerű földi halandó érdeklődésére mindenkor önmegváltás emléknapjaként. Amikor e történelmi tényre
készségesen is udvariasan válaszolnak, útbaigazítanak. hivatkozunk, akkor nem kevésbé fontos, hogy mögötte a közös
Országgyűlési képviselőnk feladatának megfelelően elsősorban érdekek mentén összekovácsolódott közösség népe állt, élükön
mezőgazdasági ügyekben illetékes, de számára a vidékfejlesztés, kiváló vezetőkkel, települési önkormányzatokkal, akik képesek
az ismeretterjesztés ugyanúgy fontos. Ezt bizonyítja többek voltak e nemes tettre. Ennek megvalósítása a redempció (egyéni
között az is, hogy a Túrkevei Kulturális Egyesület és a Jász- és közösségi anyagi áldozatvállalás), amely letette az alapjait a
Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület által az polgári fejlődésnek. Ez pedig máig kiható történelmileg jelentős
utóbbi években kiadott könyvek a támogatása nélkül nem és a ma emberének, közősségének is példamutató tett. Ezért van
jelenhettek volna meg.
nagy jelentősége a most törvénybe iktatott jászkun emléknap
Talán kevesen tudják, hogy a rendszerváltás után ő és társai évenkénti megrendezésének.
kezdeményezték a Nagykun Hagyományőrző Társulás Az ezévi ünneplés megtörtént a megyében és minden kerületben.
megalakítását, amely működése igen fontos a térségi A jászberényi ünnepség méltó volt az egykori jászkun kerületi
összefogásban. Többek között ez a szervezet összehangolja központ szerepéhez. A megyeházán is szép és színvonalas
és támogatja a kulturális rendezvényeket, segíti a Kunságról program részesei lehettek a résztvevők. (Sajnos nem minden
szóló könyvek megjelentetését és ítéli oda a Nagykunságért- település képviseltette magát megfelelő szinten. Csak zárójelben
díjat. (Jelenleg Kecze István kisújszállási polgármester az jegyzem meg, hogy városunkból sem volt jelen például az akkori
elnöke. Legújabban, 2014. október 23-án dr. Varga Mihály polgármester, múzeumigazgató stb.)
nemzetgazdasági miniszter vette át e kitüntetést.) A Nagykunság A Túrkevei Kulturális Egyesület júniusban egy nagykunsági
összefogásán van a hangsúly. Így ugyanis önálló arculattal
rendezvényt kezdeményezett gondolván arra, hogy később
tud megjelenni a Nagykunság, amely mögött erős történelmi átveszik a stafétabotot a többi települések is. Immár negyedszer
hagyomány, kun-tudat van. 6A jászokkal és a kiskunokkal megrendeztük – az idén a városi könyvtárban - a Nagykunságértösszefogva pedig a Jászkunság már több megyére kiterjedő, díjasok Találkozóját, amelyen nemcsak megjelentek e kiváló
31 települést összefogó régió Magyarországon. Ha szavát tudású emberek, de előadást is tartottak felkínálva legújabb
hallatja, ha nyilvánosan megjelenik, erre odafigyel az ország. kutatási eredményeiket a köz javára. (dr. Ötvös László ny.
(Emlékezzünk rá, hogy 1995-ben éppen városunkból indult református lelkész, Illéssy Ádám emeritus nagykun kapitány és
útjára az a jászkun redempciós ünnepségsorozat, amelynek jómagam). Ez alkalommal került sor egy filmankétra is, amelyen
eredménye most érett igazán be.) Így történt ez 2014 a Duna Tv-nek a „Belépési nyilatkozat” című dokumentumfilm
februárjában is, amikor közmegegyezéssel - pártállástól stábja (Papp Zsolt, Papp Ferenc és prof. Kovács József), túrkevei,
függetlenül minden jelenlévő képviselő igen szavazatával – az
karcagi és mezőtúri szereplői is jelen voltak. A rendezvény
országgyűlés elfogadta és törvénybe iktatta, hivatalos ünneppé
résztvevői a karcagi Nagykun Honvéd Bandazenés kíséretében
tette a ”Jászkun emléknap”-ot, amelyet ezentúl minden év május megkoszorúzták az egykori ősökre és kun vitézekre emlékezvén
6-án ünnepelünk. Nagy jelentőségű ez, hiszen az országgyűlés
a kun falvak kopjafáját és a millenniumi emlékművet. Itt
kimondottan a jászkunokkal eddig csak sorsfordító események
hangzott el többek között a jászkun induló is. A rendezvény
kapcsán foglalkozott (a Jászkunság eladása 1702-ben, 1730- zárásaként a helyi mazsorett-csoport adott szép műsort a
ban, a jászkun önállóság visszaszerzése 1745-ben, a jászkun Művelődési Házban. Az, hogy a helyi „széljárás” nem igazán
követválasztás 1790-ben és Jász-Nagykun vármegye létrehozása kedvezett a rendezvénynek nemcsak az időjárásnak köszönhető.
ügyében 1876-ban).
Az egyesek részéről megmutatkozó nem éppen pozitív
De mi is van emögött? Lapozzuk fel a történelemkönyvet!
hozzáállásnál azonban erősebb volt a tenni akarók, segítők köre.
Talán mindenki tudja, hogy kunok és a jászok 1239-ben érkeztek Ez ad biztatást a jövőre nézve is. Bízom abban, hogy a városért
a Kárpát-medencébe. Vezérük, Kötöny olyan egyezséget kötött tenni akarók egymásra találnak, és együtt dolgoznak a közösség
IV. Béla királlyal, hogy betelepednek az országba, de mindenkor előbbre jutásáért, az itt lakók boldogulásáért. Ez év őszén új
vállalják az ország védelmét. Katonáira ekkor nagy szükség volt „szellő” lengte be a várost. Legyen ereje az áttöréshez!
a közelgő tatár sereg és a belharcok miatt is. A kunok és jászok
vitézei a középkorban számtalanszor tettek tanúbizonyságot
Dr. Habil. Örsi Julianna
és hullatták vérüket a hazáért. Cserébe IV. Béla mindenkori
Nagykunságért-díjas kutató, ny. múzeumigazgató
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Halloween - Mindszentek
Napjainkra már itthon is egyre inkább
divatos lett a Mindenszenteket megelőző
nap játékos hangulata. Főleg a gyermekek
kapnak előszeretettel az alkalmon,
hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat
öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat
készítsenek. De a szeretteinkért való
gyertyagyújtás november elsején meghitt
és családi esemény, ahol az emlékezés
és a lélek halhatatlanságába vetett hit a
legfontosabb. És a külföldről átvett vidám
szokások nem tudják ezt megváltoztatni.
Az ősi kelták hite szerint ezen a napon tért
vissza a földre azoknak a bűnösöknek a
lelke, akik az elmúlt esztendőkben haltak
meg, és azóta állatok testében “léteztek”.
Megfelelő áldozatok bemutatásával ezen
a napon engesztelést lehetett szerezni az
elhunytaknak, hogy ezáltal átkelhessenek
a mennyországba. Kétségtelenül a
legismertebb jelképe Halloween-nek
a faragott töklámpás. Ahhoz, hogy
megértsük a tök faragás eredetét, azt is
tudnunk kell, hogyan kezdődött?
Mióta ünnep a Halloween?
A legtöbb országban ismerik a Halloween
ünnepét. Éjjel rémisztő jelmezekbe bújnak,
kísértet történeteket mesélnek, mulatnak
és természetesen töklámpásokat faragnak.
Egy máig fennmaradt hiedelem szerint
október utolsó napján a legvékonyabb a
választóvonal az élők és a holtak világa
között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra
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SZÖSSZENET
AJÁNLOM
A MAI FIATALOKNAK

Nekem édesanyám volt. Neked muterod.
Én permetezett almát loptam a szomszéd
kertjéből. Te részegen édesapád
kocsijával szombat éjszaka balesetet
okozol.
Nekem János Vitéz. Neked Bakugan.
Én
a
szomszéd
falubeliekkel
keménykedtem. Te a tanáraiddal és a
termény- és állatáldozatokat mutattak
szüleiddel, mert “jogod” van hozzá.
be, tűz körüli táncuk jelezte a nap-szezon
Nekem a szex olyan volt, mint a Lady
végét és a sötétség kezdetét. Mikor eljött
Chatterley szeretőjében. Neked olyan,
a reggel, a papok szétosztották a parazsat
mint a pornófilmekben.
a családok között, hogy azzal új tüzeket
Én, ha nyaklevest kaptam a tanártól,
gyújthassanak. Ezek tartották távol az
akkor édesapám adta a másikat, mert
ártó szellemeket, és űzték el a hideget.
biztosan megérdemeltem. Te nem
A lámpás története
kaphatsz nyaklevest, mert sérülsz a
Halloween
szimbóluma,
hosszú
jogaidban.
évszázadok óta a kivájt töklámpás, az
ún. Jack-lámpa, amely eredetileg kettős Én végig stoppoltam az országot és
túrára mentem. Te a számítógépes
célt szolgált: egyrészt távol tartotta a
gonosz szellemeket, másrészt pedig így játékokon ölöd százával a zombikat.
világítottak a halottak szellemeinek, hogy Én, ha egyest kaptam, akkor idióta
voltam. Ha Te kapsz egyest, akkor idióta
azok hazatalálhassanak.
a tanárod.
Jack a hiedelem szerint egy részeges,
Én, ha unatkoztam, akkor könyvet
ám tréfás és leleményes kovács volt.
olvastam vagy kimentem játszani a
Olyannyira, hogy még az ördögöt is
megviccelte; mikor az eljött érte, hogy szomszédokkal. Te horrort nézel, de már
elvigye, Jack felzavarta őt egy hatalmas nem kavar fel, vagy ülsz a gép előtt és
fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a fa
csinálod a semmit.
törzsére. Mivel az ördög köztudottan
Az én sztárom zenész volt, aki virtuóz
irtózik a kereszt érintésétől, nem tudott módon játszott a gitáron. A tied nem
lejönni a fáról. Jack csak azután engedte
ért a hangszerhez és nem tud énekelni,
le az alvilági figurát a fáról, miután az viszont jól néz ki.
megígérte, hogy nem kísérti őt többé.
Én autogramot kértem Rubik Ernőtől.
Amikor Jack meghalt, a mennyországba Te Alekosztól.
nem engedték be iszákossága és
Te azt hiszed menő dolog, ha 200 likecsínytevései miatt, ám a pokolban sem ot kapsz egy képedre, csak mert úgy
találhatott otthonra, mert az ördög is
viselkedsz, mint az én időmben a „rossz
haragudott rá, amiért korábban túljárt
lányok”, jellemtelenül és esztelenül...
az eszén. Ezért csak odadobott Jacknek
az önbecsülésed az egekben miközben
egy izzó fadarabot a pokol tüzéből,
sötétség tombol a fejedben! A mobilod
hogy legalább vak sötétben ne kelljen
nélkül már WC-re sem mehetsz, mert
kelnek, addig barangolnak, amíg meg kóborolnia az idők végezetéig. Jack
akkor nem tudnál reagálni olyan ember
nem találják egykori lakhelyüket, és ezen beletette a mécsest egy kivájt fekete
az éjszakán megpróbálnak visszatérni retekbe (más források szerint répába) és üzenetére, akiket az utcán meg sem
a világba. Már a kelták is védekeztek a azóta bolyong lámpásával a mennyország ismersz. Én, ha beszélgetni akartam a
biztonságukat veszélyeztető esemény és a pokol között. A kelta retket (répát) az barátaimmal, elsétáltam a házukhoz és
becsöngettem. Lehet, nem volt 3-4 ezer
ellen: házaikban eloltották a tüzet, hogy a amerikaiak időközben tökre változtatták,
ismerősöm, csak 200, de annak mindnek
(állítólag azért, mert abból több volt
hideg és barátságtalan tűzhely ne vonzza
a hazalátogató szellemeket, és a tökéletes nekik) és a világító sárga gömb lassan köszöntem és valóban ismertem is!
Tudod, ha valaha lesz majd gyerekem
fsz
megtévesztés érdekében szellemnek Halloween szimbólumává vált.
vagy unokám, elmondhatom neki, hogy
öltözve parádéztak az utcákon, hogy a
én idősebb vagyok, mint az internet, de
Gonoszt a végsőkig megzavarják, hogy
aztán könnyebben elűzhessék.
neked fogalmad sincs, hogy az igazi élet
Október 31-én, miután a termést
és az igazi értékek akkor léteztek, amikor
betakarították és elraktározták a hosszú,
még nem volt se internet, se Iphone,
hideg télre, megkezdődött az ünnepség. A
se X6 -s BMW.
kelta papok a hegytetőn, a szent tölgyfák
/forrás: FB/
alatt gyülekeztek, új tüzeket gyújtottak,
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SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Napjainkban sajnos egyre kevesebb szépkorú lakost
köszönthetünk városunkban, így természetes, hogy nemcsak az
ünnepeltnek különleges a nap, de a város vezetőinek is egyben.
Vida Tamás, polgármester a közel múltban két túrkevei lakost is
köszönthetett a különleges alkalom okán. Madarász Sándorné

Ilus néni a 95. születésnapját ünnepelte szerettei körében,
míg Borók Jánosné Icuka néni 90 szál gyertyát fújhatott el
tortáján. Mindkettőjüknek nagyon jó egészséget kívánunk
abban a reményben, hogy még sokáig köztünk lesznek. Boldog
születésnapot kívánunk!
MM

FIZETETT HIRDETÉSEK

Eltűnt kutyusok

KÖSZÖNÖM
Köszönöm a szavazatokat!
Elnézést kérek azoktól,
akikhez tájékoztató anyagom
nem jutott el.
Tisztelettel: dr. Thodory Zsolt

2014. 10. 5-én, vasárnap eltűnt/ellopták két Westie fajtájú
kutyámat Túrkevén a Nagytanya Telepről (Kuncsorbai út).
Eltűnésükkor mindkét kutyán a saját nevükkel hímzett nyakörv
volt (Engie&Athos)
Rendszeres állatorvosi felügyeletet igényelnek, betegek,
allergiások. Kezelés nélkül rövid időn belül leromlik az
állapotuk. Chipszámuk regisztrálva van!
A megtaláló vagy nyomravezető MAGAS JUTALOMBAN
RÉSZESÜL!!!
Elérhetőség: Gyenes Júlia: 20/988 4380, 20/348 7039-as
telefonszámokon.
Engie chipszáma: 953000010089783
Athos chipszáma: 953000010089788

HIRDETÉS
Törökszentmiklósi 3 szobás,
összkomfortos. gázfűtéses
családi házat cserélnék hasonló
vagy kisebb túrkeveire.
Érdeklődni: 30/422- 0445.

Gyémántlakodalom
Józsa Nagy Sándor
és felesége

Szabó Erzsébet
túrkevei lakosok
2014. október 23-án
ünnepelték a
hatvanadik házassági
évfordulójukat.
A jeles évforduló
alkalmából köszönti őket
a család valamennyi tagja.

MUNKÁT KERESEK
Túrkeve területén, napi 8 órában
(hétfőtől – péntekig, 8,00-16,00-ig)
egészségügyi szakápolói végzettséggel munkát
keresek!

Tel.: 06-70/37-47-401
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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

Tisztelt olvasóink, engedjék meg, hogy beszámoljak az
elmúlt időszak eseményeiről. Szeptember 18-án egységünk
mezőgazdasági vállalkozó kérésére vízeltávolítást végzett a
Kuncsorbai országút mentén. Még aznap a László király úton
végeztünk favágást, gallyazást. A Liget úton az egyik ingatlanban
végeztünk darázsirtást. Szeptember 23-án a Bercsényi úton
végeztük el egy veszélyes fa kivágását, majd a Kálmán király úti
KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
óvodában vettünk részt az ott megrendezett közlekedési napon.
Közvilágítási hibák bejelentése:
24-én a Ceglédi és Újvárosi úton végeztünk favágást, gallyazást.
Az elmúlt időszakban három alkalommal jártunk az Ábrahám
06 56 361-111/131 mellék
Kft.-nél helyismereti foglalkozás céljából, majd október 14-én a
TIGÁZ, gázszolgáltatási hibák bejelentése:
mezőtúri kollegákkal közösen egy ellenőrző gyakorlatot hajtottunk
06/80/300-300
végre. A gyakorlat az ellenőrző elöljárók megfelelőre értékelték.
Szeptember 26-án a Vass és Kisújszállási úton végeztünk
fakivágást, gallyazást. 27-én a Szent Mihály napi rendezvény
szervezőinek nyújtottunk segítséget a pásztortűz előkészületi
TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT
munkálataiban, valamint a rendezvény biztosításában. 28-án a
M u n k a n a p o k o n 17.00-tól
reggeli órákban a mezőtúri országúton kamion árokba hajtott,
másnap reggel 7.00-ig.
melynek mentése után a rendőrség kérésére az úttestet takarítottuk
Munkaszüneti napot megelőző nap
le a szennyeződésektől. 30-án egységünk fakivágást és gallyazást
17.00-tól, a munkaszünetet követő napon reggel 7.00-ig.
hajtott végre a Vass, Túri, Csokonai és a Barna utcákban.
Október 1-én a piactéren előzőleg felállított városi színpadot
Tel: 56/221-304
bontottuk el, és szállítottuk azt a tárolási helyére. Október 3-án
és 7-én a Dr. Balogh János úton végeztünk fagallyazást. Október
Állatorvosi ügyelet
4-én Kiskunfélegyházán az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által szervezett konferencián vettem részt, ahol
Tisztelt Lakosok! Az állatorvosi ügyelettel kapcsolatban a
beszámolhattam az Önálló Beavatkozó Szervezet (Önkéntes
Sáros utcai rendelőben kaphatnak pontos információkat.
Tűzoltóság) eddigi tapasztalatairól. Október 6-án a Módis út
egyik ingatlanában végeztük el az ott lakókat veszélyeztető
darazsak eltávolítását. Október 8-án az egység a Nagysándor
József úton lévő egyik ingatlan veszélyessé vált kéményének
lebontásával nyújtott segítséget az ott lakó idős személynek.
Még aznap, Szolnokon átvehettem az idei évben az OKF és az
December 5. (péntek) 9-11óra
MTSZ által kiírt pályázaton szervezetünk által nyert eszközöket,
melynek értéke 1.099.723.-Ft. Az eszközökkel településünk
tűzvédelme erősödött, munkánk hatékonyabbá válhatott. Október
11-én szervezetünk a Tisza Mentőcsoportban részt vállaló tagjai
Szolnokon az Életjel Mentőcsoport jubileumi rendezvényén
vettek részt. A rendezvényen különböző gyakorlatok során
Rácz Irén /84/
betekintést nyerhettek munkánkba az érdeklődők, és mi magunk is
Nagy
István /56/
megmutathattuk képességeinket. A 20 éves Életjel Mentőcsoport
Gombos
Imréné
Vass Terézia /82/
méltóképpen ünnepelte jubileumát, ez úton is kívánok nekik
Barna
Sándorné
Madarász
Róza /79/
további sikereket, és hasznos munkát! Október 13-án a délutáni
órákban jelzés érkezett, miszerint kombájn ég Bala külterületén a
Mentesi csatorna mentén. Kiérkezésünkig a tulajdonos a lánggal
Emléküket kegyelettel megőrizzük.
való égést megszüntette 2 db poroltó készülékkel. Egységünk
az izzó részeket 1 db vízsugárral visszahűtötte, az anyagi kár
jelentős. Október 20-án és 21-én a Vénkerti temetőben végeztünk
ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
száraz fák kivágását a Városgondnokság kérésére emelőkosár
Véradás lesz Túrkevén
segítségével. Október 22-én a reggeli órákban, majd 23-án az esti
a Művelődési Házban
időszakban a viharos időjárásnak köszönhetően több nagyméretű
2014. november 13-án (csütörtök)
fa dőlt ki a Kuncsorbai országúton, veszélyeztetve a közúti
8,00 - 12,30 óráig.
forgalmat. A 22-i esetnél tudomásunk szerint kettő gépjármű
vezetője későn észlelte a forgalmi akadályt, a fa ágainak hajtott,
emiatt jelentősebb anyagi kár keletkezett a járművekben. Mindkét
alkalommal egységünk motorfűrész segítségével a forgalmi
akadályt megszüntette a fákat az úttestről eltávolította. Az esetek
kapcsán felhívjuk az érintett erdősávok tulajdonosainak figyelmét, A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete ezúton köszöni
a további balesetveszély elkerülésének érdekében a kiszáradt, meg Ábrahám Károly vállalkozó úrnak, hogy a 2014.
veszélyessé vált fák eltávolítását végezzék el!
szeptember 3-i véradáson a dolgozóinak lehetőséget biztosított
a véradáson való részvételre, ezzel is nagymértékben támogatva
Elérhetőségeink:
a véradómozgalmat.
Személyesen: Túrkeve Táncsics. M. út 1-3.
Ábrahám Károly úrnak további sok sikert, és jó egészséget
Telefonon: 0-24 óráig a 06/20-991-26-36 és a
kívánunk.
06/56-361-100-as számokon.
Kovács Mária, területi képviselő
Sörös Tibor pk.

ORVOSI ÜGYELET

Díjtalan lakossági
hallásszűrés időpontja:

HALOTTAINK

Köszönet
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A TVSE legifjabb dzsúdósai 2014. szeptember
28-án Pakson jártak, ahol XXIX. Nemzetközi
Atom Kupát rendezték meg. A verseny
elsőként a diák “C” korcsoport Magyar
Kupájával kezdődött. Simon Éva 30 kg-os,
Fekete Viktória +45-os, míg Nádudvari László
30 kg-os súlycsoportban indultak. Simon Éva
I. és Fekete Viktória V. helyezést ért el.
Ezt követően a diák “B” csoportban Magyar
Gréta a 49 kg-os, Veres Zoltán pedig a 36 kgos súlycsoportban indultak. Magyar Gréta II.
helyen végzett.
A diák “A” korcsoport következett, ahol
Nádudvari Emese egy súlycsoporttal feljebb
indult (az 56 kg-ban), I. helyezéssel zárt.
Kovács Zoltán - Emeséhez hasonlóan - egy
súlycsoporttal feljebb került (38 kg), ő is az
előkelő I. helyezést szerezte meg. Balogh
Sándor a 35 kg-osok között VII. helyen zárt.
A nap végén három arany-, egy ezüstérem,
egy ötödik és egy hetedik helyezés született.
Köszönetemet fejezem ki mindazok számára,
akik lehetővé tették a versenyre történő
eljutást.
2014. október 5-én, Budapesten került
megrendezésre
az
Országos
Magyar
Bajnokság a diák “A” korcsoportosok számára.
A TVSE judo szakosztálya négy fővel indult a
megmérettetésen.
Nádudvari Emese 56 kg-os súlycsoportban,
Horváth Ágnes 45 kg-os súlycsoportban,
Kovács Zoltán 38, míg Balogh Sándor 35
kg-os súlycsoportban. Emese magabiztos
szerepléssel sorban győzte le ellenfeleit, így
a döntőig meg sem állt, ahol megszerezte a
Magyar Bajnoki címet.
Horváth Ágnes következett a versenyzésben,
aki a negyedik helyen zárt. Kovács Zoltán első
küzdelmét elveszítette, de a soron következő
küzdelmeit magabiztosan nyerte, így a Magyar
Bajnoki harmadik helyezést szerezte meg.
Balogh Sándor bronzmeccse nem sikerült,
ő az előkelő 5. helyet szerezte meg aznapi
teljesítményével.
A nap végi összegzés:
Nádudvari Emese kivívta a Magyar Bajnoki
címet, Kovács Zoltán III., Horváth Ágnes IV.,
Balogh Sándor az V. helyen végzett.
Az elért eredményekhez gratulálunk!
Ozsváth Attila, edző

Sport

Olvasói levél
„Tisztelt szerkesztő asszony!
Nagyon egyetértek a Túrkeve Újságban,
októberben megjelent Nonszensz című
cikkével.
Sajnos városunk szégyene ez a „remekül”
megépített (a környéken a legjobb
sportcsarnok) létesítmény. Igaza van abban is,
hogy nem mai építésű és a lapos tetőszerkezet
sem megfelelő már. „A víz az úr”, megtalálja
az utat, hogy használhatatlanná tegye a
küzdőteret és a lelátót. Igen, emlékszem a
vödrös és nejlonos megoldásokra, de még az
is jobb (megoldás) volt, mint ami most van.
A kedves szülők és a csarnok munkatársai
közösen összefogva próbálják megállítani a
beázásokat, ami egy darabig jól is működött.
Néha a balesetveszélyes csarnokban már a
játékvezető urak sem engedték lejátszani
a mérkőzéseket. A TVSE vezetői - a jó
sportdiplomáciának köszönhetően - erre is
találtak már megoldást, ez eddig működött is,
de mi van, ha ez sem lesz?
Tudtommal „megcsinálták” a tetőt (nem is
kevés pénzért), de ugyanott tartunk, mint
a „munka elvégzése” előtt! Hol vannak
azok a felelősök, akik szerződést kötöttek
erre a munkára? Megint nincsenek meg
azok az emberek, akiken ezt számon lehet
kérni? Hol van a cég, aki vállalta a tető
rendbehozatalát? Könyörgöm, térjünk vissza
a régi jó módszerhez! Fogjunk össze a jó cél
érdekében! Valaha olyan sokszor tettük ezt,
„társadalmi munkában” oldottunk meg fontos
dolgokat! Tegyünk azért, hogy ez az áldatlan
állapot megszűnjön! Gondoljunk bele, hogy
milyen sok gyermek, fiatal sportol! Ha

használhatatlanná válik az épület (találkozunk
ilyenekkel városunkban), a sportolni vágyó
gyermekek, fiatalok csavarogjanak az utcán,
vagy üljenek a számítógép előtt, teljesen
elidegenülve egymástól? Nem, ezt nem
engedhetjük!
A városvezetéssel (gondolom, mire ez a
cikk megjelenik, egy teljesen átalakult,
megfiatalodott városvezetésről lesz szó)
együtt tegyünk érte, hogy találjunk megoldást
és ne szűnjön meg a sportélet Túrkevén! A
„bezárás” nem megoldás, csak egy menekülő
útvonal. Erre gondolni sem szabad! Ez a
„felelős” vagy fel volt mentve tornából, vagy
nem gondolta át szavainak súlyát.
Kedves túrkevei emberek! Tegyünk közösen
városunkért, ne csak kritizáljunk! Lépjünk
közösen előre ebben az ügyben!
Tisztelettel: Poci Tóth”
Tisztelt Olvasók!
A teljesség kedvéért szeretném tudomásukra
hozni e sorok után, hogy jelen pillanatban
is elbírálás alatt áll egy több mint 20 millió
forintos vis major pályázat. A legutóbbi
tetőjavítás előtt is lehetett tudni a szakemberek
véleménye szerint, hogy a kb. 3 millió forint
messze nem lesz elegendő a végleges megoldás
anyagi fedezetére. Sőt, ha a vis major pályázat
pozitív elbírálásban részesül, az az összeg
sem biztos, hogy megnyugtató megoldást hoz.
Mindössze „tűzoltás”. A hosszú távú megoldást
egy nyeregtető megépítése jelenthetné. Kérdés,
hogy ennek mikor és milyen forrásból lesz meg
az anyagi fedezete, mikor kerülhet pont az
áldatlan állapot felszámolására.
MM

A halgazdálkodási és halvédelmi bírságról
Tisztelt Horgásztársak!A halgazdálkodási
és halvédelmi bírságot, melyet a megyei
halászati felügyelő szab ki, kormányrendelet
szabályozza. Minden horgásznak fontos
tudni, hogy az egyes szabálysértések
milyen bírságot vonnak maguk után. Ezért
tájékoztatjuk a horgásztársakat kivonatosan a
kormányrendeletről.
1. Állami horgászjegy hiánya:
10.000-30.000 Ft között
2. Területi jegy hiánya:
20.000.- 40.000Ft között
3. Fogási napló hiánya: 10.000 Ft
4. Fogási eredmény napló nem szabályszerű
vezetése: 10.000 Ft
5. Engedély hiányában elektromos fogászati
eszköz használat: 500.000 Ft
6. Mérgező vagy kábító hatású anyag
alkalmazása: 500.000 Ft
7. Robbanóanyag alkalmazása: 500.000Ft
8.Szúró szerszám alkalmazása:100-500.000Ft
9. Búvárszigony alkalmazása: 100-500.000Ft
10. Gereblyézése alkalmazása: 100-500.000Ft
11. Hurokvető, sorhorog, csapóhorog
alkalmazása: 100-500.000 Ft
12. Nyagzó háló engedély nélküli alkalmazása:
100-500.000 Ft
13. A megengedetnél több horog vagy

több horgászkészség alkalmazása esetén
darabonként 10.000-20.000 Ft
14. Tilalmi időben történő hal kifogása esetén:
20.000-100.000 Ft
15. Horgászattal összefüggésben a jegy
váltásakor büntetőjogi felelősség tárgyában
valótlan nyilatkozat tétele: 100.000 Ft
16. Fogási napló leadására vonatkozó valótlan
nyilatkozat tétele: 10.000 Ft
17. A hal élőhelyét szennyező anyag vízbe
juttatása esetén: 20.000-500.000 Ft
18. Méret- vagy mennyiségi korlátozással,
vagy tilalmi időben védett hal jogosulatlan
kifogása: 10.000-500.000 Ft
19. Más vízi állat jogosulatlan kifogása: 1000100.000 Ft-ig
A kormányrendelet nem csak a horgászok
szabálysértését kategorizálja, hanem a
halászokét és a horgász egyesületekét is.
Például: ha a halász tilalmi időben fog ki tiltott
halat a bírság 50.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig
terjed. Vagy ha az egyesült nem tesz eleget a
telepítési kötelezettségének 250.000 Ft-tól 5
millió Ft-ig terjed a büntetés. A halászokra és
az egyesületekre vonatkozó díjtételeket hely
hiány miatt nem részletezzük. A fent leírtak
csupán tájékoztatásul szolgálnak.
Német István, elnök
15

TÚRKEVE

2014. NOVEMBER

fizetett hirdetés

TÚRKEVE

- INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP

Következő nyilvános szerkesztőségi ülés és egyben lapzárta 2014. november 21-én lesz.
A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16.
ISSN:0865-1302 | Főszerkesztő: Molnár Magdolna. Nyomdai előkészítés: Márton József Dávid. Elérhetőség: 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/361-214.
E-mail: molnarmagdolna.turkeveujsag@gmail.com. Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

