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2016. ÁPRILISPolgármesteri tájékoztató

Sokak számára tűnhet úgy, hogy alig látszik valami abból a fejlődésből, 
amire  a  város  lakossága  számított  a  választások  idején.  Szeretném 
bemutatni, hogy a csendes felszín alatt mennyi előkészítő munka zajlik. 
Ezen munkálatok eredményei hamarosan ténylegesen is megmutatkoznak, 
én magam is alig várom azt a percet, amikor a kivitelezési munkák is 
megkezdődhetnek. Addig azonban még rengeteg tennivaló akad.
Sajnos Túrkevének nincsenek komoly anyagi tartalékai. Emiatt nem is 
tudott a város már jó előre tervezőket, szakértőket felkérni a projektek 
előkészítésére. Így ezek a munkák a mostani időszakra esnek. A 
pályázatok  benyújtásánál  persze  előny,  ha  az  elképzelés  magas  fokon 
előkészített.  Ebből  az  következik,  hogy  most  egyszerre  nagyon  sok 
feladat  hárul  a  hivatali  munkatársakra,  a  városvezetőkre  és  azokra  a 
szakmai partnereke, akik most kapcsolódnak be a munkába. 
A legtöbb feladat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok 
(röviden TOP) gondozásával adódik. 2015 a TOP projektötletek 
megfogalmazásával,  megvitatásával,  elképzeléseink  bemutatásával  és 
különböző fórumokon történő „megvédésével”, a részletek kidolgozásával 
telt. 2016-ban a pályázatok megfelelő szintű előkészítésére és 
benyújtására kell koncentrálnunk. A nyertes pályázatok tényleges 
kivitelezése  előtt  további  adminisztrációs  feladatokat  kell  végigvinni, 
mint például a közbeszerzések, a szerződések megkötése. Úgy 
gondolom, hogy a 2016-os esztendőben -figyelembe véve a vonatkozó 
jogszabályokat  -  ezeket  a  lépéseket  lehet  megtenni.  A  pályázataink 
zömében  tehát  2017-re  várható  maga  a  megvalósítás.  Az  előzetes 
elemzések  alapján  jó  eséllyel  nyújtunk  be  pályázatokat  a  következő 
területeken:
Az első benyújtandó projektünk a „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” célterületre irányul. A pályázatban a bel- és 
csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, rekonstrukciója valósítható 
meg. Túrkevén égető probléma ez is, az idei évben eddig másfél hónap 
telt  el  elsőfokú  belvízvédelmi  készültségben.  A  pályázatunk  két  fő 
feladatra  koncentrál. Az  egyik  a  város  fő  belvízelvezető  rendszerében 
a  kritikus  állapotba  került  átereszek  cseréje.  A  másik  az  I.  számú 
belvízelvezető csatorna rekonstrukciója. Ez utóbbi nagyon műszaki 
nyelven  van,  gyakorlatilag  a  Holt-Berettyó  kotrását  jelenti.  A  Holt-
Berettyóban hozzávetőleg 150 cm iszapréteg fölött 30 cm vízréteg van. 
Ezt az arányt legalább megfordítani szükséges. Azt szerettük volna, ha a 
Holt-Berettyó teljes hosszában, a malomzugi berobbantott kapcsolódási 
ponttól egészen a kiserdei szivattyúházig teljes hosszában kotorva lenne, 
a  két  végponton  pedig  olyan  műtárgyak  készülnének,  amik  biztosítják 
a  folyamatos  vízmozgást,  élővé  téve  a  vizet.  A  pályázat  sajnos  nem 
terjedhet ki az egész hosszra, csak a belterületi szakasz kezelhető ebből 
a forrásból, vagyis az epres erdőtől a kettős dudáig. Persze nem adtuk 
fel  azt  az  elképzelést,  hogy  ezt  a  vizet  egységes  egészként,  komplex 
módon kezeljük. Az előkészítő munkák során a megyei vízügyi 
igazgatóság  szakembereivel,  szakmérnökökkel,  tervezőkkel  vettük  fel 
a kapcsolatot. Minden résztvevő egyetértett abban, hogy a vízfelületet 
tervezési  szakaszban  egységesen  érdemes  kezelni  még  akkor  is,  ha  a 
megvalósítást több ütemre bontjuk. A Vízügyi Igazgatóság szakemberei 
a kettős dudától a kiserdei szivattyúházig terjedő alsó szakasz kotrását 
meg is kezdték. A középső, belterületi szakaszt a pályázat segítségével 
rendezzük. Én magam bízom benne, hogy a felső szakasz rendezésére is 
tudunk pénzt szerezni. Mindenesetre a halgazdálkodási jogot a városnál 
tartottuk,  hiszen  Túrkeve  turisztikai  célpontjait  egy  jó  horgászvízzel 
gyarapítanánk.
Túrkeve a Holt-Berettyó kotrására és a városi belvíz-elvezetési 
feladatok megoldására 340 millió Ft-ra pályázik. A pályázat benyújtási 
határideje április 18.
Egy  másik  projekt  is  érinti  a  Holt-Berettyó  környékét.  A  TOP  „Zöld 
város” célterülete lehetőséget nyújt a városi zöld felületek megújítására, 
fejlesztésére. A  gyógyfürdő  környékén  a  holt-Berettyó  mindkét  partját 
megcéloztuk,  sétány,  esőbeállóval,  padokkal  tarkított  sétaút,  tematikus 
ökológiai  tanösvény  valósulhat  meg.  Ez  utóbbiban  a  környezetünkre 
jellemző természeti értékeket mutatnánk be az ide látogatóknak. A strand 
közelében egy úgynevezett felnőttjátszótér is helyet kapna, ahol a fiatalok 
strapabíró eszközökön gyakorlatozhatnak. 
A  pályázat  keretein  belül  a  város  más  pontjain  is  szeretnénk  parkokat 
megújítani,  létrehozni. A  Madarász  házaspár  utcai  lakótelepi  területen 
és a Szabadság utcában a leromlott régi helyén új játszóteret szeretnénk 
átadni  a  kicsik  számára.  A  Liget  utcai  játszóteret  felnőttjátszótérrel 
bővítenénk. A Liget füves területén hangulatos sétányt szeretnénk 
létrehozni, hogy a játszótér a Kenyérmezei utca felől is könnyen elérhető 

legyen. Természetesen a nyomvonal kialakításánál figyelembe vesszük, 
hogy a legnagyobb rendezvényünk, a Kevi Juhászfesztivál se szoruljon 
ki. Ugyanitt a salakos pálya területére egy multifunkciós közösségi teret 
álmodtunk. Ez a megnevezés egy kissé kacifántos, de ha azt mondom, 
egy fedett piacot szeretnénk itt építeni, ami alkalmas a Juhászfesztivál 
rendezvénysátrának kiváltására, már biztosan mindenki érti, mire 
gondoltunk.  Természetesen  más  rendezvények  biztonságos,  esőmentes 
megrendezésének is helye lehet az új csarnokban. Összességében egy jól 
használható, kellemes Liget kialakítása a célunk. 
A  projekt  keretein  belül  szeretnénk  a  Petőfi  teret  is  olyanná  alakítani, 
amely idegenforgalmilag vonzó, illeszkedik ahhoz a képhez, amit mutatni 
szeretnénk az ide látogatóknak, ugyanakkor jól használható akár a már 
említett  Juhászfesztivál  alatt.  Felmerült  ötletként  a  főtéri  kisforgalmú 
útszakasz sétálóutcává alakítása, de ez ügyben nincs még döntés. 
Természetesen a lakosság véleményét is kikérjük ebben a kérdésben is. 
A Setét Mihály utcában van is út, meg nincs is, van is park, meg nincs 
is.  A  célunk,  hogy  a  zöldfelületet  megtartsuk,  parkolót  és  hangulatos 
pihenőparkot alakítsunk ki.
A „Zöld város” projekt mintegy 150 millió forintból valósulhat meg, 
a pályázat beadási határideje  július 22.
Az egészségügyi alapellátás fejlesztésére irányuló  TOP célterületen 
is  nyújtunk  be  pályázatot.  Itt  az  ideje,  hogy  a  gyermekorvosi  rendelőt 
is  rendbe  tegyük.  Az  épület  tetőszerkezetét,  szigetelését,  nyílászáróit, 
udvarát is érinti a felújítás. A felújítási munkák mellett új berendezés, 
orvosi kellékek beszerzése is megvalósul majd. Természetesen a 
gyermekorvosok véleményét is kikértük a projektötlet benyújtása előtt. 
A kisgyermekes szülők jól tudják, hogy a védőnői tanácsadás alkalmai 
idején nagyon szűkös a váró. Tervezzük a Szociális Szolgáltató Központ 
elköltöztetését,  így  az  épület  egységesen  felújítható,  a  nagyobb  tér 
kulturált  váró  és  két  új  szakrendelő  kialakítására  is  helyet  tud  majd 
biztosítani. A pályázat benyújtási határideje május 4., a gyermekorvosi 
rendelő fejlesztésére pályázott összeg 100 millió forint.
A  gyermekintézmények  fejlesztését  célzó  TOP  területen  két  óvodai 
körzetünk, a Dr. Nánási úti és a Kálmán király úti óvoda felújításával 
pályázunk.  Az épületek hőszigetelése és nyílászáró cseréje mellett 
az udvarok rendezése, játszóelemek beszerzése szerepel a terveink 
között. A pályázat előkészítése során az óvodaigazgatóság vezetői is a 
segítségünkre voltak. A két óvodai körzetre összesen 100 millió forint 
értékben pályázunk, a benyújtási határidő május 23.
Oktatási intézményeink sorát folytatva, a  TOP energiahatékonysági 
területén pályázatot nyújtunk be a Petőfi Sándor Általános Iskola mindkét 
körzetének felújítására. A pályázaton belül a fűtési rendszert szeretnénk 
korszerűsíteni, valamint részben hőszigetelési feladatokat ellátni.  A 
Petőfi  téri  épület  105  millió  forinttal,  a  Kossuth  úti  épület  110  millió 
forinttal szerepel a projektelképzelések között. A KSZC Ványai Ambrus 
Szakközépiskola épületeinek zömét 2015 végén komoly hőszigeteléssel 
láttuk el 260 millió forint felhasználásával. Az a pályázati keret nem volt 
elegendő a műhely épületének hasonló felújítására, erre a TOP keretből 
95 millió forintot szeretnénk pályázni. Összességében tehát az iskolák 
energetikai fejlesztésére 310 millió forint felhasználását céloztuk meg.
Az energetikai fejlesztések legkomolyabb eleme egy olyan távhőrendszer 
kiépítése, melynek első eleme két termálkút fúrása, távhővezeték 
kiépítése a Városháza, az általános iskola Petőfi téri épülete, a könyvtár, 
az Idősek Otthona érintésével, valamint ezen épületek fűtési rendszerének 
alkalmassá tétele a geotermikus hővel való fűtésre. Ez utóbbi program 
tekintetében  még  folynak  a  tárgyalások,  keretszámokról  így  egyelőre 
nem tudok tájékoztatást adni. 
A  képviselő-testület döntött arról, hogy a  Vidékfejlesztési Program 
városképet meghatározó épületek felújítása pályázati kiírására két 
épülettel készül: az egykori Oroszlános fogadó (volt  ACSI) és az 
Idősek Otthona Ecsegi úti épületével. A két épületre 50-50 millió forint 
pályázható, bár itt 15% önrészt is fel kell mutatni. 
A Magyar Kézilabda Szövetség egy kézilabda munkacsarnok Túrkevei 
megépítésének támogatásáról döntött az elmúlt hetekben. Testületi 
határozatunk  szerint  az  új  sportlétesítmény  számára  az  apartmanházak 
mögötti területet jelöltük ki. 
Amint látható, a képviselő-testület rengeteg feladat előtt áll, szép 
számban soron kívüli ülések is szükségesek lesznek a döntések időben 
történő meghozatalára. Bízom benne, hogy pályázataink maradéktalanul 
támogatásra  találnak.  Köszönöm  az  előkészítésben  részt  vevők  segítő 
hozzáállását, munkáját!
             Vida Tamás, polgármester

Kedves Olvasó! 
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TÚRKEVE 2016. ÁPRILIS                    Újszülöttek köszöntése

83 kisgyermek született 2015-ben. 39 kislány és 44 kisfiú kapott meghívást a március 5-én, megrendezett ünnepélyes Babaköszöntőre. 
A  Túrkevei  Óvodai  Igazgatóság  óvodásainak  műsorát  követően  Vida  Tamás  polgármester  úr  köszöntötte  a  megjelent  szülőket, 
hozzátartozókat és az apróságokat. Ezt követően emléklapok és mesekönyvek átadására került sor.         Fotók: Gyarmatiné Forgács Éva

Babaköszöntő a Városházán

A képen jobbról Czeglédi Bella Bianka és szülei láthatók. A gyermek nevét az 
előző havi lapszámunkban helytelenül közöltük, melyet most korrigálunk.
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2016. ÁPRILIS“Emlékezés egy régi márciusra”

Az  1848-as  forradalom  168.  évfordulójának  előestéjén  2016. 
március 14-én Utassy József versének egyik sorával hívta 
városunk ifjúságát fáklyás felvonulásra az idén 25 éves Túrkevéért 
Alapítvány.
A katolikus templomnál lévő Petőfi emlékhelyen Koszna Artúrnak 
köszönhetően felhangzott a rendezvény szignálja: „Éljen a magyar 
szabadság, éljen a haza!”
Győri József tanár úr köszöntötte a jelenlévőket, szólt az 
emlékhelyről.  Ezt  követően  a  Korda  Vince  Művészetoktatási 
Intézmény  egyik  diákja  elmondta  Petőfi  Sándor  „Szabadság, 
szerelem” című versét, s az iskola diákjai elhelyezték az emlékezés 
koszorúját. A koszorún ez a szöveg olvasható: Hálás emlékezettel 
a város ifjúsága. A Túrkevéért Alapítvány is koszorúval tisztelgett 
Petőfi Sándor emléke előtt.
Ezután a már égő fáklyákkal a Széchenyi úti járdán utunk 
második állomáshelye, a Széchenyi Úti Óvoda felé indultunk. Az 
óvoda fölötti timpanonban Arany János és Petőfi Sándor szobra 
látható. Itt óvodások fogadtak bennünket: kis huszárok karddal, 
dobbal, tánccal, huszárcsákóban – a Dr. Nánási Lajos Úti Óvoda 
óvodásai. Az épület falán a maguk készítette koszorút helyezték 
el.
A  szomszéd  épület  –  az  Egressy  Béni  Zeneiskola  –  udvarán 
csendült fel a szignál, Vörösmarty Mihály plakettjénél. Elhangzott 
a  180  éve  született  Szózat  című  vers.  A  koszorúzás  után  az 
utcára,  az  épület  elé  indultunk,  ahol  Egressy  Béni  plakettjénél 
elénekeltük  a  Szózatot,  s  az  Egressy  Béni  Zeneiskola  diákjai 
koszorút helyeztek el.
A menet tovább indult a Petőfi Sándor Általános Iskolához. Ekkor 
már  sötét  volt,  a  fáklyák  fényénél  az  ovisok  pergő  dobszava 
kíséretében  érkeztünk  Táncsics  Mihály  szobrához.  A  szignált 
követően  a  Kaszap  Nagy  István  Református  Általános  Iskola 
és  Óvoda  diákjai  emlékeztek  Táncsics  Mihályra,  s  elhelyezték 

az emlékezés koszorúját.  A  Túrkevéért  Alapítvány is lerótta 
kegyeletét.  Eközben  az  iskola  régi  épületének  emeletén  lévő 
Petőfi-szobornál egy petőfis diák elmondta a költő „Golyók 
sivítanak, kardok csengenek” című versét. Hűvös este volt, 
ám ez nem szegte kedvünket. A Keletújvárosra, a 48-as parkba 
indult fáklyás menetünk. A parkot a forradalom és szabadságharc 
150.  évfordulója  tiszteletére  Túrkeve  Város  Önkormányzata  és 
a  Túrkevéért Alapítvány  létesítette.  Negyvenhárom  emlékkő,  a 
túrkevei harcosok névsora, a szabadságharc női hőseinek neve, az 
aradi vértanúk tablója található a parkban. Eleink bölcs döntésére 
vall,  hogy  itt,  a  Keletújvároson  létesült  az  emlékhely,  ahol  –  a 
Batthyány, a Bem, a Damjanich, a Nagysándor József, a Vécsey 
utca is őrzi a dicső kor emlékét. Ezen utcák lakói közül is sokan 
megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.
A szignál után a Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus 
Gimnázium és Szakközépiskolájának diákja elmondta Petőfi 
Sándor  „A nép nevében” című versét. A középiskolások a város 
ifjúságának nevében tisztelegtek ‘48-’49 hősei előtt.
Koszorút helyezett el az Országos Független Diákparlament 
képviselője, a Munkáspárt helyi szervezete, a Túrkevéért 
Alapítvány.
Elénekeltük  a  “Kossuth  Lajos  azt  üzente...”  kezdetű  Kossuth-
nótát, eloltottuk a fáklyákat. Győri tanár úr megköszönte a 
részvételt, s a másnapi városi ünnepségre invitálta a jelenlévőket.
Én  is  köszönöm  a  fiatalok,  a  szülők,  a  pedagógus  kollégák  és 
valamennyi jelenlévő megjelenését.
Ugye jövőre is fellobban majd a „fáklyaláng”?

Csajbók Ferencné
     a Túrkevéért Alapítvány kuratóriumának tagja,

                              a rendezvény szervezője

„...kelj föl és járj, Petőfi Sándor!”

Az 1848-as pesti forradalmat követő 
szabadságharcból Túrkeve is kivette 
részét. Azért, hogy méltóképpen és méltó 
helyen emlékezhessünk meg az 1848-49-
es Forradalom és Szabadságharc túrkevei 

1848-’49 túrkevei hőseire emlékeztünk
hőseire,  Túrkeve  Város Önkormányzata 
a  Madarász  Károly  Művelődési  Ház  és 
Városi Könyvtár kezdeményezésére, 
kopjafa felállításáról döntött 2016. február 
25-i ülésén. Ennek ünnepélyes felavatására 
és koszorúzására került sor március 15-én 
a Városháza előtti Petőfi téren.
A  kopjafát  a  Kondoroson  élő  túrkevéről 
elszármazott  Balogh  Zsigmond  fafaragó, 
Népi  Iparművész  késztette,  akinek  ez  a 
második köztéri műve  Túrkevén. Zsiga 
bácsi 1934-ben született Túrkevén, 
március 2-án ünnepelte 82 születésnapját. 
Műhelyében ma is aktívan dolgozik, a 
kopjafa elkészítésére való felkérésünket 
örömmel fogadta, külön megtiszteltetésnek 
érezte, hogy egykori szülővárosa kérte fel.  
Jó egészséget és sok alkotó évet kívánunk 
Neki. 
A kopjafák eredetileg sírjelek, azonban az 
utóbbi évtizedekben, emlékművekként, 
plasztikákként  is,  tovább  élnek  és  őrzik 
az ősi motívumkincset. Emlékművünk 

létrehozásánál is igyekeztünk ezt 
figyelembe venni. A kopjafánk középkorú, 
30 év körüli, hadbavonult férfit jelenít 
meg. A vitézségre utal a hegyes végződés, 
a  csillag,  alatta  az  elnyújtott  nyaktag  a 
nyakasságra,  a  kemény  kiállásra  utal. Az 
ezt követő kereszt motívum férfit jelképez, 
alatta a korongok életkorra utalnak. A 
legalsó  tulipán  motívum  pedig  az  itthon 
hagyott feleséget, kedvest jelöli. 
Köszönjük a megjelenést mindenkinek, 
aki megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. 
Köszönjük a helyi diákoknak: Simon 
Évának és Bálint Tóth Aliz Zsuzsannának 
(Petőfi Sándor Ált. Iskola), valamint 
Vágó  Eliza  Zoénak  (Kaszap  Nagy  István 
Ref. Ált. Iskola) a szép éneket és a 
szavalatokat, valamint Szijártóné Kun 
Zsuzsa  tanárnőnek  és  Finta  Zoltán  tanár 
úrnak a felkészítést.

Kovács István intézményvezető
Madarász Károly Művelődési Ház és 

Városi Könyvtár
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(Folytatás előző havi cikkünkből)
Amiatt, hogy ne vágjunk a dolgok elejébe, nézzük meg, hogy hol is 
kezdődött el ez a történet:
-  1993-ban  néhai  özvegy  Bordács Antalné  Irmuska  néni  öröklési 
szerződést kötött az akkori Idősek Otthonával, úgy gondolta, hogy 
a kis háza és vagyona azt illeti meg, aki majdan őt és gyermekeit, 
Rózát és Antalt megfelelően elgondozza lelkiismeretesen. Bízott az 
intézményben és a jó hírében, amikor így cselekedett.
- Az idő múlásával a megkötött szerződése életbe lépett, 
sajnálatosan  Irmuska  néni  elhunyt,  a  gyermekei  pedig  az  Idősek 
Otthonába  kerültek,  annak  ellenére,  hogy  ő  a  gyermekei  mellett 
szerette  volna  leélni  az  idős  napjait,  viszont  ez  nem  adatott  meg 
nekik. Sajnos ezután a gyermekek sem éltek sokáig, a szeretet és a 
segítő gondoskodás sem pótolta a sérült gyermekeknél a több mint 
60 éves együttélést és az anyai törődést. A gyermekek is elhunytak 
egy éven belül.
- Viszont a tragédia ellenére a dogok mindig úgy alakulnak, hogy 
a jó szándék célt ér és meghozza gyümölcsét. Ugyanis ez időben a 
dolgok nem véletlen egybeesésének köszönhetően egyszerre indult 
el  a  működési  engedély  tervszerű  rendezésének  és  a  hagyatéki 
eljárásnak  a  folyamata.  A  hatóságok  sem  húzhatták  tovább  az 
időt,  kijelentették  nyíltan,  ha  nem  történik  valami  előrelépés  a 
működési  engedély  ügyében,  akkor  csökkentik  a  férőhelyszámot 
az  intézményben,  ami  súlyos  folyamatokat  indíthatott  volna  el. 
Nem  egyedi  problémával  álltunk  szemben  a  megyében,  sőt  az 
országban igen sok intézményt érintett és hasonló módon küzdöttek 
a fennmaradásért.
- Ekkor nagy meglepetés ért bennünket, Irmuska néni nemes 
szándékának köszönhetően olyan hagyatéki vagyont örökölt Túrkeve 
Város  Önkormányzata,  amelyet  az  Idősek  Otthona  fejlesztésére 
kellett fordítania, ami egyben megcsillantotta a reménysugarat is, 
hiszen az örökség megteremtette az alapját egy olyan fejlesztésnek, 
amely megmentheti az intézményt a férőhelyszám csökkenéstől. Ez 
egyszerre reményt, belső késztetést, hajtóerőt adott nekünk.
-  A  hagyaték  a  banki  betét  kiváltások  és  kamatjóváírások  után 
összeállt: 28 millió forint értékpapír kamatokkal, egy családi ház, 
és egyéb ingóságokkal együtt. Ezzel már lehetett kezdeni valamit. 
Mindez nagy ösztönző erőt adott ahhoz, hogy belefogjunk a lobbiba 
a tervezésbe és szervezésbe, elinduljunk a rögös úton.
- A projektszervezéssel kapcsolatos igazán nagyon kemény munka 
számunkra ekkor kezdődött, számtalan hatósági egyeztetésen, 
megbeszélésen,  szakmai  szemlén,  testületi  ülésen  vettünk  részt 
Túrkevén és Mezőtúron egyaránt. Felvettem a kapcsolatot 
egy  tervezővel,  az  alaptervek  elkészültek,  amit  a  hatóságok  is 
jóváhagytak.  Mozgalmas,  de  szép  időszak  volt  ez,  hiszen  a  kis 
csapatunkkal  az  Idősek  Otthonában  lázas  tervezésbe  kezdtünk,  
sok  megbeszélést  tartottunk,  tervezgettük  az  intézmény  jövőjét, 
számtalan gondolatunkat és az épület felépítéséhez kötődő 
elképzelésünket papírra vetettük, amelyet a tervező műszaki 
rajzokba öntött, számok és költségvetés formájában is.
- Nem volt könnyű dolgom, hiszen minden ügynek van ellentábora, 
bármilyen  jó  is  legyen  az,  ahogyan  ennek  is  volt.  Akadt  olyan 
akarat,  amely  más  célra  szerette  volna  a  hagyatékot  felhasználni, 
akadályokat  gördített  az  ügy  elé  és  mindent  megtett,  hogy  ne 
valósuljon meg. De szerencsére a jó mindig győz. Mivel társulási 
fenntartásban működünk, az ügy mellé állt és nagy segítséggel volt 
az intézmény fenntartója a Berettyó-Körös Többcélú Társulás és az 
akkori  elnöke  Herczeg  Zsolt,  Mezőtúr  polgármestere. A  túrkevei 
képviselő-testület zöme is az ügy mellé állt, és számos döntésével 
elősegítette  a  megvalósítást.  Ha  ez  a  segítség  nincs  a  Társulás 
részéről és a korábbi túrkevei testület segítőinek a nagy részétől, 
valamint  nincs  az  intézmény  vezetése  és  dolgozóinak  a  harcos 
markáns  kiállása,  akkor  a  hagyatéki  vagyon  „más  akarat”  szerint 
elfogy.
-  Az akadályok szerencsésen elhárultak, elkészültek a rajzok, 
lezárultak a hatósági egyeztetések, elkészült a becsült 
költségvetés. Viszont a cél felé közeledve a tervekkel a kezünkben 
szembekerültünk azzal, hogy a hagyatéki vagyon kevésnek 
bizonyul,    a  megvalósításhoz  más  forrás  is  kell.  Mi  nem  adtuk 
fel,  kerestük  a  lehetőségét  annak,  hogy  megkeressük  a  forrást, 
mert meg kellett valósítani a terveinket , mi szívünkön viseljük az 

Bővül az Idősek Otthona

idősek sorsát Túrkevének szüksége van Idősek Otthonára, sőt több 
férőhelyre is, így tovább dolgoztunk az ügyön. 
- Újabb szerencse ért bennünket a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Pályázatot írt ki a  mi  céljainkkal megegyező beruházások 
megvalósítására, bentlakásos intézmények fejlesztésére és 
felújítására. Mivel Társulásban működünk a Pályázatot a Társulás 
székhelye szerinti település Mezőtúr Város Önkormányzata adhatta 
be a kiírás szerint. Ez nem okozott túl nagy gondot, a két település 
között nagyon jó az együttműködés, csupán a megfelelő jogi utat 
kellett megkeresni, hogy minden szabályszerű legyen. Szerencsés 
volt a lobbi és érdekérvényesítés, aminek köszönhetően 20 millió 
forintot nyertünk a hagyatékhoz, amelyet Túrkeve Város 2014-ben 
újonnan megalakult vezetése 15 millió forinttal kiegészített, amit 
ezúton is köszönünk nekik. Nemes gesztus ez, és tanúbizonyság, 
hogy a képviselő – testület gondoskodni akar a város időseiről 
és  felelősséget  vállal  az  ápolásra  és  gondozásra,  bentlakásra 
szoruló idősek sorsa iránt.
- A  megvalósításhoz  szükséges  összeggel  és  az  építési  hatóságok 
által jóváhagyott tervekkel indultunk neki a beruházásnak. Viszont 
várt ránk még egy nagy feladat, azt az épületet, amelynek a helyére 
fog kerülni az új egység, le kellett bontatnunk, és az ott működő 
ellátásoknak helyet kellett keresnünk. Sok egyeztetést folytattunk 
ezügyben is, és sikerült meggyőznünk a működést engedélyezőket, 
hogy  ne  külső  helyen  oldjuk  meg  ezt,  hanem  kerítésen  belül  a 
jelenlegi  helyünkön,  ez  olcsóbb  és  praktikusabb  is.  Ugyanis  az 
elhelyezést  bárhol  valósítjuk  meg,  az  előírás  szerinti  feltételeket 
és  a  szakmai  személyzetet  biztosítanunk  kell.  Meggyőzhető  volt 
ismét a hatóság közös nevezőre sikerült jutnunk, és még a bontás 
előtt  kialakítottuk  a  helyet  az  Idősek  Klubjának,  ahová  nappali 
ellátásra járnak be az idősek, valamint az öt bentlakót elhelyeztük 
engedéllyel, pótágyon, a szobákban.
-  A  pályázat  miatt  a  projektet  hivatalosan  Mezőtúr  Város 
Városfejlesztési KFT-je bonyolítja, azonban a jó kapcsolatnak 
köszönhetően a munkából mindenki kiveszi a részét, a legtöbb 
szervezés  az  intézményünkben  folyik,  jelenleg  is,  hiszen  itt 
a megvalósítás helyszíne, minden dolog itt zajlik, minden 
egyeztetés. 
- Az  építési  munkálatokat  közbeszerzési  eljárásban  nyerte  meg  a 
Fegyverneki székhelyű Szilasi és Társa Építőipari KFT, akik már 
korábban felépítették a strand kemping területén az ifjúsági szállót. 
A beruházás megvalósítását minden nap szemmel tartom, naponta 
egyeztetjük a teendőket személyesen az építésvezetővel, heti teljes 
körű egyeztetésen pedig az ütemterv megvalósítását és a következő 
teendőket  egyeztetjük  a  kivitelező  építési  vállalkozóval,  műszaki 
ellenőrrel  és  a  mezőtúri  stábbal. A  munkafolyamatokat    műszaki 
ellenőr felügyeli, aki kulcsfontosságú abban, hogy egy jó minőségű, 
tartós és hibátlan épületet vegyenek majdan birtokba az idősek. 

Szabó Attila
Intézményvezető

A kép látványterv
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Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről 
szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (továbbiakban:  Nkt.)  50.  §  (7) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és  a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló  20/2012. 
(Vili. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alapján a Jász-
Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  az  alábbiak  szerint 
határozza meg.
A  2016/2017.  tanévre  történő  általános  iskolai  beiratkozásra  az 
alábbi időpontokban kerül sor:
2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között 
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között
A  gyermek  abban  az  évben,  amelynek  augusztus  31.  napjáig 
a  hatodik  életévét  betölti,  legkésőbb  az  azt  követő  tanévben 
tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2010. augusztus 31-ig 
született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni.
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles 
bemutatni:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított  személyi  azonosítót  és  lakcímet  igazoló  hatósági 
igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
-  az  iskolába  lépéshez  szükséges  fejlettség  elérését  tanúsító 
igazolást.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével 
kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen 
jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati 
kérelmet  a  döntés  kézhezvételétől  számított  15  napon  belül. 
Az  eljárást  megindító  kérelmet  a  fenntartóhoz,  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények 
esetében az illetékes tankerületi igazgatóhoz kell benyújtani.
Amennyiben  a  szülő  a  választott  iskola  elutasító  döntése  ellen 
nem  kíván  jogorvoslattal  élni,  a  döntés  jogerőre  emelkedését 
követő  5  napon  belül  köteles  gyermekét  beíratni  a  kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskola  köteles  felvenni, 
átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános 
iskola körzetében lakik.
Az  a  szülő  vagy  törvényes  képviselő,  aki  a  szülői  felügyelete 
vagy  gyámsága  alatt  álló  gyermeket  kellő  időben  az  iskolába 
nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos 
és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító 
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést 
követ el.
A  kötelező  felvételt  biztosító  intézmények  jegyzékét,  illetve  az 
egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák nevét tartalmazó 
Tájékoztató megtekinthető a Kormányhivatal honlapján 
(http://www.kormanvhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok/hirek/
altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2),  továbbá  valamennyi 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalában és az általános 
iskolákban.

Dr. Kállai Mária,  kormánymegbízott

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

 Óvodai Beíratás 2016. 05. 02-03. A Túrkevei Óvodai 
Igazgatóság és Bölcsőde óvodáiba:
Széchenyi úti - Deák Ferenc úti - dr. Nánási Lajos úti - Kálmán 
király úti óvodákba.
Beíratásra kerülnek a 2013. 06. 01 - 2014. 05. 31. között született 
gyermekek és azok, akik még eddig valamilyen okból nem jártak 
óvodába. 
Jelentkezési  lap  2016.  04.  11-től  igényelhető  az  intézményi 
irodában: 
Túrkeve, Széchenyi út 11. tel.: 06/56-361-095. 
 Leadás a beiratkozás napján: 2016. 05. 02 - 03. (8-16 óráig)
A beiratkozáshoz szükséges: -A gyermek anyakönyvi kivonata- 
TAJ - kártyája- lakcímkártyája - és a szülő személyi igazolványa. 

Óvodanyitogató 
Várjuk az érdeklődő szülőket és a leendő óvodás gyermekeket 
nyílt délutánokra az óvodákba betekintésre, ismerkedésre.
-  dr. Nánási Lajos úti óvoda: 2016. április 26. kedd du. 15:30 - 
16:30 óráig
-  Kálmán Király úti óvoda: 2016. április 26. kedd du. 15:30 - 
16:30 óráig
-  Széchenyi úti óvoda: 2016. április 27. szerda du. 15:30 - 16:30 
óráig
 - Deák Ferenc úti óvoda: 2016. április 28. csütörtök du. 15:30 - 
16:30 óráig
Várjuk az óvodába kisgyermekét!

    Üdvözlettel: Finta Zoltánné intézményvezető 

Óvodai beíratás

Bemutatkozás:
A három csoportvezető óvónő segítségével 
olyan értékteremtő óvodai nevelést 
kívánunk megvalósítani: 
amely nyitott, szeretetteljes 
gyermekközösséget, egészséges 
személyiséget épít a református 
szellemiség által. Nevelésünket a szeretet 
hatja át, mely a gyermeki személyiség 
kibontakoztatásának alapja.
Az értelmi, testi és lelki nevelés 
harmóniáját kívánjuk megvalósítani, 
figyelembe  véve  életkori  sajátosságaikat 
és adottságaikat.
Változatos programok, események 
színesítik az óvodai életet.

Kiegészítő  foglalkozásaink:  angol  nyelv, 
báb,  nagycsoportos  fejlesztő  torna,  Apró 
kezek, Apró lábak.

Nyílt óvodai foglalkozások: 2016. ápr. 7. 
du. 15,30, angol nyelv, ápr.11. du. 16 óra 
lábstatika, ápr. 14. du. 16 óra, báb, ápr. 19. 
du. 16 óra Apró lábak, ápr. 21. du. 16 óra 
Apró kezek . 

A beiratkozás a 
2016/2017. óvodai nevelési évre:

2016. Április 25-26.
de. 8- 16 óráig a titkárságon.
/Túrkeve, Kossuth L. u. 15./

A beiratkozás feltétele:
- Anyakönyvi kivonat
- TAJ kártya
- Lakcímkártya
- Felvételi határozat

Beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre 
Nagy Róza igazgatónő készséggel válaszol 
személyesen vagy a 
56/361-150-es telefonszámon.

Elérhetőségek:
56/361-150

iskola@kevirefi.hu
Honlap: www.kevirefi.hu

Refis óvodai beíratás
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                          Oktatás, sport

Hagyományainkhoz híven az idén is rendezvénysorozattal 
emlékeztünk meg iskolánk névadójáról. A kéthetes ,,Petőfi-
projekt”  keretében  változatos,  és  minden  osztályt  megmozgató 
tevékenységek színesítették délutánjainkat.
A  programok sorát kokárda és zászlókészítés nyitotta meg, 
amelyeket  az  ünnepi  műsor  előtt  helyeztünk  el  a  város  több 
pontján. Az  aulában  fölállított  idézetfa  kezdetben  kopasz  ágait 
olyan idézetekkel díszítettük föl, amelyeket fontosnak tartottunk 
egymással is megosztani. 

Hírek a Petőfiből...
  Öt  napon  át,  Petőfi-versekből  állítottunk  össze  gyűjteményt 
az ünnepi faliújságunkon, a naponta megadott témákból. 
Újdonságként  a  vállalkozó  kedvűek  szelfiket  mutattak  be.  A 
nagyobbak  PowerPoint  és  Prezi  segítségével  angol,  német  és 
magyar nyelven tartottak előadást Petőfi Sándorról, családjáról, 
szerelmeiről, barátairól, a forradalomban és a szabadságharcban 
betöltött szerepéről. A kisebbek előtt történelmi film elevenítette 
meg az 1848-’49-es eseményeket.
Különösen  emlékezetesek  voltak  a  Petőfi-verseket  megjelenítő 
produkciók,  amelyekben  egy-egy  diák,  vagy  osztályközösség  a 
számára kedves költeményt adta elő jelenettel, hangszerkísérettel, 
zenei aláfestéssel.

A projekt zárásakor többen oklevelet vehettek át a kimagasló munkájukért, majd ünnepi műsorral emlékeztünk meg a jeles ünnepről.
A cikk készítői: Az újságíró szakkör tagjai

Minden zeneiskola számára szakmai szempontból fontos a 
művészeti tanulmányi versenyeken való részvétel, melyek 
alkalmával összevethető a legfelkészültebb növendékek szakmai 
tudása, és ez által mérhető az intézményben folyó szakmai munka 
színvonala. Az eredményes felkészülés több tanórán kívüli 
foglalkozás megtartását igényli és igen komoly otthoni gyakorlást 
a benevezett versenyző részéről.
Március  9-én  Mezőtúron    került  megrendezésre  a  XVII.  Jász  - 
Nagykun –Szolnok Megyei Szolfézsverseny, melyen a túrkevei 
Egressy  Béni  Zeneiskolát    a  III.  korcsoportban  Kereszti  Édua 
Sarolt képviselte. A verseny előtt kitűzött célok közt szerepelt az 
előző verseny kiírásban elért eredmények túlszárnyalása - a 100% 
teljesítmény elérése. 

Hála Istennek az elvégzett szakmai munka meghozta 
eredményeit,  melynek  köszönhetően  Kereszti  Édua  Sarolt  az 
I.  díjon  kívül  a  szakmai  zsűri  a  versenyen  nyújtott  kimagasló 
teljesítményéért Különdíjban is részesítette, és felkészítő 
tanárnak a legeredményesebb felkészítő tanárnak járó Oklevelet 
adományozta. 
Ez az eredmény, ahogyan a „Szeretet ünnepén” karácsonyi 
hangverseny  sorozaton  kis  tehetségek  által  előállított  kisebb  – 
nagyobb  zenei  produkciók  tanúsítják,  hogy  a  megalapításának 
negyedévszázados jubileumát ünneplő Túrkevéért  Alapítvány 
i s k o l a a l a p í t ó   s z á n d é k a i   n e m   v o l t a k   h i á b a v a l ó k .                                                       
                                              
                Pujov Jenő, intézményvezető

Zeneiskolai hírek

BUDAÖRS KUPA
Hat  ország  58  klubja,  köztük  hét  külföldi  csapat,  összesen  83 
leány, 424 fiú, mindösszesen 507 versenyző indult a VII. Budaörs 
Kupa  versenyén.  I.  helyen  Bulgária,  II.  helyen  Magyarország, 
III. Románia, IV. Szerbia-Montenegro, V. Szlovákia, VI. helyen 
Ukrajna végzett. Túrkevét hét ifjú versenyző képviselte. A 
végeredmény egy arany, két ezüst, egy bronz, két ötödik helyezés. 
A csapatversenyben az 58 klubból a 22. helyen zártunk.
Eredményeink:
U-10 korcsoportban: Ferencz Janka III. hely, Pető Péter V. hely, 
Horváth Orsolya nem ért el eredményt.
Diák “B” korcsoport: Horváth Csongor V. hely
Diák “A” korcsoport: Fekete Viktória II. hely
Serdülő  korcsoport:  Kovács  Zoltán  I.  hely,  Balogh  Sándor  II. 
hely.  Mindkettőjük  egy  csoportban  indult.  Kemény  küzdelmek 
után bejutottak a döntőbe. Bírói döntéssel Kovács Zoltán került 
ki győztesként.
A judokák ismét méltóképpen képviseltétek Túrkevét.

Ozsváth Attila

A  Kaszap  Nagy  István  Református  Diáksport  egyesület  torna 
szakosztálya nemes cél érdekében hívta fel a város figyelmét egy 
új  tornaterem  kialakításának  támogatásra. A  nagy  érdeklődésre 
való tekintettel március első hétvégéjén jótékonysági bált 
szerveztünk.
Rendezvényünk alkalmával, óvodás- és kisiskoláskorú 
tornászlányaink  bemutatója  fogadta  a  kedves  vendégeinket.  A 
táncos  mulatság  mellett  pedig  tombolasorsolás  és  a  licitálásra 
kerülő  sportrelikviák  színesítették  programjainkat. Az  árverésre 
fenntartott sporttárgyak között szerepelt Berki Krisztián Olimpiai 
Bajnok tornász és Böczögő Dorina kétszeres Olimpikon tornásznő 
felajánlásai.
A  bál  teljes  bevételét  a  néhány  éve  lezárt  Árpád  utcai  iskola 
átalakítására  fordítjuk  a  szertornasportágnak  megfelelően,  így 
a  közel  ötven  fővel  rendelkező  szakosztály  edzésmunkájához 
szükséges körülményhez juthat.
Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani  az  erőn  felül  támogató 
szülőknek,  a  Célbeton  Kft-nek,  mint  főszponzornak,  Túrkeve 
város  önkormányzatának  és  a  mindenkinek,  aki  támogatásával 
segítette elképzeléseinket.                              Nagy Ibolya

Tornászbál- Új tornaterem
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A hatékonyabb ügyintézés érdekében 
2016 márciusában ügyfélhívó rendszert 
telepítenek.
A  Magyar Posta az ország  legnagyobb 
forgalmú postáin folyamatosan építi ki 
az ügyfélhívó rendszert. Országszerte 
már csaknem 140 postán használhatják az 
ügyfelek. A túrkevei postán 2016.03.08-án 
a mai kor igényeinek megfelelő ügyfélhívó 
rendszert vezetett be a Magyar Posta.
Az ügyfélhívó rendszer segítségével 
strukturáltabbá, hatékonyabbá válik 
az ügyintézés, és kényelmesebbé a 
szolgáltatások igénybevétele. Amennyiben 
az ügyfél a sorszámkiadónál megfelelő 
szolgáltatást választ, nem fordulhat elő 
olyan  eset,  hogy  rossz  pultnál  várakozik, 
és ez csak akkor derül ki, amikor mársorra 
került. Ha valaki több szolgáltatást 
is igénybe szeretne venni, amit egy 
munkahelyen nem lehet megoldani, 
akkor az első munkahely átirányítja a 

másodikhoz. Nem kell új sorszámot kérnie, 
mert a rendszer besorolja a várakozók 
közé.

Túrkeve postán elérhető szolgáltatások:
- Bankszámla szolgáltatás
- Posta Személyi Kölcsön
- Befektetési termékek
- Betéti termékek
- Csekkbefizetés (bankkártyás, készpénzes)
- Kincstári Takarékjegy
- Lakás-előtakarékosság
- Életbiztosítás
- Gépjármű-biztosítás
- Casco
- Otthonbiztosítás
- Utasbiztosítás
- Balesetbiztosítás
- Csomagfeladás
- Csomagtárolás
- EMS-feladás
- EMS kézbesítés

- Levélküldemények feladása
- Postán maradó küldemények kézbesítése
- FŐGÁZ Ügyintézési pont
- TIGÁZ Ügyintézési pont
- EON Ügyintézési pont
- Gépi szerencsejáték
- Első napi bélyegzés

A túrkevei posta nyitvatartási ideje:

Hétfő: 8:00-16:00-ig
Kedd: 8:00-16:00-ig

Szerda: 8:00-18:00-ig
Csütörtök: 8:00-16:00-ig

Péntek: 8:00-15:00-ig
Szombat: 8:00-11:00-ig

Vasárnap: Zárva

5420 Túrkeve, Széchenyi utca 36. 

Magyar Posta Zrt.

Újítás a túrkevei postán!

2016. január 6-án szerda reggel, amint a festői szépségű Zsámbéki 
medence,  kanyargós  útjain  haladtunk  Szilágyi  Károly  túrkevei  
pedagógus-  és  futball-legenda  özvegyéhez Anikó  nénihez.  Vali 
lányom  megkérdezte: Apa  hogy  lehet  az,  hogy  egy  pedagógus 
család -pályafutásuk fiatal éveit is beleértve- hosszú éveket tölt 
el a szeretett alföldi kis városban Túrkevén? Aztán egyszer csak 
az  ország  távoli  környezetébe,  -ami  persze  tényleg  szép  hely- 
költözik  el.  Pedig  a  mai  napig  tisztelik,  szeretik  a  kis  alföldi 
várost, ahova sikeres pedagógusi pályafutásuk, Karcsi bácsi 
futball szeretete, illetve rokonaik barátaik szeretete köti őket. A 
hosszú, és sajnos a végén szomorú történet miatt, válaszomban 
kapkodva  beszéltem  az  élet  váratlan  eseményeiről,  a  gyerekek 
kötelességeiről, ha a szülők megöregednek. De a témát a végén 
azzal zártam le: most Anikó nénitől megkérdezzük ezt is!
Közben  a  megadott  címre  érkezve  Anikó  néni  lánya  Szilágyi- 
Artner Szilvia fogadott bennünket.  
A  lakásba  lépve,  Anikó  néni  halkan  mondta:  “Bartha  Jóska 
villanyszerelő”, mivel megismert, hisz sokat találkoztunk 

Látogatóban özv. Szilágyi Károlyné Anikó néninél
Túrkevén,  munkánk  végzése  során. A  virágcsokor  átadása  után 
egy csendes kis szobába vezettek be bennünket, ahol rend csend 
nyugalom, az öregedés békés elfogadása áradt felénk.
Az első kérdés után Anikó néni lelkesen mesélt a múltról. 
Vali  lányom  pedig  meghatódva  hallgatta,  az  autóban  ide  jövet 
nekem  szánt  kérdésre  a  választ.  1996-ban  váratlanul  elhunyt  a 
szeretett férj Szilágyi Karcsi bácsi, és neki nem volt más lehetősége, 
hamarosan a lányai közelébe, a fővárosi agglomerációba költözött. 
Először önállóan, aztán Szilvia lánya sajnálatos korai özvegységét 
követően  a  kisebbik  lányához  költözött,  hogy  segíthessen  neki. 
Közben  felcseperedett  a  kisebbik  unokája  is,  Igor  és  most  már 
inkább Anikó néni számíthat az unokáira és a gyerekeire.
A  házigazda  nem  várva  meg  a  következő  kérdést,  beszélt  az  ő 
tanári diákotthoni fantasztikus pályafutásáról, Karcsi bácsi 
pedagógusi  illetve  futballista  sikereiről,  és  egy  idő  után  kicsit 
fáradtabban ugyan, de tisztán emlékezve ecsetelte a férje 
szerkesztette „Túrkeve Város Sportjának 75 éve” c. könyv 
szorgalmas kitartó írását. Fotókat nézegetve mesélt gyermekeiről 
unokáiról rokonairól. 
Még a végén a könyvírás körülményeiről kérdezgetve elő került 
az eredeti kézírást az eredeti fotókkal, és Szilvia megkért, 
juttassam  el  a  Kevi  Múzeumnak.  Mivel  e  könyv  megírásának 
körülményei, annak futballal kapcsolatos tartalma, Szilágyi 
Károly  futballista  múltja,  feltétlenül  kell  hogy  szerepeljen,  a 
Futballtörténelmünk…Túrkeve című dokumentumfilmben, ezért 
megígértem,  a  digitalizálás  után  átvételi  elismervény  ellenében 
juttatom  el,  a  végső  megérdemelt  helyére,  a  Finta  Múzeumba. 
Búcsúzáskor  Anikó  néni  hangjában  honvágyat  éreztem,  amint 
halkan azt mondta. Jó lenne még találkozni. Én pedig megígértem 
neki,  amint  lehetőségem  lesz,  ismét  eljövök. A  sors  úgy  hozta, 
hogy 2016. január 22-én ismét találkozhattunk.

Bartha József
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Aggódva követtük nap mint nap a 
híreket, amelyek Szurcsik István 
egészségi állapotáról szóltak. Életének 
utóbbi negyedszázadát a Nagykunság 
ősi  városában,  Túrkevén  töltötte,  de  ide 
kötötte fiatalkori éveinek minden pillanata 
is.  Hiszen  a  Varsóban  1953-ban  szerzett 
agrármérnöki-diplomáját követően a 
túrkevei szövetkezeti tevékenységének 
kezdete jelentette számára azt, hogy 
életének minden szála a mezőgazdasághoz 
köti végérvényesen.
Vezetői képessége hamarosan kitűnt 
munkatársai közül, szakmai tudását 
egyre magasabb beosztásban fejthette 
ki.  Egészen  fiatalon  már  a  helyi  Vörös 
Csillag Termelőszövetkezet elnökeként 
végezhette munkáját. Munkatársai, 
beosztottjai előtt szerénységével, szakmai 
elkötelezettségével  és  alázatával,  mások 
iránti megbecsülésével hamarosan 
tekintélyt szerzett.
Túrkevén kötött házasságot, egy leány és 
egy fiúgyermeke született, felnőtté vált 
gyermekei négy unokával ajándékozták 
meg.
1974-ben, a túrkevei szövetkezetek 
egyesülését követően, a Bács-Kiskun 
megyei Hercegszántóra költözik, 
szülőhelyéhez közel, a családjához, 
szüleihez.  Ahogy később elmondta,nem 
akart elsőszámú vezető lenni az új  
munkahelyén, középvezetői tisztséget 
szeretett  volna  kapni,  ilyen  beosztásban 
kívánta  kamatoztatni,  az  akkor  már  két 
évtizedes szakmai ismeretét.
A szándéka nem valósulhatott meg, 
a hercegszántói emberek hamarosan 

SZURCSIK ISTVÁN 
(1930. 02. 24. Dávod - 2016. 03. 23. Szeged)

észrevették azt a vezetői képességet, 
kemény akaratot, amellyel rendelkezett. 
Vállalta a szövetkezeti tagok kérését, 
javaslatát, amelynek következtében 
elnökké választották. Az ezt követő másfél 
évtizedben eredményes, sikeres munkát 
végzett Hercegszántón.
A nyolcvanas években megözvegyült, 
imádta gyermekeit, unokáit. Amikor 
nyugdíjas lett, visszaköltözött a 
Nagykunságba, Túrkevére. Boldog 
napok  voltak,  amikor  az  ifjú  családtagok 
tartózkodtak, nyaraltak a nagyapánál, 
sokszor mesélte, hogy mivel is várja őket, 
miközben már érkezésük előtt megtervezte 
a programot: kerékpártúra Ecseg-pusztán, 
strandolás, a nap élményeinek „csokorba-
kötése”.
Most már nemcsak vendégként jött 
Túrkevére, hanem életvitelszerűen is 
fiatalkori életének helyszínére költözött.
Amikor 1990-ben bekapcsolódott a 
túrkevei  közéletbe,  úgy  fogadták  a  város 
lakói,  mintha  az  előző  15  esztendőt  nem 
egy másik településen töltötte volna.
Kettőnk közötti első személyes 
találkozásra is 1990-ben került sor. Néhány 
hónappal ezelőtt (2015. decemberében) 
hosszasan beszélgettünk egymással, 
amikor szóba került a megismerkedésünk 
is. Elmondtam akkor, hogy én 1976-
ban kezdtem Túrkevén az állatorvosi 
munkámat,  akkor  ő  már  Herczegszántón 
dolgozott,  de  a  túrkevei  emberek  annyi 
sok pozitív emléket soroltak nekem, hogy 
szinte  mindent  tudtam  róla.  Már  „csak”a 
személyes találkozás hiányzott…
Csodálkozott az általam elmondottakon… 
Aktív  közéleti  munkása  lett  a  városnak, 
hiszen  1990-ben,  1994-ben  és  1998-ban 
egyaránt a Munkáspárt önkormányzati 
képviselőjévé választotta a lakosság. 
Sokoldalú tudását folyamatosan 
fejlesztette, frissítette, amelyet 
képviselőként is hasznosított.
2000-ben lemondott képviselői 
mandátumáról, de az aktivitása, 
érdeklődése a város ügyei iránt nem 
csökkent.  Élénken  érdeklődött  a  Leader 
vidékfejlesztési  programok  iránt,  előbb  a 
Tíz  Kun  Település  Akciócsoport  majd  a 
Nagykunságért Leader Vidékfejlesztési 
Nonprofit  Kft  szakmai  tanácsadója  lett, 
önkéntes munkásként.
2004-ben  „Túrkeve  Városért”  kitüntetést 
adhattam át polgármesterként az 
Önkormányzat  döntése  alapján,  szakmai, 
közéleti munkája elismeréseként.
Új fejezet kezdődött életében, 2004 
tavaszán, amikor is Túrkeve testvérvárosi 
kapcsolatot létesített a dél-kelet-

lengyelországi, Krakkó közeli, Porabka 
településsel.  Több  mint  50  év  telt  el  a 
varsói diploma megszerzése óta, az eltelt 
fél évszázad során nem használhatta 
lengyel  nyelvtudását.  Ettől  a  pillanattól 
kezdve azonban a két város kapcsolatának 
fontos  láncszeme  lett.  Lengyel  barátaink 
azonnal szívükbe zárták a szerény, 
szolgálatkész, tenni akaró embert. A 
lengyelek vendégeként járva Porabka 
utcáit, nagy örömmel üdvözölték őt. 
Elmesélte, hogy miként igyekezett 
felfrissíteni az ötven éve szunnyadó 
lengyel  tudását,  miként  igyekezett  a  fél 
évszázad alatt keletkezett új kifejezéseket 
megismerni.  Tíz  éven  keresztül  állandó 
útitársunk  volt  lengyelországi  utazásaink 
során, az utóbbi két évben már nem 
vállalta a hosszú buszos utazást, de amikor 
a lengyelek érkeztek Túrkevére, örömmel 
töltötte  velük  az  időt.  2008-ban  Porabka 
Díszpolgára kitüntetéssel ismerték el 
lengyel  barátaink  fáradhatatlan,  önzetlen 
munkáját.
Természetesen a határon túli magyarokkal 
való kapcsolatépítésben is szívesen vállalt 
szerepet: a Vajdaságban Újvidéken, a 
Kárpátalján Rahón és Nagybocskón, 
Partiumban Nagyszalontán élő 
honfitársainkkal ápolt baráti kapcsolatot.
A  dr.  Balogh  János  ökológus  professzor 
nevével fémjelzett, évente megtartott, 
Nagykunsági-Nagy-Sárréti Tájökológiai 
Konferenciákon is élénk figyelemmel 
kísérte  a  tudományos  kérdések  legújabb 
felvetését, a megoldási javaslatokat.
Birtokában volt a legfrissebb napi 
eseményeknek, szakmai ismereteit a 
folyóiratok tanulmányozásából szerezte, 
többek között a História és a Közgazdasági 
Szemle voltak kedvenc olvasmányai. 
Az élethosszig tartó ismeretszerzést 
gyakorlatban valósította meg.
A  Városi  Nyugdíjas  Klubnak  és  a  Kevi 
Érdeklődők Klubjának is aktív tagja volt, 
miközben a városi rendezvényeket is 
szorgalmasan látogatta.
Eszmei hűségét, következetességét 
bizonyítja, hogy 1953-től párttag, bár 
pártja neve változott, ő kitartott. A 
Munkáspárt Központi Bizottságának 
volt  tagja  1989-től,  miközben  az  Etikai 
Bizottság elnöke is lett. Munkáját az 
„Arany  Csillag”  kitüntetéssel  ismerték  el 
80. születésnapján.
Szurcsik István eltávozásával szegényebb 
lett az a közösség, amelynek alkotó tagja 
volt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

dr. Szabó Zoltán
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Minden munkát lehet tisztességesen, hozzáértően végezni. Ahogy 
a  csillag  megy  az  égen.  A  lakossági  szilárd  hulladékszállítást 
is.    Óvodáskorú  gyerekektől  lehet  hallani,  hogy  tűzoltó,  orvos 
vagy  kukás  szeretne  lenni.  Emil  napján  látom  az  ajtóból,  hogy 
a  kihelyezett  szabvány  gépi  ürítésre  alkalmas  kukám  mellett 
megáll a szállító jármű, ennek ellenére a kukát nem ürítik, meg 
sem próbálják. Egy piros figyelmeztető lapot helyeznek el rajta. 
Nyakamon marad a szemét, ráadásul fizetek érte. Akkor is fizetek, 
amikor nincs kihelyezés. Ez teljes ráfizetés. Olvasom, hogy 
javítanom  kell  a  kuka  fülét,  mert  nem  üríthető.  Említettem  az 
előbb meg sem próbálta az ürítést a hulladékkezelő szakember. 
Vélt  hatalommal  él  vissza,  plusz  pénzt  kap  érte? Az  egyik  fül 
tényleg sérült, de még hatvan ürítést kibír, jöjjenek, nézzék meg. 
Miként sérülhetett a fül? Ürítés közben. Szóval, aki megrongálta 
pontosan Ő nem üríti a kukát. Mi a 11.§? Annak a rendeletnek a 
paragrafusa, amely alapján az ideiglenesen július 31-ig nyakunkba 
szakadt NHSZ végzi a hulladékszállítást és leírja, mikor tagadhatja 
meg azt. A honlapjukon találtam régen is ez alapján szállítottak a 
keviek, ez a rész nem lett módosítva. A felsoroltak egyike sem 
vonatkozott rám így azonnal fellebbeztem. Láttam a rosszindulatú 
szemétséget,  no  amilyen  a  mosdó  olyan  a  törölköző.  Mivel 
távolodtak egy kerítést áttörő migráns elszántságával adtam 

elő sérelmem. Lapítottak, majd feltették a kukát és gépi ürítést 
alkalmaztak. Eddig nem volt üríthető most hirtelen azzá vált pedig 
végig  rajta  volt  a  piros  cédula.  Elbizonytalanodtak,  mert  nem 
tudták milyen szabályok alapján dolgoznak, elég ismerni a zöld 
és piros gombokat. A hetvennyolc éves Marika néni, ha ugyanígy 
jár, annak nyakán marad a szemét. Fellépésemre, ami lelket ért, 
mint  csizmadiában  a  bontófésű  megjelent  a  gépkocsivezető  is. 
Feszített, mint két cső kukorica egy zsákban. Előtérbe helyezve azt 
a lehetőséget, hogy megver mivel ilyen embert szokott reggelizni. 
Ez a munkaköri leírásában szerepelhet? Van amikor férfi ember 
nem hátrálhat meg ezt olvashatta le arcomról mert visszavonult. 
Nem azt mondta, hogy kedves uram, tisztelt ügyfelünk, ön eleibe 
választotta a nyelvét ne hőbölyögjön mint a bolond toklyó. Üzleti 
szabályzatunk alapján tagadjuk meg a szállítást. Készítsünk 
jegyzőkönyvet, fotót. Csodálkozok a cégen, hogy nem készíti fel 
az  embereit.  Hagyja  őket  szubjektív  ügyfél  ellenes  döntéseket 
hozni  vagy  a  kapcsolat  minősége  érdektelen,  hiszen  minden 
körülmények  között  fizetnünk  kell.  Bosszankodtam,  hogy  ilyen 
helyzetbe  hoztak  és  türelmem  vesztettem.  Várom,  hogy  a  cég 
vagy munkatársai közösségi hálón ismerősnek jelöljenek. 
                              
                                                                                      Darvasi Róbert

Kuka 11.§

Még egyszer az országutakról. Hol van az útkaparó? Aki minden 
kátyút számon tartott a szakaszán és fűtési szezonban is hagyta 
élni az út menti fákat. A kátyú pedig csak ideig-óráig bosszantotta 
a  közlekedőket.  A  közútkezelők  a  modernkori  útkaparók  azt 
mondják  -  akkor  dolgozunk  jól,  ha  nem  is  tudják  az  autósok, 
mit csinálunk. Csak azt látják, hogy jó úton, biztonságban 
közlekedhetnek.  Számunkra  ez  már  több  mint  érdekes,  csak 
nézünk mint Rudi bácsi a kevi  postán a sorszám automatára.
Kevi vonatkozásában az új útkaparók, hogy mit csinálnak? Nem 
tudni. Kuncsorba felé közlekedni balesetveszélyes. Mezőtúr felé 
dettó. Mivel ezek az utak négy számjegyűek a felújításuk sorra 
elmarad. A főutak karbantartása mindent felülír. Az évek múlnak 
nincs  elmozdulás  csak  ígérvény. A  megyei  főútkaparó  csak  az 
irányba  tud  indulni,  hogy  néhány  kátyút  eltüntet  nem  tud  utat 
építeni. Kivonulnak az emberei egy kicsit toporognak reggeliznek, 
majd ebédelnek és már itt a munkaidő vége. Szinte fölösleges 
hozzáfordulni. A lapátos foltozás már nem megoldás.
Kibicnek  semmi  sem  drága.  Országos  szintű  útkaparóhoz  kell 
fordulnunk nem a harmadik helyetteséhez akit nem érdekel a mi 
nyűgünk és lerázza vezetőinket. A  választási ciklusok száma csak 
gyarapszik, de az országutjaink ügyében nem tudtunk előre lépni. 
A keviek értik, hogy a város csak kérhet, esedezik, fohászkodik. 
Jelzésünk alapján az országos főútkaparónak kellene felérni 
sütnivalóval,  hogy  baj  van. A  vágyódás  és  az  akarás  egyszínű 
akkor mi a gond? A városvezetés deputációja feltehetően mindig 
üres  kézzel  ment,  illetve  kitöltetlen  ígéretekkel  érkezett  haza. 
A  deputáció  rég  használt  szó  szándékkal  alkalmazom.  Jóval 
régebben a küldöttség kócsag és darutollal, teknősbékával 
érkezett kérelmét előadni. Hívjuk meg a döntést hozó útkaparót 
nem  a  hetedik  helyettest,  vagy  jöjjön  az  is.  Fürödjön  egyen, 
igyon, szaftozza le a fehér abroszt. Mutassuk meg utjainkat. Ja 
ez korrupció! Ugyan olvassanak már bele az országos hírekbe ez 
nem az.  Adjunk neki hivatalos nevet “ Konferencia az úthálózat 

fontossága  és  az  alföldi  ember  lelkülete”  címmel.  Lehet  más 
huncutság, a kevi embert ezzel jól meg van áldva. Csak haladjunk 
már. Csak haladjunk, mert az utjainkon nem lehet. Ütni kellene 
a vasat, alakítsuk sorsunkat. Intézzük a dolgainkat magunk, 
hitelesebb  az  előadásunk  mintha  közbenjárót  más  képviselőt 
bíznánk  meg.  Vigyünk  rövidfilmet  profi  rendező  által  készítve. 
Nem profitálunk abból sem, hogy a szomszéd faluban él a megyei 
útbiztos. A  foltozás  már  kevés,  hiába  jön  a  jó  idő  ez  a  lapátos 
egyszerű módszer nem megoldás. 
Sopánkodunk,  hogy  fogy  a  kevi.  Elvándoroltak.  Kovácsoljunk 
belőle előnyt. Keressük meg őket, biztosan van közöttük olyan aki 
tudna segíteni az ügy előre mozdításában, kapcsolat rendszerével. 
Talán ennyin múlik, hogy megkezdjék a felújítási terv elkészítését 
és  a  terv  jóváhagyása  után  másnap  a  gyakorlati  munkát.  Értik 
mire gondolok az elszármazott oda szól ismerősének akivel 
teniszezni  szokott,  hogy  “  nézzél  már  rá  ezekre  a  keviekre”. 
Vagy marad a komótos, kivárós, belenyugvós kevi módi. A másik 
megoldás, ne örlődjünk ne kínlódjunk zárjuk be kevit. Ezt már 
hallhatták tőlem. Tibi komám majd mondja, hogy” mindez száj 
karate,  szájtépés  csak”.  Talán    igaza  van,  hiszen  március  12-
én  a  figyelemfelhívó  félútpályás  lezáráson  nem  vettem  részt. 
Kisújszállás  felé  hagytam  el  kevit  nejem  akarathajlítása  okán.  
A  volt  Népstadion  szomszédságában  parkoltam,  amit  elfognak 
bontani. Gondoltam a keviekre. Az útlezárás hangosabbat szólna, 
ha a szervizúton történe akadályozva az 50 ezer köbméter beton 
és vasbeton elbontását vagy a 170 ezer köbméter föld mozgatását. 
Mibe  kerülhet  a  bontás  és  mibe  kerülhet  az  új  stadion  építése? 
Nem is folytatom. Azt mondhatná valaki, hogy ez az ember nem 
veszi észre a réten a virágokat csak kesereg. Észreveszem a szépet 
is a virágokat is csak ilyenkor szoktam kutyagumiba lépni vagy 
kátyúba hajtani.

                                                                                    Darvasi Róbert

A pálya széléről
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Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. és Túrkeve 
Város Önkormányzata 

2016. április 18-21 között
a közszolgáltatás keretében ingyenes

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ

A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék 
mellett selejtezések, nagy takarítások alkalmával, eseti jelleggel 
nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt 
bútorok,  lomhulladékok  is  felhalmozódhatnak.  Ezek  lakossági 
gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban.
A  2016.  április  18-21-ei  akció  során  lehetősége  van  Túrkeve 
település valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában 
keletkező lomokat, selejtezésre került használhatatlan bútorokat 
ingyenesen elszállíttathassa. Az akció során összegyűjtött 
hulladék a Kétpói Regionális Hulladékközpontba kerül.

A  lom  hulladék  elszállítása  az  egyéb  kommunális  hulladék 
elszállításával azonos gyűjtőnapon történik.Ezért kérjük, 
hogy 2016. április 18-21 (hétfő-csütörtök) a szokott módona 
hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom 
hulladékot.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás 
(lomhulladék elszállítása is) ünnepnapokra, munkaszüneti 
napokra tekintet nélkül történik.

Amit elszállítanak a Lomtalanítási  Akció keretein belül: 
kidobásra szánt nagyobb méretű használati eszközök (pl. taliga, 
hordó), bútorok (pl. szék, ágy, szekrény).

Ne helyezzen ki:
-Építési és bontási hulladékot (Elszállítása külön megrendelhető 
az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati 
irodáján.)
-Veszélyes  hulladékot  (Ezek  a  típusú  hulladékok  leadhatók  a 
hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről 
tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján.)
-Kertgondozásból származó zöldhulladékot
-Elektronikai hulladékot (Ezek a típusú hulladékok leadhatók a 
hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről 
tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján.)

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal 
ügyfélszolgálatainkat!

Szolnok - Belvárosi Ügyfélközpont: 
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9.      
(Polgármesteri Hivatal épülete)     
Telefon:(+36 56) 503-569     
E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Szolnoki Információs pont:
H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: 56/511-430, 56/511-440
E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Web: www.nhszszolnok.hu

További hasznos információk érhetők el weboldalunkon a 
www.nhszszolnok.hu oldalon.

LOMTALANÍTÁS TÚRKEVÉN!
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A  méhnyakrák  szűrés  az  orvoslás  sikertörténete.  A  méhnyak 
jól  vizsgálható,  feltárással  láthatóvá      tehető.  Jól  ismerjük  a 
méhnyakrák  okát,  biológiai  viselkedését,  lefolyását.  Az  ezzel 
kapcsolatos teendők is kikristályosodtak.
Az elnevezés félrevezető, mert nem magát a kifejlődött 
méhnyakrákot keressük, hanem az úgynevezett rákmegelőző 
állapotokat, melyek kezelhetők. A vizsgált személy részére többlet 
terhet,  időt  vagy  kellemetlenséget  nem  jelent,  mert  egyszerű 
nőgyógyászati vizsgálat kapcsán, annak részeként elvégezhető.
Jelenlegi gyakorlatban a rákszűrést évente ajánljuk és két részből 
áll. Egyik része a cytológia, amikor a rákszűrés során levett sejtek 
mikroszkópos  vizsgálata  történik.  Másik  része  a  kolposzkópia, 
ahol a méhszájat mikroszkóppal megtekintjük.
A betegséget a HPV (Humán Papillóma Vírus) bizonyos 
alcsoportjai okozzák. Jelenléte a méhnyak hámjában kimutatható 
és meghatározható. A közeljövőben ez is a rákszűrés részévé fog 
válni. Ez eredményezheti a méhnyakrák szűrés érzékenységének 
és pontosságának növekedését. 
Az  ok  ismerete  lehetővé  tette  a  méhnyakrák  elleni  védőoltás 
kifejlesztését, ennek beadása minden nőnek ajánlható.  A 12 
évüket  betöltött  lányok  részére  ingyenes,  iskolai  kampányoltás 
keretein belül.

Felhívjuk a figyelmet az egyéb daganatokkal kapcsolatos 
éberségre, így az emlő havonta végzett önvizsgálatára, a vérzések 
regisztrálására (Menses naptár).
Minden  nő  és  anya  érezze  kötelességének,  hogy  nőismerőseit 
(családtag, rokon, munkatárs, stb.) biztassa a nőgyógyászati 
rákszűrésen való megjelenésre.
A  Mezőtúri Kórház Egészségfejlesztési Irodája rendszeresen 
szervez nőgyógyászati rákszűrést. Ennek célja a vizsgálat 
„népszerűsítése”, de nem pótolja az egészségtudatos magatartáson 
alapuló évenkénti önkéntes megjelenést. 
Magyarországon évente mintegy 500 nő hal meg méhnyakrákban. 
Ennek nem lenne szabad megtörténnie, a világ fejlettebb 
országaiban  ez  a  súlyos,  senyvesztő,  nagy  szenvedéssel  járó 
megbetegedés ma már ritkaságként fordul elő.

Dr. Ádám István szülész-nőgyógyász főorvos
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11

Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com

A gerincpanaszok számos formájával 
találkozunk, mindenki tapasztalhatta 
környezetében vagy saját magán, a kínzó 
hátfájás  kellemetlen  tüneteit.  Az  ágyéki 
(lumbális) gerincbántalmak előfordulása a 
leggyakoribbak.
A háti gerincszakaszon jelentkező 
fájdalmak inkább serdülőkorban, fiatal 
felnőttkorban jelentkezhetnek, és általában 
a gerincferdüléshez, vagy a hanyag 
tartáshoz társulnak. A nyaki gerinc-
panasz – hajlamtól és életmódtól függően 
-, bármikor jelentkezhet. A fájdalmak 
lehetnek  akutak,  mint  pl.  porckorongsérv 
esetén, tarthatnak egy-két hónapig, illetve 
krónikusan évekig elhúzódhatnak.
A derékfájásnak ezeken kívül még 
egyéb oka is lehet, pl. izom-, szalag-, 
ízületi húzódások, rándulások, törések, 
a gerinccsatorna szűkülete, a gerinc 
alaki, görbületi elváltozásai, a csigolya 
összenyomásos törése, ízületi gyulladása.
A gerincpanaszok fiatalkori 

előfordulásában általában genetikai, 
fejlődésbeli és alkati tényezőknek, 
illetve az életmódbeli sajátosságoknak 
tulajdonítanak szerepet.

Megelőzés:

-A gerinc alapvető védelme a helyes 
testtartás,  a  jó  erőnlét,  a  helyes  emelési 
technika. A helyes tartás megéreztetése és 
megtanulása fontos szempont.
-Rendszeresen tornázzunk szakember 
irányításával!
-Nagyobb súlyokat egyenes háttal, inkább 
csípőből javasolt emelni. A hátizom-erősítő 
gyakorlatok  és  az  úszás  szerepeljenek  a 
mindennapjainkba!
-Kerüljük a gerincet megterhelő sportokat, 
hobbikat,  pl.  hosszútávfutás,  motorozás, 
különböző ugrással járó tevékenységek, 
nagy súlyokkal végzett súlyzózást. 
Próbáljuk az ideális testsúlyt megőrizni.
-Figyeljünk  az  alvás  körülményeire  is,  a 

matrac kiválasztásánál vegyük igénybe 
szakértő segítségét.
-Mivel a nikotin rontja a porckorong 
vérellátását, a csontok anyagcseréjét, 
és  elősegíti  a  csontritkulás  kialakulását, 
érdemes a dohányzásról is leszokni.

A megelőzés és a tünetek enyhítése 
érdekében az Egészségfejlesztési Irodában 
ingyenesen elérhető testmozgás 
szaktanácsadással és programokkal 
(gerinc- és válltorna, fitness jellegű torna, 
korcsoportonkénti torna, testsúlycsökkentő 
torna) várjuk a lakosok jelentkezését! 

Csányi Richárdné
gyógytornász

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda

5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11.
Tel: 06-56-550-427

efi.mezotur@gmail.com

A méhnyakrák szűrésről röviden

Gerincpanaszok

A GYÁSZOLÓ CSALÁD ÉS TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MÉLY FÁJDALOMMAL TUDATJA, HOGY

SZURCSIK ISTVÁN
AGRÁRMÉRNÖK, TÚRKEVE VÁROS VOLT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐJE, A TÚRKEVE VÁROSÉRT-DÍJ 

BIRTOKOSA, A LENGYELORSZÁGI PORABKA TELEPÜLÉS DÍSZPOLGÁRA

ÉLETÉNEK 87. ESZTENDEJÉBEN, 2016. MÁRCIUS 23-ÁN, ELHUNYT.

Példaértékű szakmai tevékenység és emberség mellett, kiváló közösségi személy volt, aki élete végéig szeretett városa, Túrkeve 
lakosságát szolgálta.

Szurcsik Istvánt Túrkeve Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

BÚCSÚZTATÁSA 2016. 04. 18-ÁN 13.00 ÓRAKOR LESZ TÚRKEVÉN, A VÉNTEMETŐBEN
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f Tűzoltósági hírek 
Eseményeinkről:  Március  1-én  a  szakközépiskola  területénkérték 
a segítségünket, ahol villamos csatlakozó vezeték bekötését 
akadályozó faágak eltávolítását kellett elvégeznünk. A március 5-én 
megrendezésre került tornászbál előkészületeiben segítettünk, ahol a 
dobogókat szállítottuk a sportcsarnokba. Elkezdődtek a fakivágások, 
gallyazások  a  hónapban  is  több  helyen  végeztünk  munkálatokat, 
többek  közt  a  Vass  utcában,  a  Rékasi  utcában,  a  Gumiklinika 
területén, a Kelemen és a Liget utcában, a Kuncsorbai országúton, 
ahol a fákról nagyobb ágak törtek le a nagy szél hatására. A városi 
strandfürdőnek is nyújtottunk segítséget, ahol vízóra aknából kellett 
nagy mennyiségű vizet szivattyúznunk, hogy az elzáró szerelvény 
hozzáférhető  legyen.  Március  14-én  a  városi  fáklyás  felvonulást 
biztosítottuk az esti órákban.  A rendezvény eseménymentesen 
zajlott le. Március 18-án az esti órákban jelzés érkezett, miszerint 
a Kisújszállás és Túrkeve között egy 15 személyes kisbusz árokba 
hajtott  és  oldalára  borult.  Egységünk  a  kisbuszt  talpra  állította, 
személyi  sérülés  nem  történt.  Március  23-án  immáron  harmadik 
alkalommal  végeztük  el  az  éves  minősítő  gyakorlatunkat,  mely 
egy összetett feladatsort foglalt magába. Útakadály megszűntetése, 
veszélyes anyag beazonosítása, beszorult személy kimentése 
feszítő-vágó  berendezéssel  illetve  emelőpárna  segítségével,  majd 
tűzoltási,  mentési  feladatok  sora.  A  minősítő  gyakorlat  a  Balai 
gazdasági  épület  illetve  bevezető  szakaszán  lett  megrendezve.  a 
Minősítést 13 fő kapta meg újabb egy évre. A minősítés, feltétele az 
önállóan  beavatkozó  Önkéntes  Tűzoltóság  működésének.Március 
27-én  szintén  a  Kuncsorbai  útra  kellett  egységünknek  vonulnia, 

ahol  egy  személygépkocsi  árokba  hajtott,  személyi  sérülés  nem 
történt,  az  anyagi  kár,  jelentős  volt.  Március  28-án  a  Túrkeve-
Mezőtúr  közötti  szakaszon  közúti  balesethez  vonultunk,  ahol  az 
úttesten  szétszóródott  alkatrészeket,  üvegszilánkokat,  olajfoltokat 
takarítottuk le. A balesetben személyi sérülés történt.
Túrkeve  Város  Önkormányzata  22/2008.(X.22)  sz.  rendeletének 
V.  fejezet 11.§ előírja az avar és kerti hulladék égetésének 
szabályait, amely a következőket tartalmazza: 1. Az avar és kerti 
hulladék ártalmatlanításáról elsősorban annak hasznosításával 
kell  gondoskodni,  amennyiben  ez  nem  lehetséges,  elszállításáról 
intézkedni kell. 3. Égetni csak megfelelően kialakított helyen 
a  tűzvédelmi  előírások  betartása  mellett  lehet.  4.  Avart  és  kerti 
hulladékot  közterületen  égetni  tilos.  5.  Az  égetés  belterületen 
október  1  és  április  30.  között,  szélcsendes  időben,  nagykorú 
személy  felügyelete  mellett  történhet  10:00-18:00  óra  közötti 
időszakban  a  hét  minden  napján,  vasárnapot  és  ünnepnapot 
kivéve. 6. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást 
vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon- meg kell 
szüntetni. 
Kérem  a  Tisztelt  lakosságot  ha  a  fenti  rendelettel  kapcsolatosan 
kérdése  merülne  fel,  forduljanak  hozzánk  bizalommal.  A  bajban 
segítünk! 

Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig  06/20-991-26-36, 06/56-361-100

Sörös Tibor pk.

A  következő  írás  a  Túrkeve  újság  egyik  1991-es  számában  volt 
olvasható. Így 25 év távlatából, sajnos napjainkban sem zárhatnánk 
megnyugtatóan,  ahogy  az  akkori  cikk  írója  sem  tehette.  Az  utóbbi 
hónapok  világméretű  eseményei  nem  afelé  mutatnak,  hogy  ez  a 
probléma valaha megoldódik. Magától biztosan nem is fog. De mi 
talán  tehetünk  érte,  ha  nem  fordítjuk  el  a  fejünket,  és  közelebbről 
vizsgáljuk a tényeket. (FZ)
 
A  háború,  háborúskodás,  szinte  egyidős  az  emberiséggel. A  benne 
résztvevők,  akár  védekezők,  akár  támadók,  mindig  megtalálták  a 
megfelelő  magyarázatot  tetteik  indoklására,  önmaguk  vagy  mások 
előtt való igazolására. Napjaink egyre inkább mélyülő „Öböl-
válságának” háborús konfliktusában mind többet hallhatjuk az 
iszlám  világ  szent  háborúra  való  felszólítását,  ami  végső  soron 
komoly veszélyeket rejt magában. Rovatunkban most ezzel a témával 
foglalkozzunk.

Az iszlám (mohamedanizmus) vallásalapítója Mohamed próféta, aki 
Kr. u. 570 körül született Mekkában. Magányt kereső, töprengő ember 
volt, akinek gyakran voltak álmai, látomásai. Egy ilyen alkalommal 
40  évesen  megjelent  neki  Gábriel  angyal,  aki  miután  megtanította 
imádkozni, azzal a feladattal bízta meg, hogy fellépésével megóvja 
az embereket Allah (Isten) haragjától.
Az  iszlám  szent  könyve  a  Korán,  amit  csak  Mohamed  halála  után 
állítottak  össze.  Benne  többnyire  Mohamed  kijelentéseit,  tanításait 
olvashatjuk.

Az iszlám egész elmélete és gyakorlata öt pilléren nyugszik:
1. Istenben és a prófétában való hit, a tanok igazságának elismerése 
(továbbá négy vallási kötelesség teljesítése)
2. Naponként ötszöri imádság, amelyet mosakodásnak kell 
megelőznie
3.  A  ramadán  havi  böjt,  amely  30  napon  át  minden  napkeltétől, 
napnyugtáig tart, s ezidő alatt sem enni, sem inni, sem dohányozni 
nem szabad (a hónap szentségének az a magyarázata, hogy ebben a 
hónapban adta az Isten az égből a Koránt)
4. A szegényeknek fizetendő adó (ingóságok után 2 és fél, 
mezőgazdasági  termékek  után  10  százalék)  ami  inkább  egyházi  és 

jótékonysági, mintsem állami adó
5. Zarándoklás Mekkába (életében legalább egyszer)
Az iszlám tanításait illetőleg a Korán alapján a lényeg négy pontban 
foglalható össze:
1. A cselekedetek a cselekvők szándéka szerint ítéltetnek meg.
2. Az ember azzal mutatja ki őszinte vallásosságát, ha nem elegyedik 
olyan ügybe, amely nem hozzá tartozik.
3.  Nem  igazhitű  az  ember,  mígfelebarátja  számára  nem  kívánja 
ugyanazt, amit önmaga számára kíván.
4.  Nemcsak  a  tiltott  dolgok  élvezetét  kell  kerülni,  hanem  olyan 
dolgokét is, melyeknek becsületes keletkezése iránt, nem forog fenn 
teljes bizonyosság.

Az iszlám teológiája mítoszokban és mesékben gyökerezik, egyisten-
hívők, akit angyalok sokasága támogat, világkormányzó munkájában, 
s eközben tetszése szerint szabja meg embereknek a sorsát, akikre 
haláluk után mennyország vagy pokol vár.
Az iszlám rendkívüli jelentőséget tulajdonít az „igaz hit” 
birtokosának.  Ez  legnyilvánvalóbban  abban  jut  kifejezésre,  hogy 
kizárólag az iszlám területeket tartják törvényes területnek, a 
többi  ország  „háború”  a  hadszíntér  (dár  al-harb)  területe. Az  ezen 
területen  élőket  szerződések  esetében  jogi  személyeknektekintik, 
egyébként pedig addig kell hadakozni ellenük, amíg meg nem adják 
magukat. A pogányokkal addig kell harcolni, míg fel nem veszik az 
iszlámot, míg az „Írás birtokosai”, vagyis a zsidók és keresztyének 
ha  megadták  magukat,  tovább  gyakorolhatják  vallásukat,  feltéve 
ha megfizetik a fejadót. Az iszlám hacias természete tehát a „szent 
háború” parancsában mutatkozik meg, s ennek a harcnak elsősorban 
is a próféta vallásánakaz elterjesztését kell szolgálnia.

A bevezetőben említett veszély napjainkban abban mutatkozik, 
hogy  most  még  csak  egy  iszlám  országgal  szembenálló  felek,  egy 
esetleges  „szent  háború”  -dzsihád-  elrendelése  és  annak  komolyan 
vételeesetén szembetalálják magukat az egész arab, iszlám világgal, 
s  ez  beláthatatlan  következményeket  vonna  maga  után.  Az  egész 
világgal együtt abban bízhatunk, hogy ez nem következik be.

Katona Gyula
református lelkész 

MÚLT-KOR
A Szent háború (dzsihád) a mohamedán vallásban
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Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Iroda:  5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. (volt TSZ 
iroda, az orvosi rendelővel átellenben) Új épület, I. 
emelet 9. ajtó. 

Telefonszám: 06-70/456-4204

Az alábbi tevékenységi körökben állok a Tisztelt 
Ügyfelek rendelkezésére:
- polgári, munkajogi, családjogi és válóperek
- elektronikus cégalapítás és változásbejegyzés
- cégek peres és peren kívüli jogi képviselete
- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási   
  eljárásban képviselet
- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás

Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én 
megoldom!

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Fizetett hirdetés Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetésFizetett hirdetés
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Ingyenes lakossági hallásszűrés a 
Dr. Nánási Lajos Egészségházban

2016. 04.15.   9.00-10.00 óra
2016. 05.13.   9.00-10.00 óra
2016. 06.10.   9.00-10.00 óra

Új bútorok széleskörű választéka, 
Szoba-, hálószoba-, nappali-, 

konyha-, étkező-, iroda-, kis- és 
kiegészítő bútorok

 
Kerti bútorok szezonális vására!

Műanyag székek, asztalok, garnitúrák,
Fa garnitúrák, fém hintaágyak!

Laminált padló 7-8 mm-es 
vastagságban, nagy színválasztékban, 

kiegészítőkkel

Szőnyegek nagy szín- és 
méretválasztékban

Ingyenes házhozszállítás!

Nyitva: H-P 8:00-12.00, 14:00-18:00,  
SZ 8:00-12:00

Tel: 56/362-495, 0620/4294629

GYÖNGY ÜZLETHÁZ
Túrkeve Herman Ottó tér 7.

Fizetett hirdetés

Tisztelt Anyukák és 
kismamák!

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket a már 
több mint két éve sikeresen működő online 
baba-mama boltunkra. Ahol újszülötteknek 

és iskolás gyemekeknek egyaránt 
megtalálhattok mindent, bolti ár alatt, 

egy helyen.
Például: pelenkák, törlőkendők, egyéb 

felszerelések, játékok, ruházat stb. 
Vásárlásra lehetőség van a facebook oldalon 

a Baba-mama kuckó csoportunkban, 
ahol több mint 10.000 termék közül 

válogathattok. Ha felkeltettük az 
érdeklődéseteket keressétek a csoportunkat 
a facebookon vagy az alábbi telefonszámon: 

30/956-52-53. 
Rendelésre nem csak interneten van 

lehetőség. 
Keressetek bátran!

Kapusi Anett

Fizetett hirdetés

A Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma 
szeretettel hívja Önt és kedves családját a soron 

következő rendezvényére: 

“Tiszta szívvel”
 költészet napi program

Időpontja: 2016. április 9. 10 óra
Helyszín: Egressy Béni Zeneiskola
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