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Intézze önkormányzati ügyeit
elektronikusan!
Kényelmes és gyors
megoldást nyújt a bárhonnan
elérhető Önkormányzati
Hivatali Portál
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás,
vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor
kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól
már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül
online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan
intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján.
Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi
önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább
nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása,
gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási
kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési
adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket,
melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és
automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép
azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati
Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan
is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után
is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a
digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon.
Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a
lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően
pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen,
vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett
felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális
vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező
ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a
rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor
nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik
a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett
űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett
a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi
adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a
https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is
megtalálnak.
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Önkormányzati ügyek.
Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté,
intézze ügyeit mostantól
online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak
magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti
a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország
bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az
önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók
így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg
magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő
ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs
feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok
során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére
manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan
digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy
elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és
egyszerűen nyomon követhető.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést
igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor,
kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói
helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén
átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve
termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adóés értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó
bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható,
függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről
van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság
mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik
helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik
helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és
személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer
a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő
személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az
űrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy
indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki,
birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali
Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír
szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen
egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett
felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol
tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is
könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az
https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.
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Kultúra

„Egy érdemem van: mélyre láttam
S szerettem, aki szenvedett…”
2019. április 14-én vasárnap 10
órakor kezdődött az Egressy Béni
Zeneiskolában a 28 éves Túrkevéért
Alapítvány költészet napi rendezvénye.
Az idei „versünnep” mottójául
Ady Endre A Jövendő fehérei című
versének a címben olvasható két sora
szolgált. Immár másodjára arra kértük
a verskedvelőket, hogy olvassák
fel vagy mondják el a nekik kedves
költeményt, költeményeket.
Az idén 170 éve (1849. július 31-én)
hunyt el Petőfi Sándor, 100 éve (1919.
január 27-én) Ady Endre.
Verseiknek
felidézésével
együtt
emlékeztünk rájuk.
A Jövendő fehérei című vers 1909-ben
a Szeretném, ha szeretnének kötetben
jelent meg, mint ahogy A föl-földobott
kő, a Bujdosó kuruc rigmusa, a Sem
utódja, sem boldog őse, a Küldöm
a frigyládát, Az öreg Kúnné című
költemények is.

emlékező – versét is. Felidéztük, hogy a szerző halálát követően a Túrkevéért
Alapítvány meghívására Kibédi-kiállítás volt látható a zeneiskolában.
Gyakran hallani mostanában, hogy a versolvasásnak nincs jelene, s főleg nem
lesz jövője. A zeneiskolai „versünnep” rácáfolt erre a vélekedésre. Közel húsz
költeményt hallottunk, a gyermekkorú és a szépkorú résztvevőktől.
S akik olvasták, mondták, meg akik hallgatták, ők mindnyájan szeretik a verseket.
Hogy miért? Egyszer érdemes lenne erre a kérdésre is választ keresni.
Az idei „ünnepet” József Attila Levegőt! című költeményével zártuk. Az 1935.
november 21-én írott vers utolsó versszaka – azt remélem – elgondolkodtatja a
Kedves Olvasót is:
„Az én vezérem bensőmből vezérel!
Emberek, nem vadak –
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!”
Csajbók Ferencné

Ezen a„versünnepen” A grófi szérűn
című Ady-verset mély átéléssel
tolmácsolta az egyik jelenlévő,
csakúgy, mint Az élet címűt egy másik,
ifjú résztvevő. Hallottuk a Héja-nász
az avaron, a Becéző, simogató kezed,
Mert engem szeretsz című verseket is.
Gazdag, színes csokrot kötöttek a
verskedvelők Petőfi Sándor ismert
és kevésbé ismert költeményeiből.
Elhangzott Az alföld, az Egy gondolat
bánt engemet, A borozó, a Két vándor,
a Vasárnap volt, A négyökrös szekér
című vers.
A költészet napja sokunkat József
Attila születésnapjára emlékeztet.
Természetes tehát, hogy hallottuk a
Mama, az Április és a Levegőt! című
költeményeket. Csukás István Sün
Balázs-a mindnyájunkban kedves
emlékeket keltett életre.
Érdeklődéssel hallgattuk Gábor Ferenc
nagyszalontai autodidakta költő A
barackfa című költeményét, csakúgy,
mint Kibédi Ervin az Ahogy a napok
rövidülnek című – édesanyjára
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Riport a Túrkevei Sporthorgász Egyesület elnökével
Gyerekként sokat horgásztam itt. Csak lesétáltam, mert itt nőttem
fel mellette, és a magam eszkábálta kis pecával percenként
emeltem ki a halakat. De nem csak halat adott, hanem búvóhelyet
is a környékbeli kölykökkel vívott lovagi háborúban, vagy
vadregényes környezetet a családi sétákhoz és színes élővilágot
a természeti megfigyelésekhez, vagy jeget a téli csúszkáláshoz,
jégkorongozáshoz. Akkoriban még folyó volt, állandó mozgásban
volt a víz és Kis-Berettyónak hívtuk. Felnőttként szembesültem a
hivatalos nevével: Holt-Berettyó… Beszélgető partnerem Sebők
Dániel a Túrkevei Sporthorgász Egyesület elnöke.

síkfelületté tenni, kaszálás, bokrok és a nádas irtása, hogy
megközelíthető legyen a víz úgy, hogy az árnyékot adó fákat
megőrizzük, valamint kotrás, de nem teljes szakaszon, hanem
úgynevezett telelő gödrök kotrása, majd haltelepítés. A MOHOSZ
részéről már elnyertük a területet, halasítási és halgazdasági
szempontból a víz használati joga a Túrkevei Sporthorgász
Egyesületnél van.
EGY: Ez hatalmas feladat. A Kis-Berettyó állapotából látszik,
hogy az Önkormányzat nem tud vele megbirkózni hosszú évek
óta, a megígért rehabilitációs és szabadidős tervekből semmi
nem lett. A Sporthorgász Egyesületnek hogyan lesz kapacitása a
EGY: A Túrkevei Sporthorgász egyesület a város legnagyobb 0452 helyrajziszámú, több mint 100 ezer m2 területű partszakasz
taglétszámú egyesülete. Mennyi is pontosan?
rendbetételére és annak fenntartására?
Sebők Dániel: A tavalyi évben aktív tagunk 483 fő volt. Ez helyi
Sebők Dániel: Először is nagyon gondosan és előrelátóan kezeljük
viszonylatban magas létszám. Három fajta tag létezik: a gyermek,
az egyesület vagyonát és nagyrészt saját erőből tudjuk majd
az ifjúsági és a felnőtt. A tavalyi évben már közel 100 gyermek
megvalósítani ezeket a fejlesztéseket, emellett kaptunk segítséget
horgászunk volt, sajnos ifjúsági horgász kevés van, ez a 15 és 18
a MOHOSZ-tól haltelepítésre, tagjaink közül sokan ajánlották
év közötti korosztályt jelenti, s a többi tagunk pedig felnőtt, 18
fel segítségüket a kitűzött projekt sikeréért. Meg kell említeni
év feletti. Ennek jó 80 %-a túrkevei lakos, a többi vidéki – vagy
még, hogy folyamatban van a megállapodás a Mezőtúri Vízügyi
Túrkevéről elszármazott, vagy kert-tulajdonos, vagy visszajáró Hatósággal, hogy garantálják az állandó vízszintet, amihez az
turista.
kellene, hogy néhány alkalommal többször legyen átemelve a
Kis-Berettyó vize a Nagy-Berettyóba. A többlet szivattyúzás
EGY: Vezetőként mik a legfontosabb feladatok?
költségét a városnak kéne állni, de a vízügy nem tudott eddig
Sebők Dániel: A tagságot képviselni. Az engedélyek kiadásával
megegyezni a városvezetéssel. A vízügy akkor szivattyúzik, ha
és dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátása, beszámolók
a havári-tervként meghatározott vízszintet eléri a Kis-Berettyó. A
elkészítése, versenyek és vetélkedők szervezése, horgászbál szivattyúzás pontosabb szabályozásával elkerülhető lenne például
lebonyolítása, 60 éves évfordulónk volt 3 évvel ezelőtt, ez volt
a kiöntés a Minta-kert környékén, ahol a legalacsonyabb fekvésű
egy nagy esemény, valamint a megyei rendezvényeken való
a terület. A mostani, április végi esőzés következtében az út és
részvétel. Az egyesülethez csak a Kis-Berettyó tartozik, az összes
a kert egy része víz alatt volt, az árkok telítődtek. A víz szintjét
környékbeli víz vagy a Szolnok megyei, vagy a Békés megyei befolyásolja továbbá a halastavak lecsapolása, a strandról érkező
szövetség kezében van, kikkel megállapodásban vagyok és tudok
termálvíz és az új szennyvíztelep tisztított vize, ami a kettes duda
jegyet árulni mind a kettőre. A megyei küldöttgyűlésnek is tagja
után folyik be és felduzzasztja a teljes Kis-Berettyót.
vagyok - minden 500 tag alatti egyesületnek egy főt delegálni kell
A másik véglet, amikor télen a Hortobágy-Berettyó vízszintje
a megyébe, e-felett már 2 tagot kell küldeni. Szerintem idén már
alacsony, mert elzárják Békésszentandrásnál és leengedik a
át fogjuk lépni az 500 fős taglétszámot. Amikor ezt elvállaltam
Köröst, ezáltal lemegy a Hortobágy-Berettyó is és ekkor felnyitják
közel öt évvel ezelőtt (februárban jár le a mandátumom, akkor a gravitációs zsilipet és kiengedik a Kis-Berettyót. Ezen a télen is
lesz újra választás), akkor úgy volt, hogy egy 5 fős csapattal 30 cm víz volt benne, ami kevés a halak teleléséhez. Ezért is nagy
indulunk, ami tartalmazza a 3 fő tisztségviselőt, azaz az elnököt,
a jelentősége a garantált vízszintnek, de még ez is kevés ahhoz,
a pénzügyi felelőst és a titkárt, továbbá a 2 fő felügyelőbizottsági
hogy kotrás nélkül biztosítani tudjuk a halaknak a teleléshez
tagot. Ez az öt fő rendelkezik jogkörrel az egyesületen belül, szükséges megfelelő szintet.
bár időközben a pénzügyi vezetőn és rajtam kívül mindenki
lemondott arra hivatkozva, hogy nincs rá idejük, ezért nagyon sok EGY: A Minta-kertnél több szabad átfolyású áteresz van, ami nem
feladat hárul ránk. Ezt mi társadalmi munkában végezzük, vagyis
csak leengedi a belvizet a kertből, de magas vízállásnál vissza
nem kapunk ezért semmiféle anyagi juttatást. Ez elhivatottság. is duzzaszt, vagyis az önkényesen kialakított, vagy megnyitott
Feketéné Jutka például már 15 éve gondozza a horgász egyesület
átereszek bizonyos esetekben több kárt okoznak, mint hasznot.
pénzvagyonát. A horgász egyesület vezetése kívülről egyszerű A terület komplett és jól átgondolt rendezése szükséges. Milyen
dolognak tűnhet, de közel 500 embernek megfelelni nem könnyű
minőségű víz folyik be a szennyvíztelepről? A horgász egyesület
dolog. Most úgy érzem szerencsés helyzetben vagyok, hogy
szokta ellenőrizni a bejövő vizek minőségét?
sikerült találnom egy olyan titkár-jelöltet, aki akár lehet az Sebők Dániel: Mi nem szoktunk vízminőséget ellenőrizni, de azt
új „Pápai Karcsi”. Aki tényleg aktív, akit érdekel, akinek jó a biztosan lehet tudni, hogy az új szennyvíztelep üzembe helyezése
hozzáállása és van marketing terve. Jelenleg csak megbízott, de
óta nagyon sokat javult a helyzet, ami a hal izomzatán, szagán és
már neki köszönhető több fontos lépés. Az Önkormányzat által
ízén érződik leginkább. Most már finom és ehető a Kis-Berettyó
kiírt civil szervezeteket támogató pályázatra már mertünk 500 hala, ezt sok helyről megerősítik. A strandról csak az elhasznált,
ezer forintos igényt benyújtani és meg is nyertük, melyből nyári
lehűlt termálvizet engedik bele, aminek – én úgy gondolom – csak
horgásztábort, versenyeket és kirándulást szervezünk a Tiszapozitív hatása van a vízminőség szempontjából. Ezzel ellentétben
tavi Ökocentrumba, mely egy nyárvégi-őszeleje, a természet
a klórral kezelt vizek a szennyvízcsatornába mennek, tehát az
átalakulásának időpontjába tervezett kirándulás, és lesz benne
uszoda, az élménymedence klóros vize a csatornahálózatba
csónaktúra, akvárium megtekintése, Tisza-tavi sétány, stb. Remek
távozik. A Nagy-Berettyón voltak esetek, amikor rengeteg volt a
tervet készítettünk, aminek középpontjában az ifjúság áll, hogy
döglött hal, két elpusztult vaddisznót is találtunk. Bejelentettük,
kimozdítsuk őket otthonról, hogy kivigyük őket a természetbe. vizsgálódtak, de semmi érdemleges nem történt – valahol, valaki,
Sajnos a mai világban ez nem természetes dolog, mert elvonja valamit beleengedett. Olyan is volt, hogy napokon keresztül
a figyelmüket a számítógép, az internet. A MOHOSZ által kiírt
figyelték, hogy 5-6 szippantó-autó lejár és a vízbe engedi a
pályázatot is megnyertük gyermek horgászverseny rendezésére, ez szennyet. Tudod mi történt? Semmi!
komoly tárgyjutalmakat jelent a résztvevő gyerekek legjobbjainak. EGY: Volt egy pályázati lehetőség, amihez én is próbáltam
Ebből adódott a következő lépés és benyújtottunk egy kérelmet
javaslataimmal hozzájárulni (szívügyem a Kis-Berettyó). Ennek
együttműködési megállapodásra az Önkormányzatnak a Kis- egyik általam szorgalmazott eleme az állandó betáplálás volt,
Berettyó egyik szakaszának gondozására, rendbe tételére. Ez a hogy folyamatos mozgásban legyen és tisztítsa önmagát. Ebben
szakasz a lovardánál található kettes-dudától a Nagy-Berettyóig,
a rehabilitációs programban benne volt a teljes kortás és az
a Kiserdei szivattyúházig terjed. A testület megszavazta és idegenforgalmi fejlesztés is. Erről mit tudsz?
egyelőre 5 évre állapodunk meg. Célunk e területtel, hogy vonzó
Sebők Dániel: Ezzel a pályázattal kapcsolatban nyilatkoztam
horgászhelyet alakítsunk ki, amihez a következő munkákat kell
azon szándékunk felől, hogy a Túrkevei Sporthorgász Egyesület
elvégezni: a város felőli partszakasz rendbe tétele, a gát tetejét továbbra is szeretné kezelni ezt a területet, valamint a Hortobágyi
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Nemzeti Park Igazgatósága megadta a hozzájárulását a
város részére, hogy a Kis-Berettyó rehabilitációs programja
elkezdődjön. Nagy reményeket fűztem hozzá, de ez a pályázat
valami oknál fogva elhalt. Hogy be sem lett adva, vagy nem lett
elfogadva, arról nincs információm. Fontos eleme volt, hogy mind
a felső részen, mind az alsó részen egy-egy napelemmel működő,
vezérelt szivattyú működött volna, ami biztosítja az állandó
mozgását a víznek. Viszont a teljes kotrás ebben nem volt benne,
az egy másik projekt volt. Legutóbb Németh István idejében volt
egy árajánlat kérve a vezérárok és az úgynevezett kocka rész
kotrására, amire akkor közel 50 millió forintos árajánlatot adtak,
ami magába foglalja az iszap kezelését is, ami biológiai lebontást
jelent másfél éven keresztül. Ekkora költséget a város nem tudott
bevállalni, a horgászegyesület pedig pláne nem.
EGY: Csodálkozom azon, hogy veszélyes hulladéknak számít az
iszap. Valahol a folyómenti természeti népek áldják az időszakos
kiöntéseket, mert tápláló iszappal teríti be a termőterületeket.
Szerintem az iszapot szét lehetne teríteni a strand mögötti, vagy
a Minta-kert előtti lapos területen, amit rendszerint belvíz borít,
vagy kirakni a szigetre ülepedni, ami által később hasznosíthatóvá
válna (akár egy kalandparkot is lehetne majd a szigetre építeni).
Sebők Dániel: Számomra is furcsa, de ez a jogszabály! Egy
teljes szakaszt érintő projektet jól össze kell hangolni, mert több
tulajdonosa van a Kis-Berettyónak. Sokan nem tudják, de a felső
szakasz a Malom-zugosi szőlőktől a régi medervonalon a Drágakert alsó részén lévő hídig a vízügyi hatóság területe. Onnan
lefelé végig a Nagy-Berettyóig pedig Túrkeve város tulajdona.
A mezőtúri vízügyi hatóság néhány éve kikotorta a vezérárkot a
városhoz tartozó szakaszon a volt VGV vonalától lefele a lovarda
irányába egészen a Nagy-Berettyóig, mert már alig tudott a víz
lefolyni, a szivattyúk az iszapot nyelték. Azon a szakaszon, ami
halgazdálkodás szempontjából hozzám tartozik, mindkét oldalról
kotorták, de a kotró-gém nem ért be középre, ezért maradt egy
púp-szerű magasabb sáv a mederben, ami idővel szétcsúszott, és
most teljes vízszintnél megközelítőleg 80 cm az átlagos mélység.
Ebből szeretnénk mi kialakítani egy-egy 15-20 méter hosszú
teljes szélességben kikotort gödröket, ami úgymond telelőgödrök
lennének a halak számára, ahol a vízmélység eléri az 1,5 métert.
Ha a nagyobb munkákhoz az erőgépeket sikerül kölcsön kérni,
akkor a szakaszos kotrást meg tudja valósítani az egyesület, de
a tartósabb és teljes szakaszt érintő munkához több forrás kell.
Nekem nagyon fáj, hogy a várost ennyire nem érdekli a KisBerettyó. Megértem, hogy nincs pénz, nincs lehetőség, de az nem
normális, hogy a túrkevei strandot, ami a város idegenforgalmi
látványossága, büdös víz veszi körül. Ezt én problémának látom.
EGY: Minden nyáron, amikor már rotyog a pangó víz a hőségben,
látni elpusztult pontyokat lebegni a víz tetején. Méretes halakról
van szó – ezek hogy kerülnek bele, illetve hogy élik túl a nyarat,
vagy a telet, ha a pusztulás minden évben megfigyelhető.
Sebők Dániel: A jelenlegi halállomány külső forrásból jött a
vízbe, valamint saját telepítés is van benne. A ragadozó állomány
önfenntartó jelleggel él benne - van süllő, csuka, harcsa, melyek
még az ősállományból maradtak fenn, mert szívós halak. Van
továbbá egy kötelezvényünk, ami alapján hektáronként (vízfelület
mérete) 50 kiló halat kell évente telepíteni, ami erre a szakaszra
250 kg, s mivel tavaly nem tudtunk telepíteni a körülmények
miatt, ezért idén 500 kilogramm halat telepítünk a Kis-Berettyóba.
A halfaj jellemzően ponty, amit úgyis szoktak fogalmazni, hogy
nemzet-etikailag megfelelő, mivel a magyarság számára ez már
kultikus jelentőségű. Méretét tekintve 2-3 kilósokat telepítünk,
vagyis azonnal visszafogható halak. A garantált vízszinttel és
telelőgödröknek köszönhetően remélem nem fognak elpusztulni.
EGY: Az egyesület elnökeként és magánemberként mi
a véleményed a szemetes horgászhelyekről, a természet
bemocskolásáról?
Sebők Dániel: Katasztrófa, trehányok az emberek. Mindenhol
sok szemetet látni a parton, vagy bedobálva a vízbe. Kiviszi,
megissza az üdítőt, de az üres flakont haza már nem tudja vinni.
Az ilyen emberben semmi tisztelet, semmi szépérzék, semmi
kulturáltság. Nagyon rossz irányba haladunk, egyre rosszabb a
helyzet. Országos próbálkozás ezen a téren, hogy a horgászokat
rákényszerítjük arra, hogy ne horgásszon szemetes helyen. Ez
azt jelenti, hogy most már büntetik azokat, akik szemetes helyen
horgásznak, ezzel kötelezik arra, hogy szedje össze és vigye haza
és tegye a szemetesbe. Van, aki ezt megteszi, s van, aki nem.

Riport

EGY: Mások után szedje össze? Akik eldobják, azok ellen mit
lehet csinálni? Én bármikor kint vagyok a természetben, akkor
biztos, hogy hozok haza valamennyi szemetet, mert nem bírom
elnézni – morgolódok magamban, szidom az illetőt és közben
összeszedem, de ezt kötelezni másokra nem túl igazságos.
Mekkora kapacitással van ellenőrzés?
Sebők Dániel: Nehéz megfogni őket, hatalmas területről van szó.
Sejtésem szerint, aki szemetel, annak nincs is horgászengedélye.
Vannak, akik engedély nélkül és eladásra fogják a halat és
állandóan lesik az ellenőrt, ha kicsi a hal az sem számít, viszi
haza, adja el. Vadásznak rájuk. Az ellenőrök létszáma az
ötszörösére emelkedett Békés megyében, de a vadőrök és a
rendőrök is segítenek. Vannak helyi és központi ellenőrök, akik
most már hetente háromszor is ki tudnak menni egy helyszínre
és ugyanolyan hatósági személynek számítanak, mint a rendőr és
fegyvertartási engedélyük is van, tehát teljes mértékben hatósági
jogkörrel rendelkeznek. S mint említettem, már nem csak az
engedélyeket nézik, hanem a horgász környezetét is. Ha szemetes,
akkor bevonhatja a területi engedélyt, majd a második esetnél már
pénzbírság, amivel 150-200 ezer forintig el lehet szaladni. Pozitív
irányba haladunk az ellenőrzés szempontjából és a horgászok
körében is terjed ez a szemlélet: „ha én kiváltom az engedélyt,
akkor ő miért nem”, vagy „miért 10 bottal horgászik”. Én is
megteszem a bejelentéseket, ha szabálysértést tapasztalok, mert
amikor elvállaltam a horgász egyesület vezetését, akkor én azt is
vállaltam, hogy az ellenőrzésben is részt veszek. Biztos emlegetik
néha az anyukámat, de ez benne van.
EGY: Ha elszabadul a fantáziád, akkor hogyan képzeled el a
Túrkevei Sporthorgász Egyesület és a Kis-Berettyó jövőjét?
Sebők Dániel: Nekem nagy álmom, hogy a keleti országrészben
elismert horgász-vizet csinálok a Kis-Berettyóból. Amikor
elmondhatjuk azt, hogy nem azért jön le horgászni, mert épp itt
nyaral, hanem azért jön ide nyaralni, mert elsősorban horgászni
szeretne. Igazi horgászélményt szeretnék nyújtani a helyi
fiataloknak, családoknak a bőséges halállománnyal és a rendezett
környezettel. Lehetne olyan, mint 25 évvel ezelőtt, amikor volt
benne 2 méter víz, volt benne sok hal, folyt a víz, el lehetett járni
a partján és a nagypapák az unokájukkal lejártak, mert közel van,
mert szép és rendezett volt a környezete és szerették az emberek.
Ezért vállaltam el az egyesület vezetését és ezért fogok küzdeni.
EGY: Dani, köszönöm szépen a válaszokat. Azt kívánom, hogy
valósuljon meg az álmod és találd meg a hasonlóan gondolkodó
és tettre kész embereket a jó cél eléréséhez. Kitartást a munkához!
Folytatva a bevezető gondolatot: …Holt-Berettyó igen, mert
ez az ősi Túr folyó, vagy ahogy most nevezzük, a HortobágyBerettyó holtága, de mint ősmedret és csodás természeti
környezetet nem szabad holttá nyilvánítani. Meg kell menteni
az életét kellő tisztelettel és gondossággal. A nevét pedig átírni
a térképeken: Kis-Berettyó! Ez nem csak egy feladat, hanem
kötelesség. Miről árulkodik egy döglődő, gazos és szemetes
terület? A gazdája gondatlanságáról! 2005-ben arról cikkezett
a nol.hu, hogy „Túrkeve lett a Holt-Berettyó gazdája”, ami
megteremtette a jogi lehetőséget, hogy a város gondozza és
fejlessze a területet. Minden aktuális polgármester gazdasági
programjában és környezetvédelmi programjában benne volt a
rehabilitáció és az idegenforgalmi fejlesztés. Közben reményt
adott a Víz Keretirányelv, majd a Nemzeti Vízstratégia (2013-ban
nagyszabású előadás volt a Művelődési házban, hogy a kormány
és a vízügyi szakemberek hogyan képzelik el, valamint várják az
önkormányzatok bekapcsolódását az országos tervezetbe). Vida
Tamás polgármester úr 4 évvel ezelőtt a Városfejlesztési bizottság
ülésén 350 milliós támogatási lehetőségről beszélt. 2015-ben a
szoljon.hu a tervek előkészületéről írt, 16-ban pedig arról, hogy
megkezdődött a kotrás. Mind a lakosság, mind a kormány, mind a
vízügyi szakamberek egyértelmű szándéka, hogy rendezzük ezt a
területet. De akkor miért van még mindig ilyen állapotban? Ennek
ki, vagy mi az oka?
Mint ahogy Hartvig József, a Hegyfoky Kabos díj idei kitüntetettje
mondta: „Kedves Túrkeveiek! Balogh János emlékét nem a
díszteremben kellene megőrizni, hanem a természetben!”
Erdei Gyula főszerkesztő
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Projektzáró rendezvény a Petőfiben
Iskolánk történetének egyik legmaradandóbb állomásaként,
végre hivatalosan is birtokba vehettük a kívül-belül megújult
iskolaépületeinket. Hét hónap után meglepő, és egyben
felemelő érzés volt visszatérni a bennünket befogadó Ványaiból
a ,,Fiúiskolába”, ide a Petőfi térre, és folytatni a napi munkát.
A korszerű, esztétikus környezet, a megújult helyiségek, az
új bútorok, az udvaron kialakításra került új mikroterek, az
iskolában mindenütt megtalálható akadálymentesítés nyomán
úgy éreztük, mintha egy teljesen új iskolába érkeztünk volna
meg. Párhuzamosan több sikeres pályázat munkálatai folytak,
így került sor például a modern, energiatakarékos központi fűtés
beszerelésére is, továbbá a legmodernebb oktatási eszközök
beszerzésére is. Az elmúlt hónapok munkálatainak folyamatát
láthattuk, ha éppen erre vitt az utunk, vagy a Kevi Tv adásaiban,
illetve olvashattunk róla a Túrkeve újságban. Nem véletlen,
hogy ilyen kiemelt figyelem kísérte ezt, a városunkban is
ritkaságszámba menő projektet.

TÁJÉKOZTATÓ A “TÚRKEVEI PETŐFI
SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETEINEK
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” EFOP – 4.
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
A beruházásra fordított összegből a 159 éves múltra visszatekintő
Petőfi téri épület/Fiú iskola és a Kossuth utca 33. sz alatti alsós
körzetünk az egykori Polgári Iskola /Lányiskola épületének
felújítását végezték el. A Petőfi téri főépületben a felúítás során
teljesen megújult hét tanterem, melynek során festés, mázolás, a
falak lambéria burkolata készült el, valamint új parketta burkolat.
Sor került a lépcső csúszásmentesítésére is. Bővítésre került a már
meglévő informatikai és vagyonvédelmi rendszer. Megvalósításra
került az infokommunikációs akadálymentesítés. Elkészült egy
kb. 60 kerékpár befogadására alkalmas udvari kerékpár tároló. A
Kossuth utcai épületben a régi cserépfedés helyett új tetőlécezés,
új cserépfedés készült. Hét tanterem újult meg teljes körű festés,
lambériázás és új parketta lerakása után. Sor került a meglévő
lépcsők csúszásmentesítésére. Régi, használaton kívüli lépcsőház
átalakításával, új közösségi teret alakítottunk ki. Teljesen
ujjáépültek az épületben található mosdók is. Elkészült egy kb. 60
kerékpár befogadására alkalmas udvari kerékpár tároló. Bővítésre
került a már meglévő informatikai és vagyonvédelmi rendszer.
Megvalósításra került az infokommunikációs akadálymentesítés.
Az iskolai munkavégzés és az oktatás magasabb színvonalú
elérése érdekében bútorok, berendezési tárgyak, valamint
6

2019. április 24-én, ünnepélyes keretek között került sor az
EFOP-4.1.3-as számú projektet záró rendezvényünkre.
A felsős diákok műsora olyan színes volt, mint maga a ,,petőfis”
élet. A köszöntők, ünnepi beszédek, és a velünk együtt ünneplő
vendégek szavai vidámságot, a jövőbe vetett bizakodást fejezték
ki, és egybecsengtek a műsornak azzal a részével, amelyben
felsős tanulóink azt fogalmazták meg, hogy miért jó petőfis
diáknak lenni.
A rendezvény második részét a szalagátvágás nyitotta meg,
amely után vendégeinket vezettük körbe a felújított épületben, és
a megszépült udvarunkon.
Megköszönjük vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat,
és velünk voltak ezen a ritka különleges délutánon.
Mi, az iskola minden tanulója és dolgozója azon leszünk, hogy
méltóképpen gondját viseljük megújult épületeinknek és külső
környezetünknek.

eszközbeszerzés is realizálódott a projekt keretében.
A projekt megvalósításának céljai között az iskolai nevelésoktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet kialakítása
szerepelt. Az iskola vezetése a fejlesztésektől a tanulói
lemorzsolódás megelőzését, a végzettség nélküli iskolaelhagyók
számának csökkenését, a kompetenciamérés eredményeinek
további javulását, az iskolahasználók elégedettségének növelését,
az intézmény elismertségének kiszélesítését várja.
Az infrastrukturális beruházásnak köszönhetően, a pályázati
célok elérésével valóra válik a minőségi, méltányos, inkluzív
oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása, az esélyegyenlőségek
mérséklése.
A projektről további információ a www.kk.gov.hu oldalon
olvasható.

További információ:
karcag@kk.gov.hu
e-mail címen
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Petőfis hírek: Színházban jártunk

A Szolnoki Szigligeti Színház minden évadban készül olyan
előadással, amellyel közelebb hozza a gyerekekhez a színház
világát. Túrkevén is adódik ugyan lehetőségünk olykor egy-egy
színpadi előadás megtekintésére, de egy igazi, nagyszínházi
előadásra ritkán, csak komoly iskolai szervezéssel juttathatjuk el
diákjainkat.
Éppen ezért minden tanévben keressük a megfelelő darabot,
amelyet szeretnénk tanulóinknak megmutatni. Célunk és
egyben folyamatos törekvésünk is, hogy az iskolai oktatónevelő munkánkon túl esztétikai és művészeti nevelésben
is részesüljenek diákjaink, úgy, hogy közben kellemesen és
kulturáltan szórakozzanak is.
Ezért nagy örömünkre szolgált, hogy április 25-én ,,A dzsungel
könyve” című musicalt nézhette és hallgathatta meg 47 petőfis
diák a szolnoki színházban. A mese alaptörténetét mindannyian

ismerjük: Maugli, az embergyerek a dzsungelben él és
nevelkedik. Az évek alatt felcseperedik, eközben megismerkedik
számos erdőlakóval, akik a barátai lesznek. De sajnos, színre
lép a gonosz ellenség is. A történetet tovább színesítette, hogy a
musical műfajnak megfelelően fülbemászó dallamok csendültek
föl. A színpadkép, a látvány is bővelkedett meglepetésekben. A
felnőttek mellett sok gyermekszereplő is játszott a darabban. A
kétrészes előadást többször is tapssal jutalmazta a lelkes közönség.
A második felvonás vastapsa után egy újabb meglepetés ért
bennünket. Bejött a színpadra Balázs Péter, a színház igazgatója,
aki nagy örömmel jelentette be, hogy ez volt az 50. előadás. Az
ünnepi alkalomra rengeteg feliratos, színes lufi szállt a nézőtér
felé. Köszönjük ezt a csodás élményt!
Madarasi Magdolna

XI. ”Kistudósok” diákkonferencia
Április 16-án a Palánta Kulturális és Sportegyesület és a
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola az idén is megrendezte a
hagyományos Kistudósok diákkonferenciát.
Az eseményre városunk minden oktatási intézményéből érkeztek
előadók. A Kaszap Nagy István Református Általános Iskolából
két, a Petőfi Sándor Általános Iskolából tíz, a KSZC Ványai
Ambrus középiskolából egy, Power Point bemutatóval és LEGO
robottal színesített előadást élvezhetett végig a közönség. A
bemutatkozó diákok által választott témák a mindennapi élet
egyre szélesebb spektrumát fedik le évről-évre. Az előadások
ma már nem csak a biológia, földrajz vagy történelem egy,
a tanulók által érdekesnek tartott szegmensét dolgozzák fel,
hanem megjelentek az informatikai, orvosi témák mellett azok
is amelyek, egy sportággal, az animével, vagy egy ismert ember
életrajzával foglalkoznak.
Az előadók felkonferálását az idén is Csajbók Ferencné vállalta

el, és a zsűriben is ismerős arcokkal találkozhattunk: Czeglédi
Erzsébet tanárnő, Kádasné Márton Judit tanárnő, dr. Oláh
Gyöngyi doktornő és Török Róbert igazgató úr. Köszönjük, és
még sokáig számítunk munkájukra.
A „kistudósok” előadásait a zsűri tagjai közül dr. Oláh Gyöngyi
és Török Róbert értékelte, nem fukarkodva a dicsérő szavakkal és
jó tanácsokkal.
Köszönjük a szereplőknek és felkészítőiknek is ezt a szép
délutánt. Külön köszönet illeti Vida Tamás polgármester urat
és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit a helyszín, és Kovács
István igazgató urat a technikai háttér biztosításáért! Az idén
egy öreg diákunk is támogatta a konferenciát, két doboz csoki
felajánlásával. Köszönjük Mészáros Dávid!
Jövőre is várunk szeretettel mindenkit a XII. „Kistudósok”
diákkonferencián!
/Vad Lajos Zoltán/

Országos Mesevetélkedő
Az Országos Mesevetélkedő megyei döntője április 16-án volt
Szolnokon. A döntőbe 89 csapatból 10 csapat jutott be. Nagyon
szoros versenyben iskolánk 3.b osztályos csapata negyedik, 4.a
osztályos csapata ötödik helyezést ért el.

Eredményeink:
Tündérek (3.b osztály) csapata: 4. helyezés
Barna Rebeka Hanna, Horváth Lia, Kontos Kata, Sallai Anna
Katalin, Felkészítő: Finta Ferencné

A döntőre készíteni kellett egy meseillusztrációt a verseny
valamelyik meséjéhez. A legjobbnak a 3.b osztály rajzát találták,
s ezt egy különdíjjal (egy tortával) jutalmazták.

Mesés mesések (4.a osztály) csapata: 5. helyezés
Árvai Zsófia, Lakatos Sándor, Tóth Bence, Tóth Maxim,
Felkészítő: Soós Lajosné
Gratulálunk a kimagasló eredményekhez!
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Ványais hírek
Szakmák Éjszakája a Ványaiban
2019. április 12-én az ország több iskolájában ismét megrendezték
a Szakmák Éjszakája pályaorientációs programot. Így történt ez
a KSZC tagintézményeiben és természetesen intézményünkben,
a Ványaiban is. Színes programkínálattal készültünk a
pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákok és szüleik
fogadására.
Egész héten nagy izgalommal követtük az időjárás előrejelzéseket,
remélve, hogy nem fogja akadályozni az esemény megvalósítását.
A hideg időjárásra mindenesetre jó adag forró teával készültünk.
Az átlagosnál is gazdagabb programkínálattal várták az
érdeklődőket a Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus
Gimnázium munkatársai és diákjai, akik élménydús, kreatív
feladatokkal szórakoztatták a gyerekeket és a felnőtteket is.
Az autós képzés keretében az érdeklődők ismerkedtek az
Otto-motor működésével és diagnosztikával, oszcilloszkópos
vizsgálattal, hibakódok keresésével és törlésével, kerékcserével
és kerék kiegyensúlyozással.
A hegesztő diákok és oktatók szimulátor és kész hegesztett
munkadarabok segítségével mutatták be a szakma szépségeit,
majd az érdeklődők virtuálisan és valóságban is kipróbálhattak
több hegesztési eljárást.
A kereskedő képzésben résztvevők és tanáraik termékek
díszcsomagolásával, gyümölcs faragással és ruházati bemutatóval
népszerűsítették szakmájukat.

Az informatika ágazat hálózatépítés, programozás és LEGO
ROBOT programozással ismertette az érdeklődőket.
A sportcsarnokban tornászbemutató, sportrendezvények zajlottak
és sporttal kapcsolatos továbbtanulásról tartottak tájékoztatót.
Azok az érdeklődők, akik a „szakmai fogásokat” kipróbálták
ingyen babgulyást kaptak.
Nagyon jó hangulat volt a bemutatókon is, melyekre a
tűzoltók is kivonultak. Különleges járműveket, kerékpárokat,
motorkerékpárokat a legújabb Ford modelleket, veterán autókat,
motorokat és teherautó csodákat láthattak. Az autós sportot az
autókrossz, rally-dakar, motorversenyzők és klubok és Szöllősi
Péter streetfighter showja tette emlékezetessé.
A Heinbo Kft LORCH új fejlesztésű hegesztőgépeket mutatott be
és azokat ki is lehetett próbálni.
A pályaválasztás előtt álló tanulóknak nem könnyű hivatást
választani, eligazodni a szakmák útvesztőiben. Az esemény
lehetőséget adott a fiataloknak és szüleiknek, a felnőttképzés
iránt érdeklődőknek képzéseket ajánló iskolánk meglátogatására,
a szakmakínálat megismerésére és az egyes szakmák világába
történő betekintésre.
Köszönetet mondunk minden érdeklődőnek és támogatónak!
Garaguly János gyakorlati oktatásvezető

SPORTEREDMÉNYEK
2019. április 10-én került megrendezésre a Fair Play Cup megyei döntője,
melyen iskolánk csapata 3. helyezést ért el. Gratulálunk a csapatnak.
Felkészítő tanárok: Csaplár Béla, Vincze Mihály

Ványaisok sikere az országos történelem versenyen
Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi
Intézete és Doktori Iskolája a 2018/2019. tanévben is országos
középiskolás történelmi versenyt hirdetett. A vetélkedő, amely
idén a kilencedik alkalommal került megszervezésre, ezúttal
A forradalmak kora címet viselte.
A 2019. április 13-án az Eszterházy Károly Egyetem
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Dísztermében megrendezett döntőben iskolánk csapata a
miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon,
a budapesti Leövey Klára Gimnázium csapata mögött a
dobogó 3. fokán végzett. A Ványais csapat tagjai: Zádori Imre
Szabolcs 10. D, Kállai György 11. D,
Rácz Emília Evelin 12. A; Felkészítő tanár: Csáki Csilla
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XXVI. Nagykun Diák Sportviadal 2019

Április 25-én a versenyző karcagi, kisújszállási, kunhegyesi,
túrkevei, kunszentmártoni csapatok felvonulásával kezdődött
a XXVI. Nagykun Diák Sportviadal, mely országosan is
különlegesen nagy hagyományú sportrendezvény. A sportviadal
a hagyományőrzés jeles példája, melyen nyolc középiskola fiú
és lány csapatai, valamint egyéni versenyzők nyolc sportágban
mérik össze tudásukat. Idén Karcagon rendezték meg az 50 éves
jubileumát ünneplő viadalt. A rendezvényre kétévente kerül sor.
Háromnapos megmérettetésen vannak túl középiskolánk sportolói
és felkészítő pedagógusai.
Izgalmas versenyeken, mérkőzéseken vehettek részt a diákjaink,
ahol a győzelem és a vereség váltotta egymást, volt öröm és
csalódás is egyben. Ennek ellenére mindannyian úgy érezzük, ha
lehetne, máris újrakezdenénk, hisz a nagy versengés közepette
nem csak a küzdőtéren lelhettünk új barátokra, hanem e jó
hangulatú sportrendezvény színes programjain is.
Kiemelkedő eredményeink:
Fiú kézilabda: I.hely
Lány kézilabda: II. hely
Sakk: III. hely
Fiú torna: IV. hely

Atlétika:
gerelyhajításban I. helyezést ért el Simon Márton Imre 12.A
magasugrásban II. helyezést ért el Donkó Dávid 10.H
200 méteres síkfutásban
III. helyezést ért el Simon Márton Imre 12.A
400 méteres síkfutásban III. helyezést ért el Tóth Enikő 11.C
Legeredményesebb Ványais leány diákunk Tóth Enikő
Legeredményesebb Ványais fiú diákunk Simon Márton Imre
Legsportszerűbb sportolónk, leány: Lisznyai Tímea 11.D
Legsportszerűbb sportolónk, fiú: Dékány Péter 12.A
Különdíjasaink eredményességük miatt: Pabar Mihály 12.A;
Kiss Anasztázia Katalin, Kovács Réka 10.C;
Donkó Dávid 10.H.
Összesítésben a Ványai az V. helyezést szerezte meg.
Köszönet a helyi önkormányzat, a középiskolánk, a diáksport
egyesületünk, Ozsváth László címzetes igazgató támogatásáért,
a felkészülést segítő Tímár Lilla, Csaplár Béla, Tóth Viktor és
Szemes Attila edzőknek, pedagógusoknak.
Nagy Ibolya és Vincze Mihály Testnevelők
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Kis színészek a Refiben

2019. április 26-án volt a Csillagszínház harmadik előadása. A
színház 2017-ben alakult, a Kaszap Nagy István Református
Általános Iskola és Óvoda 4.a osztályának tanulóiból. Első
előadásunk egy bábjáték volt, melyet március 15. tiszteletére
állítottuk össze. Második próbálkozásként a Süsü című zenés
darabot adtuk elő. Ebben a tanévben a Sóhercegnő című színdarab
előadására került sor.
Miért éppen ez? A só projektünk keretében, zárásként néztük
együtt a mesefilmet. Ekkor döntöttük el, hogy ezt fogjuk
előadni. A 4 hónapig tartó alkotó folyamat a 12 oldalas
szövegkönyv megírásával kezdődött. Utána a szereplőválogatás
következett, majd az összeolvasó próbák, a szövegtanulás és
színpadi mozgás begyakorlásával folytatódtak az előkészületek.

Eközben elkészítettük a díszletet is. A jelmezek elkészítésében
oroszlánrészt vállaltak a szülők. Az előadáshoz szükséges
kellékeket folyamatosan gyűjtögettük.
A néha könnyebb, néha nehezebb próbaidőszak után végül
összeállt a színdarab. Az előadással a szülők folyamatos
gondoskodását, odafigyelését szerettük volna megköszönni.
Bátran mondhatjuk, hogy nagy sikert arattunk és feledhetetlen 50
percet szereztünk szüleinknek, nagyszüleinknek.
Már szorgalmasan törjük a fejünket, mi legyen a következő…
a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
4.a osztályának tanulói

Miért jó a Refibe járni?
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Judo hírek
Makó adott otthont 2019 április 4-én a Belügyminisztérium
Országos Judo Bajnokságnak, ahol a 35 év feletti kategória 73
kg-os súlycsoportjában bajnoki bronzérmet szereztem. Hat év
elteltével indultam újra a Mesterek, illetve a Belügyi Bajnokságon,
amivel szerettem volna példát mutatni a tanítványaimnak. Nem
csak a tatamin kívül, hanem még azon is helyt tudok állni.

„Cupa Primaverii Santana Tavasz Kupa” néven került
megrendezésre egy judo verseny az ősi magyar városban,
Szentannán Románia területén. Magyarország, Szerbia és
Románia 23 egyesületének 286 judokája vett részt. A nehéz nap
után a Túrkeve VSE két versenyzője a harmadik helyen végzett:
Punyi Panni és Rékasi Viktória. Köszönet mindenkinek, akik
segítették munkánkat!
Ozsváth Attila mesteredző

Adni és kapni
Adok, kapok ikerszavak
Velük játszani nem szabad,
Tudni kell okosan adni,
A kapottat jól fogadni.
Tudni azt időben adni
Mi szükséges, hasznos holmi.
Kétszer ad, ki gyorsan ad.
Tartja ezt a mondás.
Azt, hogy jól érezd magad
S ne érjen csalódás.
Jobb adni, mint kapni,
Ezt szívedben érzed
És ha adsz valamit
Ne várj érte bármit.
Azt fogod majd látni
Ki jön megköszönni?
Nem is az ki kapta,
Hanem tán egy másik,
Ki jó szóra vágyik
Mert már ő is adott,
Aztán meg csalódott,
Úgy érzi meglopták
Vagy csúnyán becsapták.
Köszönetet ne várj!
Mert azt nehéz kapni
De, ha lelked erős,
El tudod fogadni.
Adok, kapok szavak
Végig elkísérnek
Mindaddig e Földön,
Míg van benned élet.
Túrkeve,2016.08.08.
Kelemen Nagy Klára
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Mi az E E SZ T?
Március 12-én a körzeti rendelőbe mentem vérvételre.
Mivel „csak” fél hatra érkeztem, már a 35. voltam és így nem
vehették le a vért. A hidegben töltött fél órás várakozás miatt
6 órakor melegedés céljából, többedmagammal bementünk a
váróba.
Az asztalra kihelyezve találtam egy kiadványt, amelyen a
fenti kérdés volt olvasható. Elolvasván megtudtam, hogy „az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben a kezelőorvos
számára elérhetővé válnak a betege leletei, így a jövőben nem
szükséges azokat minden kivizsgálásra magával vinni.”
Bizonyára sok szakember dolgozott azért, hogy ez a rendszer
működőképesen elinduljon és szolgálja az orvosok és a betegek
érdekeit. Köszönet érte.
Éppen ezért érthetetlen számomra, hogy Túrkevén miért kell a
vérvételre érkező betegnek fél órát, vagy még annál is többet a
hidegben várakoznia.

Március 13-án reggel már öt óra előtt érkeztem és így is a hetedik
lettem. Vagyis voltak olyan beutaltak, akik már hajnali 4 órakor
odaérkeztek. Tették ezt azért, hogy a szakrendelési időpontra
megkapják a labor eredményt.
Ezen a napon tíz beteg távozott dolgavégezetlen.
Úgy gondolom, hogy az egészségügyben első a beteg érdeke,
amit nem írhat felül semmi.
Bízom abban, hogy hamarosan vagy időpontkérési lehetőséget,
vagy nyitott várótermet biztosítanak számunkra, mert a mai
helyzet méltatlan és megalázó a betegek számára.
Kérésünket eljuttatom a területileg illetékes betegjogi
képviselőhöz is.
Túrkeve, 2019. márc. 13.
Kosznáné Ducza Katalin

FELHÍVÁS
Mammográfiai szűrővizsgálat Túrkevén
Túrkeve Város Önkormányzata határozata értelmében az idei évben is a 2 évente esedékes mammográfiai szűrővizsgálatra helyben,
a Kuthen

király u. 11. sz. alatt (Fürdő épülete mellett) felállított szűrőbuszban kerül sor .
A szűrés ideje: 2019. május 8. (szerda) - május 15. (szerda)

A vizsgálatra azok a 45-65 év közötti nők kapnak névre szóló meghívót, akik utolsó mammográfiai vizsgálata óta eltelt két év.
Az emlőszűrést háziorvosi beutalóval a 40. életévüket betöltött – de még 45 év alatti és 65 év feletti nők is igénybe vehetik. A
szűrővizsgálatra időpontot a 06-30/ 257-28-36-os központi számon kérhetnek 8 és 16 óra között. Kérjük részvételi igényüket
mielőbb jelezzék háziorvosuknál is!

A szűrővizsgálat térítésmentes!
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
Kérjük, egészségük érdekében vegyenek részt minél többen a helyben megszervezett szűrővizsgálaton!
Túrkeve Város Önkormányzata
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Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség
területén a Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018

kapcsolatra, kötődésre, mely a későbbiekben is befolyásolhatja a
gyermek fejlődését, viselkedését.
Tisztelt Olvasó!
A szülés utáni depresszió kialakulására hajlamosíthat, ha az
édesanya a terhesség ideje alatt is depresszióval küzd, vagy
A gyermek születése általában a család minden tagját örömmel
túlzott szorongást, stresszt él át. Emellett az alacsony önértékelés
tölti el és különösen a szülők izgatottan várják ezt az új, és a társas támogatás hiánya, az anyai szerep bizonytalansága,
kihívásokkal teli, de boldognak ígérkező időszakot, az újszülöttel
félelme is fokozhatja a betegség megjelenését. Ezen tényezőkkel
közösen töltött perceket.
szemben azonban védő hatással bír az, hogyha az édesanya
Azonban ezt a születés utáni időszakot nem mindenki tudja pozitív érzi a támogatást szülőtársa részéről, megoszthatja vele a
periódusként megélni. Sok szülő, főként az újdonsült édesanyák,
szülői feladatokat, együtt tudnak működni, illetve van arra
az öröm helyett inkább megannyi kételyt, bizonytalanságot, is lehetőségük, hogy a korábbiakhoz hasonlóan kettesben is
lehangoltságot, érdektelenséget tapasztalhat meg. Ebben töltsenek időt, mely megerősíti kapcsolatukat. Emellett lényeges
az esetben beszélhetünk a szülés utáni, vagy posztpartum az is, hogy legyen a közeli társaságában olyan személy, barát,
depresszióról. Ezt a zavart fontos elkülöníteni a szülést követő akivel bizonytalanságait, érzéseit feltétel nélkül megoszthatja,
általános hangulatingadozástól. Ez az úgynevezett „baby blues”
illetve segítséget kérhet esetleges tanácstalanság esetén. Fontos
ugyanis általában a szülést követő néhány napban jelenik meg, az is, hogy a szülő saját magával szemben reális elvárásokat
és rövid idő alatt le is zajlik. Leginkább hormonális okokra,
támasszon az anyai szereppel kapcsolatosan. Ha viszont a
változásokra vezethető vissza, és nagyon általános jelenség az problémák súlyosbodnak, és elhatalmasodnak az édesanya felett,
újdonsült anyukák körében, mely néhány nap alatt el is múlik, ne féljünk akár szakember segítségét is kérni!
bármiféle beavatkozás nélkül.
Ennél komolyabb probléma a szülés utáni depresszió. Ebben
Tóth Rita
az esetben a szülést követő három hónapban jelennek meg a
okleveles pszichológus
tünetek és hosszabb ideig, minimum két hétig, fennállnak. Ilyen
tünet lehet például a lehangoltság érzése, érdektelenség vagy
Elérhetőségek:
túlzott aggodalom a baba iránt, örömképtelenség, bűntudat
Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
érzése, ingerlékenység (akár agresszivitás), az anyaságra való
Egészségfejlesztési Iroda
alkalmatlanság érzése, kilátástalanság. Ezen jelekre azért is
5400 Mezőtúr
érdemes figyelmet fordítani, mivel az esetleges posztpartum
Kossuth u. 9.-11.
depresszió kialakulása hatással lehet az anya-gyermek
Telefon: 06-56/550-427

Az iskolai zaklatás
EFOP-1.8.20-17-2017-00018
Az iskoláskorú gyermekek között gyakran előfordul, hogy
egymást piszkálják, kibeszélik, kiközösítik, esetleg néha össze
is verekednek. Mi az, amikor azonban ezek az egymásnak
szegülésnek, kirekesztések, csúfolások átlépnek egy bizonyos
határt, és már iskolai zaklatásról vagy bántalmazásról
beszélhetünk?
Három olyan fontos alappillért fogalmazhatunk meg, amely
fennállása során már az iskolai zaklatás gondolata fogalmazódhat
meg: a cselekvés ismétlődően hosszú távon fennáll, ártó
szándékkal, testi vagy lelki fájdalom okozása céljából történik és
a zaklató, valamint az áldozat között egyenlőtlen erőviszonyok
állnak fenn, nincs lehetőség az önvédelemre. Emellett általában
nincsen jól körül határolható, megfogalmazható indoka, korábbi
előzménye a bántó cselekvésnek. Talán nem is gondolnánk, de
az osztályokban viszonylag gyakran előfordulhat ilyen mértékű
zaklatás, hazai kutatások szerint ugyanis a gyermekek körülbelül
14% válik áldozattá. Hasonló az arány a zaklatók körében
is, megközelítőleg 13% az, aki ilyen formában részt vesz az
iskolai bántalmazásokban. Az áldozatok, illetve zaklatók mellett
azonban fontos részét képezik ezen eseményeknek a szemtanúk
is, akik többé-kevésbé sikeresen próbálnak kimaradni a vitás
helyzetekből, ám sokszor passzív vagy akár aktív támogatóként
(„csatlósként”) mégis belekeverednek az eseményekbe.
Az áldozatok szerepében lévők általában alacsony önértékeléssel
és önbizalommal bírnak, visszahúzódóbbak, társas készségeik
hiányosak, kevésbé népszerűek és inkább a lányok köréből
kerülnek ki. Ezzel szemben a zaklatók nagyobb fizikai erővel
bírnak, hatalomra és dominanciára törekednek, impulzívabbak,
agresszívabbak (akár a felnőttekkel szemben is), alacsony az
empátiás készségük, és előfordulhat, hogy bizonyos társas
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kapcsolatokban ők is az áldozat szerepében tetszelegnek.
Erőszakos viselkedésük miatt gyakran a csoporton belül ők is
kirekesztettek lehetnek. Az iskolai zaklatás megvalósulhat direkt,
vagy indirekt módon, fizikai, verbális vagy szociális formában.
Így tekinthetünk a fizikai bántalmazás (pl. megütés, lökdösés)
mellett a csúfolódásra, gúnyolódásra, kiközösítésre, fenyegetésre,
illetve az álhírek vagy pletykák terjesztésére, mint az iskolai
zaklatás ezközeire.
Az iskolában történő bántalmazás esetében a legfontosabb a
prevenció, azaz arra kellene fordítani a hangsúlyt, hogy ne
alakulhasson ki ilyen helyzet az osztályon, csoporton belül,
hiszen az egyént tekintve súlyos következményeket, ártalmakat,
nehézséget okozhatnak a személyiség egészséges fejlődésében.
Ebben nagy segítséget tudnak nyújtani a különböző, megelőzés
céljából készült videók vagy programok, melyek az iskolai
dolgozók bevonásával próbálják csökkenteni az ártalmas
helyzeteket. Lényeges szempont az osztályokban a közösségi
kohézió erősítése, illetve a konfliktuskezelés, problémamegoldás
helyes elsajátítása. Ezen kívül központi kérdés az egyes tanulók
kirekesztettségének vagy éppen túlsztárolásának csökkentése.
Mindemellett az iskolában dolgozó pedagógusok mellett a szülők
együttműködése, támogatása és figyelme is szükségeltetik, annak
érdekében, hogy az iskolai zaklatás kisebb mértékben jelentkezzen
az oktatási intézményekben.
Tóth Rita
okleveles pszichológus
Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

TÚRKEVE

2019. MÁJUS
Fizetett hirdetés

FIGYELEM
MŰKŐ SÍREMLÉKEK,
ÉS EGYÉB KŐ
FELÜLETEK
TISZTÍTÁSA ÉS
NANOTECHNOLÓGIÁS
KEZELÉSE

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!
06-20/513-04-99
vagy
www.keviretro.hu
IV. számú háziorvosi körzet rendelési ideje
Rendel: Dr. Mikula Noémi
háziorvostan- és belgyógyászat szakorvosa

Fizetett hirdetés

Hétfő: 13:00-17:00 óra
Kedd: 8:00-12:00 óra
Szerda: 8:00-12:00 óra
Csütörtök: 8:00-12:00 óra
Péntek: 8:00-12:00 óra
A hónap negyedik hetében pénteken: 13:00-17:00 óra

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a
Művelődési Házban

2018. július 18-án (szerda) 8:00 - 12:00-ig.

Hallásszűrés
Lakossági hallásszűrés tervezett időpontjai 2019. I. félév:
2019. 05. 08 11.30-12.30 óra
2019. 06 .05 11.30-12.30 óra
Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház
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