
2011. szeptemberÖNKORMÁNYZATI HAVILAPXXIII. ÉVFOLYAM,

• Városnapi rendezvények

• Az országgyûlési          
   képviselõ szemével
• 60 éve a pedagógus  
   pályán

• Ismeretlen ismerõseink

• Itt az iskolakezdés

• Mire jó a termálvíz

• Még mindig kísért a múlt

A TARTALOMBÓL

Túrkeve díszpolgárai lettek

F
ot

ó:
B

aá
n

 K
at

al
in

Dr. Csáki Csaba Balogh Márton 

Hét és fél évszázad, ennyi esztendő telt el a 
városunkról szóló első írásos emlékek keletke-
zése – 1261– óta. Húsz esztendővel a tatárjá-
rást szimbolizáló muhi  csata után,   az Alföld 
középső területein  ismét megjelentek  az élni 
akarás jelei. IV. Béla király újratelepítette or-
szágát, s így leltek hazára és otthonra a kunok 
és a jászok, akik az évszázadok során a ma-
gyar haza hűséges tagjai, védelmezői lettek.
A XIII. századi tatárdúlás után az újjáépí-
tés századai következtek, mígnem a Dózsa 
György vezette parasztháború  1514-es bu-
kását alig 12 évvel később, az 1526-os moh-
ácsi csatavesztés követette. Történelmi isme-
reteink alapján írhatjuk, hogy Magyarország 
három részre szakadt. Nyugaton a Habsburg, 
Budától délre a török volt az úr, Erdélyben  a 
fejedelemség igyekezett egyensúlyt terem-
teni a két szorongató hatalom között. 150 év 
török uralom után a Habsburg uralom száza-
dai következtek, mígnem a felvilágosodást, 
a XIX. század eleji reformkor követte. 1808. 
I. Ferenc osztrák császár és magyar király 
városi rangot ad Túrkevének. Az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc másfél eszten-
dős sikereit a világosi fegyverletétel, az azt 
követő kegyetlen  megtorlás időszaka követte.
Az 1867-es kiegyezés, a dualista Osztrák-Ma-
gyar Monarchia létrejötte ugrásszerű fejlődést 
hozott térségünk mezőgazdasági területein is.  
1891-ben megépül a Mezőtúr-Túrkeve közöt-
ti vasútvonal, amelynek megépítésében aktív 
szerepet játszó Gajzágó Salamon városunk 
első díszpolgára lett.  Az I. világháborúban a 
Monarchia  súlyos vereséget szenvedett, ami-
nek következménye lett a trianoni békediktá-
tum. A XIX. század harmincas éveinek elején 
lezajlott gazdasági világválság mély nyomot 
hagyott Túrkeve lakosságának életében, majd 
a II. világháború megpróbáltatásait is át kel-
lett élni. Az 50-es évek elejére Túrkeve az első 
termelőszövetkezeti város lett. Megalapították 
a gépállomást, amely a következő évtizedek-
ben jelentős autójavító vállalat lett, 1992-es 
megszűntéig működött. Békés rendszerváltás 
1989/90 fordulóján, az önkormányzatiság haj-
nalán egyetlen biztos volt: a bizonytalanság, 
amely sajnos még 20 év után is kísért sok em-
bert. A két nagyüzemben közel háromezer főt 
foglalkoztattak, 1992-ben a termelőszövetke-
zet korlátolt felelősségű társaságokká alakult. 
Sok százan váltak munkanélkülivé, remény-
vesztetté… Új utakat keresett az elmúlt 21 
év a város  sorrendben immár hatodik önkor-
mányzata. A cél folyamatosan ugyanaz: hitel 
és adósságmentes gazdálkodás, megfontolt 

750

(Folytatás a 3.oldalon)



TÚRKEVE

2

2011. SZEPTEMBERÜnnep

1945-ben Túrkevén is újjá-
szerveződött az élet. A sport-
ban ez azt jelentette, hogy 
politikai pártok irányították, 
támogatták a labdarúgó és 
birkózó szakosztályt. A fo-
cisták 1947-ben már bajnoki 
meccseket játszottak, a birkó-
zók pedig barátságos mérkő-
zéseken mérték össze erejü-
ket. 1950 több szempontból 
is fordulópontot jelentett a 
sportéletben. A tanácsrend-
szerű közigazgatás átvette a 
sport irányítását, amit a sport-
felügyelő látott el. 
Városunkban a termelőszö-
vetkezetek és a gépállomás 
lett a fő gazdasági támogató. 
Az élet minden területét át-
hatották a szocialista politika 
harcos, forradalmi lendületű 
eszméi, elnevezései, jelsza-
vai, mozgalmai. Az egykori 
TVSE helyett 1950-től Minta 
Sportkör, 1954-től Túrkevei 
Traktor SK, majd Mezőtúr-
Túrkeve Testnevelési és 
Sporttanács lett. 
1976-tól a Városi AFIT SE és 
az önálló Vörös Csillag SK 
irányította a település sport-
ját. Az 1950-es évek első fe-
lében a Munkára Harcra Kész 
mozgalom (MHK), a Falu-
si Szövetkezeti dolgozók, a 
gépállomások szpartakiádjai, 
seregszemléi tömegesítették 
a sportot. Az akkori rendszer-
váltáskor megszűnt a tenisz, 
új sportágként tűnt fel a röp-
labda és a nagypályás kézi-
labda. Az előbbi részére több 
pálya épült, az utóbbit a fut-
ballpályán játszották. 1950-
66 között a labdarúgó és a 
birkózó szakosztály működött 
eredményesen. 
Ezen időszak legkiemelke-
dőbb szervezői: Soós Lajos, 
húsz éven át volt SE elnök 
és sportfelügyelő, Göndös 
Ferenc és Rieger József, a fo-
cisták önzetlen segítői voltak, 
Sallai Károly a birkózás újjá-
szervezésében játszott szere-
pet. Az 1960-as évek végétől 
új szakasz kezdődött a város 
sportéletében. A lakosság, a 

párt, az állami, a gazdasági és 
iskolai vezetők igényelték és 
támogatták a sport fejleszté-
sét. Olyan személyek tűntek 
föl, akik ezen igényeknek len-
dületet adtak. 
A birkózásban Kiss Kálmán 
még napjainkban is, a diák-
sportban – főleg a kézilab-
dában és atlétikában – Túri 
Imre negyven éven át végzett 
kiemelkedő munkát. A kis-
pályás kézilabda sikerében 
Takács Sándor, Kornis Lajos 
játékosok, Nagy Ferenc tanár 
játszott szerepet. 
Kurtz József a diákfoci és a 
torna sikereinek volt a ková-
csa. A felnőtt foci megerősö-
dése Magyar Zoltán évtizedes 
lelkiismeretes edzői munká-
jának eredménye. Az 1970-es 
évektől kialakultak a megyei, 
területi és országos versenyek 
rendszerei, a birkózó úttö-
rő olimpiák, a középiskolák 
Nagykun Diák Sportviadalai. 
Az elért eredmények alapjául 
szolgáltak azok a támogatá-
sok – pénzbeli, tárgyi, szál-
lítási és erkölcsi formában 
-, melyeket főleg vállalatok, 
szövetkezetek biztosítottak. 
Jelentős mértékben fejlődtek 
a létesítmények is. 
Korszerűsödött a városi sport-
telep, 1979-ben avatták fel 
a városi sportcsarnokot, ami 
akkor a megye legnagyobb 
létesítményei között szere-
pelt. Itt kell említést tenni az 
autocrosspályáról (1982), a 
Petőfi  iskola tornaterméről 
(1992) is. 
A szervezeti életben válto-
zást jelentett, hogy 1980-ban 
egyesült az AFIT és a Vörös 
Csillag SE, és ismét a TVSE 
nevet viselte. A fent emlí-
tett kedvező feltételek szép 
eredményeket biztosítottak, 
a birkózók kosárnyi érmet 
nyertek, végül Bíró László 
(EB, VB arany), Kiss Sán-
dor, Fórizs János birkózók és 
Karaffa László futó olimpi-
ára is eljutott. A labdarúgók 
az NB III-ban is játszottak. A 
férfi  kézilabdázók szerepel-
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tek NB II-ben, a nők NB I-es 
mérkőzésekkel ajándékozták 
meg Túrkeve sportszerető kö-
zönségét. A crossosaink VB 
és EB versenyeken vettek és 
vesznek részt. A középiskola 
versenyzői kézilabdában, tor-
nában és az atlétika különbö-
ző ágaiban értek el országos 
sikereket. Az úttörő és serdü-
lő korosztályok eredményei is 
dicséretesek. 
Külön tiszteletet érdemel a 
Pápai Károly emlékére rende-
zett labdarúgó tornák szerve-
zője, Szabó Gábor. Sakkozó-
ink a megyei bajnokságokon 
igyekeztek jól szerepelni. 
Nagyszerű rendezvények vol-
tak ezekben az évtizedekben: 
a birkózók úttörő olimpiája, 
az autocross magyar és nem-
zetközi futamai, a Nagykun 
viadalok, a Magyarország-
USA női röplabda váloga-
tott mérkőzése, a magyar 
öregfi úk-Túrkeve foci mérkő-
zései… Mindezek bizonyít-
ják, hogy komoly összefogás-
ra volt képes a város közössé-
ge a sportért. 
A sportélet rendkívül érzé-
keny a társadalmi változások-
ra. Az 1989 utáni rendszer-
váltás bizonytalanná tette a 
gazdasági hátteret. Túrkevén 
az önkormányzati támogatás 
igyekszik pótolni ezt a hátte-
ret. A gyerekek létszámának 
csökkenése viszont nem pó-
tolható. A fi atalok gondolko-
dása, érdeklődése, életmódja 
nem sport centrikus.  Ugyan-
akkor biztató, hogy újabb 
sportágakban kezdik meg a 
szakosztállyá szerveződést. 
Így pl. a lovassport, tenisz és 
judo. 
A Túrkeve sportéletében ki-
emelkedő személyek neveit 
az immár Kiss Kálmán Vá-
rosi Sportcsarnok falán lévő 
tábla hirdeti, bár ez sem lehet 
teljes. 
Tisztelettel tekintünk spor-
tolóink eredményeire, hisz 
helytállásukkal dicsőséget 
szereztek önmaguknak, csa-
ládjuknak, Túrkevének és so-
kan közülük hazánknak is.

Győri József

Perényi Bálint tanár urat min-
denki jól ismeri Túrkevén, hisz 
nemzedékeket nevelt a 60 éves 
pedagógiai pályafutása során. 
Magas színvonalú tevékenységé-
vel méltán érdemelte ki a keviek 
tiszteletét, szeretetét, bár ő maga 
nem számít tősgyökeresnek, hisz 
Borsod megyében született 1930-
ban. Jeles tanulmányi eredményé-
nek köszönhetően felvételt nyert 
az Evangélikus Líceum és Tanító-
képző Intézetbe, s 1951-ben taní-
tói diplomát szerzett. Ifjú gyakor-
lóként került Túrkevére, azóta is 
a településen él. A tanyasi iskolai 
éveket követően magyar nyelv és 
irodalom szakos diplomát szer-
zett. 1955-től sok ezer túrkevei 
diák érdeklődését keltette fel 
anyanyelvünk szépségei iránt, s 
utánozhatatlan humorának kö-
szönhetően tette feledhetetlenné 
a magyar órákat. A 80-as években 
tanulmányi felügyelőként igyeke-
zett pedagógiai tapasztalatát meg-
osztani, átadni tanártársainak. 
Ezt követően a település egyik 
általános iskolájának igazgatóhe-
lyetteseként tevékenykedett. Ok-
tató-nevelő munkássága mellett 
a város sportéletében is maradan-
dót alkotott, irányítója, szervező-
je volt a város NB-I-es női kézi-
labda-csapatának. Pedagógusi és 
sportszervezői tevékenységéért 
számtalan kitüntetésben részesült. 
Augusztus 19-én, ünnepélyes 
képviselő-testületi ülésen vehette 
át a gyémánt díszoklevelet a vá-
ros polgármesterétől, dr. Szabó 
Zoltántól.

Molnár Magdolna

60 éve a pedagógus 
pályán 

Gyém ánt díszoklevelet 
vehetett át 

Perényi Bálint tanár úr
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Területünk országgyűlési 
képviselője, Boldog István tá-
jékoztatja lapunk olvasóit az 
elmúlt időszak történéseiről:
- Az elmúlt időszak kemény 
parlamenti munkával zárult, 
melynek legfőbb feladata az 
ország gazdasági romlásának 
megakadályozása volt. Ha 
ezeket az intézkedéseket nem 
tettük volna meg, akkor ma a 
görögországi helyzet uralkod-
na hazánkban is. Elsősorban 
nem egy-egy kisebb terület 
érdek-érvényesítése történt, 
hanem az ország egészét érin-
tő kérdésekben döntöttünk. 
Olyan törvényeket fogadtunk 
el, mint pl. a bankadó, ami az 
államháztartásba hozott plusz 
pénzt, illetve nagy fi gyelmet 
fordítottunk más területen is a 
takarékoskodás lehetőségeire, 
így az önkormányzatok vagy 
a minisztériumok esetében is. 
Gazdaságilag olyan helyzetet 
teremtettünk, ami megállí-
totta a csőd közeli helyzetbe 
történő rohanást. Eddigi in-
tézkedéseinknek köszönhető-
en sikerült (majdnem) tartani 
az államháztartási hiányt. 
Elkezdtük újraszervezni Ma-
gyarországot. A nemzet egye-
sítése szempontjából olyan 
fontos törvényt alkottunk, 
ami lehetővé tette a kettős 
állampolgárságot. Túrkevén 
is több ízben zajlott már ilyen 
esemény. Kiemelkedő jelen-
tőséggel bír az új Alkotmány 
létrehozása. Büszke vagyok 

rá, hogy az önvédelemmel 
kapcsolatban elfogadták, így 
része lett az alaptörvénynek 
az általam javasolt módosítás. 
Ezáltal mindenkinek alap-
joga, hogy önmagát, illetve 
saját tulajdonát megvédhesse. 
Örömömre szolgál a média-
törvény elfogadása is, hisz az 
erkölcsromboló hatásokat ki 
kell szűrni, ezért is álltam ma-
ximálisan mellé. Kiemelkedő 
jelentőségű volt a közelmúlt-
ban zárult EU elnökségünk is, 
melyet Miniszterelnök úr ve-
zetett, bebizonyítottuk, hogy 
Magyarország szavahihető, 
szavatartó ország.
 A parlamentben egy-egy tör-
vényalkotással kapcsolatos 
döntésemet teljes mértékben 
föl merem vállalni. Nekem, 
magamnak is van egyfajta vi-
lágnézetem, sokat beszélge-
tek az emberekkel, fi gyelem-
be veszem a lehetőségeket, s 
mindezek alapján szavazok. 
Volt példa arra, hogy nem 
szavaztam meg egy törvényt, 
mint ahogy arra is, hogy a 
frakció nem támogatta az én 
módosító javaslatomat. Az 
összes törvényt demokratikus 
módon hoztuk meg, függetle-
nül a választók akaratából lét-
rejött két harmados többség-
től. Aki fi gyelemmel kíséri az 
eseményeket, láthatja, hogy a 
rendelkezéseink gyakran nem 
ilyen aránnyal, hanem többel 
születnek meg. A korábbi 
időszakban nem fordult elő 

ellenzéki javaslat elfogadása, 
a jelenlegi törvénykezésben 
pedig igen. Magyarországon 
még nem volt példa rá, hogy 
nemzeti konzultáció előz-
zön meg egy döntést, hogy 
több mint egy millió ember 
mondjon véleményt. Az új 
Alkotmányból ennek hatására 
maradt ki a gyerekek szava-
zati joga, amit magam sem 
támogattam.
Az ország egésze kisebb egy-
ségekből tevődik össze, így 
lényeges, hogy konkrétan 
Túrkevén melyek voltak az 
elmúlt időszak lényeges ered-
ményei. Nagyon fontosnak 
tartom a Keve-Snack Kft.-
ben történt, új munkahelyeket 
jelentő fejlesztést,  de példa-
ként sorolhatnám az orvosi 
rendelő bővítését, a Thermál 
Szálló építését vagy az isko-
lák korszerűsítését. Sajnos 
továbbra is gond az itt élők-
nek az úthálózat minősége, 
más közlekedési lehetőség 
híján. Igyekszem minden be-
folyásomat latba vetni ennek 
javítására. Fogadó óráimon, 
telefonon bármikor megke-
reshetnek gondjaikkal, pana-
szaikkal, javaslataikkal.

Olvasóink nevében is meg-
köszönve a tájékoztatást, 
további hasznos munkát 
kívánunk képviselő úrnak!
                                                                   

Molnár Magdolna

Az országgyűlési képviselő szemével…

Dr. Szabó Zoltán, Túrkeve polgármestere 
második alkalommal hívta egyeztetésre a 
kuncsorbai út állapotáért jórészt felelős, il-
letve a megoldás tekintetében illetékes cégek 
vezetőit. Mint már korábban beszámoltunk 
róla, május 9-én egy útbejárást követően ültek 
asztalhoz az illetékesek a megoldást keresve, 
hiszen – vasúti közlekedés nem lévén – az 
egyetlen közlekedésre alkalmas lehetősége a 
lakosoknak a közút. A rendkívül balesetveszé-
lyes szakaszt az egyeztetést követően sikerült 
elfogadhatóvá tenni, útalapot korrigáltak, illet-
ve a kátyúk egy részét betömték. Az útszakasz 
két hónapig dacolt a nehézségekkel – a szó 
legszorosabb értelmében, hisz nehéz járművek 

okozták az egyébként is gyenge minőségű út 
romlását -, de utána föladta. A körzetben gáz 
után – hasztalanul – kutató cég elbontotta a fú-
rószerkezetet, s a nehéz rakományú járművek 
újra szétnyomták a közutat a területen. Ennek 
okán vált szükségessé az augusztus 12-ei, má-
sodik egyeztetés, amit a város polgármester-
ének, dr. Szabó Zoltánnak a kezdeményezésé-
re hívtak össze, s melyen jelen voltak az érin-
tett cégek vezetői, valamint a JNSZ Megyei 
Közgyűlés elnöke, Kovács Sándor és Boldog 
István, országgyűlési képviselő is. A majd 
10 km kritikus állapotú útszakasz javításáról 
további egyeztetéseket tart a Közút Kft. és a 
próbafúrást végző Horizont Kft.

 „Túrkeve segítségért kiált”
Újra siralmas állapotban van a kuncsorbai út

fejlesztés, kiemelt ágazatként kezelni a gyógy-
fürdő és a város más értékét. Nemzetközi kap-
csolatépítés nyomán új barátok szerzése, hívá-
sa az alföldi kisvárosba pihenni, gyógyulni…
amivel az itt élőket jövedelemhez lehet juttat-
ni. Nyitni a világra,  nyitni a Kárpát-medence 
országaiban élők irányába, fogadni a magukat 
magyar nemzetiségűnek vallókat, tiszteletbeli 
polgári címet adományozni az itt esküt tevők-
nek, hogy a következő években, évtizedekben 
is kötődjenek választott hazájuk egyik  értékes 
településéhez, Túrkevéhez. Ebben az évben 
minden a 750 esztendőről szól: fejet hajtva 
eleink elszántsága, akarata előtt, amelynek 
nyomán reméljük, örökre lakott terület ma-
radhat a városunk közigazgatási területe. A 
főhajtást úgy tegyük, hogy a jelen túrkevei 
polgárok mindent tegyenek meg azért, hogy a 
jövő nemzedékének legyen mire építeni jövő-
jüket, amelynek része a hazaszeretet, Túrkeve, 
a Nagykunság szeretete egyaránt. Miközben 
jelképesen meggyújtjuk a város születésnapi 
tortáját, emlékezzünk kegyelettel és tisztelettel 
eleinkre, és tegyünk fogadalmat, hogy minden 
erőnkkel városunk érdekét szolgáljuk!
Isten éltesse 750 éves városunk minden pol-
gárát!

dr. Szabó Zoltán 
polgármester

Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja

(Folytatás az 1. oldalról)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi 
Infrastuktúra Fejlesztési Program kapcsán Túrkeve 
oktatási intézményeinek informatikai infrastruktú-
rájának fejlesztése a XXI. század követelményeinek 
megfelelően” című programmal uniós támogatás-
sal elnyert informatikai eszközök 2011. augusztus 
22-én megérkeztek, melyeket a nyílt közbeszerzési 
eljárás során legkedvezőbb ajánlatot adó Schneider 
Informatika Kft. szállította, amely összesen 102 db 
iskolai számítógépet és 23 db interaktív táblával fel-
szerelt tantermi csomagot jelent. Az eszközök sze-
relési és telepítési munkáit a Kft. az általános iskola 
igazgatónőjével Németh Károlynéval, valamint a 
szakközépiskola informatikusával Molnár Tiborral 
összehangoltan végezték, így 4-5 nap leforgása alatt 
minden eszköz – korlátlan internet kapcsolattal el-
látva – pontosan és precízen a helyére került. Az új 
pedagógiai módszer elsajátítására az általános intéz-
ményből 45 fő, a szakközépiskolai intézményből 30 
fő képzése következik. A képzéseket 15 fős csopor-
tokban az Informatika-Számítástechnika Tanárok 
Egyesületének oktatói végzik, melynek során az 
üzembiztonsági feltétek áttékintését követően a ta-
nárok kellő ismeretet szereznek a példákkal illuszt-
rált digitális tartalmak keresésére, és a különböző 
pedagógiai feladatokhoz úgy, mint ismeretátadás, 
gyakoroltatás és számonkérés. 2011/2012.  tanév-
től már új tanulói környezetben játszva, felfedezve, 
szórakozva, a tanulás közös élményeként sajátítha-
tók majd el a tananyagok.

Új technológiai eszközökkel 
várják a tanárok Túrkeve álta-
lános és középiskolás tanulóit
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2011. SZEPTEMBERHírek

A túrkevei  Finta Mú-
zeum több hónapon át 
tartó rendezvénysoro-
zata zárult augusztus 
26-án. Egy pályázat 
jóvoltából az intéz-
ménynek lehetősége 
nyílt egy 25-30 főt 
befogadó terem kiala-
kítására, amely kéz-
műves foglalkozások, 
média, történelem, 
földrajz órák meg-
szervezésére alkalmas, 
továbbá számítógépek 
állnak rendelkezésre a 
teljesebb körű ismeret-
szerzésre. Digitális fo-

tótár segíti a látogató-
kat a település múltjá-
nak megismerésében. 
Kapás János, igazgató 
elmondta örömére 
szolgál az ősi mester-
ségek, a nagykunok 
életének bemutatása. 
A programsorozat ke-
retében együttműkö-
dési szerződést írt alá 
a helyi általános és 
középiskola igazgató-
jával, mely lehetőséget 
nyújtott a 6-18 évesek 
számára a rendhagyó, 
ám módfelett érdekfe-
szítő ismeretszerzésre.

Több hónapos rendezvénysorozat zárult 

a Finta Múzeumban

Itt az iskolakezdés
Szeptember elsején újra iskolapadba ülnek a 
diákok. A nyári szünet nemcsak a jól megér-
demelt pihenés időszaka volt, de mindkét is-
kolában – a Petőfi  Sándor Általános Iskolában 
és a Kaszap Nagy István Református Iskolá-
ban is – komoly fejlesztések zajlottak a nyár 
folyamán. Informatikai fejlesztések segítik 
mindkét iskola tanulóit a szélesebb körű is-
meretszerzésben, interaktív táblákat, számító-
gépeket bocsátanak a gyerekek rendelkezésre 
sikeres pályázatoknak köszönhetően. A Pető-
fi ben megszűntek a körzetek, ennek nyomán 
a Kossuth úti épület az alsó tagozat, a Petőfi  
téri pedig a felső tagozat otthona. Az iskola-
kezdés a most először padba ülő gyerekek 
számára külön jelentőséggel bír. A református 
iskolában egy 24 fős osztály kezdi meg a di-
ákéveket, melyet Puskásné Túri Ildikó vezet. 
A Petőfi ben három első osztály indul, 20, 25 
és 27 új kisdiákkal. Őket Kontosné Hajdú Haj-
nalka, Hajósné Bornemissza Edit, valamint a 
legnagyobb létszámmal induló - egész napos 
oktatási formában működő - csoportot Soós 
Lajosné és Urbán Mariann vezeti be az iskolai 
életbe, az írás, olvasás, számok világába.

Szeptembertől – 1973 után – újra lesz szak-
munkásképzés a Ványai középiskolában. Du-
ális szakképzésről van szó, melyet Németor-
szágban alkalmaznak remek eredményekkel. 
Hazánkban most kívánják meghonosítani a jól 
bevált módszert, aminek jelentősége életsze-
rűségében rejlik, ugyanis a gyakorlati képzés 
döntő része külső területeken, azaz vállala-
toknál, vállalkozóknál zajlik. A jelentkezések 
eredményeként 16 diák kezdi meg a hegesztő 
szakma tanulását, s ők majd három év múlva 
kapják meg a szakmunkás-bizonyítványukat. 
Miután hiányszakmáról van szó, a képzést ki-
emelten támogatja a kereskedelmi és iparka-
mara is.

Újra indul a 
szakmunkásképzés

A létszámhiánnyal küzdő túrkevei rendőrőrs-
ön megoldódni látszanak a gondok. Az eddig 
szolgálatot teljesítő 6 fő 10-re bővült, ami 
lehetővé teszi a gyakoribb és kettőzött jár-
őrözést, szolgálattételt. Emellett a mezőtúri 
kapitányság kötelékébe tartozó 3 nyomozó is 
Túrkevén teljesít szolgálatot, fokozva a lakos-
ság biztonságérzetét.

Négy új fő a rendőrség 
kötelékében

A kevi őslakosok körében „Zöld békának” 
nevezett vendéglátóipari egységgel szem-
ben, egy betakarítást követő szántás hozott 
a felszínre két világháborús aknagránátot. A 
szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a 
szántást végző gép oly módon fordította ki a 
talajból a világháborús ágyúkat, hogy azok 
nem sérültek meg nagyobb bajt, balesetet 
okozva. A rendőrség lezárással biztosította a 
helyszínt, majd a tűzszerészek vizsgálták meg 
a háborús maradványokat. A berozsdásodott 
öreg szerkezet kiszámíthatatlansága miatt úgy 
döntöttek, hogy helyszíni robbantással sem-
misítik meg, illetve hatástalanítják a tüzérségi 
szerkezeteket.

Az őszi betakarítások időszakban preventív 
módon lépnek fel a mezőőrök és a polgárőrök 
az illetéktelen eltulajdonítókkal szemben. Kö-
zös erővel, megkettőzött létszámban igyekez-
nek elejét venni  – mintegy 23 ezer hektáros 
területen – a terménylopásoknak a gyakori őr-
járatokkal. Hatékonyságukat a most beszerzett 
éjjellátó készülékek is növelik. A gazdák ily 
módon nagyobb biztonságban tudhatják mun-
kájuk gyümölcsét.

A terménylopások ellen 
közös erővel lépnek fel

Az előző számban Herczegh Lászlóra emlé-
keztünk. Munkássága és emléke feledhetetlen 
számunkra. „Akkor tudjuk meg igazán kit is 
veszítettünk el, amikor már nem lehet közöt-
tünk az életben.” Igen, most már tudjuk, Ked-
ves Laci! A sok gond, melyekkel egyesületünk 
küzdött az Ő idejében, és ma is, kissé meg-
nehezíti munkánkat, és bizony olykor a tenni 
akaró társunkkal is gyakran szembekerülünk. 
Egy azonban biztos! Akik itt vagyunk, és ki-
tartunk ebben a nehéz helyzetben is, közös cé-
lért küzdünk, és minden problémát igyekszünk 
megoldani, hisz mindnyájunknak az a legfon-
tosabb, hogy tegyünk valamit városunkért, 
Túrkevéért.Tisztelt olvasó! Az előző számban 
azt olvashattuk, hogy a Túrkevei Városvédő és 
Szépítő Egyesület megalakulásakor Herczegh 
Lászlót választották elnöknek. Ezt szeretném 
most kiigazítani azzal a szándékkal, hogy min-
denkinek megadjam az egyesület részéről azt 
a tiszteletet, ami megilleti. Álljon tehát itt az a 
tény, miszerint az egyesület megalakulásakor 
elnökké Hollósi Imre személyét választották 
meg. Herczegh László is megtette volna ezt 
a gesztust, ha köztünk lehetne, amit mi most 
itt megtettünk, hiszen az igazságérzete, és a 
mások iránti tisztelete és őszintesége nagyon 
nagy erénye volt. Nyugodj békében, Laci! 
Tisztelt Túrkeveiek! Tegyük meg mindannyi-
an, lehetőségeinkhez mérten azt, amire képe-
sek vagyunk városunkért, hogy tiszta szívvel 
mondhassuk: ez az én városom, TÚRKEVE.

Kalmár Lászlóné az egyesület titkára

A tisztesség kedvéért

Még mindig kísért a 
világháború

Ezzel a címmel szervez konferenciát a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos 
Egyesület 2011. szeptember 16-17-én, Szol-
nokon. A jelenlévők a családok múltja mellett 
a család intézményével kapcsolatos jelenlegi 
kérdéseket is megvitatják és kitérnek az ön-
kormányzatok és az egyházak családsegítő te-
vékenységére is. A mintegy 50 előadó számos 
felsőfokú intézményt, kutatóintézetet, külön-
böző tudományágakat képvisel. Az előadások 
mellett kiállítás, könyvbemutató, könyvvásár 
és egyéb programok várják az érdeklődőket. A 
szervezők az országos rendezvényre várják a 
családkutatás és napjaink társadalmi kérdései 
iránt érdeklődőket.

Dr. Habil. Örsi Julianna
egyesületi elnök, főszervező

A családok helye, szerepe a 
lokális társadalomban

A júniusi és júliusi díját a Városháza díszter-
mének átépítéséhez, az augusztusi díját a dr. 
Czihat Károly terem berendezésének meg-
vásárlásához, a szeptemberi tiszteletdíjával  
pedig a megváltozott munkaképességűek ok-
tóberi rendezvényének megtartásához kíván 
hozzájárulni.

Ozsváth László tiszteletdíját az 
alábbiakra ajánlotta fel:

 MILYEN EGÉSZSÉGÜGYET 
AKARUNK TÚRKEVÉN?

Tisztelt Túrkeveiek!
Jó ütemben halad az orvosi rendelő 
felújítása, tervek szerint szeptember 30-ára 
az építők átadják Önöknek.
2011. 09.16-án, pénteken délután 13.00 
órakor egészségügyi fórumot tartunk a 
rendelő várójában.
Kérem jöjjenek, mondják el véleményüket, 
javaslataikat, elvárásaikat…

                                                                           

dr. Szabó Zoltán polgármester
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

„Együtt Európában”
Város napja és Testvérvárosi találkozó a 750 éves Túrkevén

2011. szeptember 9-12.
2011. szeptember 9. (péntek)

17:00 Pintér Éva festőművész , a 
Magyar Kultúra Lovagja (Moson-
magyaróvár) és barátai kiállításának 
megnyitója
Helyszín: Túrkevéért Alapítvány - 
Egressy Béni Zeneiskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, Széchenyi u. 9.
17:30 Az Egressy Béni Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
20.  tanévének megnyitója 
Mókus  Att i la  operaénekes, Túrkeve 
Tiszteletbeli Polgára (Újvidék) és a 
8-kor Színház (Sárospatak) műsora
Helyszín: Túrkevéért Alapítvány - 
Egressy Béni Zeneiskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, Széchenyi u. 9.

2011. szeptember 10. (szombat)

2011. szeptember 11. (vasárnap)

2011. szeptember 12. (vasárnap)

8:30 „A 750 éves Túrkeve köszön-
tése” Túrkeve és a testvérvárosi dele-
gációk zenés-táncos felvonulása
Útvonal: Széchényi utca-Mátyás király 
utca-Petőfi  tér

9:15 A Város napja és a Testvérvá-
rosi találkozó megnyitója
Közreműködik: az  Egres Kis Lajos Nép-
tánccsoport és a Pipás Zenekar
Galambröptetés – (R-21 Postagalamb-
sport Egyesület)
Helyszín: Petőfi  tér 1. 

10:00  Ünnepi képviselő-testületi ülés
„Múlt- jelen-jövő” a 750 éves Túrkevén
Köszöntők
Ünnepi műsor
Várostörténeti előadások:
     Előadók: Dr. habil. Örsi Julianna,  ny. 
múzeum ig.; dr. Szabó Zoltán polgármester
Városi kitüntetések és díjak átadása
Együttműködési szándéknyilatkozatok 
aláírása :
-  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Ön-
kormányzat –Vajdasági Autonóm Tarto-
mány 
-   Túrkeve Közoktatási intézményei 
–Nagyszalontai Arany János Iskolaköz-
pont
Állampolgársági eskütétel
Várostörténeti pályázatok értékelése
Helyszín: Városháza, dr. Czihat Károly 
terem

11:00 „Együtt Európában”  
Vetélkedő Túrkeve és a testvértelepü-
lések diákcsapatainak részvételével 
Táncház
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános Iskola 
tornaterme

14:30 Európai Információs Pont, 
Túrkeve és a testvértelepülések kiállí-
tásának megnyitója
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános Iskola 
tornaterme

15:00 Emlékfa ültetése a ’48-as Em-
lékparkban

15:30 „Európai Gála” – művészeti 
csoportok bemutatója
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános Iskola 
tornaterme

18:00 Túrkevén élő alkotók őszi tár-
lata c. kiállítás megnyitója 
Helyszín: Művelődési Ház, Táncsics u. 16.

19:00 „Kivilágos kivirradtig” - Jóté-
konysági bál 
Támogatott cél: a Városháza dísztermé-
nek berendezése
Zenél: Ica és Dody
Helyszín: Városháza, dr. Czihat Károly terem

20:00-02.00 „Zenés randevú - tűzijá-
tékkal”
Sztárvendég: 
KOVÁCS KATALIN ÉS KONCZ TIBOR
Fellépnek: túrkevei zenekarok
Közben 21:00-kor TŰZIJÁTÉK
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános Iskola 
udvara
9-14 óráig VÉRADÁS a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolában,  a Széché-
nyi utca  felőli tantermekben

8:30 Koszorúzás a II. Világháborús 
emlékműnél Helyszín: Petőfi  tér

9:00 „Kevi legjobb kocsisa” fogat-
hajtó verseny Helyszín: Györffy tanya 

9:00 Ünnepi szentmise a római ka-
tolikus templomban

9:15 Ünnepi istentisztelet a refor-
mátus templomban

9:30 Hagyományos népi ételek 
(magyar, lengyel,kárpátaljai, újvidéki) 
főzése, kóstolása (A kóstolás várható 
ideje 12:30 óra)
Helyszín: ACSI udvara, Petőfi  Sándor 
Általános iskola tornaterme 

9:45 XXXVII. Állategészségügyi 
konferencia
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános Iskola 
tanterme

10:00 „Túrkeve - humanitárius tele-
pülés” – 130 éves a Magyar Vöröske-
reszt  - kiállítás megnyitója
Egészséges - életmód tanácsok, vércu-
korszint- koleszterin- és testzsír-mérés
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános iskola 
aulája, tanterme

10:00  Sportprogramok:  
- Judo-bemutató (Judo-klub)
- 750 méteres családi váltófutás a 750 év 
tiszteletére
- Barátságos focimeccs Túrkeve és a test-
vértelepülések csapatai között
- Sorversenyek
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános Iskola 
– sportpálya

10:00 Kézműves foglalkozások gye-
rekeknek, 
Helyszín:Petőfi  Sándor Általános Iskola 
tornaterme, udvara

10:00 Nagykunsági szántóverseny 
és gépbemutató  a Túrkevei Gazdakör 
szervezésében
Helyszín: Kuncsorbai út  (a Pálinkafőz-
dével szembeni terület)

11:00  „Együtt Európában” – A civil 
szervezetek szerepe a települések életé-
ben  Kerekasztal-beszélgetés 
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános Iskola 
tanterme

15:00 „Kulturális ajándék a 750 
éves Túrkevének”
Lovagi Gála
Közreműködnek: a Magyar és Egyete-
mes Kultúra Lovagjai, Európa országa-
iból
„Szép nyári nap” – musical , zenés-tán-
cos műsor a Neoton slágereivel
Előadják: a karcagi Nagykun Református 
Gimnázium tanulói,
Karcag Város Vegyeskórusa  és a Hip-
Hop tánccsoport
Helyszín:Petőfi  Sándor Általános Iskola 
tornaterme

10 órától ingyenes VIDÁMPARK 
gyerekeknek, 3D karika, ügyessé-
gi játékok  a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola udvarán.

8:45 Emléktábla-avatás, Emlékezés 
Pozsonyi Katalinra, a Petőfi  Sándor Álta-
lános Iskola egykori igazgatójára Jubile-
umi emléklapok átadása
Helyszín: Petőfi  Sándor Általános Iskola 
aulája
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2011. SZEPTEMBERKözügyek

Érdekes közösséget alkot egy 
város, egy település min-

denkori lakossága: nemzedékek 
fűződnek benne egybe, rokonok, 
barátok, ismerősök és ismeretle-
nek egyként részei-alkotói, oly-
kor teljes életükben odatartozói 
ennek a közösségnek -  nemcsak 
jelenvalóságukkal, ittlétükkel, 
de múltjukkal, örökségükkel, 
eredetükkel is. „Tudunk egy-
másról, mint öröm és bánat” – 
mondhatnánk József Attilával,  
ha csak vérségi kötelékről volna  
itt szó, s ha ebben az írásban,  
dr. Debreczeni Sára portréja 
kapcsán nem éppen arról  nyer-
nénk példát, hogy olykor bizony 
nagyon is keveset tudunk egy-
másról.  Nem egy-egy név, nem 
is a feladat, az élethelyzet adta 
címkék tudásáról, felismeréséről  
beszélek, hanem az érdemiről: a 
gondolatok, érzések, az örömök 
és bánatok, a világlátás szintjén 
megnyilvánuló, a szerepeinkben 
és viszonyainkban is kifejeződő 
lényegről. Arról, ami  ott szere-
pel egy-egy életforduló mérle-
gében, ami alapja mind az énké-
pünknek, mind pedig annak, mit 
gondolnak rólunk mások. Azt 
gondolom, egy helyi lap  – mint 
az illető közösség véleményének 
formálója, tájékoztatásáért, tájé-
kozottságáért is felelős fóruma 
– nem mehet el szó nélkül fon-
tosnak hitt dolgok, akárha egy-
szerű események mellett sem, s 
ezáltal is hozzájárulhat ahhoz, 
hogy mélyebb, megbízhatóbb 
tudással formáljunk véleményt; 
hogy saját útjaink-céljaink kö-
vetését segítsék  a közösségben 
tanulható  minták, a mások által 
járt utak… 
Szándékunk és reményeink sze-
rint ehhez a tudástöbblethez já-
rulunk hozzá,  mikor városunk  
közismert személyiségeiről   so-
rozatunkat  dr. Debreczeni Sára 
helyettes megyei tisztifőorvos 
portréjával  útjára indítjuk.
Ismeretlen ismerősünk: 

dr. Szőllősi Kálmánné  dr. 

Debreczeni Sára 

A Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei tisztifőorvos helyetteséről, 
dr. Debreczeni Sára közegész-
ségtan-járványtan szakorvos-
ról nagyon sokat tudunk mi, 
túrkeveiek.  Hiszen Sárika és 
férje, gyermekeik is itt nőttek 

fel, ma is  itt élnek közöttünk.  
Találkozunk vele olykor, mikor 
férjével, unokáival sétál, mikor 
bevásárol,  ismerjük a lányait, 
Krisztit és Zsófi t, tudjuk, hol 
lakik  édesanyja, sokunk kedves 
Sárika tanító nénije.  De fogal-
munk sincs arról, hogyan válik  
valaki az orvoslás ilyen ritka te-
rületének művelőjévé és hogyan 
viseli-teljesíti ennek kivételes 
felelősségét harminchárom dol-
gos-sikeres éven át. 
A főorvosasszony, Sárika el-
köteleződése életpályája iránt  
nagyon korai: egy esztendőnyi 
gyermekosztályon  töltött gya-
kornoki/rezidens időt követően, 
1978-ban édesapját,  az egykori  
KÖJÁL helyi szintű szerveze-
te felügyelő főorvosát követte 
a pályán hygienikus orvosként.  
’82-es szakvizsgáját követő-
en tisztifőorvosként látta el a 
túrkevei, majd a környékbeli  te-
lepülések egészséghatósági fel-
adatait - egészen a közelmúltig,  
a túrkevei ANTSZ 2006-ban 
történt körzetesítéséig – gyakor-
lati értelemben a megszűnéséig.  
Kezdetben úgy gondolta a fi atal 
doktornő, ezt kellett választania, 
hogy praktizáló állatorvos férje, 
kicsi gyermeke mellett ne csak 
kórházi hivatását, de vállalt csa-
ládi teendőit is az önmagától el-
várt módon teljesíthesse. És bár 
sosem érezte ezt a családjáért 
meghozott döntést áldozatnak, 
mára már biztos lehet benne: 
ez volt a számára kijelölt út. 
Mert itt olyan feladatok várták 
őt, amire nem készítenek föl az 
egyetemen, s  éppen ezért:  igazi 
próbái a szakember alkalmassá-
gának. Mikor azt kérdezem tőle, 
mik voltak a legizgalmasabb, a 
legnehezebb feladatok ebben 
a harminchárom esztendőnyi 
szakmai múltban, azt válaszolja: 
csak ilyenek voltak. És hogy a 
területet érintő, szinte folyama-
tos szervezeti változások  s a sze-
mélyes pálya íve sajátos együtt-
állása révén mindig sikerült ott 
lennie, ahol a legsűrűbb volt az 
élet. Így vált kiemelkedően iz-
galmas feladatává Horthy Mik-
lós újratemetésének összes köz-
egészségügyi tennivalója, több, 
mint ötvenezer látogató bizton-
ságos ellátása azon az 1993-as,  
meleg szeptember eleji napon. 

Ismeretlen ismerőseink…
Dr. Debreczeni Sára

A  kormányzó alig ötezer lako-
sú szülővárosában, Kenderesen  
a teljes  állami intézményrend-
szer  mellett a Johannita Rend 
és a Máltai Szeretetszolgálat 
segítségét is igénybe kellett 
vennie az egészségbiztonságért 
felelő területi tisztifőorvosnak, 
dr.Debreczeni Sárának, hogy 
máig emlegethető legyen a siker 
szakmai berkekben éppen úgy, 
mint a kenderesi közbeszédben 
(az ott élők elismerő szavait 
magam hallottam 17 évvel ké-
sőbb,  kenderesi érettségi elnök-
ként).  De rendkívüli helyzetet 
teremthet a közegészségügyben 
az olyan fatális eset is, mint 
amilyen Túrkevén történt 1994-
ben: egy veszett róka megmarta 
tehén teje a gyűjtőbe – az ak-
kori tejcsarnokba – került, így 
veszélyt jelenthetett a teljes la-
kosságra. A  közvetlenül  fenye-
gető katasztrófa elhárításához 
hatszáz  adag oltóanyag mellett 
a veszély személyenként való 
azonosítására, a lakosság azon-
nali, felelős, óvatos, ám korrekt 
tájékoztatásához a Magyar Rá-
dió segítségére is  szükség volt. 
És emlékezetes marad mind az 
érintettek, mind az intézkedő 
tisztifőorvos számára a szom-
széd város ’83-as, hétszáz lakost 
érintő ivóvízjárványa vagy  a 
4-es út közeli szakaszán történt, 
négyféle különös veszélyességű 
növényvédő vegyszert szállí-
tó kamion balesete, különösen 
pedig a következmények elhá-
rítása. A feszültség, a veszély 
múltán a fellélegzés adta szép 
egyensúlyt bizonyára máig a 
legnagyobb elismerésként éli 
újra az, aki a sejtjeiben, az emlé-
kezetében őrzi fenyegetést – va-
lami ilyesmiről is vallott nekem 
Sárika békés mosolya.   
Dr. Debreczeni Sára 1995 óta 
a mindenkori megyei, illetve 
-  a változó szervezeti kere-
teknek megfelelően – régiós 
tisztifőorvos helyettese.  Ebben 
a minőségében vált kiemelten 
fontos feladatává – valamennyi 
megtartott népegészségügyi-
járványügyi feladata mellett - a 
katasztrófavédelem,  s ennek 
rendkívüli eseménye, az 1998-
2000-es tiszai árvíz és az azt 
kísérő ciánszennyezés – pálya-
futása talán eddigi legnagyobb 

próbatétele. Ez év júliusában 
azonban nemcsak kimagasló 
szakmai munkája, nemcsak az 
egészségigazgatás, az egészség-
nevelés, terén szerzett érdemei,  
de példás munkatársi-emberi 
kapcsolatai is méltóvá tették őt  
a szakmájában is kivételes elis-
merésre, a Népegészségügyért 
Emlékérem másodszori elnye-
résére. 

És nemcsak becsülhető ez a gaz-
dag pálya, de szerethető is, hogy 
kiemelt jelentőségű vezetői te-
vékenysége, kivételes helyzet-
kezelést és felelősségvállalást 
megkívánó munkája mellett a 
gyermekek lábstatikai rendelle-
nességei és gerincproblémája, 
a városunkban 1980-85 között 
előforduló öngyilkosságok kér-
dése, a zajexpozíció, a  vibrációs 
terhelések és egyéb egészségár-
talmak, a tüdőrák-kockázat,  a 
drogprevenció kérdése is éppen 
úgy érdekli, mint egykoron,  s 
hogy tudományos igénnyel 
vagy közérthető egyszerűséggel 
igyekszik megválaszolni mind-
ezt – ahogyan a rá fi gyelők fel-
készültsége azt megkívánja. 
Dr.Debreczeni Sára – megany-
nyi súlyos szakmai megfontolás 
után – most újabb fontos döntés 
előtt áll. A munkáját szerető, az 
egészségügyi igazgatást teljes 
spektrumában értő szakorvos ez 
évtől élvezheti a megszolgált pi-
henés, a kivívott szabadság ide-
jét. Véget érhet számára az évti-
zedek óta tartó, naponkénti uta-
zás, a felelősség terhe.  És vár-
ják őt itthon kedves időtöltések, 
békés órák, újabb, más, örömteli 
feladatok családja körében. De a 
döntés még hátra van. És tudom: 
nem lesz könnyű. 

 Benics Kálmánné

dr. Debreczeni Sára
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Sport

A termálvizet a kőolaj- és földgáz kutak 
próbafúrása közben találták Túrkevén, 
még az 1950-es évek elején. A leletre épü-
lő strand régi képe mára jócskán megvál-
tozott. Az utóbbi évtizedek nagyléptékű 
fejlesztései – különösen a 2001-2002-es 
teljes rekonstrukció – átalakították, mo-
dernizálták a fürdőt. A mélyből feltörő, 
78 fokos termálvíz azonban nemcsak für-
dőzésre alkalmas. A túrkevei fürdőt egy 
bő hozamú, úgynevezett pozitív kút látja 
el, a mélyben lévő gázok maguk nyom-
ják a felszínre a vizet, nem kell szivaty-

Mire jó a termálvíz? tyúzással bajlódni. A vízzel nagy mennyi-
ségű gáz – döntően metán – is a felszínre 
jön, aminek nagy részét le kell választa-
ni a felhasználás előtt. Ez a gáz, levegőbe 
engedve, környezet szennyező, míg mun-
kára fogva jól hasznosítható. Városunk-
ban hamarosan egy több mint százmilliós 
beruházásba kezdenek a metángáz hasz-
nosítására. Perge József, a fürdő vezető-
je elmondta, hogy a kút vizének vissza-
hűtéséből származó hőenergiát már ed-
dig is hasznosították, a létesítmény hasz-
nálati meleg vízzel való ellátására, illetve 
téli fűtésre. Most egy gázmotoros beruhá-
zást terveznek, így további drága energi-

át lehet kiváltani. A gázmotorral villamos 
energiát állítanak elő, amivel várhatóan 
fedezik a fürdő teljes áramszükségletét. 
Túltermelés esetén besegíthetnek az ön-
kormányzati fenntartású intézményeknek 
is. A gázmotor működése közben mellék-
termékként keletkező hőt a kereskedelmi 
szálláshelyek melegvíz-ellátásában és fű-
tésében hasznosítják. A teljes beruházás 
nettó értéke 122 millió forint, aminek fe-
lét pályázaton sikerült elnyernie a város-
nak. A közbeszerzési eljárást követően 
jövő év tavaszán kiépülhet és üzembe áll-
hat a gázmotoros erőmű.

A tavalyi sikeres évadzárást 
követően három új játékos 
erősíti a TVSE futball csapa-
tát. Szabó József, csatár és S. 
Nagy Károly, védő Kisújszál-
lásról érkezett, míg Kun János 
a szolnoki Spartacustól igazolt 
a túrkevei csapathoz. Barna 
Gábor edző véleménye szerint 
kiemelkedő jelentőséggel bír a 

következő évadra nézve, hogy 
egy jól összeszokott gárda vár-
ja a kihívást. A túrkevei sport-
egyesület 100 éves fennállá-
sának évfordulóján szeretné-
nek jól szerepelni a bajnokság-
ban, nem titkolják, hogy dobo-
gó közeli eredményre számíta-
nak.

Új játékosok erősítik a kevi 
focicsapatot

Fontos országos, illetve nem-
zetközi autocross-futamok 
voltak városunkban, melyen 
kiválóan szerepeltek a hazai 
versenyzőink. Augusztus 6-án 
a Sarkadi István Emlékverse-
nyen, két kategóriában rajtol-
tak el a versenyzők. Az 1600 
köbcentisnél kisebb motor-
ral hajtott autók vetélkedésé-
ben Ábrahám Károly első he-
lyezést ért el. A másik kategó-
riában jó eséllyel indult idő-
sebb és ifjabb Szabó Kálmán, 

de műszaki hiba miatt kiáll-
ni kényszerültek mindketten. 
Augusztus 7-én osztrák, szlo-
vák és cseh versenyzők is rajt-
hoz álltak, így nemzetközi zó-
naversennyé vált a megméret-
tetés. A vasárnapi újabb orszá-
gos bajnoki futam azonban if-
jabb Szabó Kálmánnak hozott 
sikert – maga mögé utasítva a 
mezőnyt -, s Ábrahám Károly 
fejezte be ideje korán a ver-
senyt műszaki hiba miatt.

Jól szerepeltek crossosaink

Tűzoltósági hírek!
Július 23-án a Kenyérmezei úton, egy lakóépület udvarán szemetet 
égettek, melyet a tűzgyújtási tilalom, és az idevonatkozó helyi rende-
let szabályai miatt eloltottuk. Másnap, a délelőtti órákban a Perbáth 
utcában, egy ingatlan udvarán gaz-avar égett, melyet eloltottuk. Jú-
lius 25-én, az Erdőszél utcában egy faág a telefonvezetékre szakadt, 
ennek eltávolításában és a veszélyhelyzet megszüntetésében vettünk 
részt. Augusztus 9-én, a kuncsorbai országútra dőlt fa veszélyeztet-
te a forgalmat, melynek eltávolítását végeztük el. Augusztus 17-én, a 
tulajdonos kérésére, egy terményszárító magtartályát mostuk a Hajtó 
úton. Augusztus 20-án, a délutáni órákban kaptuk a jelzést, miszerint a 
Thököly út mögött lévő mezőgazdasági területen egy aknagránátot ta-
láltak. A területet körbe zártuk és átadtuk az illetékes szerveknek. Több 
esetben riasztották egyesületünket olyan káresethez, ahol a vaddarazsak 
padlásra, tető alá fészkelték be magukat, és lakókat veszélyeztettek. A 
beavatkozások során minden estben nagyméretű darázsfészkeket távo-
lítottunk el. Ebben a hónapban is több esetben végeztünk fagallyazást, 
valamint rendezvények biztosítását, pl. a július végi Motoros Hétvé-
gén, ahol napokkal a rendezvény előtt a dagonyapályát készítettük elő 
a motorozni vágyóknak, valamint segítettünk a rendezvény lebonyolí-
tásában. A szervezőknek ezúton is gratulálunk a sikeres programokhoz.  
Idén augusztus 6-7-én került lebonyolításra városunkban az autocross 
verseny. Több napon keresztül szivattyúztuk a vizet, ami a pálya egyes 
részeit borította, valamint fagallyazást végeztünk a rendezvénybiztosí-
tás mellett. Gratulálunk a helyi versenyzőknek sikeres eredményeikhez!

Önökért, az Önök biztonságáért!
Elérhetőségeink: Túrkeve, Táncsics M. út 1-3.
Telefonon: 0-24 óráig +36209912636, 0656361100

Sörös Tibor pk.

Alapítványunk 2010. augusztus 01-től egy új kirendeltséget hoz létre, 
amelyet gépjárművel, valamint a működéshez szükséges eszközökkel 
látott el. A kirendeltségen jelenleg több önkéntes dolgozik. A 60 000 
fős településen jelenleg több magánszemély is jelezte, hogy szívesen 
csatlakozna alapítványunk karitatív munkájához.
Alapítványunk alapszabálya lehetővé tette, hogy téglajegyek vásárlásá-
val támogassuk a Túrkevén felújítás alatt lévő orvosin rendelőt.
Jelentős támogatást kaptunk egy kutyás eszközöket gyártó cégtől, az 
eszközök értékére, valamint az évek óta tartó jó kapcslatra való tekin-
tettel az alapítvány gépjárművein reklámfelületet is biztosított a cég 
részére. További két kiemelt támogatónk is jelezte, hogy az általa gyár-
tott termékek mellett ez évben anyagi segítséget i snyújt alapítványunk 
felszerelésének, valamint területének bővítéséhez.
Közpnti cím: 5420 Túrkeve, Körte u. 14. 

Mentőkutyás Alapítvány tájékoztatója
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TÚRKEVE 2011. SZEPTEMBER

Tájékoztatom a Túrkevei Földtulajdonosokat, hogy Túrkeve 
16754310 ny.v.sz. Földtulajdonosok jogi személyiség nélküli Vadá-
szati Jogközössége a vadászati jog haszonbérleti díjának kifi zetését 
megkezdi osztani.
A bérleti díj összege:
Visszamenőleg 2007-2011-ig: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel
A haszonbérleti díj átvehető Túrkeve Város Önkormányzata fsz. 
17. szoba
Időpontok:
2011. 09. 05-12. 19-ig az alábbi napokon
2011. 09., 05., 12., 19., 26., 
2011. 10. 03., 10., 17., 24., 31.
2011. 11. 07., 14., 21., 28.
2011. 12. 05., 12., 19.

8-12 óráig és 13-16 óráig

A földtulajdonosok jogosultságának hivatalos igazolása,
Melyet minden földtulajdonosnak hoznia kell magával:
-tulajdoni lap (2007. december 1-ig visszamenőleg)
-földhasználati lap (akkor ha a tulajdonos azonos a földhasználóval)
-esetleges tulajdonjog változás, csere, vétel kell a szerződés illetve 
a tulajdonjogot igazoló bejegyző határozat, melyet a Földhivatal ál-
lított ki.
Pénzfelvételhez szükséges:
-személyi igazolvány, lakcímkártya, személyi szám (végig), adó-
azonosító kártya
-Hivatalos meghatalmazás útján
E területbe való tartozás azonosítás:

Túrkeve külterületének Önkormányzati határán belül eső összes 
terület. Kivételek:Kuncsorbai rész (Az NK II. öntözőtől Kisújszál-
lás felé eső része), Templomzug és Pásztózug.

Tisztelettel: Sebestyén Sándor

FOGÁSZATI ÜGYELET 
TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI 

U. 5. SZÁM ALATT

Rendel: Med-Dent 2000 Bt. 
dr. Tóth László vezetésével

Szombat, vasárnap és ünnepnap 
de. 10.00 és du. 14.00 óra 

között.
Tel:  +36-20-2855768, 
       +36-56-360-033

ORVOSI ÜGYELET 
TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 

5. SZÁM ALATT

M u n k a n a p o k o n  17.00-
tól másnap reggel 7.00-ig. 
Munkaszüneti napot megelőző 
nap 17.00-tól, a munkaszünetet 
követő napon reggel 7.00-ig. 
       Tel: +36 30/627-29-89

ÁLLATORVOSI ÜGYELET TÚRKEVÉN, 
MEZŐTÚRON, KÉTPÓN

 
2011.09.03-04. dr. Begazy Zsolt telefon: +36-30/9770-936
2011.09.10-11. dr. Bodó  Péter telefon: +36-20/9751-073
2011.09.17-18. dr. Fodor Sándor     telefon: +36-70/3234-843

  2011.09.24-25. dr. Lázár József telefon: +36-30/9635-209
Az ügyelet munkaszüneti nap előtt du. 17.00 órától a munkaszüneti napot követő 
első munkanapon reggel 7.00 óráig tart./ az ügyeletesek a csere lehetőségének jogát 
fenntartják/ Az ügyeletes neve és telefonszáma a Sáros utcai állatorvosi rendelőnél 
olvasható.

A változtatás jogát fenntartjuk!

OTP Junior - SZÁMLANYITÁSI AKCIÓ!
2011. május 16 –október 02-ig
(14- 24 éves korosztály részére)

Nyiss OTP Junior számlát és menj el moziba!
A CINEMA CITY mozijegyet most tőlünk kapod.

Az akciós Junior számlához az alábbi kedvezményeket 
biztosítjuk számodra:

� 0 Ft a Junior számlád számlavezetési díja

� Többféle bankkártya közül választhatsz

� A számládhoz kapcsolódó Junior bankkártya éves  
 díját nem számítjuk fel Neked.

� A kártyáddal elérhető szolgáltatások:
• Díjmentesen juthatsz készpénzhez havonta egyszer      
 a közel 2000 belföldi OTP bankjegy- automatából.
• Díjmentesen fi zethetsz mintegy 29 millió   
 kereskedőnél világszerte
• Díjmentesen töltheted fel mobiltelefonod   
 egyenlegét.
• Interneten is vásárolhatsz.
� Díjmentesen bocsátjuk rendelkezésedre a    
 hiteligénylési adatlapot, ha junior számládra   
 diákhitelt szeretnél kérni.

A tájékoztatás nem teljes körű. A szerződés részletes leírását és a 
további  feltételeket az OTP Bank Nyrt. Túrkevei bankfi ókjában 
és az OTP Junior honlapján (www.otpjunior.hu) közzétett Általános 
Szerződési Feltételek tartalmazzák.

RITASZOFT 

KÖNYVELÉS

Vállalkozásunk várja azon 
cégek, magánszemélyek 

jelentkezését, akik szeretnék 
könyvelésüket

magas szinten végeztetni!
Érdeklődés, egyeztetés:

Rácz István András
+36 / 20 / 9554 – 228

Adj vért, s ments meg 
három életet!

Szeptember 10-én, a Város 

Napján, a Petőfi  Sándor 

Általános Iskolában lesz 

véradás 9,00-14,00-ig.

Túrkeve Város Önkormányza-
ta megköszöni a mezei őrszol-
gálatnak nyújtott felajánláso-
kat, melyből éjjellátó távcsö-
vet vásároltunk, a következő 
társaságoknak és magánsze-
mélyeknek:

Agrokeve Kft.
Búzavirág Kft.

Kevi Növény Kft.
Középtiszai Mezőgazdasá-

gi Zrt.
Simon György
Simon László
Szabó Gábor

Tóth Szöllősi Zsófi a

Köszönettel: Szemes Attila
                     alpolgármester

Köszönetnyilvánítás
FELHÍVÁS

KUL-TÚRKEVE
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL, NAPPAL

KIÁLLÍTÁS, FILMVETÍTÉS, NÉPZENE
SZEPTEMBER 17. SZOMBAT – Művelődési Ház, 
17 órától: Épület és kiállítás látogatás citeraszóval kí-
sérve, a „ Daloló Túrkeve” CD hallgatása, megtekint-
hető az állandó Kunhímzés kiállítás, a Túrkevén Élő 
Alkotók képzőművészeti kiállítása és a Korda Zoltán 
fotóklub kiállítása.
20-24 óráig: FILMVETÍTÉS
MADE IN HUNGÁRIA és a KOPASZKUTYA című 
magyar zenés fi lmek vetítése.

SZEPT. 18. VASÁRNAP Művelődési Ház
14-17 ó: Épület és kiállítás látogatás zeneszóval
Helyszín: Művelődési Ház, Túrkeve, Táncsics u. 16. 

Minden programunk ingyenes, melyre szeretettel 

várunk mindenkit!

Túrkeve Televízió
az interneten!

www.turkevetv.hu


