Zúg március
Én szemfedőlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bőség kosarából,
a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?
Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra, Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!
Utassy József
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Korda Bál

2016. február 20-án a Madarász Károly Művelődési Házban
került megrendezésre a Keviföld Alapítvány és a Korda Vince
Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében a II. Korda Bál.
Talánkissé kockázatos ebben a válságos, nehéz helyzetben
bált hirdetni, mikor a családok megélhetése oly nehéz, de
nagy örömünkre mégis beindult a vásárlási láz és közel 100
jegy talált gazdára. Szülők, kollégák, munkatársak, barátok,
támogatók, egykori tanítványok, és városunk vezetője is
elfogadta meghívásunkat. Vida Tamás polgármester úr köszöntő
beszéde után a társastánc és néptánc tanszak tanulóinak műsora
következett, melyben a túrkevei táncos palánták mellett a
kisújszállási és kenderesi növendékek is bemutatkoztak. A

színvonalas táncbemutató mellett a képzőművészet tanszak
tanulóinak munkáit is megcsodálhatta a báli közönség. A bál
vacsorával, majd hajnalig tartó táncos mulatsággal folytatódott.
A talpalávalót az F. Tóth Trió szolgáltatta. Éjfélkor értékes
tombolatárgyak kerültek kisorsolásra. A bál bevételét a tanulók
támogatására és eszközök, jelmezek beszerzésére fordítjuk majd.
Reméljük, a jövőben is érdemes lesz hasonló bálokat szervezni.
Ez úton is szeretném megköszönni a Keviföld Alapítvány
alapítóinak és kuratóriumi tagjainak, valamint az iskola
pedagógusainak, diákjainak, szülőknek és támogatóknak a
felajánlásokat, valamint az odaadó és lelkiismeretes munkát,
mely nélkül ez a bál nem jöhetett volna létre.
Kézsmárki János, ig.h.

VI. Hegyfoky Kabos Emlékverseny
2016. február 7-8-án a Keviföld Alapítvány és a Korda Vince
Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében Hegyfoky Kabos római katolikus
plébános, éghajlatkutató halálának 97. évfordulójára emlékezve
hatodik alkalommal került megrendezésre az emlékünnepség.
Vasárnap kegyeleti szentmise keretében a római katolikus egyház
is megemlékezést tartott egykori lelkipásztora emlékére. A
kegyeleti szentmisét dr. Ondavay Tibor főesperes, pápai prelátus
celebrálta. A szentmise után koszorút helyeztünk el Hegyfoky
Kabos templomkertben lévő sírjánál.
Másnap, hétfőn délután városi szavalóversenyt és vetélkedőt
szerveztünk. A VI. Hegyfoky Kabos városi szavalóversenyre
alsós korosztályban idén 72 gyermek adta le nevezését. A
jelentkezés feltétele a klimatológus tevékenységéhez köthető
versek választása, tehát a szél, a napfény, a hó, az eső, a vihar
megjelenése a választott produkcióban. A szülők és a pedagógus
kollegák segítettek a vers kiválasztásában és a versenyre
való felkészítésben. Sokan családi programnak is tekintették,
a család tagjai elkísérve a versenyző gyermeket. A verseny

minősítő jellegű volt, azaz többen kaphattak arany-, ezüst- vagy
bronzminősítést. A versenyt háromtagú zsűri értékelte, és végül
összesen 7 arany, 20 ezüst és 17 bronzminősítés született. A
minősítettek Sudár Anette által készített érmet kaptak, melyet a
zsűri elnöke akasztott a tanulók nyakába. Akik a minősítést nem
érték el, oklevéldíjazásban részesültek.
A felső tagozatos és középiskolás tanulók részére vetélkedőt
hirdettünk, melyre, nagy örömünkre felső tagozaton 5, a
középiskolából pedig 6 csapat adta le nevezését. A vetélkedő első
három helyezést elért csapata Sudár Anette által készített érmet,
valamint a Nimfea Természetvédelmi Egyesület által felajánlott
kiadványokból összeállított ajándékcsomagot kapott. De a többi
csapat sem tért haza üres kézzel.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a nap a vers és a tudás
ünnepe volt városunkban. Öröm volt látni a mosolygós arcokat és
a csillogó szemeket, amikor az érmeket a versenyzők megkapták.
Ismét bebizonyosodott, hogy városunkban milyen sok tehetséges
gyermek és ifjú él.
Kézsmárki János, ig.h.

Egyre nő a balesetveszély
Útlezárással
tiltakoznak március
12-én (szombat)
reggel 6 órától 18
óráig a közutak
állapota miatt
a mezőtúri és
kuncsorbai úton.
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Túrkeve Város Önkormányzata
pályázati felhívása
helyi civil szervezetek támogatására

Közlemények

Köszöntő Klári
néninek

Túrkeve Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló
28/2012. (XII.20.) számú rendelete alapján pályázatot ír
ki túrkevei székhelyű civil szervezetek
2016. évi támogatására
Támogatható pályázati célok:
a) a civil szervezet működésének, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának
elősegítése,
b) a kultúra-, közművelődés-, hagyományápolás-, nevelés és oktatás-, képességfejlesztés-,
ismeretterjesztés-,
sport
területen
szervezett
tevékenységek,
programok,
rendezvények támogatása, a kulturális örökség megóvásával, természetvédelemmel-,
környezetvédelemmel-, gyermek- és ifjúságvédelemmel-, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselettel összefüggő tevékenységek, programok támogatása, a határon túli
magyarsággal kialakított kapcsolatok támogatása.
Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet folytat, illetve pártot
közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely az éves szám viteli beszámolóját és közhasznúsági
mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé,
d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására
vonatkozó beszámolási, elszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.
Pályázati támogatás céljára rendelkezésre álló (felosztható) költségvetési
előirányzat: összesen 2 000 000 Ft.
Pályázni a civil rendelet melléklete szerinti adatlapon, a 2011. évi CLXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően nyilvántartásba vett civil szervezeteknek
lehet.
Pályázati adatlap letölthető Túrkeve Város honlapjáról ( www.turkeve.hu ),vagy
személyesen átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10. sz. irodájában vagy a
Titkárságon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 15.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, az e célra készített
adatlapon, zárt borítékban személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani.
Cím: Túrkeve Város Önkormányzata, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. A borítékra kérjük
ráírni: „Civil pályázat”.
A pályázatok elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi
ülésen történik. (2016. április 28.)
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás
kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.
Túrkeve Város Önkormányzata

Felhívás

Túrkeve Város Képviselő-testülete a 158/2014. (VI.26.) számú határozata alapján
az önkormányzat vagyonrendeletének a –a vagyon elidegenítése- vonatkozó
fejezetrészére tekintettel pályázatot hirdet a tulajdonában levő 2107. hrsz-ú, Túrkeve,
Zrínyi u. 29. sz. alatti, 333 m2 területű, kivett lakóház, udvar ingatlanának
értékesítésére (a lakóház alapterülete 53,4 m2). Irányár: bruttó 3.600.000.- Ft.
A pályázatokat 2016. március 16. napján 10:00 óráig lehet a Túrkevei
Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodójához benyújtani. A pályázatok bontására és
az ártárgyalásra 2016. március 17. napján 9:00 órától kerül sor. További információ,
a részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a Városháza 20. számú irodájában
Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál igényelhető.
(Tel.: (56) 361-111/124 mellék) Túrkeve Város Jegyzője

Fotó: Finta Múzeum

Szeretnélek köszönteni
születésnapodon.
Csillogjon a napsugara
őszülő hajadon.
Az arcodra ragyogjon rá
úgy, mint régesrégen,
Gondolatban szárnyalhass még
feléd szálló fényen.
Nyolcvan éved nagyobb részét
gyerekekre szántad.
Tudom! – hiszen sokszor mondtad,
soha meg nem bántad.
A jó Isten jutalmazott
ezzel a sok évvel,
Szorgoskodsz Te most is sokat
szívvel és az ésszel.
Kívánom, hogy tartson soká
erőd, kitartásod,
Vegyen körbe téged mindig
szeretett családod.
Legyen hosszú, nagyon boldog
napsugaras utad,
Nyolcvan után kilencven jön,
ez legyen a vigasz!
Nagyon boldog születésnapot kívánok
magam és a Kuncsorbai Északi Iskola
volt kisdiákjai: Kanyóné Bata Erzsébet,
Bata Imre, Kovács János, Ratkainé Finta
Krisztina valamint Bodó Bea (Túrkeve)
nevében.
Kelemen Bata Mária
Vecsés 2016.
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„Minden gyermeknek esélyt kell adni ahhoz,
hogy azzá legyen, amivé lehet.”
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
a 2016/2017-es tanévet is ennek szellemében tervezi. Az eddigi
tájékoztatónkon megismerhették az iskola értékeit, kiemelt
területeit, feladatait, lehetőségeit. Ezt meg is tapasztalhatták a
Suliváró foglalkozások alkalmain. Ennek megfelelően a leendő
első osztályos tanulók és szülei részére, már volt lehetőség nyílt
órán részt venni.
Örömmel tájékoztatjuk azonban az érdeklődőket, hogy 2016.
március 18-án 8 órakor kezdődik a hit-és erkölcstan tantárgy

bemutató órája. A foglalkozáson a gyermekek és a szülők
együtt ismerkedhetnek meg ezzel a személyiségfejlődéshez
nélkülözhetetlen területtel.
További felvilágosítás a 361-150-es telefonon, vagy személyesen
az iskola titkárságán kérhető.
A közelgő találkozások reményében:
a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
nevelői közössége

„Tiszteld a múltat, hogy építhesd a jövőt!”
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
sikeresen vett részt a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán. Így
azok a tanulók, akik bekerültek a programba, megismerkedhetnek
a település kézműves értékeivel, valamint fejleszthetik és
gyarapíthatják tudásukat ezen a téren is.
Nagy örömünkre szolgál, hogy diákjaink ennyire érdeklődőek
a hagyományaink iránt. Bízunk abban, hogy a program által,
személyiségük úgy formálódik, hogy ők is óvják és ápolják a
későbbiekben ennek a tájegységnek a kulturális kincseit.
A program 2015. decemberében kezdődött és 2016. június 30áig tart, ahol számos rendezvényen, foglalkozáson, kiránduláson,
táborozáson vehetnek részt tanulóink.
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
Tehetségfejlesztő csapata

Balogh János XII. Nagykunsági-Nagy-Sárréti
Tájökológiai Konferencia
A hagyomány kötelez. Elmondhatjuk az idei – sorrendben a XII.
–konferencia okán, hiszen 2005 óta minden év februárjában, a
tudós születésnapjához legközelebb eső szombaton nagy számban
gyűlnek össze tisztelői Túrkevén.
Balogh János születése óta 103 esztendő telt el, generációk
távoztak örökre, új nemzedék érkezett, akik már nem ismerhették
személyesen az ökológus professzort.
A nevével fémjelzett érték, a környezetünk védelme, a Föld
megőrzése unokáinknak, minden nemzedék elemi kötelezettsége.
Az évente ismétlődő konferenciák alapvető célja a legifjabb
nemzedék megismertetése a Balogh János-i hagyatékkal, ezzel
is biztosítva olyan felnőtté válást számukra, amelyben tudatosan
óvják, féltik környezetüket, tágabb értelemben Földünket.
Az előadók között minden esztendőben a felső tagozatos általános
iskolások képviselik a legfogékonyabb korosztálytelőadóként a
konferencián, vagy a rajz és irodalmi pályázattal mutatva be a
saját gondolat- világukat.
Az idei évben sok-sok pályázat érkezett, öröm volt azokat olvasni,
a rajzok mondanivalóját megfejteni, sőt továbbgondolni.
Február 13-án zsúfolásig megtelt a Városháza Díszterme, a
korábbi évek programjaihoz hasonlóan.
A konferencia résztvevőit köszöntötte dr. Fazekas Sándor
földművelődési miniszter, a térség országgyűlési képviselője és
Vida Tamás polgármester.
Az idei program témáinak egyik fontos aktualitását adta a
közelmúltban, a francia fővárosban, Párizsban lezajlott klímakonferencia, ahol a világ országainak felelős vezetői állapodtak
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meg – talán nem túlzás – Földünk jövőjéről.
Dr. Tóth Albert főiskolai tanár a klíma-változás Tisza-völgyi
vonatkozásait hozta közelebb az érdeklődőkhöz.
Dr. Seregi János egyetemi tanár a klíma-változás állategészségügyi
és állattenyészetési vonatkozásairól szólt.
Dr. Harka Ákos a Magyar Haltani Társaság elnöke beszélt az év
haláról és a klíma-változás halakra vonatkozó hatásáról.
Kiss Balázs a Debreceni Egyetem MSC hallgatója a korábbi
évszázadokban az Alföldre oly jellemző gémeskutak állapotáról
osztotta meg tapasztalatait.
Birizló Zsófia karcagi 8. osztályos tanuló a Nagykunság őshonos
állatáról, a birkákról szólt, felkészítő tanára Gyökeresné Kállai
Mária.
Nagyszerű élményt hozott Busi Olívia túrkevei 6. osztályos tanuló.
aki időutazásra vitt el bennünket Ecseg-pusztára, felkészítő tanára
Pagonyiné Mikes Irén.
A 2016. évi Balogh János-díjat Joszif Bozsuk a tudós
szülőhelyének, Nagybocskónak polgármestere kapta, aki 2015
novembere előtt alpolgármesterként, jelenleg polgármesterként
egyengeti a Túrkeve-Nagybocskó közötti testvérvárosi
kapcsolatot, Balogh János szellemi hagyatékának közkinccsé
tételét Kárpátalján, a Felső-Tisza vidékén.
Az irodalmi és képzőművészeti pályázatok díjait a konferencia
életre hívói adták át.
A konferencia a Balogh János utcai emlékhelyen, koszorúzással
ért véget.
dr. Szabó Zoltán
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Adakoztunk – avattunk
és fizikai támogatást nyújtsa a gyermekeknek és szüleiknek
egyaránt, akik a Dóri Házban eltöltött idő alatt szép emlékekkel
gazdagodnak.”Ez a szomorú, de ugyanakkor nemes cél adta az
ötletet, hogy mi lenne, ha idén a Ványaisok is tennének valamit
a beteg gyermekekért. A feladat nem volt nehéz: beöltöztünk
pirosba, felálltunk szív alakba, lefényképezkedtünk és már kész
is voltunk. Ha esetleg a kedves olvasók ezen a naponláttak pár
piros lufit(úgy kb. 100 db-ot) szállni az égen – azok is mi voltunk.
Pénzt is gyűjtöttünk. Fejenként 200 Ft-ot dobtunk be a jelképes
perselyekbe. Az adományokat játékos keretben a „gólyák”
gyűjtötték össze a gólyaavatón. Az összegyűlt pénzt elutaltunk az
alapítványnak. Jó érzés volt segíteni.
A gólyaavató idén is vidámra sikerült – már ha a felsőbb
évfolyamok tanulóit kérdezzük. Összetört jó néhány tojás, folyt
az uborkalé meg a méz, volt ének – tánc és minden, ami ezzel jár.
A legvégén elhangzott a gépésziduló, mert ettől Ványai a Ványai.
Iskolánkban – a felújítások miatt – kicsit eltolódott az év eleji Köszönjük a segítséget Csaplár Béla tanár úrnak.
VIASZ
hagyományos diákavató rendezvényünk. Viszont, ha már így
alakult, összekötöttük a kellemeset a hasznossal, ahogy mondani
szokták. Mivel a gólyaavató közel esett a farsangi időszakhoz,
ezért diákönkormányzatunk úgy döntött, hogy idén öltözzön
mindenki pirosba. Hogy miért? Mert idén szerettünk volna valami
újat is.
Az interneten egy felhívásra bukkantunk. A Szemem fénye
alapítvány (www.szememfenye.hu) minden évben megrendezi,
az Öltözz pirosba kampányát, amikor is karitatív tevékenységükre
hívják fel a figyelmet. „A gyermekhospice ház szolgáltatásait
0–24 éves kor közötti, krónikus vagy gyógyíthatatlan betegségben
szenvedő gyermekek, fiatal felnőttek és családjaik vehetik
igénybe, és a legmesszebbmenőkig igazodik a beteg gyermeket
nevelő család igényeihez. Az Alapítvány szakemberekből álló
csapata mindent megtesz, hogy a legteljesebb lelki, szociális
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Bővül az Idősek Otthona
Túrkevén az Idősek Otthona a működésének újabb fontos
szakaszához, sorsdöntő mérföldkövéhez ért el. Ugyanis a
következő napokban-hetekben induló építkezésen egy olyan
új épületszárny kerül felépítésre, amely megteremti a végleges
működési engedély megszerzésének feltételeit, és korszerű helyet
biztosít az ellátásoknak, biztosítja, hogy az ápolásra gondozásra
szoruló túrkevei idős emberek, intézményi keretek között egy
„nagycsaládban” méltó módon éljék az életüket szeretetben és
boldogságban.
Hatalmas dolog ez az intézményünk életében, hiszen egy olyan
álom fog valóra válni, amelyben a lakók, a fenntartó, a dolgozók
már több mint 25 éve reménykedtek. Ugyanis nem volt ezidáig
végleges működési engedélye az intézménynek, és jelenleg sincs.
Ez állandó veszélyt jelentett a számunkra, a hatóságok az
ellenőrzések során az utóbbi években már csak 1-2 évre
hosszabbítgatták az engedélyünket. Nem túlzok, ha azt mondom,
hogy a bezárás veszélye is lebegett sokszor a fejünk felett, az
intézmény léte volt a tét. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy
a hatóságok jogosan jártak el, a dolgukat tették, megkövetelték
a jogszabályi előírásokat és mindig a jóindulat által vezérelve
intézkedtek. Feltehetnénk kérdést: Mi az oka az ideiglenes
működési engedélynek, és a kialakult helyzetnek? Minderről
összefüggéseiben hosszasan lehetne beszélni, mert igen sok
összetevője van ennek, komplex dolgok játszottak közre, azonban
a tárgyszerűségre szorítkozva szeretném említeni ezeket:
Egész egyszerűen nincsenek meg a jogszabály által előírt
tárgyi feltételek, amelyek a biztosítandó szükséges helyiségeket
foglalják magukba, mint:
• egy főre jutó 6 négyzetméter lakóterület
• közösségi együttlétre, mentálhigiénés ellátásra stb.
• látogatók fogadására
• vallásgyakorlásra szolgáló helyiség
Mindezek biztosítása nem csak a jogszabályi feltételeknek való
megfelelés miatt fontos csupán, hanem a szakmai működés
feladatellátás miatt is, hiszen igazán jól úgy lehet működni, ha
minden tevékenységet, mint ápolás, foglakoztatás jól elkülönülve
lehet végezni egy-egy helyiségben, nem pedig zsúfoltan.
Röviden összefoglalva, a barátságos, szép otthonos környezetben
működő színvonalas szakmai munka ellenére is csak ideiglenes
a működés, ha az előírás szerinti helyiségeink nincsenek meg.
Ezeken kívül minden feltételnek előírásnak megfelelünk, mint
például megfelelően szakképzettségű és létszámú személyzet,
egészségügyi ellátás eszközei, gyógyászati segédeszközök,
szabályozott működés, szakszerű ápolás stb.
Azonban az évek során számos intézkedés, próbálkozás, pályázat
és fejlesztés ellenére sem sikerült átütő megoldást találni a
működési feltételek biztosításának a problémájára, hiszen olyan
magas összegű beruházást kellett volna megvalósítani, amelyre
sajnos nem volt megfelelő összeg. Túrkeve Város Önkormányzata
a saját bevételeiből többször áldozott jelentős összeget, amelyet
a feltételek javítására költöttünk, de ezek csak részleges
megoldást jelentettek, mint pl. 2007-ben a Damjanich utcai volt
„Keletújvárosi iskola” átalakítása, akadálymentesítés. Több
pályázatot adtunk be, azonban sajnos kevés volt a pályázatokra
fordítható összeg, és nem a támogatott régiók közé tartoztunk így
nem nyertünk.
Azonban a gondviselésnek, a szerencsének és a kitartó kemény
lobbinak köszönhetően ez ügyben jelentős elmozdulás változás
fog bekövetkezni a jövőben, ez a helyzet megoldódik az
építkezéssel és elérhetővé válik az előbbiekben említett álom a
végleges működési engedély.
- A tervek szerint az építkezés 2016. szeptember 15-én
kerül befejezésre. Az új épület megépítésével kialakításra
kerül mentális gondozásra, látogatók fogadására, közösségi
együttlétre szolgáló helyiség, valamint betegszoba is a
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kényelmes kétágyas lakszobák mellett. Az épületben 6 db
kétágyas és 1 db egyágyas szobát létesítünk. Mindez sajnos
férőhelybővítést nem eredményez, ugyanúgy 55 fő bentlakót
láthatunk el, mint ez idáig, de már egy kényelmesebb
komfortosabb és rendezettebb modern körülmények között,
ahol mindennek van kényelmes tágas helye és megfelelünk
a törvényi előírásoknak. A szándékunkat nem adjuk fel,
tovább akarjuk bővíteni az intézményt, növelni, akarjuk
20-30 férőhellyel, hiszen nagy az igény az ellátásra. Mindig
30-40 fő a várakozók száma és nagy a sorban állás. Emellett
színesíteni akarjuk a szolgáltatásainkat ápolási részleggel,
átmeneti férőhelyekkel és egyéb a lakosság igényeihez igazodó
szolgáltatásokkal. Keressük a pályázati forrásokat, minden
ilyen lehetőséget ki fogunk használni. A beruházás reményeink
szerint 2016. 12. 31-ig megvalósul, az összes kapcsolódó
működési engedélyezési eljárás pozitív lezárásával. Ezzel a
beruházással ugyan többlet férőhely kialakítása nem valósul
meg, viszont az intézmény jelenlegi helyzete stabilizálódik.
Az ellátottak életminősége, a dolgozók munkakörülménye
nagymértékben javulni fog. A végleges működési engedély
elérésével mind az idős emberek és mind a dolgozók régen
dédelgetett álma valósul meg. A munkálatok megkezdődtek,
amelynek folyamatairól az újság hasábjain beszámolunk
rendszeresen a Tisztelt Túrkevei Lakosoknak.
Szabó Attila
Intézményvezető
(Az építkezés előzményeiről és az oda
vezető útról a következő számunkban olvashatnak)
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Új vezető a posta élén

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt túrkevei lakosok!
A helyi posta új vezetőjeként örömmel éltem a lehetőséggel, hogy
a Túrkeve Újság hasábjain keresztül bemutatkozhatom, valamint
röviden tájékoztathatom ügyfeleinket a posta működéséről.
Középiskolai érettségit követően postai képzettséget szereztem,
mellyel 2009. óta dolgozom a Magyar Postánál. Több munkakört
betöltöttem az elmúlt évek alatt, Berekfürdőn postavezetői,
Kisújszálláson csoportvezetői tapasztalatokat szereztem, majd
Pál Dezsőné Esztike 40 éves lelkiismeretes munkáját követő
nyugdíjbavonulása után 2015. október 1-től vettem át Túrkeve
postavezetését.
Helyi lakosként célom, hogy fiatalos lendülettel, képzett
munkatársakkal várjuk ügyfeleinket a Posta klasszikus
szolgáltatásain túl egyre bővülő termékek széles kínálatával.
Munkatársaimmal elkötelezettek vagyunk a minőségi kiszolgálás
iránt, így mártöbb szolgáltatást ugyanazon ablaknál is igénybe
tudnak venni a hozzánk betérők. Arra törekszünk, hogy az
ügyfeleink számára legmegfelelőbb terméket ajánljuk, legyen
az egy posta számlacsomag, személyi kölcsön, nyereménybetét,

befektetési szolgáltatás, életbiztosítás, vagy egyéb biztosítás.
Kézbesítő munkatársaim az időjárási viszontagságok ellenére
is kitartóan végzik munkájukat (utalvány, levél, hírlap,
reklámkiadvány kézbesítés) azért, hogy Önökhöz nap mint nap a
megszokott időben érkezzenek meg a küldemények.
Ügyfeleink elégedettsége érdekében postánkon folyamatosak a
technológiai fejlesztések.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel, szolgáltatásainkról szóló bővebb
információkért kérem, forduljanak munkatársaimhoz, de a
postavezetői ajtó is nyitva áll Önök előtt.
A posta nyitva tartása:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Péntek: 08:00-15:00
Szombat: 08:00-11:00
Molnár Ildikó
Túrkeve postavezetője

1991-2016, 25 éves a Túrkevéért Alapítvány
„ Csak élni, élni emberek!
Időnk oly gyorsan elpereg,
egy perc csupán az élet…
de ez a perc lehet csodás
teremtő munka, alkotás,
amely megőrzi téged!”
/Várnai Zseni/
Tisztelt Olvasó!
A Túrkevéért Alapítvány negyedszázados
jubileumát a 2016. éven áthúzódó
rendezvénysorozattal kívánjuk
emlékezetessé tenni.
Tervezett programjaink:
1. 2016.január 21. Zeneiskola
Érdi Tamás zongoraművész hangversenye
2. 2016.február 13. Városháza
Balogh János XII. Nagykunsági- NagySárréti tájökológiai konferencia
3. 2016. március 14. Városunk
1848-49-es emlékhelyei

„Kelj föl és járj, Petőfi Sándor”
Fáklyás felvonulás
4. 2016.április 9. Zeneiskola
„Tiszta szívvel”
Költészet napi program
5. 2016. május 21. Zeneiskola
25 év a városért
- könyvbemutató
- 25 év képekben
- alapító tagok és kuratóriumi tagok
találkozója
- Sulijog- találkozó
- Hold Kórus művészeti vezető:
Fehérváry Péter
- Testvérvárosunk, Nagyszalonta
diákjainak hangversenye
6. 2016. június 14. Zeneiskola Tanévzáró
ünnepély az Egressy Béni Zeneiskolában
7. 2016. augusztus 13. Ecsegpuszta
„ Itt jó lesz…..!”
Dr. Balogh János tisztelőinek találkozója

Ecsegpusztán, a Balogh János
emlékhelyen
8. 2016. szeptember 6. Zeneiskola
Tanévnyitó ünnepség az Egressy Béni
Zeneiskolában
9. 2016. szeptember 17.
Séta a városban
10. 2016. november 26.
Túrkeve Gála
11. 2016. december Zeneiskola
Karácsonyi koncert
Az egyes programokról részletes
tájékoztatást a Túrkeve Újságban illetve a
Facebook-on találnak.
Kedves Olvasók!
Legyenek Önök is részesei a jubileumi
rendezvényeknek!
Szeretettel várja mindnyájukat a:
Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma
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TÚRKEVE

A múlt emlékei

- id. Takács Dániel ismerőse A lakásba lépve vidám arccal fogadott a házigazda.A felesége
Rózsika néni fehér kötényben csigát „csinált” mintha manapság
az a világ legtermészetesebb dolga lenne egy háziasszonynak. És
eközben áradt felém a családi fészek békés melege.
„Tessék beljebb fáradni!” -biztatott Nagy János bácsi.„Az
újságban olvastam a futballtörténelemről szóló írást, és nagyon
megörültem a kezdeményezésnek, mert nekem is van egy fontos
emlékem a régi idők focijáról.”
János bátyám Kinizsi úti lakása előtt minden nap elautózom,
nagyon régen ismerjük egymást, de most, határtalan kíváncsisággal
kezdtem hallgatni, milyen emlékei lehetnek egy 80 éves bácsinak,
akiről nem is sejtettem, hogy valamikor rajongott a fociért. Egy
fotót vett elő, és mesélt:

A Kurucz utca 4. sz. alatt lakott. Még 50 éves korában is
aktívan focizott. A TAC 1912-ben alakult, ő pedig 1913-tól
volt városunkban minden idők legmeghatározóbb futballistája.
Számtalan kitüntetése, elismerése ellenére élete vége felé,
hányatott sors volt az Övé. Felesége 13 évvel később halt meg.
Két fia volt, Dániel és József.
1991. A rendszerváltást követő utcanevek, terek, intézmények
neveinek megváltoztatásakor felvetettem az akkori Polgármester
úrnak, Takács Dániel futballista nevének szerepeltetését is. A
sportágban, korát megelőző teljesítményével, magatartásával,
hírnevet szerzett Túrkevének. Németh István úr lépett is ez
ügyben, és kutatásait követően Dani bácsi fia ifj. Takács Dániel
(szintén volt túrkevei futballista) Székesfehérvári lakostól kaptam
egy levelet, amely így szólt:

Kisgyermekkorom óta a focipálya körül játszottam a barátaimmal,
és később is kedveltem a futballt.
1951-53-ban ipari tanuló voltam Budapesten. Személyesen
ismertem id. Takács Dani bácsit, a túrkevei származású Magyar
válogatott labdarúgót.

Nos, János bácsi 1991. október 12-én mégis az otthonában
találkozott ifj. Takács Dániellel, és nagy örömmel vette át az
általa annyira csodált és a világot bejárt Magyar válogatottról
készült fotót, amit a mai napig féltve őriz. És ha előkerül, büszkén
mesél az ülősor harmadik játékosáról, akivel Ő kezet foghatott,
sokszor vele utazhatott, személyesen csodálhatta szerény
élménybeszámolóit a munkásvonaton, utazás közben. Viszont az
igazságérzete a mai napig harcra buzdítja mindaddig, amíg kézzel
fogható, vagy szemmel látható emléket nem állít Túrkeve város,
a hozzá oly hűségesen ragaszkodó futballista zseni, id. Takács
A fővárosi ipari tanuló iskolába járva, a munkásvonaton sokszor
utaztunk együtt. És Göndös Ferenc, Benedek Jóska, és még sokan, Dániel kárpitos mesternek.
Bartha József
ilyenkor csodálva hallgattuk az öreg futball-legenda meséit. id.
Takács Dániel hazánkban az 1910-12-es évek nemzeti 11-ének
(Következő számunkban újabb emlékeket
tagja, (3 válogatott mérkőzésen szerepelt)majd a TAC (Túrkevei
idézünk
fel Túrkeve futballtörténelméről)
Athletikai Club) játékosa, később edzője volt.
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A „kút-ügy” lezárva…
kuncsorbai testületi ülésen az akkori
polgármester két ülés közötti tájékoztatójában
beszámolt a használaton kívüli kutak
egyfajta múzeumi elhelyezéséről, Túrkevén.
A képviselő-testület a tájékoztatót akkor
elfogadta.
A túrkevei képviselő-testület tehát nem
tárgyalta a szóban forgó kutak ügyét, erről a
kuncsorbai polgármester is kapott tájékoztatást.
Ezt követően az általam írt részletes tájékoztatás
ellenére a kuncsorbai polgármester a Meztúri
Járásbírósághoz fordult. A peres anyagban a
több mint 15 esztendeje Túrkevén lévő, értéket
nem képviselő, működésképtelen kutakat kéri.

A túrkevei autóbusz pályaudvar mellett, a
Nagyszalonta parkban 1998. augusztusában
avattuk fel a Kút-skanzent, amely emléket
állít a XIX. századi alföldi ártézi kútfúrás
kiemelkedő személyiségének Zsigmondy Béla
(1848-1916). Többféle kút-típus is elhelyezésre
került, amelyek korábban több évtizedig
szolgálták, a különféle településeken élőket,
megkönnyítették a fúrott vagy ásott kutakból
való vízvételt.
Az avatásnak külön érdekessége volt, hogy
Magyarországon Európa-napot tartottak –bár
az Európai Unióhoz való csatlakozásunk csak
hat évvel később, 2004 májusában történt– így
mi Túrkevén is ezt tettük. Ennek az ünnepnek
volt része a mi programunk. Városunkba
érkezett Spanyolország budapesti nagykövete
is ebből az alkalomból.
A Kút-skanzen létrehozásában a szakmai
irányító Kovács Ferenc vízügyi szakember
volt. A különféle kút-típusok összegyűjtésében
többen segítkeztek, hiszen az Alföld, a
Nagykunság múltját igyekeztünk bemutatni.
Kuncsorba község akkori vezetője, Murányi
Zsigmondné polgármester is szívügyének
tekintette az ötlet sikeres megvalósulását, hiszen
már ekkor is több síkon volt együttműködés
a Túrkevéért Alapítvány és Kuncsorba
Önkormányzata között: előző évben, 1997-ben
kezdődött Kuncsorbán a Túrkevéért Alapítvány
által fenntertott Egressy Béni Zeneiskola ottani
tagozatának működése, az új kuncsorbai óvodát
játékadománnyal segítettük.
Kuncsorbán
két, vagyonnyilvántartásban
nem szereplő, értéket nem képviselő,
évtizedek óta használaton kívüli kút volt: egy
kerekes és egy Northon-kút. (Kuncsorbán
az 1960-as évek második felében építették
meg a vízvezeték-hálózatot, az azóta eltelt
ötven évben a közterületen lévő ásott kutak
elvesztették funkciójukat). Természetesen a
két kút Túrkevén történő elhelyezése után sem
működött, de a külső felújításukat, festésüket el
végeztük, kiállításra alkalmassá tettük.

Több mint 16 évvel a Kút-skanzen felavatása
után, 2014 novemberében, Kuncsorba jelenlegi
polgármestere, Rédai János (ekkor már több
mint 10 éve a falu vezetője volt) levélben kérte
a jelenlegi túrkevei polgármestert,Vida Tamást,
a kerekes kút visszaszolgáltatására, ekkor még
nem tudta, hogy a Northon kút is Kuncsorbáról
származott.
Túrkeve Város Képviselő-testülete 2014.
decemberi ülésére kiadott napirendek között
szerepelt is a kút visszaszolgáltatásának ügye,
amelynek tárgyalására azonban nem került
sor, mivel képviselői indítvány hangzott el,
hogy a Kút-skanzen a Túrkevéért Alapítvány
által létrehozott köztéri alkotás, így a túrkevei
önkormányzat nem illetékes a kuncsorbai
követelés ügyében.

Ezt követően levélben tájékoztattam a
kuncsorbai polgármestert a Kút-skanzen
létrehozásának
körülményiről,
arra
is
figyelemmel, hogy az 1998. augusztusi

Az első tárgyalás múlt év őszén volt, majd
a következő ez év januárjában. A felperes
kuncsorbai polgármester állítása szerint a két
kút a kuncsorbai közi-vízmű része, amelyet
1992-ben kaptak meg a Megyei Víz-és Csatorna
Művek vagyonátadó jegyzőkönyve alapján, de
a hatályos jogszabály a fúrt és ásott kutakból
történő vízkivételi eszközöket nem sorolja
ide. A Mezőtúri Járásbíróság 15 napot adott
ekkor, hogy a felperes igazolja a tulajdonjogát,
amelyet azonban nem tudott. A tulajdonjog
igazolás helyett értesítette a Járásíróságot,
hogy visszavonja keresetét. Alperesként ehhez
hozzájárultunk, azzal a feltétellel, hogy az
ügyvédi költséget Kuncsorba fizesse meg.
A Mezőtúri Járásbíróság 2016. 02. 16-án
hozott 1.Pp20.249/2015/14. számú végzésében
a pert megszűntette, egyben kötelezte
Kuncsorba Község Önkormányzatát, hogy
50.800.-Ft ügyvédi költséget fizessen meg a
Túrkevéért Alapítványnak.
Bízom benne, hogy e bírósági döntéssel
megszűnt a méltatlan helyzet, amely
veszélyeztette a városunkban közel húsz éve
látható köztéri alkotás egységét.
dr. Szabó Zoltán
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Helytörténet

Válasz a “Tévedni emberi dolog...” című olvasói levélre
Februári újságunk Kevi szubjektív oldalon megjelent “ Tévedni
emberi dolog...” olvasói levélre reagálok. A Kenyérmezei
utca elnevezését magyarázó tábla tartalmával kapcsolatban.
Tessék visszalapozni. A szerző „nagy mellényúlásnak” tartja a
feltüntetetteket és az elnevezést történelmi eseményhez köti. A
Kenyérmezei csatához, Kinizsi Pálhoz és Mátyás királyhoz. A
gondolat tetszetős mert Mátyás hadisikerei szívet melengetőek.
A kenyérmezei csatán túl tudjuk, „S nyögte Mátyás bús hadát,
Bécsnek büszke vára.” Tetszetős a szerző gondolata, de nem
egyértelmű, alappal vitatható.
Először volt a Kenyérmező út. A Berettyó gátjától (liget,
granárium) tartott az autójavítóig. A harmincas években a hosszú
utcákat feldarabolták. Kinizsi lett a patikától az autójavítóig.
Az akkori döntéshozók is gondolkozhattak így. Kenyérmező
valójában Kenyérmezei, ha már mezei akkor a folytatása legyen
Kinizsi.

Az 1988-ban elhunyt Hagymási Sándor néprajzi gyűjtő és
helytörténész ez ügyben kutakodott már. Olyan régen kutatott
amikor még éltek azok az utcalakók vagy családi emlékek akik,
amelyek a Kinizsi utca elnevezés előtti időszakra visszatekintettek.
A felkutatott kevi emberek adatszolgáltatók elmondása pedig azt
támasztotta alá, hogy a Kenyérmező úton jártak ki az emberek
a kenyérmagot termő területre és a betakarított termés nagy
része itt érkezett be. Az elnevezés a mindennapi munkához,a
megélhetéshez a kenyérhez fűződik. Nem az derült ki, hogy
történelmi emlékből kapta volna a nevet. A tábla tartalma is
feltehetően erre a kutatásra alapszik.
Még valami a Kenyérmezei csatában a rácok akiket ma már
szerbeknek hívunk kivételesen a magyar sereget erősítették. A
törököket a havasalföldiek, oláhok - most románoknak neveznénksegítették. A seregek létszáma összetételei is vitatott de ez már
nem a mi helytörténelmünk.
Darvasi Róbert

Morgósan
Petőfi után nagyon szabadon: egész
úton hazafelé azon gondolkodám látom
e még anyám. Persze, hogy felmerült
bennem a gondolat balesetveszélyes
úton jártam ahol minden megtörténhet.
Február közepén Mezőtúr felé haladtam
személygépkocsival.
Megrakodva
hozzátartozókkal. Vastagon esett az eső
a víz megállt az úttesten és a temérdek
kikerülhetetlen kátyút takarta. Vezessek
az út és látási viszonyoknak megfelelően.
Út és látási viszony? Ilyen alig volt, teljes
felelőtlenségem tudatában vágtam neki.
A vízbe hajtsak vagy álljak meg, amíg a
másik sávban felém haladó tova gurul.
Álljak meg vagy vállaljam a tócsát, amikor
a türelmetlen vakmerő előz. Mélyen a
megengedett sebesség alatt haladtam jó
nagyokat zökkenve. Ha lehetett kerültem
áthaladtam a másik sávba így hosszabbítva
meg az utamat. Ez az út a 4202-es nem
összekeverendő a 4203-al a Kuncsorbaival.
Mindkét szakasz az ócska, gagyi, veszélyes
kategóriába tartozik. Pályázni lehetne az
ország legtrágyább útjai címre. Kevinek
születtem, kevi lakos vagyok, nekem
ilyen utak járnak. Balesetveszélyből
és javításból több jut mint másnak aki
fejlettebb területen él. Ahogy az interneten
tájékozódtam a csorbai út felkerült
valamilyen megvalósítási tervbe. Semmi
konkrétum, hogy pld: 2016. április
1-én kezdődik a felújítás - hónap és nap
választás nem véletlen-. Gyanítom ez is
füstbe ment terv lesz. A mezőtúri úttal meg
majd lesz valami. Szerencsésen hazaértem,
kellett is a segítség Fortunától. Depressziós
hangulatomban arra gondoltam, hogy
egyszerűen be kell zárni kevit. Nem csak
a külső hanem a belső utak problémája
is megoldódik. Iskolát, óvodát, orvosi
rendelőt bezárni, a vizet elzárni áramot
lekapcsolni. A keviek elvándorolnak a
kitartóan maradó 300 főt pedig néha a Tv
bemutatja.
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Itt van a szemét kérdés ami piszkosul
borzalja a keviek idegeit. A kevi bezárt
tábla kihelyezése itt is egyszerűbb
megoldás lett volna. A város kivetette
nyakából a hulladékszállítás gondját. A
lakossági befizetéseken túl fél év alatt 20
millió Forint volt a veszteség. A kocsma
is bezár, ha nincs nyereség. Fél év 20
millió. Havonta több mint három millió
forint veszteség. Mivel szállítottak?
Repülőgéppel vagy harckocsival? Egy
gépkocsi fenntartása és négy-öt dolgozó
bére került ennyibe? A szemét elhelyezés
díja nyomta meg így? Túl vagyunk
rajta és megkaptuk az NHSZ Szolnok
Kft-t, ők meg bennünket. Nem szerelmi
házasság született. Róluk viszont nehezen
képzelem el, hogy veszteséggel akarnak
zárni. Valami rettentően erős cégről van
szó, ha négy hónapig megelőlegezte a
szállítási díjat, amit most két részletben
kell leróni. Humbugnak tartom a hiányzó
adatbázisra való hivatkozást a késedelmes
számlák vonatkozásába. Ha át tudták venni
a kukásautót, akkor átvehették volna a már
meglévő nyilvántartást és nem torlódnak a
számlák.Több kevi fogadkozott, hogy nem
fizet nincs szerződése. Fizetni kell, nem
lesz elkerülhető. A szemét nem maradhat
a nyakunkon. Kötelezően igénybe kell
venni. Ismerősöm azt mondja, fizet, de csak
azon alkalmakra, amikor igénybe veszi a
szolgáltatást. Megkeresést indított a cég
irányába keresve azokat a jogszabályokat,
ami lehetővé teszi a szolgáltatás nélküli
kiszámlázást. Nem egy lerázható ember, a
cég kösse fel az alsóneműjét. Miheztartás
végett, elszántságára utalva elmondom
róla, hogy be mer kopogtatni az orvosi
rendelőbe, és ha az orvos modortalan
ironikusan eligazítja. Kíváncsi leszek a
keviek fizetési fegyelmére.
Nem csak rossz úton jártam, hanem
tor-túrán is. X. Kevi Böllértalálkozón,
szűk körben disznófesztiválnak szoktam

titulálni. Az már nem hír, ha minden rendben
van. Kívülállóként gördülékenynek jól
szervezettnek láttam a találkozót. Legalább
32 disznó volt a területen, de lehetett volna
eggyel több is. Interneten olvastam egy kis
csörtét, amelyből az derült ki, hogy nem
minden jelentkezőt fogadtak. Az indokolás
pedig nem a megtelt táblára hivatkozással
történt. Kis helyi erőfitogtatás. Ez azonban
eltörpül Kozák László jelenléte mellett.
Ki az a Kozák? Ezt kérdezem én is. Az
biztos, hogy felkapott művész, akinek az
előzenekara az énekes legenda Aradszky
László. Ő túl van a húszon, alig hatvannal,
míg Kozák “Kis Grófo” László alig hagyta
el kettővel. A mulatós műfaj szolnoki
buli-bárója volt nálunk. A koncert előtt
azonban meggyűlt a baja az esőzések miatt
keletkezett sárral. A grófhoz illő gépkocsija
úgy elsüllyedt a felázott talajban, hogy
félórán keresztül sem tudták kiszabadítani.
Grófo nem szállt ki a kocsiból, addig
üldögélt az elakadt kocsiban, amíg lelkes
segítők hosszas kínlódás után kitolták. Ez
a Blikk elnevezésű lapig is eljutott. Ezt
k ö v eő te na h a n g autlfo k o z á hs o lá
z to t .
Darvasi Róbert

90. születésnapjáb köszöntjük
Debreczeni Imrét!
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Kárpátaljai kapcsolatok
Egyesületünk kapcsolatot épített ki a kárpátaljai Csongor
községgel is, ahol – legalábbis részben- hatásunkra egy új zöld
civil szervezet van bejegyzés alatt.
Csongori kollégáink is fontosnak ítélik a természet védelmét,
ugyanakkor - hasonlóképpen hozzánk - a mezőgazdaság oldaláról
közelítik meg ezt a témát.
Látogatásunk oka, az ottani természetvédelmi értékek

megismerése, valamint az ottani kertészettel, gyümölcsészettel,
virágkertészettel foglalkozó gazdák megismerése.
Terveink szerint a nyáron ismét látogatást teszünk náluk és
jelezték, hogy ők is kíváncsiak városunkra, szívesen megismernék
Túrkevét.

Látogatóban a Vajdaságból, Moholról!
Egyesületünk látogatást tett ismét a Vajdaságban, Mohol
községbe, valamint a moholi Zöldike Egyesület tagjai is
ellátogattak Túrkevére.
Kirándulásunk célja alapjában véve az volt, hogy erősítsük
a határon túl található zöld szervezetek közötti kapcsolatot,
közös témákat találjunk és közös együttműködési lehetőségeket
találjunk.
Később a Zöldike Egyesület részéről 4 fő látogatott el városunkba
és azon túl, hogy bemutattuk településünk épített és természeti
értékeinek egy részét, mélyebb együttműködés szándékát is
kifejezték azzal, hogy bemutatkozó anyagot adtak át a Giligán
Egyesületen keresztül a Moholi Tűzoltó Egyesületről és felkértek
minket, hogy adjuk át a túrkevei Mentő és Tűzoltó Egyesületnek.
A Kevi tűzoltók örültek a felkérésünknek és reméljük, hogy
hamarosan elkezdődik közöttük is a jó kapcsolat kialakulása.

Ugyanez a helyzet áll fent a két település önkormányzata
között is. Miután átadtuk Vida Tamás polgármester úrnak a
település bemutatkozó anyagát jelezte, hogy az önkormányzatok
között semmi akadálya az együttműködésnek és örülnek a
megkeresésnek. Úgy érezzük, hogy a moholi gazdák tapasztalati
segítséget is tudnak nyújtani az itthoni tervekhez, hiszen a
Vajdasági település nagyhírű zöldségtermesztő és kertész múlttal
is rendelkezik.
Kérésünkre ottani régi fajtájú növények gyűjtötték össze
számunkra, amelyek ingyenesen elérhetőek lesznek a III. Kevi
Magbörzén is.
A kapcsolat továbbépítését reméljük, hogy mihamarabb
megkezdik.

Új mérőeszközök a Védőnői Szolgálatnak
A Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület 2015
őszén sikeres pályázatot nyújtott be a Herman Ottó Intézethez
a 2015. évi tanyafejlesztési program pályázati felhívására
„Egészségügyi vizsgálatok eljuttatása a túrkevei, mezőtúri és
kuncsorbai tanyák lakosságához” címmel (pályázati azonosító:
TP-1/2015/5998).
A pályázati támogatásból a feladat megvalósításához 511.860
Ft értékben különféle hasznos mérőeszközök (testzsírösszetétel-

mérő,
hordozható
szűrő
audiométer,
látásvizsgáló,
vérnyomásmérő,vércukorszint
és
koleszterinszint-mérő,
fonendoszkóp ) kerültek beszerzésre.
Az Egyesület a megvásárolt eszközöket a pályázati cél
megvalósulását követően ingyenesen használatba adta Túrkeve
Város Önkormányzata Védőnői Szolgálata számára.
Köszönjük az Egyesület felajánlását!
Szász Béla, Giligán Egyesület

Kérjük adója 1%-val támogassa a Keviföld Alapítványt és a
fenntartásában álló
Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték
Alapfokú Művészeti Iskolát!
Támogatásukat a kuratórium tagjai valamint az iskola tanárai és
diákjai nevében nagy tisztelettel köszönjük!

Keviföld Alapítvány
Adószám: 18821419-1-16
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Judos eredmények

Két igen fontos versenyen vannak túl a TVSE judokái.

Regionális Bajnokság Kerepesen
Hat arannyal,két ezüstttel, két bronzzal tértünk haza Kerepesről.
Elsőnek is a kicsik: Ferencz Janka, Pető Péter I. hely, Horváth
2016.február 07-én Nagykőrös II. Kőrös Judo Kupa
Nem túlzás állítani a tavalyi hagyományteremtő szándékkal Blanka, Horváth Orsolya III. hely
megszülető I. Kőrös Judo Kupát -ami már önmagában is egy Diák “B” korcsoportban: Horváth Csongor I. hely
óriási sportesemény volt. Az idei, szinte minden téren felülmúlta.
Diák “A” korcsoportban: Fekete Viktória I. hely
A számok nyelvén, a tavalyi 420 gyerek után, idén egészen
Serdülő korcsoportban: Balogh Sándor I. hely, Horváth Ágnes,
pontosan 526 judos indult. A 43 hazai klub és 10 egyesület nevezett Kovács Zoltán II. hely
a határon túlról. A nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskolában
Ifjúsági korcsoport: Simon Kálmán I. hely
egész nap zajló esemény volt. Számunkra az év első versenye
volt. Nagyon erős és színvonalas küzdelmeket láthattunk. Nem
Vásárosnamény Országos Serdülő Diákolimpia
volt kérdés, mindenki egy céllal érkezett: győzni. Túrkevéről tíz
2016. február 20-ánTúrkevéről két judoka volt érdekelt a
judoka indult a megmérettetésen.
versenyen.Balogh Sándor 50 kg-os, és Kovács Zoltán 55 kg-os
A gyermek korosztályban indulók, eredményei:
súlycsoportban.
Ferencz Janka I. hely, Horváth Blanka, Horváth Orsolya, Pető Mindketten egy súlycsoporttal feljebb indultak.
Péter II. hely
Balogh Sándor a tizennyolc fős mezőnyben szépen sorban hozta
Diák “B” korcsoportban: Horváth Csongor I. hely
a győzelmeket. A sikeres négy közé jutás után készülhetett a
Diák “A” korcsoport: Fekete Viktória II. hely
döntőre. Sajnos nem sikerült így az előkelő V. helyen zárt.
Serdülő korcsoportban Horváth Ági ésVeres Zoltán sajnos nem
Kovács Zoltánnak nem volt könnyű dolga szintén tizennyolc
ért el helyezést. Kovács Zoltánés Balogh Sándor a III. helyért fős mezőnyben. Már a mérlegelésnél 30 dkg plusz volt rajta, így
küzdhetett, de sajnos nem sikerült így V. helyen zártak mindketten. egy csoporttal feljebb indult. Erőnyerőként mehetett tovább. A
Egy súlycsoporttal feljebb indultak, de itt is megállták a helyüket.
küzdelmek során Zolika nem adta fel, VII. helyen zárt.
A nap végi számolás: egy arany, négy ezüst, két bronz, egy
Egy nagyon jó megszervezett, erős mezőnyből álló versenyen
ötödik hely. Szép és tartalmas versenyen vagyunk túl. Köszönet
vehettünk részt. Köszönet a rendezőknek, bíróknak.Az úton nem
a rendezőknek.
elég egy lépést megtenni, menni, menni kell tovább.
Köszönöm mindenkinek a munkáját!
Ozsváth Attila, edző

Kalandvágyó biciklisek
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A képek egy túrán készültek, ami összesen 390 km-es volt. Az idei évre tervezünk több 1-3 napos országon belüli, ill. romániai,
lengyel, szlovákiai túrát is. Tőke Zoltán (Túrkeve), Zsoldos Péter (Kisújszállás), Nagy Gábor (Túrkeve).

f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink! Az elmúlt időszak eseményei az alábbiak voltak:
február 2-án és 3-án a strandfürdő termálkútjának felújításában
nyújtottunk segítséget a munkálatokat végző szakembereknek.
Február 11-én a kora esti órákban közlekedési baleset miatt
vonultunk a kisújszállási útra, ahol egy Ford Transit az árokba
hajtott. A balesetben ketten könnyebben megsérültek, akiket a
kiérkező mentő elszállított. A gépjármű mentéséhez emelőpárnát
és vontatókötelet kellett alkalmaznunk. Járművet árokból
kivontattuk, az anyagi kár, jelentős. Február 23-án a Rákóczi út
mentén egy közepes méretű fa kidőlt a viharos erejű szél miatt,
forgalmi akadályt képzett, egységünk a fát feldarabolta, a veszélyt
elhárította. Szintén a vihar okozta fagally letöréséhez vonultunk a
Kálmán Király úti óvodába, ahol a fennakadt nagyméretű faágak
veszélyeztették a gyermekek testi épségét.
Február 13-án került megrendezésre a X. Nemzetközi
Böllértalálkozó, aminek előkészületeiben jelentős mértékben
vett részt tűzoltóságunk. Közreműködtünk a kisméretű sátrak
beszerzésében, valamint azok helyszínre szállításában és
felépítésében. A nagyméretű rendezvénysátrak felállításától,
a színpad összerakásáig mindenben együttműködtünk a
szervezőkkel. A megrendezett Böllértalálkozón meghívottak
között szerepeltek nemzetközi színekben barátaink és kollégáink
a Nagybányáról érkezett tűzoltók is, akik nagy népszerűségnek
örvendhettek a rendezvényen. A találkozó végeztével a sátrakat
elbontottuk, majd visszaszolgáltattuk, a városi színpadot

szétszedtük és a helyére szállítottuk.
Sokan kerestek fel bennünket a jó időre való tekintettel
fagallyazással, fakivágással kapcsolatosan. Tájékoztatom
tisztelt lakosságot, hogy a fenti munkálatokat csak
szabadidőnkben, akkor is csak korlátozott mennyiségben
tudunk vállalni. Köszönjük megértésüket. Tekintettel a hirtelen
tavaszias időre avar és kerti hulladékégetéssel kapcsolatosan is
szeretnénk a lakosság figyelmét felhívni az alábbi önkormányzati
rendeletre.
Túrkeve Város Önkormányzata 22/2008.(X.22) sz. rendeletének
V. fejezet 11.§ az alábbiak szerint: 1. Az avar és kerti hulladék
ártalmatlanításáról elsősorban annak hasznosításával kell
gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról
intézkedni kell. 2. Égetni csak megfelelően kialakított helyen
a tűzvédelmi előírások betartása mellett lehet. 3. Avart és kerti
hulladékot közterületen égetni tilos. 4. Az égetés belterületen
október 1. és április 30. között, szélcsendes időben, nagykorú
személy felügyelete mellett történhet 10:00-18:00 óra közötti
időszakban a hét minden napján, vasárnapot és ünnepnapot
kivéve. 5. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a
parázslást vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon meg
kell szüntetni.
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
Sörös Tibor pk.
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Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Iroda: 5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. (volt TSZ iroda, az orvosi
rendelővel szemben) Új épület, I. emelet 9. ajtó.
Telefonszám: 06-70/456-4204
Az alábbi tevékenységi körökben állok a Tisztelt Ügyfelek
rendelkezésére:
- polgári, munkajogi, családjogi és válóperek
- elektronikus cégalapítás és
változásbejegyzés
- cégek peres és peren kívüli jogi képviselete
- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási
eljárásban képviselet
- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás
Figyelem! A Kft.-knek 2016. március 15-ig kötelezően fel kell
emelni a törzstőkéjüket 3.000.000 Ft-ra, valamint társasági
szerződésüket az új Ptk.-val összhangba kell hozniuk!
Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én megoldom!
Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján
14
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TISZTELT
FÖLDTULAJDONOSOK!
Tájékoztatom a tisztelt túrkevei
földtulajdonosokat, hogy Túrkeve 16754310-1-3-0 ny.v.sz. Földtulajdonosok
jogi személyiség nélküli Vadászati
Jogközössége
a
vadászati
jog
haszonbérleti
díjának
kifizetését
megkezdi osztani.
A bérleti díj összege visszamenőleg:
2012-ig: 110 Ft/ha,
akik még nem vették fel
2013. évre: 110 Ft/ha,
akik még nem vették fel
2014.évre: 110 Ft/ha,
akik még nem vették fel
2015. évre: 110 Ft/ha,
akik még nem vették fel
2016. évre: 110 Ft/ha
A haszonbérleti díj átvehető Túrkeve
Város Önkormányzata fsz. 17-es szoba
Időpontok: 2016. március 21-től
2015. május 09-ig hétfőként az alábbi
napokon, 8-12. óráig és 13-16. óráig:
2016. március 21.
2016. április 04.
2016. április 11.
2016. április 18.
2016. április 25.
2016. május 02.
2016. május 09.
A földtulajdonosok jogosultságának
hivatalos igazolása:
- tulajdoni lap (2012-ig visszamenőleg)
- földhasználati lap (akkor, ha a tulajdonos
azonos a földhasználóval)
- esetleges tulajdonjog változást,
cserét, vételt igazoló szerződés illetve a
tulajdonjogot igazoló bejegyző határozat,
melyet a Földhivatal állított ki.
Pénzfelvételhez szükséges:
- személyi igazolvány,
lakcímkártya, személyi szám,
adóazonosító kártya
- hivatalos meghatalmazás
E területbe való azonosítás:
Túrkeve külterületének Önkormányzati
határán belül eső összes terület.
Kivételek:
- Kuncsorbai rész
- Az NK II. öntözőcsatornától Kisújszállás
felé eső része (Göröngyösi rész)
- Templomzug
- Pásztózug
Tisztelettel: Sebestyén Sándor
közös képviselő

GYÖNGY ÜZLETHÁZ

Fizetett hirdetés

Túrkeve Herman Ottó tér 7.

• Új bútorok széleskörű választéka
• Szoba-, konyha-, hálószoba-, étkező-, iroda- és kerti bútorok
• Készletről azonnal elvihető, a megrendelést rövid határidővel teljesítjük
• Laminált padlókészletről, 7-8 mm-es vastagságban, nagy színválasztékkal, teljes
kiegészítőkkel
• Szőnyegek nagy szín- és méretválasztékban
• Ingyenes házhozszállítás!
Nyitva: H-P 8:00-12.00, 14:00-18:00, SZ 8:00-12:00
Tel: 56/362-495, 0620/4294629

A Túrkevéért
Alapítvány idén 25
esztendős.
A negyed század alatt sokoldalú
tevékenységet folytatott, zeneiskolát
alapított és működtet többek között.
Kérjük további tevékenységünk
folytatását segítse és jövedelemadója
1%-át ajánlja fel civil szervezetünknek!
Adószámunk:19221678-1-16
Köszönjük!

Ingyenes lakossági
hallásszűrés a
Dr. Nánási Lajos
Egészségházban
2016. első félév
2016. 03.18. 9.00-10.00 óra
2016. 04.15. 9.00-10.00 óra
2016. 05.13. 9.00-10.00 óra
2016. 06.10. 9.00-10.00 óra

Felhívás
Túrkeve Város Képviselő-testülete 63/2016. (II.25.) számú határozata alapján az
önkormányzat vagyonrendeletének a –pályáztatás és versenytárgyalás részletes
szabályaira- vonatkozó fejezetére tekintettel a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet a tulajdonában levő 2. hrsz-ú, 1791 m2 területű Túrkeve,
Kuthen kir. u. 2. sz. alatti ingatlanának értékesítésére.
Kikiáltási ár: 6.000.000. Ft + ÁFA
A pályázatokat 2016. március 23. napján 12:00 óráig lehet a Túrkevei
Városgondnokság Nonprofit Kft.
Túrkeve, Kinizsi u. 51. sz. alatti 1. sz. irodájában benyújtani.
A pályázatok bontására és az árverésre 2016. március 24. napján 11:00 órától kerül
sor. További információ, a részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a Túrkevei
Városgondnokság Nonprofit Kft. 1. számú irodájában igényelhető (Tel.:(56)360-810).
A részletes pályázati kiírás Túrkeve város honlapján megtekinthető.
Katona István ügyvezető
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- INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP
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