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A TARTALOMBÓL

Gyűrűt készíttetek...
Egy gyűrűt készíttetek, feketét,
Acélból,- dísztelent, keményet,

És a dátumot belevésetem
Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget,

S jusson eszembe, hogy az életem
Egy kockára tettem föl mindenestől!

Június 4. 1920.:
Én megállok e sírkő-dátumon.

Én nem megyek egy lépést se tovább.
Eszembe jutnak Nyugat népei,
A gőg, a hitszegés, a csalfaság!
A társtalanság a komor bélyege
A megalázott, széttépett hazán,

Mohács, Majtény és Világos után:
Neuilly és Versailles és a Trianon!

Párist, e hitvány, dölyfös ember-bábelt
Csak gyűlölni és megvetni tudom.

A dalai, a csipkés-finomak,
Mikért egy költőnk vágyva könnyet ontott:

Nekem: káromló, rút rikácsolás,
S én visszavetem néki, mint a rongyot!

Remete-nemzet lesz a magyar nép,
Mintha magányos szirten állana,
Vezeklő-oszlop tornyos tetején;
S csak isten lesz véle, s bánata.
Eszembe jut a kettétörött kard,

És lobogóink tépett erdeje,
És némaságunk mintha zengene!
Eszembe jutnak elnyomóink itt.

És árva testvéreink odakint;
Június 4. 1920:

E dátum lázít, fenyeget és int.
Egy gyűrűt készíttetek, feketét,
Acélból, - dísztelent, keményet,

És a dátumot belevésetem,
Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget

S jusson eszembe, hogy az életem
Egy kockára tettem föl mindenestől!

(Reményik  Sándor)
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A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok 
és a vállalkozások széles körét terhelő 
fizetési kötelezettségek enyhítését. A 
költségvetésben már 2016-ban 10 milliárd 
forinttal kevesebb bevételt terveznek a 
közigazgatási  térítési  díjak  csökkentése, 
illetve  megszüntetése  miatt.    Az  állami 
rezsicsökkentés az érintettek véleménye és 
javaslata alapján valósul meg, ezért 2015. 
június 5-től konzultáció indul, amely 
augusztus 6-ig tart. 
A magánszemélyek és a vállalkozások 
fizetési  terheinek  csökkentése  érdekében 
az érintettek véleményének és 
javaslatainak megismerésére kérdőív 
készült.  A  konzultáció  két  hónapja  alatt 
ezeken  a  kérdőíveken  az  állampolgárok 
9  hatósági  eljárás  díjának  mérséklésével 
vagy megszüntetésével kapcsolatban 
találhatnak javaslatot, melyek közül 
négyre tehetnek javaslatot.
Ezenkívül  a  két  kérdőíven  a  válaszadó 

A  Túrkeve  Újság  júniusi  számában  adtunk  tájékoztatást  arról, 
hogy  az  ivóvíz  minőségével  kapcsolatban  Túrkevén  tapasztalt 
problémák a településen lezajlott ivóvízminőség-javító 
beruházással hozhatók összefüggésbe. Annak ellenére, hogy 
projekt adminisztratív módon lezárható lenne, leszögeztem, 
hogy addig nem járulok hozzá az átvételhez, amíg az ivóvizünk 
újra  tiszta  nem  lesz.  A  Berettyó-Körös  Többcélú  Társulás  és 
tagönkormányzatai elkötelezettek abban, hogy az egészséges 
ivóvíz szolgáltatás feltételei maradéktalanul teljesüljenek a 
beruházás  során.  Ennek  eredménye  az,  hogy  az  eredetileg  1 
-  3  hónapra  tervezett  próbaüzemet  lassan  8.  hónapja  folytatja 
a  kivitelező.  A  kivitelezővel  folytatott  tárgyalások  során  nagy 
segítséget jelentett a hatóság és a TRV Zrt. szakmai támogatása, 
illetve  utoljára,  de  nem  utolsó  sorban  a  közösségi  portálokon 
indított párbeszéd, amelynek révén naprakészen, nagyon gyorsan 
feltérképezhetővé  vált  az,  hogy  a  város  mely  területeire  terjedt 
ki a sárgás – barnás - fekete uszadék a velejáró elfogadhatatlan 
szaghatással.  A  TRV  Zrt.  munkatársai  kármegelőzés  céljából 
végrehajtották a tározók és a víztorony többszöri tisztítását, 
illetve  elkezdte  a  hálózat  öblítéses  átmosatását  is.  Ezúton  is 
megköszönöm  mind  az  internetes  közösség,  a  lakosság,  és  a 
TRV Zrt. munkatársai együttműködését. A TRV Zrt. és a hatóság 
szakembereinek véleménye alapján, azzal egyetértve, a beruházás 
átvételének feltételéül szabtam a kivitelező számára a probléma 
forrásának  megszüntetését,  a  vízhálózat  újbóli  teljes  tisztítását, 
beleértve  ebbe  a  víztározókat  és  a  víztornyot  is.  Akkreditált 
laboratórium  által  mért  eredmények  azt  támasztják  alá,  hogy 
a  jelenséget  okozó,  úgynevezett  vasfaló  baktérium  telepek,  a 
beavatkozások eredményeképpen eltűntek a vízmű-telep vizéből. 
A hálózatra szennyeződésmentes víz kerül, azonban a már kijutott 
sárgás – barnás - fekete uszadék csak átmosatás útján távolítható 

el. Ebből a célból 2015. július 6-án a kivitelező elkezdi Túrkeve 
ivóvízhálózatának  újbóli  szivacsos  tisztítását.  A  már  kiépített 
mosatási  csomópontoknak  köszönhetően  a  hálózat  tisztításához 
szükséges idő az elmúlt évben tapasztalt valamivel több, mint 2 
hónapról várhatóan 3-5 hétre fog lecsökkenni. A lakosság részére 
kijuttatott tájékoztatók fogják jelezni azt, hogy egy-egy utcában 
mikor várható munkavégzés. Az elmúlt napokban 20-30 jelzés is 
érkezett hozzám arról, hogy szinte elviselhetetlenül klóros, hipós 
ízű és szagú az ivóvíz. A hálózat átmosatása alatt az emelt szintű 
fertőtlenítő adagolása elkerülhetetlen a szakemberek elmondása 
szerint. 
Ezúton  is  kérjük  szíves  megértésüket  és  türelmüket  a  munkák 
során okozott esetleges kellemetlenségek miatt. A beavatkozás a 
városunk lakóinak érdekeit szolgálja.

Lapzártakor érkezett:
Időközben megjelent az országos tisztifőorvos közleménye, 
mely  szerint  július  4-től  egyelőre  július  9-ig  a  legmagasabb 
fokú  hőségriasztás  lép  életbe.  A  kivitelezőt  már  tájékoztattuk 
arról, hogy a hőségriasztás ideje alatt nem végezheti a mosatási 
tevékenységet, ez idő alatt a vízszolgáltatás nem szünetelhet. A 
kiküldött  tájékoztató  levelek  így  téves  időpontot  tartalmaznak, 
néhány  nap  csúszás  várható.  Természetesen  ha  a  későbbiekben 
újabb  riasztási  időszak  lép  életbe,  a  mosatást  akkor  is  le  kell 
majd állítani. Emiatt valószínűleg a kelleténél is több bosszúság 
érheti  a  lakosságot,  így  fokozott  türelmet  kérek.  Köszönöm  a 
megértésüket!

Túrkeve, 2015. július 2.
Vida Tamás 

polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Állami rezsicsökkentés
javasolhatja egy-egy hatósági eljárás 
hatósági eljárásért fizetendő díj vagy 
illeték megszüntetését is.
A kérdőívek megtalálhatók a 
Kormányablakokban, a járási hivatalok 
ügyfélszolgálatain, valamint a 
kormányhivatal internetes oldalán.
A Mezőtúri Járási Hivatal vonatkozásában 
az ügyfelek az alábbi ügyintézési helyeken, 
ideiglenes ügyfélszolgálatokon tölthetik ki 
a kérdőíveket:

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 3.
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 1.
5440 Kunszentmárton, Kerületiház utca 6.
5411 Kétpó, Almásy tér 1.
5452 Mesterszállás, Szabadság út 24.
5453 Mezőhék, Kossuth Lajos út 1.

Mezőtúr, 2015. június 8.

dr. Sebestyén Katalin 
   hivatalvezető
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2015. 06. 19-én pénteken Ozsváth László a Ványai 
Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti 
Szakközépiskola igazgatója ünnepélyes keretek között 
zárta  be  a  2014/2015-ös  tanévet.  Az  ünnepségen  került 
sor  a  sport  és  kulturális  versenyeken  kiváló  helyezéseket 
elérő diákok megjutalmazására is. Igazgató Úr rövid 
beszédében  kitért  a  tanév  fontos  eseményeire:  a  Túrkeve 
várossal közösen megszervezett XXIV. Nagykun Diák 
Sport Viadalon elért II. helyezésre, az ERASMUS+ 
program keretében Franciaországban diákok és 
munkatársak számára szervezett szakmai gyakorlatra, 
továbbképzésére.  Az  egyénre  szabott,  tanulási  eredmény 

KARMAZSIN-díj átadóval zárult a 
Ványai tanévzárója

alapú  szakmai  program  5  francia  partnernél,  8  mobilitás 
során került megvalósításra. Szakemberek 5 napos, 
diákok  28  napostól  1  tanéves  programokkal  fejleszthették 
szakmai készségeiket és kompetenciáikat. A programokban 
hegesztő,  autószerelő,  járműfényező,  karosszéria  lakatos, 
kereskedő szakmacsoportos diákok vettek részt. Az 
intézmény  nemzetköziesedési  stratégiájának  megfelelően 
bővülő  nemzeti  és  nemzetközi  partnereinek  köszönhetően 
új stratégiai partnerségeket kötött a hasonló képzési 
profilú szolnoki Baross Gábor Tagintézménnyel illetve 
a Cavaillon-i  Alexandre Dumas Szakközépiskolával.  A 
következő tanévben nemzetközi programjaink közül a 
hosszú  távú,  1  tanéves  programjainkat  folytatjuk,  melyen 
autószerelő és járműfényező szakmacsoportos diákjaink 
fognak részt venni. 
A  tanévzáró  ünnepség  immár  több  mint,  egy  évtizedes 
hagyománya a Karmazsin- díj átadása. Az intézmény 
modern, jól felszerelt fényezőműhelye, a Túrkevén született 
világhírű formatervező Karmazsin László nevét viseli. 
A Karmazsin család által alapított díj, amely névre szóló, 
emlékéremből, elismerő oklevélből és egyszeri ösztöndíjból 
áll, minden évben a legeredményesebb járműfényező vagy 
karosszérialakatos diák kapja meg. Ebben a tanévben 
Sebestyén Zsolt Károly végzős járműfényező tanuló kapta 
a díjat, kiemelkedő szakmai munkájáért, több éves grafikai, 
fényező munkásságáért.              

             Torda József                                                

Képen: Cseh Sándor, Miticzky László, Sebestyén Zsolt Károly, Karmazsin Éva, 
Vida Tamás, Ozsváth László    

Nagykunságért Református Pedagógiai Díj
2015. június 12-én a Nagykunsági Református 
Egyházmegye közgyűlésén ünnepélyes keretek között 
adták át a Nagykunságért Református Pedagógiai díjat. 
Az egyházmegye így ismeri el intézményeiben a kiemelkedő 
oktató-nevelő munkát végző pedagógusokat. Ezen az 
ünnepi alkalmon jelen vot Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke, aki  szintén méltatta a 
díjazottakat.
Nagy örömünkre szolgált, hogy ebben az évben 
iskolánkból, Kissné Papp Gyöngyi tanító is részesülhetett az 
elismerésben.  Gratulálunk,  Isten  Gazdag  áldását  kívánjuk 
életére és további munkájára. 

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda

“A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, 
míg a gyermek személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a 

gyermek maga cselekszik.”
Maria Montessori
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„Osztani  magad,  hogy  így  sokasodjál,  kicsikhez  hajolni,  hogy 
magasodjál, 
Hallgatni Őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a 
világhoz!”              (Váci Mihály)

A  pedagógus  nap  igazi  globális  ünnep,  annak  ellenére,  hogy 
országonként eltérő időpontokban ünneplik meg. Nálunk 
júniusban,  Törökországban  novemberben,  az  USA-ban  május 
hónapban,  Kínában  szeptemberben.  Van  olyan  ország,  ahol  a 
pedagógusok köszöntése egyben munkaszüneti nap. Az ünnepek 
nélkülözhetetlenek életünkben. Különös periodikával vannak 
jelen,  lelki  életünket  erősítik,  élményt  jelentenek,  gondolatokat 
megfogalmazására  ösztönöznek,  érzelmeink  szabadulnak  fel. A 
munkanapok mellett megállunk egy rövid időre, magunk között 
vagyunk  együtt,  egymásra  figyelünk.  A  közös  ünnep  kellemes 
érzése remélem, majd tovább él a hétköznapokban, amely erősíti 
összetartozásunkat. Boldog aki a pedagógus pályát választotta és 
közöttük is az óvodapedagógus aki nevelheti az őszinte szeretetet 
nyújtó  hálás  korosztályt    a  3-7  éveseket.   A  pedagógiai  munka 
szépségét az a kapcsolat adja, amely e folyamat közben keletkezik. 
Az a mind magasabb szintre szerveződő kapcsolat a gyermekkel, 
óvodapedagógusokkal és más munkatársakkal, amely maradandó, 
olykor halványodó, de mindenképpen valamilyen formában 
bevésődő 
A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde Intézményében 2015. 
június 11-én tartottuk hagyományszerűen a pedagógus napot. 
A pedagógus pályán eltöltött éveket megelőzi a tanulás, a diploma 
megszerzése. 50 éve kapta meg óvónői diplomáját Tóth Imréné 
Ica néni, akit köszöntünk.
A Dr. Csáki Imréné Pala Rozália Óvodapedagógiai díjunk 
elismertje: Barnáné Nagy Ildikó óvodapedagógus lett. Pedagógiai 

díjunk  értékes  számunkra,  a  legjobb  szakmai  munkát  végző 
óvónők elismerése évről évre, a nevelőtestület titkos szavazása, 
választása alapján.1999. óta 15 aktív és 9 nyugdíjas óvónő kapta 
meg.  A  díjat.  Dr.  Csáki  Csaba  professzor  úr  Túrkeve  Város 
díszpolgára  adta  át.  Dajka  néni  is  tárgyi  jutalomban  részesül  a 
nevelőtestület szavazata alapján. 2015-ben Horváth Anikó dajka 
kapta a legtöbb szavazatot.
Sokan emlékszünk olyan pedagógusokra, akit szerettünk, s akit 
szerettünk, annak a tanítására is nyitottak voltunk. Csodálhatnak, 
elismerhetnek azért, amit tudunk, de szeretni azért a kapcsolatért 
szeretnek, ami kialakul a tanár és tanítványa között. Ez a kapcsolat 
alapozza meg majd a tudomány, a tudás iránti szeretetet is. Nekünk 
is  voltak  mintáink,  s  mi  magunk  is  minták,  modellek  vagyunk 
környezetünknek. A minták így hagyományozódnak. Így épülünk 
mi egymásból, egymástól, pedagógusok. A legfontosabb kérdés, 
mit adunk mi egymásnak?
• átadjuk a tudást, amit mi már megszereztünk,
• egymás iránti érdeklődést, megértést,
• megosztjuk örömünket, lelkesedésünket, amely átragad,
• átadjuk jókedvünket, átadjuk tulajdonságainkat és 
gondolkodásmódunkat, miközben mi is kapunk.
E helyen is köszöntöm valamennyi óvodapedagógus és a 
pedagógiai munkát segítő kollégámat ,  közöttük azokat akik már 
40 évet töltöttek el a kisgyermekek nevelésével. Sebők Istvánnét, 
Szoboszlainé Nyitrai Margitot és Szöllősi Lajosnét. A gyermekek 
szülők  és  a  magam  nevében  köszönöm  lelkiismeretes  nevelő 
munkájukat. Kívánok szép és eredményes nevelési éveket és jó 
egészséget.

Finta Zoltánné
intézményvezető

Élni, örülni, ölelni, bántani, sírni, lázadni, ünnepelni... Időnként 
viszont  jó  lenne,  ha  jobban  figyelnénk  rájuk  és  meghallanánk, 
hogy mit tudnak és gondolnak ők a világról.
 
Mi a lélek?
A lélek az, amikor anya süteményt tesz a tányéromra és hagy az 
öcsémnek is belőle. 

Mi a szomorúság?
A szomorúság az, amikor az egyik ember meglátogatja a másikat 
és sokat iszik. 

Miért patkolják meg a lovakat?
Azért,  hogy  ne  boruljon  fel  a  ló,  mert  mikor  fékez,  akkor  a 
patkókkal kapaszkodik. 

Mit jelent az, hogy “modern”? 
Modern  az,  ha  látsz  valami  szépet,  ami  nagyon  drága  és  nincs 
pénzed megvenni. 

Miből készül a parfüm?
Vízből, dugóból és parfümből. 

Hogyan tudnak a vándormadarak több ezer kilométert 
megtenni, egyfolytában repülve, éjjel-nappal? 
A  madarak,  mikor  ilyen  messze  indulnak,  visznek  magukkal 
élelmet egy tarisznyában. A repülés előtt pedig egy-két hónapig 
még nem indulnak el, hogy pihentek legyenek. 

Hogyan  értik  meg  egymást  a  madarak  és  az  állatok,  hiszen 
nem tudnak beszélni? 
A  madarak  és  az  állatok  egymáshoz  nagyon  közel  mennek  és 
suttogva beszélnek és nekünk csak annyit mondanak, hogy 
“miau”. 

Honnan tudják a tévében, hogy milyen idő lesz holnap ?
Az  ember  a  tévében  onnan  tudja,  hogy  holnap  esni  fog,  hogy 
elolvassa egy cetliről. A cetlit az anyukája írta neki. 

PEDAGÓGUS NAP- 
ÓVODAPEDAGÓGUS NAP

Mindent tőlünk tanulnak
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A  Kaszap  Nagy  István  Református  Általános  Iskola  és  Óvoda 
diákjaiként,  a  Határtalanul  pályázat  nyerteseiként,  2015.  május 
22-én  három  napos  utazáson  vehettünk  részt  Nagyszalontán, 
Nagyváradon, Temesváron és Aradon.
Először Nagyváradra mentünk, sétáltunk a Sebes-Körös 
partján,  megtekintettük  nevezetességeit,  például  az  Ady  Endre 
Emlékmúzeumot, a Nyugatos költők szobrát és a gyönyörű Szent 
László Templomot.
Ezután Nagyszalontára indultunk, ahol a szállás elfoglalása után 
vacsorázni mentünk, majd sétáltunk egyet, megtekintve a Csonka 
tornyot, a református templomot és a szoborparkot. 
Másnap a reggeli elfogyasztása után Temesvárra indultunk, ahol 
a zuhogó eső miatt nem tudtunk minden betervezett programon 
részt  venni,  de  így  is  rengeteg  látnivalót  megcsodálhattunk.  A 
Hunyadi-kastéllyal szemben lévő téren tett sétánk után megnéztük 

a  református  templomot,  amely  Európában  szinte  egyedülálló, 
mert  egy  emeletre  épült.  Ezután  esperes  úr  beszélt  a  templom 
történetéről,  a  gyülekezetről,  az  erdélyi  egyházkerületekről,  és 
Tőkés  László  püspök  úr  munkásságáról.  Egy  harangjátékot  is 
mutatott nekünk.
Aradon megtekintettük az aradi vértanúk emlékművét és meg is 
koszorúztuk.
Vasárnap,  ébredés  és  reggeli  után  a  nagyszalontai  református 
templomba mentünk ahol részt vettünk a pünkösdi istentiszteleten, 
megfigyeltük az ottani rendet, köszönésformát, majd úrvacsorát is 
vettünk.
Ebéd  után  hazafelé  indultunk,  fáradtan,  de  rengeteg  élménnyel 
gazdagabban értünk Túrkevére.

Nagy Gréta és Pozsonyi Dóra 7. osztály

A Túrkevéért Alapítvány  működésének  kezdete  óta  fontosnak 
tartja, hogy minden évben, június 4-én, 16.30-kor, amikor 
Versaillesben  a  Kis-  Trianon  palotában  aláírásra  került  az  I. 
világháborút  lezáró Trianoni  békediktátum,  emlékezésre  hívja 
Túrkeve város lakosságát. 95 év, közel 1 évszázad eltelte ellenére 
is  mélyen  elgondolkodtató,  és  fel  sem  fogható  földi  halandó 
eszével, hogy miért kellett Magyarországnak vesztesként 
akkora  árat  fizetni  az  I.  világháborúban  való  részvételéért. A 
magyarság számára a nemzetre a győztesek által 1920-ban kirótt 
emberi, területi, gazdasági veszteség a „XX. század legnagyobb 
tragédiája.” 
2010.  óta  a  magyar  kormány  a  2010.  évi  XLV.  törvénybe 
foglaltak szerint hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja 
– az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára 
emlékező, június 4-re eső nemzeti emléknap Magyarországon.
Ebből az alkalomból Dr. Szabó Zoltán az Egyetemes és Magyar 
Kultúra Lovagja mondta el gondolatait a trianoni békediktátum 
következményeiről és a nemzeti összetartozásról. Csajbók 
Ferencné nyugalmazott tanárnő, a kuratórium megbízott elnöke 
által szerkesztett irodalmi zenés összeállítás következett. 
Részleteket hallhattunk egy több szempontból érdekes, 
nagyszalontai  kisiparos,  Dánielisz  Endre:  Galíciától  a  Garda- 

Határon túl

A Nemzeti Összetartozás Napja 2015. 
tóig, az első világháború éveiből szóló naplójából. Az elhangzott 
részletekből  eleinte  még  a  frontról  hazaküldött  reménykeltő 
levélrészletek ismerhettük meg, majd egyre szomorúbbak lettek 
a napló sorai, és a végén a hazaérkezés öröméről is hallhattunk. 
A  naplóírás  befejeztét  követően  nem  sokkal  a  trianoni  döntés 
értelmében Nagyszalonta már nem Magyarországhoz tartozott.
 Ady  Endre,  Babits  Mihály  verssorai  a  borzalom  elfeledésére 
próbáltak buzdítani a saját korukban, és méltán aktuálisak ma 
is. A  korabeli  hangulathoz  illeszkedő  Katonadalok  hangzottak 
el  az  Egressy  Béni  Zeneiskola  tanárainak  és  növendékeinek 
színvonalas előadásában. 
A  megemlékezés  talán  legmeghatóbb  pillanata  volt,  amikor 
Ónodi Sándorné Esztike néni saját, témához írt versei hangzottak 
el a Kenyér és az Eltűnt katona címmel. Esztike néni még éppen 
nem élt a trianoni tragédia idején, de átélte a későbbi háborús, 
forradalmi nélkülözések időszakát, így szavai nagyon hitelesek, 
és  szívbemarkolóak  voltak.      Különös  keretet  adott  a  közös 
emlékezésnek a különböző generációk együttes jelenléte, aktív 
közreműködése a szomorú történelmi tény kapcsán.
A program a Petőfi téren található I. világháborús emlékműnél 
történő koszorúzással zárult.
                 Nagyné Bedő Ildikó
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A  Korda  Vince  Táncművészeti,  Képzőművészeti  és  Színjáték 
Alapfokú Művészeti Iskolában 2015.06.15.-2015.06.19. rendeztük 
meg a “Feltörekvő csillagok” elnevezésű tehetséggondozó néptánc 
tábort, melyet a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint 
az OFI támogatásával valósítottunk meg. 
Művészeti tehetséggondozó programunkkal tanulóink 
tehetségének kibontakoztatásához és fejlesztéséhez, a világ 
minél sokszínűbb megismeréséhez és ezzel a személyiségük 
sokoldalú fejlesztéséhez, nyitottságához érzelmi és intuitív 
módon kívántunk hozzájárulni. Célunk többek között a 
tehetséges tanulók felkészítése külső oktatók segítségével, 
új  koreográfiák  összeállítása  és  a  tanult  tájegységre  jellemző 
viseletek  megismertetése  volt.  A  program  lehetőséget  adott  a 
tanulóinknak, hogy férfi oktatótól illetve a páros táncok esetében 
páros bemutatással történő stílusgyakorlatokon keresztül 
csiszolják  a  már  megszerzett  tudásukat,  bővítsék  ismereteiket. 
A tábor oktatói Oláh József és Oláhné Csercsics Ivett sok éves 
kiváló pedagógiai, szakmai és hagyományőrző munkájukért 
2008-ban  Fülöp  Ferenc-díjat,  majd  2012-ben  Muharay  Elemér-
díjat vehettek át. A néptánc szakma legmagasabb elismerései ezek 
a kitüntetések. Méltán kapták Ők ezeket a díjakat. Nagy elismerés 
és megtiszteltetés volt tőlük tanulni. Tehetséggondozó táborunk 
programja szervesen kapcsolódott a fényhez. Karácsonytól, Szent 
György napon át egészen a Szent Iván Éji tűzugrásig mindenhol 
megtalálható a fény szimbóluma. Tanulóink a tábor minden napján 
“ Fényes“ programon vettek részt Ruscsák-Szász Andrea tanárnő 
vezetésével, mely során megismerhették a fény, különböző 

megjelenéseit  a  népi  hagyományokban  és  táncokban.  A  tábor 
folyamán a gyerekeknek fejlődött önismeretük, önbizalmuk, 
önértékelésük. A programban résztvevők magabiztosabbá váltak, 
sikerélményhez jutottak, megtanulták az egymás iránti toleranciát 
és türelmet, odafigyeltek egymásra, megértették, hogy tudásukkal, 
tapasztalataikkal segíthetik egymást. 
Programunk zárásaként a 2015. június 20-án szombaton 
Szécsényben  megrendezésre  kerülő  Szent  Iván  Éji  Fesztiválon 
vettünk részt. A fesztivál rendezői idén is szakmailag ismert és 
elismert néptánc csoportokat és együtteseket valamint kimagasló 
eredményt elért szóló táncosokat és párosokat invitáltak néptánc 
gálájukra. A szervezők, akik egyben táborunk oktatói, lehetőséget 
biztosítottak a programunkban résztvevő tehetséges tanulók, 
ezen  a  gálán  történő  bemutatkozásra  is  egyben. Táncosainknak 
hatalmas  élmény  és  megtiszteltetés  volt  ezen  a  rendezvényen 
bemutatni tehetségüket és elismert, neves művészekkel és 
csoportokkal  egy  színpadra  lépni. A  szereplés  után  nagyon  sok 
pozitív visszajelzést kapott csoportunk, mely növelte a gyerekek 
önbizalmát  és  motiváltságát.  Mind,  egytől-egyig,  életre  szóló 
élménnyel tértek haza.
A jövőben folytatni kívánjuk tehetséggondozó tevékenységünket. 
A  pályázat  már  a  feltételek  egy  jelentős  részét  biztosította,  a 
fejlesztéshez  szükséges  forrásra  pedig  bízunk  benne,  hogy  a 
jövőben is lesz pályázati lehetőségünk. 

Kézsmárki János
ig.h.

 

„Feltörekvő csillagok”

A Túrkevei Szív Egyesület 2015. június 6-án tisztújító taggyűlésre 
hívta az egyesület tagjait.
 Simon Ferenc Elnök Úr tájékoztatása alapján a taggyűlés 
összehívása azért vált szükségessé, mert az országos szervezet, a 
Magyar Szív Egyesület, melynek keretein belül a Túrkevei Szív 
Egyesület működött, megszüntette működését.
Az egyesület tagságának nagyon nehéz döntést kellett meghoznia 
a saját jövőjével kapcsolatban.
A Szív Egyesület tagjai egyrészről döntöttek arról, hogy 
szervezetüket jelenlegi formájában megszüntetik, másrészről erős 
közösségként  döntöttek  arról,  hogy  szervezetüket  a  Debreceni 
Szív Egyesület tagszervezeteként tovább működtetik.
A megújult tagság megválasztotta az egyesület vezetőségét Simon 
Gábor Elnök, Dr. Gáll Károly tiszteletbeli Orvos elnök. valamint 
Tóth  Károlyné,  Nagy  Józsefné,  Simon  Ferenc  és  Víg  Márton 
személyében.
Az egyesület vezetősége elkötelezett az egyesület hagyományainak 

tiszteletben tartása mellett, ugyanakkor új célkitűzésekkel 
igyekszik építeni a közösséget.
Az  egyesület  tagjai  július  első  péntekén  egy  vidám  hangulatú, 
csapatépítő  délutánon  vehettek  rész  egy  szalonnasütés  keretein 
belül.  A megrendezéshez felajánlott támogatásokat ezúton is 
köszönjük a Kevi Kenyér Kft.-nek, Kovács Károlynak, Pálinkás 
Zoltánnak és a Rákóczi Vegyesboltnak. Az újjáalakult egyesület 
első  nyilvános  programját  augusztusban  tervezi  megrendezni. 
Erről  bővebb  tájékoztatást  a  következő  havi  Túrkeve  Újságból 
kaphatnak a Tisztelt Érdeklődők.
Akit  ennél  részletesebben  érdekel  az  egyesület  munkája,  vagy 
kedvet kapott a csatlakozáshoz, az alábbi elérhetőségeken találhat 
meg bennünket:
Telefonon a 06-30/537-3110 számon, valamint e-mailben a 
turkeveiszivegyesulet@gmail.com címen.

Simon Gábor
Elnök

„ Lenni vagy nem lenni?”
Megújult a Túrkevei Szív Egyesület
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2015. május 31-én rendeztük meg a Ligetben a Városi 
Gyermeknapot. Gondolkodtunk rajta, hogy vajon szükség van-e 
erre  a  rendezvényünkre,  hiszen  városunkban  minden  iskola  és 
óvoda kedveskedett a hozzájuk tartozó gyerekeknek egy „játékos 
nappal”. Végül úgy döntöttünk, hogy intézményünk hű marad a 
hagyományaihoz és mi is vártuk szeretettel a családokat. Itt meg is 
állok egy pillanatra, mert ebben van a mi rendezvényünk lényege: 
szerencsés esetben az egész családdal, de legalább anyuval vagy 
apuval együtt lehetett eltölteni az időt. Volt ugrálóvár, kisvonat, 
régi időket idéző körhinta, vattacukor, pattogatott kukorica. 
Nánási  Sándor  és  családja  legalább  ötszáz,  ha  nem  több  (!) 
kört  fordult  a  póniháton  lovagló  gyerekekkel.  A  Művelődési 
Ház foltvarróinak irányításával gyönyörű papírsárkányok, 
csuhévirágok, játékok, kitűzők, ajándékok készültek, legtöbbször 
egy  kis  szülői  segítséggel.  Ki  lehetett  próbálni  egy  kis,  igazi, 
kézműves tevékenységet, a nemezelést is Ducza  Andreával. 
Sokan beültek a tűzoltó autóba, kipróbálták a vizes játékokat a 
Városi Tűzoltó Egyesület tagjainak segítségével (akik még a ki- 
és bepakolásban is segítségünkre voltak).
  Sipos  Sanyi  bácsi  a  városi  sakk  klub  vezetője  izgalmas,  több 
korcsoportnak szóló sakkbajnokságot szervezett. Oklevél és érem 
volt az okos és bátor nyertesek jutalma. Álljon itt a nevük is:

Alsó tagozatos lányok: 1. Eszenyi Alexandra, 2. Csuka Fanni, 3. 
Papp Hanna ovis (versenyen kívül).

Alsó  tagozatos  fiúk:  1.  Szilágyi  István,  2.  Erdei  Zsolt,  3.  Tóth 
Alex, 4. Balogh Zoltán, 5. Papp Máté (versenyen kívül).

Felsős fiúk: 1. Bognár Ádám, 2. Osvald Róbert.

A  könyvtárosoknál  „eszperente  mese”  rejtvények,  míg  nálam 
találós kérdések megfejtésével lehetett egy kis édességhez 
hozzájutni.  Itt  is  elkelt  egy  kis  szülői  segítség!  Sokan  nem  is 
gondolják  milyen  boldogan  jöttek  hozzánk  a  gyerekek,  majd 
még boldogabban szaladtak tovább a jutalommal. Már több 
alkalommal  is  meghívtuk  zenés  gyermekműsorukkal  a  szegedi 
Csiga- Duót, most is rájuk esett a választásunk. Nem is csalódtunk, 
mert nagyon jó hangulatú koncertet adtak, sokan énekelték velük 
slágerüket a „Csigabiga szereti a csokifagyit…”.  
Jó  volt  látni  a  rendezvényen  a  gyerekek  örömét,  csak  elvétve 
bukkant fel egy- két duzzogó arc. 
Nagyon köszönjük Ducza Andrea, Kántor Lajos, Katona Ferenc, 
Nánási Sándor, Sipos Sándor, a Foltra Folt Kör, a Városi Tűzoltó 
Egyesület és a munkatársak (Városi Könyvtár, Túrkeve Televízió, 
Művelődési Ház) segítségét. 
„Kerek nap a gyereknap, rajta mindenki ugrálhat. A gyereknap az 
kerek nap, gurul a kedv, mint a gyorsvonat…”- ahogy a Csiga- 
Duó  énekli.  Mi  pedig  reméljük,  hogy  mindenkinek  nagyon  jó 
kedve volt, kellemesen elfáradva egy szép délutánt töltött együtt 
a család. Ha igen, akkor nekünk már megérte!
A Művelődési Intézmény és Könyvtár munkatársai nevében:

Kovácsné Kovács Erzsébet
Művelődésszervező 

„Kerek nap a gyereknap…”
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Ábrahám Károly helyi vállalkozónak itt is köszönetet szeretnénk 
mondani  azért,  hogy  lehetővé  tette  iskolásaink  számára  több 
élményteli  kirándulás  létrejöttét  azzal,  hogy  a  Kft.  autóbuszait 
minden ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésünkre bocsátotta!.
Ezzel az évek óta tartó nemes gesztussal az idei tanévben is közel 
félezer gyereknek biztosította az osztálykirándulások utazás 
részét, mosolyórákat csalva a munkás hétköznapok forgatagába, 
és remek visszaemlékezni valót csempészve minden gyermekünk 
„iskoláspillanatok-tarisznyájába”. A Túrkevei Petőfi Sándor 
Általános Iskola 21 osztálya hozzávetőlegesen 4000 km-t tehetett 
meg Karcsi jóvoltából. Versenyekre is jártunk, és nagyon sok szép 
eredménnyel tértünk haza, amit az Ábrahám-buszok szállítottak 

a  kiinduló  állomásra.    Ha  tudtak  volna  beszélni  a  járművek, 
akkor biztosan büszkeség szólt volna a motorzúgásukból, hiszen 
csupa okos, versenylázban égő, éremtulajdonos nebulót vihettek-
hozhattak. 
Még  egyszer:  ÁBRAHÁM  KÁROLY  (KARCSI)  Köszönjük  a 
támogatást!
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola nevében: Deák Ildikó

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, hogy 
mások  is  élnek  a  földön  őkívüle,  és  amit  tesz,  úgy  teszi,  hogy 
nemcsak magára gondol, hanem másokra is.”

Szabó Magda

ÁBRAHÁM KÁROLY, KÖSZÖNJÜK!

A  cím  akár  újságunk  rovata  is  lehetne. 
Akinek ingere van az írásra és azt 
meg akarja, jeleníteni szerkesztőségi 
levelesládán keresztül megteheti. 
Internetes cím is rendelkezésre áll. 

Van, aki felkér valakit, hogy írjon helyette.  
Mint most, „ezt írja meg……” üzente 
május 29-én egy fiatal férfi. Megírom, 
de csak egyoldalúan tudok a témáról 
beszélni, hiszen elérhetőséget nem hagyott 
hátra. Szerényen lesütött szemmel merem 
mondani, hogy nagyon jól ismerem az 
embereket.  Erre  támaszkodva  kerekítem 
a történetet. Egyszerű közlekedési 
szituációra gondoljanak. A Dr. Nánási 
utcában a bolthoz közel az úttest 
jobb oldalán áll egy gépkocsi teljesen 
szabályosan  még  véletlenül  sem  szegett 
KRESZ-t. Forgalom nincs. Az úttest ennek 
ellenére  keskeny  a  másik  sávban  felénk 
haladónak  lassítani  kell  és  a  jobb  oldali 
kerekeket, (ha félti a tükröt) a padkára kell 
vezetni. Jó idő volt a látási viszonyokhoz 
hasonlóan. A padka közlekedhető. A 
járművezetők más és hasonló problémával 
gyakran találkoznak, megoldják és 
mennek  tovább  fél  perc  múlva  nem  is 
emlékeznek az esetre. Eddig a történetnek 
nincs  mondani  valója.  Legyen  az  emberi 
viszonyok  alakulása.  Szóval  érkezett  egy 
fekete  színű  gépkocsi  hangos  kürtszóval, 
amit a kormánynál ülő harsánysága 
követett. Neki kellett lassítani, lehúzódni, 
amit nem tudott szó nélkül hagyni. A kürt 
használatával kapcsolatban a szabályok 
nem olyan megengedőek. Veszély nem 
állt  fenn.  Az  emberismeret:  ő  lehet  az  a 
Marika, vagy Matild, aki szókimondó 
hírében  áll.  A  hatóságok  előtt,  orvosnál 

bátran  kimondja,  amit  gondol.  Többször 
lapozta a csúnyaszavak szótárát. Az 
ismerősei mosolyognak a bátor nyíltságán, 
de  semmiképpen  nem  mennének  el  vele 
színházba vagy buszos kirándulásra. Igen 
fent  egy  fiatal  férfi  üzenetéről  beszéltem. 
Ő  ült  az  anyós  ülésben.  Emberismeret:  ő 
az a típus, aki a háttérből bujtogat. Ő lehet 
a  Jani  vagy  Ottó.  Káromkodni  ugyanis 
viszonylag  korán  megtanult.    Biztatja  a 
gépkocsivezetőt,  hogy  nyomja  a  kürtöt. 
Tovább megyek, átnyúl, és ő maga nyomja 
a dudát. Nehogy „mán”. Pökhendi, de 
közvetlen kérdésre másképpen emlékezne 
az  elhangzottakra.  Szépirodalom  helyett 
sokat forgatta a már említett csúnyaszavak 
szótárát és rongyosra lapozta az ocsmány 
kifejezések szakkönyvét. Amelyből 
idézett is.   Az indulata erősségét csak 
akkor  tudta  jól  érzékeltetni,  ha  olyasmit 
fogalmaz meg, amiket higgadtan 
(feltételezem) nem szokott kimondani.  
Tette ezt, amikor felismerte gyermekemet, 
akinek  a  gépkocsiját  kellet  kikerülni  és 
felötlött,  hogy  ennek  az  apja  szokott  írni 
a kevi újságban. Kossuth, ha annak idején 
hasonlóan üzent volna, egyedül áll a 
csatatéren.    Szóval  az  emberi  viszonyok. 
Jókai után szabadon ilyen-amolyan 
gézengúz pernahajder, a pocsétakerülő 
herkópáterednek a kifordított bundában 
járó dicsőséges hajnalát! Szófordulat 
használata esetén is összevonnám 
szemöldököm. 

Tiszteld embertársaid, tiszteld 
felebarátodat  és  ehhez  hasonlóak.  1983 
régen  volt,  de  emlékszem  arra,  hogy  a 
KRESZ oktatója felhívta figyelmünket 
a  nyugodt  higgadt  vezetésre,  a  forgalom 

segítésére, ha kell, mondjunk le 
elsőbbségünkről. Más szavakkal ne 
kapkodjunk, ne káromkodjunk, és ne 
anyázzunk,  ne  mutogassunk  így  tovább. 
Mi szükség volt erre a kifakadásra, hiszen 
a  gépkocsivezető  a  manőver  tekintetében 
úgy  járt  el,  ahogy  kellett.    Lassított  és 
megoldotta ezt az egyszerű helyzetet. Úgy 
gondolta, hogy az idejét rabolják? 

Június  2-án  délelőtt  kevibe  a  Széchenyi 
utcában araszoltam, mert a megállni 
tilos  tábla  hatálya  alatt  megállt  egy  piros 
Suzuki. Utasa egy idős nő kászálódott 
nehézkesen. Szemben haladót elengedtem, 
kikerültem. A kerékpár javító előtt szintén 
a  megállni  tilos  tábla  ellenére  alkatrész 
szállító  pakolászott  komótosan.  Szemben 
haladót elengedtem, kikerültem. 

A  Hegyfoki  utcában  a  szűken  méretezett 
úttesten lehúzódtam amennyire lehetett 
az  útszéli  lomboktól.  Engedve  a  másik 
sávban  felém  haladó  jármű  elhaladását. 
A  sofőr  irányjelző  nélkül  kezében  mobil 
telefonnal átvágott a sávomban és megállt. 
Leparkolt  az  útszélén.  Tovább  hajtottam. 
Még gondolati bűnt sem követtem el nem 
álltam meg nem üzentem az édesapjuknak. 
Nagy szerencséjük, hogy nem a fekete autó 
vezetőjével  és  utasával  találkoztak.  Lett 
volna  anyázás  helyett  apázás.    Szóval  a 
felkérésnek eleget tettem, „ezt írja meg…. 
apád. Megírtam, de értetlenül állok a 
helyzet  előtt.  Az  elbocsájtó  kellemetlen 
tartalmú üzenet előtt szintén széttárt 
karral.  El  is  határoztam  többet  felkérésre 
nem írok. Mindenki írja meg a magáét.

                                            Darvasi Róbert

Ezt írja meg!



9

TÚRKEVE 2015. JÚLIUS        Közügyek

A fedett fürdő bővítése lehetővé tette, 
hogy  az  időjárástól  függetlenül,  minden 
évszakban járhatnak a gyermekek 
úszásoktatásra. A 2014/15-ös tanév 
második félévében is folytatódott az 
általános iskolások részére az úszó 
program. A Kaszap Nagy István 
Református Általános Iskola alsós diákjai 
valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola 
első  hat  évfolyamának  diákjai,  összesen 
közel 290 diák 1268 alkalommal vett 
részt az úszásoktatáson. A gyermekek 
megismerték a víz és az úszás élményét és 
talán többen el is sajátították azt.

A  nyári  szünetben  a  szülőknek  általában 
több lehetőségük van gyermekeikkel 
strandra járni, ezért jó, ha tudják, hogy a 
túrkevei  lakosok  a  strand  szolgáltatásait 
kedvezményesen vehetik igénybe. Kérjük 
Önöket, hogy a kedvezményes belépőre 
jogosító okmányokat, az érvényes 
matricával ellátott diákigazolványt, 
a nyugdíjas igazolványt, és túrkevei 
lakosok  a  lakcímkártyát  jegyváltáskor 
minden alkalommal szíveskedjenek 
bemutatni. Ezek hiányában csak teljes 
áru belépőjegy váltható. A 6 éves kor alatti 
gyermekek részére a belépés továbbra 
is díjmentes és a családok részére is 
kedvezményes belépést biztosítunk.

Örömhír azoknak, akik nemcsak 
elsajátították az úszás tudományát, hanem 
szeretik is azt, hogy júniusban az uszoda 
is megnyílt.

Mindenkit szeretettel várunk!
Túrkeve Termál Fürdő

www.turkevetermal.hu
Pénztár: 56/361-534

Kedves Szülők, 
Nagyszülők, 

Fürdőbarátok!
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 Vidékünkön, a nagykunsági több 
száz hektáros, egybefüggő, érett búza- 
és gabonamezőkön a túlcsorduló isteni 
szeretet  és  jóság  tükröződik  vissza.  Nem 
csalóka  délibáb  ez,  mely  az  egyébként 
távoli  tárgyakat  fejjel  lefelé  vetíti  elénk, 
hanem a közel lévő, gondviselő Isten 
valósága, kijelentése. Az aratásban is 
látszik,  hogy  Isten  megáldotta  az  ember 
munkáját. Tőle jött a mag kikelése, 
növekedése,  a  gazdag  ajándék,  az  élet,  a 
reménység szárba szökkenése. 
De vajon sokat panaszkodó, sötét tetteket, 
szavakat, gondokat vető embervilágunk 
tud-e ujjongva áldást aratni? Jogos a kérdés, 
mert bár az aratásban az elkövetkező, földi 
életre vonatkozó biztatását, kenyerét kapja 
a gazda, a kereskedő, a pék és a „jókedvű 
kenyérpusztító”  is,  mégsem  felfelé  mond 
köszönetet, hanem rögtön számolgatni 
kezdi, mennyi lesz az átlagtermés, a 
sikértartalom, a nyereség. Milyen nagy 
hálátlanság ez!
Adventek  körforgásában  tekintünk  előre, 
ünneptől ünnepig várakozva, készülődve, 
reménykedve. Ugyanígy a vetéssel 
kezdődő  és  aratással  záródó  időszak  is  a 
reményről szól, és úgy jó, ha a célhoz érés 
öröme, az őszinte hálaadás zárja. A Jóisten 
a maga gazdagságából és szeretetéből 
hintette tele a földeket, terítette ki a 
búzamezőket. Ujjongva aratunk-e?
 Az  aratással  Isten  a  távlatokban 
gondolkodásra is tanít. Hazánkban milliók 
élete, rendezetlen erkölcsi, családi, 

pénzügyi  állapota  árulkodik  arról,  hogy 
az emberek nem számolnak döntéseik 
következményeivel. Térben az ittnek, 
időben pedig a mostnak a foglyaivá 
válnak. Megmosolyogtató jelenetét láttam 
ennek a különös rablétnek a minap, 
ahogy egy turista miután szabadon járva-
kelve fél Európát átutazta, a kempingben 
lakókocsija köré összecsukható kerítést 
állított. 
Tulajdonképpen önként bújik 
kényszerzubbonyba,  aki  csak  a  jelennel 
számol. Ezzel szemben a Szentírás 
számos helyén olvassuk, hogy minden 
tettet felelősséggel kell véghezvinnünk, 
mert  csak  ott  és  úgy  arathatunk,  ahol  és 
ahogy  előtte  vetettünk:  „aki  szűken  vet, 
szűken  is  arat,  és  aki  bőven  vet,  bőven 
is  arat.”  Szűken  mérő  ember  vetésének 
nincs távlata, aratásának pedig épp 
ezért  nincs,  nem  is  lehet  ujjongása.  De 
a  helyes  életnek,  bőven  vetésnek,  igazi 
kincsgyűjtésnek  isteni  ígérettel  pecsételt 
jutalma, aratása van: a lélek szabadsága, a 
megbocsátani tudás kincse, a lelkiismeret 
tisztasága, a szív csendessége, az élet 
kiegyensúlyozottsága,  a  hit  ereje.  Vajon 
ha önvizsgálatot tartunk, megtaláljuk-e 
a  jó  keresztyéni  élet  jutalmait?  Ujjongva 
aratunk-e?
A búza betakarításán és életünk 
számvetésén kívül áll a végső, a legnagyobb 
aratás:  Isten  ítélete.  Jézus  a  búzáról  és 
a konkolyról mondott példázatában 
figyelmeztet arra, hogy aratáskor a kévébe 

kötött konkolyt tűzre vetik, a búzát pedig 
a  Gazda  csűrjébe  takarítják  be.  Tévedés 
nélküli alapos munka lesz, minden a 
helyére  kerül.  Túl  van  ez  minden  földi 
határon, elképzelésen, számítgatáson, 
reményen, ám az átfogó rendezőelvből 
Pál  apostol  keserédes  ízelítőt  ad:  „amit 
vet  az  ember,  azt  fogja  aratni  is:  mert 
aki  a  testének  vet,  az  a  testből  arat  majd 
pusztulást;  aki  pedig  a  Léleknek  vet,  a 
Lélekből fog aratni örök életet.”  Azaz 
sorsunk  saját  kezünkben  van,  hisz  ami 
Istenen állt, azt Jézus Krisztus által Ő már 
megtette értünk, Részéről „bevégeztetett”. 
A  feltámadott  Úré  az  utolsó  szó,  az  élet 
győzött,  a  halál  már  nem  arathat  többé. 
Lutherrel énekeljük: „E világ minden 
ördöge  ha  elnyelni  akarna,  minket  meg 
nem  rémítene,  mirajtunk  nincs  hatalma.” 
Ebből a győzedelmes állapotból lép ki az, 
aki a „testnek vetést” izgalmasabbnak, az 
önmegvalósítás  netovábbjának  véli.  Így, 
ilyen  könnyen  el  lehet  játszani  az  isteni 
diadalt. Azonban a megváltásban felkínált 
lehetőséggel ugyanolyan könnyen és 
egyszerűen juthatunk az üdvözültek 
seregébe is. Ujjongva aratunk-e? 
Lehet,  hogy  Jézus  boldogító  igája  nem 
mindig tűnik boldogítónak, és könnyű terhe 
alatt  is  roskadozunk,  ám  valamiképpen  a 
végén  mégis  ujjongás  lesz  a  sírásunkból. 
Arassunk hát ujjongva!     

               Kereszti Roland
lelkész

„Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak!” 
(Zsolt 126:5)

f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt olvasóink! Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt 
időszak jelentősebb eseményiről. Május 31-én részt vettünk 
a Ligetben megrendezett gyermeknapon, ahol gyermekek és 
felnőttek egyaránt megszemlélhették a tűzoltással kapcsolatos 
felszereléseinket,  és  kipróbálhatták  a  működő  vízsugarat.  Június 
1-jén a Tóth János utcába kérték a mentős kollégák a segítségünket, 
ahol  egy  mozgásában  korlátozott  személyt  a  lakóépület  emeletről 
kellett lejuttatnunk. A beteget sértetlenül lehoztuk, kórházba 
szállítása megtörtént. Június 3-án a Dr. Nánási úti óvodából kérték, 
hogy a szomszédos tetőről megcsúszott cserepeket helyezzük 
vissza,  mert  veszélyezteti  a  gyerekek  testi  épségét.  Természetesen 
a veszélyt elhárítottuk, a cserepeket visszahelyeztük. Június 
5-én  a  Strandfürdő  területén  vágtunk  ki  kettő  darab  nagyméretű 
nyárfát, ami már kiszáradt és veszélyessé vált a vendégekre, illetve 
felszereltük  az  ablakokra  az  előre  elkészített  fecskepelenkákat,  és 
lemostuk az üvegfelületeket. Június 8-án a Petőfi Sándor Általános 
Iskolába  vonult  egységünk  és  kihúzós  létra  segítségével  leszedtük 
a  tetőn  rekedt  labdákat  az  intézmény  és  szülők  kérésére.  Ugyan 
ezen a napon a délutáni órákban riasztás érkezett, miszerint a 
Nóborda  út  mentén  nádas  ég.  Egységünk  kiérkezés  után  a  tüzet 
sikeresen eloltotta, anyagi kár nem keletkezett. Június 10-én a 
Strandfürdő  területén  illetve  a  Kempingben  segítettünk  a  motoros 
találkozó előkészületeiben, a színpad és a sátrak összeszerelésében 
mozgatásában,  illetve  a  dagonya  pálya  elkészítésében.  Június  11-
én az egység a Bethlen Gábor úton javított ereszcsatornát, valamint 
végzett  fagallyazást,  majd  a  délutáni  órákban  kérték  segítségünket 

a  Kupa  Árpád  utcában,  ahol  darazsak  lakókat  veszélyeztettek.  A 
darazsakat  eltávolítottuk,  a  veszélyhelyzetet  megszüntettük.  Június 
11-12-13-án  egységünk  biztosította  a  Kevi  Motoros  találkozót.  A 
rendezvény eseménymentesen lezajlott, és nem volt olyan körülmény, 
ami miatt be kellett volna avatkoznunk. A rendezvény szervezőinek 
ezúton is gratulálunk. Június 18-án a délutáni órákban jelzés érkezett 
laktanyánkba, miszerint Bala külterületén gyep ég kb. 4 ha területen. 
A  tűz  erdősávot  is  veszélyeztetett,  egységünk,  kéziszerszámok  és 
1  db  vízsugár  segítségével  a  tüzet  eloltotta.  Június  23-án  az  egyik 
Liget úti lakóingatlanban kérték segítségünket, ahol a lakókat 
darazsak veszélyeztették, majd a Sebestyén Kft-nél távolítottuk 
el  szivattyú  segítségével  a  vizet  az  egyik  tűzivíz  tározóból,  annak 
karbantartása céljából. Június 26-án az Ecsegi, Kossuth és a Kuthen 
Király úton gallyaztuk vissza a fákat, amelyek a magas felépítményű 
járműveket  akadályozzák  a  közlekedésben.    Június  28-án  jelzés 
érkezett,  miszerint Túrkevén  az Arany  János  út  kereszteződésében 
személygépkocsi árokba csúszott. Egységünk az autóban tartózkodó 
idős,  mozgásukban  korlátozott  személyek  kiemelését  követően  a 
járművet az árokból kivontatta. Személyi sérülés nem történt. Ezúton 
szeretnénk  a  lakosság  figyelmét  felhívni,  hogy  a  továbbiakban  is 
forduljanak hozzánk bizalommal darázsirtás ügyében. A szolgáltatás 
díjmentes, csak a darázsirtó sprayt kell megvásárolni a tulajdonosnak. 

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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„Otthoni Pénzkereset!”
Reklámtárgyak összeállítása stb.

érd: 06-90-60-36-07
(http://audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/perc, 

06-20/910-45-17)”

Számlázási és levelezési cím: Audiopress Hungary Bt. 
1141 Bp.  Vezér u. 46.

Adószám: 20657673-2-42
Cégjegyzék: Cg.01-06-731897

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. 

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

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Telefonszám: 06-70/456-4204

Fizetett hirdetés

Dr. Vajda István
(Helyettesíti: Dr. Oláh Gyöngyi)

07.06.-07.19.
08.03.-08.16.

Dr. Oláh Gyöngyi
(Helyettesíti: Dr. Vajda István)

07.20.-08.02.
08.17.-08.30.

Dr. Forvith Péter
(Helyettesíti: Dr. Kun Elemér)

07.06.-07.12.
07.20.-07.26.
08.01.-08.16.

Dr. Kun Elemér
(Helyettesíti: Dr. Forvith Péter)

007.13.-07.19.
07.27.-08.02.
08.17.-08.31.

Háziorvosok nyári szabadsága

A tervezett szabadság időpontjának esetleges változásáról a rendelő ajtaján lévő kiírásból tájékozódhatnak.

• ÚJ BÚTOROK széles választékban 
készletről, vagy katalógusból
•  LAMINÁLT  PADLÓK  7-8-10  mm-es 
vastagságban, ajándék alátétszivaccsal, 
teljes kiegészítőkkel
• SZŐNYEGEK különböző méretben, 
színben, kiváló minőségben
•  KERTI  BÚTOROK  műanyag-,  fa-  és 
fémszerkezetben
•  A környéken egyedülálló EROTIKA 
SAROK, az erotika teljes kínálatával

Túrkeve, Herman Ottó tér 7.
Telefon: 06/56-362-495, 06/20-987-07-92

Nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8:00-12:00, 14:00-18:00 

Szombat: 8:00-12:00

A túrkevei 
BÚTORBOLT 

kínálata

Fizetett hirdetés

Ingyenes lakossági hallásszűrés
a Dr. Nánási Lajos Egészségházban

2015.07.31.   9.00-10.30 óra
2015.09.25.   9.00-10.30 óra

CALLANETICS – ALAKFORMÁLÓ TORNA

Mi a különös ezekben a gyakorlatokban?
-egy óra gyakorlás annyit ér, mint egy hét hagyományos tornaóra, 
vagy húsz óra aerobik.
-az edzésterv átfogó, minden részletre kiterjed, bárki 
visszanyerheti alakját.
-a gyakorlatok minden egyes mozzanata a test bizonyos részére 
irányul.
-erősítik a hasizmot (külső és belső ferde hasizom, haránt 
hasizom, egyenes hasizom csoport).
-nyújtják  a  nyak  izmait.      -  oldják  a  hasizom  merevségét.  - 
növelik a légzéskapacitást. 
-mellizmok  feszességét  fokozzák.        -  jótékonyan  hatnak  a 
keringési és légzési rendszerre. 
-összehangoltabbá teszik mozgásunkat.  - csökkenti az étvágyat.
A  végeredmény:  gyönyörűszép  feszes  és  formás  test,  fittség, 
jobb közérzet.
FOGLALKOZÁSOK: KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK: 17.45-KOR A 
DEÁK FERENC ÚTI ÓVODA TORNATERMÉBEN
(Túrkeve,Deák Ferenc út 5.)

BODÓ ILDIKÓ
06-70/323-50-27

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés
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Aktív  tavaszt  tudhat  maga  mögött  a  TVSE  Kick  &  thai-box 
szakosztálya. A Váci OB.-t követően Újszászon indult a csapat a 
Magyar Oriental Szövetség utánpótlás bajnokságán. A versenyen 
tatamin kick-light szabály rendszerben mérettették meg magukat 
a  fiatal  versenyzők.  Barkóczi  Brendon  II.,  Földesi  Szabolcs  I., 
Bíró Dániel II., Gulyás Bence I. Poták Tamás II., Lakatos Zsolt 
III.,  Lajter  Dorina  I.,  Ádám  Sándor  I.  helyezést  ért  el.  Tóth 
Károly Karimó K1 szabály rendszerben egy látványos bemutató 
mérkőzést vívott egy nála közel 10 kg.-al nehezebb helyi 
ellenféllel. Mivel bemutató mérkőzés volt természetesen mindkét 
fél keze a magasba lendült a 3. menet végén.

Hajdú Tamás március hónapban sikeres nemzetközi amatőr 
pontozó bíró vizsgát tett K1, Thai-box és MMA szabály 
rendszerekben. 

2015. április 25.-26. Baján került megrendezésre a WFC szervezet 
International Championships rendezvénye, ahol több európai 
küzdősport egyesület mellett, számos hazai küzdősportban 
jártas  sportoló  mérte  össze  tudását  low-kick,  thai-boksz,  K1, 
MMA,  grappling  szabályrendszerekben.  A  TVSE  kick  &  thai-

Kimagasló eredmények a küzdősportban
box szakosztálya hat fővel képviseltette magát az Európa szintű 
megmérettetésen.  Földesi  Szabolcs  low-kick  kategóriában  II., 
Kurgyis  Csaba  K1  kategóriában  II.,  Tóth  Károly  Karimó  K1 
kategóriában I. helyezést ért el. Karcsi a meccseit végig Ko.val 
nyerve a -67kg bajnoki övet szerezte meg. Bóka Kamilla thai-box 
kategóriában II., Rácz András kick-light kategóriában II., Lajter 
Dorina  kick-light  és  low-kick  kategóriában  I.  helyezést  ért  el, 
szintén bajnoki övvel térhetett haza.

2015. április 30 – május 3-ig, Zalaegerszegen került 
megrendezésre a WAKF szövetség amatőr világbajnoksága. 
Görög,  olasz,  szerb,  fehérorosz,  lengyel  versenyzők  mellet  a 
hazai küzdősport egyesületek versengtek a világbajnoki címért. 
A  TVSE  kick  &  thai-box  szakosztálya  9  fővel  vágott  neki  a 
megmérettetésnek  kick-light,  light-contact,  point-fighting,  low-
kick  szabályrendszerekben. A  négy  napos  verseny  eredményei: 
Poták Tamás kick-light kategóriában II., Hajdú Tamás kick-light 
kategóriában  III.,  ill  súlya  feletti  +95kg.-an  II.  helyezést,  light-
contact kategóriában II. point-fighting kategóriában I. helyezést 
ért  el.  Gulyás  Bence  light-contact  kategóriában  II.  kick-light 
kategóriában  I.  helyezés.  Ádám  Sándor  kick-light  kategóriában 
I., Bíró Dániel kick-light kategóriában III., Lakatos Zsolt kick-
light  kategóriában  I.,  Varga  Tibor  kick-light  kategóriában  V., 
Lajter  Róbert  low-kick  kategóriában  III.  helyezést  ért  el.    Bíró 
László veterán korosztályban point-fighting, kick-light, low-kick 
kategóriában indulva mindhárom szabályrendszerben I. helyezést 
ért  el.  Bíró  László  a  low-kick  kategória  megnyeréséért  amatőr 
világbajnoki övvel gazdagodott.

A TVSE kick & thai-box szakosztálya köszönetét fejezi ki a TVSE, 
valamint azon vállalkozások és magánszemélyek támogatásáért, 
akik segítségével ezekre a rangos rendezvényekre eljuthatott.
       

Hajós Sándor és Bíró László
vezető edzők

2015. május 30. Törökszentmiklós Centrum Kupa 
Eredményeink:

Törökszentmiklós Gyermek, Diák I-II, Serdülő, Kadet korcsoportú 
csapatunk eredményei:
Aranyérem:  Gaál  Henrietta,  Nagy  Zsombor,  Sallai  Gabriella, 
Herczegh Lajos, Lucza Dávid
Ezüstérem: Skultéti Marianna, Kiss Boglárka, Kromperger Zsolt, 
Lucza Ferenc
Bronzérem: Kovács Csaba, Kiss Lili, Kovács Katalin, Bíró Zoltán
Kadet korcsoport: Lucza Ferenc III. hely, Sallai Gabriella II. hely 

Birkózás eredményeink!
2015. június 07. Tatabánya Magyar bajnokság SENIOR ‘A’ 

Katagória

Juhász  József  Kötöttfogás  I.  helyezett,  Szabadfogás  I.helyezet.
Ezzel az eredménnyel 10 x Senior ‘A’ kategóriás  Magyar bajnok 
lett.
Vincze Csaba Kötöttfogás III. hely
Szabadfogás III. hely
Köszönjük a támogatóink segitségét a versenyen való eljutásért 
és részvételért.

2015. Június 21. Budapest FTC Országos Kadet Rangsor 
verseny.

I. helyezett Kromperger Zsolt.

A  TVSE Birkózó Szakosztály Gratulál versenyzőinek ebben 
a  fél  évben  elért  sikeres  eredményeitekhez,  csak  igy  tovább, 
Kellemesen, BALESETMENTESEN töltsétek a Nyári szünetet.
Gratulálunk az elért eredményekhez.     
          Kiss Kálmán Mesteredző

 Juhász József szakosztályvezető/edző 
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A  versenyen  kilenc  országból,  több  mint  háromszáz  tehetséges 
serdülő  judoka  mérte  össze  tudását,  erejét.  Túrkevéről  három 
judoka indult el péntek reggel Győrbe. 

Érkezés,  terület  bejárás,  regisztráció,  szállás  elfoglalása,  egy 
utolsó megbeszélés, pihenés.
Szombaton Két judoka lépett a tatamira, Balogh Sándor, és Kovács 
Zoltán.  Sanyinak  26  judoka  volt  a  csoportjában.  Sajnos  kicsin 
múlott, hogy nem jutott tovább. Zolika csoportjában 39 judoka 
indult.  Erőnyerőként,  majd  a  győztes  meccs  után  indulhatott 
a  nyolc  közé  jutásért.  Nagy  csatát  vívott,  de  egy  kicsi  ponttal 
maradt alul, így sajnos nem jutott tovább. Zolika a tizenhatban 
végezte. Számunkra a szombat véget ért.
Vasárnap Nádudvari Emese lépett a tatamira. Csoportjában 14-en 
voltak.

Nagy izgalommal vártuk. Emesének két sérülése volt egymás után 
az  elmúlt  időszakban.  Nem  kevés  kényszerpihenés  után  ismét 
elkezdte az edzést. Két hónap felkészülés egy verseny Kiskőrösön 
ahol első helyen végzett, majd jött a mélyvíz.
Emese első küzdelmét megnyerte, majd következő küzdelmét fel 
kelett adnia, nem tudott tatamira lépni. Emese összeszedte magát 
és a lengyel ellenfelét magabiztosan verte meg.

Következő  ellenfele  ismét  lengyel  volt,  akivel  óriásit  csatázott. 
Nagy  volt  a  tét.  Lehetőség  a  bronzérem  megszerzése  a  tovább 
jutónak.  Emese  vezetett  egy  intéssel,  végig  indított,  irányított. 
Fél perc volt hátra. Emese egy pillanatra megragadt. Elégvolt a 
lengyel judokának, leszorította. Így Emese az értékes ponthozó 
hetedik helyen zárt. Ismét léptünk egy lépcsőfokot.
Büszke vagyok elért eredményeikre.

Tudom  és  hiszem,  bennük  van  minden,  hogy  egyszer  nagyok 
legyenek,  és  méltóképpen  képviseljék  országunkat,  városunkat. 
Célunk a 2017-es Ifjúsági Olimpián való indulás.

Köszönöm! Hajrá Túrkeve!

Ozsváth Attila

Kiemelkedő eredménnyel zárta a korosztályos Magyar Bajnokság 
első fordulóját a Kaszap Nagy István Református DSE tornászai 
gyermek kezdő korosztályban.
A négy éve együtt készülő csapat Budapesten mérte össze 
tudását rangos ellenfeleivel. Vidékbajnokok, illetve országos 
minősítésben, csapatban második helyezést értek el.
Külön meg kell említeni Lukácsi Tímea összesített eredményét, 
aki egyéniben az eső forduló bajnokaként aranyéremmel, Csíki 
Zsófia a vidékbajnokság ezüstérmeseként térhetett haza.
Nagy Ibolya edzőnő:
Rontás  nélkül  kellett  tornázni.  Új  szerek,  közönség,  hangzavar, 
első „nagy” verseny. Miénk volt a legjobb szurkolótábor. 
Zsófi pontos, Villő előad, Timi bátor, Gréti bájos, Lilike elegáns, 
Éda határozott, Betti nem ront. Ez mind kellett. SIKERÜLT.
Megérdemelt az eredmény, kitartóan dolgoztak a gyerekek. 
Szertornáról lévén szó naponta, minimum három órát kell 
edzéssel  eltölteni  ehhez  a  minőséghez,  ebben  a  korosztályban 
(7-10 év). Így a sportolók mellett a szülők dicsősége mondhatni 
ugyanakkora, mint a gyerekeké.
Fontos  volt  a  jó  szereplés,  hisz  a  nyári  feszes  felkészüléshez 
elengedhetetlen a sikerélmény.

Eredmények: 
Vidék Bajnokság
1.KNIR  DSE  Túrkeve  (Békéscsaba  „B”)160.50,2.  Békéscsaba 
„A” 156.603 3. Pécs 154.70
Csapattagok:
Lukácsi Tímea (1.), Csíki Zsófia (2.) Vecseri Bettina Janka (10.), 
Kereszti Villő Mikolt (16.), 
Kereszti Édua Sarolt (17.), Tóth Lili Hanna (35.), Andrekovics 
Gréta (37.) 

Országos bajnokság első fordulójának eredménye:
1.UTE Bp. 166,0, 2. KNIR DSE Túrkeve (Békéscsaba „B”)160.50, 
3. KSI SE Bp. 156.850
Egyéni összetett:
1. Lukácsi Tímea 35.200, 3. Csíki Zsófia 34.750

Nagy Ibolya
Torna szakedző

8. GYŐRI SERDÜLŐ 
EURÓPA-KUPA

VÁGI MIKLÓS EMLÉKVERSENY

Sikeres túrkevei 
tornászok
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A Juhászfesztivált követő hétvégén újabb 
programok kerültek megrendezésre kis 
városunkban,  hisz  egymást  követő  napon 
is lovas események kerültek palettára.
Május 23.-án Amatőr Lovasversenyt 
rendeztünk Túrkevén, amely az Országos 
Amatőr Gyermek Ügyességi és Díjugrató 
Versenysorozat  egyik  állomása.  Az  esős 
idő ellenére minden előnevező részt is 
vett  a  versenyünkön,  így  több  mint  50 
fiatal mérte össze lovastudását. Különböző 
helyszínekről érkeztek a lovasok az 
ország  számos  területéről,  mint  például: 
Ballószög, Budapest, Fegyvernek, 
Füzesgyarmat, Kenderes, Mezőtúr, 
Szolnok, Örményes, Törökszentmiklós és 
természetesen túrkevei versenyzők.
A nap folyamán öt kategória került 
megrendezésre. A rossz idő ellenére 
is rengeteg szülő, nagyszülő rokon, 
barát és gyerek szurkolt egymásért, és 
együtt  örültek  az  elért  sikerekhez. A  sok 
támogatónak köszönhetően rengeteg 
ajándékot  és  különdíjat  tudtunk  átadni  a 
gyerekeknek, aminek rendkívül örültek. 
Jó  volt  látni  a  sok  boldog  arcot!  Minden 
kategória első három helyezettje kupában, 
oklevélben és ajándékcsomagban 
részesült. A IV.-VI. helyezettek, szalagban, 
oklevélben és ajándékcsomagot kaptak. A 
következő eredmények születtek:

Díjlovaglás eredménye:
I. Nagy Karolina- Könnycsepp

II. Molnár Laura- Kréta
III. Deák Csilla- Kréta

IV. Vadász Kata- Zarándok
V. Ács Ágnes- Sári

VI. Rencz Lili- Babilon

Amatőr lovasverseny Túrkevén

Itt  meg  kell,  hogy  említsem,  hogy  saját 
sikeremnek tekintem az első három és az 
ötödik  helyezett  lovas-ló  párost.  Hiszen 
a két ló: Könnycsepp és a Kréta a férjem 
tulajdonát  képzik,  akiket  én  lovagoltam 
be, illetve Nagy Karolina és Molnár 
Laura az én kezeim között készülnek 
a versenysorozatra. Ács Ágnest is én 
segítettem, hogy elindulhasson ezen a 
versenyen, bár kevés időnk volt készülni, 
igazán  dícséretre  méltó,  hogy  ilyen  szép 
helyezést ért el!

Kezdő kategória eredménye:
I. Bohács Krisztina- Kincsem

II. Rencz Aliz- Csengő
III. Török Zsombor- Kincsem

IV. Szűcs Viktória- Báró
V. Monoki Károly- Kincsem
VI. Zsemberi Nikolett- Báró

Haladó kategória eredménye:
I. Csótó Liliána- Babilon
II. Molnár Laura- Kréta
III. Rencz Lili- Babilon
IV. Tóth Tímea- Snaker
V. Török Hanna- Hella

VI. Kujbus Lili- Ragyogó

Nehéz kategória eredménye:
I. Gyulai Szandra- Aisha Remény

II. Dénes Lili- Dakota
III. Gyulai Gabriella- La Madrina

IV. Hubai István- Fantom
V. Acsádi Zsanett- Csillag Alfa
VI. Varga Melinda- Amadeus

Nyitott kategória eredménye:

I. Soltész Barnabás- Velúr
II. Acsádi Zsanett- Csillag Alfa

III. Vadász Kata- Babilon
IV. Zsigó Edina- Titok

V. Hubai István- Fantom

Minden helyezettnek gratulálok! Külön 
szeretnék gratulálni saját lovasaimnak, 
akik nagyon szépen lovagoltak a nap 
folyamán Horváth Dorkának és Nemes 
Zsófiának  túrkevei  kis  lovasoknak  életük 
első versenyén, Trinyik Anikónak és 
Jakucs Petrának akik most kerültek 
hozzám, és arra biztatom őket, hogy 
folytassák  a  versenyzést,  és  a  kitartásuk 
meghozza gyümölcsét! Acsádi Zsanettnek 
pedig azt kívánom, hogy az egész 
versenysorozatban csak ezektől az 
eredményektől jobb helyezéseket érjen el!
A visszajelzések alapján remekül 
sikerült  megszerveznünk  ezt  a  napot  és 
reméljük, hogy jövőre is lesz hozzá erőnk 
és segítségünk! Nagyon köszönjük a 
támogatóknak a segítséget!:
Style Lovaswebárúház, Állatartás 
Webshop, Horze, Lotus Romeo 
Lovasruházat, Túrkevei Ropi Gyár, Copy- 
Fantasy, Andi Virágbolt, Kevi Kenyér Kft., 
Fekete István Oktatóközpont, Diamond 
Gym Fitness, Gt Mama Vendégháza, 
Generali Providence Biztosító,  Béres 
Zrt., Ábrahám Károly, Szecseiné Pápai 
Erzsébet,  Madarász  Károly,  Sudár Anett, 
Klaus Andreas  és  Családja, Acsádi Tibor 
és  Családja,  Faragó  Lili,  Kerekes  Kata, 
Kiss Gergő és Családja, Simon Beáta, 
Szilágy  Imre  és  Családja,  Hajdú  Péter, 
Mészáros  György  és  Családja,  Gyarmati 
Zsolt és Családja, Pappné Bencsik 
Anita, Szemes Mariann, Laskai Imre 
és Felesége, Rózsásné Kalmár Tímea, 
Gaál  Tibor  és  Felesége,  Pozsonyi  Nóra, 
Simon Dia, Györfi Emese, Nemes Róbert 
és Családja, Borsos Andrásné, Nagy 
Gyula, Lénárté Sebestyén Éva, Molnárné 
Búzás  Veronika, Győrffy  Tanya Összes 
dolgozója, Molnárné Vida Anna, Dr. Bodó 
Péter, Túrkevei Városi Sportegyesület, 
Túrkeve  Város  Önkormányzata,  Anonim 
felajánlók.         Gyarmatiné Laskai Anikó
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Június  6-án  befejeződött  a  megyei  I.  osztályú  focibajnokság. 
Tiszafüred  gárdája  nyerte  meg,  míg  Jászfényszaru  és  Martfű 
együttese kiesett. Helyettük Nagyiván és Jászkisér fog feljönni.
 Túrkevét meglepetés csapatnak is mondhatjuk ebben a bajnoki 
évadban. Rendkívül változó teljesítményével az utolsó harmadban 
végzett. Az egyenetlen játék sokszor a papírformát is felborította, 
a szurkolók legnagyobb bosszúságára. Az első percekben bekapott 
gólok  általában  megpecsételték  Túrkeve  sorsát.  Így  történt  ez 
Kunhegyes  és  Kisújszállás  ellen  is.  A  „talált”  gólok  esetében 
pedig az öröm közé üröm is vegyült. Pl. Szajol ellen a szerencse 
mellénk  állt,  de  Rákóczifalva  ellen  elpártolt  tőlünk,  pedig  egy 
árnyalattal jobbak voltunk. Szép meccseknek is tanúi lehettünk, 
azzal a szépséghibával, hogy nem mindig mi nyertünk. A Jászapáti 
elleni 2:2 alkalmával pl. győzelmet szalasztottunk el. Tudni kell, 
hogy  Jászapáti  akkori  formájával  az  amatőr  csapatok  magyar 
bajnokságában a dobogóig menetelt, csupán Sajóbábonynak 
sikerült  legyőznie.  Szakvezetői  vélemény  szerint  a  mindvégig 
veretlen  Tiszafüred  ellen  is  küszöbön  állt  a  meglepetés,  mert 
0:3 után úgy beindult Túrkeve, hogy csak a játékidő végét jelző 
sípszó szakította félbe a gólsorozatot. (A találkozó egyébként 2:3 
vereséggel  végződött.)  Mindennek  ellenére  nehéz  talajú  pályán 
szép meccs volt! Ennél csak a Jánoshida elleni győztes mérkőzés 
volt  a  szebb,  egy  irigylésre  méltó  NB-s  meccsekre  is  alkalmas 
pályán. A hazaiak meglepetésére szokatlan fergeteges gyorsasággal 
kezdtünk.  (Ezt  a  jánoshidai  szurkolók  állapították  meg.)  Olyan 
felszabadultan játszottunk, mintha utoljára lépnénk erre a pályára. 
Már a 11. percben megszereztük a vezetést Varga Zoltán fejesével. 

A nyomást tovább fokoztuk. A védelmünket egészen feltoltuk. A 
csapat összjátéka tökéletes volt. Eredményeképpen Sass Zoltán a 
31. percben bombaerős góljával bebiztosította a vezetést. Akkor 
még nem tudtuk, hogy a végeredmény is ez lesz, mivel a zömében 
„idegenlégiósokból” álló hazaiak kemény ellenállást tanúsítottak. 
Minden  esetre  a  2:0  biztató  eredmény  volt. A  kezdeményezést 
a  II.  félidőben  sem  engedtük  ki  a  kezünkből.  Az  „elveszített 
labda”  fogalma.  pedig  ismeretlen  volt  számunkra. A  rendkívüli 
gyors  Szentmiklósi  Dani  például  lépéshátrányból  a  lehetetlent 
is  megkísérelte.  Sorra  szenvedtük  el  a  kisebb  sérüléseket.  A 
mérkőzés végére mindhárom cserejátékost be kellett állítani. Ők 
sem játszottak alárendelt szerepet.  A kezdő csapat tagjai: Tőke 
Imre (kapus) Kántor Lajos (csapatkapitány), Lisznyai II., Szabó 
G.,  Nagy  P.,  Sass,  Laskai,  Varga  Z.,  Szentmiklósi,  Balogh  R., 
Barna.  Cserejátékosok  (a  pályára  lépés  sorrendjében):  Ökrös, 
Lisznyai  S.,  Nemes.  Edző:  Varga  László. A  végeredménynél  a 
kevi szurkolók torkából Fadgyas Laci vezénylésével felharsant a 
közismert csatakiáltás:”Szép volt fiúk!”
  Az Új Néplap tudósítója a következőképp kommentálta e 
találkozót: „Meglátszott a mérkőzésen, hogy mely csapatnak volt 
létfontosságú a három pont megszerzése.” Úgy gondolom, hogy ez 
alkalommal az vezette a fiúkat a győzelemre, hogy egyáltalán nem 
görcsöltek a mérkőzés kimenetelét illetően, hanem úgy gondolták, 
hogy „utoljára jót játszunk az I. osztályban ezen a remek pályán!”  
De  félre  a  tréfával! Túrkevének  az  összkép  alapján  itt  a  helye, 
mellyel minden bizonnyal a megyei szakvezetés is egyetért.
              Sipos Sándor 

Túrkevén 21. alkalommal került megrendezésre a Munkás 
Kupa országos kispályás labdarúgó bajnokság. A szervezők 
gondoskodtak arról, hogy valamennyi résztvevő magáénak érezze 
ezt  a  sporteseményt.  Ennek  érdekében  tisztelegtünk  a  Munkás 
Kupa megalapozásában szerepet játszó Pozsonyi Peti emléke előtt. 
Ezt szolgálta a torna szuvenír emblémája is, melyet  minden focista 
megkapott,  de  ezt  erősítette  Bencsik  Mihály  megnyitó  beszéde 
is,  melyben  az  egykori  szolnoki  MTE  kapusa,  e  torna  korábbi 
játékosa  és  mostani  védnöke  focista  múltjának  felvillantásával 
inspirálta  a  résztvevőket  a  sportág  szeretetére,  a  sportbarátság 
ápolására,  nem  utolsó  sorban  a  sportszervezők  megbecsülésére. 

Minden jó, ha vége jó!

MUNKÁS KUPA
Itt köszönte meg a Munkáspárt helyi aktivistáinak Csajbók Ferenc 
irányításával végzett munkáját.
A  tornán  15  csapat  versenyzett  a  vándorkupáért,  melyet  végül 
is  a  túrkevei  Bordács  Lajos  vezette  Buga  Falatozónak  sikerült 
elnyernie. Ezzel végleg a birtokukba szállt a kupa, mivel az utolsó 
3  évben  nem  tudták  őket  legyőzni.  Ezüst  érmes  lett  a  túrkevei 
Fiatalok  együttese,  míg  a  bronz-meccsből  győztesen  a  Köteles 
Sándor vezette túrkevei Kalács SC csapata került ki, maga mögé 
utasítva a kenderesi Szilágyi Viktor Vadbikák együttesét. 
Helytállásukért  a  dobogóról  lemaradt  többi  csapat  is  említésre 
méltó: Békás FC Budapest, Deák Lajos vezetésével, POPE 
Martfű, Jakab Ferenc vezetésével, Két Balláb Kisújszállás, Papi 
István vezetésével, Strikaz (sztrájköz) Debrecen, Ibrahim Isiyaku 
vezetésével,  Boca  Juniors  Túrkeve,  Szemes  Imre  vezetésével, 
Fenyves Söröző Túrkeve, Fadgyas László vezetésével, „Hejes” FC 
Túrkeve, Kormos Barnabás vezetésével, Busa és Barátai Túrkeve, 
Szemes Attila vezetésével, Dögevők Túrkeve Nagy Gábor 
vezetésével, Arany Fácán Túrkeve, Kormos Dániel vezetésével, 
Joker 8 Túrkeve, Lakatos Béla vezetésével.
Különdíjak:  Gólkirály:  Soós  Bence  (Buga  Falatozó). A  legjobb 
kapus:  Kiss  Alex  (Fiatalok).  A  legjobb  mezőnyjátékos:  Nagy 
Dániel (Kalács SC).
Nagyszerű juniális volt! Mindenek előtt köszönet a szponzoroknak, 
akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény. Köszönet 
a versenybíróknak, a vendéglátóknak és természetesen a 
focistáknak, akiket jövőre, a XXII. Munkás Kupára is szeretettel 
elvárunk!          
              Túrkeve, 2015. június 14. Sipos Sándor

Fotó: Vidék.MA, www.videk.ma
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T Ú R K E V E - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP

TÚRKEVE 2015. JÚLIUS

A tüdőszűrés városunkban 2015. június 16-tól (kedd)
 július 24-ig (péntek) tart.

Helyszíne: Korda Sándor Színházterem (Mozi) Széchenyi u. 29.

Szűrési idő:
Hétfő: 12:00 - 17:00 óra
Kedd: 8:00 - 13:00 óra

Szerda: 12:00 - 17:00 óra
Csütörtök: 8: 00 - 13:00 óra

Péntek: 8:00 - 13:00 óra

Az UTOLSÓ szűrési napon : 
2015. július 24.-én (péntek) 8:00 órától 12:00-óráig!

Fontos tudnivalók:
• A szűrés nem kötelező.
• A  40  év  feletti  lakosok  a  tüdőszűrést  beutaló  nélkül,  évi  egy 
alkalommal ingyenesenvehetik igénybe. 
•  A  40  év  alatti  lakosok  részére  a  szűrés  orvosi  beutalóval 
(foglalkozás-egészségügyi szakorvosi, iskolaorvosi) vehető 
igénybe és térítésköteles (1700 Ft). 
• A 14-18 év közöttiek szűréséhez írásos szülői/törvényes képviselői 
beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges.
• Betegbiztosítási kártya (TAJ-kártya), és lakcímkártya 
bemutatása szükséges a szűrés elvégzéséhez!
• A szűrés díját csekken kell befizetni a szűrés előtt. Csekk beutaló 
ellenében a szűrés helyén átvehető. A szűrésről számla kérhető. 
•  Kérésre  az  eredményt  megcímzett  és  bélyeggel  ellátott  boríték 
leadásával postázzák.           Dr. Rácz Kálmán jegyző

TÜDŐSZŰRÉS

Lapzárta: július 26.
Szerkesztői kérés

Az újságban publikálásra beküldött cikkeket szöveges dokumentumban (word, odt, txt kiterjesztésben) csatolt fájlként 
legyenek szivesek eljuttatni hozzánk! Köszönjük!

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az újszülött gyermekekről csak úgy tudunk képet közölni az 
újságban, ha a kedves szülők eljuttatják hozzánk a szükséges adatokat. Továbbra is várjuk a gyermemkek képeit az 

ujsagturkeve@gmail.com e-mail címre, vagy személyesen a Túrkeve újság szerkesztőségébe! Köszönjük!
Az eddig beérkezett képeket az augusztusi lapszámban közöljük.
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