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Ady Endre: Karácsony – Ma tán a béke...
Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’ a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén’, hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…
Kihült a szív, elszállt a lélek,

A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!…
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!…
(1899)
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Polgármesteri tájékoztató
Év végéhez közeledve megszaporodnak a városi események. Nem
csak az ilyenkor szokásos évzáró rendezvények, hanem néhány
egyedi esemény is erre az időszakra esik.
Ez utóbbiak közül szeretnék néhányat kiemelni. A Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok közül több is az utolsó
stádiumába lépett.
Városunkba az elmúlt években, évtizedekben még nem érkezett
annyi fejlesztési pénz, mint az új szennyvíztisztító telep építéséhez. A
1289 millió forintból épült tisztítómű környezetvédelmi szempontból
is óriási előrelépés. Korábban több alkalommal fizettünk bírságot,
ugyanis a régi elavult telep kapacitása kevés volt, bizonyos
időszakokban tisztítatlan szennyvíz is távozott onnan. Az új telep
befogadóképessége jelentősen megemelkedett, különböző biztonsági
elemek (pl. vésztározó tó) segítik, hogy a legnehezebb körülmények
között is üzemeljen a technológia. A fejlesztés következtében a
tisztított szennyvíz tisztább, mint az azt befogadó Kis-Berettyó vize.
Szintén KEOP pályázat segítségével készült a kistérség ivóvíz
minőségét javító projekt. Ezzel kapcsolatban sajnos nehézségek
sorozatát kellett és kell még elhárítani. A kivitelezés megtörtént,
ugyanakkor a szolgáltatott víz minősége problémás több településen
is. Rengeteg egyeztetésen, megbeszélésen vagyunk túl. A megye más
települései, kistérségei is hasonló nehézségekkel küzdenek. Dr. Kállai
Mária kormánymegbízott asszony kérésére Túrkeve adott otthont a
megye ivóvízminőség-javító projektjeit áttekintő konferenciának,
melyen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium témáért felelős helyettes
államtitkára, Dr. Nemcsok Dénes is részt vett. Bízunk benne, hogy a
problémák határidőn belül megoldhatók, és el tudunk számolni ezzel
a fejlesztéssel is.
Két további KEOP fejlesztés zárul a napokban városunkban. A
szakközépiskola területén két energetikai projekt jár a végnapjaiban,
a műszaki átadás-átvétel határán. Az oktatási épületek mellett a
kollégium, étkező és a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok épülete
is komoly hőszigetelést kapott, a nyílászárókat háromrétegű üveget
tartalmazó, modern ajtókra-ablakokra cserélték. A diákok és
dolgozók elmondása alapján igen jól érezhető a különbség, a korábbi
fűtési beállítások mellett túlságosan meleg lett az épületekben, a
megtakarítás várhatóan jelentős lesz.
Végre látványosabb állomásához érkezett a fűtött fóliasátor
kialakítása. A hővezetékek számára kiásták az árkot, a vázszerkezet
korrózióvédelme után az összeszerelés kezdődik. Megérkezett az az

irodakonténer is, amely az éjjeli őrök elhelyezésére szolgál majd. Ez
utóbbi használt eszköz, a felújítását is közmunkások végzik el.
A műszaki osztály dolgozói nem csak a fent említett feladatok
rendezésével foglalkoznak, jelentős mennyiségű feladat keletkezett
az elmúlt hetekben a következő, 2020-ig tartó fejlesztési ciklus
tervezési, projektgenerálási időszakában. A megyei fejlesztési források
53,85 milliárd forintból valósulnak meg, ennek a pénzösszegnek a
felhasználására különböző területeken lehet pályázni. Szeretnénk,
ha a gyermekorvosi rendelő felújítása, közintézmények energetikai
fejlesztése, a Kis-Berettyó kotrása és környezetének megújítása,
zöld felületek és játszóterek fejlesztése, piaccsarnok építése is a
támogatott projektek között szerepelhetne. Ehhez még rengeteg
feladat vár ránk. Bízunk benne, hogy a döntéshozók számára is
be tudjuk mutatni, hogy az elképzeléseink kellően indokoltak és
kidolgozottak. A megyei fejlesztési keret tartalmazza azt a fejezetet,
melyre a városunk ugyan nem pályázhat, de nagyon szeretnénk, ha
törekvéseink meghallgatásra találnának: ez az útfejlesztési fejezet,
amin belül a 4203-as számú, Kuncsorba felé vezető út javítása
számunkra elengedhetetlenül fontos. Mindent megteszünk azért,
hogy ez az út megújuljon. Nem csak az itt élők számára fontos ez az
út, hiszen valamennyi GPS és számítógépes útvonaltervező szoftver
ezt az utat ajánlja a hozzánk érkezőknek is.
Még karácsony előtt, december 21-én tartjuk immár második
alkalommal az „Akikre büszkék vagyunk” elnevezésű
rendezvényünket. A rendezvényre olyan kevieket hívunk, akik ebben
az esztendőben ország-világ előtt megmutatták, milyen a túrkevei
virtus. Országos vagy magasabb szintű versenyek helyezetteinek
szeretnénk megköszönni a város nevében, hogy elszántságuk,
kitartásuk, tehetségük szolgálta Túrkeve jó hírét. Az iskolákkal,
egyesületekkel felvettük a kapcsolatot, hogy begyűjtsük a szükséges
információkat, de természetesen előfordulhat, hogy egy-egy
kimagasló teljesítményről nem szerzünk időben tudomást. Ennek
elkerülése érdekében kérjük, hogy akinek tudomása van ilyen remek
teljesítményekről, jelezze Magos Vilmos alpolgármester úrnál, vagy
Tereminé Hanász Judit munkatársunknál, esetleg a Polgármesteri
Hivatal titkárságán.
Végezetül szeretnék minden túrkevei lakos számára áldott adventi
készülődést, meghitt karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag
új esztendőt kívánni!
Vida Tamás
polgármester

Aláírásgyűjtés a kötelező betelepítési kvóta ellen
betelepítési kvótákra.
Egy
jelenkori
népvándorlás
és
népvándoroltatás
zajlik
Európában.
Pontosan nem is tudjuk, hogy kik és milyen
céllal jönnek. Baljós eseményekről is
értesülhettünk. Nincsen szükségünk erre
itt Magyarországon és vissza kell utasítani,
hogy bárki a mi hazánkba embereket
irányítson vagy telepítsen.
Ezért rendkívül fontos ez az aláírásgyűjtés.
Már több ezren írták alá a körzetből az
íveket. Megköszönöm mindenkinek, aki
ilyen módon is kifejezi a véleményét.
Arra kérek mindenkit, hogy aláírásával
tegyen hitet Magyarország, a Mi hazánk
mellett, melynek bevándorlás-mentesnek kell
maradnia. Nem fogadhatunk el semmi olyan
Túrkevén is elkezdődött az aláírásgyűjtés, ránkeröltetett előírást, amelyre nekünk nincs
a kötelező betelepítési kvóta ellen. A szükségünk. A bevándorlók problémáját
helyszínen Fazekas Sándor miniszter abban az országban kell megoldani, ahol az
urat kérdeztük ezzel kapcsolatban. Mi a keletkezett.
véleménye, miért szólítja az embereket,
Mennyi az esély arra, hogy kikerülünk
hogy minél többen jöjjenek és írják alá?
a kötelező kvóta alól az aláírásgyűjtés
Magyarország „magyar” ország kell hatására?
hogy maradjon és nemet kell mondanunk A magyar emberek biztosíthatják a hátteret
az Európai Unió által ránk erőszakolt a kormánynak, hogy tudjunk tárgyalni
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Brüsszellel. Így meggyőzhetjük azokat
a központi személyeket, hogy több
millió magyar ember akarata van ezzel
alátámasztva. Bízom benne, hogy mégiscsak
demokrácia van az Európai Unióban és ez a
kezdeményezés követőkre talál máshol is.
Látszik, hogy az emberek másképpen
gondolkoznak, mint egyes politikusok.
Pontosan látják, milyen következményei
lehetnek
a
bevándorlásnak,
az
embercsempészetnek. Ezek a dolgok sajnos
nap mint nap a szemünk előtt történnek.
A Nagykunságra milyen feladatok
várnának, ha a kvótarendszer létrejönne?
Nem nehéz kiszámolni, hogy ha 1-2 év
alatt 200 000 embert akarnak az országba
telepíteni, akkor ez a szám millióssá is nőhet.
Ez egy Túrkevéhez hasonló városnak kb.
1000 bevándorlót jelentene.
Nem hiszem, hogy erre az itteni embereknek
szüksége lenne.
Ez a mi világunk, olyannak szeretjük
amilyen és ezt szeretnénk fejleszteni,
gyarapítani, amihez nincs szükség az
idegenek betelpítésére.
Farkas Rozika, Finta Zoltán
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Magyarok kenyere-program
Lisztadományok átadása

2015. november 19-én Túrkeve adott helyszínt a Magyarok
Kenyere program központi átadó ünnepségéhez.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a következőket
nyilatkozta:
Szent Erzsébet napja van és Árpád-házi Szent Erzsébet a jó
lelkéről, segítőkészségéről híres, kiváló történelmi személyiség.
Látszik az, hogy milyen mozgósító erővel bír évszázadok után
is. Hihetetlen összekötő kapocs az ő személye a mai világunkkal,
ahol szintén az összefogás ereje mutatkozik meg ezen a napon.
Minden magyar felelős minden magyarért. Én hittel vallom,
hogy ez az eszme ma is bennünk él. Most gazdák ezrei fogtak
össze azért, hogy a Magyarok Kenyere mozgalom keretein belül,
minél több rászoruló gyermek és szegénysorban élő honfitársunk
részére tudjunk lisztet adományozni.
4400 mázsa búzát gyűjtöttek össze a gazdák, és a legnagyobb részét
Jász-Nagykun-Szolnok megye biztosította. Szám szerint 836
mázsát. Gratulálok ehhez és minden köszönetet megérdemelnek.

Összesen 60 helyen volt hasonló rendezvény ezen a napon a
Kárpát-medencében. Örülök annak, hogy itt Túrkevén volt a
központi átadó a rászorultak és a segélyező szervezetek részére.
Túrkevének erős a gazdatársadalma, kivették a részüket a
Nemzeti Agrárkamarán és a gazdakörökön keresztül ebből a
kezdeményezésből. A város híre pedig az országos sajtó figyelmét
is kiérdemelte ezáltal.
Kölcsey örök érvényű sorai „Értünk Kunság mezein, ért kalászt
lengettél” mai napig igazolást nyernek. A Nagykunság híres a
kiváló, acélos búzáról, a legjobbat, a legjobb minőséget tudjuk

az asztalra tenni. Bízom abban, hogy ez a program jövőre,
még nagyobb lendülettel folytatódik és még több búzát tudunk
összegyűjteni a rászorulók javára.
Farkas Rozika, Finta Zoltán

Közmeghallgatás
Túrkeve Város képviselő-testülete
közmeghallgatást tart 2015. december 10-én
15 órától a Városháza dísztermében.
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2015. novemberében 1 milliárd 290 millió forintból valósult meg
környezetvédelmi beruházás Túrkevén!
A város történelmének legnagyobb fejlesztése, amelynek
köszönhetően hosszú évtizedekre biztosítottá vált a túrkevei
szennyvíztisztítás.

A zárórendezvényen Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi
miniszter és városunk országgyűlési képviselője gratulált Vida
Tamás polgármesternek a sikeres projekthez.

A Környezet és Energia Operatív Program által támogatott,
csaknem 1,3 milliárd forintos fejlesztéssel javul Túrkeve lakóinak
komfortérzete, egészségesebb életkörülmények között élhetnek az
emberek, sőt, a fejlesztésnek gazdaságélénkítő hatása is várható.
4

Lakossági fórum az új szennyvíztisztító telepről.
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Kultúra

Magyarság — európaiság

A nyáron (augusztusi lapszám) már szót emeltem Ez is egy módszer az európai nép veszélyeztetésére, a
e lap hasábjain az európai értékek megőrzéséért. Akkor keresztyén kultúra elleni támadásra.
elsősorban a globalizáció veszélyeire hívtam fel a figyelmet
Jó, nem minden migráns terrorista. Az azonban
és megosztottam gondolataimat a magyar kultúráról, tény, hogy közel egy millióan jöttek az említett térségből
az európai értékekről, a nemzetállamok fontosságáról. Európába. Útleveleik nem is voltak, személyi okmányaikat
Igaz már akkor kezdett érződni, hogy migrációs hullám eldobálták. Ki tudja kik és honnan jöttek. Annyi azonban
éri el Európát. A vele járó kálvária azonban csak ezután
bizonyos, hogy más kultúrával, más nyelvvel, más
következett. Nem akarom megismételni, amit nap, mint szokásokkal, identitással, szemlélettel rendelkeznek, mint
nap hallottunk a rádióban, láttunk a tévé-csatornákon, mi európaiak. Annyira különböző az európai keresztény
olvastunk az újságokban. Mindössze az egyik sajnálatos
kultúra és az övéké, hogy a békés együttélésre nincs semmi
esemény a napokban elkövetett — sok száz emberi esély. Akár több ezres-tízezres idekerült migráns csoport
életet kioltó — franciaországi merénylet, mint egyik is állandó konfliktust okozna például egy-egy magyar
következmény miatt emelek ismét tollat.
településen. Arról ne is beszéljünk, ha egyes politikusok
Mi köze a migrációnak és a merényletnek agyában megfordul, hogy így kellene felfrissíteni az
egymáshoz? A migránsok a Közép-Ázsia néhány öreg Európát, vagy Magyarország népesség-csökkenését
országában dúló hatalmi harcok, leszámolások elől hagyták megállítani. Erre van természetes praktika, helyi
el hazájukat. Nem vagyok szakpolitikus, de szörnyülködve családsegítő módszerek stb. Arra meg legjobb nem
olvastam, hogy például az Iszlám Állam — mely gondolni, ha előbb-utóbb megfordulna a népességarány a
napjainkban a legvadabb módszerekkel igyekszik határait keresztény kultúrájú európai őslakosság kárára.
kiterjeszteni — sok ezer éves épületeket, múzeumokat,
Egyszóval
minden
józan
gondolkodású
— melyek világörökséget képeznek—földig rombol, állampolgárnak az az érdeke, hogy mindenki maradjon
rezzenéstelen arccal (álarccal) végez ki embereket. Nos,
a szülőföldjén. Az Európai Unió, de Magyarország
ez az államalakulat vállalta magára a párizsi merényletet. vezetőinek, pártpolitikusainak is minden szinten ezt
Hónapokkal, évekkel ezelőtt kiképezte az arra életük az álláspontot kell képviselnie. Bízom benne, hogy
önfeláldozásával is járó vállalkozó embereket, majd itt Túrkevén is — pártoktól függetlenül — mindenki
küldte Európába. Aztán megüzente, hogy ahol vagytok, osztja a véleményemet és ezt aláírásával a kihelyezett
lépjetek akcióba. És lám megtették. Vajon hányan vannak, gyűjtőlapokon ki is nyilvánította vagy ezt a napokban
hol lappanganak a migránsok között Európában és mikor megteszi.
követnek el új és újabb terrorcselekményt?
Dr. Örsi Julianna
ny. múzeumigazgató
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Kultúra, hitélet

Főszerkesztői
gondolatok
év vége felé…
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Az Adventről – másképp

földre jött, Szállt poklokra és győzött,
Atyjához emelteték, Őszékibe ülteték”,
valamint: „Atyától lőn kijövése, És ahhoz
lesz megtérése; Pokolig lőn leszállása,
Újságot írni nem könnyű. Nemhogy
De felmégyen mennyországra”. Így, az
nem könnyű, nehéz. Ha pedig Túrkeve
Atya tökéletességéből való kiszakadásból
a város neve, melynek az újságját
érthetjük meg igazán, hogy milyen áldozat
kell hónapról-hónapra
szerkeszteni,
volt Jézus részéről az Adventus, az
hatványozottan nehéz. A kevi embernek
eljövetel. A legnagyobbról, a legtöbbről,
saját magáról, életéről mondott le, mikor
ugyanis nem egykönnyen lehet a kedvére
az ember pokláig hajolt. Mintha a világ
tenni. Ezt magamból kiindulva is bátran
leggazdagabb embere egyszer csak úgy
mondhatom, nem sértek meg vele senkit.
döntene, hogy mindenétől megválik,
Ilyenek vagyunk, már-már közhelyesen
odaadja ruháit, elosztja vagyontárgyait,
„konok kunok”. Ami van az már nem
még a házából is kiköltözne, és elindulna,
is annyira jó. Mindenben megtaláljuk
hogy a legnagyobb gonosztevőket jobb
a szálkát. A gerendát bezzeg… No, de
belátásra bírja. Bolondnak tartanánk.
nem is erről akartam beszélni. Még
Emberileg nézve ilyen bolondságot művelt
nincs egészen egy év, egészen pontosan
Jézus, de Ő tudta, hogy ez az egyetlen
nyolc hónap telt el, mióta megbízást és
megoldás, ha az emberek lelkét meg akarja
bizalmat kaptam városunk vezetőitől
menteni.
a főszerkesztői posztra. Most, nyolc
lapszámmal később, ha gyökeres
Ha járókelőket
kérdeznénk Jézus úgy jött a világba, hogy tudta,
meg arról, hogy mit jelent szó szerint az sötétség, kegyetlen embertelenség és
változást nem is, de rengeteg új kihívást
lélektelen istentelenség fogadja majd.
hozott az elmúlt időszak. Már az elején Advent, az emberek egy része nem tudná,
másik része pedig azt mondaná, hogy És mégis vállalta, mert Ő maga akart a
célkitűzés volt, hogy híreink és az újság
világ Világosságává lenni. „A te jászlad
tartalma egytől-egyig a keviekről és várakozást. Attól tartok, csak néhány
immár fénylik, Az éj megvilágosodik;
a kevieknek szóljanak.Azt hiszem ezt esetben kapnánk helyes választ: eljövetel,
Homály, setétség távozzék, A hitnek világa
sikerült betartani és ezután sem kívánunk érkezés. Méghozzá az Úré: Adventus fényljék”. Igen, ami, aki Jézus mellett van,
Domini - az Úr érkezése, az Úr eljövetele.
másképp tenni.
A várakozásról szóló általános az fénylik. Ahol Őt szívesen fogadják, ott
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki
a homály, sötétség helyébe a hit világa,
segítségemre volt az eddigiekben, vélekedésnek mégis van létjogosultsága,
világossága fog költözni.
remélhetőleg ezután is számíthatok rájuk. mert a Karácsonyra, az Úr érkezésére, Adventus Domini – az Úr érkezése biztos.
Köszönöm azoknak, akik jó szóval, Jézus születésére valóban várunk. De Vegyen részt ebben a megérkezésben
észrevételekkel, egy-egy elejtett mosollyal jelen világunk már inkább az üzleti oldalát
mindenki, aki a világosságot szereti!
biztatnak bennünket. Külön köszönet ragadja meg ennek a várakozásnak. Alig
Márton József tördelőszerkesztőnek, aki múlik el a november eleji emlékezések
Kereszti Roland
ideje, rögtön középpontba kerül a
nékül minden főszerkesztő félkarú óriás
lelkész
karácsonyfa, az üveggömb, az izzófüzér,
lenne. Köszönöm állandó partnereinknek,
Alkalmaink:
az ajándék. Zsongjon a fejed a bronz-,
alkalmi újságíróinknak a befektetett
Dec. 6., 9.15 - Advent 2. vasárnapja:
ezüst-, aranyvasárnapoktól. „Vásárolj,
munkát.
Hálaadó istentisztelet a templom
akciózz, fizess kettőt, hármat kapsz!”
Ezúton is üzenem minden túrkevei
felszentelésének 260. évford.
Arra gondolsz, hogy mit kapsz! Íme, itt
embernek: ez a lap az önöké, önökért van. a gyökere annak, hogy miért a várakozás
Dec. 13., 9.15 – Advent 3. vasárnapja:
Együtt formálhatjuk olyanná, amilyennek jut eszébe sokaknak az Adventről,
a Mezőtúri Református Kollégium
igazán szeretnénk. Keressenek bennünket Karácsonyról.
diákjainak adventi műsora
bátran levélben, e-mailben vagy akár
Dec. 23., 17.00 – Bűnbánati
Az Adventől – másképp.
személyesen
a
szerkesztőségben. Adventus Domini – az Úr érkezése.
istentisztelet
Készséggel állunk minden túrkevei Jézus megérkezésének története, a Dec. 24., 16.00 – Szentesti istentisztelet
rendelkezésére. Mindenki előtt nyitva betlehemi istálló, a keleti bölcsek, a
– betlehemes játékkal
áll az ajtónk. Szivesen fogadjuk az újító
Dec. 25., 9.15 – Karácsony 1. napi
pásztorok, angyalok kórusa mindenki
ötleteket, az építő jellegű kritikákat.
ünnepi úrvacsorás istentisztelet
számára ismerős. De ahhoz, hogy
Kívánok mindenkinek békés, boldog Jézus megérkezhessen, ahhoz előbb el
Dec. 26., 9.15 – Karácsony 2. napi
karácsonyt és sikerekben gazdag új kellett indulnia. Az érkezés akkor fog
ünnepzáró úrvacsorás istentisztelet
esztendőt!
Dec. 31., 16.00 – Óévi hálaadó
felértékelődni, ha tudjuk, hogy honnan
Jövőre is olvassanak bennünket!
istentisztelet
indult, honnan küldte el Őt az Atya.
Jan. 1., 0.30 – Éjfél utáni könyörgés
Ambrosius, milánói püspök (340-397)
Jan. 1., 9.15 – Újévi ünnepi
Finta Zoltán két gyönyörű énekét (302, 303) őrzi a
istentisztelet
főszerkesztő Református Énekeskönyv. „Szent Atyjától
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Mesevilág
népmesék és klasszikus mesék feldolgozásával a gyerekeknek: –
A só – Ludas Matyi – Csizmás Kandúr – Csipkerózsika – A szóló
szőlő, mosolygó alma, csengő barack – Örömalma – 2015-ben
Az aranypálca.
A gyerekek érdeklődve, örömmel figyelték az előadást, hiszen
számukra meglepő volt a szép díszletek között meseszereplőket
játszó óvó néni és néhány óvodástársuk. Az alsó tagozatos
gyermekeknek is nagyon tetszett az előadás, hiszen néhány éve
még ők is az óvodába jártak. Vastapssal jutalmazták az élményt.
Remélem, hogy az elkövetkezendő években sikerül ezt
a szép hagyományt tovább folytatni.Köszönöm minden
óvodapedagógus kollégámnak az együttműködést.
Sebők Istvánné
óvodapedagógus, a meseelőadás szervezője
A meseelőadás megtekinthető a
Túrkeve TV honlapján, www.turkevetv.hu

A mese jelentősége a gyerekek számára,hogy fontos ősi tartalmakat
hordoznak, amelyekkel könnyen azonosulhatnak, kitágítják
számukra a valóságot, felhasználhatják a problémáik megoldása
során, fejlődik tőle az alkalmazkodó készségük, és megkönnyítik
számukra a feszültségoldás mindennapi nehézségeit.
A mesének jelentős szerepe van a gyerekek értelmi és érzelmi
fejlődésében azért is, mert viselkedési mintákat nyújt számukra.
A mese kimondhatóvá teszi a kimondhatatlant.
A mesében látott forgatókönyv bátorítást ad a gyerekeknek, hogy
a problémákat a valóságban is meg lehet oldani, és még azt is
megmutatja, hogyan.
Az óvodáskorú gyerekek gondolatvilágába a mesék tökéletesen
beleillenek.
Az óvodában a gyermekek mindennap hallanak verset és mesét,
maguk is képesek lesznek a vers és mese elmondásra.
Az óvónők színjátszó csoportja évek óta meseelőadást szervez

Gulyás Gábor: A gyermek
Rendkívüli elme, becsülendő s igaz,
néhol zavaros, időnként pimasz.
Ha komoly dolgokról beszélgetsz Vele,
zakatol eszének fogaskereke.
Tudatosan reagál, sokszor kérdez vissza,
Őszintén felel, szeme tükre tiszta.
Nem befolyásolja a politika állása,
Boldogsággal, mosolyogva tekint a mára.
Jövője kilátástalan, ezt nem tudja Ő,
az oviban ettől még lehet nagymenő.
Igényli a családi idillben töltött percet,
Hazudni Neki nem lehet.

Foglalkozzunk Vele, hogy egyre többet lásson,
Játszik és örömmel kacag a világon.
Rajtunk múlik mivé válik kicsi, apró lénye,
Egy napon majd hálával tekint fel az égre.
Szépnek látjuk akkor is, ha rossz fát tesz a tűzre,
Reményt hoz megszokott, szürke életünkbe.
Felelősséggel tartozunk életüket nézve,
Szeresd gyermeked, Ő létednek bére!
Rajongj Érte mindig, ápold a lelkét,
Figyelj rá s Óvd törékeny testét!
Teljes értékű emberré válhat,
Tégy meg érte mindent, amire csak vágyhat!
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Túrkevei felhők alatt (Hartvig József fotókiállításáról)

találkoztam is. Legtöbbször a cserfes
Mónikával. Ha Bujákon találkoztunk
Keviről, ha itt Keviben találkoztunk,
Bujákról beszélgettünk. Míg ott tanítottam,
Opolcsikné Mancin keresztül tartottuk
a kapcsolatot. Konkrétan 2003-ban
találkoztam Bujákon a Hartvig családdal,
amikor Opolcsik Ferinek volt a ballagása.
Nagyszerű videót készített ott Jóska.
Nemrégen néztem meg. Most megfordult a
dolog. Piri a közvetítő az Opolcsik család
Hartvig József fotókiállításának
felé. Olyannyira, hogy a görögországi
megnyitójához
utam a bujákiakkal, az ő közvetítésével
valósult meg. Mióta hazaköltöztem első
A felkérés igazgató úr részéről úgy szólt,
hogy legyen a megnyitó személyes jellegű. kézből kapom a fényképeket, diákat,
Én és a Hartvig család, meg persze a fotók. videókat.
Hartvig
Józseffel
gyermekkorunk Több fotókiállítást is láttam már
óta ismerjük egymást. Nem voltunk itt Túrkevén, ahol Jóska képeit is
puszipajtások, de tudtunk egymásról. megcsodálhattam. De visszatérve megint
A feleségét Orszáczky Piroskát akkor Bujákra. Amikor a rádióban elhangzik
a déli harangszó egy- egy község, város
ismertem meg, amikor 1969-ben a Nógrád
megyei kisközségbe, Bujákra kerültem templomából, akkor annak felvételekor
videó is készül. A Déli harangszó Bujákról
tanítani. Az akkor 19-20 éves nagylány
népszerű volt a fiatalok körében. Jó videóban szintén van egy fotó Jóskától
(természetesen a templomról). A Youtubekommunikációs képességgel rendelkezett.
Előadásokat, zenés esteket szervezett. on megtekinthető.
Fotózása az 1963-64-es évtől kezdődik,
El is küldték Salgóbányára vezetőképző
amikor tagja lett a Pólya Pál vezette
táborba 1970. január végén. Itt találkozott
Hartvig Józseffel. Mondhatni szerelem fotószakkörnek. Dokumentum erről a Din,
zársebesség, blende, stb. c. kép. Jóska
volt első látásra, hiszen még ennek az
évnek az októberében megesküdtek. kezében a Szmena 6 fényképezőgép, a
másik gyerek a Leningrád 4 fénymérőt
Piroska elkerült Bujákról.
tartja. Ez alapján állítgatnak. Ezt a képet
Évekig nem hallottam felőlük, mígnem
egy fogadóórán megjelent Opolcsik Ferenc még a tanár úr készítette. De nem sokat
nevű tanulónk édesanyja. Érdeklődött kellett várni Jóska fotóira sem. Akkoriban
Feriről, majd elmondta hallotta, hogy készült fotója látható itt: A legelső fotóm,
túrkevei vagyok. Az ő húga pedig 1964- című.
2005-től megy a meteorológiai szolgálata
Túrkevére ment férjhez. Mondtam, hogy
én ismerem őket. Akkor beszámolt azért Túrkevéről. Akkor még az Időképnek
a Hartvig családról: már nekik is vannak küldte az adatokat. Később az OMSZnak, most az AMSZ- hoz (Amatőr met.
gyermekeik, akik járnak Bujákra, és hogy
szolg.) mennek a gép adatai. A fotózás és a
Jóska nagyon szeret fotózni. A lányokkal
Nemrégiben nyitottuk meg Túrkeve
időjósa és viharvadásza, szenvedélyes
fotósunk Hartvig József kiállítását a
Művelődési Házban. A kiállítás 2015.
december 14-ig látogatható, érdemes
megtekinteni. Az alábbiakban Török
István címzetes általános iskolai
igazgató megnyitóját adjuk közre.
Kovács István igazgató
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képkészítés bonyolult és drága dolog volt
a digitális fényképezőgépek megjelenése
előtt. Ráadásul a kész fotók többségét
elkunyerálták tőle. Amikor megvásárolta
első digitális fényképezőgépét (2006-ban)
már egyszerűbb volt képeket készíteni
az időjárásról, a családról, a túrkevei
emberekről. Nem kellett, nem kell azonnal
papírképet készíteni. A géppel néhány nap,
és eléri a 30 ezredik képet.
Pszichológiai tény, hogy mindenki a „saját
szemével”, a saját értelmi szintjén látja a
világot, természetesen a fotókat is. Dylan
Thomas walesi költő, író ír erről a Herélt
álmodozás című versében:
„A szem a fénykép ringyó asszony,
Fogan férjétől egysíkú valót:”
Ezt az egysíkú valót látja mindenki,
de más- más a viszonyulásunk ehhez a
valósághoz. Erre talán jó példa lehet az
Itt szemet szúrt című fotó. A képen két
virágzó bogáncs látható. Én azt képzelem
ebbe a valóságba, hogy egy szmokingos
úr beszélget egy lila szoknyás hölggyel.
Önök lehet, hogy mást fognak látni ebben
a fotóban.
Az itt kiállított képek többsége természet
fotó, az időjáráshoz kapcsolható. Nap és
felhők különleges kapcsolata. A fény és
az árnyék játéka. Ezek közül választottam
néhányat. Köztudott, hogy a fény a legjobb
barátja a fotósnak. Ahol van fény, ott van
árnyék is.
„ Az árnyék és a fény egybekel,
S egy lesz a kép színeivel.
Úgy lennék az árnyék,
ellenem légy a fény,
Néha összeölelkeznénk,
s még szebb lesz a kép.” Énekli Demjén
Ferenc: Árnyék és a kép című dalában.
Ezt látom én itt a Napnyugta- című fotón.
A Terebélyes, bugás füzérke- képen a nád
virágzásához hátul a nap sugarai adnak
ellenfényt. Olyan mintha világítana a
nádas.
Napnyugta a vízparton. Itt is a nádas és a
lenyugvó nap a téma, ahol a napnak még
van egy utolsó kacsintása, mielőtt eltűnik.
Holnap megint visszajövök!
A Forgás, pörgés, áramlás- című fotón a
felhő mintha egy lendkerékből indulna ki,
forog jobbra, majd megtörik és pörög az
ellenkező irányba. Ritka jelenség.
A Kunhalom- című kép számomra azért
érdekes, mert ha a képre nézek, egy
hatalmas zöld mezőt látok, háttérben a
Kunhalommal, rajta két lovassal, az egész
térhatását a kép alján élesített fűszál adja.
A köd, mint természeti jelenség több
fotón jelen van. A Köd címűn a nap áttör
a ködfelhőn és bearanyozza a tájat, az
előtérben levő fát.
A napkelte képeken ugyanaz a téma,
mégis a fényviszonyok, a felhők más- más
hangulatot adnak a fotóknak. a Napkelte
3-ban a középen húzódó vízszintes
felhőcsík két részre osztja a képet. Teljesen
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különböző színeket látunk a felső és az
alsó részen.
A bujáki templomot említettem. A túrkevei
is szerepel több képen itt is.
Érdekes a Szélcsendben- című fotó,
amelyen egy új (a Jóskáé) és egy régi (a
templom tornyán lévő) szélkakas látható.
Ha jól szemügyre vesszük, feltűnik, hogy
ebben a szélcsendben a két szélmérő nem
egy irányban állt meg. Miért is?
A Befonva- című fotó története is érdekes.
Elkészült a fotó a függőfolyosón. Jóska
bemegy a szobába, szól Pirinek, gyere,
nézd milyen kint a felhőcsík, mintha
egy hajfonat lenne. Kimennek és a felhő
sehol. A soha vissza nem térő pillanatot
megragadni mindig kihívás egy fotósnak.
Ugyanezt a megismételhetetlen pillanatot
örökítette meg az Eső és villámlás éjfélkorkép. A fotó Zenit TTL filmes géppel
készült, ahol több érdekes fényjelenséget
is látok. Engem a kép bal felső sarkában
lévő ragadott meg. Mintha egy ufó tűnne
fel ott. Vagy a Légköroptikai jelenségkétoldali melléknap- címűben ahol, talán
három nap is van az égen.
A természet közelsége ragadja meg az
embert, amikor a Harmatosan c. fotót
nézem. Hát itt bizony hasalva készülhetett
ez a kép. Így látszanak a harmatcseppek a
hóvirágon.
A Hullámokkal tarkítva pl. azért érdekes,
mert az így kialakult felhők - ezt Jóskától
tudom- Túrkevén mindig ÉNY- DK
irányúak. Így van ez a 2008. január- fotón
is, ahol a felhők paplanszerűen terülnek el
a templom fölött.
Persze sok fotó van még, amiről nem
szóltam. Nem szóltam a téli képekről.
A Túrkeve arcairól a Túrkeve képeslap
összeállításon és még közel 40 fotóról.
Kérem, nézzék meg ezeket a fotókat,
merüljenek el a szépségükben, és találjanak
olyan érdekességeket, amelyre én nem is
gondoltam. Nemcsak szemtornát, hanem
figyelmet igénylő fotókat láthatnak.
Török István, Nyugalmazott
Címzetes általános iskolai igazgató
Elhangzott: Túrkeve, 2015. november 13.

Közügyek
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Felhívás
Túrkeve Város Képviselő-testülete 42/2011. (II.24.) 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/b. sz. alatti ingatlanának értékesítésére. Az ingatlan kikiáltási ára: 8.038.000.- Ft
+ ÁFA.
A pályázatokat 2015. december 14. 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 2015. december 15. napján 10:00 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).
Tisztelettel:
Katona István ügyvezető

MEGHÍVÓ!
Mezőgazdasági vállalkozásoknak!
Tisztelettel meghívjuk a Túrkevei Önkormányzat, a GoodWill Consulting Kft. és a
Multi Terra Kft. által megrendezésre kerülő AGRÁR Fórumára.
A FÓRUM TÉMÁJA:AZ AGRÁRSZEKTORT ÉRINTŐ VIDÉKFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATOK
IDŐPONT:2015. december 08. 10:00 óra
HELYSZÍN:Túrkeve Polgármesteri Hivatal Díszterme,5420, Túrkeve, Petőfi tér 1.

PROGRAM:
9:45 – 10:00 Regisztráció
10:00 – 10:05 Polgármesteri köszöntő
10:00 – 10:40 1300 milliárd forinttal
startolnak a vidékfejlesztési pályázatok.
Célok, prioritások, fejlesztések vagyis minden, amit tudni kell a hazai
gazdaságoknak!
11:20– 11:40 Energiahatékony
gazdaságok! Vagyis, hogyan
korszerűsítheti Ön is gazdálkodását.
11:40 – 12:00 Személyes konzultáció
szakembereinkkel.
Ha Ön is szeretné gazdaságát fejleszteni,
versenyképességét növelni, illetve
szeretné gazdáságának energia ellátását

hatékonyabbá tenni, akkor vegyen részt
Ön is a konferenciánkon.
A konferencián való részvétel
díjmentes, de előzetes regisztrációhoz
kötött!
Jelentkezés az alábbi elérhetőségek
egyikén:
e-mail: info@gwconsulting.hu
tel.: +36 1 321 11 73
GOODWILL CONSULTING KFT.MAGYARORSZÁG PIACVEZETŐ
PÁLYÁZATÍRÓJA
1162 Budapest, Timur u. 74.
www.gwconsulting.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A SIKERES KÖRNYEZET ÉS ENERGIA PROGRAM PÁLYÁZATOT
KÖVETŐEN ELKÉSZÜLTEK A KIVITELEZÉSI MUNKÁK A
TÚRKEVEI VÁNYAI AMBRUS GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS
KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
Túrkeve Város Önkormányzata idén sikeresen pályázott a Ványai Ambrus Gimnázium,
Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Kollégium épületeinek
energetikai fejlesztése megvalósítására. A pályázat az előző években fennálló állapotok
javítását és modernizálását tűzte ki célul.
A Project fizikai megvalósítása - a tervezési, engedélyeztetési feladatok és a közbeszerzési
eljárások lefolytatását követően - idén ősszel, 2015. szeptember 1-én indult el. A project
a Széchenyi 2020 program keretében 149.994.366,- Ft bruttó összköltséggel elkészült,
a diákok, kollégisták, dolgozók ma már modern, energia-hatékony és szép küllemű
épületekben folytathatják munkájukat, tanulmányaikat.
Amunkálatok során az épületek külső hőszigetelési rendszere teljes felújításra és
átalakításra került, új, külsőleg színezett hőszigetelő réteg építésével. A project
keretében a régóta esedékes nyílászárók cseréje is megvalósult. Ezen modernizálási
folyamatok eredményeképpen Túrkeve városa jelentős költségcsökkentő fejlesztést
valósított meg.
Az elkészült beruházás az önkormányzati célok szerint nagymértékben hozzájárul a
helyi fiatalok, sportolók komfortérzetének javulásához a jövőben.
A project megvalósítási ideje: 2015.09.01-2015.11.30.
Kivitelező: Hercsel-Konstrukt Kft.
Pályázat megnevezése: KEOP-5.7.0/15-2015-0280
Pályázat kiírója:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ahogyan a korábbi számban közöltük,
minden hónapban szeretnénk az EFI
(TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0015)
tevékenységéről beszámolni speciális
szakterületeket érintve, első blokkunkban
a pszichiáter szakorvos ad rövid
tájékoztatást az életellenes magatartásról.
Az öngyilkosság az emberi lét
legtragikusabb eseményének számít.
Minden
korban
és
kultúrában
előfordul, bár eltérő gyakorisággal.
Magyarországon a keleti, délkeleti
megyék
öngyilkossági
halálozása
2,5-3-szorosa a nyugati, északnyugati
régióknak. Az öngyilkosság mindenütt
a világon jóval gyakoribb a férfiak
körében. Az áldozatok 65-75%-a férfi, és
meghatározott periodikus tendenciákat
is mutat: tavasszal, a nap első felében
gyakrabban fordul elő. Szerencsére
nem mindegyik öngyilkossági kísérlet
végződik halállal. Szemben a befejezett
öngyilkossággal, a kísérlet a nők körében
sokkal gyakoribb.
Az öngyilkosság rizikófaktorai:
Elsődleges:(az egészségügyi ellátás
kompetenciájába tartoznak)
- Pszichiátriai betegség
- Megelőző öngyilkossági kísérlet a
családban
- Az öngyilkossági szándék, halálvágy
kommunikációja
Másodlagos: - Kora gyermekkori
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veszteségek (szülő halála, válás)
- Munkanélküliség, elszigeteltség
- Súlyos negatív életesemények
Harmadlagos: - Férfi nem
- Serdülő kor (fiúk), időskor (nők)
- Érzékeny periódusok (tavasszal,
menstruáció előtti időszak, a hajnali
órák)
Az öngyilkossággal szemben védelmet
nyújtó eszközök:
- Jó szociális és családi háttér
- Terhesség és a szülést követő egy év
- Nagyobb gyermekszám
- Gyakorló vallásosság
Az öngyilkosságok (kísérletek) közvetlen
előzményeként értékelhető:
- érzelmi beszűkülés
- az emberi kapcsolatok beszűkülése
- a harag saját személye ellen irányul
- öngyilkossági fantáziák
Ha az öngyilkosság veszélyét látja
valakin, hívja a 116-123-as ingyenes
telefonszámot és kérjen segítséget
szakembertől!
Dr. Tímár Erzsébet
pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11.
Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A SIKERES KÖRNYEZET ÉS
ENERGIA PROGRAM PÁLYÁZATOT
KÖVETŐEN BEFEJEZŐDTEK
A KIVITELEZÉSI MUNKÁK A
TÚRKEVEI KISS KÁLMÁN VÁROSI
SPORTCSARNOKBAN
Túrkeve
Város
Önkormányzata
idén sikeresen pályázott a Túrkevei
Városgondnokság
Nonprofit
Kft.
által működtetett Konyha, Ebédlő és
Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok
épületeinek energetikai fejlesztésének
megvalósítására. A pályázat az előző
években fennálló állapotok javítását és
modernizálását tűzte ki célul.
A Project fizikai megvalósítása - a
tervezési, engedélyeztetési feladatok és
a közbeszerzési eljárások lefolytatását
követően - idén ősszel, 2015. szeptember
1-én indult el. A project a Széchenyi
2020 program keretében 109.877.390,Ft bruttó összköltséggel elkészült.
A munkálatok során az épületek külső
hőszigetelési rendszere teljes felújításra
és átalakításra került, új, külsőleg
színezett hőszigetelő réteg építésével.
A project keretében a régóta esedékes
nyílászárók cseréje is megvalósult.
Ezen
modernizálási
folyamatok
eredményeképpen
Túrkeve
városa
jelentős költségcsökkentő fejlesztést
valósított meg.
A beruházás az önkormányzati célok
szerint nagymértékben hozzájárul a helyi
fiatalok, sportolók komfortérzetének
javulásához a jövőben.
A
project
megvalósítási
ideje:
2015.09.01-2015.12.15
Kivitelező: Valkür Kft.
Pályázat megnevezése: KEOP 5.7.0/152015-00328
Pályázat kiírója:Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
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Sajtóközlemény

KLEBELSBERG
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÍZMILLIÁRDOS
OKTATÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT A
GYEREKEKÉRT
A
gyerekeknél
kamatozik
a
tudásmegosztás és a fenntartó által véghez
vitt minden egyes fejlesztés – emelte ki
Czunyinédr. Bertalan Judit köznevelésért
felelős
államtitkár
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK)
Köznevelés az iskolában projektjének
zárókonferenciáján. A tízmilliárd forintnyi
európai uniós forrásból finanszírozott
oktatásfejlesztési program több mint
kétszázezer diákot, tanárt és szülőt ért el
az elmúlt majdnem másfél tanévben.
Az elmúlt évek egyik legsokoldalúbb
oktatásfejlesztési programját valósította
meg 2014-től kezdve az állami
iskolákat fenntartó KLIK. A TÁMOP3.1.4.B-13/1-2013-0001 jelű, Köznevelés
az iskolában című projekt ösz-szesen
tízmilliárd forintnyi európai uniós forrás
felhasználásával az ország valamennyi
tankerületének több száz iskolájába
jutott el. Az egyes modulok a tanároknak
szakmai segítséget, a gyerekeknek pedig
életre szóló élményeket jelentettek.
Czunyiné dr. Bertalan Judit, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
köznevelésért
felelős
államtitkára
be-szédében
a
KLIK-nek,
mint
tudásbázisnak a szerepét hangsúlyozta.
„Az intézményfenntartónál az állami
iskolarendszerről
összpontosuló
tudásmennyiség elősegítette a források
célzott felhasználását. Így segíthet-tünk
azoknak az intézményeknek, amelyek
a korábbi években nem vettek részt
fejlesztési projektekben és ki tudtuk
választani azokat az iskolákat is, amelyek
példamutatóan
kezdeményezőek
és
innovatívak, hogy tudásukat közkinccsé
tegyük Emellett kulcsfontosságú volt,
hogy a programokba bevont szülőknek
egy másik keresztmetszetet tudtuk mutatni
az iskoláról. A gyermekeink szinte több
időt töltenek a pedagógusokkal, mint a
szüleikkel, ezért utóbbiakat nyilvánvalóan
kiemelten érdeklik mindazok a dolgok,
amik az intézmények falai között történnek
és amelyeket most megismerhettek”.
„Egy gyönyörű projektidőszak végére
érünk, amelyben összesen 42 milliárd forint
forrást használhatott fel a KLIK, ennek
közel negyedét a Köznevelés az iskolában
program keretében” –adott tágabb
kitekintést összegezésébenHanesz József,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

elnöke. „Jelenleg egy átmeneti korszakot
élünk. Nagyon sikeres projekteket
zárunk, amelyek az állami iskolák több
százezer diákját meg-mozgatták, ezzel
párhuzamosan pedig készítjük elő az új
európai uniós költségvetési ciklus terveit.
Az eddigi tapasztalataink kiaknázásával
még sikeresebb programokra számítok,
amelyek többsége a fenntartásra leginkább
jellemző infrastrukturális fejlesztésekről
fog szólni – vetítette előre a közeljövőt az
elnök.
A Köznevelés az iskolában projekt
kulcseseményeit taglalva Kajdi Ákos,
a KLIK Pályázatkezelő Főosztályának főosztályvezetője három pillérről
beszélt„Egyrészt kézzelfogható segítséget
kaptak a leghátrányosabb helyzetű térségek
iskolái, amelyeket objektív paraméterek
alapján, rászorultsági alapon választottak
ki. Más-részt megteremtődött az iskolák
birtokában lévő szakmai-módszertani
tudásvagyon kiaknázásának és megosztásának lehetősége, aminek révén az
egyes iskolák sikeres módszereihez a többi
intézmény is hozzáfér-hetett. Harmadrészt
pedig a fenntartói háttér is fejlődött,
rugalmasabb működést és kevesebb
adminisztráci-ós terhet eredményezve.”
A projekt leglátványosabb elemei a több
száz iskolát megmozgató modulok voltak.
A módszertani innováció keretében például
299 ún. mentoráló intézményt választottak
ki, amelyek olyan kipróbált és bevált
pedagógiai módszereket alkalmaztak,
amelyeket más iskolák is sikerrel építhettek
be a napi gyakorlatukba. Ezeket nyilvános
tanórákon és szakmai műhelymunkákon
mutatták be az érdeklődő kollégáknak.
Közel hatvanezer pedagógus vett részt
ezeken a sajátos önképzőkörökön és
összesen 378 olyan iskola volt, amely
a mentoráló intézmények szakmai
támogatásával át is vett egy vagy több
mintaértékű modellt.
Közel kétszázezer diáknak, tanárnak és
szüleiknek jelentettek életre szóló élményt
a partnerség és hálóza-tosodás modul
eseményei. A tavalyi tanévben több száz
különféle közösségi eseményt szerveztek,
köztük néhány egészen nagyszabásút:
a fővárosi bazilika előtti téren például
hétszáz gyerek táncos flashmobját láthatták
az arra járók. De nem csak Budapesten
voltak események: az ország minden
tankerületében ki-rándulások, sport és
kulturális programok, családi napok
és flashmobok sorára került sor. Ezek
ráadásul fontos üzeneteket is közvetítettek
sokszor játékos formában. Olyan aktuális

és sokakat érintő problémák megelőzését
célozták, mint a kábítószer-fogyasztás, a
túlzásba vitt internethasználat vagy éppen
a közös-ségi aktivitás hiánya.
A projekt harmadik része a leghátrányosabb
helyzetű
térségek
oktatásügyének
segítésére fókuszált. Az intézményi
fejlesztés modul pályázatán előbb kísérleti
jelleggel néhány Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei, majd további térségekből
összesen 171 iskolát választottak ki.
Ezekben a helyi pedagógusok a szakmai
mentorok
támogatásával
fejlesztő
csoportokat alakítottak ki, amelyek
felmérték azokat a területeket, ahol a
leginkább szükség van előrelépésre. A
modul pedig az oktató-nevelő munkát
támogató eszközökkel, valamint különféle
utazó szakemberek (gyógypedagógusok,
pszichológusok, pedagógiai asszisztensek
stb.) révén szaktanácsadással segítette
a tantestületet. A megtartott fejlesztő
foglalkozások segítették a lemaradás
által fenyegetett diákok felzárkózását,
hogy ők is versenyképes tudás birtokában
fejezhessék be az iskolát.
A fejlesztések további elemei a KLIK
szervezetét és informatikai hátterét
érintették. Felállt a több mint 2201
köznevelési
intézmény
működését
összehangoló rendszer, amely HR, tanügyi,
beszerzési
és
vagyongaz-dálkodási
részegységekkel is rendelkezik. Ezek
együttesen hatékonyabb munkaszervezést
és takaréko-sabb, átláthatóbb gazdálkodást
tesznek lehetővé. A rendszert kiegészítő
intranet pedig belső kommunikáci-ós
és vezetői tájékoztatási csatornaként a
KLIK központ és a tankerületek közötti
információáramlást gyorsítja fel.
A Köznevelés az iskolában uniós forrásból
megvalósuló kiemelt projekt átfogó
célja, hogy javítsa az állami köznevelési
intézményekben folyó munka minőségét,
hatékonyságát, s ennek eredményeként
a
gyerme-keknek
kiegyensúlyozott,
fenntartható oktatási rendszert teremtsen.
A fejlesztések öt jelentős területen
zajlanak:
intézményi
fejlesztés,
módszertani innováció, partnerség és
hálózatosodás,
szervezetfejlesztés,
valamint rendszerszervezés.
A projektről bővebb információ a www.
klik.gov.hu/kozneveles-az-iskolaban
oldalon olvasható.
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Dr. Thodory Zsolt

Szemes Attila

Fogadóórát tart

Fogadóórát tart

2015. december 15-én, kedden 8:00-9:00-ig
A Polgármesteri Hivatalban

2015. december 15-én, kedden 8:00-9:00-ig
A Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztató

Közlemény

Önkormányzati képviselő

a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
(2016) elbírálásáról
Túrkeve Város Önkormányzata 2015. november 26-án
döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat (2016) elbírálásáról.
A beadási határidőig 52 érvényes pályázat került benyújtásra,
melyből 48 „A” típusú, 4 „B” típusú pályázat volt.
Valamennyi pályázó 3000 Ft/ hó támogatásban részesült.
•Az „A” típusú pályázatot benyújtók 10 hónapon át,
(két egymást követő tanulmányi félév),

Önkormányzati képviselő

Országos Egészségügyi Információs Központ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút
Egyesület egészségesek és betegek részére információs
központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási
folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül
személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély
szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az
egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám:
70-884-5879
70-389-4178

•a „B” típusú pályázatot benyújtók -eredményes felvételt
követően – 3 x 10 hónapon át ( hat egymást követő
tanulmányi félév) számíthatnak az ösztöndíjra.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat céljára - az előző évek
„B”típusú pályázatainak kötelezettségeit is figyelembe véve - 1
755 000 Ft pályázati támogatást ítélt meg, melynek forrása a
2016. évi költségvetés.
Túrkeve Város Önkormányzata

Gratulálunk Kovács Sándornak aki az „Év tetője” nívódíjban
részesült, s ezt követően pedig az Épületszigetelők, Tetőfedők
és Bádogosok Magyarországi Szövetsége nemzetközi díjra is
jelölte. Amint az október utolsó napjaiban rendezett németországi
díjkiosztó gálán kiderült, az egész világon nem találtak még egy
ilyen tökéletes tetőt, mint Kovács Sándor alkotását.
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Az “Élő népművészet” országos pályázatot a Hagyományok
Háza, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége hirdette meg.
A Népi Díszítőművészeti Szakkör 3 kunhímzéses párnája és 1
úrhímzéses terítőjét a szakmai zsűri beválogatta a XVI. Országos
Népművészeti Kiállítás mintegy 1700 alkotása közé. Ez nagy
elismerés az idén 40 éves jubileumát ünneplő szakkör életében.
A kiállítás megnyitója 2015. október 29-én volt Budapesten, a
Néprajzi Múzeumban.
A XVI. Országos Népművészeti Kiállítást az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatta.
A kiállítás megtekinthető a Néprajzi Múzeumban (Budapest,V.
Kossuth tér 12.) 2016. március 27-ig.

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a Művelődési Házban
2015. december 9-én (szerda) 8:00 - 13:00 óráig.

TÚRKEVE

Tűzoltóság, sport
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f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink! Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt
időszak jelentősebb eseményeiről. Október 27-én és 28-án
egységünk tűzriadó gyakorlatot hajtott végre a Kálmán király,
Deák, Széchenyi, valamint a Dr. Nánási úti óvodákban. A
pedagógusok és gyerekek közreműködését, ezúton is köszönjük.
Október 28-án az esti órákban jelzés érkezett, miszerint a
Sebestyén Kft. szárító berendezésében izzást, füstöt észleltek.
Egységünk a helyszínre vonult, majd a mezőtúri kollégák és
az ott dolgozó munkások segítségével a tartályt kiürítettük,
az izzást megszüntettük. Október 29-én Szolnokon a MÁV
és a Katasztrófavédelem közös tűzoltási gyakorlatot tartott,
amelyen meghívott vendégként tapasztalatszerzés céljából részt
vettem. Október 30-án újabb jelzés érkezett, miszerint a Toldi
Miklós utcában, egy családi ház egyik helyiségében az ajtófél
lángra kapott. Kiérkezésünkig a lakók a tüzet megfékezték, az
utómunkálatokat és adat felvételezést elvégeztük, az anyagi
kár, jelentős volt. November 3-án a strandfürdőhöz kérték a
segítségünket a termálvíz kútfejének karbantartásához. Egységünk
szivattyú segítségével visszafojtotta a kútból feltörő termálvizet,
amíg a tolózár cserét sikeresen elvégezték. Ugyanezen a napon
az orvosi rendelőben tűzriadó gyakorlatot hajtottunk végre.
Köszönjük a gyakorlaton részt vevő háziorvosok és asszisztensek
türelmét. November 6-án, az esti órákban a rendőrség kérésére,
a mezőtúri országút mentén, közúti balesetből származó olajfolt
eltávolításában segítettünk. November 7-én a kora reggeli
órákban egy áruszállító kisteherautó a Rákóczi úton, a rossz látási
viszonyok miatt árokba csúszott. Egységünk kiérkezés után a
gépjárművet kivontatta az árokból. Személyi sérülés nem történt,
anyagi kár nem keletkezett. November 9-én a városunkban
létesített tűzivíz tározók időszakos felülvizsgálatát végeztük
el. November 10-én a mezőtúri kollégákkal együttműködve, a
mezőtúri főiskola pincéjében tartott, füst szimulációs gyakorlaton

vettünk részt, gyakorolva a légzőkészülék használatát, valamint
a füsttel telített épületben való beavatkozások szabályait. A
délutáni órákban jelzés érkezett, miszerint a Ducza temetőben
egy nagyméretű fa a sírok elé dőlt, veszélyeztetve az ott dolgozó
munkások testi épségét. Egységünk a helyszínre vonult, és
a veszélyt megszüntette. Szerencsére személyi sérülés nem
történt, anyagi kár nem keletkezett. November15-én tűzjelzést
kaptunk, a lovarda mögötti külterületen az ott összehordott gaz,
avar, gally lángra kapott. Kiérkezésünk után erőgép segítségével
a tüzet megfékeztük, anyagi kár nem keletkezett. November
23-24-25-én a strandfürdő mellett lévő területen szerelési
gyakorlatokat hajtottunk végre. Egész hónapban folyamatosan
segítettünk városunk intézményei, és a lakosság kérésére száraz
ágak, veszélyes fák eltávolításában. Többek között: a Ványai
Ambrus Gimnázium, Dr. Nánási úti, és Deák F. utcai óvodák,
Liget u, Dr. Balogh J. u, Mikszáth K. u, Munkácsi u, Kismalom
u., Gajzágó S. u. Szénási u. Bojtor u. Setét M. u. Rákóczi u.
Kölcsey u. Soós I. Kossuth u. Vass u. Kisújszállási utcákban.
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a közelgő ünnepek
alatt a fokozott figyelmet fordítsanak a gyertyák, csillagszórók,
világító és hőtermelő berendezéseikkel kapcsolatban. Köszönöm
mindazoknak a támogatását, akik hozzájárultak az elmúlt év
során szervezetünk munkájához, támogatták tűzoltóságunk
tevékenységét. Kívánok valamennyi olvasónknak, valamint
támogatónknak kellemes ünnepeket, eredményekben gazdag
boldog és nem utolsó sorban káreset mentes új évet!
Elérhetőségeink:
Személyesen: Túrkeve Táncsics M. Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
Sörös Tibor pk.

Judos Hírek

Országos Magyar Bajnokságok.
Elsőnek a diák “A” korcsoportosoknak került megrendezésre
Tatán, ahol Magyar Gréta a VII. helyezést szerezte meg.
Következő hétvége ismét Tata, Diák “B” korcsoportban Fekete
Viktória és Nádudvari László indult. Viki harmadik, Lacika V.
helyen végzett .
Sajnos Kovács Zoltán sérülés, Balogh Sándor betegség miatt
nem tudtak indulni a bajnokságon.
Diák “C” korcsoportban Lénárt István Országos Magyar Bajnoki
címet szerezte meg.
Az egyéni küzdelmek végeztével került sor a régiók közötti

csapatbajnokságra. Régiónk fiú csapata sajnos nem tudott
“teljes sor”-ral kiállni, három súlycsoportban üresen álltunk
fel, így minden fordulót 0:3 hátránnyal kezdtük. A nehezítő
körülmény ellenére a lelkes kis csapat a négy fordulóból hármat
magabiztosan, kimondottan élvezetes mérkőzésekkel hozni
tudott. A negyedik fordulóban a szintén veretlen Budapesti régió
(BRJSZ) csapatával állhattunk szemben. A döntővé emelkedett
fordulóban sem álltunk távol a végső győzelemtől, de a nullhármas hátrány behozhatatlannak bizonyult, a fordulót, ezzel a
diák “C” korcsoportos régiós csapatbajnokságot a BRJSZ csapata
nyerte. Fiú csapatunk az előkelő második helyet mondhatta
magáénak.
Túrkeve VSE. 55 egyesületből 13.-ként zárt.
Budapest bajnoka: Ferencz Janka, Lénárt István.
Budapest bajnoki helyezéseket értek el: Fekete Viktória II,
Nádudvari Emese V, Kovács Zoltán VII, Balogh Sándor VII,
Horváth Csongor V, Nádudvari László V.
Évünket ezzel befejeztük. Köszönet mindenkinek, aki segítette a
munkánkat.
„ Az lesz a győztes, aki talpon marad.
Gátat nem ismer, mindig előre halad.
Nem tartja vissza soha semmilyen ellenfél,
AKI nem fél, és mindent túlél.”
Tisztelettel: Ozsváth Attila
A képen: Lénárt István Országos Magyar Bajnok
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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
Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én megoldom!
Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján
14

TÚRKEVE

2015. DECEMBER

Programajánló
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Újszülöttek városunkban

Bíró Benett, a.n.: Bíróné Mihály Marianna

Bodó Nadin, an.: Bodóné Nagy Edit

Kiss Gergő Kadosa, a.n.: Kiss Simon Edit

Takács Csenge, a.n.: Kormos Kitti
Továbbra is várjuk az újszülöttekről készült képeket az
ujsagturkeve@gmail.com e-mail címre.
TÚRKEVE
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