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2016. JÚNIUSKépriport

Bár jobbára borongós volt az időjárás a XVIII. Kevi 
Juhászfesztiválon, a résztvevők hangulatán ez egyáltalán 
nem látszott meg. Szombaton 176, vasárnap 90 bográcsban 
főtt  a  jóféle  birkapörkölt  és  más  ínycsiklandozó  népi  eledel,  
szerencsére  el  is  fogyott  gyorsan,  mindkét  napon.  Több  ezren 
látogatták a programokat, még a hűvösebb esti órákban is megtelt 
a fesztiválszínpad előtti tér, és egészen késő éjszakáig kitartottak 
a mulatni vágyó városlakók és idelátogató vendégek. A színpadi 
programokban  minden  korosztály  és  ízlés  találhatott  kedvére 
valót, a juhászfesztivál jellegéhez illő kitűnő népzenei előadókon 
át az országosan ismert sztárokig, rocktól a hip-hopig, néptánctól 
showtáncig. Az esti nagykoncerten, szombaton a Balkán Fanatik, 
vasárnapa Kárpátia Zenekar pörgette fel a közönséget.
A  hagyományos  kirakodóvásáron  népművészek  és  kézművesek 
kínálták szebbnél szebb portékáikat, reméljük sikerrel!
A  főzőverseny  zsűrije  az  idén  is  nehéz  helyzetben  volt,  volt 
bőven miből választani, de derekasan megbirkóztak a feladattal. 
Köszönet illeti ezért Tóth Lajos Kunkapitányunkat, Csányi 
Sándor és Rácz Túrkevei Lajos mesterszakácsokat. A főzőverseny 
nemcsak  azért  nagyon  fontos  része  a  juhászfesztiválnak,  mert 
szeretünk enni, hanem ez még valóban élő hagyomány. 

A birkapörkölt főzésének módja apáról fiúra, sőt leányra is száll, 
minden család büszke saját főzőtudományára.  A vendégeink 
pedig örülnek, hiszen jobbnál jobb étkek közül válogathatnak. 
A pörköltek mellett kitűnő sajtok is illatoztak a vásáron, a 
lekvárokról,  szörpökről,  mézekről,  süteményekről,  lángosokról, 
langallókról és kürtős kalácsokról már nem is beszélve. 
Elmondhatjuk  hát,  hogy  az  idén  is  jó  hangulatban  telt  a  Kevi 
Juhászfesztivál. Gratulálunk a főzőverseny győzteseinek, néhány 
át nem vett díj a Művelődési Házban várja még a gazdáját.
(Erről külön listát is közlünk a 4. oldalon.)
Megköszönjük a szervezésben részt vevő dolgozóknak, 
önkénteseknek az áldozatos munkát. Külön is köszönjük 
a jószívvel felajánlott anyagi és természetbeni támogatást 
mindazoknak, akik ezzel járultak hozzá a fesztivál sikeréhez.

Köszönjük  vendégeinknek,  hogy  megtisztelték  a  rendezvényt, 
jöjjenek el jövőre is!

Kovács István
A Madarász Károly Művelődési Ház és

Városi Könyvtár igazgatója, a fesztivál főszervezője

A XVIII. Kevi Juhászfesztivál
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Köszönjük a képeket Gyarmatiné Forgács Évának
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2016. JÚNIUSBeszámolók

2016. 05. 14. szombat

Kevi birkapaprikás
Arany fokozat:
17 – es: Gyökös Marcell, Túrkeve
20- as: Bordács Lajos, Túrkeve
40- es: Kovács Terézia, Túrkeve
Ezüst fokozat:
88-as: ifj.Lénárt István,Túrkeve
122- es: Bernát Zoltán, Karcag
160- as: Doma Viktória, Karcag
Bronz fokozat: 
6- os:……………………………
77- es: …………………………..
108- as: Rácz Zsombor, Túrkeve

Népi ételek- kunsági ízek
I. helyezett: 24-es: Raffael 
Aranka,Szolnok (Tyúkos káposzta)
II. helyezett: 25-ös: Nagy Lajos, Karcag 
III. helyezett: 3-as: Deák Ferenc, Karcag 
(Csülkös pacal)

Szíveslátás, vendéglátás
58-as: Rácz Attila, Budapest

Különdíjak:
3A Takarékszövetkezet pénzdíja a legjobb 
birkafőzőnek: 73-as: ifj. Tóth Tibor, 
Túrkeve
Lesi Árpád- Kunszentmiklós 
polgármesterének ajándéka: 
„Fütyülős Team”- Czeglédi Béla, Túrkeve
Jankó István (zsűri tag) ajándéka: „A 
legfiatalabb csapat” részére:
81-82-es csapat: „Gatyások”-Nagy Imre 
Máté, Túrkeve

2016. 05. 15. vasárnap

Kunsági birkapörkölt
Arany fokozat:
41 –es: Csontos György, Karcag
45-ös: Dr. Wyszoczky Ferenc, 
73-as: Murányi Dóra, Túrkeve
Pénzdíjas legjobb birkafőző: 74-es- 
BernátZoltán, Karcag

Ezüstfokozat:
34-es: Kelemen Tamás, Túrkeve
54-es:…………………………..
57-es:…………………………..
Bronz fokozat:
22-es: Kántor Lajos, Túrkeve
42-es: Kovács Károly, Túrkeve
77-es: Kovács Sándor, Túrkeve

Népi ételek- kunsági ízek
I. helyezett:  72-es-András Istvánné, 
Kenderes (Töltött káposzta)
II. helyezett: 78-as- Köteles Sándor, 
Túrkeve (Kakas pörkölt) 
III. helyezett: 80-as Köteles Sándor, 
Túrkeve (Töltött káposzta)
Szíveslátás, vendéglátás
18-as Ujj Tünde és Ressinka Petra, 
Kisújszállás

Gratulálunk a nyerteseknek! Még 
keresünk néhány főzőt, akik nem vették 
át az ajándékot, a Művelődési Házban 

várjuk őket. 
(Túrkeve, Táncsics M. u. 16.)

A XVIII. Kevi Juhászfesztivál 
főzőversenyének díjazottjai

Nagyon jó hangulatban telt a Gyermeknap a Ligetben. A gyerekek 
szórakoztatására volt tornyos légvár, csúszdás ugráló, mesevonat, 
lufihajtogatás,  arcfestés,  pónifogat,  vidám  Csiga-  Duó  koncert, 
vásári bábjáték Paprika Jancsival és az ördöggel.  Fekécs Gábor 
Mezőtúrról érkezett harci járműveivel, amit az apukák, fiúk, de 
még  a  lányok  is  kipróbáltak  szép  számmal. A  helyi  tűzoltóink 
segítségével, játékosan most is lehetett „tüzeskedni-vizeskedni”. 
Szebbnél szebb ékszereket, játékokat készíthettek az ügyes kezű 
gyerekek a kézműves asztaloknál. Sipos Sanyi bácsi vezetésével 
zajlott a sakkverseny. (Lányok hol voltatok?) Ennek az eredménye 
a következő lett: 
Alsó tagozatos fiúk:
1. Szilágyi István Petőfi S. Ált. Iskola 4. o.
2. Juhász- Nagy Kornél, KNI Református Ált. Iskola 1. o.
Felső tagozatos fiúk:
1. Bacskai László Béla, KNI Református Ált. Iskola 6. o.

2. Tóth Alex, KNI Református Ált. Iskola 5. o.
3. Zagyva Krisztofer, KNI Református Ált. Iskola 5. o. 
és Fias Tamás, KNI Református Ált. Iskola 5. o.
Felsős lányok: 
1. Vágó Eliza, KNI Református Ált. Iskola 8. o.
Középiskola:
1. Simon Kálmán
Köszönjük Túrkeve Város Önkormányzatának és Fekécs 
Gábornak a támogatást, Sipos Sanyi bácsinak az önkéntes munkát, 
a Tűzoltó Egyesületnek a ki- és bepakolásban nyújtott segítséget, a 
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár, a Túrkeve 
Televízió dolgozóinak pedig a munkáját.
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát, senki nem maradt 
ki semmi jóból!

Kovácsné Kovács Erzsébet
Művelődésszervező

Városi Gyermeknap
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TÚRKEVE 2016. JÚNIUS Polgármesteri tájékoztató

Lapzárta: július 25.
e-mail cím: 

ujsagturkeve@gmail.com
Postaláda: Táncsics m. utca 1.

A Túrkeve újság júliusi és augusztusi 
lapszáma összevont formában jelenik meg 

augusztus elején. 

A képviselő-testület május 26-án tárgyalta a 2015. évi költségvetés 
teljesítését,  zárszámadását.  Nem  egy  könnyű  olvasmány.  Nem 
is  szeretném  a  teljes  tartalmat  ide  idézni,  van  azonban  egy 
tétel,  melyet  a  napirend  tárgyalásánál  Szemes  Attila  képviselő 
úr  kiemelt,  és  valóban  kiemelésre  méltó.  Ez  az  önkormányzati 
vagyon alakulásáról szóló rész. Az önkormányzat nemzeti 
vagyonba tartozó befektetett állományának értéke 7,266 milliárd 
Ft, az előző évhez viszonyítva 964 millió forint a növekedés. Ez 
a közel egymilliárd forintos növekedés azt jelenti, hogy egy év 

alatt több, mint 15 %-kal nőtt a város vagyona. A növekedés a 
nagyberuházásoknak köszönhető, hiszen 2015-ben került üzembe 
helyezésre  a  Petőfi  Iskola  felújított  tornaterme;  a  Városháza 
tetején  található  napelemes  rendszer;  a  Ványai  Gimnázium  és 
Szakközépiskola,  Kollégium,  Étterem,  Konyha  és  Sportcsarnok 
energetikai felújítása; továbbá a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok 
tetejének felújítása. Ezért dolgoztunk, ezért dolgozunk ebben az 
évben és a következőkben is. Köszönöm mindenkinek, aki ebben 
a segítségünkre volt!

Az egyik kereskedelmi televízió  „Házon kívül” című műsorának 
stábja  forgatott  Túrkevén.  Témájuk  a  városunkba  vezető  utak 
állapota volt. Készséggel álltam a forgatócsoport rendelkezésére.  
Molnár  Mónika  és  Balogh  Sándor,  a  márciusi  demonstráció 
szervezői szintén részt vettek a felvételen. 
Bár közel sem tökéletes az út, május elején az állami közútkezelő 
kérésemre  –  a  Juhászfesztiválra  való  tekintettel  –  előre  vette  a 
hozzánk vezető utak kátyúzását. Fel-alá kocsikáztunk a stábbal 
Túrkeve  és  Mezőtúr  között,  eközben  válaszoltam  a  szerkesztő 
kérdéseire. Közel negyven percet beszélgettünk, ebből 15 
másodperc  került  be  a  műsorba.  A  műsor  koncepciója  egész 
más volt, mint amire számítottunk. Sokkal inkább egy dunántúli 
útfelújítás megkérdőjelezése, mintsem a mi törekvéseinknek 
a  megkönnyítése  „jött  le”  a  képernyőről.  Szinte  biztos,  hogy  a 
nagyon  lyukas  útra  számítottak,  ez  a  foltozott  felület  nem  volt 
kellő  ellenpont.  Néhány  információ,  melyről  készült  felvétel, 
de adásba már nem került: a Mezőtúr – Túrkeve - Kisújszállás 
(4202.  számú)  és  a  Túrkevéről  a  46.  sz.  főútra  vezető,  4203- 

számú út felújítása napirenden van.  Az idei esztendőben a 
műszaki tervezési folyamatok zajlanak. A kivitelezés a következő 
esztendőre  esik,  a  4203.  sz.  út  esetében  több  ütemben,  de  jó 
eséllyel az összes kritikus útszakaszt érintve. A felújítás a TOP 
pályázati rendszerben, Uniós forrásból készül el. A megye négy 
országgyűlési képviselője külön 10 milliárd forintos keretet kért 
Jász-Nagykun  Szolnok  megye  útjainak  felújítására  a  következő 
évi  költségvetés  terhére.  Erről  Boldog  István  képviselő  úr  a 
mezőtúri Kormányablak átadásán beszélt.
Felmerült a riport során, hogy Fideszes polgármesterként miért 
vettem  részt  a  demonstráción.  Elmondtam,  hogy  a  lakosságnak 
igaza volt, igaza van, amikor az úthálózatot kritizálja. A 
polgármesternek pedig az a dolga, hogy a településén élők érdekét 
képviselje, minden lehetséges eszközzel. Ha épp kormánypárti a 
polgármester, talán 1-2 ajtó könnyebben nyílik...

Vida Tamás
polgármester

Zárszámadás

Házon belül

Polgármesteri tájékoztató

Balogh Sándort 
köszöntjük 

90. születésnapján.

Trencsényi László az 1956-os Magyarok 
Világszövetségének elnöke, túrkevei látogatása 

alkalmával felkereste régi barátja Varga Mihály sírját
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2016. JÚNIUSKultúra

Ünnepi közgyűlésre hívta a Túrkevéért 
Alapítvány kuratóriuma alapítóit, 
támogatóit, az  Alapítvány tevékenysége 
iránt érdeklődőket május 21-re az Egressy 
Béni Zeneiskolába.
A Hazám-ária elhangzása után zeneiskolás 
növendékek kedves műsorral köszöntötték 
a közgyűlést.
Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt 
Túrkeve Város polgármestere, Vida 
Tamás, városunk díszpolgára, Kórizs 
István, dr. Ondavay Tibor főesperes, pápai 
prelátus, Mitykó Zsolt testvérvárosunk, 
Mezőhegyes jelenlegi és Kovácsné dr. 
Faltin Erzsébet korábbi polgármestere. 
Velünk  ünnepelt  Fórizs  Ágnes  mezőhéki 
polgármester, valamint Kádár Anikó a 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője is.
Civil szervezetünk alapító tagjainak 
sorában köszöntöttük az életének 93. 
évében járó Sugár Ferencné Teruska nénit, 
aki ötleteivel, védő, óvó figyelmével 
tüntette ki alapítványunkat a negyed 
évszázad során.
Elfogadta  a  meghívást  ifj.  Gábor  Ferenc, 
aki édesanyjával, Gábor Ferenc költő 
özvegyével  a  92.  életévében  járó  Erzsike 
nénivel és egy unokahúgával érkezett 
hozzánk Nagyszalontáról.
28  alapító  tagunk  már  nem  ünnepelhetett 
velünk, emléküknek néma főhajtással 
adóztunk: Bagi Barnabásné, Balogh 
Márton, Csíder Sándor, Csízi András, 
Daróczi  Imre,  Fias  Lajos,  Finta  Sándor, 
Földvári László, Gaál Tibor, id.Havancsák 
Gyula,  Kazinczi  Ferenc,  Kalmár  Zoltán, 
Koszna  Mihály,  Márföldi András,  Módis 
László, Nagy András, Nagy Károly, Nyitrai 
Sándor, Nyitrai Sándorné, Pozsonyi 
Katalin, Rácz Kálmánné, Rácz Tamás, 
Somogyi Istvánné, Szilágyi Györgyné, 
Szilágyi Istvánné, Szilágyi Károly, Szőke 
Péter és Zilahy Jánosné.
Dr. Szabó Zoltán a Túrkevéért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke emlékezett és 
emlékeztetett  az  elmúlt  25  esztendőre. A 
jelenlévők közül sokan a saját élményeikkel 
tették teljessé a visszatekintést.
A  szavak  elszállnak,  a  negyed  évszázad 
történései azonban megörökítődtek a 25 év 
a városért, Túrkevéért című könyvben. 
A kiadványt írta és szerkesztette dr. 
Szabó Zoltán. Felelős kiadó a Túrkevéért 
Alapítvány  kuratóriuma. A  könyv  a  KIS-
ÚJ-LAP KFT nyomdájában készült. 
Felelős vezető Farkas Zsolt.
Közel hatvanan anyagiakkal is támogatták 

25 év a városért, Túrkevéért
a  kiadvány  megjelenését,  az  Alapítvány 
egész éven át tartó jubileumi programjait. 
Negyvenhárman tollat ragadtak, leírták 
véleményüket, élményeiket, melyek a 
Túrkevéért  Alapítványhoz  kapcsolódnak. 
Sokan fényképekkel járultak hozzá a 25 év 
történéseinek áttekintéséhez. Mindennek 
köszönhetően  vehettük  kézbe  az  ünnepi 
közgyűlésen a 25 év a városért, Túrkevéért 
című,  szép  kivitelben  megjelenő,  színes 
fényképekkel illusztrált könyvet.
A testvérvárosunkhoz, Nagyszalontához 
fűződő kapcsolatunk bizonyságául egy 
három éve történt nagyszalontai találkozó 
részleteit elevenítettük fel, amikoris Gábor 
Ferenc költő szobrának – melyet dr. Szabó 
Zoltán ajándékozott Nagyszalontának – 
felavatására érkeztünk Arany János és sok 
más jeles személyiség „szülőhelyére”.
Ezután a Sulijog című 14 részes kisfilmből 
láttunk egy részt. Majd beszélgetés 
kezdődött. A film szereplői – akkor 
nyolcadikos petőfis diákok ma már 
anyukák-, gyermekjóléti szakemberek, 
diákvezetők, a diákönkormányzatot segítő 
pedagógus és a jelenlévők részvételével.
Sokunk véleményének elmondására sajnos 
időhiány  miatt  nem  kerülhetett  sor.  S  ha 
születésnap,  akkor… A  születésnapi  torta 
felirata  a  25  éves Túrkevéért Alapítványt 
köszöntötte.
Még aznap este 18 órától a budapesti Hold-
kórus volt a vendégünk a Zeneiskolában. 
Varázslatos koncertnek voltunk részesei. A 
tizenöt fiatal egyszerűen magával ragadta 
a hallgatóságot…  A karnagy Fehérváry 
Péter volt.

Másnap a református templomban 
folytatódott az ünneplés. Az ünnepi 
istentiszteleten a nagyszalontai Mikló 
István Boldizsár Egyházmegyei 
Katechetikai előadó hirdetett igét. 
Gondolatai az egységről szóltak 
mindnyájukhoz. Ezután a nagyszalontai 
református iskola diákjainak koncertjét 
hallgattuk meg.
A kedves vendégek ellátogattak a 
Nagyszalonta-parkba,  megnézték  a  Kút-
skanzent. A Sinka István téren emlékeztek 
a szintén nagyszalontai születésű költőre. 
Elkísértük őket a 48-as parkba is. Különös 
figyelemmel,  érdeklődéssel  hallgatták  az 
emlékhely létesítéséről szóló gondolatokat.
A közösen elköltött ebéd után 
megtekintették a Fürdőt, majd egy 
kellemes, szép nap emlékével indultak 
haza, Nagyszalontára.

25 éve, 1991. május 25-én szárnyat 
bontott  Túrkevén  egy  civil  szervezet,  a 
Túrkevéért Alapítvány. A két és fél évtized 
történései megelevenedtek a 25 év a 
városért, Túrkevéért című könyv lapjain. A 
kiadvány 3000 Ft-os áron megvásárolható 
a Viky Könyv és Kreatív Sziget nevű 
ajándékboltban, a Széchenyi utcán, 32-34 
szám alatt.

Tisztelt Olvasó!

Egy költőnő – Várnai Zseni – a XX. század 
első felében Szeretni címmel írt egy 
verset. Ez a költemény sokunk hitvallása is 
lehetne. Hogy az e vagy sem, azt döntsék 
el Önök, Olvasók!

Íme a vers:
Várnai Zseni: Szeretni

Szeretni ezt az életet,
az egyetlent a végest,

Szeretni még ha bánt is,
ha mostohánk is néhanap,
de kék az ég, és süt a nap,
van benne boldogság is.

E szép és szörnyű kor során
csodákat tesz a tudomány

a titkok titka tárul,
a tudás fája lombosul,

de atom felhő tornyosul:
mérges gyümölcs a fárul.

Nem ölni, vért nem ontani,
a tüzeket eloltani,

s nem gyújtani,hogy égjen
ország és város,hol a nép
gyönge megvédni életét

s hogy békességben éljen.

Még harcok dúlnak lángban ég
a megbolygatott messzeség,

madár se leli fészkét
futnak az erdő vadjai,

csak borzalomról..hallani:
Világ teremts már békét!

Fogyó hold már az életem,
de dolgom még töméntelen,
még tenni, adni vágyom...
Csak lenne még erőm elég,

zengni a béke énekét...
e felbolydult világon!

Csak élni, élni emberek!
Időnk oly gyorsan el pereg,
egy perc csupán az élet...
de ez a perc lehet csodás
teremtő munka, alkotás
amely megőriz téged!

Túrkeve, 2016. május 25.

Csajbók Ferencnéa 
Túrkevéért Alapítvány

alapító tagja, kurátor
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                     Fejlesztések

Kedves Túrkeveiek!
Ahogyan a korábbi lapszámokban ígértem, az Idősek Otthonában 
folyó építkezés előrehaladtáról és annak alakulásáról beszámolok 
önöknek a teljesség igénye nélkül. Mint már említettem az 
új épületrész megvalósítása, férőhelybővítést sajnos nem 
eredményez,  azonban  egy  korszerű,  a  jogszabályi  előírásoknak 
is megfelelő, komfortosabb és jobb körülményeket biztosító 
épületszárny  fog  létrejönni,  amely  a  lelkiismeretes  szakképzett 
személyzettel a túrkevei időseket fogja szolgálni.  Ami még 
nagyon fontos, így kaphatunk végleges működési engedélyt.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen kifejezetten jól 
halad az építkezés, az ütemtervben meghatározott határidőket nem 
csak tartani tudjuk, hanem ezekhez képest előrehaladott fázisban 
van az építkezés. Ha prognosztizáljuk az eseményeket, és nem jön 
közbe semmilyen nagyobb gátló tényező akkor a meghatározott 
időpontban  kényelmesen  befejezhetjük  a  beruházást  és  2016.
december  31-ig  megkaphatjuk  a  várva  várt  végleges  működési 
engedélyt. Ahogyan a helyszínen is megtekinthető, elkészült az 
épület alapja, az aljzat, áll a falazat, kész a tetőszerkezet és jelenleg 
a tető cserepezése folyik. A belső munkálatok is előre haladtak, 
megtörtént a belső helyiségek kialakítása, (szobák, mosdók, 
foglalkoztató helyiségek, akadálymentes vizesblokk stb), a falak 
vakolása, a helyiségek talajnedvesség elleni szigetelése, a villamos 
és  vízvezeték  rendszer  kiépítése  (védőcsövezés,  vezetékhálózat 
kialakítás stb).  A következő hetekben már újabb dolgokkal 
szépül  az  épület  és  környezete,  elhelyezésre  kerülnek  az  ajtók, 
az ablakok, indulnak a belső burkolások, az épület szigetelése, a 
járdák és előírás szerinti parkolók kialakítása. Meg fog valósulni 
a  két  épület,  fa  szerkezetű  folyosóval  való  összekötése,  hogy 
zavartalanabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. Mindezek 
után zömében már csak belső munkálatok következnek a finisig.
Ezen eredmények mögött viszont nagy munka és erőfeszítés van. 
Ugyanis  annyira  bonyolult  és  nehézkes  bármilyen  ügyintézés, 
ami egy ilyen jellegű közintézménynél csak hatványozódik, hogy 

egy-egy  ügy  elintézése  heteket,  nem  ritka  esetben  hónapokat 
vesz igénybe az átláthatatlan bonyolult szabályozások és 
előírások  miatt.  Minden  esetben  a  hatóságokkal  kell  egyeztetni 
minden  apró  részletet  és  mindent  számtalan  helyre  jelenteni 
kell  és  dokumentálni.  Állandó  egyeztetés  folyik  a  kivitelező, 
a  műszaki  ellenőr  az  Idősek  Otthona,  a  túrkevei  és  a  mezőtúri 
önkormányzat, valamint a projekt menedzsment között. A 
közelmúltban a kivitelezés során néhány korrekciót igénylő 
dolog  merült  fel,  amit  mi  mint  az  Idősek  Otthona,  valamint  a 
kivitelező  észrevételezett,  amelynek  eredményeként  pótmunkát 
kell megvalósítani az eredeti tervekhez képest. Azonban 
ezek többletforrást igényeltek, amit sikerült előteremtenünk. 
Ennek eredményeként korszerűbb nővérhívó rendszerrel, 
energiatakarékos szigeteléssel és akadálymentes ajtókkal, 
korszerű csapadék elvezető rendszerrel sikerül felszerelnünk az 
épületet. Mivel speciális intézmény az Idősek Otthona nem tudjuk 
megspórolni költségként, a rehabilitációs szakmérnök díját sem. 
Pályáztatás  után  alkalmaznunk  kell  egy  személyt,  aki  minden 
egyes  lépést  véleményez,  és  a  beruházás  végén  szakvéleményt 
állít ki, ami a használatbavétel alapvető feltétele. 
Összegezve a fentieket elmondható hogy kemény munkával, jó 
menedzseléssel, megfelelő odafigyeléssel, jó gazdálkodással, 
és akadályokkal telitűzdelve, ha nehezen is, a hatóságokkal 
együttműködve  minden  probléma  megoldható.  Ezt  az  elvet  és 
a  jókora  optimizmusunkat  alkalmazzuk  mi  is,  hogy  a  végleges 
sikert elérhessük, felépüljön az új épületszárny, és minél hamarabb 
birtokba vehessék a túrkevei idősek. Elmondhatjuk azt, hogy ez 
az  út  küzdelmes  és  veszélyekkel  van  kikövezve,  de  egy  ilyen 
nemes  cél  megvalósításában  az  előttünk  lebegő  végeredményt, 
az  idősek  sorsának  jobbítását  kell  a  szem  előtt  tartanunk.  A 
nehézségekkel dacolva bízunk ebben, ahogyan eddig is bíztunk. 
Köszönöm minden egyes személynek, kollégának a támogatását, 
aki hozzájárul a megvalósításhoz, a lakóknak és hozzátartozóknak 
pedig a türelmét.                             Szabó Attila, Intézményvezető

Az Idősek Otthona új épületszárnya
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E  sorokat  Iglón  írom,  ott,  ahová  egykor  Györffy  Lajos  német 
szóra  jött,  azaz  azért  küldték  a  szülei  az  iglói  líceumba,  hogy 
a német nyelvet az itteni szászoktól elsajátítsa.  Akkor még 
jelentős  szász  lakossága  volt  a  kisvárosnak,  ma  már  alig  van 
látogatója  az  evangélikus  templomnak.  Micsoda  épületek  őrzik 
emléküket!  Magyarok kis számban éltek itt. (Ma hárman beszélik 
a  magyar  nyelvet  a  város  lakói  közül.)  Bizonyára  a  szlovákok 
mellett  ők  is  rendszeresen  látogatták  a  főtér  egyik  csodálatos 
neogótikus római katolikus templomát, ahová nap mint nap 
hívta  a  közösséget  a  15.  században  öntött  harang  hálaadásra 
vagy  éppen  segítségkérésre,  hitük  megerősítésére.    Most  mi  is 
megkondíthattunk egy kisrangot és gondolhattunk egy kívánságra, 
aminek beteljesülésében bízhatunk – mondta az idegenvezetőnk. 
A zöld ágakkal, szalagokkal, virágokkal feldíszített templomajtón 
azonban félhomályban léphettünk be. Fényt nem kaptunk, csak 
elutasítást.  Ez  azonban  még  jobban  rávilágított  a  problémára: 
ide  jut  a  közösség,  ha  a  lélekszám  minimálisra  csökken,  ha  a 
nép  megszűnik,  mint  közösség,  vagy  ha  a  többség  elutasítja  a 
kisebbséget.  Pozitív  példa  is  van.  Zuzanna  Kósová,    a  szász—
magyar—szlovák családból származó helyi idegenvezető, 
aki tavaly 72 magyar csoport kirándulását szervezte meg a 
Szepességben.  Nem  véletlenül  kapott  Kisújszálláson  a  tartós 
együttműködés eredményeként kitüntetést.
Miért írom le e gondolatomat egy túrkevei újságba?  Az a 
meglátásom, hogy társadalmunk egyik központi problémája 
az európai, így a magyar nemzet népességének csökkenése.  
Ugyanez érvényes Túrkevére is kicsiben. Hol vagyunk már a 11 
ezres lakosságszámtól, amely még a Túrkevére költözésem idején 
– 1982-ben – is jellemezte a várost. Most a város népessége jó, ha 
eléri a 9 ezer főt. A korösszetétel sem azt mutatja, hogy a jövőben 
ez pozitívvá változna. Elmennek a fiataljaink. Öregszik a lakosság, 
fogy a közösség. Fogy a város alkotó ereje, a megújulásra való 
hajlam,  képesség.  A  közösség  működése,  működtetése  egyre 
nagyobb  nehézségekkel  jár.  Közösségre  pedig  szükség  van.   A 
helyi, de a magyar társadalom másik központi problémája éppen 
a közösségek gyengesége. Ezért itt van teendő bőven.
Van-e pozitív példa saját történelmünkben, amely megerősítheti 
hitünket  a  közösség  erejében?  Igen,  van.  Elődeink  a  török  elől 
menekülés megpróbáltatásai után, megfogyatkozott létszámmal, 
bíróik vezetésével, néhány év múlva visszatértek szülőföldjükre. 
A leégetett falvak helyén új településeket hoztak létre, az elvadult 
tájat ismét megszelídítették.  Az akkori uralkodó viszont szabad 
prédának tekintette a gyéren lakott Jászkunságot és eladta a Német 

lovagrendnek, azaz földesurat ültetett a nyakára. A jobbágysorba 
süllyesztett, de önállósághoz szokott kunok és jászok azonban ebbe 
nem törődtek bele. Összefogtak és közösen harcoltak jogaikért. 
Megmutatták,  hogy  egy  akarattal  szülőföldjükön  akarnak  élni, 
boldogulni. Ezért áldozatot is vállaltak. Hittek, hogy cselekedetük 
sikerrel  jár.    Pénzzé  tették  állataikat  és  megváltották  magukat. 
Ezt  nevezzük  redempciónak.  Élükön  széles  látókörű,  elhivatott 
vezetőikkel  pontosan  kidolgozott  és  a  környező  településekkel 
összehangolt,  több  évtizedes  küzdelem  eredménye  volt  ez.  A 
javakból mindenki áldozatvállalása mértékéig részesült, ami 
megteremtette családja és utódai számára is a biztos megélhetést. 
Az egyén és a közösség is nyert. A Jászkunság elindult a polgári 
fejlődés útján.
  E  történelmi  példából  meríthetünk  ma  is.  Ezért  fontos,  hogy 
az újabb és még újabb nemzedékkel megismertessük saját 
történelmünket.  Erre  hívja  fel  a  figyelmet  a  jászkun  emléknap, 
amely 2014 óta szerepel nemzeti ünnepeink sorában. A 
közösségben gondolkodás, a közösségért való ténykedés a 
települések fontos, ha nem a legfontosabb hajtóereje. Erre építve 
lehet megerősíteni széthulló társadalmunkat. 
Vannak  erre  való  törekvések  és  jó  példák  is.  Ilyenek  a  jászkun 
nap települési és jászkunsági, kunsági megünneplései. Erre 
került  sor  május  6-án  Karcagon,  ahol  emlékharangot  avattak, 
Kisújszálláson,  ahol  a  megyei  önkormányzat    díszközgyűlést 
tartott vagy Jászberényben, ahol ugyancsak a jászkun települések 
képviselői  —  méltó  megemlékezés  és  gazdag  kulturális  műsor 
közepette — helyezték el koszorúikat a jászkun huszár emlékmű 
talapzatán. A túrkevei diákok a kun emlékműnél és a kopjafáknál 
rótták  le  kegyeletüket  emlékezve  az  egykori  kun  harcosokra, 
elődeinkre. Szívmelengető volt a kunmadarasi ünnepségen látni, 
hogy több százan őszinte hittel és reménységgel nézték, hallgatták 
a  gondosan  összeállított  műsort,  amelyben  megmutatták  saját 
irodalmi értékeiket, felavatták azt az emléktáblát, amely a 
madarasi  redemtusok  tettét  hirdeti  a  városházára  betérőknek. 
Elődeik emléke is segíti őket a megmaradásban, sőt a települést a 
várossá válás útján. 
Pozitív példáink legyenek ragadósak. A közösségi szellem 
erősödjön a Túrkevén is és a Nagykunság, Jászkunság települései 
és közösségei, vezetői minél több területen dolgozzanak együtt a 
Jászkunság boldogabb jövőjéért!

Dr. Örsi Julianna
ny. múzeumigazgató

Egy nap példája a múltból

Kun ősökre emlékező diákok — Túrkeve, 2016 
(Fotók: Kalmár Tamásné)

Emlékezés és ismeretszerzés a kunok történelméről 
Gyarmati Ágnes tanárnő vezetésével
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„Az az igazság, hogy az idő bizony 
hullámzik. Hihetetlenül könnyű órákat vagy 
akár  napokat  veszíteni  egy  szempillantás 
alatt, míg máskor kínszenvedés 
végigevickélni  egyetlen  órácskán  is.  Az 
idő apad és árad, olyan szakadatlanul, akár 
a  tenger,  és  éppolyan  megállíthatatlanul 
is.  Épp  azok  a  pillanatok,  melyekről  azt 
szeretnéd: bárcsak örökké tartanának - 
azok szállnak el leghamarább. Amelyeket 
pedig legszívesebben felgyorsítanál, 
csigalassúsággal vánszorognak.”

Tisztelt Tanáraink, Vendégeink! Drága 
Szüleink! Kedves Diáktársaim!
Eljött az idő. A mi időnk. Eljött végre az 
a pillanat, amire már oly’ régóta vártunk. 
Itt vagyunk, megérkeztünk. Megérkeztünk 
egy  fordulóponthoz,  egy  olyan  ponthoz, 
amelytől  kezdve  az  életünk  gyökeresen 
megváltozhat. 
Tavaly  ilyenkor  MI  voltunk  azok,  akik 
virágot gyűjtöttünk és díszítettünk, 
az akkori végzős diákok tiszteletére, 
most  pedig  MI  vagyunk  azok  a  végzős 
diákok, akiknek a tiszteletére ma 
minden„pompázik”. 
Mi  is  fontos  dolgokat  tanultunk  meg  a 
Ványaiban eltöltött évek  során. 
Megtanultunk áldozatot hozni, megta-
nultunk megbocsátani, kommunikálni, 
másokkal bánni és még sorolhatnám. 
Még ha sokan a tananyagot nem is, de az 
alapokat, ami az élethez kell, megtanultuk.
Mit is mondhatnék még?...Talán azt, hogy 

köszönöm!  Köszönöm    mindenkinek,  aki 
segített Engem és Diáktársaimat idáig 
eljutni.  Mindannyian  jól  tudjuk,  hogy  a 
szülők  odaadása,  támogatása,  a  tanárok 
odafigyelése,  szigorúsága  nélkül  ez  nem 
sikerült volna. Köszönet Szüleinknek, 
Tanárainknak! Külön köszönjük 
osztályfőnökünknek, Kiss Zoltán tanár 
úrnak  és  a  11.  H.  osztályfőnökének  Gaál 
Gyula  tanár  úrnak  az  odaadó  munkáját, 
kitartásukat, belénk vetett hitüket. Sok 
volt  az  elvárás,  sok  volt  az  öröm,  sok 
volt  a  szomorúság.  Sok  volt  a  mélypont, 
pont, mint a bosszúság. De mégis, 
minden akadályt legyőzve itt vagyunk 
mindannyian és már csak egy maradt 
hátra: a búcsúzkodás. Mert egyszer, 
mindennek  vége,  nincs  olyan,  ami  örök. 
Pedig hányszor kívántuk már, hogy legyen 
mindig  nyár?  De  pont,  mint  a  nyárnak, 
ennek is van vége és kimondhatjuk végre, 
hogy „éljen”. Jól tudjuk mindannyian, 
hogy valaminek a vége, egy újnak a 
kezdete. Most is így lesz.
Engedjék meg, hogy egy általam írt verssel 
folytassam beszédem, melynek címe 

„Lehetne”:

Lehetne jobb,
Lehetne szebb
Talán egy kicsikét érdekesebb,
Az út, amin járunk, csak előre
Hisz’, meg nem állunk.
Lehetne könnyebb,

Lehetne gyorsabb.
Talán egy kicsikét oda adósabb,
Az élet, amit élünk.
Amit senki nem vehet el tőlünk.

Lehetne nyugodtabb,
Lehetne békésebb
Talán egy kicsikét csendesebb,
A rohanás, ami körül vesz minket
Ez a megállíthatatlan aggódás.

Lehetnénk szebbek, lehetnénk jobbak,
Lehetnénk akár a legboldogabbak
Hogy, hogyan? Az rajtunk áll.
Tegyünk érte, s majd valóra válik… talán.

Beszédem elején hangzott el az alábbi 
mondat:  épp azok a pillanatok, melyekről 
azt szeretnéd: bárcsak örökké tartanának - 
azok szállnak el leghamarabb. Amelyeket 
pedig legszívesebben felgyorsítanál, 
csigalassúsággal vánszorognak. Úgy 
érzem, hogy ez valóban így van. 
Az a bizonyos 45 perc, legtöbbször 
örökkévalóságnak  tűnt.  Olyan  volt,  mint 
ha az idő nem előre, hanem hátrafelé haladt  
volna. Viszont sokszor úgy telt el egy-egy 
nap, mint ha a 24 órából csak felet éltünk 
volna  át.  Furcsa  visszagondolni,  hogy  a 
Ványaiban    eltöltött  4  év  hogy  elrepült 
felettünk és mi mindent megtettünk. Úgy 
érzem, letöltöttük a „kötelezőt”. Most 
már…végleg kicsengettek.                        

                      Nagy Norman végzős diák 
(elhangzott 2016 április 30-án a ballagáson)

Ballagás 2016

Kevi bringások Magyarremetén

Köszönjük a képeket Nagy Gábornak
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 A kereskedelemben forgalmazott áruknak csak kis 
részét alkotja a valóban használhatótermék, a többi pusztán 
csomagolás. Így akarva-akaratlanul is hulladékot termelünk 
minden vásárlásnál. A továbbiakban arról olvashatnak, hogy lehet 
a vásárlás alkalmával kevesebb szemetet “begyűjtenünk”:
• A pénztárnál a felajánlott nejlonszatyor helyett a magunkkal vitt 
vászonszatyorba, kosárba pakoljunk
• Keressük a piacokon a házi termékeket, pl. tejtermékek, 
zöldségfélék, stb.
• A magas termékkínálat lehetőséget nyújt arra, hogy azt válasszuk, 
amelyik kevesebb többletcsomagolással bír.
•  Kerüljük  a  kombinált  csomagolásokat  (pl.  Tejesdoboz  papír-
fém, vagy csipszes zacskó fémgőzölt műanyag csomagolása)
• Betétdíjas, visszaváltható termékekkel jelentősen csökkenthető 
a műanyaghulladék
• Válasszuk a tartósabb termékeket. Bár ezek gyakran drágábbak, 
de kevesebbszer fognak elromlani.
• Eldobható eszközök helyett válasszuk a többször választhatót
•  A  bolti  zöldséges  pultnál  a  mérleg  által  nyomtatott  matricát 
ragasszuk  közvetlenül  a  zöldségre,  gyümölcsre,  így  nem  kell 
zacskót használnunk. Ha mégis olyat szeretnénk vásárolni, amit 
zacskózni  kell,  vigyünk  magunkkal  pár  nejlon  tasakot.  Ezek 
elférnek  a  táskánkban,  zsebünkben,  és  ha  szükség  van  rá,  egy 
mozdulattal elővehetjük.
És talán a legfontosabb: tervezzük meg a vásárlást! Csak 
szükséges dolgokat vegyünk. Vigyünk magunkkal bevásárlólistát, 
hogy célirányosan tudjuk összeszedni a szükséges holmikat!

Takács Roland, Beklen Alapítvány

Néhány tanács a 
környezettudatos 

vásárláshoz

Nyilván sokakban kétségeket és kérdéseket ébreszt ez a 
kifejezés,  hogy  ‘nulla  hulladék’.  Feltesszük  magunkban  azt  a 
kérdést, hogy mégis hogyan lenne mindez lehetséges, főleg, ha 
figyelembe  vesszük  mindazt,  hogy  a  hulladék  szelektálásával 
is  komoly  zsákutcákba  ütközünk  néha.  A  nulla  hulladék  teljes 
szemléletmódváltást takar. A nulla hulladék a megoldáskeresések 
új  módja  nem  egy  kőbevésett  kész  dolog.  Számos  nagyszerű 
példával szolgálnak az olyan világvárosok, mint Bécs, ahol 
hulladékcsökkentési program mellett a hulladékmegelőzésére 
is  beruháztak.  A  legdinamikusabban  a  szelektív  gyűjtés  és  az 
újrahasznosítás fejlődik. A szlovákiai Tótmegyeren például 
sikeresen elterjesztették a házi komposztálást és szelektív 
gyártóudvart alakítottak ki. Itt hulladékosztályozás és feldolgozás 
történik,  ami  sok  helyi  vállalkozónak  ad  munkát.  A  Szegedi 
Ifjúsági  Napok  is  pozitív  példával  állt  elő,  amikor  elmosható 
poharakban árulták az italt. A kidobott palackok visszaszorítására 
pedig egy pestszentlőrinci gimnázium kínált megoldást ivókutak 
létesítésével.  Tehát  gondolkodjunk  el  mi  is,  hogyan  tehetnénk 
eme szerteágazó probléma megoldása érdekében valamit, hiszen 
lehet ez lesz a megoldás.    Beklen Alapítvány

Nulla hulladék TISZTELT 
SZERKESZTŐSÉG!

 Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk 
önökhöz és a város vezetéséhez, hogy a 
Sinka István téren levő megrongált pad 

helyreállátásához segítséget kérjünk. Mivel 
már több hónapja használhatatlan és nem is 

esztétikus.

Köszönettel a lakók

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a Művelődési Házban
2015. június 15-én (szerda) 8:00 - 11:30-ig.

Fizetett hirdetés
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A  Korda  Vince  Táncművészeti,  Képzőművészeti  és  Színjáték 
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszakának túrkevei 
és kenderesi tanulói a 2016. április 24-én, Nyíregyházán 
megrendezett IV. Abigél Országos Minősítő Fesztiválon, 
A macska és az egér barátsága című koreográfiájukkal 
ezüstminősítést,  valamint  koreográfusi  és  versenyzői  különdíjat 

Táncos sikerek
nyertek. A  különdíj  értelmében  fellépési  lehetőséget  kaptak  az 
Abigél Többcélú Intézmény „Rólunk szól” című Táncművészeti 
Gálaműsorán  a  debreceni  Csokonai  Színházban  2016.  június 
18-án. Nagy megtiszteltetés ez mind a táncosoknak, mind 
felkészítő  tanáruknak  Ruscsák-Szász  Andrea  tanárnőnek  és  a 
koreográfusoknak, Oláh Józsefnek és Oláhné Csercsics Ivettnek 
és természetesen az intézménynek is.
A versenyen, a kenderesi növendékeink, szólóban és duóban még 
további 4 arany és 3 ezüstminősítést is begyűjtöttek:
• Hetrovicz Brigitta & Körmös Enikő: aranyminősítés
• Korpás Lili & Kiss Judit: aranyminősítés
• Hangyási Dávid: aranyminősítés
• Krokavecz József: aranyminősítés
• Körmös Zsuzsanna & Farkas Viktória: ezüstminősítés
• Hangyási Dávid & Körmös Renáta: ezüstminősítés
• Kun András & Majzik Máté: ezüstminősítés

Ezúton is gratulálunk a táncosoknak és a felkészítő tanáraiknak. 
További szép sikereket kívánunk!

Kézsmárki János, ig.h.

A  városi  rendezvényterv  szerint  augusztus  19-én  rendezzük  a 
Város Napját.  Terveink szerint a rendezvény helyszíne a Korda 
Sándor Színházterem (Mozi) és a parkolója lesz. 
Erre az alkalomra 19-én délután lehetőséget adunk helyi 
termékek  árusítására:  saját  készítésű,  termesztésű  élelmiszerek: 
zöldség, gyümölcs, sajt méz, kolbász stb.; saját készítésű 
kézműves termékek: dísztárgyak, otthon készített kötött, horgolt 
holmik, játékok, barkácsolt termékek, hímzések, stb. Bárki 
hozhatja a termékét, jelentkezőket a Művelődési Ház gyűjti össze 
folyamatosan.
Városunkban nagy hagyománya van az ünnepi, kalácsok, 
kisperecek készítésének. Ezért „Kevi Ízek Őrzői” címmel 
versenyt  hirdetünk,  amelyre  bárki  nevezhet  az  általa  készített 
hagyományos kaláccsal (kullogó, málé, különböző piték,kelt 
tészták,  darázsfészek,  lakodalmas  kalács,  stb),  kispereccel.  A 
legfinomabb és legszebb kalácsok készítői között díjakat osztunk 
ki. Nevezési lap kérhető a Művelődési Házban. 
A  rendezvény  idejére  Lakossági  Fórumot  is  tervezünk,  ahol 
a  polgármester  úr  és  a  képviselő-testület  válaszol  a  lakosság 
kérdéseire. Ahhoz, hogy minél több kérdésre válaszolni tudjanak, 
kérjük, hogy kérdéseiket adják le a Művelődési Házban (lehetőleg 
névvel, elérhetőséggel ellátva) személyesen, levélben, vagy 
e-mailban. 
Levélcím: 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 16.
E-mail: tkvmhaz@vipmail.hu
A fentiekhez természetesen szórakoztató rendezvények is fognak 
kapcsolódni, amiről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Kovács István igazgató
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Készüljünk a Város Napjára! TÜDŐSZŰRÉS
A tüdőszűrés  városunkban 2016. június 
15 -től (szerda) – július 25-ig (hétfő) tart.

Július 1-én nem lesz  tüdőszűrés!
Helyszín : 

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: 2016. július 25.-én (hétfő ) - 
12 :00 órától 16:00-óráig!!!

Fontos tudnivalók:
• A szűrés nem kötelező.
• A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, évi egy 
alkalommal  ingyenesen vehetik 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
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4. Rittex Gyomaendrőd Kupa

A helyszín Varga Lajos Városi Sportcsarnok.
Érdekesség volt a versenynek hogy a kicsik is játékos vetélkedőn 
indulhattak.
Eredményeink a kicsiknél: Hegyi Szabó Barnabás II., Kiss 
Barnabás III.,Boda Botond III.
Diák  korcsoportban  első  helyezést  értek  el:  Simon  Éva,  Pető 
Péter, Horváth Csongor, Kovács Zoltán, Balogh Sándor. 
Horváth Orsolya III. helyezettként végzett. Külön díjat vehetett át 
Pető Tia. A legfiatalabb judoka boldogan lépett a dobogó legfelső 
fokára.
Őszesítésben Túrkeve VSE csapata a negyedik helyen végzett.

29. Nemzetközi Budapest Kupa

Újabb rekordokat döntött a régió egyik legjelentősebb 
utánpótlásversenye, a 29. Budapest-kupa. 
A négy korcsoport (U18, U15, U13, U11) részére kiírt viadalon 
húsz  ország  1446  judósa  lépett  tatamira,  ez  a  létszám  kétszáz 
fővel magasabb a tavalyinál. 
A  szövetség  rangos  versenyének  első  napján  752,  a  második 
napján  694  judoka  szerepelt.  A  külföldiek  közül  legnagyobb 
létszámban  a  csehek  (310  induló),  a  lengyelek  (210  induló) 
és  a  szlovákok  (66  induló)  érkezetek.  Természetesen  magyar 
judósokból sem volt hiány az elmúlt két napban. Szombaton 69 
klub 376 judokája, míg vasárnap 65 klub 329 judósa képviselte 
hazánkat. Túrkevéről Fekete Viktóriaszépen magabiztosan győzte 
le ellenfeleit, így a dobogó legfelső fokára álhatott és vehette át a 
megérdemelt kupát.

            Ozsváth Attila

Judo

Áprilisban a Cegléden megszervezésre került REBORNING 
elnevezésű  harcművészeti  gála  két  mérkőzésén  is  volt  túrkevei 
érdekeltség, Szabó István és Garaguly Pál személyében. 
Mind  a  két  Kevi  titán  nagyszerűen  küzdött,  s  idő  előtt  sikerült 
mérkőzéseiket befejezni. Ezúton is gratulálunk nekik és 
edzőjüknek  Hajdú  Tamásnak,  aki  nagyon  szépen  felépítette  a 
mérkőzéseket taktikailag.
Nagyszerű,  színvonalas  verseny  volt,  kiváló  küzdelmekkel  és 
túrkevei sikerekkel.

TVSE Kick Box és Thai 
Box szakosztály

Túrkeve Küzdősport Egyesület Birkózó Szakosztály 
rendezésében 2016. május 31-én került sor az „I. Túrkevei 
Oviolimpia” versenyre a Sportpályán, melyen Túrkeve Óvodái  
vettek részt  8 versenyszámban mérték össze tudásukat az 
Óvodások.

EREDMÉNYEK:

1. Kálmán Király úti Óvoda
2. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda.
3. Széchenyi István úti Óvoda
4. Deák Ferenc úti Óvoda
5. Dr.Nánási Lajos úti Óvoda

Gratulálunk a csapatoknak!

Támogatóink: Túrkeve Város Önkormányzat, Nánási Sándornak 
külön köszönjük a két nagy buszt mellyel az Óvodásokat 
hozták-vitték a sportpályára, Magyar Birkózó Szövetség 
elnökség részéről Sarkadi Imre, Nagy István bácsi Eü biztositó 
a versenyen, TVSE sportpálya biztositása, Túrkeve Televízió, 
Nagy Róbert.    

              Juhász József
 Túrkeve Küzdősport Egyesület 

 I. OVIOLIMPIA 
Túrkevén

Szabó István és Magos Vilmos alpolgármester
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f Tűzoltósági hírek 
Az  elmúlt  hónap  eseményei.    Április  4.-én  tűzjelzés  érkezett 
,  miszerint  a  Tisza  II  csatorna  mentén  kb.  500  négyzetméter 
területen erdősáv, aljnövényzet és nádas égett. Egységünk a tüzet 
eloltotta, az eset során kár nem keletkezett.Ugyan ezen napon a 
Strandfürdő vezetése kérte segítségünket, a víztorony tetején lévő 
villámhárítót a szél elmozdította, ennek rögzítésében nyújtottunk 
segítséget. Április  5-én az esti órákban jelzés érkezett, miszerint 
a  kuncsorbai  út  mentén  erdősáv,  aljnövényzet  ég.  Egységünk  a 
tüzet eloltotta, továbbterjedését megakadályozta. Április 11-én a 
reggeli órában egységünket Madarász Házaspár utcába riasztották, 
ahol a lakás tulajdonosa füstöt észlelt és elmondása szerint minden 
elektromos berendezés szikrázott. Az épületet átvizsgáltuk, tüzet,  
tűzre utaló nyomot nem találtunk. Idén is megrendezésre került 
az ovibál illetve a táncvizsgabál, amelyek előkészületeiben mi is 
részt  vettünk,  segédkeztünk  a  dobogók  kiszállításában.  Április 
15-én a késő esti órákban a Kisújszállási útra vonult egységünk, 
a város egyetlen fennmaradt szélmalmának oldala kidőlt.  A 
területet átvizsgáltuk, majd az üzemeltetővel egyeztettünk a 
terület lezárásáról. Sajnos napokkal később a malom még épen 
maradt része is összedőlt. 19-én a Petőfi és a Kossuth úti általános 
iskolákban megtartottuk, a gyermekek bevonásával az éves 
tűzriadó  gyakorlatunkat,  ami  szervezetten  és  gyorsan  zajlott  le. 
Április  24-én  jelzés  érkezett,  miszerint  a  Strandfürdő  emeletén 
a szauna melletti helyiségben található kapcsolószekrény 
kigyulladt.  Kiérkezésünkig  a  lánggal  való  égést  egy  poroltóval 
megszüntették, egységünk az utómunkálatokat elvégezte, 
területet átvizsgálta. Az anyagi kár, jelentős volt, személyi sérülés 
szerencsére nem történt. Május 1-jén a strandfürdő területén mi is 
részt vettünk a családi majálison, ahol biztosítottuk a rendezvényt 
és játékos feladatokkal vártuk az érdeklődőket. Május 14-15-én 
megrendezésre  került  Juhászfesztiválon  biztosítás  céljából  vett 
részt  egységünk,  valamint  a  gyermekek  részére  biztosítottunk 
szórakozási lehetőséget a rendelkezésünkre álló játékok és 
gépjárműfecskendőnk bevonásával. Május 17-én a délutáni 
órákban jelzés érkezett, miszerint a Kuthen király utca 8. szám 
alatti ingatlan kéményéből láng csapott ki. Kiérkezésünkkor már 
lánggal  való  égés  nem  volt. A  kéményt  egységünk  kitisztította, 
környezetét átvizsgálta. Május 21-én és 22-én  a Györffy-tanyán 
megrendezett lovas versenyeket biztosítottuk, valamint aggregátor 
segítségével az áram ellátásában közreműködtünk. Május 22-én a 
kora esti órákban érkezett a jelzés, miszerint, Túrkeve határában 
egy mezőgazdasági vontató pótkocsija és annak rakománya ég. A 
kiérkezésünkig a tulajdonos a bálákat a pótkocsiról eltávolította, 
egységünk kéziszerszámok segítségével a bálákat széthúzta, majd 

a  tüzet  a  mezőtúri  kollégák  közreműködésével  eloltotta.  Május 
25-én  a  délutáni  órákban  a  Táncsics  Mihály  utca  25.  szám  alá 
vonult egységünk, a jelzés szerint családi ház bejárati ajtaja ég. 
Kiérkezésünkig a tüzet a tulajdonos eloltotta, egységünk a még 
tapasztalható  izzást  megszüntette,  a  helyszínt  biztosította.    A 
szándékosság  gyanúja  nem  volt  kizárható,  az  ügyben  vizsgálat 
indult. Több helyen végeztünk fakivágást gallyazást többek 
között a Kenyérmezei úton, a Frankel Leó, a Simon út, Kelemen 
utca, Áchim András utca, Katona úton, a Mikszáth K. utcában, 
a  zeneiskola  területén,és  a  Czeglédi  utcában,  a  Zrínyi  utcában 
valamint a Pásztói Úton.
Szeretném a kedves olvasóinkkal megosztani az ifjúsági 
tűzoltóink  sikereit  is.  Április  8-án  rendezték  meg  Mezőtúron  a 
Kirendeltségi Katasztrófavédelmi versenyt, ahol Horváth Natália, 
Kelemen  Tibor,  Papp  Ágnes  és  Vadász  István  elhozták  az  első 
helyet, ezzel öregbítve mind az Önkéntes Tűzoltóságunk, mind 
városunk, Túrkeve jó hírnevét. 
Nagy megtiszteltetés ért bennünket és városunkat, az idei évben 
mi  adhattunk  helyszínt  a  Megyei  Tűzoltónapnak,  illetve  annak 
keretei között ünnepelhettük Túrkeve tűzvédelmének 125. 
évfordulóját. A  május 3-án tartott rendezvény első része egy ünnepi 
állománygyűlés volt, ahol számos kitüntetés átadására került sor. A 
Petőfi téren a Polgármesteri hivatal előtt az óvodások, kisiskolások 
is  kipróbálhatták  a  tűzoltás  területén  használt  felszereléseket, 
beülhettek a helyszínen lévő tűzoltó autókba, betekintést 
nyerve  ezzel  a  munkánkba.  E  jeles  nap  alkalmából  megnyílt  a 
Református Templom felső karzatán tűzoltó kiállításunk is, ahol 
számos  a  múltat  idéző  egyenruha,  szakfelszerelések,  relikviák 
láthatóak a kezdetektől napjainkig. Megtekinthetőek a kiállításon 
a gyermekrajz pályázatra érkezett munkák is. Ez úton szeretném 
megköszönni  mindazoknak,  akik  hozzájárultak  rendezvényünk 
sikeréhez.  Többek  között  Túrkeve  Város  Önkormányzatának, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak, a Mezőtúri katasztrófavédelmi Kirendeltségnek, 
Túri  János  tűzoltó  őrnagynak,  aki  magángyűjteményének  egy 
részét bocsájtotta rendelkezésünkre,  a  Túrkevei Református 
Egyházközségnek azon belül Kereszti Roland lelkész Úrnak aki 
a kiállításunknak adott helyet és a Finta Múzeum munkatársainak 
áldozatos munkájukért.

Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M.  Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig  06/20-991-26-36, 06/56-361-100

Sörös Tibor pk.

Kedves Túrkeveiek, kedves Túrkevéről elszármazottak!
A korábbi években rendszeresen megrendezésre került a Túrkevéről 
elszármazottak találkozója. Többen jelezték, hogy ismét szívesen 
részt vennének ilyen jellegű rendezvényen. A meglévő címlistánk 
már nem teljesen használható, ezért arra kérjük a város lakosait, 
hogy érdeklődjenek elszármazott rokonaiktól, ismerőseiktől, 
hogy részt vennének-e ilyen programon, valamint, hogy milyen 
időpontot  tartanának  alkalmasnak.  (Kapcsolódjon-e  a  találkozó 
valamilyen  jeles  ünnephez,  például  augusztus  20.,  október  23., 
vagy egy egyszerű hétvége legyen.) 
Az érdeklődők címét, javaslatait a Művelődési Ház gyűjti össze. 

Jelentkezni a következő helyeken lehet

Levél: Madarász Károly Művelődési Ház, 5420 Túrkeve, 
Táncsics Mihály utca 16.
E-mail: tkvmhaz@vipmail.hu
Telefon: 56/361-214, vagy 30/861-7243

Várjuk szíves érdeklődésüket!
Kovács István

intézményvezető
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

FELHÍVÁS
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Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Iroda:  5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. 
(volt TSZ iroda, az orvosi rendelővel átellenben) 
 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

Fizetett hirdetés Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Felhívás
Túrkeve Város Képviselő-testülete a 188/2016. 

(V.26.) számú határozata alapján az önkormányzat 
vagyonrendeletének a –a vagyon elidegenítése- 
vonatkozó fejezetrészére tekintettel pályázatot 

hirdet a tulajdonában levő 3490. hrsz-ú, Túrkeve, 
Módis u. 11. sz. alatti, 291 négyzetméter területű, 

beépítetlen terület ingatlan értékesítésére. 
Irányár: 155.000 Ft + ÁFA.

A pályázatokat 2016. június 29. napján 10:00 
óráig lehet a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 

vagyongazdálkodójához benyújtani. 

A pályázatok bontására és az ártárgyalásra 
2016. június 30. napján 9:00 órától kerül sor. 

További információ, a részletes pályázati kiírás és a 
pályázati adatlap a Városháza 20. számú irodájában 

Lénártné Sebestyén Éva 
vagyongazdálkodónál igényelhető. 

(Tel.: (56) 361-111/124 mellék)
 

Túrkeve Város Jegyzője
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Ingyenes lakossági hallásszűrés a 
Dr. Nánási Lajos Egészségházban

2016. 07.08.   9.00-10.00 óra
2016. 09.16.   9.00-10.00 óra

XXII. Munkás kupa 
országos kispályás labdarúgó torna

2016. június 11. szombat 
Helye: Karcagi SZC Ványai Ambrus 
Gimnáziuma és Szakközépiskolája

(Csapatok érkezése, regisztráció: 7:30-8:30)

Nevezési határidő: 2015. június 6. 
Rendező: Munkáspárt Túrkeve

Info:
Csajbók Ferenc
06/30/286-6474
06/56/361-929

apaatok@freemail.hu Nagy József és Nagy Józsefné 
1961. május 27.

Szeretettel köszöntik őket 55. házassági évfordulójuk 
alkalmából két lányuk, unokájuk, két dédunokájuk!

Smaragdlakodalom



A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye:  Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár , Táncsics M. u. 16.   Lapzárta: 2016. július 25.
ISSN:0865-1302 | Főszerkesztő: Finta Zoltán | Nyomdai előkészítés: Márton József Dávid | Arculat: Nagy Sándor | Elérhetőség: ujsagturkeve@gmail.com, 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/361-214. 

Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

TÚRKEVE - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP

TÚRKEVE 2016. JÚNIUS


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16

