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2016. JÚLIUS-AUGUSZTUSPolgármesteri tájékoztató

Kedves Olvasó! Számos fontos ügyet viszünk párhuzamosan, ezek jó 
része még nincs olyan fázisban, hogy érdemben lehessen a lakosságot 
tájékoztatni róla. Kiemelnék azonban három témát, ami szerintem 
közérdeklődésre tart számot.

A város teljes lakosságát, de különösen a 4. számú háziorvosi körzet 
pácienseit érinti, hogy Dr. Forvith Péter magánéleti okok miatt 
márciusban  kezdeményezte  szerződése  felmondását.  A  felmondási 
idő  augusztus  31-én  jár  le,  doktor  úr  augusztus  24-től  szabadságon 
lesz. A körzet nem marad üresen, Dr. Havasi Judit háziorvos látja el 
szeptember 1-től a betegeket. Mindkét orvosnak azt kívánom a város 
nevében, hogy találja meg számítását új munkahelyén!

Bizonyára sokan találkoztak a médiában azzal a hírrel, hogy április1-
től új hulladéktörvény lépett életbe. Az új szabályozás egyik eleme, 
hogy a szolgáltatást végző cégek finanszírozása megváltozik. 
Túrkevén a gyűjtést továbbra is az NHSZ Szolnok Kft végzi, a számlát 
egy központi szereplő, az NHKV Zrt. állítja ki. Sajnos az a helyzet 
állt  elő,  ami  számos  esetben  egy  új  rendszer  bevezetésénél. Az  idő 
nem  volt  elegendő  a  zökkenőmentes  átállásra,  ezért  az  NHKV  még 
nem  tudta  a  számlákat  kiállítani.  Ez  nem  azt  jelenti,  hogy  nem  kell 
kifizetni  a  szemétszállítás  díját,  hanem  újból  több  havi  számla  fog 
egyszerre érkezni. Kérek mindenkit, hogy számítson erre, tegye félre 
a hulladékszállítási díjat, ne érje meglepetés a nagyobb összegű csekk 
miatt.
A zöldhulladék elhelyezése körül is adódtak bonyodalmak. A 
szolgáltató  cég  a  házhoz  menő  gyűjtést  nem  tudja  vállalni. A  Sáros 
utca végén kerül elhelyezésre egy 32 m3-es tároló konténer, amibe a 
nyesedék, levágott fű, ősszel pedig a lehullott falevél lesz elhelyezhető. 
Ebbe  a  konténerbe  sem  törmelék,  sem  háztartási  vagy  veszélyes 
hulladék  nem  helyezhető  el!  Kérem,  hogy  aki  nem  komposztálja  a 
zöldhulladékot, vegye igénybe ezt a lehetőséget. A szigorú szabályozás 
miatt a Városgondnokságnak nincs jogosítványa a begyűjtésre.
A  hulladék  azé,  aki  megtermeli,  és  az  elhelyezésről  is  annak  kell 
gondoskodnia. Erre a gondolatra alapozva a porták előtti közterületen 
megnövő fű és cserjék, fák gondozásából származó nyesedék 
elszállításának  feladata  az  önkormányzatot  terheli.  A  házak  előtti 
közterület gondozása, karbantartása viszont rendelet szerint az adott 
házban  lakók  feladata. A  zöldhulladék  elszállításáról  minden  hónap 
utolsó  hétfőjén  (és  a  terület  nagysága  miatt  az  azt  követő  néhány 
napban) gondoskodunk. Kérem tehát, hogy márciustól novemberig a 
hónap utolsó hétfőjén helyezzék el a lakóingatlan előtt összegyűjtve a 
levágott füvet, a falevelet, a kisebb darabokra vágott ágakat.
Sokan jelezték, és persze magam is látom, hogy a strandhoz vezető 
út  mellett  helyezik  el  a  nyaralótulajdonosok  a  zsákokba  gyűjtött 
szemetüket. Ez jelentősen rontja az idegenforgalmilag fontos 
helyszínünk összképét. Az NHSZ igazgatóival többször egyeztettem 
a  megoldás  érdekében.  Úgy  tűnik,  nyugvópontra  jut  az  ügy,  sikerül 
kijelölnünk a Kincses kerti útjainak végén azokat a területeket, 
amelyeket  a  kukásautó  meg  tud  közelíteni.  A  zárható  edényekhez 
a nyaralók tulajdonosai kapnak majd kulcsot, így remélhetőleg 
elkerülhető, hogy szemétlerakóvá váljon a terület.

Ahogy  arról  korábban  már  többször  hírt  adtam,  többféle  pályázat 
benyújtásával szeretnénk Túrkeve fejlődését segíteni. Az elmúlt 
napokban energetikai és „zöld város” projekten dolgoztunk. Ez utóbbit 
szeretném röviden bemutatni. A pályázat kidolgozása során számos 
nehézségbe ütköztünk. Szerettük volna a Szabadság utcai játszóteret 
felújítani, de a rendezési terv szerint az ottani helyrajzi szám egy utat 
jelöl, útra pedig nem lehet játszóteret telepíteni. Hiába bizonygattuk, 
hogy évtizedek óta van ott játszótér, a szükséges dokumentum ezt nem 
támasztotta alá. Sok hasonló bosszantó körülmény került elő, ezeket 
nem sorolnám. A fejlesztés több célterületet is megjelöl. A Madarász 
Házaspár utcában az emeletes házak mellett épülhet játszótér, a Setét 
Mihály utcában a mostani zöldfelület (ami részben szintén útnak van 
nyilvánítva, de szerencsére nem az egész) megújulhat, és egy pihenő-
játszó park épülhet itt is. A Liget is fejlődik, egy fitnesz park (felnőtt-
játszótér), egy Y alakú sétány és a víztorony melletti salakos pályán 
egy  „multifunkciós  közösségi  tér”  elnevezésű  építmény  épülhet  fel 
(magyarul piaccsarnok), a szükséges parkolóhelyekkel együtt. A 
csarnok liget felé eső végére egy színpadot képzelünk el, melyről jó 

időben a liget felé, rossz időjárás esetén a fedett rész felé lehet műsort 
szolgáltatni.
A  zöld  város  projekt  a  főteret  sem  hagyja  változatlanul.  A  főtérrel 
kapcsolatban közre adom a tervező építész leírását, ő nálam százszor 
szakszerűbben  írja  le  a  tervezett  változásokat. A  mellékelt  képen  új 
parkolóhelyek, új sétány, néhány kunhalmot idéző domb, és a túrkevei 
aranyozott ezüst tarsolylemez motívuma is látható. Alpolgármester úr 
legnagyobb bánatára szökőkút nem támogatható a pályázati forrásból. 
A  terven  látszik,  azaz  épp  hogy  nem  látszik  az  1956-ban  állított 
„Magyar  vendég  a  kolhozban”  című  alkotás.  A  szobrot  az  Idősek 
Otthona  udvarán  állítanánk  fel.  A  változások  egy  használható,  és 
turisztikailag értékes teret adnának a városnak.

A tervező úr levele: 
 
„Tisztelt Polgármester Úr!
 
Kérésének megfelelően küldök egy Főtér koncepciós rajzot, illetve pár 
gondolatot a koncepcióról.
 
A  Petőfi  tér  jelenleg  dekoncentrált,  elfolyó,  koncepciótlan  terület. 
A  rajta  átmenő  főutat  figyelemmel  próbálja  kezelni,  ezáltal  az  út 
“felértékelődik”, ahelyett, hogy kiszolgáló területként alárendelt 
funkciót  lásson  el. A  téren  a  Templom,  az  Iskola  régi  épülete  és  a 
Polgármesteri hivatal épülete értékes építészetileg, melyek közül 
a Templom-Iskola kaput alkotnak, míg a Polgármesteri hivatal 
láthatatlan, alig észrevehető, pedig a tér egyik oldalát térfalként 
határolja. A téren jelenleg hangsúlyosabbak a lakótelep jellegű oldalsó 
térfalak.
 
A  tervezett  koncepció  az  átalakítás  során  egy  Kapu-Polgármesteri 
hivatal  tengely  kialakításával  helyre  kívánja  állítani  a  hangsúlyokat. 
A Polgármester Úrtól kapott képeslapon jól látszik, hogy a Hivatal 
épülete igen impozáns, főhomlokzata kastélyszerűen míves. A 
Kossuth utca felől szerkesztett nézetben ez megmutatható, az épület 
kihangsúlyozható, újra méltó helyére állítható.
A nézőpont helyét az Első világháborús szobor tengelybe helyezésével 
kapjuk  meg,  ami  tovább  díszíti  a  nézetet  és  újra  kiemeli  a  szép 
szobrot. A tengelyben burkolt utcaszerű tér kerül kialakításra, mely a 
Polgármesteri hivatal felé szélesedik, lehetőséget adva rendezvények 
tartására a Polgármesteri hivatal, mint impozáns háttér előtt.
A burkolt rész mellett kétoldalt kertészeti elemekkel megoldott 
tengelytől magasodó növényzet kerül elhelyezésre, melyeket a nézet 
szerint  telepített  “erdősávok”  szegélyeznek. Az  erdősávok  térfalként 
határolják a teret, takarják az értéktelen épületeket és zöldítik a várost. 
Szintén ez okból kerülnek további fák és kertészeti elemek az 56-os 
emlékmű köré.
Ebben a koncepcióban a főtér a főútig tart, a téren meglévő egyéb értékes 
elemekhez  (szobrok,  emlékművek)  odafordul,  de  csak  mint  csatolt 
terekhez. Ezáltal a Főtér “sűrűbbé” és átláthatóbbá, szervezetté válik 
és kiküszöböli a főutat, mint hangsúlyos elemet. A burkolt tengelyhez 
csatlakozó gyalogos utak faáganként kapcsolódnak, melyekkel együtt 
a burkolt felületek összessége fölülnézetből a Polgármesteri hivatalban 
gyökerező életerős fára emlékeztet.
A meglévő garázssor külön takarást kap kő-fa kerítés-jellegű fallal és 
kertészeti elemekkel.
A  Lordok  háza  előtt  burkolt  teraszok  kerülnek  kiépítésre,  melyek 
közösségi rendezvények (térzene), vagy az ott meglévő vendéglátóipari 
egységek igényeit szolgálhatják ki.
A  téren  a  burkolt  felületben  megjelenik  a  tarsolylemez  motívum, 
illetve változó nagyságú-magasságú, burkolt-zöld dombok képében a 
kunhalmok.
A közlekedési rendszerben hangsúlyos csatlakozást kap az Ecsegi út 
felé eső irány, mely lehetőséget ad a Főtér bevonására a Juhászfesztivál 
rendezvényhelyszínei közé, mely tovább színesítheti azt.
A koncepció keretében a Polgármesteri hivatal előtt jelenleg meglévő 
aszfaltos parkolót és utcát meg kell szüntetni, ezért új parkoló került 
kialakításra a főút mellett.
 

Tisztelettel: Petri Zoltán”

Folyó ügyeink
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Ezzel  a  címmel  jelent  meg  most  májusban  az  1991-2016-ig 
történt eseményeket magába foglaló kiadvány az dr. Szabó 
Zoltán szerkesztésében. A könyvet ajánlom minden Túrkeveinek 
olvasásra,  nézegetésre.  Rengeteg  színes  kép,  visszaemlékezés 
gazdagítja.  A  könyvből  megtudjuk,  hogy  miért  is  jött  létre  és 
született meg városunkban az elsőként a Túrkevéért Alapítvány 
és mi mindent tett és tesz, hogy tovább éljen. 
Sajnos egészségem nem engedte meg, hogy ott legyek az 
évfordulós ünnepségen, de a könyvet elolvastam és örömmel 
láttam tapasztaltam, hogy mily sokan ott voltak alapító tagtársaim 
és az írókon kívül a rendezvényeket látogató vendégek, előadók 
és mind azok akiknek valami kötődésük volt az alapítványhoz.
Jól  emlékszem  a  kezdetekre.  Mily  sokan  voltunk  kíváncsiak  a 
Zeneiskola megnyitására.  Az avatóünnepségen játszó Kocsis 
Zoltán csodálatos játékára és hallgathattuk avató beszédét, amivel 
az intézményt átadta városunknak.
A könyv ugyan nem említi, de feltétlen meg kell említenem, hogy 
számomra milyen nagy élmény volt először találkozni Erdélyből 
jött gyerekekkel. Több éven át kézműveskedtem velük a Györffy 
tanyán.  Örömmel  vitték  haza  saját  alkotásaikat.  Nagyon  sok 
élménnyel gazdagodtak ott Debreczeniné Magdika előadásaiból 
hallottakkal  városunk  jelenéről  és  múltjáról,  no  meg  a  tanyán 
található összegyűjtött tárgyak, eszközök megismerésével. 
Némelyiknél mondták, hogy ilyen van a nagymamáéknál. 
Aztán a határban és a városban való kocsikázással. Jó étvággyal 
fogyasztották a kemencében sütött lángost is. Ezek a gyerekek és 
a velük jött nevelők először léptek ki otthonukból és csodaként 
élték  meg,  hogy  láthatják  Magyarországot.  Jó  ide  visszajönni. 
Többször  hallottam  tőlük,  hogy  aranyosak,  kedvesek  a  Kevi 
emberek.
A  Zeneiskola  nagyon  kellett  már  ide,  új  színt  hozott  a  város 

kultúrális életébe. Örülök sokoldalúságának, hogy ott van a 
nemzeti  ünnepeken,  a  különböző  rendezvényeken  képviselteti 
magát. Aranyosak, kedvesek a fellépő ügyes gyerekek megható 
színfoltjai ezeknek az alkalmaknak.
Öröm  számomra,  hogy  Dr.  Balogh  Jánost  ily’  tisztelettel  őrzik. 
Több  előadását  hallgattam,  míg  lejárt  a  Művelődési.  Házba. 
Szívesen beszélgetett velünk. Közvetlensége és a városhoz 
való ragaszkodása megérdemli, hogy ne felejtsük el, hogy 
utódaink is tudják mi mindent tett Földünk és környezetünk, a 
természet megóvásáért. Helyes, hogy most gyerekek és felnőttek 
pályázhatnak neve alatt e céllal.
A könyvben nagy hangsúlyt kap a testvérvárosi kapcsolat. 
Szép  amit  írnak  azok  képviselői.  Ismerve  a  város  véleményét, 
megítélésük nem egyértelmű.
Magam  az  ellenzőket  nem  ítélem  el.  Állítom,  hogy  nem  rossz, 
ha van az embernek testvére, barátja. Így az sem rossz, ha az 
más országbeli, mert összeismertet minket más népekkel és így 
kölcsönösen segíthetik egymást.
A  Vakok  és  gyengén  látókhoz  fűzödő  kapcsolat  is  ott  van  a 
kiadványban, hiszen ők is már legalább 20 éve járnak hozzánk. 
Most  is  szerepeltek  a  költészet  napi  műsoron  a  Milton  csoport 
tagjai. Így az alapítvány nem csak a helyi klubbal, hanem szinte az 
egész országgal tartja a kapcsolatot általuk, mivel az ország több 
városából verbuválódtak. Hírünket viszik szerte az országban.
Mindenre  nem  térek  ki,  hisz  ott  a  könyv  tessék  belelapozni, 
elolvasni!
Kívánom,  hogy  alapítványunk  a  következő  25  évét  is  élje  meg 
és töltse meg gazdag tartalommal mindannyiunk javára! Írójának 
pedig gratulálok, élje meg, hogy azt is megírhassa!
                  
            Kelemen Pálné

25 év a városért, Túrkevéért

MEGJELENT!
A Túrkevéért Alapítványt 25 évvel ezelőtt alapítottuk, 

1991. május 25-én.

A negyed század alatt civil szervezetünk sokféle értékteremtő 
esemény aktív részese volt.

Az elmúlt két és fél évtized kortörténetét a 
„25 év a Városért, Túrkevéért” 

címmel megjelent könyvben olvashatják.

A könyv megvásárolható a Viky Könyv és Kreatív Sziget 
ajándéküzletben /Széchenyi u. 32-36./ Kissné Lakatos Ilonánál.
A könyv ára 3000 Ft

A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma



TÚRKEVE

4

2016. JÚLIUS-AUGUSZTUSMúlt

A Túrkevei Kulturális Egyesület által szervezett egyik kutatótábor 
2016.  július  4-8.  között  városunkban  került  megrendezésre.  A 
túrkevei  diákok,  az  ELTE  BTK  nyelvészhallgatói  és  az  SZTE 
BTK néprajz szakos hallgatói illetve oktatói értékes anyagot 
gyűjthettek a rendezvény során. A GULÁG Emlékbizottság 
által finanszírozott rendezvényen elsősorban a világháborúkhoz, 
munkatáborokhoz kapcsolódó emlékek felidézésében, nyelvünk 
helyi sajátosságainak felmérésében kértük a helyi lakosság 
segítségét.
Az első napon, érkezés után megismerkedhettünk Túrkeve 
múltjával a Finta Múzeum állandó kiállításának látogatása során. 
Itt külön érdekes volt számunkra, hogy a Franciaországban 
a Fekete kolostorban ártatlanul raboskodó Finta Gergely 
az első világháború idején milyen emlékeket faragott a 
konyháról kikerült marhalábszárcsontokból. Ezután Dinya 
József magángyűjteményének második világháborúból 
származó tárgyait, dokumentumait tekintettük meg a  Vadász 
Pál kiállítóteremben, majd a lakásán ami elősegítette, hogy 
ráhangolódjunk a táborban végzendő szakmai munkára.
A  következő  napon  kezdődött  a  gyűjtés:  a  túrkevei  lakosok 
szívesen fogadták a messziről érkezett egyetemistákat. Izgalmas, 
érdekes,  olykor  lúdbőrt  előidéző  történeteket  hallhattunk  idős 
emberektől a világháborúk borzalmairól, nélkülözésről, halálról; 
de  leggyakrabban  talán  a  reményről,  hogy  érdemes  küzdeni, 
hazatérni.Az Oroszországba elhurcoltak emlékezete ma már 
nehezen gyűjthető. Itt-ott bukkantunk a nyomára. Még jó hogy 
a  városi  lapban  az  1990-es  években  megjelentek  róluk  írások, 
amelyeket most elolvastunk.
 Rég nem hallott, sőt, olykor ismeretlen szavak is elhangzottak az 
interjúk során; érdemes megőrizni ezeket a tájnyelvi kifejezéseket, 
hiszen  összetartozásunkat  erősítik  közös  –  talán  már  mondható 
így  –  nyelvemlékeink. A  különböző  foglalkozásokhoz,  háborús 

időkhöz  köthető  szavak  felidézése  értékes  anyagot  szolgáltatott 
a  nyelvészeknek. A  néprajzosok  a  leendő  tájházban  is  szívesen 
dolgoztak:  a  Soós  István  utcai  régi  nádfedeles  parasztházról 
méretet vettek, tárgyait beleltározták, régi katonaképeket, tábori 
postával  érkezett  leveleket  olvastak,  fotóztak.A  Granáriumban, 
táborunk közösségi helyszínén fényképeket, rajzokat, 
katonadokumentumokat digitalizáltunk, ezzel is elősegítve ezen 
anyagok fennmaradását, és későbbi elérhetőségét.
Csütörtök délután zárult a szakmai munka: a templom látogatása 
után összegeztük élményeinket, tapasztalatainkat. Hasznos és 
értékes anyagok birtokába kerültünk a fárasztó, munkával teli 
napok során. Azonban nem dőlhetünk még hátra: jelenleg is zajlik 
az  interjúk  digitalizálása,  gépelése.  20.  századi  történelmünk 
jobb, mélyrehatóbb megismerését egy ezen anyagokból készülő 
kiadvány is elősegítheti majd.
Pénteken felfedezhettük a Nagykunság kincseit: múzeumokban, 
tájházakban ismerkedhettünk meg a térség szokásaival, 
történelmével. Megnéztük a települések világháborús 
emlékműveit is.
A tábor sikeréhez nagyban hozzájárultak a város lakói, nélkülük 
nem sikerült volna ilyen színvonalas programot, szakmai 
gyakorlatot biztosítani a messziről érkezett egyetemisták 
számára. A túrkevei ifjú társadalomkutatók pedig belekóstoltak a 
helytörténeti gyűjtésbe és feldolgozásba. Az egyetemistákkal való 
találkozás pedig a továbbtanulási vágyat erősítette bennük.
 Ezúton is szeretnénk megköszönni minden túrkevei segítőnknek, 
adatközlőnknek azt az áldozatos munkát, amellyel elősegítették a 
rendezvény eredményességét!
Reméljük, hamarosan újra találkozunk!

Gyarmati Ágnes

Fotók: Kalmár Tamásné és Örsi Julianna

Megőrzött emlékezet – kutatótábor Túrkevén

Adatgyűjtés Bedő Ádáméknál

Kutatócsoportunk a kunmadarasi orosz laktanya emlékeinek nyomában

Világháborús emlékek között Dinya József műgyűjtőnél
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Tehetséggondozó  műhelyünk  több  mint  tíz  éve,  tanórán 
kívüli műhelyként működik, heti rendszerességgel 
találkoznak a gyerekek, azonban egy-egy nagyobb feladat 
előtt tömbösítve tartják foglalkozásaikat. Műhelymunka 
során elsősorban a gazdagítást, dúsítást (a minőségi 
dúsításra  helyezzük  a  hangsúlyt:  mélységében,  tempóban 
és tartalomban), valamint a differenciálás módszerét 
alkalmazzák. A  gazdagítás  során  nem  csupán  ismereteket 
sajátítanak el, hanem felfedeznek. Olyan témákkal 
foglalkoznak, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a 
tananyaghoz,  azonban  elősegítik  annak  megértését  és  az 
összefüggések felismerését. 
Csoportos és differenciált foglalkozások keretein belül 
zajlik a tehetségfejlesztés. A differenciálás során megjelenik 
az egyéni bánásmód, erre leginkább vers- és prózamondó 
versenyekre való felkészülés során kerül sor, de egyéni 
megsegítés történik egy-egy jelenet, szerep betanulása 
során is. A differenciálás során nagy hangsúlyt fektetünk az 
öndifferenciálásra is (ki mit választ, mire képes). 
Gyermekeink előadói és kommunikációs készségeit 
fejlesztjük a különböző kommunikációs, beszéd, világnézet 
és önismeretet fejlesztő szerepjátékokkal, irodalmi és zenei 
művekkel.  Megtanulják  érzelmeik,  gondolataik  kulturált 

és kontrollált kifejezését. Megismerik és gyakorolják a jó 
előadó  ismérveit,  elsajátíthatják  a  helyes  kérdés  kultúrát. 
Mindezzel egy időben fejlődik a szociális kompetenciájuk: 
másokra való odafigyelés, együttműködés, empátia; 
személyes kompetenciájuk: kreativitásuk, találékonyságuk, 
verbális emlékezetük, valamint a verbális és nonverbális 
kifejezési módjuk. 
A program fő tartalmi elemei:
1. Tehetségazonosítás, beválogatás feladatterv megismerése, 
elfogadása. 
2. Képzési tréningek, felkészülés a versenyekre, előadásokra. 
3. Versenyek, bemutatók, előadások. 
A  tehetségfejlesztő  program  működtetésében  a  megfelelő 
szakmai képzéseket, a Református Pedagógiai Intézet és a 
Géniusz Projektiroda munkatársai biztosítják.
Az évek során több sikeres versenyen, megmérettetésen 
vettek részt a gyermekek. Nagysikerű bemutatóinkink 
voltak  a  Valahol  Európában  (2012),  A  dzsungel  könyve 
(2014) és a Légy jó mindhalálig (2016) című előadások.
A jövőben szeretnénk tovább fejleszteni a tehetséggondozó 
műhelyt és eredményesebbé tenni a tehetséggondozást.

Túrkevei Református Iskoláért Alapítvány
Akkreditált Tehetségpont

A színjátszás-tehetséggondozás története a 
Túrkevei Református Iskoláért Alapítványban
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Túrkeve lakosainak szerencsésebb része 12 év óta időnként 
személyesen is megtapasztalhatja a címben is idézett jól ismert 
mondás első felének tartalmát, mely szerint „Lengyel-magyar két 
jó barát, együtt harcol, issza borát.”
2016.  június  24-27-ig,  a  Túrkevéért  Alapítvány  szervezésében 
50 fős túrkevei küldöttség érkezett Porabkába az évente 
megrendezésre kerülő Porabkai Napokra. Az utazók között volt 
az  Egres  Kis  Lajos-  és  a  Kistücsök  néptánccsoport,  valamint 
öt kiváló általános- és középiskolás rajzos tanuló, Molnár 
Magdolna  tanárnővel.  A  budapesti  Lengyel  Nagykövetség,  az 
1956-os forradalom 60 éves évfordulója alkalmából nemzetközi 
rajzpályázatot hirdetett. Téma: milyen emlékei vannak a 
mai  magyar  és  lengyel  ifjúságnak  1956-ról.  Túrkeve  legjobb 
rajzpályázatot elkészítő diákjai jutalomból eljöhettek Porabkába, 
részt vehettek egy 4 napos lengyelországi kiránduláson, 
kiállíthatták  rajzaikat  lengyel  diákokkal  közösen.  A  csoporttal 
utazott még Ondavay Tibor, esperes, plébános, pápai prelátus, aki 
közösen cerebrálta a misét a porabkai katolikus atyával.
Megérkezéskor Czeslaw Bulka polgármester úr és kollegái nagy 
szeretettel fogadták a túrkevei csoportot. A szívélyes találkozás 
után  az  először  utazó  túrkeveiek  kicsit  óvatosan  fogadták  a 
lengyel gasztronómia ízeit, de hamarosan megbarátkoztak vele. 
Az óvatosságból hamar jó étvágyú kíváncsiság lett.
A vendéglátóink szombaton kirándulásra vitték a túrkevei 
csoportot. Először Wadowicébe, II. János Pál szülőhelyére 
érkeztünk, ahol megnéztük Karol Josef Wojtyla keresztelő 
templomát és szülőházát, a főteret,és egy adományokból épített 
új templomot. Megtudhattuk, milyen büszkék a lengyelek a 
megboldogult pápájukra. A szerencsések megkóstolhatták az 
eredeti pompájában tündöklő cukrászdában a pápa kedvenc 
krémesét is. Utunk ezután Krakkó felé vezetett. Először a 
Visztula  folyó  partján  a  228  m  magasan  fekvő  Wawelbe,  a 
királyi  palotába  látogattunk  el,  ahol  megnézhettük  a  lengyel-
magyar  közös  emlékeket  őrző  koronázási  templomot,  melynek 
belsejében található Báthory István és Nagy Lajos király lánya, 
Hedvig királynő sírja. Hallhattunk a Wawel-barlangról és a 
sárkány  legendájáról,  aki  a  néphit  szerint  sokáig  pusztította  a 
várost. Emlékére a barlang bejáratánál 5 percenként tüzet okádó 
sárkány  található. A  Királyok  útján  közeledtünk  Krakkó  főtere 
felé.  Útközben  láthattuk  a  középkor  híres  egyetemét,  a  Jagelló 
Egyetemet  és  több  középkori  épületet.  A  gótikus  épületekkel 
szegélyezett  főtéren  megnéztük  a  Posztócsarnokot,  más  nevén 
a bazárt és múzeumot. Ma elsősorban turista látványosság. 
Aranyművesektől fafaragókig sok kézműves, árus kínálja itt 
portékáját. Az emeleten a lengyel Nemzeti Galéria képcsarnoka 

található. A főtér másik csodája a Mária templom, mely 
egyedülállóan fából készült hatalmas, 11x13 m-es szárnyas 
oltárral rendelkezik. 
A reggeli hűs idő után hősiesen kitartottunk a közel 40 fokos nyári 
forróságban. Buszozás közben is kellemesen telt az idő, ugyanis 
a  nyugdíjas  erdész,  vadász  idegenvezetőnk  Ádám  sok  érdekes 
történettel és viccel szórakoztatott bennünket. Porabka felé tartva 
a buszon a rádiós közvetítésnek köszönhetően együtt szurkoltunk 
a lengyel focistáknak. A tolmácsunkkal, Horgas Beátával és 
az idegenvezetőnkkel, Ádámmal együtt örültünk a lengyel 
győzelemnek, és közösen készültünk a magyar-belga meccsre.
Visszaérkezés  után  este  is  remek  program  várt  ránk.  Porabka 
sportpályáján, mely évek óta a Porabkai napok programsorozat 
helyszíne, egy zakopane-i népi együttes nagyszerű műsorát 
nézhettük meg, majd rendkívül jó hangulatú közös lengyel-
magyar táncos estében volt része a jelenlévőknek. 
Vasárnap a túrkevei küldöttség nagy része -az ifjúság többsége is- 
részt vett a 9 órakor kezdődő lengyel misén, a zsúfolásig megtelt 
katolikus templomban, ahol Ondavay Tibor atya is közreműködött. 
A nyelvi nehézségek ellenére is érdekesnek tartották a magyar 
csoport tagjai a programot. A mise után Porabka Polgármesteri 
Hivatalának  felújított  épületét  néztük  meg,  valamint  sétáltunk 
a Sola folyó partján. Megismerhettük a folyó zsiliprendszerét a 
Kis-Beszkidek hegység vonulatában. Sétánk végén, ahol versenyt 
futottunk az egyre feketedő felhővel, egy különleges épület tárult 
elénk. Állami támogatás nélkül épült fel egy csodálatosan modern 
120  férőhelyes  Rehabilitációs  Intézet,  melyet  még  a  magyar 
diákok  is  ámulattal  néztek.  Sokkal  inkább  hasonlított  hotelhez, 
mint egészségügyi intézményhez.
Délután a Porabkai Napokon Czeslaw Bulka Porabka 
polgármestere után Kántorné Bíró Emília Túrkeve Város 
Önkormányzata képviseletében, dr. Szabó Zoltán pedig a 
Túrkevéért Alapítvány nevében köszöntötte a lengyel barátainkat. 
Nagy sikerrel rendezték meg az 1956-os eseményeket megidéző 
magyar-lengyel rajzkiállítást, valamint a kulturális műsort. 
Hatalmas tapsot kapott az Egres Kis Lajos- és Kistücsök 
Néptánccsoport.  Külön  érték  volt  a  magyarok  számára,  hogy 
együtt is táncolt a felnőtt csoport és az utánpótlás fiatal csoport. 

„Lengyel-magyar két jó barát…”

A túrkevei szereplők megtöltötték fergeteges magyar táncukkal, 
mosolyukkal a lengyelországi színpadot.
A fellépés előtt és után a színpadi műsor keretén belül részesei 
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lehettünk  egy  lengyel  folklór  és  fúvószenei  műsornak  is.  A 
finom szabadtéri vacsora után lázasan készülődött, különösen 
az  ifjúság,  a  foci  EB  magyar-belga  meccsére,  amit  közösen 
néztünk meg a vendéglátóinkkal. Szinte minden magyar ember 
arcán ragyogott a piros-fehér-zöld szín. Külön „sminkes stáb” 
dolgozott  a  siker  érdekében.  Nagyon  elszántan  sétáltunk  a 
meccsnézés  helyszínére,  ahol  azonban  egyre  csendesebb  lett 
a  társaság.  Kellemetlen  volt  az  előző  napi  győztes  lengyelek 
mellett a vereséget átélni, ugyanakkor azt is tudtuk, hogy eddig 
eljutni is nagyon szép volt a válogatottunknak. Ez a programelem 
váratlan volt, mégis sokaknak emlékezetes. Nyelvi nehézségek 
ellenére is tudtunk egymás sikereinek örülni, valamint átélni a 
másik szomorúságát. Volt, hogy egy arcra rajzolódott a lengyel 
és a magyar zászló, kaphattunk szomorú pillanatunkban lengyel 
szurkolói sálat, ami elfeledtette velünk a szomorúságot. Ez az 
este  sokkal  több  volt,  mint  futball  EB  magyar-belga  meccs. 
Ez  az  összetartozásról,  a  közös  érzésekről  szólt  gyerekeknél, 
felnőtteknél egyaránt, nemzeti hovatartozástól függetlenül.
Hétfő reggel jött a búcsú emlékezetes pillanata, ahol a konyhás 
nénik is velünk mosolyogtak, könnyeztek. Útközben megálltunk 
még Zakopaneban, Lengyelország egyik leghíresebb téli-
nyári  üdülőhelyén,  ahol  csodálatos  természeti  környezetben, 
a nagy robajjal lezúduló hegyi patakkal kettészelt Krupóvka 
bevásárló utcában ismerhettük meg a híres lengyel gural hegyi 
sajtokat,  egyedi  népművészeti  kézműves  tárgyakat.  Sajnos  az 
idő nem volt kegyes hozzánk. Sűrű szemekben esett az eső, így 
a természet szépsége nem tárult elénk teljes pompájában. Az 
egyedi stílusú Lengyel-Tátrára jellemző hegyvidéki épületekben 
azonban zavartalanul gyönyörködhettünk.

A  2016-os  porabkai  kirándulás  több  diák  számára  nyújtott 
különleges élményt. Simon Vivien, a rajzpályázat egyik 
díjazottja a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 8. a osztályos 
tanulója elmondta, hogy feledhetetlen lesz számára a porabkai 
utazás. Rájött, hogy semmi nem lehetetlen, csak akarni kell. 
Azért próbált igazán szépen rajzolni, hogy hátha díjazott lesz, és 
kijut Lengyelországba. Sikerült neki, és végtelenül boldog volt.
Több dolgot megtanult a kiránduláson, melyek közül az egyik 
legfontosabb  a  krakkói  hőséghez  kötődik.  Érdemes  hallgatni 
az  időjáráshoz  köthető  ösztönökre,  mert  ha  nem  ezt  teszi  az 
ember, akkor a közel 40 fokban kénytelen hossz ujjú pulcsiban 
és  hosszú  nadrágban  szó  nélkül  szenvedni.  A  nyár  a  hűvös 
reggel  ellenére  is  nyár. Aztán  szerencsére  az  is  egyértelművé 
vált, hogy lehet számítógép nélkül is élni! A jó beszélgetések, 
a közös csocsózások teljesen le tudják kötni a figyelmet. Már 
14 évesen meglátta diáktársaival együtt a Rehabilitációs Intézet 
különlegességét. Külön kiemelte még a közös lengyel-magyar 
szurkolást.  Ugyancsak  nagy  hatással  volt  Farkas  Szintiára  a 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 8. a osztályos rajzos 
tanulójára is az utazás. Már első este megérezte a szeretetteljes 
fogadtatás különös erejét. Bátorkodott megismerkedni a lengyel 
konyha  ízeivel.  Lenyűgözte  a  hegyekkel,  folyókkal,  tavakkal 
övezett táj szépsége, az emberek kedvessége. Hazaérkezése 
után eldöntötte, hogy máskor is ki kell jutnia Lengyelországba, 
és meg kell ismernie más lengyel városokat is. Végül, de nem 
utolsó sorban Csízi Zoltán, a Kaszap Nagy István Református 
Általános  Iskola  8.  osztályos  néptáncos  diákja  az  élmények 
közül nem tudott semmit külön kiemelni. Neki minden nagyon 
tetszett,  a  wadowicei  és  krakkói  kirándulás,  a  közös  lengyel-
magyar meccsnézés, és a konyhás nénik kedvessége. Máskor is 
szívesen utazna Lengyelországba.
Kívánom, hogy legyen alkalma a jövőben is minél több fiatalnak 
és felnőttnek eljutni a lengyel testvérvárosunkba,Porabkába és 
környékére, vagy Túrkevén találkozni lengyel barátainkkal. 
Hihetetlen élményekben és tanulságokban részesülhetnek a közös 
programok  szerencsés  résztvevői.  Az  évezredeken  keresztül 
több közös szálon futó történelmi múlt elszakíthatatlanná teszi 
a két népet, és hihetetlen mély élményforrást, tanulságokat ad 
egy-egy találkozás. Kívánom, minél többen éljék át a szeretet 
csodás erejét a 2016. szeptember 3-án 18 órakor az Egressy Béni 
Zeneiskolában a lengyel fúvószenekar koncertje alkalmából.

                 Nagyné Bedő Ildikó

Kedves Olvasó!
Egy különleges túrkevei élményre csábítom! Az egész év, de 
a    nyár  különösen  nagyszerű  alkalmat  nyújt  rokoni,  baráti, 
ismerősi találkozóra.
Fedezze  fel  kedves  vendégével Túrkeve  épített  és  természeti 
értékeit. Legyen akár 1 napra, akár többre is gyalogos, 
kerékpáros turista a vendégével, vendégeivel együtt. Ne 
rohanó lakosként, hanem ráérő turistaként látogasson el a Finta 
Múzeumba, a Vadász Pál Kiállítóterembe, a Művelődési Ház 
állandó  kiállítására,  a  Művészeti  iskolákba,  a  Református- 
és Katolikus templomba, a Nimfea Természetvédelmi 
Egyesület  Fekete  István  Oktatóközpontjába,  a  Tanösvényre, 
a  Hortobágy-Berettyóhoz,  a  Körös-Maros  Nemzeti  Parkhoz 
tartozó Ecsegpusztára, a Balogh János emlékhelyhez. Az 

intézményekbe célszerű előre bejelentkezni, hogy rendelkezésre 
álljon  tárlatvezető,  aki  emlékezetessé,  még  élőbbé  varázsolja 
az egyes helyeket. 
Egy-egy kellemesen eltöltött, értékes fél nap alatt is rádöbben 
az ember, hogy milyen kincsek vannak Túrkevén. Ha több 
napot töltünk városnézéssel kedves vendégünkkel, akkor pedig 
teljes  boldogsággal  telik  meg  a  szívünk,  hogy  milyen  sok 
mindent meg tudunk mutatni.
Aki nem tudja biztosan, hogy mit mutasson meg, az készüljön 
fel az interneten és a Városi Könyvtárban található helytörténeti, 
turisztikai  kiadványok  segítségével  a  látnivalókból.  A  Viky 
Könyv és Kreatív Szigetben több helyi vonatkozású könyvet és 
ajándéktárgyat vásárolhatunk.
                   Nagyné Bedő Ildikó

Túrkevei kincsei…
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Az év második felétől ismételten változik a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás. A FILANTROP Környezetvédelmi és 
Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. közérdekű közszolgáltatóként 
látta  el  az  elmúlt  másfél  évben  a  feladatát.  2016.  július  1-től 
a „természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó 
szervezet  székhelyeként,  telephelyeként,  fióktelepeként  be  nem 
jegyzett ingatlan és kizárólag a fenti tulajdonnal bíró társasház, 
lakásszövetkezeti lakóépület (lakossági ügyfélkör) esetén a 
kéményseprő-ipari  közszolgáltatást  a  Katasztrófavédelmi  Szerv 
látja el.
Az ingyenessé váló közszolgáltatás továbbra is kötelező, 
megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében zajlik. A 
nyitott égésterű, szilárd tüzelésű fűtőberendezéssel üzemelő 
kémények (kandalló, kályha, vegyes tüzelésű kazán) esetén 
évente egy alkalommal, míg a gáz tüzelésű fűtőberendezésekkel 
üzemelő és a szilárd tüzelésű, de zárt égésterű (pl. pelletkazán) 
készülékekkel  üzemelő  kéményeket  kétévente  egy  alkalommal 
ellenőrzik a jövőben. A négyévente előírt műszaki felülvizsgálat 
minden kéménytípusnál megmarad. 
A gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként 

bejegyzett ingatlan esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál 
bejegyzettkéményseprő-ipari szolgáltató végzi majd 
a kéményellenőrzést és –tisztítást. A jövőben minden 
kéményhasználónak büntetőjogi felelősségének tudatában 
nyilatkoznia kell, hogya tulajdonában, használatában lévő 
ingatlan gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, 
fióktelepeként be van-e jegyezve.
A  FILANTROP  Kft.  tájékoztatja  ügyfeleit,  hogy  kéményseprő 
kollégáink  június  23-ig  végeznek  sormunkát,  a  hónap  utolsó 
hetében ügyeleti rendszert tartunk fenn. Ügyfélszolgálati irodáink 
június 28-ig tartanak nyitva a korábban megismert rendben. 
A felmerülő kérdések, problémák, panaszok esetén a kecskeméti 
központunk nyújt segítséget. Elérhetősége: 6000, Kecskemét Ipar 
utca 2. Telefon: 06/76 481-057. E-mail: filantrop@filantrop.org. 
A FILANTROP Kft. arról nem rendelkezik információval, 
hogy ki fogja a jövőben elvégezni a tervegyeztetéseket, 
kéményvizsgálatokat Jász-Nagykun-Szolnok Megyében. A 
FILANTROP Kft. 2016. június 14-e után nem fogad be kérelmeket, 
az odáig beérkező kérelmek esetében a munkát elvégezzük. 

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
kéményhasználók!

A júniusi lapszámban az Oviolimpia Túrkevén cikkben a 
rendezvény egészségügyi segítőjének neve nem helyesen jelent 
meg.
A rendezvény egészségügyi segítője Veres István mentő 
szakápoló volt.
Aki 1968-ban került Túrkevére. Először az AFIT-nál dolgozott, 
majd  1970-ben  az  Országos  Mentőszolgálatnál  helyezkedett 
el, mint mentőápoló. 1973-ban mentő szakápoló, majd 1981-
ben okleveles mentőápolói képesítést szerzett, kitüntetéses 
oklevéllel. Tanárai voltak többek között a magyar mentésügy 
olyan  nagy  alakjai,  mint  Dr.  Gábor  Aurél  belgyógyász,  az 
orvostudományok kandidátusa, a magyar mentésügy egyik 
legmeghatározóbb alakja és Dr. Felkai Tamás kandidátus, 
toxikológus, orvostörténész. Szakmai tudását kórházi 
gyakorlatok beiktatásával tökéletesítette.
A szakszervezetben is aktívan tevékenykedett, 
állomásvezetőként ment nyugdíjba 2004-ben.

Lelkiismeretes, humánus munkájáért, bajtársiasságáért 
1987-ben szakszervezeti munkájáért ezüst fokozat, 2003-
ban  Vöröskeresztes  Munkájáért  bronz  fokozat,  2004-ben  Dr. 
Orovecz Béla Emlékérem kitüntetésben részesült.

Napjainkban sem szakad el a pályától, vállalkozásban leendő 
gépkocsivezetők  elsősegélynyújtó  vizsgára  való  felkészítését 
végzi. Valamint gyermekrendezvényeken meghívottként 
egészségügyi segítő és ismeretterjesztő előadásokat tart.
Köszönjük  munkáját,  kívánunk  további  szép  éveket  szeretett 
családja és a túrkevei emberek körében!

„És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is 
tiszta, jó vagy; s egy tekintetük elhitesse véled: - szép dologért 
élsz- és érdemes élned!”                                             (Váci Mihály)

Finta Zoltánné

Köszönet Veres Istvánnak

Veres István a régi NISA mentőautóval
/mellette Kovács Istvánné gazdaságvezető/

Bajtársával Bori LászlóvalBajtársával Kiss Imrével
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A Herman Ottó Intézet, az Alföldkutatásért Alapítvány, 
a Túrkevéért Alapítvány és 

Túrkeve Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
a túrkevei Városházán és a végső nyughelyen történő 

megemlékezésre

Program
9:00  órakor  Emlékező  konferencia  a  Városháza  Dr.  Czihat 
Károly termében 
Köszöntőt mond Vida Tamás Túrkeve város polgármestere

Előadások:
-Környezetvédelmi program a Felső-Tisza árterületének 
védelméért
Joszif Bozsuk, Balogh János szülőhelyének polgármestere, 
Nagybocskó 
Tolmács: Nejzsmák Emma, Balogh János díjas

-Herman Ottó és Balogh János kötődése Ecsegpusztához
Dr. Tóth Albert Herman Ottó-díjas főiskolai tanár

A Balogh János-díj átadása
A díjat átadja az alapítók nevében dr. Szabó Zoltán kuratóriumi 
elnök

A  városi  megemlékezést  követően  az  ünnepség  12:00  órakor 
Ecsegpusztán  folytatódik  a  nagy  tudós  által  megjelölt,  s  ott 
kialakított kegyeleti emlékhelyen

„Halála előtt már évekkel azelőtt megemlítette, hogy a felnevelő 
tájban, a túrkevei Ecsegpusztán szeretne megpihenni. Hamvainak 
elhelyezését reám bízta, kikötve azt, hogy semmi ceremónia, s a 
hozzá legméltóbb puritánsággal történjen ez a szertartás.
Túl a 80. életévén 1993. július 16-án újra meglátogatta 
gyermekkori  emlékeinek  színhelyét.  Gyönyörű  nyári  nap  volt. 

Megemlékező ünnepség Balogh Jánosról, 
a nemzet ökológusáról 

Túrkeve 2016. augusztus 13.
A kocsiban négyen utaztunk. Vendégünk volt ekkor éppen 
Festetics  Antal,  a  neves  professzor  Göttingenből,  s  hírét  vette 
ennek  a  terepbejárásnak,  Paulina  Éva,  a  Néplap  újságírója  is. 
Déltájban érkeztünk az egykori Putri-hídhoz. A világot megjárt 
idős tudós ismét gyermekké lett. Újra felmerült a végső nyughely 
kiválasztásának helyszíne is. Rövid töprengés után a Putri-dűlő 
kisült  gyepjére  szegezte  tekintetét,  s  három  ujjával  a  föld  felé 
mutatva  ezt  mondta:  „Itt  jó  lesz”  Ennek  a  pillanatnak  négyen 
voltunk  megrendült  tanúi.  Megtörtént  a  végső  nyughely  pontos 
megjelölése. Ezen változtatás nem történt. Ez egy végrehajtandó 
erkölcsi parancs volt.”

Halálát követően egy esztendő múltán megszületett a megálmodott 
emlékmű. Az Alföldkutatásért Alapítvány és a Túrkevéért 
Alapítvány szervezésében Győrfi Sándor karcagi szobrászművész 
a lelkét álmodta bele ebbe a pusztai, kegyeleti alkotásba.

Forrás:  Emlékmozaikok  Balogh  Jánosról,  Tóth  Albert  írása  a 
Túrkevei Emlékkönyv 6. számában

(Rossz idő esetén a Városházi programot követően a koszorúzás 
a Balogh János utcai emlékhelyen lesz. Ezt követően az Egressy 
Béni Zeneiskolába várjuk az érdeklődőket.) 
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 Júniusban egy e-mail érkezet az egyesületünk címére, 
mely szerint két nap múlva a civil szervezetek számára fórumot 
biztosítanak a városházán Túrkeve stratégiai tervének a 
megbeszélésre. A terv a város honlapján elérhető. Arra már idő 
nincs, hogy az egyesület tagjaival a témát megbeszéljem, de a 
téma fontosságára való tekintettel gyorsan hazautaztam, hogy 
jelen  lehessek,  és  saját  javaslataimmal  segítsem  a  tervezőket. 
Hamar  elolvastam  a  14  oldalas  tervet,  amelyben  nem  sok 
sajátosan Túrkevére vonatkozó javaslatot találtam. Főleg nem 
a civil szervezeteket és a kulturális szférát érintő elképzelést. 
A hiány bizonyára mások figyelmét is felkeltette. Hát, ezúttal 
tévedtem.  Az  adott  időpontra  ketten  (Városi  Sportkör  és  a 
Túrkevei Kulturális Egyesület képviselője), valamint a Városi 
Tv munkatársa jelent meg. „Borbély ötperc” múlva befutottak 
a  tervezők  is.  Darvasi  Ferenc  műszaki  osztályvezetőnek  nem 
sokat  kellett  bajlódni  a  résztvevők  bemutatásával.  Fél  órás 
csúszással elkezdhettük a dokumentumhoz a hozzászólásainkat. 
 Urbán Marianna a TSE reményteli sportlétesítményének 
építéséről  adott  hírt.  A  kézilabda  munkacsarnoknak  nevezett 
objektum a fürdő mögötti térre kerülne és kb. 300 fő befogadására 
lesz alkalmas. (Azóta már egy birkózó munkacsarnok építése is 
felmerült.)    Vajon  valóban  alkalmas-e  a  helyszín  a  fürdőzők, 
pihenni  vágyók,  kempingezők  számára  is?  A  közelben  levő 
aréna zaja (sejtve a drukkolók szokásainak decibeljét) nem vált-e 
ki a halastó madárriasztásához bevetett puskalövésekkel egyező 
tiltakozásokat? A belterületet körülövező szabad terület a város 
más szélén nincs-e? Mindenesetre a jelen készülő tervben ennek 
nyoma  sincs,  csakúgy,  mint  a  fürdő  előtti  tér  befásításának, 
amelyet a Túrkevei Kulturális Egyesület korábban már javasolt 
Kunkapitány-kert  elnevezéssel.  Itt  helyet  kaphatnának  tájunk 
őshonos fái, leendő szobrok helyi egykori történelmi hőseinkről, 
nagyjainkról.  E  sétánnyá  varázsolt  területen  ízléses  padok, 
információs táblák szolgálhatnák az idelátogatót. 
 Információ, kulturális programajánlat -kulcskérdés 
a város fogadóképességének növelésében, a turizmus 
fejlesztésében. Szerencse, hogy az Iparoskör 1920-as években 
épített épülete még állja a strapát. A fekvése, befogadóképessége, 
belső berendezése már rég korszerűtlen.  Az 1950-1970-es 
években talán még kielégítette az igényeket. A 21. században 
már a falusi művelődési házak is jóval korszerűbbek. Túrkeve 
pedig büszke arra, hogy város! Igaz, tervek voltak, talán 
vannak  ma  is,  de  a  megvalósítási  akarat  mindezidáig  nem 
tudta megteremteni a kultúra fellegvárát. A szomszéd városok 
(Kisújszállás, Mezőtúr, Karcag) e téren eredményesebbek. 
Jelen stratégiai terv húsz évre szól. Még csak elképzelése sincs 
a túrkeveieknek e méltatlan helyzet javítására? Ha fürdővárost 
szeretnénk varázsolni a településből, ha itt akarjuk tartani, netán 
visszacsábítani  a  fiatalokat  többet  kellene  áldozni  a  kultúrára 
épületben  és  programokban  egyaránt.  Igaz,  itt  van  a  Finta 
Múzeum  állandó  és  időszaki  kiállításaival  (szűkített  hétvégi 
nyitva tartással), de a közönségszervező munkát hatékonyabbá 
kellene  tenni.  Egyáltalán,  a  városban  a  különböző  kulturális 
szolgáltatók mintha nem találnák egymással a kapcsolatot. 
Egységbe rendezett turisztikai programcsomagra lenne 
szükség. Igaz vannak nagy rendezvények (böllértalálkozó, 
juhászfesztivál), amelyeket számosan látogatnak, de naprakész 
információval látja-e el a fürdő a rossz időben vagy esténként 

unatkozó vendégeit? A vendég kulturális intézményekben kap-e 
naprakész információt a városban található látnivalókról, egyéb 
programokról? Mondhatnánk, ott van az Internet, tájékozódjanak 
onnan. Ja, hogy nem mindenki jártas az informatika világában? 
Aki pedig felkeresi a városi honlapot az azért méltatlankodik, 
mert nincs átlátható szerkezete, nem tartalmaz vonzerőt erősítő 
linkeket. Városi Tv, városi újság? Gyerekcipőben járnak, annak 
ellenére, hogy évtizedek vannak mögöttük. A személyi és 
tárgyi feltételek biztosítása is hozzátartozna a hatékony városi 
menedzsmenthez.  Ha  idelátogatók  is  kíváncsiak  lennének  a 
városi  hírekre,  eseményekre,  hol  juthatnak  hozzá  a  Túrkeve 
laphoz?
 Hol vannak, a túrkevei műemlékek, műemlék-jellegű 
épületek? Bezárva, összeomolva, bokrokkal benőve. Ki törődik 
ezekkel? Nincs sok ilyen épületünk, de számba kellene venni, 
közösségi hasznosításukkal és állagukkal törődni. A megyében 
legmagasabb képzettségű szakemberként eddig hiába 
ajánlkoztam  a  Helyi  Értéktár  segítésére,  nincs  rám  szükség, 
pedig  lenne  feladat  elég,  ha  okosan  bánna  a  város  a  „belső 
forrásaival”. A Túrkevei Kulturális Egyesület egy parasztházat 
igyekszik  megmenteni  és  „élő  tájházként”  becsatolni  a  város 
kulturális vérkeringésébe. Kérdés, hogy a többi szereplő hogyan 
értékeli ezt a kezdeményezést? Támogatásra érdemesnek 
találja-e a városvezetés és szerepelteti-e a tervben?
 Állítólag  34  civil  szervezet  (volt  53  is)  működik  a 
városban?  De  kik  ők?  Milyen  feltételek  között  fejthetik  ki 
hasznos tevékenységüket? Civilházra lenne szükség Túrkevén 
is, ahogy van a többi nagykun településen és máshol is. 
Nemrég  hívtak  a  két  éve  alakult  kunmadarasi  Honismereti 
Egyesület  önálló  épületébe  megbeszélésre  és  mutatták  meg  a 
helyi értéktárukat és újonnan vásárolt technikai eszközeiket. 
Szégyenkezve  bevallottam,  hogy  nem  tudom,  hol  működik 
Túrkevén a helyi értéktár és mi van benne. De azt se tudom, hogy 
a  többi  civil  szervezet  hol  működik. Azt  tudom,  hogy  lassan 
egy  évtizede  hiába  kérek  a Túrkevei  Kulturális  Egyesületnek 
megfelelő helyiségeket (iroda, előadó és kiállítóterem, raktár) 
negyed évszázados közhasznú tevékenységünket nem értékeli 
annyira a városvezetés, hogy nekünk és más szervezeteknek 
is kinyitná és alkalmassá tenné a Liga épületét civilházként 
funkcionálásra. Igaz, ezt fel kellene újítani és működtetni 
kellene.  (Bekapcsolható  lenne  a  főtér  felújítási  tervébe.)  De 
kérdezem,  nem  érdemelnének  meg  a  várostól  a  legaktívabb 
emberek csoportjai, hogy méltó körülmények között tudják 
tevékenységüket kifejteni.  Több befektetés kellene a kultúrába, 
hogy  város  maradhassunk,  hogy  az  itt  lakók  életminősége 
javuljon, hogy érezzék, szükség van a munkájukra, hogy az 
idelátogatók színesebb kulturális kínálattal találkozzanak.
 
 Nem akarom mentegetni az írás elején emlegetett 
rendezvény civil érdektelenségbe fordulását, de a fentiekben 
emlegetetett kulturális fogékonyságot tükröző szemlélet 
reakciójának is tekintem. Ha mégsem így lenne, kérem mindkét 
oldalt,  hogy  jöjjön  el  a  szeptember  10-ére  tervezett  Túrkeve 
és  a  Nagykunság  jövőjét  napirendre  tűző  összejövetelünkre  a 
városházára.

Dr. Örsi Julianna

Érdektelenség vagy valami más?
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt Olvasóink!
Először  is  engedjék  meg,  hogy  megköszönjem  mindazoknak, 
akik megtekintették a református templom karzatán megrendezett 
tűzoltó kiállításunkat. A június 9-10-11-én megrendezésre került 
motoros találkozó előkészületeiben nyújtottunk segítséget a 
szervezőknek,  mind  a  színpad  építésében,  mind  a  rendezvény 
biztosításában.  Szerencsére  az  időjárás  viszontagságai  ellenére 
nem  történt  káresemény  a  rendezvény  ideje  alatt.  Június  12-
én  a  délutáni  órákban  a  rendőrség  kérésére  az  Endrédi  utcába 
vonultunk, ahol a padlástérből egy elhalálozott személy 
leemelésében nyújtottunk segítséget. Június 15-én jelzés érkezett 
miszerint  a  Dr.  Balogh  János  utcában  nagyméretű  fa  garázsra 
dőlt, melyet egységünk eltávolított, anyagi kár nem keletkezett. 
Június  16-án  laktanyánk  adhatott  otthont  egy  WEBER  termék 
bemutatónak, ahol a cég képviselője a legkorszerűbb hidraulikus 
mentési eszközöket, feszítő-vágó berendezéseket valamint 
azok használatát mutatta be, amit a végén ki is próbálhattunk 
a  mezőtúri  kollegákkal.  Ugyanezen  a  napon  az  esti  órákban 
a  Deák  Ferenc  úti  óvoda  tűzjelzője  jelzett  be,  de  tüzet,  tűzre 
utaló  nyomot  nem  találtunk.  Vélhetően  a  tűzjelző  berendezés 
érzékelője hibásodott meg. Június 26-án az esti órákban a viharos 
időjárás miatt több helyre riasztották egységünket. Az Ábrahám 
Kft-nél nagy mennyiségű vizet távolítottunk el. A póhamarai és 
a mezőtúri út kereszteződésében egy személygépkocsi hajtott az 
árokba, amit kivontattunk, személyi sérülés nem történt. A Petőfi 
téren nagyméretű faág szakadt az úttestre, mely forgalmi akadályt 
képzett. Az elhúzódó, több napig tartó kellemetlen időjárás miatt, 
többször  kellett  egységünknek  kivonulni  fák  kidőlése,  faágak 
leszakadása miatt például: Kincses kert, Csokonai, Kinizsi 
és  József  Attila  utcába.  Július  2-án  riasztották  egységünket  a 
Széchenyi úti társasházhoz és 14-én a Deák Ferenc úti óvodába. 
Mindkét helyen a tűzjelző berendezés lépett működésbe, 
szerencsére  tüzet,  tűzre  utaló  nyomot  nem  találtunk.  Mindkét 
eset  téves  jelzésnek  minősült.  Július  5-én,  a  városi  színpadot 
építettük  fel  a  strandfürdő  területén.  Július  19-én  a  termálkút 

elzáró szelepének cseréjében közreműködtünk, jelentős költséget 
megtakarítva a strandfürdő részére. Július 9-én a délutáni órákban, 
kaptunk jelzést, miszerint a mezőtúri országút mentén, a Berico 
szárítóval  szemben  árokpart,  gaz,  avar  ég.  A  közúti  forgalmat 
veszélyeztető  tüzet  egységünk  eloltotta,  kár  nem  keletkezett. 
Július  10-én  került  sor  Törökszentmiklóson  a  „mentsük  meg  a 
Tiszát”  elnevezésű  környezetvédelmi  akcióra. Az  elmúlt  évhez 
hasonlóan ismét felkérték egységünket a rendezvény biztosítására, 
mely  felkérésnek  szívesen  tettünk  eleget.  Július  11-én,  az  Új 
utca, egyik lakóingatlanának tetejéről távolítottunk el sérült, 
megcsúszott  cserepeket,  melyek  a  járókelőket  veszélyeztették. 
Július 18-tól több napon keresztül a Gimnázium udvarán 
veszélyessé  vált  fák  eltávolításában,  kivágásában  nyújtottunk 
segítséget, biztonságosabbá téve az intézmény udvarát. 
Július  21-én  az  AUTOCROSS  pályán  segítettünk  a  vízgyűjtő 
tavak  kiürítésében.  Július  23-án  a  hajnali  órákban  riasztották 
egységünket,a  Dózsa  György  út  egyik  ingatlanához,  miszerint 
alsóépület ég. Kiérkezésünk után kiderült, hogy a tulajdonos 
az udvaron levágott száraz füvet próbálta elégetni. A tüzet 
eloltottuk,  anyagi  kár  nem  keletkezett.  Itt  kell  megjegyeznem, 
a    22/2008.(X.22.)sz.  Önkormányzati  rendelet  továbbra  is  tiltja 
az  égetési  tevékenységet,  ezért  az  ilyen  jellegű  esetek  kapcsán 
hatósági eljárás indul a szabálytalanság elkövetőjével szemben! 
Az  elmúlt  időszakban  is  több  helyen  végeztünk  fakivágásokat, 
gallyazásokat, többek között a Vass, Csokonai, Áchim András, és 
a Gajzágó Salamon utcákban. Július 4-étől közösségi szolgálatos 
gyerekek, vettek részt nyári gyakorlaton laktanyánkban. Július 
30-31-én megrendezett Autocross verseny előkészületeiben, 
a rendezvény biztosításában, valamint a pálya locsolásában 
nyújtottunk  segítséget  a  szervezőknek.  A  sikeres  szerepléshez 
ezúton is gratulálunk a helyi versenyzőknek!

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

Sörös Tibor pk.

Kevi bringások
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Túrkevén  XXII.  alkalommal  került  megrendezésre  az  országos 
kispályás labdarúgó bajnokság. Az időjárás is kegyeibe fogadta ezt 
a juniálist. Mindenek előtt a torna főszervezője, Csajbók Ferenc 
emlékeztetett az időközben elhunyt szponzorokra, majd ünnepélyes 
külsőségek között Molnár Géza sportszervező kihirdette a városi 
kispályás  labdarúgó  bajnokság  idei  eredményeit.  Ezt  követően 
került  sor  a  Munkás  Kupa  megnyitójára.  Elsőként  Vida  Tamás 
polgármester méltatta ezt a nagyszabású sporteseményt. Nem kis 
jelentőséggel bír, hogy túlnyúlik a határokon és felülemelkedik 
a  politikán.  A  város  magáénak  tudja  ezt  a  nagy  múltú  tornát-
mondotta. Ezt követően Bencsik Mihály, a Munkáspárt országos 
alelnöke tolmácsolta a torna fővédnökének, dr. Thürmer Gyulának 
jókívánságait. 
A  bajnokságon  14  csapat  mérte  össze  a  tudását,  akik  között 
országosan jegyzettek is voltak. A tornán mindvégig színvonalas 
és  izgalmas  mérkőzéseket  láthatott  a  közönség. A  bajnokságot 
a túrkevei Bordács Lajos által vezetett Buga Falatozó nyerte, 
melyet még a többszörös magyar bajnok, a Horváth Viktor vezette 
Viktor  Security  sem  tudott  legyőzni.  Nekik  be  kellett  érniük  a 
bronzéremmel. A Viktor Securityvel 2-2 döntetlent játszó, de jobb 
gólkülönbséggel  ezüstérmes  a  Molnár  Géza  által  felvonultatott 
afrikai egyetemistákból álló debreceni Strikaz nevű együttes. A 
legjobb mezőnyjátékosnak Bogáti Péter, a legjobb kapusnak pedig 
Végső Zsolt bizonyult; mindketten a Buga Falatozó játékosai.
A dobogóról lemaradt, de szintén szimpatikusan, jól játszó 
csapatok neve is említésre méltó. Negyedik helyezett lett Pozsonyi 
László  vezetésével  a  túrkevei  Ügyetlenek  csapat  –  akik,  mint 
láttuk, rácáfoltak a nevükre, hiszen a gólkirály is közülük került 
ki Kovács Nikolasz személyében. A tornán részt vettek, továbbá: 
Busa és Barátai együttes, Szemes Attila önkormányzati képviselő 

szponzorálásával,  Vajda  István  vezetésével;  Budapestről  a  Siva 
Mont  Kft.  Deák  Lajos  vezetésével;  Szolnokról  a  Csontos  FC 
Bokor  József  vezetésével;  a  Rapi  István  vezette  Kisújszállás 
SE Futsall U17-es csapat; a szintén kisújszállási Lipcsei László 
vezette  Lipcsei  Bt.;  a  Szemes  Imre  vezette  Boca  Juniors,  a 
Köteles Sándor vezette Kalács FC, a Kiss Alex vezette Fiatalok, a 
Fadgyas László vezette Fenyves Söröző, valamint a Lakatos Béla 
vezette Rokkant Jók – valamennyi túrkevei együttes.

A rendezvényt támogatták: Ábrahám és Tsa Kft., Árvai Imréné, 
Bencsik  Mihály,  Dr.  Bodó  Péter,  Bori  Zoltán,  Copi  Fantasy, 
Csajbók  Ferencné,  DE-WE  MIX  Bt.,  Dikó  Miklós,  DOMINÓ 
kultúrcikküzlet, Gulyás Károly, Gyógyfürdő Kft., Hegyi Csicsai 
Csaba,  HERCSIP-COOP  Kft.  (Herceg Antal),  Herczegh  Klára, 
Hollósi  Kft.,  Kádas  Antal,  a  Magyar  Juh-  és  Kecsketenyésztő 
Szövetség régióvezetője, Kalmár Lajos vállalkozó, Kántor 
István, KEVEVILL Kft., Koszticza László, Kovács Károly 
húsipari vállalkozó, Kromperger Miklós, Kun Lászlóné, Magos 
Vilmos  alpolgármester,  K  Nagy  Imre,  Pápai Attiláné,  Pozsonyi 
Péterné,  Prokaj  Sportérem  Bt.,  Sass  Zoltán  vállalkozó,  Szabó 
Attila  önkormányzati  képviselő,  Dr.  Szabó  Zoltán,  a  Magyar 
és  Egyetemes  Kultúra  Lovagja,  Szemes  Attila  önkormányzati 
képviselő,  Szilágyi András,  Dr. Thodory  Zsolt, Túri  Imre, Túri 
Lajosné,  Vida  Tamás,  Túrkeve  város  polgármestere,  valamint 
a  tornának  helyet  adó  Karcagi  Szakképzési  Centrum  Ványai 
Ambrus Gimnáziuma és Szakközépiskolája. 

A torna emlékezetesen jól sikerült! Találkozzunk jövőre is a 
XXIII. Munkás Kupán, Túrkevén!

Sipos Sándor

MUNKÁS KUPA

2016. május 28-án, Budaörs adott otthont a WOMAA szövetség 
által  szerevezett  X-fight  kupa,  nyílt  országos  harcművészeti 
versenyének, ahol formagyakorlatban, combrúgásos light-
contactban,  és  oriental  K1  szabályrendszerben  mérethették 
meg magukat a sportolók. A verseny érdekessége volt, 
hogy  nem  csak  az  egyéni,  hanem  a  csapat  teljesítményt  is 
értékelték. Az ország régióiból 23 egyesület versenyzői 
gyűltek  össze,  hogy  eldöntsék  kinek  a  nyakába  kerülhet  az 
aranyérem.  A  színvonalas,  némely  esetben  nagyon  kemény, 

TVSE Kick&Thai-box szakosztály
de a sportszerűség határain belül mozgó összecsapások 
folyamatosan zajlottak egész nap mind a ringben, mind pedig 
a páston.  Késő estére megszülettek az eredmények, melynek 
joggal örülhettünk, hiszen a kick & thai-box szakosztályban 
sportolók közül ismét országos bajnokokat avathattunk, és a 
csapatversenyben is a dobogóra állhattunk.

Eredmények:  
Benkó Sándor K1 3. hely;  Varga Zsolt K1 3. hely;  Katona 
Attila  K1  2.  hely;    Lajter  Dorina  kick-light  3.  hely;    Bóka 
Kamilla kick-light 2. hely;  Kurgyis Csaba kick-light 2. hely;  
Poták Tamás kick-light 2. hely;  Földesi Szabolcs kick-light 
1. hely; ; Tóth Károly Karimo kick-light 1. hely;  Bíró Dániel 
kick-light 1. hely;  Ádám Sándor kick-light 1. hely

Csapatverseny:   Az első helyen a Báthory SE Debrecen 
végzett, míg a 2. helyen a Garuda Team Pécs,  3. helyen pedig 
a TVSE kick&thai-box szakosztálya végzett.

Ezúttal is köszönetünket szeretnénk kifejezni a Manó Minibusz 
Kft-nek, valamint Horváth H. Géza a National Iron Team Kft 
Vezetőjének a támogatásért.           Hajós Sándor 

szakosztályvezető, edző
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Túrkeve Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A §-a alapján

 pályázatot hirdet 

Védőnői Szolgálat 
védőnő 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 27. ( IV.sz. 
védőnői körzet)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői 
ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet szerinti 

védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői 

oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz.

• A végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati 
anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak Túrkeve Város Önkormányzata 

címére történő megküldésével. (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) A 
borítékon kérjük feltüntetni: Védőnői pályázat.

• Személyesen: Vida Tamás polgármester, 5420 Túrkeve, Petőfi 
tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 15. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

A pályázati kiírás megjelent:
www.kozigallas.hu honlapon (2016.06.10.)

A Túrkevei Kulturális Egyesület és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tudományos Egyesület pályázatot hirdet túrkevei, 
nagykunsági vagy a Nagykunsághoz kötődő diákoknak és 
felnőtteknek Emlékezik a család címmel a világháborúk 
és az 1956-os forradalom családi emlékeinek leírására. A 

leírás műfaja lehet visszaemlékezés, napló, önéletírás, interjú, 
mellékelhetők: fényképek, levelek, tárgyi dokumentumok.

A beadás formája: 
A kézirat legyen számítógépen készült doc formátumú file. 
A mellékletek jpegben készüljenek. (Az idősebbektől egyéb 
módon készült kéziratokat is elfogadunk.) A szöveget és a 

mellékletet kérjük kinyomtatva és elektronikus formában is 
benyújtani az alábbi címre: 

Túrkevei Kulturális Egyesület
5420 Túrkeve, Deák Ferenc u. 4. 
e-mail: kultura.kevi@gmail.com

További információ kérhető levélben, e-mailen, vagy 
telefonon:06-30-9383-777

Beadási határidő: 2016. szeptember 9.
Az értékelés diák és felnőtt kategóriában történik. 

Eredményhirdetés: 
2016. októberében az ‘56-os forradalom városi ünnepségén. A 
legjobb írásokat nyomtatásban és megjelentetjük és történelmi 

műsorokban is nyilvánosságra hozzuk.
Sikeres pályázást kívánunk!

Túrkevei Kulturális Egyesület
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület

 
Projektünket az EMMI, a GULAG Emlékbizottság, Nagykun 

Hagyományőrző Társulás és 
Túrkeve Önkormányzata is támogatja.

Pályázati felhívásVédőnői pályázat

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük  Önöket,  hogy  dr.  Forvith  Péter  háziorvos,    2016. 
augusztus 31-i hatállyal megszűnteti háziorvosi tevékenységét 
városunkban. Túrkeve Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel megköszönjük a Doktor Úr gyógyító tevékenységét! 
További munkájához jó egészséget, sok sikert kívánunk!

2016.szeptember 1-jétől a  IV. sz. körzet betegeit
Csatóné dr. Havasi Judit háziorvos látja el. 
Szakdolgozó: Fazekasné Ács Anikó

A rendelési idő változatlan:
Hétfő: 13:00 – 17:00 óra
Kedd: 08:00- 12:00 óra

Szerda: 08:00- 12:00 óra
Csütörtök: 08:00- 12:00 óra

Péntek: 08:00- 12:00 óra  (A hónap 4. hetében 13:00-17:00 óra)              

           Túrkeve Város Önkormányzata

Új háziorvos a IV. sz. felnőtt 
háziorvosi körzetben
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A Keviföld Alapítvány és a fenntartásában 
álló Korda Vince Táncművészeti, 
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezésében immáron a 
hetedik alkalommal került megrendezésre 
a „Látni és láttatni” képzőművészeti 
kiállítás.
A kiállítás 2016.05.27 - 2016.06.10 
között  volt  megtekinthető  a  Korda Vince 
Táncművészeti, Képzőművészeti és 
Színjáték Alapfokú  Művészeti  Iskolában. 
A szervezők ezzel a tárlattal kívánták 
megismertetni az iskola művésztanárainak, 
tanulóinak és a tanulók amatőr művészként 
dolgozó hozzátartozóinak alkotásait.

A kiállítók: 
Juhász Andrásné, Kalmár Lajos, 

Katona Enikő, Kun István, 
Molnár Magdolna, Sudár Anette

Tanítványok közül:
 

Túrkevéről:
Bajnóczki Hajnalka, Csíder Ádám,

Sebestyén Zsolt, Simon Máté,
Szilágyi Péter, Szilágyi Tamara,

Winkler Regina

Kenderesről: 
Ferenczi Gábor, Gál Gergő,

Hudu Dániel, Kun Luca,
Pádár Nándor, Túri Vivien,

Kelemen Ferenc, Kelemen Zoltán,
Kovács Gábor, Nagy Miklós,  

Pólyik Bettina

Tiszatenyőről:
Bontovics András Kristóf

Iskolánk házi rajzversenyt hirdetett 
„Együtt - Egymásért” címmel.  A verseny 

célja a képző-és iparművészeti ágon 
tanuló diákok tehetségének, vizuális 
gondolkodásának, kifejezőkészségének, 
esztétikai igényességének és 
kreativitásának megismerése, értékelése 
volt. 
A rajzpályázat témája: „Együtt- 
Egymásért!”
Kategóriák:
• Alapfok/1 – Alapfok/3. évfolyam
• Alapfok/4 – Alapfok/6. évfolyam

Az alkotásokat háromtagú zsűri értékelte. 
A zsűri tagjai: Csaplár Béla, Nagy Anikó, 
Vasasné Fehérvári Anikó.
A rajzverseny eredményhirdetésére a 
képzőművészeti kiállítás megnyitóján 
került sor.

A rajzverseny eredménye:

Alapfok 1-3. évfolyamon:
1. helyezés: Penti Nikolasz (Kenderes)
2. helyezés: Sajtos Richárd (Kenderes)
3. helyezés: Kiszely Anita (Túrkeve)

Alapfok 4- 6. évfolyamon:
1. helyezés: Bódi Boglárka (Tiszatenyő)
2. helyezés: Földi Alexandra Melitta 
(Tiszatenyő)
3. helyezés: Nagy Georgina (Túrkeve)

A gyereke felkészítő tanárai: 
Juhász Andrásné (Kenderes)
Kun István (Tiszatenyő)
Molnár Magdolna (Túrkeve)

Ezúton is gratulálunk mind a 
felkészítőknek, mind pedig a gyerekeknek!

Kézsmárki János 
ig.h.

VII. „Látni és láttatni” 
képzőművészeti kiállítás

Eboltás
Tisztelt kutyatulajdonosok!

Ebben az évben összevezetéses 
kutyaoltások  az  alábbi  időpontokban  és 
helyszíneken lesznek Túrkevén:
2016. szeptember 19. hétfő 7-9 óra között 
Keletújváros, buszforduló
2016. szeptember 20. Kedd 7-9 óra 
között Piactér, állatorvosi rendelő
2016. szeptember 21. Szerda 7-9 óra 
között Nyugatújváros, szabadságutca
2016. szeptember 22. Csütörtök  7-9 óra 
között Vásártér, mázsaház

Az oltás díja magyar állatorvosi 
kamaraajánlása szerint 
3.500.-ft ebenként + féreghajó ára.

Lehetőség van a háznál történő oltás 
kérésére is, ez esetben udvaronként 500 
ft kiszállási költséget kell megfizetni.

dr. Szabó Zoltán és dr. Bodó Péter 
állatorvosok

„Facebook-on az 
Egészségügy”

Sajnos  az  utóbbi  időben  a  Facebook-on 
a város egészségügyi ellátásáról olyan  
„beszélgetések” jelentek meg, amelyek 
hangneme minősíthetetlen, igaztalan, 
sértő  és  nem  felel  meg  a  valóságnak.( 
pld.: „ostoba”, „ egyik kutya, másik eb”, 
„kisebb vagyonért rendel valamit…” ) 
Ezek a legfinomabbak, a többi 
hozzászólás zömében nyomdafestéket 
nem tűrő szavakból és mondatokból áll.
Hasonló szöveggel névtelen levél is 
érkezett az egyik kollégánk részére.
Túrkevén az alapellátást becsületesen 
végezzük és az ügyelet biztosítását is.
Magyarországon 500-600 között van 
a betöltetlen háziorvosi állások száma. 
Az  orvosok  jelentős  hányada  nyugdíjas 
korú, ilyen objektív körülmények között 
még rosszabbul esik mindannyiunknak, 
hogy vannak, akik a munkánkat bírálják.
Túrkevén is kilátásban van, hogy az 
ellátás orvos hiány miatt rosszabbodni 
fog. Természetesen, amennyiben 
valaki hiányosságot tapasztal, jelentse 
a  megfelelő  helyen  névvel,  időponttal, 
konkrét eseménnyel, személlyel és a 
kivizsgálás megtörténik.

A Facebook-on történő csevegés sehova 
nem vezet, viszont indulatok keltésére 
alkalmas. A fenti stílust pedig a
legmesszebbmenőkig visszautasítjuk!

                                    A túrkevei orvosok
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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
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