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Még tavasszal, az április 28-i képviselő-testületi ülésre készítettem 
egy  előterjesztést. Akkor  a  testület  többsége  úgy  döntött,  hogy 
még  tárgyalandó  napirendi  pontnak  sem  tartja  alkalmasnak  a 
témát.  Időközben  bebizonyosodott,  hogy  a  helyzet  nemzetközi 
szinten  nem  javul.  Október  2-án  népszavazás  dönti  el,  hogy 
hazánk  lakossága  elutasítja-e  a  brüsszeli  bürokrácia  akaratát. 
Elutasítjuk-e a kényszerbetelepítési kvótát, vagy a migránsonként 
78  millió  forintos  büntetést.  Az  áprilisi  előterjesztés  szövegét 
változatlan tartalommal közlöm. Most azonban nem a képviselő-
testülethez fordulok, hanem a lakossághoz, hiszen a döntés 
lehetősége  is  ott  lesz  mindenki  előtt,  október  2-án.  Éljünk  hát 
vele!

Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Unió tavaly ősszel arról döntött, hogy minden 
tagállamának be kell fogadnia olyan illegális bevándorlókat, 
akikről jóformán azt sem tudjuk, hogy kicsodák. Az 
előzetes számítások szerint Magyarország esetében a 
kényszerbetelepítéssel az idegenek száma elérheti a több százezres 
létszámot is, vagyis falvainkban és városainkban – akár Túrkevén 
is – a jövőben szembe kell nézni olyan problémákkal, amelyek 
eddig ismeretlenek voltak számunkra, s amelyek  veszélyeztetik 
a mindennapjainkat, a kultúránkat, a biztonságunkat. Az eddigi 
nyugat-európai  tapasztalatok  szerint  a  bevándorlásban  érintett 
településeken az integrációs kísérletek rendre kudarcba fulladnak, 
a bűnözés megnövekszik, s az addig erős, összetartó közösségek 
összeroppannak a nyomás alatt.
Az  unió  vezetői  vélhetőleg  nem  mérték  fel  a  döntésükkel  járó 
valós veszélyeket. Nekünk azonban a településünkön élő emberek 
érdekeit  kell  képviselnünk,  ezért  minden  eszközzel  fellépünk  a 
kényszerbetelepítés ellen. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy 
eldöntsük, kivel akarunk együtt élni, s erről a magyar parlament, az 

önkormányzatok és a helyi lakosok megkérdezése és jóváhagyása 
nélkül nem határozhat az unió.
Városunk rendőrőrsének munkatársai jelenleg is szolgálatot 
teljesítenek a déli határszakaszon. Elmondásuk alapján 12 
órás  szolgálati  idejük  alatt  30-40  km-t  is  gyalogolnak  a  kerítés 
mentén. A túloldalon „felderítőket” és hazánk területére behatolni 
szándékozókat  egyaránt  látnak.  Javarészt  fiatal  férfiakat  látni, 
akik kiabálással, obszcén viselkedéssel próbálják ingerelni a 
határon  szolgálatot  teljesítőket.  A  behatolási  kísérletek  éjjel  a 
legsűrűbbek.
Az  elmúlt  hónapokban  985  hazai  város  és  község  képviselő-
testülete hozott olyan állásfoglalást, amelyben egyértelművé tették: 
támogatják  a  magyar  kormány  fellépését  a  kényszerbetelepítés 
ellen. Arra  kérem  a  képvieslő-testületet,  hogy  a  településünkön 
élők érdekében álljunk ki a magyar kormány kényszerbetelepítés-
ellenes  intézkedései  mellett,  mert  csak  a  szabályozás  hatályon 
kívül helyeztetésével tudjuk megvédeni a Túrkevén élő családokat. 
Ha nem nyilvánítjuk ki egyértelműen az akaratunkat, a modern 
kori népvándorlás már pár éven belül is megváltoztathatja Európa 
etnika és kulturális összetételét, amely beláthatatlan veszélyeket 
hordoz magában.
Kérem  az  előterjesztés  megtárgyalását  és  a  határozati  javaslat 
elfogadását.

Határozati javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról
Túrkeve  Város  Képviselő-testülete  elutasítja  az  Európai  Unió 
által szorgalmazott betelepítési kvótára vonatkozó szabályozást.
Túrkeve  Város  Képviselő-testülete  felelősséget  érezve  a  város 
lakossága iránt, felkéri Magyarország Kormányát, hogy minden 
lehetőséggel éljen az Európai Unió által preferált kötelező 
betelepítési kvóta érvényesítése ellen.  

Vida Tamás, polgármester

A népszavazás margójára

Túrkeve  Város Önkormányzata Németh 
István nyugalmazott polgármester 
részére  az  oktatásban,  a  közigazgatásban 
és a közéletben eltöltött közel ötven 
éves kiemelkedő, önzetlen, a város 
fejlődése  érdekében  végzett  értékteremtő 
tevékenysége elismeréseként „Túrkeve 
Város Díszpolgára” kitüntetést 
adományozott.
A kitüntetést 2016. augusztus 20-án a 
Szent István Napi ünnepség keretében 
adták  át.  Az  alábbiakban  közöljük  azt  a 
méltatást, melyet az ünnepségen Vida 
Tamás polgármester úr olvasott fel.
Németh István 1943. április 13-án született 

Túrkeve város új díszpolgára
Hámoron.  1961-ben  kohászati  technikus 
végzettséget  szerzett  a  diósgyőri  Gábor 
Áron  Kohó-  és  Öntőipari  technikumban. 
Első  diplomája  vegyipari  gépészmérnöki 
diploma  volt,  ezt  követően  középiskolai 
műszaki tanári szakot, majd pedagógia 
szakot végzett a budapesti Műszaki 
Egyetemen, illetve a szegedi József Attila 
Tudományegyetemen. A pedagógia, 
a tanítás iránti érdeklődése motiválta, 
amikor pedagógus pályára lépett.
Munkássága nagy részét tanárként, 
majd a  Ványai  Ambrus Gimnázium és 
Gépjárműtechnikai Szakközépiskola 
igazgatóhelyetteseként töltötte. A 
Ványaiban eltöltött húsz év alatt sok diák 
került ki a keze alól, diákjai, kollégái 
becsülték, tisztelték. Iskolavezetőként 
hozzájárult ahhoz, hogy az oktatott 
szakmacsoportok bővülésével, korszerű 
szakmai ismeretek oktatásával, a 
gimnáziumi képzés erősítésével a 
túrkevei iskola az ország középiskoláinak 
élvonalába kerülhetett.
Sok olyan diák végzett ezidőben a 
Ványaiban,  akik  az  élet  számos  területén 
megállták a helyüket és öregbítették, 
öregbítik Túrkeve jó hírét.
A  Túrkevén  eltöltött  évek  alatt  sikerült 
beilleszkednie a város életébe, sok 
ismerősre,  barátra  tett  szert,  a  lakosság 
megismerte,  elfogadta,  befogadta.  Sokan 
fordultak, fordulnak hozzá bármilyen 

kéréssel,  kérdéssel,  igyekezett,  igyekszik 
mindenkinek segíteni.
A rendszerváltás kezdetétől, 1990-től 
három cikluson át 2002-ig Túrkeve 
város  polgármestereként  tevékenykedett, 
szaktudásával jelentősen hozzájárulva 
az „önkormányzatiság”, a közigazgatás 
kiépítéséhez. Polgármesteri munkáját 
nagy odaadással, kitartással és 
kötelességtudóan végezte, melynek 
eredményei megmutatkoztak a város 
fejlődésén, a beruházások számának 
növekedésén, a város arculatának javulásán 
is. Mindig nagy hangsúlyt fordított a 
civil kezdeményezések támogatására. 
Alapítója  volt  a  Keviföld Alapítványnak, 
amely  a  mai  napig  is  iskolafenntartóként 
nagymértékben segíti sok-sok túrkevei 
gyermek és fiatal művészeti oktatását-
nevelését.
Polgármesteri munkája befejezését 
követően visszatért az iskolai élethez: 
2004-2012-ig a Korda Vince Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  vezetésében 
vállalt szerepet.
Jelenleg  nyugalmazott  polgármesterként, 
családja körében tölti mindennapjait, 
nyugalmazott címzetes iskolaigazgató 
felesége,  két  felnőtt  gyermeke  és  immár 
egy unokája társaságában.

Gratulálunk kitüntetéséhez, kívánunk 
hosszú, boldog életet!
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A  Város  Napjaként  a  Képviselő-testület 
2016-ban augusztus 19-ét jelölte meg. Az 
apropót  az  adta,  hogy  Túrkeve  várossá 
nyilvánítási oklevelét 1808-ban ezen a 
napon írták alá Bécsben. (lásd keretes 
írásunkat)
A  rendezvény megszervezésekor három 
szempont vezérelt bennünket: egyik, hogy 
a helyi értékekből mutassunk be olyasmit, 
ami kevésbé került eddig előtérbe, a másik, 
hogy lehetőséget adjunk a lakosságnak 
a város vezetésével való találkozásra, 
a harmadik pedig, hogy felhőtlen 
szórakozást  nyújtsunk  a  hétköznapokban 
megfáradt embereknek.
A  hagyományőrzés jegyében kalácssütő 
versenyt hirdettünk meg „Kevi Ízek 
Őrzője” elnevezéssel, valamint helyi 
termékek bemutatóját, árusítását is 
meghirdettük. Pénteken délután a 
Granárium előtti tér adott helyet a 
rendezvénynek. Nyolcféle hagyományos 
kaláccsal  neveztek  a  versenyre,  a  helyi 
termékek közül volt rongyszőnyeg, 
élelmiszerek: lekvárok, mézek, bemutatta 
munkáit egy ifjú keramikus, és egy 
fafaragó,  voltak  még  nagyszerű  foltvarró 
munkák is. A Fórum sátorban Vida 
Tamás polgármester, Magos Vilmos 
alpolgármester, Török Róbert és Kántorné 
Bíró Emília képviselők válaszoltak a 
megjelent lakosok kérdéseire, beszélgettek 
a várost érintő kérdésekről.
A gyermekeknek mindeközben az ingyenes 
légvár és a Palinta Társulat zenés műsora 
biztosított  szórakozást. A  délutánra  kicsit 
rányomta  a  bélyegét,  hogy  péntek  lévén, 
kora délután még viszonylag kevés ember 
tudott eljönni. Estére már megtelt azért a 
tér!  Jövőre  ez  a  nap  szombatra  esik,  így 
biztosan nagyobb lesz majd az érdeklődés. 
Merthogy  mostani  kezdeményezésünkből 
hagyományt szeretnénk teremteni, és 
jövőre  is  várjuk  a  kalácsokat  és  a  helyi 
termékeket is.
Estefelé kezdődött a felhőtlen szórakozás, 

A Város Napját ünnepeltük

„Mulatós péntek este” elnevezéssel, 
mely  már  nagyobb  számban  csalta  ki  az 
embereket  a  Bora  melletti  színpadhoz. A 
műsort a túrkevei Jakab László és fia, Zsolt 
nyitotta meg, majd barátaik Zetor Zsolti és 
Horváth Ferenc léptek több alkalommal is 
színpadra. Jó kis buli kerekedett, a fellépők 
jó hangulatot teremtettek, bizonyára 
nem  véletlen,  hogy  a  Muzsika TV-ben  is 
rendszeresen szerepelnek.
Húsz óra után a fiatalabb generáció vette át 
a stafétát. Elsőként a budapesti Jamboree 
Zenekar lépett színpadra, melyben a 
túrkevei  Tóth  „Kiscsuvesz”  Jani  püfölte 
a dobokat, majd éjfélkor a túrkevei 
Lokátorock  zenekar  zárta  a  jó  hangulatú 
bulik sorát.

  A  rendezvény  része  volt  még  a  Finta 
Múzeum Vadász Pál Kiállítótermében 
lezajlott  könyvbemutató,  ahol  Alexander 
Finta: A kisbojtár c. újonnan kiadott 
könyvét  mutatták  be,  valamint  asztrofotó 
kiállítást is megtekinthetett a közönség.
Komoly  is,  vidám  is  volt  tehát  az  idei 
Város  Nap,  reméljük  mindenki  jó  érezte 
magát, aki megtisztelte jelenlétével 
a rendezvényeket. Köszönjük a 
kalácskészítő  verseny  résztvevőinek  és  a 
kiállítóknak, hogy eljöttek, a szereplőknek, 
hogy szórakoztattak bennünket.

Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház és 

Városi Könyvtár igazgatója

Túrkeve alapításának pontos ideje és körülményei a mai napig 
sem ismertek. Abban a kutatók meghatározó többsége egyetért, 
hogy az egykori Keveegyháza (Keueghaz), és a későbbi Túrkeve 
(Twrkevy) elnevezés ugyanazt a települést jelöli. Legkorábban 
egy 1261. szeptember 9-én keltezett oklevélben említik, 
melynek tartalma szerint a falut még Szent László (1077-1095) 
adományozta az Egri Püspöki Egyházmegye számára. IV. Béla 
ekkor ezt meg is erősítette. Ebből következik, hogy a XI. század 
végén már bizonyosan létezett, de alapításának pontos dátuma 
továbbra  is  ismeretlen. Az  oklevél  keletkezésének  ideje  pedig 
nem bír valódi jelentőséggel Túrkeve számára, ami ezt követően 

1711-ig  legalább  két  alkalommal  néptelenedett  el  és  települt 
újra. Központja mindvégig az eredeti nevét is adó kőtemplom 
volt, aminek romjai Gyárfás István Jász-kunok története című 
munkája  szerint  1873-ban  még  láthatóak  voltak  a  jelenlegi 
református templom mellett. A redempciót követően felgyorsult 
Túrkeve fejlődése és a lakosság száma is megnövekedett. Ennek 
következményeként  1808.  augusztus  19-én  mezővárosi  rangot 
kapott,  amit  a  mai  napig  fennmaradt  eredeti  oklevél  igazol. 
Kiállításának dátuma az egyetlen –hiteles napra pontosan 
igazolható– várostörténeti jelentőségű esemény időpontja, 
amely méltó a megemlékezésre.

Túrkeve város napjára
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Közönség szavazatok alapján:
I. helyezés ért el Szilágyi Sándorné 
lekváros kiflije
II.  helyezést ért el Madarász Piroska 
mákos kőttese
A zsűri összesített szavazatai alapján:
I. helyezést ért el Kiss Imréné kunsági 
kisperece és káposztás pogácsája
II. helyezést ért el Árvai Károlyné 
lekváros paraszt kiflije
III. helyezett lett Finta Imréné bodagja

Gratulálunk mindenkinek és 
megköszönjük a részvételt.

A „Kevi 
Ízek Őrzője” 

kalácssütő 
verseny 

díjazottjai

Resistan 50!
A  régi  bulik  hangulatát  hozta  vissza  az 
augusztus 20-án megrendezett Resistan 
Találkozó, mely nagyon sok városlakót 
vonzott a legkülönbözőbb korosztályokból. 
Sok elszármazott túrkevei is hazalátogatott 
erre az alkalomra, a régi barátok örömmel 
üdvözölték egymást, és hajnal kettőig 
ropták a táncot a téren.
Az együttes 50 éves megalakulását ünnepli 
az idén, ebből az alkalomból Vida Tamás 
polgármester  úr  egy  gravírozott  tányért, 
emléklapot adott át az együttesnek, melyet 
Kun László egykori alapító özvegye Kun 
Lászlóné  Icuka  vett  át,  aki  az  együttes 
relikviáit őrzi. Szintén gravírozott tányért 
és emléklapot adott át a megjelent 
tagoknak, akik az évek során zenéltek az 
együttesben,  név  szerint:  Bíró  Tibornak, 
Csaplár Bélának, F.  Tóth Istvánnak, F. 
Tóth Lajosnak, Havancsák Gyulának, 
Filkorné Juhász Icának, Ramos Istvánnak, 
Szilágyi Lászlónak, Szonda Istvánnak, 
Szonda Lászlónak, Vígh Imrének és Zöld 
Józsefnek. Szabó Ferenc, mint rajongó 
adott  át  még  emléklapot,  az  együttesnek 
egykor otthont adó Művelődési Ház 
nevében  pedig  jómagam  köszöntöttem  a 
megjelent tagokat.
A fergeteges bulin a közönség lelkes 
biztatása mellett, minden megjelent régi tag 
beállt zenélni, énekelni. Sztárvendég Kiss 

Ernő Pál az Illés Együttes egykori énekese, 
és Szűcs Judit voltak, a programot tűzijáték 
is  színesítette.  A  rendezvény  támogatója 
F.  Tóth Lajos vállalkozó, főtámogatója 

T ú rk e v e  V á ro s  Ö n k o rm á n y z a ta  v o lt.                                                 
                 Kovács István

a Madarász Károly Művelődési Ház 
és Városi Könyvtár igazgatója
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Hagyományosan a Városházán került 
megrendezésre a Szent István Napi 
ünnepség,  melyet  megtisztelt  jelenlétével 
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, országgyűlési képviselőnk is.
A  Himnusz  eléneklése  után  a  Kell  még 
egy  szó  c.  dalt  énekelte  el  Simon  Évike. 
Ezután beszédek következtek. Elsőként 
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr mondott 
köszöntőt, méltatta az ünnep fontosságát, 
beszélt  a  magyarok  kenyere  rendezvény 
jelentőségéről,  szólt  arról  is,  hogy  István 
királyunknak Imre herceghez írott intelmei 
milyen jelentőséggel bírnak ma is. 
Ezután Vida Tamás polgármester úr 
mondta el ünnepi gondolatait. A Madarász 
Károly Népdalkör túrkevei aratódalokat 
énekelt, majd kenyérszentelés következett. 
Az új kenyeret megáldotta Kereszti Roland 
református lelkész, és megszentelte 
Ondavay Tibor római katolikus főesperes. 
Zárásként, és egyben az elkövetkező 
kitüntetés átadásának nyitányaként a 
Magyarország  c.  dalt  énekelte  el  Simon 
Éva.
Az ünnepség második részében a Túrkeve 
Város Díszpolgára cím és pedagógus 
díszoklevelek átadása következett. 
A lakosság javaslata alapján, Túrkeve 
város képviselő testülete Németh 
István nyugalmazott polgármesternek 
adományozta a díszpolgári kitüntetést.
Vida Tamás polgármester adta át, 
aki méltatta a kitüntetett érdemeit, 
polgármesterként, pedagógusként 
és túrkevei polgárként kifejtett 
közéleti munkásságát. Németh István 
meghatódottan mondott köszönetet, és 
emlékezett vissza az elmúlt évtizedekre. 
A meghatódottság a továbbiakban is 
jellemezte  az  ünnepséget,  melynek  során 
pedagógus díszoklevelet vett át Bori 
László és Perényi Bálint nyugalmazott 

Szent István napi ünnepség

pedagógus. Németh Károlyné a Petőfi 
Sándor Általános Iskola igazgatója 
méltatta kiemelkedő pedagógusi 
munkájukat, Túrkeve város érdekében 
végzett közéleti tevékenységüket. Bori 
László 60 éve végzett tanítóként, így 
Ő  „Gyémánt  díszoklevelet”  vehetett  át, 
Perényi Bálint 65 éve lett pedagógus, 
neki  „Vas  díszoklevelet”  adományoztak. 
Mindketten azt kérték, hogy Túrkeve 
közössége előtt vehessék át jubileumi 
diplomájukat.
A  bensőséges  ünnepséget  a  Korda  Vince 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak szép 
néptánca  zárta,  majd  a  Szózat  eléneklése 
után  pezsgős  koccintás  következett,  ahol 
a  város  vezetői,  családtagok,  ismerősök, 
barátok köszöntötték a díjazottakat.
Szeretettel  gratulálunk  a  kitüntetetteknek 
és kívánjuk, hogy sok szép évet töltsenek 
még el Túrkevén, szeretteik körében.

Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház 

és Városi Könyvtár igazgatója

A Város Napja és a Szent István Nap megrendezéséhez nyújtott segítségért köszönetet mondunk a Mentő és Tűzoltó Egyesületnek 
és Sörös Tibor parancsnoknak, valamint a Városgondnokság dolgozóinak, Katona István ügyvezető igazgatónak és Nagy Róbert 

munkavezetőnek.
Köszönjük továbbá a Kevi Kenyér Kft-nek az ünnepi kenyeret és a kis cipókat.

Köszönöm a Művelődési Ház, a Városi Könyvtár és a Túrkeve Televízió munkatársainak a rendezvény sikere érdekében kifejtett 
áldozatos munkájukat.

Köszönjük a támogatást F. Tóth Lajos vállalkozónak. 
Mindkét nap rendezvényeit pénzügyileg Túrkeve Város Önkormányzata finanszírozta, köszönet érte.

Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Köszönjük!
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Túrkeve város napján augusztus 19-
én Takács Mihályné mutatta be Finta 
Sándor: A kisbojtár című művének 
legújabb kiadását. A könyvet – ami 
több mint két évtizeddel ezelőtt 
látott  utoljára  napvilágot  –  ezúttal 
a  Finta  Múzeum  adta  ki  a  szerző 
születésének 135. évfordulója 
alkalmából. Megjelenésében az első 
amerikai kiadást követi, de a szöveg 
magyar fordításban olvasható. 
A regény eredeti illusztrációit 
maga szerző készítette. Sándor, 
az iskolából kicsapott fiú és 
Mocskos, az egykori versenyló 
kapcsolatán  keresztül  mutatja  be  a 
puszta világát. Megjelentetésével 
Finta Sándor a szépirodalomban 

A kisbojtár visszatér
is  ismertté  tette  Túrkevét  és  környezetét.  1940-
ben  az  Egyesült  Államokban  a  legolvasottabb 
könyvek egyike lett. A legfrissebb kiadás a Finta 
Múzeum fennállásának 65. évfordulójának is 
emléket  állít,  ahol  a  könyvbemutatót  követően 
megvásárolható.                                         K.J.ZS.

A KÓPIA CUKRÁSZDA
(5420 Túrkeve, Széchenyi u. 29.)
szeretettel meghívja Önt, kedves 

családját és barátait 

Stekly Zsuzsa 
FOHÁSZAIM

című tűzzománc kiállításának 
megnyitójára

A kiállítást megnyitja: Bácskai Bertalan 
festőművész 2016. szeptember 16-án 

pénteken 17 órakor

Közreműködik: Simon Éva 6. osztályos 
tanuló.

A tárlat megtekinthető: október 16-ig, 
mindennap 9-20 óráig

FOHÁSZAIM

ADJ VÉRT, ADJ 
ESÉLYT!

Véradás lesz Túrkevén a Művelődési 
házban 2016. szeptember 21-én 

(szerda) 8:00 - 12:30-ig.



7

TÚRKEVE 2016. SZEPTEMBER

  
                   Kultúra

Augusztus 19-én nyílt meg a Tiszazugi Földrajzi Múzeum 
jóvoltából az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 
kiállítása  a Vadász  Pál  Kiállítóteremben. A  tárlat  Gothard  Jenő 
világhírű csillagász 1882 és 1905 között készített asztrofotóiból 
nyújt válogatást. Az égi jelenségeket bemutató látványos 
képek  mellett,  a  legkorábbi  magyar  röntgenfelvételek  egyike, 
és  az  elektromos  kisülések  eredetileg  üveglapra  rögzített  fotói 
is bemutatásra kerültek. A fotósorozat a maga idejében is 

világszenzációnak számított. Gothard Jenő volt az első, aki 
szabad  szemmel  nem  látható  üstökös  felvételeit  rögzítette.  A 
képek elkészítéséhez gyakran 8-10 órányi expozíciós időre volt 
szükség.  Az  anyag  ugyan  meglepően  jó  állapotban  vészelte  át 
az elmúlt évszázad viharait, de digitális feldolgozása napjainkra 
elkerülhetetlenné vált. Ennek a munkának a gyümölcse tekinthető 
most meg szeptember végéig a Vadász Pál Kiállítóteremben.

Kapás János Zsolt

Ezüstbe zárt világegyetem

Finta Múzeum:
hétfő: zárva

kedd-csütörtök: 9-12; 14-17
péntek: 9-12; 13-16

szombat: 9-12; 14-17
(ügyelet a Vadász Pál Kiállítóteremben)

vasárnap: zárva

Vadász Pál Kiállítóterem:
hétfő: zárva

kedd-csütörtök: 9-12; 14-16
péntek: 9-12 

(ügyelet a Finta Múzeumban)
szombat: 9-12; 14-17 

(ügyelet a Finta Múzeumban)
vasárnap: zárva

A kiállításaink megtekintése ettől eltérő időpontokban is lehetséges előzetes 
bejelentkezés alapján, amit a tervezett látogatás előtti napon jelezni szíveskedjenek.

 További információk honlapunkon: www.fintamuzeum.hu.

A Finta Múzeum nyitva tartása
 a törvényi előírásoknak megfelelően:

2016. szeptember 10-én Számvetés, 
jövőtervezés címmel a 25 éves Túrkevei 
Kulturális Egyesület hirdetett egész 
napos programsorozatot városunkban. 

Helyszínek voltak: 
- Városháza-civil közösségi ankét
- Templom Galéria-Tájaink légkörében 
kiállítás megnyitó
- Madarász Károly Művelődési Ház-
Nagykun Gála

A nap eseményeiről következő 
számunkban adunk részletes 

tájékoztatást.

Számvetés, 
jövőtervezés
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Augusztus  27-én,  Túrkevén  tartották  az  Országos  Református 
Tanévnyitó  ünnepséget. Az  igét  dr.  Fekete  Károly,  a  Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke hirdette. Köszöntést mondott 
dr. Bogárdi Szabó István, a Zsinat lelkészi elnöke, és tanévnyitó 
beszédet tartott dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke.
Az  országos  tanévnyitó  ünnepséget  1995  óta  rendezik  meg.  A 
hagyományoknak megfelelően a tanévnyitó ünnepséget követően 
a Zsinati Oktatási Iroda fenntartói igazgatói értekezletet tartott.
A  rendezvény  után  dr.  Fekete  Károlyt,  a Tiszántúli  Református 
Egyházkerület püspökét kérdeztük az ünnepségről és a református 
oktatás jelentőségéről:

Országos Református Tanévnyitó ünnepség 
Túrkevén

„Az országos tanévnyitók körbe mennek az egyházkerületeken. 
Most  ránk  került  a  sor,  egy  nagyon  fontos  esztendőben,  hiszen 
huszonöt  évvel  ezelőtt  indultak  el  –  a  rendszerváltás  után  –  az 
új iskoláink, amelyek jelentős történelmi múlttal rendelkeznek. A 
Nagykunsági Református Egyházmegyébe tartozó több intézmény 
is ősi múltra tekint vissza. A túrkevei iskola – amely most otthont 
adott a találkozónak - huszonöt esztendeje indult. Ez az alkalom 
számukra is nagyon fontos, hiszen hogyha együtt jelennek meg 
az iskolák, akkor az valamifajta összefogást  tükröz, amely erőt 
ad mindannyiunknak. Nemcsak az új tanévre, hanem biztatás ez a 
jövendő huszonöt esztendőre is.”
Fekete Károly a 127. zsoltár alapján hirdette az igét, amelyben 

megfogalmazta a zsoltár üzenetét a következő tanévre. 
Eszerint  a  építés  és  az  őrzés  csak  akkor  jelent  olyan  munkát, 
amelyiknek  eredménye  van,  ha  Isten  áldásával  párosul.  Ebben 
az  áldásközvetítésben  nagyon  fontos  szerepe  van  ezeknek  az 
intézményeknek.
Az  istentisztelettel  egybekötött  tanévnyitó  ünnepségen  elsőként 
Nagy  Róza,  a  huszonöt  éve  újraindult  túrkevei  Kaszap  Nagy 
István  Református  Általános  Iskola  igazgatónője  köszöntötte  a 
református iskolák és óvodák képviselőit, azt kívánva nekik, hogy 
intézményeik töltsék be küldetésüket, melyre elhívattak.
Tanévnyitó beszédében Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke 
pedagógust és tanulót egyaránt arra biztatott, vívják meg 
közös  harcukat  a  tudásért  és  jólneveltségért.  „Egyházunknak, 
nemzetünknek a mai világban nagy szüksége van kiművelt 
emberfőkre, alkalmazható tudással rendelkező, keresztyén 
elkötelezettségű, valamint nemzete és hazája iránti hűséges 
szakemberekre, akik nem vevők a talmi ragyogásra” – fogalmazott 
a dunántúli főgondnok. Mint mondta, az előttünk álló jubileumi 
év lelki és szellemi örökségünk vállalására és továbbadására kell 
sarkaljon minket, hogy minél több ember életében érvényesüljenek 
ezek az értékek. Beszéde végén Isten áldását kérve nyitotta meg 
a 2016/17-es tanévet.

Köszöntőjében az igehirdetésre visszautalva Bogárdi Szabó 
István is arra emlékeztetett: Isten sokszor akkor lép be az 
életünkbe, amikor védtelenek vagyunk, ezért néha magunktól is 
le kell tenni a dolgainkat, hogy végre ő is munkához láthasson. „A 
gyülekezeteket nem múltjuk vagy méretük, hanem az evangélium 
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hirdetése,  a  sákramentumok  kiszolgálása  és  az  Isten  törvénye 
szerinti élet teszi gyülekezetté” – mondta a dunamelléki püspök, 
s  azt  kívánta,  hogy  református  köznevelési  intézményeinket  is, 
legyen bár fél évezredes vagy csak húsz-huszonöt éves múltjuk, 
ugyanaz a szellemiség hassa át. „A svájci reformátor, Bullinger 
szerint arról ismerszik meg a hívő ember, hogy miután belekóstolt 
Isten jóságába, taníthatóvá válik. Legyen ez a mi közös jellemzőnk 
is!”
„Az emberi erőforrások ügye elsősorban az óvodákban és 
iskolákban dől el” – Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár az ünnepségen arról beszélt, hogy a jelenlegi 
magyar  kormány  szerint  az  értéksemlegesség  önellentmondás, 
az  érték  viszont,  ha  igaz,  teremtő  erő,  ezért  az  oktatás  csak 
értékalapon,  neveléssel  kiegészítve  képzelhető  el.  Épp  ezért  a 
kormány  2020-ig  több  mint  húszmilliárd  forinttal  támogatja  az 
egyházi  fenntartású  köznevelési  intézmények  korszerűsítését  és 
bővítését  –  többek  között  a  Debreceni  Református  Kollégium 
infrastrukturális fejlesztését, a Pápai Református Kollégium 
felújítását,  a  budapesti  Baár-Madas  gimnázium  és  a  budafoki 
református általános iskola bővítését –, elismerve ezzel az 
egyházak évszázados értékteremtő munkáját.

Hitvalló református pedagógusokat díjaztak
Egyházunk Zsinata két kitüntetést is alapított a református 
keresztyén nevelés ügyét szolgáló pedagógusok munkájának 
elismerésére.  Az  Imre  Sándor-díjat  az  intézményes  református 
oktatás ügyének előmozdításáért adományozzák, s azt idén 
Szűcsné  Farkas  Zsuzsanna,  a  dédestapolcsányi  Csomasz  Tóth 
Kálmán  Református  Alapfokú  Művészeti  Iskola  igazgatónője 
veheti majd át az őszi zsinati ülésszakon.
A Makkai Sándor-díjat pedig a református erényeket a mindennapi 
gyakorlatba átültető pedagógusok kaphatják, évente hárman 
(közülük egy határon túli). Balogh Györgynét, Uherkovich 
Zoltánt és Csomortán Melindát a tanévnyitón tüntette ki a Zsinat 
lelkészi és világi elnöke, mindhármukat Ábrám Tibor tiszáninneni 
főgondnok méltatta.
A tanévnyitót követően, melyet a helyi általános iskola 
tehetségeinek előadása színesített, a kiürült templomban 
intézményvezetői  értekezletet  tartottak.  Ugyanakkor  a  Magyar 
Református  Szeretetszolgálat  (MRSZ)  tizenkét  iskola  kétszáz 
hátrányos helyzetű tanulóját ajándékozta meg tanévkezdő 
csomaggal, harminc iskola diákjait pedig összesen négyezer 
füzettel.  Az  MRSZ  idén  nyáron  is  meghirdette  tanszergyűjtő 
akcióját, melynek eredményeképp húszmillió forintnyi tanszerrel 
támogathatja  a  rászoruló  családok  iskolakezdését,  s  adhatja  át 
nekik Isten szeretetének kézzelfogható jelét.
Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetőjének tájékoztatása 
szerint szeptember 1-jével egy új református köznevelési 

intézmény kezdi meg működését: a Gerjeni Református Általános 
Iskola és Óvoda. Az intézmények száma azonban nem változik, 
ugyanis visszakerül állami fenntartásba a Mezőcsáti Református 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola. Az új intézmény 
mellett  új  intézményegységek  is  megkezdik  működésüket  az 
új tanévben: a Pátkai Református Általános Iskola alapfokú 
művészeti iskolai intézményegységgel gyarapodott, a 
lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola 
óvodai  intézményegységgel  bővült,  a  Kunmadarasi  Református 
Általános Iskola óvodai intézményegysége pedig szintén a tanév 
kezdetén  nyitja  meg  kapuit  a  gyermekek  előtt.  Így  a  2016/17. 
tanévben  160  településen,  170  intézmény  keretei  között  és  375 
feladatellátási helyen összesen 281 köznevelési feladatot lát el a 
református köznevelés.

Fotók: Barcza János, Vargosz

Az új tanévben már köznevelési intézményeink is a reformáció 
500. évfordulójára fókuszálnak. A Református Tehetséggondozó 
Alapítvány által meghirdetett, „Rejtőzködő kincseink” 
elnevezésű tanulmányi verseny döntőjét szeptember 23-25. között 
Debrecenben  szervezik.  Október  28-án  Pécsett  indul  útjára  a 
protestáns iskolatörténeti vándorkiállítás, mely 2017 decemberéig 
tizenöt helyszínen mutatja be a protestáns oktatás fél évezredes 
történetét.  Mint  kiderült,  a  Kárpát-medence  református  iskolái 
az emlékév január 31-i nyitányát bibliaolvasó nappal teszik 
emlékezetessé.
Idén több mint ötvenezer diák kezdi meg tanulmányait a 
református intézményekben – középiskolákban, általános 
iskolákban és óvodákban. Az intézmények különbözőek, azonban 
a református értékek – amelyek mentén a gyermekeket oktatják és 
nevelik – ugyanazok.
                Finta Zoltán

Forrás: Tiszántúli Református Egyházkerület honlapja
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2016.  augusztus  13-án  emlékezésre  hívtuk  dr.  Balogh  János 
ökológus tisztelőit, követőit Túrkevére.
A  program  a  városházán  kezdődött,  ahol  Nick  Ferenc  elnök,  a 
Falvak  Kultúrájáért  Alapítvány  alapítója  mutatta  be  a  Felső-
Tisza  vidékét,  Kárpátalját,  és  azt  a  munkát,  amelyet  az  ottani 
és anyaországi civil szervezetek egymással összefogva, az 
elmúlt  több  mint  tíz  esztendő  során  a  magyar  nyelv  határán 
élők  között  végeztek.  Többek  között  szólt  Európa  geográfiai 
középpontjában lévő, általuk készített és felállított emlékkapuról 
és az anyaországi partnerek bemutatkozó kiállításáról. Kiemelten 
fontos  a  magyar  nyelv  oktatásának  segítése,  részben  a  magyar 
nyelven  oktató  osztályok  működtetésével,  részben  a  vasárnapi 
iskolák  létrehozásával.  Fontos  vállalása  az Alapítványnak  az  I. 
világháborús  katonasírok  felderítése,  majd  azok  rendbe  tétele, 
gondozása, a Kárpát-medence mai államainak területén.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány missziót teljesít.
Örömünkre szolgál, hogy a több civil szervezet közös, eredményes 
munkájában aktív szerepet vállalhat a Túrkevéért Alapítvány is.
Fontos tény, hogy Balogh János professzor 2002-ben
bekövetkezett halála után, 2003-ban végakarata szerinti 
temetésének végrehajtásában Túrkeve Város akkori 
polgármestereként és kuratóriumi elnökként vehettem részt.
Balogh János szülőhelyével, a kárpátaljai Nagybocskó 
vezetésével 2008-ban került sor a személyes kapcsolatfelvételre, 
eddig a szülőhely nem ismerte azt a tényt, hogy a világhírű tudós 
a történelmi Magyarország,e Tisza-menti településén született.
A  2008-as  kapcsolatfelvételben  meghatározó  szerepet  játszott 
Nejzsmák  Emma  a  Magyar  és  Egyetemes  Kultúra  Lovagja,  a 
rahói  központtal  létrejött  Ukrán-Magyar  Kulturális,  Oktatási  és 
Informatikai  Központ  létrehozója  és  vezetője.  Természetesen  a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Nick Ferenc 
is a közel 10 éves kapcsolat alakításának aktív részese volt.
A kitartó együttműködési szándék fontos megnyilvánulása volt, 
amikor 2011-ben, a túrkevei városnapon aláírtuk Nagybocskó és 
Túrkeve testvérvárosi szerződését.
Az Alföldkutatásért Alapítvány és a Túrkevéért Alapítvány 
példaértékű  együttműködéseként  2005  februárjában  tarthattuk 
meg Túrkevén az első Balogh János Nagykunsági-Nagy-Sárréti 
Tájökológiai Konferenciát, amely az óta minden esztendőben a 
környezet és természetvédelem elkötelezett képviselőinek fontos 
találkozási pontja: az anyaországi képviselők mellett a rahói és 
nagybocskói,  a  lengyelországi  Porabka  és  a  vajdasági  Újvidék 
képviselői is jelen voltak az elmúlt években.
Természetesen  emlékezetes  marad  számunkra  a  néhány  évvel 
ezelőtti  kárpátaljai, Terebesfehérpatakon  megtartott  konferencia 
is, amelyet a  rahói székhelyű Carpatia Bisphera Egyesület 
szervezett. Ezen az eszmecserén magyar, lengyel, ukrán, román 
szakemberek  mondták  el  véleményüket  a  Tisza  és  környezete 
jelenéről, a lehetséges jövőjéről.
A  februári  konferenciák  fontos  jellemzője,  hogy  általános  és 
középiskolások, főiskolások is az előadók között találhatók, 
hiszen  a  környezeti  nevelést  nem  lehet  elég  korán  kezdeni. Az 
előadások  mellett  természetesen  rajz  és  irodalmi  pályázatot  is 
meghirdetünk felnőtt és iskolás érdeklődők számára.
Néhány évvel ezelőtt, Balogh János szellemi hagyatékának 
elkötelezett ápolói megalapítottuk a tudósról elnevezett 
díjat,  amelyet  évente  adunk  át.  A  díj  Győrfi  Sándor  karcagi 

Balogh János professzorra, a Nemzet 
Ökológusára emlékeztünk

szobrászművész  alkotása.  A  korábbi  években  többek  között  a 
Petőfi Sándor Általános Iskola pedagódusai: Czeglédi Erzsébet, 
Bori Lászlóné és Molnár Magdolna tanárnők, eredményes 
munkájukkal, Nejzsmák Emma és idén Joszif  Bozsuk Nagybocskó 
polgármestere érdemelték ki az elismerést.

Balogh János emlékhelyeinek megkoszorúzása februárban a róla 
elnevezett  utcában,  míg  augusztusban  Ecseg-pusztán  történik. 
Idén  augusztus  13-án  vártuk  a  professzor  úr  tisztelőit,  követőit 
a túrkevei városházára, ahol a bevezetőben említett Nick Ferenc 
előadását  követően  Joszif  Bozsuk  Nagybocskó  polgármestere 
tájékoztatott bennünket az általa vezetett település (mely 
Túrkevével megközelítőleg azonos lélekszámú) környezetvédelmi 
gondjairól,  a  megoldást  keresve.  Kiemelten  szólt  az  1867-es 
Kiegyezést követő évben létrehozott Klotild ecetgyárról, amely 
már több éve nem működik, a szennyezett környezete mentesítésre 
vár. Több más, korábbi szennyezett terület is van Nagybocskón. 
Terveik  jelentősek,  az  idő  sürgeti  a  Felső-Tisza  vidékén  élőket 
azok mielőbbi megvalósításában.
Dr.  Tóth  Albert  főiskolai  tanár  Herman  Ottó  és  Balogh  János 
Ecseg-pusztához való közös kötődésről szólt a nagyszámú 
érdeklődőnek.
A  városházi programot követően lovaskocsikkal, kerékpárral 
(Győri József tanár úr szervezésében), személygépkocsikkal 
vonultunk ki Ecseg-pusztára,Balogh János emlékhelyéhez, ahol 
dr. Szabó Zoltán gondolatai után koszorúzással és az Újvidékről 
érkezett Fésűs Marika előadásában a „Turulmadár sebesen száll” 
című magyar nótával emlékeztünk…
Ecseg-puszta  ma,  a  XXI.  században,  2016  augusztusában,  az 
emlékezőknek békés, nyugodt arcát mutatta.

dr. Szabó Zoltán
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A digitális médiapiacon az országos és megyei elérésű, valamint 
bizonyos fokig a nagyvárosi sajtótermékek dominálnak, a vidéki 
lakosság  jórészt  ezekből  tájékozódik.  Mellettük-mögöttük  fájó 
hiány ugyanakkor, hogy a kis és közepes városok nem, vagy csak 
korlátozottan rendelkeznek a megfelelő, modern információs 
csatornákkal.  E  helyi  közösségek  életének  szervezése  jobbára 
valamelyik közösségi oldalon történik, olykor – a szóban forgó 
technológiából adódóan – meglehetősen személytelenül. 

Ezt  felismerve  és  e  hiány  betöltésére  aspirálva  született  meg  a 
lokalista.hu  weboldal,  melynek  ötletén  és  felépítésén  hónapok 
óta dolgozunk. A Lokalista, mint neve is sugallja, a helyi, lokális 
ügyekkel kíván foglalkozni, kihasználva a legmodernebb webes 
megoldások nyújtotta lehetőségeket, mindezt megnyerő dizájnba 
csomagolva.

Célunk, hogy olyan értékes, minőségi, mérsékelt hangvételű és 
objektív sajtóorgánumot hozzunk létre és bocsássunk a felületen 
elérhető  települések  rendelkezésére,  mely  lehetővé  teszi,  hogy 
a helyi közösség aktív tagjai írhassanak a település ügyes-bajos 
dolgairól és a lokalista.hu (külön szerkesztőség által fenntartott 
és  szűrt)  felületén  megoszthassák  azt,  így  lehetővé  téve,  hogy 
a helyi lakosok ne csak országos és megyei híroldalakról 
tájékozódhassanak,  hanem  mélyebb  bepillantást  nyerhessenek 
saját településük mindennapjaiba.

Az oldal funkciói a teljesség igénye nélkül:

• Cikkek, riportok, interjúk, helyi hírek, önkormányzati hírek
• Cégregiszter (beleértve a helyi hivatalokat és intézményeket): 
elérhetőség, térkép, termékkatalógus/brosúra feltöltésének 
lehetősége
•  Közösségi  felület:  közösségszervezés,  helyi  témák  és  ügyek, 
beszélgetések; fényképek és videók megosztása (pl. galéria 

Lokalista.hu – helyiektől, helyieknek
létrehozása képekkel a város múltjából) – az oldalra való 
regisztrálás után érhető el
• Apróhirdetés kategóriákba rendezve, keresési funkcióval
• Események, programok szervezése és hirdetése
• Látnivalók, komplett tematikus séták feltöltésének lehetősége
• Helyi rádió online streamelése (a jövőben lehetségessé válik a 
helyi TV adásainak sugárzása is)
• Ajánlatok, akciók, kuponok
• Kis és közepes cégek bannerhirdetéseket helyezhetnek el 

Az  oldal  jelenleg  még  fejlesztés  alatt  van,  és  előreláthatólag 
szeptember közepén fog elindulni (így maga a lokalista.hu 
domain alatt jelenleg még semmilyen tartalom nincs). Az első két 
város, melyeket lefed, Túrkeve és Mezőtúr lesznek. 

Ahhoz, hogy igazán értékes, informatív  tartalmat 
szolgáltathassunk, ezúton várjuk azon helyi lakosok jelentkezését, 
akik  szívesen  és  rendszeresen  írnának  a  lokalista.hu  oldalra  (a 
jelentkezéseket a lokalistahu@gmail.com címre várjuk).

Az oldal indulásáról a Facebookon fogunk majd hírtadni.
Reméljük,  hogy Ön is a Lokalista olvasótáborának oszlopos tagja 
lesz!                                              
            Gellai Tamás, alapítótulajdonos

A mellékelt képek a weboldal tervezési fázisában készültek, a 
megjelenő anyagokat javarészt a Túrkeve Újság szolgáltatta.
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Túrkeve megyei I. osztályú sakkcsapata augusztus 27-28-án, 
önköltséges alapon, sakk edzőtábort szervezett a recski Ifjúsági 
Táborba. A résztvevők: Nádudvari István,Szemes Attila, Bori 
László, Bogár Attila, Csajbók Ferenc, Ducza Benjámin,Szilágyi 
István és Sipos Sándor.

Sakktábor

Sok szeretettel várok minden fiút és lányt labdarúgó edzésre, a 
Szakközépiskola  műfüves  pályáján  az  U7-es  korosztályba.  A 
2010. január 1. és 2011. december 31. között születetteket, 2016. 
augusztus 15-től, hétfői és csütörtöki napokon 16:30-tól.
Az  U9  korosztályba  a  2008.  január  1.  és  2009.  december  31. 
között  születetteket,  szintén  2016.  augusztus  15-től,  hétfői  és 
csütörtöki napokon 18:00-tól.                Üdvözlettel: Szabó Gábor

Kedves futballozni 
vágyó Gyerekek, 
Tisztelt Szülők!

A napokban, Bartha József nyugdíjas villanyszerelővel 
beszélgettünk arról, hogy a Futballtörténelmünk Túrkeve c. 
dokumentumfilm  I.  része  elkészült.  Jóska  bátyám  meséljen  a 
filmkészítés körülményeiről!

B.J.  A  film  a  kezdetektől,  az  1897-1945-ig  terjedő  időszakot 
mutatja be, és itt az elején hadd áruljam el azt, hogy a film I. II. III. 
rész készítése során, egy fantasztikus időutazáson veszek részt.
Bevallom, a történet összeállítása rendkívül nagy munkát 
kitartást igényel, viszont az élmény, amit átélek bármely korszak 
résztvevőjének megnyilvánulása közben, mindenért kárpótol.
Ám miközben a varázslatos sportág, a futball eseményeit kutatom 
városunk rég letűnt időszakaiban, megdöbbenve tapasztalom azt, 
hogy bizony úgy éljük életünket, hogy a futballmúltunk emlékei 
az ország minden szegletében félretéve, mellőzve hevernek 
körülöttünk, pedig nincs mi miatt szégyenkeznünk.
Ugyanis szerencsénkre a régi időkben voltak alkotók, akik 
szívükön viselték Túrkeve sporttörténelmét, és a háttérben 
szerényen tevékenykedve megörökítették városunk 
sporteseményeit, és voltak futballistáink, akik rendkívüli 
teljesítményük tárgyi elismeréseit hátrahagyva, most azt unokáik 
őrzik.  Ők  tisztelve  őseik  érdemeit,  büszke  tulajdonosai  ugyan 
etárgyaknak, dokumentumoknak, azonban ne feledjük azt, hogy, 
bizony mivel a futballsportnál is társasjátékról van szó, talán ezek 

Futballtörténelmünk, Túrkeve
-Elkészült az I. rész-

egy kicsit közkincsek is.
Ezért aztán a film elkészítése után még egy feladatot szeretnék 
megoldani. Vagyis, e tárgyi, szellemi emlékeket,bármikor bárhol 
kiállítható, sőt szállítható állapotban egy helyen,a túrkevei Finta 
Múzeumban elhelyezni, azért, hogy könnyen hozzáférhető módon, 
az utókor informálódhasson Túrkeve Város futballtörténelméről.
F.Z.  Ezt  a  nagy  munkát  lehet  egyedül  végezni?  Nem  igényel 
segítséget?
B.J. Ahogy az elején említettem, én ezt egy fantasztikus 
időutazásnak tekintem. És ahogy az lenni szokott, még családon 
belül is rendkívül nehéz, a kirándulás, utazás résztvevőinek idejét 
összeegyeztetni.
Ezért gondoltam az utat egyedül végigjárni, az utazás végén pedig 
az  élménybeszámolót,  vagyis  e  kisfilmet,  ha  valaki  megnézi, 
meghallgatja,  majdnem  biztos  vagyok  abban,  úgy  fogja  érezni, 
mintha velem lett volna e kiránduláson. 
F.Z. Hogyan lesz a folytatás?
B.J.  A  film  2016  október  4-én  18  órakor  egy  közös  vetítés 
formájában lesz bemutatva a Madarász Károly Művelődési 
Házban, ahová mindenkit szeretettel várunk.
Előtte pedig a Túrkeve televízió adásaiban rövid kis beharangozó 
film jelenik meg, majd azt követően a Futballtörténelmünk 
Túrkeve 2016 c. dokumentumfilm I. része lesz bemutatva.
A II. rész az 1945-1985-ös évek futball eseményeit mutatja majd 
be, melyben még élő idősebb, volt futballisták is megszólalnak. 
Kiderül  az,  hogy  talán  az  életük  sok  fontosabb  eseményeitől 
is  elevenebben  élnek  bennük  a  futballista  emlékek.  Ez  a  rész 
hamarosan elkészül, mert szerencsére folyamatosan sikerül újabb 
futballveteránokkal interjút készíteni.

A film I. részének megtekintése után az észrevételeket szívesen 
venném, az esetleges korrigálások, pótlások miatt.   
                Finta Zoltán
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Sikeresen zárult a KNIR DSE utánpótlás tornászainak első félévi 
felkészülése. 
 A közelmúltban megrendezésre kerülő Budapest- vidék 
bajnokságon, lányaink a 6. helyen zártak.
 Az országos bajnokság első fordulóján résztvevő kiválóságainknak, 
nagyobb  rontás  nélkül  sikerült  bemutatni  gyakorlataikat.  Senki 
sem esett le a szerről, ami már önmagában dicséretet érdemel. 
A mezőny kimondottan erősnek indult, komolyabb ellenfeleknek 
számítanak  Békéscsaba,  Sopron,  Pécs,  mely  csapatok  közül  az 
utóbbi kettőt szeretnénk kiszorítani.
Természetesen a bemutatott gyakorlatok anyagerejét folyamatosan 
emeljük, nagy erőkkel készülünk a második fordulóra, az újabb 
megmérettetésre.
Haladó tornászaink Lukácsi Tímea, Csíki Zsófia, Kereszti Villő 
Mikolt az őszi fordulóban, egyéniben, egy magasabb szintű 
gyakorlattal lépnek majd a tornaszerekhez.
Csapattagok:
Tóth Lili Hanna, Faragó Anikó, Tóth Liza Dorka, Szabó Rebeka, 
Andrekovics Gréta.                Felkészítő: Nagy Ibolya,  szakedző

Rontás nélkül tornáztak a lányok

Tisztelt Olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt 
hónap  eseményeiről.  Augusztus  1-én  az 
esti órákban jelzés érkezett a laktanyánkba, 
miszerint  Perbáth  utca  4.  szám  alatt  lévő 
lakóingatlan egyik szobája az esőzések 
miatt beázott. Ugyanezen az estén kaptunk 
riasztást, hogy a Dr. Nánási Lajos utcába 
lévő lakóingatlan egyik helységében 
tűz  ütött  ki.  Kiérkezésünk  után  a  tüzet 
megfékeztük,  majd  a  kiérkező  mezőtúri 
kollégák segítségével az utómunkálatokat 
elvégeztük. Az esetet felszámoltuk, a 
kiérkező mentős kollegák a tulajdonost 
kórházba szállították megfigyelés 
céljából.  Augusztus 2-án a Túrkeve 
Tv munkatársai kérték segítségünket 
átköltöztetésük  céljából.   Augusztus  4-én 
a Termálfürdő ifjúsági szálló területén 
táborozó  iskolás  gyerekekhez  kértek  fel 
bennünket  egyesületünk  illetve  munkánk 
bemutatása céljából. Augusztus 7-én 
a déli órákban érkezett újabb jelzés 
miszerint a Rékasi utcában az egyik 
lakóingatlan hátsó udvarán összerakott 
körbálák égnek.  A tűz továbbterjedését 
sikerült megakadályozni egységünknek. 
Az anyagi kár jelentős.  Augusztus 
8-án a Petőfi téren található oszlopon 
zászló cserét végeztünk. Augusztus 
11-18-25-én az Ábrahám Kft területén 
helyismereti  foglalkozáson  vettünk  részt 
a mezőtúri kollegákkal. A Túrkevei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
kérésére nyújtottunk segítséget az általuk 
megrendezett ünnepséghez, a dobogók 
illetve  székek  ki-  és  visszaszállításában. 
Augusztus  18-án  a  Termálfürdő  mögötti 

f Tűzoltósági hírek 
Önkormányzati területen lévő fóliasátor 
talajának előkészületi munkálataiban 
vettünk  részt.  Ezután  a  városi  színpadot 
építettük fel a hétvégi rendezvényekre. 
Az augusztus 20-án megrendezésre 
kerülő  tűzijáték  biztosításában  vett  részt 
egységünk. Augusztus 22-én Kereszti 
Roland református lelkész kérésének 
tettünk eleget a templom ablakainak 
tisztításában. Ugyanezen a napon a délutáni 
órákban jelzés érkezett, miszerint a 
mezőtúri országút mentén, a Berico szárító 
mellett  teherautó  elektromos  kerékpárost 
gázolt. Kiérkezésünk után emelőpárna 
segítségével  a  sérültet  a  mentőszolgálat 
szakembereivel közösen kiemeltük, ezt 
követően a mentősök kórházba szállították. 
Egységünk a forgalom szabályozásában 
részt vett, további intézkedésekig 
a helyszínt biztosította. Segítséget 
nyújtottunk a teherautó rakományának 
átrakodásában, a rendőri helyszínelés után 
a gépjármű kivontatásában. Augusztus 
24-én a Vas utcában szivattyúzást 
végeztünk. Augusztus 26-án a Petőfi 
Sándor Általános Iskola tetején lévő 
internethálózat karbantartásában vettünk 
részt.   Augusztus  29-én  a  Kálmán  király 
úti Református Iskola udvarán végeztünk 
favágást,  gallyazást  illetve  ereszcsatorna 
tisztítást. Több helyen végeztünk favágást: 
Madarász  házaspár,  József  Attila,  Kabai 
utca illetve a Polgármesteri Hivatal előtt. 
Továbbra is gondot okoz városunkban 
a darazsak elszaporodása, melyek 
gyakran veszélyeztetik a lakosságot. 
Eltávolításukban most is segédkeztünk 
például: Endrédi, Jókai, Kálmán király, 

Hajtó, Béla király és Ecsegi utcákban. 
Az idei évben Kengyelen tartott negyven 
órás alapfokú tűzoltó tanfolyamot 
egyesületünk további nyolc tagja végezte 
el sikeresen,akiknek ezúton is gratulálok.

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

Sörös Tibor pk.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal 
akik ismerték, szerették, hogy  

Madarász Tibor 
diplomás, okleveles villamosmérnök 
Eötvös Lóránt-díjas, az Elektronikai 
Egyesület Kandó-, Bláthy-, Nívó- és 
Életmű Díj tulajdonosa  életének 88. 

évében 2016. augusztus 21-én elhunyt. 
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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

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

Kiadó lakás 
Budapesten

Túrkevei lánynak budapesti albérlet 
kiadó, jó közlekedési lehetőséggel. 

Azonnal beköltözhető.

Érdeklődni lehet: 

06-30/93-83-777

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

ALLERGIA 
SZŰRÉS 

2016. szeptember 20-án 16.00-17.00 
óráig,

 allergológiai vizsgálat és szakorvosi 
tanácsadás lesz  

Túrkevén, a Háziorvosi Rendelőben.
/ Túrkeve Széchenyi u. 5. /

A jelentkezőket kizárólag két példányban 
pontosan kitöltött és aláírt vizsgálati 

adatlappal fogadják.
Adatlapokat igényelni, illetve időpontot 

kérni a háziorvosánál
illetve asszisztenseiktől és a helyszínen 

lehet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Fizetett hirdetés

Német nyelvtanfolyam
A Művelődési Ház 50 órás német nyelvtanfolyamot 

hirdet, 
igénytől függően kezdő, vagy haladó szinten. 

A tanfolyamot Fülekiné Kántor Judit tanárnő vezeti.

Jelentkezés a Művelődési Házban 
(Túrkeve, Táncsics M. u. 16.) személyesen, 

telefonon, vagy e-mailban.
Telefon:56/361-214
Mobil: 30/861-7243

Email: tkvmhaz@vipmail.hu
A tanfolyam díja: 1.000.- Ft/óra, 50.000.- Ft, 

mely kettő részletben is fizethető.

Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával  együttműködve  2017.  évre  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Túrkeve 
Város Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos helyzetű,szociálisan rászoruló  

1. felsőoktatási hallgatók számára a 2016/17. tanév második és a 
2017/18. tanév első félévére vonatkozóan ( „A” típusú pályázat)
2. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
három  tanévre  –  2017/18.,  2018/19.,  2019/20.-  vonatkozóan  ( 
„B” típusú pályázat)

A részletes feltételekről, tudnivalókról   a  pályázati kiírásban  
tájékozódhat!
A pályázati kiírás 2016. október 4-től letölthető a www.turkeve.
hu  honlapról  vagy  átvehető  a  Túrkevei  Polgármesteri  Hivatal 
fsz. 10-es irodájában és a Titkárságon.

A pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges 
az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak 
a  rendszerben,  már  nem  regisztrálhatnak  újra,  ők  a  meglévő 
felhasználónév  és  jelszó  birtokában  léphetnek  be  az  EPER-
Bursa rendszerbe.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2016.  november 8.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, papíralapon, a 
megjelölt kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázat benyújtásának helye: 

Túrkevei Polgármesteri Hivatal, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
(fsz. 10-es iroda  vagy  az emeleti  Titkárság)

A pályázatok 2016. december 8-ig kerülnek elbírálásra.  A 
döntésről az önkormányzat az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan értesíti a pályázókat.

Pályázati felhívás
BURSA HUNGARICA 2017.
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