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BKTT Idősek otthona

A mai forrongó és feszült világban, a nehéz gazdasági és 
politikai helyzetekben, a mindennapokban is találhatunk olyan 
jó cselekedeteket, olyan „szeretet hajtásokat”, amelyek felüdülést 
nyújtanak  a  lelkünknek,  és  erőt  adnak  a  számunkra.  Ha  egy 
kicsit  figyelmesebben  és  nyitott  szemmel  járunk,  a  közvetlen 
környezetünkben is megtapasztalhatjuk ezeket.
Szerencsémre  én  is  részese  lehettem  egy  ilyen  összefogásként 
megvalósuló  jócselekedet  beteljesülésének  és  célba  érésének. 
Amelynek  történetét  szeretném  néhány sorban  megosztani  a 
kedves olvasókkal.
A  történet  ott  kezdődött,  amikor  kedves  kollégánk  Fábiánné 
Mózsik  Magdi  kellő  bátorságot  gyűjtve  belevágott  a  külföldi 
munkavállalásba, szakmai megmérettetésbe, és elhelyezkedett 
egy Svájci Idősek Otthonában ápolóként Bernben. Ahol 
megtapasztalta a külföldi munkavállalás minden oldalát. A külföldi 
otthon  életébe  kellően  beilleszkedve  mindig  azon  gondolkodott 
hogyan  tudna  segíteni  a  hazaiakon.  Mígnem  tudomására  jutott, 
hogy abban az intézményben ahol dolgozott átszervezés lesz, 
és  megválnak  az  ágyneműktől,  munkaruháktól,  és  berendezési 
tárgyaktól,  betegágyaktól.  Rögtön  a Túrkevei  Idősek  Otthonára 
gondolt, hogy ezeket mennyire tudnák ott hasznosítani. Hosszas 
szervezésbe és lobbitevékenységbe kezdett. Sok levelezés 
és utánajárás után a Magdi közbenjárásával  jó kapcsolatot 
alakítottam  ki  a  Bernben  lévő  Idősek  Otthona  igazgatójával, 
Herr  Thomas  Lauwinerrel,  aki  nagylelkűen  ígéretet  tett  arra, 
hogy az intézményünknek a Túrkevei Idősek Otthonának ajánlja 
fel  azokat  a  dolgokat,  amelyeket  az  új  otthonban  már  ők  nem 
hasznosítanak. Nagyon megörültünk, hiszen a szerény támogatású 
költségvetésünk kevés és nem minden területre kiterjedő fejlesztési 
lehetőséget  biztosít  számunkra,  sajnos  évek  óta  nem  tudtunk 
ágyneműket,  munkaruhákat  és  betegágyakat  venni  saját  erőből. 
A  betegágyainkat  korábban  is  külföldi  adományból  kaptuk,  jó 

részét pedig pályázaton nyertük. Az időpontot vártuk, hogy mikor 
mehetünk a várva várt adományért.  Közben a nagylelkűség újabb 
megnyilvánulásaként egy helyi vállalkozó ajánlotta fel, hogy a 
hazahozatal teljes költségét biztosítja az intézményünknek, amit 
ezúton is köszönünk.
Amikor már minden a rendelkezésünkre állt, belevágtunk a 
küldetésbe és látogatást tettünk Bernben az Idősek Otthonában, 
ahol nagyon kedvesen és szeretettel fogadtak bennünket. 
Megtekinthettük az intézményt, találkoztunk a külföldi 
kollégákkal,  és  az  ottani  idősekkel  is  kommunikálhattunk.  A 
látogatásunk során sok jó tapasztalatra tettünk szert, ugyan két 
hasonló, valamint idős embereket segítő és gondozó intézményről 
beszélhetünk, de nem túlzok, ha azt mondom, hogy két „külön 
világban” működnek. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy 
tanulhatunk sokat egymástól, és hosszú távú gyümölcsöző 
kapcsolatot alakítunk ki, amelyből mindkét fél profitálni fog. Sok 
jó  dologgal  térhettünk  haza,  több  évre  szóló  nagy  mennyiségű 
munkaruhát,  párnát,  paplant,  és  ágynemű  huzatokat  hoztunk, 
valamint  két  speciális  jó  minőségű  drága  kórházi  betegágyat, 
és  eszközöket.  Mindezeknek  nagy  hasznát  vesszük,  és  időben 
érkezett a segítség, mert a készleteink fogytán voltak.
A fenti kis történet tanúbizonyság arról, hogy jószívű és segíteni 
akaró önzetlen emberből is nagyon sok van, csak ők csendesebbek, 
ezért  vesszük  őket  észre  nehezebben,  valamint  tanúbizonyság 
arról is, hogy a jócselekedet, a segítő szándék mindig célba ér és 
csodákra képes, pláne ha az összefogással valósul meg, mint a mi 
esetünkben is.
Ezekkel  a  gondolatokkal  szeretném  megköszönni  a  segítségét 
mindazoknak, akik önzetlenül segítettek a Túrkevei Idősek 
Otthonának és az idős embereknek egyaránt.

Szabó Attila
 Intézményvezető

„A jó cselekedet mindig célba ér ”

Szabó Attila és Thomas Lauwiner intézményvezetők A kollégák együtt

Svájciak és túrkeveiek együtt Túrkevei dolgozók az ajándék munkaruhában
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Városunkban több szervezet is megemlékezett a magyar 
költészet  napjáról.  Ebből  az  alkalomból  2017.  április  9-én  a 
Túrkevéért Alapítvány konferencia jellegű ünnepséget rendezett 
a zeneiskolában. Dr. Szabó Zoltán kuratóriumi elnök - a Magyar 
és Egyetemes  Kultúra  Lovagja  - köszöntötte  a szép  számú 
közönséget, méltatta az 1964 óta rendszeressé vált „versünnepet”. 
Ez alkalommal testvérvárosunk, Nagyszalonta két nagy szülöttjét, 
a 200 éve született Arany Jánost és a 120 éve született Sinka Istvánt 
állítjuk reflektorfénybe – mondotta. A műsor tanári előadásokkal, 
versekkel, hangszeres és vokális énekekkel, hangfelvételekkel 
vált kerek egésszé. A kitűnő szervezés, a rendezvény felépítése és 
vezetése Csajbók Ferencné magyartanárt dicséri. 
 Arany  Jánosról,  a  magyar  irodalom  gyöngyszeméről 
szinte mindent tudunk, de amit itt hallottunk, az nem mindennapi 
dolog.  Nagyné  Bedő  Ildikó  magyartanár  megosztotta  velünk 
ezeket  az  érdekességeket.  Arany  nagyszalontai  aljegyző  első 
irodalmi  sikere  1845-re  tehető,  amikor  megírja  „Az  elveszett 
alkotmány” c. eposzt. Ezzel ugyanis díjat nyer, bár Vörösmartynak 
nem  tetszik  a  mű.  A  következő  évben  azonban  egy  csapásra 
berobban az irodalomba a Toldi megírásával, a Kisfaludy Társaság 
pályadíjának elnyerésével (1846). Személyiségére jellemző, 
hogy  zárkózott  ember,  basszus  hanggal  megáldva.  Mindegyik 
énekkarban  szólamvezető  lesz.  Petőfivel,  a  lánglelkű  költővel 
kialakított szoros barátsága a forradalom és szabadságharc 
mellé  állítja,  olyannyira,  hogy  hatására  nemzetőrnek  is  beáll. 
Közben lakását feldúlják, aljegyzői lakásából kiköltöztetik. 
A  bujdosók  sorsára  jut,  mígnem  1851-ben  Nagykőrösön  talál 
otthonra. Képviselőnek indul. A játékszabályokat azonban akkor 
is  a  regnáló  hatalom  diktálja  és  elüti  a  mandátumtól.  „Ha  egy 
úri  lócsiszárral/Találkoztam,  s  bevert  sárral:/Nem  pöröltem,  -  /
Félreálltam, letöröltem.”- írja 1877-ben az „Epilógus” c. versében, 
melyet teljes egészében Csajbókné Margó adott elő e rendezvény 
bevezetőjében.
A színvonalas előadás után Arany János dalai következtek 
Szijártóné Kun Zsuzsa magyar-ének szakos tanárnő előadásában. 
Szép, szoprán hangú énekét gitárral kísérte Hagymási Sándor, a 
zeneiskola egykori növendéke. Az egyik vers strófáját a közönség 
vele együtt énekelte:”Nem úgy van már mint volt régen/Nem az 
a nap süt az égen.”
Sinka Istvánról, a magyar irodalom büszkeségéről is sokat tudunk. 
Ismereteinket most Takács Mihályné könyvtáros-tanár bővítette. 
A „fekete bojtárból” lett költőről azt mondta Veres Péter: A Janus 
Pannoniussal  kezdődő  magyar irodalom  nagyjai közt Sinka 
Istvánnak  is  ott  a  helye!  Talamasz  Lajos  róla  készített  bronz 
szobrát  1997-ben  Nagyszalontának  ajándékozta  a  Túrkevéért 
Alapítvány. Több verse is elhangzott - köztük a Szállnak a vadlibák 
c. költeménye is - Vadné Árvai Ilona könyvtáros előadásában. 
Ismét változott a színpadkép, amikor a virágvasárnapi 
istentiszteletről megérkeztek az egyházi iskola diákjai. Ők a Finta 

Zoltán tanár által dramatizált Toldi 2. és 8. énekét adták elő szép 
magyarsággal.  Szereplők:  Eszenyi  Szandi,  Debreczeni  Richárd, 
Monoki János és Zagyva Krisztofer János. Finta Zoltán, Gábor 
Ferenc  autodidakta  nagyszalontai  költő:  Arany  János  ege  alatt 
című versét mondta el. 
Észre  sem vettük, hogy az idő  jól  előrehaladt,  mert újabb 
érdekfeszítő előadás következett: Arany János zenei munkássága, 
melyet Pujov Jenő, az Egressy Béni Zeneiskola igazgatója 
nagy lelkesedéssel  interpretált.  Arany  ismerte  a zenei  írást-
olvasást. 149 verset jegyzett le kottával, melyeket Bartalis István 
zenetörténész  barátjának  adott  át.  A  „Süvegemen  nemzetiszín 
rózsa” kezdetűt pl. eredeti Arany-variáció formájában énekeljük 
ma  is.  Csendes  magányában  gyakorta  gitározott,  társaságban 
a felesége, Juliska énekét gitárral kísérte. Igazgató úr előadását  
a közbeiktatott hangversenyszintű produkciók színesítették 
Vida  Virág,  Andrekovics  Gréti,  Nagy  Anikó  és  Simon  Évike 
közreműködésével. A furulya és klarinét szólókat Halusz 
Katalin  tanárnő  kísérte  zongorán. Az  emléknapra  a  Túrkevéért 
Alapítvány irodalmi, zenei és rajzpályázatot hirdetett. 30 petőfis 
Diák másodikosok és hetedik, nyolcadik osztályos tanulók 
készítettek illusztrációkat Arany János és Petőfi Sándor verseihez. 
Köszönet a pályázókat segítő Soós Lajosné és Molnár Magdolna 
pedagógusoknak. „Az én Aranyom” címmel küldte el pályázatát 
„A hegedű száraz fája” című Arany-vers megzenésítését – 
Fias  Tamás  az  Egressy  Béni  Zeneiskola  negyedik  évfolyamos 
növendéke.  Az  ő  munkáját  Pujov  Jenő  Igazgató  úr  segítette. 
Kelemen  Pálné és Törökné  Sebők Rita irodalmi  pályázatot 
nyújtottak  be.  Arról  „vallottak”,  hogy  mit  jelent  az  életükben 
Arany János. 
 Meglepetés és megtisztelő volt számunkra Pap Csenge 
túrkevei illetőségű tizedikes verseghys diák fellépése. Ő az idei 
nagyszalontai Arany János versmondóverseny Arany János-díjjal 
kitüntetett  résztvevője.  A  Kertben  című  verset  hallottuk  tőle. 
Gratulálunk a Megavers döntőjében való szerepléséhez is. Nem 
is hinnénk, hogy a napi nyelvhasználatban milyen sok szállóigévé 
vált Arany-gondolat  hangzik  el  nap  mint  nap. A  rendezvényen 
jelen  lévők  egy  kedves  ajándékot  kaptak,  melyben  13  ilyen 
olvasható. Együtt mondtuk el valamennyit. 
Lev Tolsztoj 11 évvel volt fiatalabb Arany Jánosnál. Az ő szavaival 
zárult az emléknap:  

„Nagyság csak ott van,
ahol az egyszerűség,

jóság, alázat és
igazság együtt van.”

József Attilához  méltó  ünnepség  volt!  Köszönet  mindazoknak, 
akik  magas  szintű  munkájukkal  emlékezetessé  tették  a  költő 
születésnapját, a költészet napját! 

 Sipos Sándor
a  T ú rk e v é é rt A la p ítv á n y  a la p ító  ta g ja                                                                   

A költészet napja a Zeneiskolában
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Nem szégyellem, nem is bánom,
Hogy írnom kelle már,

Magyaros lett irományom
S hazám földjén túl se jár,

Hogy nem “két világ” csodája-
Lettem csak népemből egy,
Övé (ha van) lantom bája, 
Övé rajtam minden jegy.               

     Kozmopolita költészet 1877. aug. 8.

 Ott  kezdem,  hogy  Arany  Jánosról  hogyan  szereztem 
tudomást.  Öcsém  László  volt,  nálam  2  évvel  fiatalabb.  Talán 
első vagy második osztályos voltam, amikor feltűnt nekem, hogy 
az  anyai  nagymamám  másként  szólítja  őt,  mint  engem.  Laci 
te, Hallod-e? Jer, ide! Rá is kérdeztem. Mire ő elmondta Petőfi 
Sándor Arany Lacihoz írt versét. Ki az a Laci meg a  Petőfi? - 
faggattam tovább és elmondta, hogy Laci édesapja és a vers írója 
két  költő.  Jó  barátok  a  fiú  apját  Arany  Jánosnak  hívják.Aztán 
hozzátette, hogy hasonszőrű ember, mint mi. Ez meg mit jelent?- 
kérdeztem. Hát azt, hogy ő is egy székely, erdélyi nemes ember, 
mint néhai nagyapád kézdi, kiskászoni Medvés Mihály volt.
 Gyönyörű verseket írt és meg is mutatta a könyvespolcon 
köteteit. Olvasott is belőle, de tán csak puskának használta, mert, 
ahogy emlékszem fejből mondta a Családi kört, meg a Fülemilét. 
Máskor  is,  ha  elmentünk  hozzá  kértük,  hogy  verseljen.  Így  az 
iskolába számunkra már nem volt ismeretlen több verse. Kezében 
tartotta a könyvet, de betéve tudta és mondta őket Mátyás anyja, 
Szondi két apródja, Szegény jobbágy, A walesi bárdok, Nemzetőr 
dal stb. Téli estéken szüleink meséket és verseket mondtak vagy 
olvastak  nekünk.  Anyu  szépen  tudott  balladákat  olvasni.  Apu 
inkább  a  Toldiból  vett  részleteket.Vagy  a  falubeli  emberekhez 
kapcsolta őket. Volt a hegyen egy csősz, akinek soha nem nőtt arc 
szőrzete, haja volt, mert zsíros kalapjából kikandikált pár tincs. 
Mindig mondta szegény Szautner bácsi, tudjátok gyerekeim mi 
hiányzik  nekem,  a  bajusz.  Hát  apu  elolvasta  nekünk  Arany 
János versét és hozzáfűzte, jó, hogy ezek az itteni cigányok nem 
olyanok, mint a versbeliek. Talán azért sem bántották, mert elnézte 
kisebb  gyümölcs  beszerzéseiket. Aztán  velünk  szemben  laktak 
Nyestéék  ott  az  asszony  nagyon  gonosz  volt  a  férjével-mondta 
is apu akár A Jóka ördöge. A konyhánkba egyszer betévedt egy 
cica, szinte csontig sovány volt, nekiesett a mi cicánk táljának. 
Hagyjátok, had egyen mondta anyu apu meg kiegészítette A tudós 
macskája verssel. Nem tudnám elsorolni, hogy ilyen és hasonló 
eset hányszor fordult elő, de nekünk a négy testvérnek tetszett.
 Amikor már mi gyerekek tudtunk olvasni szüleink 
ajánlatára  olvastunk.  Nagyon  sok  könyvünk  volt.  Volt  miből 
válogatni. Így nem csak prózát, sok verset is olvastunk.
Megkövetelték szüleink, hogy hangosan, hogy mindenki hallja.
Szerintem az iskolai tananyagban kevés az Arany vers, de nem 
csoda, hiszen sok vers írónk van és azokat is meg kell ismerni.
 Az 50-es években vasárnaponként anyu szépen 
felöltöztetett bennünket és, hogy nyugodtan tudjon otthon sütni, 
főzni apuval nem templomba, múzeumokba mentünk. Ezért nem 
bántottak  meg  senkit  sem  az  iskolában  sem  a  munkahelyeken.
Sokat  voltunk  a  Nemzeti  Múzeumban  is,  minden  új  kiállítását 
láttuk. Annak  bejáratánál  ott  van Arany  János  3  alakos  szobra 
Kisfaludy  Stróbl Alajos  1893.  évi  alkotása.  Középen  kiemelten 
a  költő,  a  kezében  a  költészetet  jelképező  dolgokkal,  alatta  a 
felirat ARANY  középen  két  oldalt  jobbjánál  Rozgonyi  Piroska 
balján Toldi Miklós. A középső rész alján egy turul madár nyitott 
szárnnyal. Na, ezen akadt meg a kicsi húgom szeme. Azt kérdezte 
tőlünk, ez most szállt le vagy el fog repülni.Öcsém mondta: nem 
látod, hogy fémből van, nincs tolla, nem fog elrepülni.

Szülőföldem Szalonta,
Nem szült engem szalonba,

Azért vágyom naponta
Kunyhóba és vadonba.       

 Szülőhelyem 1865.
 Nagyszalontán  sosem  jártam.  Korábbi  betegségemből 
kifolyólag, nagy utazásokat nem tehetek otthonomtól, de sok 
olyan  helyen  jártam  ahol  a  költő  korábban.  Békásmegyerről 
jártam be a Tanítóképzőbe onnan a Margit hídig vitt be a HÉV. 
Ennek avatására írta Arany 1877-ben a Hídavatás c. költeményét. 
A későbbiekben is sokszor átmentem a hídon Budáról Pestre és 
vissza  mivel  1957-ig  a  főváros  lakója  voltam,  aztán  már  csak 
látogatója.  Sokat  jártam  a  Margit  szigetre,  minek  a  Szabadtéri 
Színpadán  több előadást  megnéztem. Sárdy Jánossal  láttam 
ott  a  János  vitézt  és  még  sok  más  színdarabot.  Oda  jártunk 
az uszodákba, sportversenyekre, vagy csak futni, sétálni, 
gyönyörködni a víztoronyban stb.

A tölgyek alatt
Szeretnék pihenni,
Hová el nem hat

Város zaja semmi,
Zöld lomb közein

“Áttörve” az égbolt
S a rét mezein

Vegyül árny és fényfolt.  
Margitsziget, 1877.

 A fővárost elhagyva Szolnok megyébe kerültem, 
Túrkeve lett az otthonom. Szomszéd városa Kisújszállásnak ahol 
1834-ben Arany János tanított. Valószínű, hogy a másik szomszéd 
városunkba is járt, mert egy ifjú kori versében ezt írja:

Temérdek juh elborítja-
Szinte az egész rétet,

Tűt sem tudnánk leejteni
Úgy teli van az itten.
Egész rétség birkával

Túrkeviek úgy gondolom,
Szép fehérek, mint a hó.      

Dévaványai juhbehajtás  (nincs évszám)
 Lányom 1987-ben Orosházára költözött, oda ment 
férjhez és dolgozni az Üveggyárba. Így gyakran meglátogattuk.
Ilyenkor átmentünk Kondoroson autóval. Egyszer-egyszer még a 
csárdába  is  ittunk  üdítőt.  Ez  úgy  kapcsolódik  a  költőhöz,  hogy 
a  “Kondorosi  csárda  mellett  Gulya  ménes  ott  legelget...”  dal 
szövegét ő írta.
 Míg a fővárosban laktam sokszor elmentem a Magyar 
Tudományos Akadémia mellett a villamossal. Magába az épületbe 
csak  1992-bejutottam  be,  amikor  elkísértük  Dr.  Örsi  Juliannát 
nagydoktori  címe megvédésére.  A  városból  Finta Miklósné, 
Kazinczi Ferencné, Márki Gábor és én voltunk meg Szolnokról 
Herczegh  Klári.  Így,  hát  azon  a  helyen  is  voltam  ahol  ő  volt 
korábban a főtitkár és igazgató.
 Szívesen  olvastam  gyerekeimnek  is  a  költőtől,  mert 
igazi,  szép  ízes  magyarsággal  ír,  nem  fellengzősen.  Mindenki 
számára  érthető  és  olyan  szókincse  van,  hogy  az  bámulatos.
Tetszik verseinek ritmusa és, hogy a népnyelvi kifejezéseket sem 
veti meg, felhasználja. Az idő gyorsan elszaladt felettem és most 
már az unokáim vizsgáztatnak. Mama tudod folytatni, mondják.
Felség! valóban koronád...
Jöjjön utolszor szép szeretője...
Majd az édes álom pillangó képében...stb.
 S talán Arany János is hozzájárult ahhoz, hogy magam 
is szívesen írok verseket, amik, ha itt helyben ritkán, de országos 
folyóiratban rendszeresen megjelennek.Az óhajom csupán annyi, 
Aranyt, míg magyar él a Földön olvassa, és ne tudja elfeledni!

Kelemen Pálné: Az én Aranyom
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Március 25-én a Vadvirág  Népdalkör  szívélyes meghívását 
fogadtuk  el,ahol  rajtunk  kívül  több  vidéki  népdalkör  szerepelt. 
Jöttek közeli szomszéd településről, Mezőtúrról, Kisújszállásról, 
Ecsegfalváról, de távolabbi vidékről is Kunmadarasról.
Mindenki aki jelen volt, fontosnak érezte, hogy a hagyományokat 
őrizve egy jó hangulatú napot töltsenek el baráti körben.
Különleges  apropója  volt  a  rendezvénynek,  hiszen  a  Vadvirág 
együttes 21. születésnapját ünnepelte.
1996-ban  alakult  a  Cukorbetegklub  énekelni  szerető  tagjaiból. 
Vezetőjük Papp Sándorné Katika volt,később Lakatos Győzőné 
Ilike vette át ezt a szép feladatot, s azóta is ő vezeti a népdalkört.16 
fő alkotta a kórust, s hatan párhuzamosan énekeltek a dr Hajnal 

Ferencné által vezetett Pávakörben is. A próbákat a művelődési 
házban, majd a Túrkevéért Alapítvány jóvoltából az Egressy Béni 
Zeneiskolában  tartották.  1998-ban  Országos  minősítésen  bronz 
fokozatot értek el, majd 7 alkalommal ezüst fokozatot kaptak.Jó 
barátságot ápolnak közeli és távoli városok népdalköreivel, melyet 
ez a rendezvény is tovább erősített. Mi akik jelen lehettünk ezen 
a szombati napon örömmel énekeltünk, hiszen mindnyájunkat a 
zene szeretete és a hagyományaink megőrzése vezérel. Kívánunk 
a Vadvirág  népdalkörnek még sok sikeres fellépést és Jó 
egészséget, hogy sokáig szállhasson a népdal ajkukról.

Sebők Jánosné
Madarász Károly népdalkör vezetője

Népdal zengett a Zeneiskolában

Kedves zenét kedvelő gyerekek! Tisztelt Szülők!

Közeledik az zeneiskolai beiratkozás időszaka. Ezzel 
kapcsolatosan szeretnék megosztani a kis zenebarátaimmal és 
szüleikkel néhány zeneoktatással kapcsolatos gondolatot, továbbá 
értesíteni az érdeklődőket az Egressy Béni Zeneiskolában 
hagyományosan választható, illetve  a következő tanévben induló 
új képzési lehetőségekről.
A zenetudósok, kutatók, pszichológusok, média nem véletlenül 
foglalkoznak a zenei neveléssel kérdéseivel, hiszen a pszichológiai 
felmérések mutatják, hogy a zenei nevelés sokoldalúan fejleszti 
a gyerekek fogékonyságát más tantárgyak iránt a koncentrációs 
készségre  gyakorolt  pozitív  hatása  által.  Azon  felül,  a  zenei 
képzésben részvevők értékrendje, érzelmi világa is kimutathatóan 
gazdagabb, mint azoké a velük azonos korúaké, akik nem 
részesülnek zenei nevelésben.
„Vannak  a  léleknek  régiói,  melyekbe  csak  a  zene  világít  be.” 
–  Kodálynak  ez  a mondása  a technika  századában  is igaz. 
Vagy  mondhatnánk  Einsteinnel  együtt:  „az  igazi  probléma  az 
emberek  szívében  és  gondolkodásában  rejlik”.  Nem  mellesleg 
megemlítem, hogy a kiskorú Einstein diszlexiás  problémáit 
édesanyja énekléssel és hegedűtanulással oldotta fel.
A zeneiskolában folyó szeretetteli zeneovis foglalkozások is 
tanúsítják,  hogy  az  ének  a  közös  zenélés,  a  zenei  tevékenység 
öröme felszabadult lelki állapotba hozza a gyermeket. A 
gyermekek rendkívül szeretik a hangok megszólaltatását 
különböző hangszereken, mely képességek további játékos 
fejlesztése  az  előképzős  évfolyamok  feladata.  Ebben  a  korban 
szerzett zenei élmények általában meghatározzák a gyermek 
további zenei tevékenységét. Ezért intézményünkben fontos 
szerepe  van  a  zeneovis  foglalkozásoknak  és  a  zenei  előképző 
évfolyamoknak.  Az  élménypedagógia  elterjedése,  valamint  a 
nevelőtestület magas lelki-érzelmi intelligenciája, a tanárok 
szakmai  elhívatottsága  záloga  az  eredményes  zenei  képzésnek. 

A leendő kis zeneiskolásoknak a következő hangszeres képzésre 
van lehetőségük jelentkezni: gitár, ütő (dob, xilofon, marimba), 
fúvós  (furulya,  fuvola,  klarinét,  szaxofon),  hegedű,  zongora. 
Ezen  hangszerek  képzése  már  hagyományos  intézményünkben. 
A  következő  tanévben  a zenét  tanulóknak  lehetőség  adódik 
új  hangszerekre  is jelentkezni:  a  vonós  tanszakon  gordonka 
(ismertebb nevén cselló), valamint az elektroakusztikus 
tanszakon a klasszikus szintetizátor oktatása.  A cselló tanítását 
Bögös  Gabriella  Hanna  gyermekbarát  tanár  fogja  ellátni,  aki 
ebben a tanévben szeretettel végezte a szolfézsoktatást az 
előképző  évfolyamokon.  A klasszikus szintetizátor  oktatását 
országosan elismert szakember fogja ellátni Kovács Attila 
személyében.  Nevéhez  kötődik  a  hazai  klasszikus  szintetizátor 
zeneiskolai oktatásának kezdeményezése és bevezetése. Büszkék 
lehetünk,  hogy  Kovács Attila  a  klasszikus  szintetizátor  tantervi 
programok  szerzője  a  2017.  szeptemberétől  a  túrkevei  Egressy 
Béni  Zeneiskolában  folytatja  szakmai  pályafutását.    De  nagyra 
értékelhető Tóth Gergő gitártanár szakmabeli sikere, aki 
március  hónapban  Nyíregyházán  az  Országos  gitárversenyen 
II. díjat  szerzett.  Tehát  arra  biztatom  növendékeinket,  hogy 
komolyabban éljenek a zenetanulási lehetőséggel jól képzett és 
elhívatott  szakemberektől.  A  május  hónapban  megszervezésre 
kerülő hangszerbemutatók alkalmával minden zenekedvelő 
gyermeknek  lehetőség  nyílik  meghallgatni  a  kis  muzsikusok 
hangszeres játékát, illetve segítséget nyújtunk a gyermekeknek a 
hangszerválasztásban. A beiratkozással kapcsolatos tudnivalót a 
tisztelt érdeklődő a zeneiskolában kaphatja meg munkanapokon 
9:00 – 18:00 óráig. (Széchenyi u. 9.)
Az  ifjú  zenebarátaimat  őszinte  szeretettel  hívom  a  világnyelv 
egyikének tanulásához, melyről Joseph Haydn mondta: 
„Az én beszédemet az egész világ megérti”.
                                

                               Őszinte szeretettel a nevelőtestület nevében 
Pujov Jenő, intézményvezető

Zeneiskolai beiratkozás

Közvilágítás - hibabejelentés

A Túrkeve belterületén a közvilágítás szolgáltatója az 
EC Multienergie Kft. 2017. április 3-tól a közvilágítási 

meghibásodásokat online felületen történő bejelentés alapján is 
fogadja bárkitől.   

A hibás közvilágítás bejelentését a www.multienergie.hu 
honlapon lehet megtenni a „Hibabejelentés” ikonra kattintva 

(a hibabejelentés regisztrációt nem igényel).

Fogadóóra

Tisztelt Túrkeveiek!
Szabó Attila és Török Róbert Önkormányzati képviselők

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁT  tartanak, amelynek
Helyszíne: Túrkeve Város Önkormányzata (Városháza), 

Petőfi tér 1. Földszint 17-es szoba
Időpontja: 2017. Május 25. Csütörtök, 8:00- 9:00 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Szemtelenül fiatalok, de már is megállják a helyüket a 
nagyvilágban.  SŐT.  Kimagaslóan  jól  teljesítenek.  ÉS  mi  a 
közös ebben a két majdnem felnőttben? Az, hogy Ványaisok. 
Három  „öregdiákot”  és  egy  jelenlegi  diákot  kérdeztünk  az 
érzéseikről, a terveikről, a „múltjukról”- ha lehet egyáltalán 
esetükben ilyenről beszélni. 

Nádudvari Nóra
Volt ványais diákként jó visszaemlékezni az ott eltöltött évekre. A 
gimnáziumi osztályban jól éreztem magam, mind az osztálytársak, 
mind a tanárok figyeltek egymásra, közeli kapcsolatot alakítottak 
ki.    Az  iskolai  tanórákon  kívül  jutott  elég  szabadidő  (mivel 
ingáznom sem kellett), így volt lehetőségem több időt fordítani 
azokra a tantárgyakra, amelyek érdekeltek és a felvételihez 
szükségesek voltak. Így már 10. osztályban középfokú nyelvvizsgát 
és  előrehozott  érettségit  tettem  angolból,  11.  osztályban  pedig 
osztályozóvizsgát  németből.    Ezekre  az  órákra  a  későbbiekben 
nem  kellett  járnom,  a  felszabaduló  időben  biológiát  és  kémiát 
tanultam. Tehát a Ványaiban minden támogatást megkaptam, ami 
a továbbtanulásomat segítette, és az is nagyon jó volt, hogy 18 
éves koromig otthon, nyugodt, biztonságos légkörben élhettem. A 
középiskolás éveimre visszatekintve később tűnt fel, hogy milyen 
ritka is az, hogy egy iskolában egyszerre van jelen a tisztelet, az 
elvárás, mégis oldott a légkör, bizalmas a kapcsolat.
  Jelenleg  másodéves  orvostanhallgató  vagyok  Budapesten,  a 
Semmelweis  Egyetemen.   Az  egyetem  nagy  hangsúlyt  fektet  a 
gyakorlatias oktatásra, ami számomra igazán fontos, Kezdetben 
nagy kihívás volt számomra ebben az újfajta közegben helytállni, 
alkalmazkodni, de az eddig eltöltött másfél év alatt csak nőtt a 
meggyőződésem arról, hogy jól döntöttem, amikor ezt a pályát, 
hivatást választottam.
Mivel igen hosszú a képzés, és az egyes orvosi szakterületek 
megismerése  ezek  után  következik,  még csak  elképzeléseim 
vannak a jövőt illetően. Az egyetemi évek alatt szívesen 
részt vennék külföldön pár hónapos cseregyakorlaton, 
tapasztalatszerzés  céljából.  A  diploma  megszerzése  után  főleg 
kisgyerekekkel  szeretnék  foglalkozni,  őket  gyógyítani,  segíteni 
szüleiknek  a gondozásukban.  Látom,  milyen sok a kihívás, 
nehézség az egészségügy terén jelenleg hazánkban, remélem a 
fejlődéshez, javuláshoz majd én is hozzájárulhatok.

Mészáros Dávid
A Ványai tavaly tanév elején biztosított lehetőséget a Független 
Diákparlamenti képviselő indításában, már akkor sok pedagógus 
segített a szavazatok összegyűjtésében.  Ősszel adódott egy 
lehetőség, hogy Balog Zoltán EMMI miniszterrel találkozhatok, 
ekkor határozódott el bennem, hogy levelet írok neki, amiben a 
diákok tapasztalatait írom le az oktatási rendszerrel kapcsolatban. 
Eljött  a  találkozó  ideje  november  24-én  átadtam  a  levelemet. 
Majd  meghívott  teázni  a tárcavezető,  amelyre január  10-én 
került  sor.  A  tárgyaláson  a  legfőbb  pontokat  megemlítettünk, 
amelyet levelemben leírtam, és megállapodtunk egy országos 
diákszervezet megalapításán, melynek a neve Magyar Diákunió, 
ezzel kapcsolatban folynak jelenleg az egyeztetések, kivitelezés 
megtervezése. A későbbiekben szeretnék politikával foglalkozni, 
a Ványai után a Budapesti  Műszaki Egyetemen szeretném 
folytatni  tanulmányaimat.  Ezt  követően  a  politikai  közéletben 
tudom elképzelni  a jövőmet,  hiszen az emberek  exponense 
szeretnék lenni, számomra ez a legfontosabb.

Molnár Mónika
8.  osztály  végén  nem  volt  kérdéses,  hogy  a  Ványai  Ambrus 
Gimnáziumban folytatom a tanulmányaimat, hiszen helyben van, 
és  az  oktatás  szempontjából  is  megfelelő. Az  itt  töltött  évekről 

szép emlékképek maradtak a szívemben: a közösségi programok, 
a remek osztálykirándulások (külön kiemelném a barlangászást, 
ami felejthetetlen élmény volt); a versenyek, melyekre szívesen 
jártam  és  készültem.  Utólag  visszagondolva  a  tanórákon  való 
felelések is hiányoznak 
Két évvel ezelőtt épp az érettségi küszöbén álltam. Félve indultam 
neki, hiszen tudtam, hogy a célom eléréséhez nagyon jól kell 
teljesíteni. Ez sikerült, hiszen a nagy gyerekkori vágyam teljesült, 
bejutottam  az  Állatorvostudományi  Egyetemre.  Már  a  második 
éve  koptatom  az  egyetem  padjait  a  fővárosban.  Folyamatosan 
kell tanulni, sok évközi zárthelyi dolgozat van,s a gyakorlatokra 
is minden héten készülni kell a számonkérések miatt. Mindezen 
„szenvedések” ellenére sem nem tudnék más szakmát elképzelni 
magamnak.
Itt szeretnék köszönetet mondani a tanáraimnak, akik segítettek 
a céljaim elérésében. Kádasné Márton Judit osztályfőnökömmel 
és Benczéné Szabó Gabriella tanárnőmmel a mai napig tartom a 
kapcsolatot. Hálás szívvel gondolok rájuk.
Célom, hogy a tanulmányaimban  a tőlem telhető  legjobbat 
kihozzam, és túléljek minden egyes vizsgát. Egyet biztosan tudok: 
vidéki lány vagyok, vidéken szeretnék élni és dolgozni. 

Lakatos Lilla
1. Múlt (Mit adott a Ványai) 
A legszebb éveimet töltöttem a Ványaiban. Minden téren 
megkaptam  azt  az  alapot,  aminek  köszönhetően  biztos  jövő  áll 
előttem. Megtanultam, hogy kellő szorgalommal és áldozatokkal 
el tudjuk érni kitűzött céljainkat. 
Élményekben dús középiskolás éveim voltak a Ványaiban. 
-  VIASZ  elnökként,  rengeteg  ványais  program  szervezésében 
volt  részem,  melyek  mindig  nagyon  jó  hangulatban  teltek  pl. 
gólyaavatók, szalagavatók, sportrendezvények, délutáni főzések 
és még sorolhatnám. 
-  Mindig  aktívan  sportoltam  és  mivel  helyben  voltam,  így  a 
Túrkevei  VSE  NBII  Női  kézilabda  csapatában  játszottam.  A 
ványais éveim alatt kétszer is megrendezésre került a Nagykun 
Diák Sportviadal, melyek közül egyik alkalommal Túrkeve adott 
helyszínt.  Ezeken  a  viadalokon  kamatoztatni  tudtam  kézilabda 
tudásomat, így mindig a megérdemelt helyen végezünk.
- Általános iskolában felfedezett beszédkészségemet 
középiskolában is volt lehetőségem kibontakoztatni a sok 
szavalóverseny  és  ünnepségek  alkalmával.  Egyik  nyáron  még 
egy  színjátszó  táborban  is  volt  alkalmam  eltölteni  egy  hetet. 
Mindemellett  országos  levelezős  irodalmi  versenyen  is  részt 
vettem, ahol egyik évben második, másik évben pedig harmadik 
helyezést értünk el társammal. 
- Sikerült előrehozott 5-ös érettségit tennem angolból, és 
középfokú szóbeli nyelvvizsgát szereznem. 
Imádtam ványais diák lenni és ezzel a fejjel azt gondolom, nem is 
választhattam volna jobb középiskolát. 
2. Jelen ( Mit csinálok most) 
Jelenleg  a Gál  Ferenc  Főiskola  másodéves  óvodapedagógus 
hallgatója vagyok. Emellett modellkedek és kézilabdázok. 
3. Jövő (Hogy képzelem el )
Azt  gondolom,  a  jövőképünket  felállítani  a  legnehezebb.  Én 
elég  ambiciózus  lány  vagyok. Az  egyik  legfontosabb  dolognak 
tartom az életünkben, hogy folyamatosan képezzük magunkat és 
tanuljunk  az  életünk  során.  Ebből  kifolyólag  nem  szándékozok 
egész életemben óvodapedagógusként dolgozni. Munka 
mellett tehát céljaim közt van még egy diploma, vagy egy saját 
vállalkozás. 
Igaznak tartom azt a mondást, mely úgy végződik: „Az élet és a 
szerelem tárt karokkal vár és hogy szép lesz e csak rajtunk áll.”

(nemcsak) A 20 éveseké a világ
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Itt vagyunk hát: együtt, ünnepelve. Megállunk kicsit, 
visszanézünk;  oly  sok  mindenért  hálát  adva  erőt  gyűjtünk  a 
holnapokra.  Végzősök  lettetek,  élethosszig  tartó,  nagy  utazásra 
készülődtök,  ezért  most  –  éppen  mint  a  népmesékben  –  három 
tanácsot szeretnék betenni képzeletbeli tarisznyátokba, így indítva 
útra benneteket. 
Elsőként: Szeressétek ezt az iskolát, minden hibájával és erényével 
együtt! Mert iránytű, amely segít megtalálni számotokra a 
helyes  utat.  Segít  megkülönböztetni  a  jót  a  rossztól,  a  helyeset 
a helytelentől.  Biztonságot  nyújt, a világítótorony  fényének 
erejével  vezet  benneteket  és  mindig  visszavár,  ha  többet  vagy 
mást szeretnétek tanulni. 
Másodsorban: Tiszteljétek a családot! Mert életetek eme 
legfontosabb kis közössége nyújt nektek biztonságot; és soha ne 
feledjétek: drága szüleitek, nagyszüleitek, nevelőitek milyen féltő 
szeretettel gondoztak benneteket, s mennyit dolgoztak azért, hogy 
elérjétek az általatok kitűzött célokat.
Végezetül:  soha  ne adjátok  fel álmaitokat!  Küzdjetek  értük 
lelkesedéssel, tűzzel; és véssétek jól szívetekbe: csak munka után 

Egy ballagás margójára
–búcsú végzős tanulóinktól –

Másfél év itt töltött munkaidő után az a megtiszteltetés ért, hogy 
távozó kolléganőnktől átvehettem a 11.B-C-D osztályfőnökségét. 
Izgatottan vártam a tanévet, mivel még sosem láttam el ilyen 
teendőket. Újdonság volt számomra, hogy nem csak matematikára 
kellett őket oktatnom, hanem segítő-támogató-nevelő funkciót is 
be  kellett  töltenem.Tapasztaltam,  hogy  osztályfőnökként  sokkal 
jobban megismeri az ember a diákjait, mint szaktanárként.  Az 
eltelt  két  évben  sikerült  jó  tanár-diák  viszonyt  kialakítanom 
velük. Időközben gyermekből felnőtté váltak, viselkedésük 
megkomolyodott.  Sok  közös  programon  vettünk  részt:  főzések, 
mozizások, kirándulások, melyek közösséggé kovácsoltak 
minket. 
Szomorúsággal tölt el, hogy hamarosan végéhez ér a 
megbízatásom. Az  együtt  töltött  időkre  mindig  szívesen  fogok 
visszaemlékezni.  Az  érettségi  vizsgákhoz  sok  sikert  kívánok 
nekik!

Hermann Zsuzsa
osztályfőnök

Első osztályom

Hajnali indulás. Éjszakai érkezés, Big Ben, London Eye, Parlament, 
Tower  Bridge.  Csak  néhány  a  látványosságok  közül.  Élveztük 
a  repülőutat.  Napközben  rengeteget  sétáltunk,  pihenésképpen 
néha metróztunk. Megnéztük a főbb nevezetességeket. Imádtuk 
a szürke  mókusokat  a St. James’s  parkban.  Végigálltuk  az 
őrségváltást a Buckingham Palota előtt. Lefotóztuk az utcai break 

táncosokat és az élő szobrokat a Piccadilly Circus téren.Vettünk 
angol zászlós bögrét, tollat, kulcstartót. Millió selfiet készítettünk. 
Nagyon elfáradtunk. De megérte. Akár máris visszamennénk!
Tavaly  Milano.  Idén  London.  Jövőre???  –  Bármi  is  legyen  a 
célállomás, már nagyon várjuk. Köszönjük Csaplár Béla igazgató 
helyettes úrnak a szervezést. Hatalmas élmény volt. 

London 2X Ványaisok a nyüzsgő nagyvárosban

Egyszer  volt,  hol  nem  volt,  még  a  Tiszán  is  túl  egy  kis  város 
középiskolája. Úgy hívták, hogy KSZC Ványai. Történt egyszer, 
hogy  a  ványais  pedagógusok  egy  újabb  nagyszerű  programmal 
lepték  meg  diákjaikat.  Március  14-én,  negyven  ványais  diák 
utazott Budapestre, a Duna Televízió székhelyére: részt 
vehettünk egy hazai vetélkedő, a Magyarország, szeretlek! című 
tévéműsor  forgatásán.  A  műsor  előtti  ráhangolódás  (Bay  Éva 
fiával) már önmagában is egy műsornak számított. A látványos 
és  szórakoztató  show-műsorban  nemcsak  művészek,  sportolók, 
hírességek  mérik  össze  tudásukat  Magyarország  kultúrájáról, 
történelméről és hagyományairól, hanem mi is.
Közönségként bepillantást nyerhettünk a kulisszatitkokba, 
és  megtapasztalhattuk,  hogyan  is  történik  egy  ilyen  népszerű 
tévéműsor lebonyolítása. A hangulat és a játékosok lelkesedése 
lenyűgöző  volt.  Észrevétlenül  magával  ragadott  bennünket  a 
műsor hangulata, a második felvételen már őszintén - néhányan 
ciklámen(!) parókában - tomboltunk, énekeltünk és szurkoltunk 
a csapatunknak! Több hazai hírességgel is találkozhattunk, 
köztük  Freddyvel,  és  Benjivel  is.  Mindenbizonnyal  egy  szép 
emlék  marad  ez  az  élmény a  ványaisok  számára.  A  műsor 
megtekinthető  a  mediaklikk.hu  weboldalon.  Mert  ha  vasárnap, 
akkor Magyarország , szeretlek! Aki nem hiszi, nézze meg!

Magyarország, 
szeretlek!

lehet  édes  a  pihenés.  Kizárólag  szorgalommal,  idő-  és  energia-
befektetéssel, odaadással sejthetünk meg valamit az örömökből. 
Csak az ünnepel igazán, aki szívét e napra már régóta készíti, s 
dolgozott is érte, hogy szép legyen.
Telve hát a tarisznya minden jóval, becsessel, értékessel. Rajtatok 
áll,  hogy  mit  vesztek  ki  belőle,  s  hogyan,  mire  használjátok  a 
kincseket. 
Az  előttetek  álló  hosszú-hosszú  útra  e  gondolatokkal  kívánok 
mindnyájatoknak élményekkel teli, szép utazást, pontos érkezést; 
s azt, hogy mindig biztosan tudjátok: honnan, hová tartatok.

Pardi Sándor
főigazgató

Karcagi Szakképzési Centrum 
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Pusztai Antalné szül. Kurucz Margit 
vagyok. 1942-ben születtem Túrkevén.
Negyvenhét éve élek egy jól működő 
házasságban. Jelenleg hét gyermek, 
tizenhat unoka és öt dédunoka Ősanyjának 
mondhatom magam. 
Általános iskolámat szülővárosom 
tanyavilágában  kezdtem,  Kabán.    Mikor 
a tanyákat felszámolták a nyugat 
újvárosi általános iskolába kerültem, ahol 
befejeztem a harmadik osztályt. A negyedik 
osztályt  már a fővárosban  kezdtem  el, 
a belvárosi,  VI. kerületi Hegedű utcai 
általános iskolában. Itt a rajztanárnőm 
felfigyelt kézügyességemre, és irányított a 
képzőművészeti főiskolára, ahol ingyenes 
képzést ajánlottak fel a Dési Huber 
Képzőbe.  Én  nem  éltem  a  lehetőséggel, 
mert a tanulás nem volt az erős oldalam, 
úgy  gondoltam,  hogy  a  művészettörténet 
elsajátítása meghaladja képességeimet. 
Így csak autodidakta  módon  maradtam 
kapcsolatban  a festészettel. Ellenben a 
kultúra majd minden műfajára nyitott 
voltam, amire a főváros  teret is adott 
nekem.  Többek  között  megadatott,  hogy 
ma is élő Bihari  Néptánc  Együttesben 

A természet és a színek bűvöletében
táncoljak,  színjátszottam  a  Zala  Kornélia 
vezette Hevesi Együttesben, valamint 
versenytáncos  voltam  a  Budai  Táncklub, 
sztenderd tánccsoportjában.
 Általános  iskolai  éveim majd  minden 
nyarát szülővárosomban töltettem. 
Ennélfogva még ma is erősen kötődöm a 
településhez és a még élő családtagjaimhoz. 
1998-ban hagytam el Budapestet, és 
települtem családommal Maglódra, 
amelynek ma is megbecsült polgára 
vagyok. A gyermekeinket sikeresen 
felneveltem, kirepültek, én meg elővettem 
az ecsetet… és rám talált a környezetem. 
Így ezen település kulturális központjában 
debütáltam, mint festő, és alig egy éve, mint 
író is. Tevékenységemet a műfaj szeretete 
motiválja. Több mint hetven év tapasztalata 
van mögöttem, és a gyerekeim jóvoltából 
több kontinenst bejárt élmény anyaga, 
amit képeimben, írásaimban szívesen és 
szeretettel megosztok embertársaimmal, 
földijeimmel és mindazokkal, akiknek 
igénye van erre a műfajra. 
Lehetnék iskolázott műalkotó, de 
részint, sohasem szerettem tanulni, 
sosem  törtem  babérokra,  és  főleg  nem 
tudnám  elviselni  az  irányzatok  korlátait. 
Így  aztán  egy  nemesebb  célkitűzést-  az 
anyaságot  választottam.  És  hiszem,  hogy 
nincs az a siker, cím, vagy karrier, ami 
ezt  überelhetné.  Sohasem  bántam  meg, 
hogy az élet iskoláját jártam, mint sok 
embertársam. Megélhettem minden szépet 
és jót, ami megadatott nekem. Ahogyan azt 
Vörösmarty  a  legszebb  életfilozófiájában 
megírta: „Maradj az élvvel kínáló 
közelben, és tán szebb, de csalfább távolt 
ne keress…”
A természet és a színek bűvöletében 
éltem,  és  élek  ma  is.  A  képeim  mögött 
valós életélmények vannak, amit most, 
szeretettel osztok meg Önökkel. 

Tisztelettel: Pusztai Antalné
Pusztai Antalné Kurucz Margit 
alkotásaiból 2017. június 9-én, 
pénteken 17.00 órakor nyílik kiállítás a 
M a d a r á sz  K á r o ly  M ű v e lő d é si  H á z b a n .                                                                                                                            
Szeretettel  várunk  minden  érdeklődőt, 
rokont, barátot és ismerőst!

Intelem korunk 
ifjúságához

Figyeljetek oda-
Hogyan s merre mentek!
Nem veszitek észre, hogy

Holt úton lebegtek…

Hogy elkerül titeket 
A nagybetűs élet-
Nem élitek meg,

 A valóságos szépet.

Elveszett a líra, 
A könny és a derű,
Üres lelketekben 

Magány könnye ül. 

A digitális világ, 
Rossz úton vezet -

A képernyők ellopják
Tartalmas énetek…

Értelmetlen bulik -
Tartalmatlan napja,

Elrepít titeket -
Az üres magasba…

Fáradtan ébredtek;
Szétszórva, fájva,

 Bolyongtok egy rosszízű,
 Csalóka világba.

Ébredjetek -végre -
A szépre, a jóra,

Egy boldogító, - igaz- 
Tartalmas valóra!

UI. 
Ne hagyjátok elveszni

 Eredendő énetek,
A felvett, tudatosért!

   - Pusztai Antalné -
Maglód, 2013 

XXIII. Munkáskupa 
2017. június 10. 

Helyszín: KSzC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

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

Nevezési határidő: 2017. június 3-ig
Rendező: Munkáspárt Túrkeve

Infó: Csajbók Ferenc 30/286-64-74
Lapzárta: 
Május 26.
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A Keviföld Alapítvány „A művészetoktatás értékeinek 
megőrzéséért” címmel működési pályázatot nyújtott be Nemzeti 
Együttműködési Alaphoz. A pályázat pozitív elbírálását 
követően az Alapítvány 2016. 03. 31-2017. 03. 30. időtartamban 
támogatásban részesült. 
Az Alapítvány ezen pályázat megvalósításával biztosította az 
ifjúság számára a szabadidő hasznos eltöltése mellett a gyermekek 
közösségben való fejlődését, ahol már életük korai szakaszában 
elsajátíthatják az egymás mellett való létezés, egymásra 
figyelés  és  az  egymás  iránti  kötelezettség  alapvető  szabályait. 
A  pályázat  megvalósulásával  a  tanulók  számára  lehetővé  vált 
az etikett, a protokoll elsajátítása mellett nagyfokú tolerancia 
gyakorlása is, hiszen az Alapítvány társadalmi helyzete nemre, 
korra való tekintet nélkül biztosított kulturális elfoglaltságot a 
művészetek  iránt  érdeklődők  számára.  Nemzeti,  etnikai  kultúra 
vonatkozásában a kisebbséghez tartozókat is segítette kisebbségi 
értékének megőrzésében, másságának vállalásában, identitásának 
fejlesztésében. Továbbá késztetést nyújtott arra, hogy elfogadják 
és  megbecsüljék  mások  értékeit,  erősítsék  a  közösséghez  való 
kötődést.  A  tehetség  kibontakoztatásán  túl pedig  segítette  a 
szociális hátrányok, a beilleszkedési és magatartási nehézségek 
enyhítését célzó tevékenységeket. 
Térségi  kapcsolatainkat,  a  pályázat  segítségével,  fenn  tudtuk 
tartani és tovább tudtuk ápolni Kenderes, Kisújszállás, Tiszatenyő 
és Tiszapüspöki önkormányzataival, művelődési házaival, 
általános -és középiskoláival valamint civil szervezeteivel. 
Képzőművészeti, nép-és társastánc foglalkozásokat végeztünk, és 
fellépéseket biztosítottunk nemzeti ünnepségeiken és egyéb civil 
rendezvényeiken. A  népi  hagyományok  a  folklór  felelevenítése 
azok betanítása és előadása feltétlenül értékteremtő és 
hagyományőrző, ugyan úgy, mint a képzőművészeti kiállításaink 
is. Egy-egy fellépés, kiállítás pedig hozzájárul a közösség 
formálódásához. 
A pályázatnak köszönhetően a fent felsorolt településeken 
a foglalkozások helységeinek bérleti díját finanszíroztuk. 
Munkánkat ez által a székhelyen kívül is maximálisan el tudtuk 
látni.  Az  adminisztrációs  díj  túlnyomó  hányadát  a  könyvelés 
szolgáltatási díja tette ki, így e tekintetben is nagy segítséget 
kaptunk a pályázat révén. A fellépésekhez folyamatosan 
újítani  kell  ruhakészletünket  és  jelmeztárunkat.  A  pályázatból 
ezt is sikerült  megvalósítani.  A  pályázat  beadásához  is, de 
más  tevékenységi  körünkhöz  kapcsolódóan  szükség  van  ITK 
eszközökre.  Ezt  a  pályázati  forrásból  vásárolt  tárgyi  eszköz  a 
jövőben  még  hatékonyabbá  teszi  majd.  A  működési  pályázat 
színpadi  jelmezekre  és  viseletekre  is  pályáztunk.  Az  elnyert 
összegből tánccipőket és táncruhákat vásároltunk. 
Az  eddig  kialakult  hagyományoknak  megfelelően  településünk 
rendezvényein  fellépéseket  biztosítottunk  táncművészeti  ágon 
tanuló növendékeink számára, melyek kiváló lehetőséget 
nyújtottak tehetségük és egyéniségük bemutatására. Ezek 
közül  kiemelnénk  a  városnapi  ünnepséget,  a városi  majálist 
valamint településünk legnagyobb turisztikai programját, a Kevi 
Juhászfesztivált.  Ezen rendezvények kulturális programjának 
keretében néptánc és társastánc produkciókkal léptünk fel.  
Növendékeink előadásai tovább öregbítették ezen rendezvények 
hírnevét. Túrkeve város művészeti tevékenységeinek támogatása 
céljából  hetedik  alkalommal  rendeztük  meg  a  Látni  és  Láttatni 
képzőművészeti  kiállítást, ahol iskolánk tanulóinak, művész 
tanárainak  és  városunk  amatőr  művészeinek  alkotásait  tártuk  a 
közönség elé. A kiállító művészek és művész palánták a valóságot 
úgy láttatták velünk, ahogy az belső alkotó képzeletük feldolgozta 
és  elénk  tárta.  Szintén  hetedik  alkalommal  rendeztük  meg  a 
Hegyfoky Kabos Emlékünnepséget, melynek keretein belül 
megemlékeztünk a Túrkevén élt és alkotott híres klimatológusról, 
valamint  városi  szavalóversenyt  és  vetélkedőt  hirdettünk.    A 
verseny minősítő jellegű volt, azaz többen kaphattak arany-, ezüst- 
vagy bronzminősítést. A felső tagozatos és középiskolás tanulók 
részére idén vetélkedőt hirdettünk, Nyugodtan mondhatjuk, 

„A művészetoktatás értékeinek megőrzéséért”
hogy ez a nap a vers és a tudás ünnepe volt városunkban. Ezzel 
ismét bebizonyosodott, hogy városunkban milyen sok tehetséges 
gyermek  és  ifjú  él.  Nyári  tehetséggondozó  táborunk  is  nagyon 
népszerű  volt.  A  tábor  programjába  a  néptánc  foglalkozások 
mellett gyöngyfűzést valamint képzőművészeti  és társastánc 
órákat is beiktattunk, megismertetve és megszerettetve ezzel a 
különböző művészet ágakat. A tábor kiváló lehetőséget biztosított 
a tanév során tanult tanagyag elmélyítéséhez, valamint új 
technikák, lépések és koreográfiák megtanulásához.
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a támogatási időszak alatt 
elért legkiemelkedőbb tanulmányi eredményeinket:
A  képzőművészet  tanszak  tanulói  közül  Nádudvari  Lilla  első, 
Ratkai  Réka  pedig  harmadik  helyezést  ért  el  a  XIII.  Balog 
János nagykunsági-nagy-sárréti tájökológiai konferencia 
rajzpályázatán.  A társastánc és néptánc tanszak növendékei 
pedig a Nyíregyházán megrendezésre kerülő V. Abigél Országos 
Minősítő Táncfesztiválon szerepeltek igen eredményesen. 
A túrkevei társastánc tanszak Charleston formációja bronz, 
a kisújszállási társastánc tanszak Angolkeringő formációja 
aranyminősítést érdemelt ki a zsűri értékelése alapján. A túrkevei 
és kenderesi  néptánc  csoportunk  tanulói  Domaházi  táncokat 
előadva ezüstminősítést szereztek. A kenderesi növendékek 
Mezőségi koreográfiája szintén ezüstminősítést kapott. Néptánc 
tanszakunk tanulói közül duó kategóriában:
Győrfi Imola & Tarnóczi Noémi bronz, 
Kun András & Kiss Judit ezüst, 
Farkas Viktória & Körmös Renáta ezüst,
Hangyási Dávid & Körmös Enikő ezüstminősítést nyert. 
Hangyási Dávid szóló kategóriában pedig még egy aranyminősítést 
is kiérdemelt.
A jövőben  folytatni kívánjuk tevékenységünket.  A pályázat 
a feltételek egy jelentős részét biztosította, a fejlesztéshez 
szükséges  forrásra  pedig  bízunk  benne,  hogy  a  jövőben  is  lesz 
pályázati lehetőségünk. 

Kézsmárki János, pályázati felelős
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Túrkeve  kb.  9000  fős  lakosságának  egészségügyi  ellátását  4 
felnőtteket  ellátó  háziorvos,  2 gyermekorvos  és 2 fogorvos 
biztosítja. 
Jelenleg 1 fogorvosi állás betöltetlen 2013 novemberétől. 
A dr. Szabó Zoltán vezette Képviselő-testület felmondott dr. Tóth 
László  fogorvosnak.  Ennek  okát  elemezni  túl  bonyolult  dolog 
lenne, mert véleményem szerint olyan feladatellátási szerződést 
kötni, hogy valaki - dr. Tóth László fogorvos -  heti 2 illetve 3 
alkalommal  dolgozik,  teljesen  törvénytelen,  ezt  engedélyezni 
és finanszírozni hasonlóan jogszabályellenes. Ugyanis az 
alapellátás  alapvető  szabálya  az,  hogy  folyamatos  legyen.(Nem 
bőrgyógyászat, nem szemészet stb.)
A  dolog  egyik  oldala,  hogy  egy  fiatal  orvos  mit  akar,  a  másik 
pedig, hogy mit engedélyeznek az illetékes hatóságok.
2013 novemberétől biztosítom a helyettesítést, amely 
rendkívül nehéz feladat, ugyanis 4 és fél éve gyakorlatilag nem 
voltam szabadságon. Egyébként valószínűleg példa nélküli 
Magyarországon, hogy valaki 9 ezer lakost lát el fogászatilag.
Három  év  kellett  ahhoz,  hogy  az  önkormányzat  és  dr.  Tóth 
László között a munkaügyi- illetve a polgárjogi per befejeződjön, 
amelyben az önkormányzat nyert, tehát jogos volt a felmondás. 
Addig nem lehetett az állást meghirdetni, most már lehet. 
Ezzel nincs vége még a jogi folyamatnak, ugyanis nevezett orvos 
elvitte a fogászati kezelőegységet, most azért folyik a per, hogy 
a  közösen  lízingelt  fogászati  gép  milyen  hányadban,  kinek  a 
tulajdona. A nyomozó hatóság szerint „állagmegóvás” miatt vitte 
el dr. Tóth László a kezelőegységet.
Mit tett a jelenlegi Képviselő-testület a lakosság érdekében, hogy 
a fogorvosi ellátás biztosítva legyen:
• A tartósan betöltetlen körzetnél a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő  csak  60%-át  finanszírozza  a  praxisnak,  a  hiányzó 
40%-ot  az  önkormányzat  saját  költségvetéséből  pótolja,  hogy 
korrekt legyen a helyettesítés finanszírozása.
• Az álláshely folyamatosan meg van hirdetve, amelyre eddig egy 
jelentkező volt, aki végül nem jött el a meghallgatásra.

• A jelentkező fogorvos számára lakás biztosít az önkormányzat.
• A fogorvos vállalkozóként végezhetné tevékenységét. ( Ez előny 
az orvos számára)
• Az orvosoknak városunkban nem kell iparűzési adót fizetni.
• Ingyenesen biztosított a rendelőkben az internet-szolgáltatás.
• A rendelők használatáért nem kell bérleti díjat fizetni.
• A fogászati kezelőegység esetleges javítását az önkormányzat 
fedezi. 
• Tekintettel arra, hogy a dr. Tóth Lászlóval folyó második per a 
fogászati kezelőegység ügyében még legalább 3 évig elhúzódhat, 
a Képviselő-testület lehetővé tette, hogy 4 millió 800 ezer Ft-ért 
egy modern gépet lehessen vásárolni ( a vásárlás folyamatban 
van), hogy az eszköz rendelkezésére álljon  a meghirdetett állásra  
jelentkező fogorvosnak a felújított rendelőben.
• Mihelyt a fogászati gép be lesz üzemelve, azonnal kapcsolatba 
lépünk a fogorvosokat képző egyetemekkel álláshirdetés ügyében.
Rendkívül  rosszindulatú  egyesek  kommunikációja,  hogy  a  II. 
körzet betegei nincsenek ellátva és a sürgős esetek ellátását sem 
biztosítjuk. Nincs különbség az I-es és II-es körzet lakosai között, 
biztosítva van az ellátásuk!
Természetesen, ahogy Európában minden nyugati országban az 
ellátás tervezhető esetben tervezetten folyik, ez nem vonatkozik 
a  sürgős  esetekre  (csillapíthatatlan  fájdalom,  dagadt  arc,  lázas 
állapot, csillapíthatatlan vérzés). 
A fent leírtak nem jelentik azt, hogy Túrkeve lakossága fogorvosi 
ellátásához nem 2 fogorvos kell.
Ennek érdekében a Polgármester Úr, a Képviselő-testület minden 
képviselője, minden Bizottsága is mindent megtesz. Azt azonban 
figyelembe  kell  venni,  hogy  Magyarországon  350  háziorvosi 
és  230  fogorvosi  állás  betöltetlen  és  sajnos  Túrkevén  is  a  IV. 
sz.  háziorvosi  körzetből  dr.  Havasi  Judit  családi  okokból  2017 
október 1-től eltávozik.
Tehát az alapellátás biztosítása továbbra is „fogas” kérdés marad, 
de nem reménytelen!        Dr. Tóth Ferenc

Városi szakmai főorvos

„Fogas” kérdés!?
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SZAKGIMNÁZIUM
4 évfolyamos szakgimnázium
Közlekedésgépész ágazat
Angol vagy német nyelv oktatása, 
ECDL  vizsga lehetősége, külföldi 
szakmai tapasztalatszerzés 
lehetősége. 
Érettségi után 1 év alatt 
autószerelő vagy autóelektronikai 
műszerész végzettséget szerezhet.
Informatika ágazat
Angol vagy német nyelv 
oktatása, ECDL  vizsga 
lehetősége, külföldi szakmai 
tapasztalatszerzés lehetősége, 
CISCO  tananyagok használata. 
Érettségi után 1 év alatt 
informatikai rendszerüzemeltető 
vagy gazdasági informatikus 
végzettséget szerezhet.
Kereskedelem ágazat
Angol vagy német nyelv oktatása, 
ECDL vizsga lehetősége, külföldi 
szakmai tapasztalatszerzés 
lehetősége. Érettségi után 1 év 
alatt kereskedő OKJ végzettséget 
szerezhet.

SZAKKÖZÉPISKOLA
Hegesztő
Képzési idő: 3 év
Hiányszakma. Ösztöndíjban 
részesülnek!
Járműfényező
Képzési idő: 3 év
Karosszérialakatos
Képzési idő: 3 év
Eladó
Képzési idő: 3 év
Autószerelő (OKJ 54 525 02)
Képzési idő: 2 év
Autóelektronikai műszerész  
(OKJ 54 525 01)
Képzési idő: 2 év
Autótechnikus ráépülés  
(OKJ 55 525 01)
Képzési idő: 1 év
Kereskedő  (OKJ 54 341 01)
Képzési idő: 2 év
Informatikai 
rendszerüzemeltető 
(OKJ 54 481 06)
Képzési idő: 2 év
Gazdasági informatikus 
(OKJ 54 481 02)
Képzési idő: 2 év

BEISKOLÁZÁS
Ismét sikeresen teremtettünk kapcsolatokat április 
hónapban is a „Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása 
a  hazai  tanyasi  lakosság  gazdasági  működőképességének 
érdekében.”  című  pályázatunk  keretein  belül.  Ebben  a 
hónapban jórészt hazai tanyákkal vettük fel a kapcsolatot 
elsősorban  időpont  egyeztetések  céljából.  Ezen tanyán 
élő  lakosok  egy  része  már  évek  óta  jól  működő  családi 
gazdaságot üzemeltetnek, másik része most költözik 
vissza  a  tanyára.  2017.04.26-án  Mezőtúron  részt  vettünk 
a Vidékfejlesztési fórumon, ahol több helyi családi 
gazdasággal foglalkozó őstermelővel találkoztunk. Így 
kerültünk kapcsolatba a Békés város külterületén működő 
Diós  Tanya  tulajdonosaival  akikkel  egy  rövid  interjút  és 
egy  későbbi  tanyalátogatás  időpontját  egyeztettünk  le.  A 
tanya gazdaság tökéletesen bemutatja, hogyan lehet a régi 
tanyagazdálkodást  és a jelen  igényeit összekovácsolni. 
A Diós Tanya elsősorban bio minőségű gyümölcsök 
termesztésével és ezek feldolgozásával foglalkozik, ezen 
felül állattartással. A településen meglévő környezeti 
adottságok  (gyógyfürdő)  és  az  igények  felmérése  során 
egy új szolgáltatást is kialakítottak a tanyán, ez pedig a 
falusi turizmus, vendégek fogadása, így lett kezdetekben 
még gyümölcsfa telepítésből egy komplex tanyagazdaság, 
mely az új igényeket, mint az ökoturizmust is kielégíti. A 
programról további információkért keressék fel honlapunkat 
(www.giligan.hu).

Tanyafejlesztési program 
újabb lépései!
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A Nagykun legjobbja
Még a végén kiderül, hogy magasugró nemzet a túrkevei 
Ványai. Két éve Nyakó Rozika hozta el az aranyat, idén pedig 
egy kilencedikes fiú. De ki is Ő?

Donkó Dávid.
Mit tudunk Dávidról? Azt, hogy hegesztő. Idén kezdett 
iskolánkban és ígéreted tehetségnek tűnik. De haladjunk szépen 
sorjában. 
- Mióta ugrasz magasat, Dávid?
Igazából soha nem gyakoroltam. Egyszer megmutatták még az 
általános  iskolában  (Petőfi  Sándor  Általános  Iskola)  és  akkor 
ugrottam.  Itt  a  Ványaiban  is  átvettük  a  mozdulatokat  Vincze 
Mihály tanár úr.
- Úgy láttam a versenyen, hogy sérült voltál?
Sajnos, igen, de szerencsére, nem az ugró lábammal volt a baj.
- Hogy alakult a verseny?
Minden  magasságot  verőhiba  nélkül  elsőre  átvittem,  ami  az 
ellenfeleimnek  nem  sikerült.  169  cm-rel  nyertem,  de  bírtam 
volna még tovább.
- Milyen érzés aranyérmesnek lenni?
Fantasztikus  és  az  külön  megtiszteltetés,  hogy  én  lettem  a 
Ványai legjobb sportolója.
- Két év múlva folyt. köv.?
Természetesen.

Jótékonysági foci
2017.  március  30-án  a  város  iskoláinak  diákjai  és tanárai 
összefogtak Borók Tibor Tamás ványai diákért. Iskolánk 
meghívását elfogadta Kaszap Nagy István Református Általános 
Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola. Az első mérkőzést a 
Ványai és a Petőfi játszotta. Ezen a mérkőzésen a Ványai aratott 
sikert. A második mérkőzést ismét a Ványai vívta a Refi ellen, 
ahol fordulatos mérkőzésen ismét a Ványai győzött, így kivívta 
a lehetőséget, hogy döntőt játszhasson a városi tanár válogatott 
ellen. A harmadik meccsen Refi a Petőfi ellen. Ez mérkőzés a 
Petőfi sikerével végződött, így ők lettek a harmadik helyezettek. 
A jótékonyság volt a cél, nem az eredmény. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban,  mint  a  döntő  mérkőzés  is  rendhagyóra  sikeredett.  A 
városi tanárválogatott az első félidőt a Ványai csapatával, míg a 
második félidőt az általános iskolások ellen játszotta. 
Szerencsére szép összeg gyűlt össze. Reméljük, Tibike meg fog 
gyógyulni. 

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában segített! 

2017. április 2-án Gyomaendrődön,  a regionális versenyen 
tizenhét judoka indult. A verseny érdekessége volt, hogy játékos 
vetélkedőn indulhattak a kisebbek (10 év alattiak). A kicsik nagy 
izgalommal várták a lehetőséget. Elszántságról, kitartásról, tettek 
bizonyságot.  
Eredményeink: 
Kicsik: I. hely: Nagy Zelina, Pető Tiána, Boda Botond, Magyar 
Zoltán 
II. hely: Veres Viktória, Tóth Máté 
III. hely: Fésűs Dóri
Nagyok: I. hely: Ferencz Janka, Punyi Panni, Horváth Csongor, 
Kovács Zoltán, Pető Péter
II. hely:Fekete Viktória, Horváth Orsolya, Nédó Bianka, Szilágyi 
Bence, Veres Zoltán
Csapatunk kilenc arannyal, hét ezüsttel, egy bronzzal lett 
gazdagabb.  Összesítésben  a  TVSE  judokái  eredményhirdetés 
után átvehették a csapat II. helyért járó kupát.

2017. április 15-én, Szolnokon került megrendezésre a II. Bíber 
Pál judo Emlékverseny. Túrkevéről három judoka indult a diák 
„C”  (10  éves)  korcsoportban.  Ferencz  Janka,  Horváth  Orsolya, 
Pető  Péter.  A  verseny  végén  kis  csapatunk,  Ferencz  Janka  és 
Horváth Orsolya II., Pető Péter V. helyen végzett. 
A győzelem íze magával ragad, az ember szeretné újra és meg 
újra átélni,és nem tehet semmit,muszáj újra nekikezdeni a 
folyamatnak, hogy hónapok,talán évek múlva ismét érezhesse azt 
a néhány pillanatot. A rendkívüli erőt és érzelmi törékenységet, a 
feltörő boldogságot. Büszke vagyok rátok!     
                       Ozsváth Attila

Judo

Örömmel  emlékszem  vissza  a  gimis  évekre.  Egyszerű  volt,  2 
perc  alatt  (igaz  rendszeri  késéssel)  betekertünk  a  suliba.  Sok 
ismerősöm és barátom lett, akikkel jó volt szünetekbe találkozni, 
váltani pár szót. Néhány év eltelte után azt mondhatom, 
visszasírom ványais éveket az otthoni tanárokkal egyetemben. 
Orosháza  és  Szeged  után  Egerbe  tettem  át  a  székhelyemet. 
Rekreáció szervező és egészségfejlesztő szakon vagyok 
emellett hétvégenként egy OKJ-s képzés keretében igyekszem 
megszerezni a kézilabdaedzői papíromat. Délelőttönként, 
esténként  pedig  edzésre  sietek  az  EKFSC  csapatához  ahol  a 
dobogós helyezés megszerzését tűztük ki magunk elé.
Jövőképem  sajnos  nincs  még  kialakulva.  Nagyon  sokmindent 
szeretnék még és van is rá időm, hisz csak huszonéves vagyok. 
Elsődleges most számomra az egyetem, addig mindenféleképp 
itt maradok, de az azt következő évek még kérdésesek.

Eredményeim:
2011. Junior Gátfutó és Ügyességi CsB. 1. hely -magasugrás 
2012. SVK-CZE-HUN U18 International Match 3. hely 
-magasugrás
2012. Ifjúsági országos bajnokság 1. hely -magasugrás
2013. Junior Fedettpályás OB 1. hely - 4x200m
2013. Junior OB 1. hely -magasugrás
2015. U23 OB 2. hely - 4x100m 
2016. U23 OB 1. hely -magasugrás

A Ványaitól a Magyar Bajnoki címig

-Nyakó Rozália-
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ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a 

Református Lelkészi Hivatal
5420 Túrkeve Kossuth utca 1.

2017. május 20-án (szombat) 9:00 - 13:00-ig.
A Kevi Juhászfesztivál kapcsolódó programjaként

Új szociális ellátásokról 
döntött a képviselő-testület
A képviselő-testület március 24-én tartott ülésén két új szociális 
ellátás bevezetéséről döntött:

1. Hulladékszállítási díj megfizetésének támogatása
Hulladékszállítási díj megfizetésének támogatását igényelheti az 
a kérelmező, ahol a családban élők egy főre eső havi jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350 
%-át  (99.750  Ft.),  egyedül  élő  esetében  a  400  %-át  (114.000 
Ft.), és a hatósági nyilvántartás adatai szerint a családban élők 
mindegyike betöltötte a 70. életévét.
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére szóló befizetett 
hulladékszállítási számlákat, valamint a családban élők 
jövedelméről szóló igazolásokat.
A támogatást negyedévente utólag lehet igényelni, a negyedévet 
követő hónap utolsó napjáig.      Mértéke a megfizetett 
hulladékszállítási díj összegével azonos.
2. Lakhatásra szolgáló ingatlanban bekövetkezett elemi kár 
következményeinek enyhítése
Rendkívüli  települési  támogatás  nyújtható  abban  az  esetben, 
ha  a  kérelmező  vagy  családtagja  tulajdonában  álló  lakhatásra 
szolgáló  ingatlanban  elemi csapás  következtében  súlyos, a 
lakhatás feltételeit veszélyeztető kár keletkezett. 
A támogatás csak abban az esetben biztosítható, ha kérelmezőnek 
vagy családtagjának nincs a tulajdonában másik beköltözhető, 
lakhatásra  szolgáló  ingatlan  és  a  családban  élők  egy  főre  eső 
havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 400 %-át (114.000 Ft.).
A  támogatás  összege  függ  a  kár  mértékétől,  de  legfeljebb 
100.000 Ft.
A támogatás iránti kérelmet a kár bekövetkeztétől számított 30 
napon belül lehet benyújtani.
A  kár mértékét  a Polgármesteri  Hivatal  Műszaki  Osztálya 
állapítja meg.
Az ügyintézés a Polgármesteri Hivatal földszint 12-es 
szobájában történik.

Felhívás
Túrkeve Város Önkormányzata a vagyonrendeletének 
vonatkozó fejezete alapján értékesíti a tulajdonában levő alábbi 
vagyontárgyakat:
- MAN típusú , diesel üzemanyag meghajtású tehergépjármű. 
A műszaki érvényességi vizsgája 2017. évben lejárt. Kikiáltási 
ár: bruttó 1 950.000.- Ft,
- MTZ 50  típusú, diesel üzemanyag meghajtású, lassú 
járműnek minősített   erőgép. Érvényes műszaki vizsgával nem 
rendelkezik. Kikiáltási ár: bruttó 450.000.- Ft,
- Volkswagen Transporter  típusú, diesel üzemanyag 
meghajtású 6 személyes kisbusz. A gépjármű érvényes műszaki 
vizsgával rendelkezik. Kikiáltási ár: bruttó 200.000-Ft.

Az értékesítés árverés útján fog történni.

Az értékesítéssel a Városháza 20. számú irodájában Lénártné 
Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál (Tel.: (56) 361-111/124 
mellék), míg a járművek megtekintésével kapcsolatosan a 
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. 5420 Túrkeve, 
Kinizsi utca 51 sz. alatti irodaházában Katona István ügyvezető 
igazgatónál lehet érdeklődni. (Tel.: (30) 339-8571)

Túrkeve Város Jegyzője

Álláslehetőség
Túrkevére a BKTT Idősek Otthonába folyamatos  munkarendbe 
konyhai kisegítő  munkakörbe keresünk munkatársat. Az állás 
betöltésénél a munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Az álláshely betöltésének kezdő időpontja 2017. 06. 01.

 Jelentkezés módja: önéletrajz személyes leadásával Szabó Attila 
Intézményvezetőnél munkanapokon 8:00 - 12:00 óra között, a 

BKTT Idősek Otthona, 5420 Túrkeve, Ecsegi u. 13.  

Bejelentkezés: 56-362-307 telefonszámon.
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt Olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt hónap eseményeiről. 
Április  4-én  ismét  megrendezésre  került  Mezőtúron  az  Ifjúsági 
Katasztrófavédelmi Verseny,  ahol négy diákunk képviselte 
városunkat. A  megmérettetésen  újfent  sikeresen  szerepeltek,  és 
az  előkelő  második  helyezést  érték  el.  A  diákoknak  ezúton  is 
gratulálok. Április 5-én jelzés érkezett miszerint az SMR területén 
tűzjelző bejelzett. A jelzés szerencsére tévesnek bizonyult. Április 
6-án az Óvodabál megrendezéséhez nyújtottunk segítséget, 
dobogókat,  székeket  szállítottunk  a  helyszínre.  A  rendezvény 
lebonyolítása után ugyanezen eszközök visszaszállítását oldottuk 
meg.  Április  9-én  jelzés  érkezett  miszerint  Bala  külterületen 
nádas, avar és körbálák égnek. A bálákat felügyelet alatt elégettük, 
és az utómunkálatokat elvégeztük. Április 10-én a Szénási utcába 
vonult egységünk, ahol egy személygépkocsi motortere gyulladt 
ki.  Kiérkezés  után  az  egység  a  tüzet  megszüntette.  Keletkezési 
ok  ismeretlen,  anyagi  kár,  jelentős.  Ugyanezen  a  napon  az  esti 
órákban tűzjelző jelzett be a Széchenyi utca egyik üzletében. A 
jelzés tévesnek bizonyult. Április 11-én a késő délutáni órákban 
a Barna utcába vonult egységünk ahol egy melléképület kapott 
lángra.  A  lakók  a  tűz  terjedését  megakadályozták,  egységünk 
egy „D” sugárral és kéziszerszámokkal a tüzet eloltotta, 
majd  a  mezőtúri  kollégákkal  közösen  a  hosszabb  ideig  tartó 
utómunkálatokat elvégeztük. A tűz keletkezési oka ismeretlen, az 
anyagi kár, jelentős. Április 12-én tornaszőnyegek szállításában 
segédkeztünk a Művészeti iskola kérésére. E hónapban 
háromszor  is  részt  vettünk  a  mezőtúri  kollégákkal  a  BKTT 
Idősek Otthonában rendezett helyismereti foglakozáson, melyet 
egy szituációs gyakorlattal zártunk. Április 17-én jelzés érkezett 
miszerint a Bem utca egyik lakóingatlanában  a tulajdonos 
gázszagot  érzett.  Egységünk helyszínre  érkezést  követően  a 
Karcagról érkező hivatásos egységgel közösen méréseket végzett, 
amely gázkoncentrációt nem állapított meg. Az eset szerencsére 
téves jelzés  volt. Április 20-án a késő délutáni órákban  a 
kuncsorbai országútra vonult egységünk, ahol több helyen döntött 

ki  fákat,  és  okozott  forgalmi  akadályt  a  viharos  erejű  szél. Az 
egység  kiérkezés  után  a  forgalmi  akadályokat  elhárította.  Egy 
esetben  egy  személygépkocsi  is  sérült,  az  anyagi  kár,  jelentős. 
Még  aznap  a  Táncsics  M.  utcában  egy  díszfa  kettéhasadt  és 
az  úttesten  forgalmi  akadályt  képzett.  Egységünk  az  akadályt 
elhárította. Április 21-én dobogók, lócák, asztalok szállításában 
segédkeztünk  a  Ványai  Ambrus  Gimnáziumba,  a  Tánciskola 
vizsgabál  előkészületeihez.  Április  24-én  az  egyik  háziorvos 
megkeresésésre egységünk betegszállítóknak nyújtott segítséget, 
mozgásában  korlátozott  hölgy  harmadik  emeletről  le  ,  onnan  a 
mezőtúri kórházba kivizsgálásra, majd vissza otthonába történő 
szállításához. Április 25-én a késő délutáni órákban az Új úton 
egy személygépkocsi áttért a menetirány szerinti baloldalra, majd 
árokba hajtott. Egységünk kiérkezés után feszítővágó segítségével 
az autóban utazó egy főt kiszabadította, majd a mentőknek átadta, 
akik az életét megmenteni sajnos már nem tudták. A helyszínelést 
követően autómentő munkájában közreműködtünk, majd a 
törmelékeket a közútról eltávolítottuk. A baleset körülményeit a 
hatóságok vizsgálják. Április 30-án immár sokadik alkalommal 
vonult  egységünk  az  Ecsegi  utcai  garázssor  mellé,  ahol  a  tiltó 
tábla ellenére illegális szemétlerakó működik, és az ott lerakott 
szemét, növényi hulladék ismét égett. Egységünk kiérkezés 
után  kéziszerszámokkal  és  egy  darab  „D”  sugárral  a  tüzet  és  a 
füstölést megszüntette. A száraz, szeles időjárás miatt elrendelt 
hosszantartó  tűzgyújtási  tilalmat  a  BM  OKF  közelmúltban 
feloldotta,  ugyanakkor  Túrkeve  Város  Önkormányzatának 
22/2008.(X.22) számú rendelete április 30-tól szabadtéri 
égetést  október  1-ig  megtiltja!  A  tilalom  nem  vonatkozik 
bográcsolásra és nyársalásra. Természetesen ezeket a 
tevékenységeket is odafigyeléssel és körültekintően végezzék!

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

Sörös Tibor Pk.



15

TÚRKEVE 2017. MÁJUS              Hírek, információk

Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Iroda:  5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. (volt TSZ 
iroda, az orvosi rendelővel átellenben) 
Új épület, I. emelet 9. ajtó.    
Telefonszám: 06-70/456-4204

Az alábbi tevékenységi körökben állok a 
Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére:

- polgári, munkajogi, családjogi és 
válóperek

- elektronikus cégalapítás és 
változásbejegyzés

- cégek peres és peren kívüli jogi 
képviselete

- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási 
eljárásban képviselet

- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás

Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én 
megoldom!

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés
Fizetett hirdetés
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