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Zöld jelzés a TOP-ban
hétben várható a TOP források második
körének eredményhirdetése. Bizakodva
várjuk a döntést.
Elnök úrral a már biztosan nyerő „Zöld
Város” program helyszíneit is bejártuk.
Megmutattam a Madarász házaspár
utcában a területet, ahova az egyik új
játszóteret telepítjük. A Kenyérmezei
utcában a Liget területére tervezett

Sokan kérdezték tőlem az elmúlt
napokban, hogy csak ennyi? A Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programra
(TOP) beadott pályázataink közül az
első körben mindössze egy pályázatunk
ért célba. Eddig. Jász-Nagykun Szolnok
megyére mintegy 53 milliárd forint
TOP fejlesztés jut, ebből hozzávetőleg
20 milliárd forint odaítéléséről született
döntés. A sors furcsa játéka, hogy városunk
pályázatainak zöme a fennmaradó 33
milliárdos keretben versenyzik. Kovács
Sándor a Jász-Nagykun Szolnok Megyei
Közgyűlés elnöke a minap Túrkevén járt.
Megerősítette, hogy a következő néhány

az, hogy a helyiek egy kikapcsolódásra
alkalmas, ugyanakkor jól használható teret
vehessenek birtokba.
A benyújtott tervek és elképzelések
még nem teljesen véglegesek. Mind
a képviselő-testület, mind a lakosság
számára lehetőség nyílik egy utolsó
véleményezésre, majd ezt követően kerül
kiírásra a közbeszerzési eljárás. A „Zöld
Város” projekt megvalósítása – ha a
közbeszerzési eljárás zökkenőmentesen
lezajlik – már idén elkezdődhet. Alig
várom, hogy az előkészítés problémáinak
megoldása után a megvalósítás nehézségeit
„nyögjük”.
Vida Tamás
polgármester

fejlesztéseket is bemutattam. Az új fedett
elárusító tér, a kapcsolódó parkolók, a
Ligeten átívelő sétány által biztosított
új lehetőségekről beszéltünk. Végül
átsétáltunk a Petőfi térre, mely szintén
jelentős átalakításon eshet át, melynek
célja a turisztikai vonzerő növelése mellett

Világkupa győztes küzdősportolók

2017. május 18-21. között került megrendezésre Magyarországon,
azon belül is Budapesten a WAKO világszövetség 23. Kick-box
Világkupája. A rendezvény méretét mutatja, hogy 38 ország 250
egyesülete, és mintegy 3000 versenyzője képviseltette magát
formagyakorlatban, valamint point-fighting, light-contact, kicklight, low-kick és K1 szabályrendszerű küzdelmekben. A verseny
két helyszínen zajlott a nagyszámú nevezések miatt. A tatamis
versenyek a Kongresszusi Központban, míg a ringes küzdelmek a
MOM parkban kerültek megrendezésre.
A TVSE kick&thaibox szakosztályát Hajós Sándor és Bíró László
edzők felkészítésével Lajter Dorina, Földesi Szabolcs és Ádám
Sándor képviselte.
A szervezés alapján a kategóriák időponthoz voltak kötve -tól2

ig, így ha valaki győzött az első küzdelmében, egy mérkőzést
pihenhetett, majd következett az újabb megmérettetés, és ez így
ment a döntőig. Ezáltal nem volt meglepő, hogy egy óra hossza
alatt négy mérkőzést is végig kellett küzdeni. A látványosnak
ígérkező küzdelmek döntőit szombat estére tették át a szervezők,
amikor az M4 sportcsatorna több órás felvételeket készített a
rendezvényről.
A négynapos, monumentális verseny végeredményeképpen
hatalmas örömben lehetett részünk, mivel Ádám Sándor 2.
helyen zárta a küzdelmeit, míg Lajter Dorina és Földesi
Szabolcs a dobogó legmagasabb fokára állhatott teljesítménye
elismeréseként súly és korcsoportjában. A versenyzőink
felkészültségét bizonyítja az a tény is, hogy küzdelmeik
során egyszer sem találkoztak magyar versenyzővel, minden
mérkőzéseiken külföldi ellenfél ellen diadalmaskodtak.
A világkupa, előversenye volt a novemberi világbajnokságnak,
melyet Brazília visszalépését követően Magyarország fog
megrendezni. Addig még két válogatóverseny van, melyen,
ha jól szerepelünk, esély van arra, hogy a magyar válogatott
színeiben képviselhetjük Magyarországot a Világbajnokságon.
Eredményeink tükrében ez a cél nem elérhetetlen, és mindent meg
is teszünk annak érdekében, hogy ez az álmunk is valóra váljon.
Külön köszönet a Túrkevei Városi Sportegyesületnek, hogy anyagi
támogatásával hozzájárult a világkupán való részvételünkhöz is.
Bíró László edző, Hajós Sándor szakosztályvezető
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Kevi Juhászfesztivál

„Eszem- iszom, dínom- dánom…”
„Túrkevibe’ mindig május derekán, Juhászfesztivál van, ez már
hagyomány…” – énekelte a megnyitóban a Madarász Károly
Népdalkör, a Madarász Katika által írt fesztiválhimnuszt.
Örömmel hallgatom mindig a kezdő sorokat, hiszen bizonyítja,
hogy a tizenkilenc évvel ezelőtt hagyományápolási céllal indult
rendezvényünk mára, maga is hagyománnyá vált. Készülnek rá
az emberek, a főzők, a vendéglátósok, a szállásadók, az árusok,
a családok, akik vendéget fogadnak, készülnek a helyi fellépők
a rock zenekartól a nótaénekesig.És készülnek a rendezők,
sorbaszedve az ezernyi apró teendőt, hogy végül gördülékenyen
megvalósuljon a fesztivál.
Sokan kérdezték tőlem a napokban, hogyan látom, hogyan érzem,
sikeres volt-e a rendezvény. A válaszom határozott igen, hiszen
hömpölygött a tömeg, az emberek kezében sör, harapni való és
vásárfia, a piacon főtt a birkapörkölt és sokféle más népi étel,
jókedv és kacagás töltötte be a fesztivált. A két színpadon feszes
ütemben váltották egymást a programok, melyeken minden
korosztály és ízlés találhatott magának kedvére valót. A juhok az
idén is levetették a bundájukat, a juhászati szakma iránt érdeklődők
szakmai fórumon vehettek részt, láthattak fajtabemutatót,
nyájterelő és sajtkészítési bemutatót, sőt az M1 Televízió kérésére
még a körmölés rejtelmeivel is megismerkedhettek.
Jó volt a két színpad látogatottsága. A Ligetszínpadon a fiatal
korosztály tehetségei szórakoztatták a közönséget, zeneiskolától
a táncosokig, rockzenekartól a hip-hopig.

láthattak, és véradásra is volt lehetőség.
Jelentős eseménye a fesztiválnak a főzőverseny. A két napon
összesen kb. háromszáz bográcsban főtt birkapörkölt, melyből
száznegyvenhárom bográccsal neveztek a főzőversenyre. A népi
étel kategóriában kb. hetven étel főtt, ebből ötvenen neveztek.
Az idén túrkevei birka sült a nyárson és még bárányhúsból
készült hamburgert is kóstolhattak a fesztivál látogatói.
Az idén a főzőverseny rendszerét kicsit megújítottuk, így a
titkosság megőrzése mellett lehetőség volt az át nem vett díjak
tulajdonosainak kiderítésére is. Örömmel jelenthetem, hogy
az idén minden díj gazdára talált, az eredményeket a Túrkeve
Újságban olvashatják.
Az idő is kegyes volt hozzánk, bár néha borongott az ég, de elkerült
bennünket az eső, szombat éjjel kicsit szemerkélt, de ez senkit
nem zavart, az utcabálon bulizók észre sem vették. Rendkívüli
esemény szerencsére nem történt, a fesztivál gördülékenyen, az
elgondolásainknak megfelelően zajlott.
Azt gondolom, ez a két nap az egyike volt az utóbbi évek
legsikeresebb fesztiváljainak, amit az is mutat, hogy bekerültünk
az M1, az M2, és a Szolnok Televízió műsorába és a Kossuth
Rádió is helyszíni riporttal számolt be a fesztiválról. Bizonyítja
sikerességünket, hogy egyre messzebbre eljut a hírünk.
Megköszönöm a munkát a Madarász Károly Művelődési Ház és
Városi Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság
dolgozóinak, a helyi tűzoltóknak és az önkéntes segítőknek,
valamint Kádas Antalnak a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők
Szövetsége régió vezetőnek a sok segítséget. Köszönöm
mindenkinek az ötleteket, javaslatokat, melyekkel önzetlenül
segítették a munkát.
Bízunk benne, hogy minden résztvevő talált kedvére való
programot, szórakozást, enni-inni valót és szép árut, amivel
megajándékozhatta szeretteit.
Jövőre találkozunk a XX. Kevi Juhászfesztiválon!
Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház, és Városi Könyvtár vezetője,
a Kevi Juhászfesztivál főszervezője

Kovács Sándor a Megyei Közgyűlés elnöke megnyitja a fesztivált

A Fesztiválszínpad előtt is mindig volt közönség. Megtapsolták
a helyi hagyományőrzők köszöntését, a nótát, a mulatóst, az
operettet, a néptáncot, a gyerekkoncertet, harsányan kacagtak
az utcaszínház előadásán, tomboltak a két, esti nagyzenekar
koncertjén, táncoltak és énekeltek az utcabálon.
Bevált a már a tavaly alkalmazott koncepciónk, hogy a Liget
színpad a fiatal korosztályé, és a szombat esti fellépő nagyzenekar,
a mai fiatalok körében jól ismert legyen. Így esett a választásunk
szombaton az Ocho Macho-ra. Úgy láttam azonban, hogy a
reggae zene varázsa nemcsak a fiatalokat, hanem a jelenlévő
idősebb korosztályt is magával ragadta. Vasárnap esti fellépőnek
a nagymúltú zenekarokból választottuk Szikora Robit és az
R-GO-t, gondolván az „örökifjú” korosztályra. Ahogy láttuk
azonban a fergeteges koncert a fiatalokat is megmozgatta.
A vásárban a legkülönbözőbb árukból válogathattak a látogatók,
kiváló kézműves termékek, kistermelői áruk váltották egymást a
kézművesek terén és az ízek utcájában. A Petőfi tértől a Kossuth
utcán a Vadász Pál kiállítóteremig, a másik irányban a Jégpalotáig
húzódott az árusok sora, de bőven jutott belőle a Piactérre is. A
vásárban népzenészek és betyárok szórakoztatták az arra járókat.
A Finta Múzeum és a Református Egyház jóvoltából két kiállítást

Menettánc az Egres Kis Lajos néptánccsoport közreműködésével

Pásztorfohász Dani János György, juhász előadásában
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XIX. Kevi Juhászfesztivál képekben

Madarász Károly népdalkör

Simon Évi

KVAMI néptánccsoport

Vadvirág népdalkör

Szabó Bence (A Kismenők győztese)

Borban a vigasság - Operett Voice társulat

Madarak Házibulizenekar

Opitz Barbara
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Sóvirág citerazenekar Dévaványa

Jó ebédhez szólt a nóta

Awful és Tikho

Budapesti Utcaszínház

Dream Combination zenekar

Vasmacska zenekar

Project 4.1és az Acoustic Power

A Körösmenti Néptáncegyüttes és a Suttyomba zenekar műsora

Képek: Gyarmatiné Forgács Éva
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A XIX. Kevi Juhászfesztivál főzőversenyének győztesei
2017. május 20. szombat
KEVI BIRKAPAPRIKÁSFŐZŐ VERSENY
3 db „TÚRKEVE ARANY FOKOZATÚ BIRKAFŐZŐJE”ELISMERÉS
Ajándékuk: oklevél, serleg, érem és 10- 10- 10 ezer Ft pénzdíjazás
a 3A Takarékszövetkezet felajánlásával
• Bordács Lajos- Túrkeve
• Bordács Lajos- Túrkeve
• Tóth Tibor- Túrkeve
A zsűri értékelése szerint az Aranyfokozatú főzők közül a legjobb,
túrkevei birkapaprikásfőző az Andromeda Travel Utazási Irodafelajánlásában görögországi szállásfelajánlást kapott a tengerparti
Makrygialos nyaralóhelyre, 3 fő részére:
• Bordács Lajos – Túrkeve
3 db „TÚRKEVE EZÜST FOKOZATÚ BIRKAFŐZŐJE”ELISMERÉS: oklevél, serleg, érem
• Bíró Ilona-Illés Sándor- Mezőtúr
• Deák Ferenc- Karcag
• Fórizs Sándor- Túrkeve
3 db „TÚRKEVE BRONZ FOKOZATÚ BIRKAFŐZŐJE”ELISMERÉS: oklevél, serleg, érem
• Bakondi Ádám János- Kétpó
• Ifj. Lénárt István-Túrkeve
• Nagy Imre Máté- Túrkeve
A „LEGFIATALABB VERSENYZŐ”- részére különdíjat ajánlott
fel Kunszentmiklós városa:
• Kálnai Dominik- Túrkeve
„KUNSÁGI ÍZEK”- HAGYOMÁNYOS NÉPI ÉTELEK
VERSENYE
• I. helyezett: Soós Lajos- Karcag- tarjás köles (érem, oklevél,
pálinkásbutella)
• II. helyezett: Kovács Károly- Túrkeve- csülkös pacal (érem,
oklevél, tejeskancsó)
• III. helyezett: Bordács Lajos- Túrkeve- Marhapörkölt (érem,
oklevél, falitányér)
„SZÍVESLÁTÁS-VENDÉGLÁTÁS” – a tálalás, megjelenés
asztalterítés versenye
• Kovács Sándorné- Túrkeve- oklevél, népi kerámia-főzőedény
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2017. május 21. vasárnap
KUNSÁGI BIRKAPÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY
3 db „ARANY FOKOZATÚ KUNSÁGI BIRKAPÖRKÖLT
FŐZŐ”- ELISMERÉS
Ajándékuk: oklevél, serleg, érem és 10- 10- 10 ezer Ft pénzdíjazás
a 3A Takarékszövetkezet felajánlásával
• Bordács Lajos- Túrkeve
• Kovács Sándor- Túrkeve
• Kovács Sándor- Túrkeve
A zsűri értékelése szerint az Aranyfokozatú főzők közül a legjobb,
kunsági birkapörköltfőző az Andromeda Travel Utazási Irodafelajánlásában görögországi szállásfelajánlást kapott a tengerparti
Makrygialos nyaralóhelyre, 3 fő részére:
• Kovács Sándor- Túrkeve
3 db „EZÜST FOKOZATÚ KUNSÁGI BIRKAPÖRKÖLT
FŐZŐ”- ELISMERÉS: oklevél, serleg, érem
• Bernáth Zoltán- Karcag
• Kelemen Tamás- Túrkeve
• Kovács Károly- Túrkeve
3 db „BRONZ FOKOZATÚ KUNSÁGI BIRKAPÖRKÖLT
FŐZŐ”- ELISMERÉS: oklevél, serleg, érem
• Kovács Károly- Túrkeve
• Miskolczi Imre- Mezőtúr
• Tóth Tibor- Túrkeve
„KUNSÁGI ÍZEK”- HAGYOMÁNYOS NÉPI ÉTELEK
VERSENYE
• I. helyezett: Deák Ferenc- Karcag- csülkös pacal (érem,
oklevél, pálinkásbutella)
• II. helyezett: Soós Lajos- Karcag- kunsági slambuc (érem,
oklevél, tejeskancsó)
• III. helyezett: Rácz Miklós- Kisújszállás- köleskása és
birkakolbász (érem, oklevél, falitányér)
„SZÍVESLÁTÁS-VENDÉGLÁTÁS” – a tálalás, megjelenés
asztalterítés versenye
• Rácz Miklós- Kisújszállás - oklevél, népi kerámia-főzőedény
Gratulálunk minden díjazottnak!
Várunk mindenkit újra, jövőre is, a Kevi Juhászfesztivál főzőver
senyére!
Madarász Károly Művelődési Ház
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Programok az SMR dolgozóinak

Tájékoztatás

Gyermeknap

Túrkeve Város Önkormányzat
számlavezető pénzintézete 2017.június
1-jétől a 3A Takarékszövetkezet (5440
Kunszentmárton, Mátyás kir.u.1.).
Túrkevei Kirendeltség címe: 5420
Túrkeve, Petőfi tér 3-5.
2017.
június
számlaszámok:

1-től

hatályos

Túrkeve Önkormányzat 6980012611052616

Június 1-én csütörtökön került megrendezésre az I. SMR Gyermeknap Túrkeven, ahol a
kicsik és nagyok megnézhették “hol dolgozik anya, apa”.
A rövid gyárbemutatás és gyártúra után a 64 gyermek kiprobálhatta kézügyességét a
fazekas korongozásban, festésben, gyöngyfűzésben.
A legnépszerübb a játékok közül az arcfestés, a trambulin és az ugrálóvár volt.
Jövőre újabb színes programokkal várjuk a gyerekeket!

Tükörértekezlet

Magánszemély kommunális adója
69800126-11052647
Idegenforgalmi adó 69800126-11052654
Eljárási illeték - 69800126-11052661
Iparűzési adó - 69800126-11052678
Bírság számla 69800126-11052685
Késedelmi pótlék számla
69800126-11052692
Talajterhelési díj beszedési számla
69800126-11052702
Idegen Bevételek számla
69800126-11052726

Április 20-án került megrendezésre az első Tükörértekezlet Túrkevén (P3).
A kollégákat Tibori Pál – Levente az SMR kelet europai és németországi alelnöke
köszöntötte, aki részletesen beszélt a cégcsoport fejlődéséről és eredményeiről, majd a
kifejezetten a túrkevei telephelyet érintő változásokat Laczó Péter gyárigazgató mutatta
be.
Munkavállalóink szép számban részt vettek a rendezvényen és rengeteg új, hasznos
információval távoztak. Örömünkre szolgált, hogy a P3-as telephelyen is bejelenthettük
a béremelést, amit nagy taps kísért.

Mezőőri járulék számla
69800126-11052867

Túrkevei Polgármesteri Hivatal

FÖLD Napja

Az SMR Hungary Túrkevei gyára is csatlakozott a Föld Napja
rendezvényhez május 26-án. A dolgozók délelőtt fákat ültettek
a telephely környezetének szebbé és egészségesebbé tétele
érdekében
A délutáni programban résztvevő dolgozók az eldobott

hulladékokat gyüjtötték össze a Túrkeve- Kuncsorba összekötő
út mintegy 2 km-es szakaszán. Minden résztvevőt frissítővel és
csokoládéval kínáltunk.
Köszönjük mindenkinek!
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„Bárhol is vagyunk, mi összetartozunk.”
áthaladni Királyhágón, a Partium és
Erdély határán. Mindannyian élményekkel
gazdagon tértünk haza.
Köszönjük osztályfőnökünknek és
szüleinknek,
hogy lehetővé tették
számunkra ezt a kirándulást.
A 7. osztály

Iskolánk, a Kaszap Nagy István
Református
Általános
Iskola
és
Óvoda,ebben a tanévben is sikeresen
pályázott a Határtalanul-tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek programban.
Április 28-30-án Románia magyarlakta
területein jártunk. Nagy lelkesedéssel és
kíváncsisággal vártuk az indulás napját,
hiszen többen közülünk most jártak először
az országhatáron kívül. Jó volt a korábban
csak a tankönyvekben és képeken látott
helyszíneket felkeresni. A kirándulás során

ellátogattunk Aradra, ahol tiszteletünk
jeléül megkoszorúztuk a 13 aradi vértanú
emlékművét.
A testvérvárosunkban,
Nagyszalontán,
a
költőóriásra
emlékezve megnéztük az Arany János
emlékmúzeumot és a templomkertben
álló szobránál koszorút helyeztünk el. A
kirándulás második napján Kolozsvárra,
Erdély fővárosába utaztunk. Útközben
megálltunk Bánffyhunyadon, ahol a
kalotaszegi
népművészet
remekeivel
találkoztunk. Különleges élmény volt

Versenyeredmények
a Kevi Refiben,
májusban

Mezőtúr Atlétika Verseny: Lányok 60 m: I. Nagy Melinda
Aranka, II. Szabó Sára Réka, III. Vecseri Bettina Janka
Távolugrás: II. Vecseri Bettina Janka, III. Szabó Sára Réka,
IV. Nagy Melinda Aranka
Súlygolyó dobása: I. Tarnóczi Noémi 4x100 m váltó
I. Nagy Melinda Aranka - Nyitrai Emese - Vecseri Bettina Janka
- Szabó Sára Réka
Fiúk: Súlygolyó dobása: I. Lakatos Krisztofer
600 m: II. Debreczeni Richárd
Távolugrás: III. Debreczeni Richárd

Mezőtúr Atlétika verseny: váltó ezüstérem.
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Nagykőrösön jártunk, Arany János városában, versenyezni.
Csapatunk a műveltségi vetélkedőn 4. lett. Nagy Anikó
népdaléneklésben 3. helyezést ért el.
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Oktatás

IX. ”Kistudósok” diákkonferencia

Április 26-án a Palánta Kulturális és Sportegyesület és a
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola az idén is megrendezte a
hagyományos Kistudósok diákkonferenciát.
Az eseményre városunk minden oktatási intézményéből érkeztek
előadók. A Kaszap Nagy István Református Általános Iskolából
hét, a Petőfi Sándor Általános Iskolából tizenegy a KSZC
Ványai Ambrus középiskolából három, Power Point bemutatóval
színesített előadást élvezhetett végig a közönség. A bemutatkozó
diákok által választott témák a mindennapi élet egyre szélesebb
spektrumát fedik le évről-évre. Az előadások ma már nem
csak a biológia, földrajz vagy történelem egy, a tanulók által
érdekesnek tartott szegmensét dolgozzák fel, hanem megjelentek
a matematikai, informatikai, zenei, orvosi témák mellett azok is
amelyek, egy sportággal, egy család történetével, ismert ember

életrajzával vagy egy mesterséggel foglalkoznak.
A huszonegy előadás rekordnak számít az eddigi
diákkonferenciáink körében. Kicsit el is bizonytalanodtunk a
tekintetben, hogy nem lesz-e időben túl hosszú. Ezt a problémát
azonban Csajbók Ferencné tanárnő, a diákkonferenciák állandó
műsorvezetője, rutinosan, feszes tempót diktálva oldotta meg. A
„kistudósok” előadásait Kádasné Márton Judit tanárnő értékelte,
nem fukarkodva a dicsérő szavakkal és néhány jó tanáccsal is
ellátta őket a jövőre nézve, ha további tanulmányaik során hasonló
feladatot kell megoldaniuk. Nagyon köszönjük mindkettőjüknek!
Köszönjük a szereplőknek és felkészítőiknek is ezt a szép
délutánt. Külön köszönet illeti Dr. Oláh Gyöngyi háziorvost a
Palánta egyesület elnökét, Németh Károlynét iskolánk igazgatóját
a szervezésben és a lebonyolításban való részvételéért, Vida
Tamás polgármester urat a helyszín, Kovács István igazgató urat
a technikai háttér biztosításáért!
A konferencián sajnos nem tudott most részt venni Czeglédi
Erzsébet tanárnő, aki a megálmodója volt a diákkonferenciának,
amit nyugdíjba vonulásáig fáradhatatlanul és örömmel
szervezett eddig minden évben. E sorok íróját sok hasznos
tanáccsal, útmatatással látta el, hogy az esemény színvonala
a régi maradhasson. Mindannyiunk nevében köszönjük neki
eddigi munkáját és jövőre várjuk szeretettel a X. „Kistudósok”
diákkonferencián!
Vad Lajos

Országos matek siker a Petőfiben!
A matek versenyeken kívül helyesírásból is értél el szép
eredményeket.
Igen. A másik kedvencem a Simonyi helyesíró verseny volt. Ott a
megyei 2. helyezés a legjobb eredményem.
Hogyan készültél erre a versenyre?
A nyelvtan órák alatt elgondolkodtam egy-egy szó helyesírásán.
Ha egyszer hibáztam, utána próbáltam helyes írással megjegyezni
az adott szót.
Erre a versenyre kivel készültél?
Bognár Vanessza 8. b osztályos tanuló sokszor szerzett dicsőséget Szíjártóné Kun Zsuzsa tanárnővel. Ő látott el feladatlapokkal, és
vele írtunk sok tollbamondást, amit különösen szerettem.
az elmúlt években a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolának,
tanárainak és családjának a szebbnél szebb versenyeredményeivel. A mindennapi tanulás mellett nem volt fárasztó versenyekre is
készülni?
Mint ahogy az országos sajtóban tapasztalhatja az ember egySzerencsére nem. Nem éreztem tehernek.
egy kiválóságnál, szerényen, mosolygósan beszél a megkérdezett
Hogyan viszonyultak az osztálytársak a szép eredményeidhez?
a nem mindennapi teljesítményéről. Ugyanezt tapasztaltam a
Nagyon rendesek voltak, mert izgultak értem. Verseny után pedig
végzős diáklánnyal készített interjú során.
Vanessza, országos alapműveleti matematika versenyen elért 4. együtt örültek velem.
Az általános iskola végén hogyan gondolsz a felkészítő tanáraidra?
helyezésedhez szívből gratulálok! Mesélnél erről a versenyről egy
Nagy hálával és köszönettel gondolok rájuk! Mindig nagyon
kicsit?
lelkesen készítettek a versenyekre. Minden eshetőségre
4. osztályos korom óta járok erre a versenyre. Nagyon szerettem,
gondoltak, így nem kellett soha kellemetlen helyzeteket átélnem
mert a matematikának azon területét foglalja magába, amiben
a feladatlapok megoldása közben.
biztonságban érzem magam. A megmérettetésen számolási
készségre alapuló feladatok és logikai kérdések voltak. Marcaliban Mivel foglalkozol szívesen a tanuláson kívüli időben?
Esténként sokat olvasok.
rendezték meg minden évben. Jó volt odamenni.
Hogyan tovább 8. osztály után?
Jól érzem a szavaidból, hogy nagyon szeretted ezt a versenyt?
Igen. Olyan feladatokat kellett megoldanom, amelyeket tudtam. A Debrecenben, a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium matekfizika tagozatán folytatom a tanulmányaimat. Nagyon kíváncsian
mateknak azon részével kellett foglalkoznom a felkészülés során
várom a középiskolát. Nagyon örülök, hogy felvettek, mert a
és a versenyen is, amiben mindig sikerélményem volt.
későbbiekben is ezekkel a tantárgyakkal szeretnék foglalkozni.
Ki készített fel erre a versenyre?
Pozsonyiné Vad Ilona tanárnő. A verseny előtt sok-sok feladatlapot Milyen jó tanácsot üzensz a diáktársaidnak?
Morgolódás nélkül tanuljanak egy szép cél érdekében, hogy jobb
kellett megoldanom, de nem zavart. Szívesen foglalkoztam a
legyen nekik felnőttkorukban.
feladatokkal.
Köszönöm szépen bölcs szavaidat! További szép sikereket kívánok
Milyen érzések kavarogtak benned, amikor meghallottad a szép
a tanulmányaidhoz!
eredményt a verseny után?
A felkészítő tanáraidnak és valamennyi pedagógus kollégának sok
Nagyon jó érzés töltött el, mert a családommal közösen élhettem
Vanesszához hasonló szorgalmas, kitartó, céltudatos tanítványt
át a boldogságot. 5 éven keresztül jutottam be az országos
kívánok!
mezőnybe. Az első versenyen 4. osztályban is 4. lettem, és most
Nagyné Bedő Ildikó
nyolcadikban is.
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FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG A
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései: EFOP-4.1.8-16
Az egész életen át tartó tanulás
folyamatában, az Európa Tanács által
meghatározott kulcskompetenciák
fejlesztésében, a nem formális és informális
tanulási formák megvalósításának
támogatásában keresve sem találhatnánk
lelkesebb
résztvevőt,
megvalósítót
a
könyvtáraknál.
Könyvtárunk -az Önök könyvtára- több
mint fél évszázados múltra visszatekintő
intézmény. Működése során mindig a látogatók
igényeinek és a szakmai követelmények
lehető legmagasabb szintű teljesítésének
szolgálatában állt. Pályázati aktivitásunk
magas, hiszen céljaink megvalósítása
bizonytalan a bennük rejlő lehetőségek
hasznosítása nélkül. Sikeresen pályáztunk
-konzorcium tagjaként - a TIOP 1.2.3 és a
TÁMOP 3.2.4 kiírásokra.
2015-ben
elkészült
minőségirányítási
anyagunk, melyben nem törekedtünk
szabványosításra, megalkottuk a saját,
mindennapi tevékenységeinkhez,
munkafolyamatainkhoz,
működésünk
teljes rendszeréhez leginkább illeszkedő
szabályozási formát. Stratégiai tervünkben
(2014-2020) a prioritások közé soroltuk a
könyvtári infrastruktúra modernizálását,
valamint az emberi- és anyagi erőforrások
optimalizálását. Küldetésnyilatkozatunkban
megfogalmaztuk a formális és nem
formális képzésben résztvevő személyek
előrehaladásának támogatását.
Saját stratégiánkhoz, valamint a
pályázati kiírásban meghatározottakhoz
igazodva nyújtottuk be támogatási
kérelmünket az EFOP-4.1.8-16 kódszámmal
megjelent pályázati kiírásra:
„AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ
TANULÁS
ÉS
A
LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN A KORDA-FIVÉREK
ÉS FINTA-TESTVÉREK VÁROSÁBAN,
TÚRKEVÉN”- címen.
PROGRAMUNK CÉLCSOPORTJAI
- a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
tanulóinak csoportjai
- a Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola és Óvoda tanulócsoportjai
- a Városi Nyugdíjas Klub tagjai
- a könyvtárlátogatók
ÁTFOGÓ CÉLOK
- új tanulási tematikák bevezetése
- a nem formális- és informális oktatás
hatékonyságának növelése

- közösségek erősítése
- hátrányos helyzetű csoportok bevonása a
programba
- a nem formális oktatásban résztvevők
bevonása az informális területre
KONKRÉT CÉLOK
- Könyvtári informatika-oktatás
a könyvtári rendszer és a diákok számára
hasznos keresőfelületek ismertetésével, nem
formális oktatási alkalmakon.
- Saját könyvtárunk internetes
katalógusának bemutatása.
- Számítógép-használat oktatása nem formális
tanulási alkalmakon idősek és hátrányos
helyzetű csoportok számára.
- Az informális tanulás személyes
segítségnyújtás általi elősegítése.
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS
A pályázati program keretében a
könyvtár 3 helyiségében valósulhat meg
infrastrukturális fejlesztés. Az oktatási- és
foglalkoztató, valamint a kölcsönzésre és
előkészítő tevékenységre szolgáló helyiség is
praktikus bútorokkal szolgálja a nem formális
és informális tanulási folyamatokat.
Az IKT eszközök egy része az
előkészítő- és szervezőmunkát segíti, többsége
pedig emeli a szolgáltatások színvonalát.
A hordozható eszközök (laptopok)
beszerzése lehetővé teszi az eddigiekhez
képest újszerű és a felhasználói csoportok
által határozottan igényelt tanulási alkalmak
elindítását s a folyamat fenntartását:
„A programok olyan színtereken
működhetnek a legeredményesebben, ahol
adottak azok az intézményi feltételek,
amelyekben a programok megvalósításához
minden a rendelkezésre áll: megfelelő
infrastruktúra a digitális kompetenciák
fejlesztéséhez,
szakértő
és
tapasztalt
humánerőforrás a szervezéshez, képzett
pedagógus, könyvtáros a programok
testre szabásához, azok megvalósításhoz.”
olvashatjuk Váczy Zsuzsa: a Fejlesztési
lehetőségek
nem
formális
tanulási
környezetben –címmel megjelent, iránymutató
írásában.
Reméljük, pályázati anyagunkat
támogatásra méltónak ítélik s az ősz folyamán
elkezdhetjük a benne foglalt -itt töredékében
ismertetett- program megvalósítását.
Vadné Árvai Ilona
a pályázat készítője
A VÁROSI KÖNYVTÁR
NYÁRI ZÁRVA TARTÁSA:
2017. július 24. – augusztus 6.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a
túrkeve újság júliusi és augusztusi száma
augusztus elején összevont formában jelenik
meg
Lapzárta: JúLIUS 28.

Könyvtár

A Túrkevéért
Alapítvány
2016. évi
közhasznúsági
jelentése
Alapítványunk tevékenysége:
oktatás, nevelés, kulturális
tevékenység.
Jellemző mérlegadatok
- közhasznú tevékenység bevétele:
27.170 eFt
- befektetett eszközök:
100 eFt
- saját tőke:
470 eFt
- közhasznú
tevékenység eredménye:
358 eFt
Eredmény levezetése:
- tevékenység összes bevétele:
27.710 eFt
Bevételek részletezve:
- központi költségvetetés:
23.555 eFt
- önkormányzat:
0 eFt
- egyéb bevétel:
2.916 eFt
- adományok:
275 eFt
- APEH 1%-os jóváírás:
124 eFt
- pályázati támogatás:
300 eFt
- kapott kamat:
- eFt
- közhasznú tevékenység bevétele:
- eFt
- tevékenység összes ráfordítása:
26.812 eFt
Ráfordítások részletezve:
- készpénz kiadás:
26.802 eFt
- értékcsökkenés:
10 eFt
- tárgyi eszköz:
- eFt
Pénzügyi eredmény:
358 eFt
(2015-ben -450 eFt)
Alapítványunk saját vagyona:
- tárgyi eszközök nettó értéke :
100 eFt
- értékpapír:
- eFt
- pénzeszközök:
512 eFt
A magánszemélyek által
felajánlott 1 % -os SZJA 124
eFt, amely összeget a zeneiskola
működésére használtunk fel.
Túrkevéért Alapítvány
Kuratóriuma
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Itt volt május elseje…

- beszélgetés Hollósi Imrével Hol voltak a motorosok (a Kevi Motor-Rock Egyesület tagjai)
meg a civilek az idén, május elsején?
- teszem fel a kérdést Hollsi Imrének a Kevi Motor-Rock
Egyesület képviselőjének.
Hát hogy hol voltak, azt nem tudom, bizonyára sokfelé, hiszen
három munkaszüneti nap volt most az ünnepen. Az biztos, hogy
Túrkevén, a fürdőben nem voltak.
Miért nem? Az utóbbi években igazán jól sikerült rendezvények
voltak az általuk szervezett Családi Majálisok akár a focipályán
akár a fürdőben.
Valóban. Az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket egy
kivétellel, amikor a majális végén óriási záporeső zúdult
a nyakunkba a sportpályán. Szinte kizárólag túrkevei civil
szervezetek intézmények adtak műsort, óvodások, iskolások,
táncosok, zeneiskolások, kórusok, judósok. Mindig köszöntöttük
ilyenkor az édesanyákat, a nagymamákat is. Egyik alkalommal
május elseje, épp vasárnapra esett…
A bográcsokban finom étkek főttek. Ez a múlt.
Én már decemberben gondoltam a majálisra. Ötvenezer forint
foglalót fizettem egy fellépő brigádnak. Ám a későbbiekben
olyan információ birtokába jutottam, hogy a majálist ezután
hagyományőrző jelleggel az Önkormányzat szervezi. Lemondtam
tehát a fellépőket. Szerencse, hogy egy másik helységben mód
nyílt nekik a fellépésre, így azután feleztük a foglalót. Csak 25
ezer forintom bánta tehát a dolgot.
Úgy három héttel május elseje előtt megkerestek a szervezők,
hogy csatlakozzunk a rendezvényhez. Ezzel a kéréssel akkor úgy
gondoltam, elkéstek.
Az előző években február elején kezdtük a szervezést, konkrét
feladatokat szabtunk. Kéthetente, majd hetente találkoztunk.
Ilyenkor beszámoltunk az elvégzett munkáról, meghatároztuk az
újabb feladatokat.
Az ünnep előtti napokban és ünnep után is telefonon, személyesen
többen kérdeztek meg engem.

Április 30-án például azt szerették volna megtudni honnan,
hánykor indul a kerékpáros felvonulás Mások a majális programja
iránt érdeklődtek. Hiányolták a plakátokat, a szórólapokat. Azt is
kérdezték, hány órakor lépnek fel az óvodások. Elseje után szülők,
nagyszülők „panaszolták”,hogy a gyermekük az unokájuk készült
a fellépésre, de nem került sor a szereplésre.
A korábbi majálisokon minden vendég ingyen léphetett be a
fürdőbe. Az idén 50%-os kedvezménnyel tehette meg ezt. Jól
tudom?
Igen. Az biztos, hogy sok-sok többgyerekes család (kevi és nem
kevi) szívesen emlékszik azokra a majálisokra, amikor nem kellett
belépőjegyet váltani a fürdőbe. Az igazság az, hogy a szervezők
megállapodtak a fürdő vezetőjével és egy összegben fizették meg
a támogatóknak köszönhetően a belépő árát.
A Kevi Motor-Rock Egyesületet képviselve én már novemberben
tárgyaltam a fürdő illetékesével arról, hogy legyen ingyenes a
belépő s a motorosok majd egy összegben kifizetik a belépők árát.
Ezt még márciusban is így gondolták a „kerekezők”, amikor már
200 Ft-os belépődíjról lehetett hallani. Ám miután a majális az
Önkormányzat rendezvénye…
Délután 2 órától este 6 óráig tartott a Hagyományőrző Majális
az idén, igen szerény részvétellel. (Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy az időjárás nem volt kifejezetten megfelelő a strandoláshoz A Szerk.) Milyen gondolatok forognak most a fejében?
Mindenekelőtt köszönetet mondok a korábbi majálisok szervezői
nevében mindazoknak, akik a Családi Majálisok sikeréhez
hozzájárultak. Köszönöm önzetlen, odaadó munkájukat, az
anyagi, az erkölcsi támogatást.
Megérte! Tudom, hogy sok-sok család örömmel idézi fel a
majálisok emlékét.
És itt volt május elseje idén, 2017-ben is.
Csajbók Ferencné

Kovács Palira emlékezünk

Nagyon sok házat épített Túrkevén. Önzetlenül segített
mindenkinek. Erős férfi volt. Szeretett énekelni, táncolni.
Kulturáltan tudott mulatni – hangzott el Erika búcsúbeszédében.
Kovács Pali neve fogalom volt a pávaköri mozgalomban.
Bármelyik népdalkör büszkélkedhetne ilyen szólistával – jegyezte
meg Halkovics János citeraművész. Sokfelé hívták, de tehetségét
kizárólag a Madarász Károly népdalkör javára kamatoztatta. Több
mint száz fellépése volt itthon és vidéken. Az 1972-ben alakult
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pávakörnek alapító tagja, szólóénekese, és Soós Sanyi bácsit
követően titkára is volt. Az országos népzenei minősítőkön minden
alkalommal előkelő címekhez segítette a népdalkört. Közülük is
a legszebben ragyogott az 1977-ben kapott „Kiváló” cím, majd
az 1981-ben és 1999-ben kapott „Arany Oklevél” minősítés.
Magas szintű intelligencia jellemezte. A váratlan szituációkra
azonnal reagált. Kezdetben megesett, hogy a színpadon elakadt
a dalcsokor. Ekkor Pali, rögtön elővett a kedvenc dalaiból egyet
és a legnagyobb nyugalommal, mosolyogva előadta, mintha az
is a csokorhoz tartozna. Nagyon sok dalt tudott, ezért a klubok
rendszeresen meghívták nótafának. Könnyen tanult. Nevéhez
tapadt a „Sej sarkon van a Deák Sándor kocsmája” kezdetű dal,
csakúgy, mint a „Hallottátok hírét Borsod vármegyének” kezdetű
betyár dal is. Béres János furulyaművész 1978-ban készített
Népzenei emlékeim c. rádiós műsorában Palit is megszólaltatta a
„Bánatos hajóba ültem” kezdetű dallal. Szép volt…
Nevét hiába keressük a lexikonokban, nem találjuk. Kiváló
muzikális egyéniségét csupán jó emlékezetünkben őrizzük.
Sipos Sándor
egykori dalostársa
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f Tűzoltósági hírek
Tisztelt Olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt hónap eseményeiről.
Május elsején segítséget nyújtottunk a Strandfürdő területén
megtartott majális megrendezésében. Május 3-án a Jászberényben
megtartott megyei tűzoltónapon két kollégánk önkormányzati
elismerésben részesült eddigi önzetlen munkájuk értékeléseképpen.
Nekik ezúton is gratulálok. Május 4-én jelzés érkezett miszerint
az SMR területén tűzjelző bejelzett. Szerencsére az eset tévesnek
bizonyult. Május 5-én a Kossuth úti Általános Iskola első
osztályos tanulói látogattak el laktanyánkba, és betekinthettek
mindennapi munkánkba. Minden érdeklődő csoportot továbbra
is szeretettel várunk előzetes egyeztetés alapján. Ugyanezen
napon az esti órákban bejelentés érkezett, hogy a nagy esőzések
miatt az Ecsegi utcában az egyik lakóingatlan udvarát elöntötte
a csapadékvíz, amely a vízelvezető árok hibájából, annak
kapacitását meghaladta, és épületeket veszélyeztet. Egységünk
kiérkezés után a csapadékot szivattyú segítségével a lakóingatlan
udvaráról eltávolította. Anyagi kár nem keletkezett. Ezt követően
a Ványai Ambrus Gimnázium könyvtárából nagy mennyiségű
csapadékvizet távolítottunk el az ott dolgozók segítségével. A
május 6-án megrendezett Pilissszentiváni tűzoltónapon három
fő képviselte egyesületünket. Május 9-én a Boros utca egyik
nádfedeles lakóingatlanához kérték segítségünket szikrafogó
felszereléséhez. Május 10-én a Recski Ifjúsági tábor területén
végeztünk fák gallyazását, száraz ágak eltávolítását a biztonságos
kikapcsolódás érdekében. Május 12-én az esti órákban bejelentés
érkezett, miszerint az Ecsegi és a Liget utca kereszteződésében
nagyméretű faág letört, és forgalmi akadály képez. Egységünk
kiérkezés után a faágat eltávolította, a forgalmi akadályt
megszüntette. Május 16-án a Ványai Ambrus Gimnáziumban
megrendezett közlekedési napon részt vett egyesületünk, ahol egy

színvonalas műszaki mentési, és tűzoltási bemutatót tartottunk.
Május 19-én megérkeztek kollégáink a Németországi Berg
városából, és 21-én a Nagybányai barátaink immár sokadik
alkalommal, hogy részt vegyenek a az idén is megrendezett Kevi
Juhászfesztiválon. Kellemes élményekkel gazdagodva térhettek
haza. Május 26-án a helyi sportpálya betonos részének lemosását
végeztük el. Május 27-28-án a helyi lovardában megrendezett
lovas napokon vettünk részt helyszínbiztosítás céljából, illetve a
vasárnap megrendezett gyermeknap lebonyolításában segítettünk.
Ebben a hónapban kizárólag nagyon indokolt esetben végeztünk
gallyazást a város néhány lakóingatlanánál, illetve önkormányzati
kérésre.
A változékony időjárás tekintetében ezúton is szeretnénk felhívni
a lakosság figyelmét a tűzgyújtási tilalomra amely október 30ig tart. Kültéri bográcsolást, szalonnasütést és grillezést kérjük a
legnagyobb körültekintéssel 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.

Értesítés a
Tüdőszűrésről
A tüdőszűrés városunkban 2017. június 21 –től
(szerda) – július 28-ig (péntek) tart.
Helyszíne : Korda Sándor Színházterem (Mozi) Széchenyi u. 29.
Szűrési idő:
Hétfő: 12:00 - 17:00 óra
Kedd: 8:00 - 13:00 óra
Szerda: 12:00 - 17:00 óra
Csütörtök: 8: 00 - 13:00 óra
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Az UTOLSÓ szűrési napon : 2017. július 28-án (péntek)
– 8:00 -12:30 óráig!
Fontos tudnivalók:
• A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, évi
egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe.
• A 40 év alatti lakosok részére a szűrés orvosi beutalóval
(foglalkozás-egészségügyi szakorvosi, iskolaorvosi)
vehető igénybe és térítésköteles (1700 Ft).
• Betegbiztosítási kártya (TAJ kártya), személyi
igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges a
szűrés elvégzéséhez!
• A szűrés díját csekken kell befizetni a szűrés előtt. Csekk
beutaló ellenében a szűrés helyén átvehető. A szűrésről
számla kérhető.
• Kérésre az eredményt megcímzett és bélyeggel ellátott
boríték leadásával postázzák.
• A szűrésen való részvétel nem kötelező, de a különféle
légzőszervi elváltozások korai kiszűrése és felismerése
céljából fontos lehet.
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Fizetett hirdetés

EMLÉKEZÉS
Lénárt István
70. születésnapja
és halálának 1. évfordulója
alkalmából.
„Megpihenni tértél,
fájdalmat elhagyva, melyet
türelemmel viseltél
magadban.
Úgy mentél el, ahogyan
éltél,
szerényen, csendesen.
Szívedben jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt
életed.
Áldott legyen békés
pihenésed!”
Fájó szívvel emlékezik rá:
Felesége, fia, lánya, menye,
veje és unokái

Fizetett hirdetés

Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Fizetett hirdetés

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
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