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Hamu alatt parázsló harag,

Ökölbe szorult, rázó kezek,

Irgalmatlan, dühös kiáltás,

Közeleg az ünnepetek.

Aratásra készülő mezők,

Torkon-akadt, gyűlölő szavak,

Kaszák, mik kiegyenesedtek,

Ünnep készül, piros, szabad.

Indul a vén, magyar tespedés,

Pattan a feszült, ostoba húr,

Nagy gőgök félve összebujnak

S a tisztes, nagy csönd meglapul.

Magyar ünnep lesz az aratás,

Aratni búzát, vért, fejet:

Nő a dühösök szent szektája,

Aratás lesz, ne féljetek.

Ady Endre
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Nemsokára használatba vehetik a túrkevei labdarúgók és a szakmai 
stáb azokat a pályaelemeket és eszközöket, amelyeket az elmúlt 
időszakban újítottak – vagy még újítanak – fel a sportpályán.
A legjelentősebb fejlesztés, a 66 x 102 méteres új centerpálya (a 
régi salakos pálya helyén) néhány héten belül átadásra kerül. 2 
évig marad ez az ‘A’ pálya, eközben felújításra kerül az eredeti 
centerpálya is. A pálya világítást is kapott, így este is lehet edzéseket 
tartani. Ez főleg tavasszal és ősszel jelenthet nagy előnyt, mert 
a labdarúgók munka után, 7 és 9 óra között is tudnak edzeni. A 
fűborításra nem lehet majd panasz, igazán jó minőségben sikerült 
megvalósítani. Az alatta lévő zúzott kő és salakréteg miatt a víz 
könnyen el tud szivárogni, így nem alakulnak ki rajta vizesedések 
és ellenállóbb marad a gyep.
Az  eddigi  centerpályát  teljesen  rekultiválni  kell, ehhez  600 
m3  homokot  már  be  is  szereztek.  Ez  fontos  a  szikes  kevi  föld 
miatt, ami nem engedi elszivárogni a vizet. A homokkal kevert 
talaj  lazább  szerkezetű  lesz,  alkalmasabb  a  jó  minőségű  gyep 

fenntartásához. Jövőre megújul majd a lelátó is.
Az öltözőépület ugyancsak folyamatos felújításon esik át, jelen 
állás  szerint  júliusban  adják  át  a  hazai  felnőtt  öltözői  részt.  A 
következő etapban pedig megújul a tető és a homlokzat.
Az  öltözőépület  mögötti  aszfaltos  pálya  helyére  egy  20  x  40 
méteres műfüves pályát építenek két szakaszban. Az első ciklust 
2018  nyarára  tervezik befejezni,  ekkor  készül el  maga  a  pálya. 
A második szakaszban, 2019 tavaszára-nyarára pedig elkészül a 
palánk is.
A beruházások fedezetét legnagyobbrészt a TAO-s források adják, 
az alábbi cégek hozzájárulásának köszönhetően: SMR, Kevetáp 
kft. (Simon László), Búzavirág kft. (Juhász Zoltán), Kevi Növény 
kft. (Ábrahám Károly), Elko kft. (Soós Mihály).
A következő szezonban egyébként a felnőtt csapatnak a megyei 
II. osztályba való felkerülése a cél. Ebben főleg hazai jatékosokra 
számítanak, de a szükséges hiányposztokra igazolni is kell majd.

www.lokalista.hu

Megújul a sportpálya

A Nemzeti Sportközpontok pályázatán elnyert fitness park 
kivitelezési munkálatai megkezdődtek. 

Országos program indul 
kézilabda-csarnokok építésére

Egy kormányhatározat szerint összesen 17 településen építenek 
kézilabda-munkacsarnokot,  legfeljebb  nettó  500  millió  forintos 
bekerülési értéken. 
A  kormány  elfogadta  az  országos  Kézilabda  Munkacsarnok-
fejlesztési Programot. A Magyar Közlönyben megjelent 
kormányhatározat  szerint  „a  program  egyes  elemeinek  állami 
beruházások keretében történő megvalósításához” egy 4,5 
milliárd forintos forrásból kézilabda munkacsarnokok épülnek.
A  program  állami  beruházásként  valósul  meg  17  településen, 
köztük Túrkevén is.
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Hazamentem Túrkevére - csupa 
nagybetűvel „HAZA”. 
Ennek a szónak súlya van. Tele van 
biztonságérzettel, emberi melegséggel, 
mint  ahogyan  a  „földi”-  szó  is.  De  most 

Hazamentem Túrkevére…

még több értéket adott nekem a szó. 
Kiállításom kapcsán megismerhettem 
egy nagyszerű emberpárost, igazi 
értékekkel és igazi emberséggel megáldva. 
Nevezetesen a Kovács házaspárt, akik 
példaértékű  módon,  szívvel-  lélekkel  és 
nem utolsósorban  profi  módon  vezetik 
az intézményt, melynek élére szinte 
odaszülettek.  Egyszerűek, nyitottak, 
kedvesek, szorgalmasak, sokoldalúak 

és még sorolhatnám. De engem- 
minthogy  magam  is emberből  vagyok- 
a  közvetlenségük  fogott  meg.   Büszke 
vagyok rá, hogy ez a két gondolkodó és érző 
ember megajándékozott  a barátságával. 
Olyan légkört teremtettek nekem, a 
régen  távol  élő  földinek,  ami  az  otthon 
melegét varázsolta körém.  Egy légtérben 
lehettem  a  földijeimmel,  a  még  ott  élő 
családtagjaimmal,  akik  szeretetükkel  és 
őszinte érdeklődésükkel vettek körül…
Ezúton köszönöm szülővárosomnak, az ott 
élőknek és a Madarász Károly Művelődési 
Ház vezetésének fáradságos munkáját, 
szeretetteljes fogadtatásomat, a 2017. 
június  9-én  megtartott  kiállítás-megnyitó 
ünnepségen.
Idős korom egyik legnagyobb ajándéka és 
élménye volt…
Köszönöm, hogy otthon lehettem. 
Maglód, 2017. június

 Pusztai Lajosné Kurucz Margit

A Művelődési Ház külső képe meglehetősen elhanyagolt 
benyomást  keltett  az  utóbbi  években  és  a  termek  padlózata  is 
nagyon elhasználódott. Az intézmény igyekezett saját erejéből is 
javítani a helyzeten: két éve a színpad fölötti födém hőszigetelést 
és esztétikus  gipszkarton  burkolatot  kapott,  a tavalyi  évben 
pedig  a  nagyterem  parkettáját  sikerült  felújítani.  Folytatva  a 
megkezdett munkát, a 2017-es költségvetésben kértünk és 
kaptunk támogatást a képviselő-testülettől, melyet év közben is 
kiegészítettek. Az így biztosított, összesen 3 000 000 Ft összegből 
a  külső  homlokzat  felújítására,  az  ablakok  festésére  került  sor, 
valamint  az  előtető  is  megújult  az  utcai  bejárat  fölött,  Molnár 
József  tetőfedő  munkájának  jóvoltából.  Felújításra  került az 

előadóterem  parkettája  és  a  kisteremben  felszakadt  pvc  padlót, 
laminált padlóra tudtuk cserélni. Ezeken kívül sikerült az előtér 
mennyezetét  is  újra  festeni,  melyhez  az  Óvoda  Igazgatóságtól 
kértünk kölcsön karbantartót. 
Köszönjük a képviselő-testületnek a felújításhoz kapott, jelentős 
anyagi támogatást. Köszönjük a kivitelező Barna Kft., valamint 
Molnár  József  vállalkozó  gyors  és  pontos  munkáját,  valamint 
Eperjesi István karbantartó segítségét.

Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház

 és Városi Könyvtár igazgatója

Megszépült a Művelődési Ház
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Gyermekkorom legszebb emlékei közzé tartoznak azok a hosszú, 
perzselő nyarak, amikor bandába verődve játszottunk reggeltől-
estig  a  vásártéri  lakótelep  –  akkor  még  –  sűrű  erdejében.  A 
természet  közelsége  és  a  gyerekek  sokasága  kimeríthetetlenné 
tette a játszási lehetőségeket: a bújócska, az icka, a sárpálcázás, 
a  kidobós,  a  sárkányeregetés,  a  lábtengó,  a  „Piri,  Feri,  Kati, 
Sári…”,  a  tollasozás,  az  „Adj  király,  katonát!”,  a  bunkerépítés 
és  megannyi  más  közös  elfoglaltság  mellett  nem  ismertük  az 
unatkozást, semmittevést. 
A játék a gyerekek számára nem volt haszontalan időtöltés. Azon 
túl,  hogy  a  szabadban  való  mozgás  segítette  az  iskolai  tanév 
utáni  testi-lelki  feltöltődésünket  és  fejlesztette  ügyességünket, 
a  társakkal  közös  játék  során  önkéntelenül,  minden  tudatosság 
nélkül megtanultuk a kapcsolatteremtés, a másokkal való 
kooperáció szabályait, a közösségi együttélés alapvető normáit. 
Tartoztunk valahová, egy olyan közösségbe, ahol mindenkinek – 
kisebb és idősebb gyereknek egyaránt – megvolt a maga helye és 
szerepe. 

A mai gyerekeket figyelve gyakran az az érzésem, hogy a játék – 
különösen a társakkal közös játék – alig-alig része az életüknek. Az 
utcákon  elvétve  sem  látok  gyerekbandákat  „árokbamacskázni”, 
labdázni.  A  számítógép,  a  televízió  és  a  telekommunikációs 
eszközök megszakítás nélküli információáramlása teljesen leköti 
a figyelmüket, a készülékek elől elcsalni őket szinte lehetetlen. 
Tényleg nincs már szükség bandázásra, a közös játék örömének 
megélésére? Kivész-e gyerekeink életéből a csapatszellem, ahol 
a közös cél elérése fontosabb, mint az egyéni érdek? Valóban a 
magányosan, négy fal között eltöltött szünidőké a jövő?

Ezek  a  gondolatok  jártak  a  fejemben  annak  a  pályázatnak  az 
összeállítása  idején,  melyet a Túrkevei  Kulturális  Egyesület 
„Ki játszik ilyet? - hagyományátadás  a Nagykunság népi 
gyermekjátékainak megismerésén keresztül” címmel nyújtott be 
még  2016-ban  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  Nemzeti 
Tehetség  Programjának  kiírására.  A  pályázat  támogatást  nyert, 
melynek megvalósításába nagy kíváncsisággal fogtunk.
Célunk  kettős  volt:  egyrészt,  hogy  a  Nagykunságban  ismert 
mozgásos  gyermekjátékok  megtanításával,  valamint  kézműves 
foglalkozások  során  elkészített  népi  játékok  megismertetésével 
inspiráljuk a résztvevőket helyi értékeink megőrzésére, másrészt 
hogy a közös játék örömteli élményével gazdagítsuk fiataljaink 
mindennapjait. 

A programba 15 helyi általános iskolás diáknak volt lehetősége 
bekapcsolódni.  Előzetes  várakozásaink  ellenére  már  az első 
foglalkozáson 13 fiatal jelent meg, s hamar gazdára talált a még 

KI JÁTSZIK ILYET?
kiadó két hely is.  
A több hónapon  keresztül, heti rendszerességgel  megtartott 
szakkörszerű foglalkozások tematikáját igyekeztünk a résztvevő 
gyermekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazítva 
kialakítani, törekedve a nagyfokú élményközpontúságra, 
kreativitásra. Mindehhez kiváló, elhivatott szakembereket 
találtunk: a Túrkeve környékén ismert mozgásos 
gyermekjátékokkal,  kiszámolókkal  Veres  Istvánné ismertette 
meg  a  gyerekeket  (pl.  Jön  a  róka,  Hármat  tojott  a  fürjecske, 
Hosszú  lábú  gólya  néni,  Elment  apám  dinnyét  lopni...),  míg  a 
Szabóné Bordács Zsuzsa által vezetett kézműves foglalkozásokon 
természetes  anyagok  felhasználásával  készültek  a  nagymamák 
által még ismert játékok: a rongylabda, csuhébaba, csutkaszárból 
vagy szalmából összeállított állatok stb. 

A foglalkozásokat 2017. június 27-29. között 3 napos 
hagyományőrző  tábor  zárta,  melynek  minden  igényt  kielégítő 
helyszínéül szolgált a Termál- és Élményfürdő ifjúsági szállója. 
Ellátásunkról a Hellas Falatozó csapata gondoskodott – 
kifogástalanul. 
A tábor délelőtti és délutáni foglalkozásain természetesen a közös 
játéké és a játékkészítésé volt a főszerep. A bentlakásos jelleg az 
elmélyült szakmai munkát, a közösséggé formálódást és a közös 
élményszerzést  egyaránt  segítette.  Mindezt  további  programok 
erősítették:  voltunk  Luka  Lajos  és  Sudár  Anette  műhelyében, 
kerékpártúrán a Berettyónál, Dr. Örsi Julianna előadásán a régmúlt 
gyermekeinek  életével  ismerkedtünk,  és  persze  kihasználtuk  a 
táborhelyszín adta vízi élmények lehetőségét is. 

A programsorozatot személyesen átélve és tapasztalatait ismerve 
leszögezhetem:  a  mai  gyerekek  szeretnek  játszani  és  nagyon 
szeretnek társaikkal együtt játszani! A gyerekeket a sok-sok közös 
játék és a közösen alkotás élménye nagyon hamar felszabadult, 
kreatív, a társak felé nyitott és velük együttműködő játszótárssá 
tette,  a  közösségi  lét  pedig  legalább  akkora  örömforrás  volt 
számukra, mint maguk a foglalkozások.

Az említett szakemberek odaadó munkájának elismerése mellett 
köszönöm a foglalkozások helyszínéül szolgáló Granárium 
biztosítását Kereszti Roland lelkész úrnak, valamint a pályázati 
program sikeres lebonyolításában nyújtott segítséget Nagy Gréta 
és  Nagy  Sándor  Péter  közösségi  szolgálatos  fiataloknak,  Deák 
Gabriellának, Szabó Imrének és Szabó Andrásnak. 

És még egy kapcsolódó  gondolat: a híradásokban  hallom, 
hogy  a  kormányzat  törekvése  szerint  a  közeljövőtől  az  oktatási 
intézményekben kiemelt nevelési célként szerepel majd a 
„nemzeti  öntudatra  nevelés”  és  a  „hazafias  nevelés”.  Bízom 
benne, hogy ennek a koncepciónak hangsúlyos része lesz a népi 
gyermekjátékok megismertetése, tanítása, melynek fontosságát és 
szükségszerűségét az alábbi, Kodály Zoltántól származó gondolat 
világítja meg legcélratörőbben:„A zene és a testmozgás szerves 
kapcsolata: az énekes játék a szabad ég alatt – ősidők óta a gyermek 
életének  legfőbb  öröme.  Ez  ősi  játékok  fenntartása  elsőrendű 
kulturális és nemzeti érdek. Aki nem játszotta gyermekkorában a 
játékokat, annyival is kevésbé magyar.”

    Veres Anita

A „Ki játszik ilyet?”című projekt megvalósulását 
a  Nemzeti  Tehetség  Program  keretében  az  Emberi  Erőforrás 
Támogatáskezelőn keresztül 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.
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Immár  másodszor  adott  helyt  városunk  egy  olyan  tábornak, 
amelyben egyetemisták és tanáraik kutatják múltunkat, 
jelenünket.  Ezúttal középiskolásokkal  is bővült  a közösség. 
Budapestről,  Debrecenből,  Szolnokról  érkeztek  az  érdeklődő 
fiatalok. Az idén 30 felnőtt és diák valósította meg a Generációk 
kutatói  együttműködését.  Csatlakoztak  hozzájuk  túrkeveiek  is. 
A  motivációjuk  közös  abban,  hogy  mindenkit  érdekel  a  vidéki 
ember  sorsa,  a  hagyományos  kultúra  még  megmaradt  emlékei, 
tájjellegű beszédünk, az itt élő emberek közössége. 
A Túrkevei Kulturális Egyesület volt a házigazda. A református 
egyházközség  biztosította  a szakmai  munkához  a közösségi 
teret. A Granárium egy hétre megtelt élettel. Voltak itt előadások, 
konzultációk,  készültek  fotók  és dokumentum  másolatok.  A 
fiatalok párosával járták a várost és némi meggyőzés után sikerült 
az  idősebb  korosztályt  szóra  bírni.  Beszéltek  gyerekkorukról, 
munkájukról. Megosztották örömüket, bánatukat a fiatalokkal. A 
későbbi visszajelzések szerint az emberek hálásak az érdeklődő 
fiatalok  megkeresésének.  Ezekben  a  napokban  mintegy  félszáz 
túrkevei ház lakói fogadták a diákokat. 35 általános iskolás pedig 
népi játékismeretéről adott számot. 
A diákok hallhattak előadásokat a Nagykunság múltjáról, 
néprajzi  és táji értékeiről.  Jelen voltak  olyan kutatók  is a 
táborban, akik egy újabb könyvet írnak vidékünkről és bevezették 
a  fiatalokat  a  könyvírás  titkaiba.  Mások  a  kérdőívezéssel,  a 
mélyinterjú  készítéssel  ismertették  meg  a  résztvevőket,  akik  ki 
is próbálták ezeket a módszereket. Gyűjtöttek családtörténeteket, 

gyerekjátékokat,  de  megismerhették  a  paraszti  munka  világát 
csakúgy,  mint  a  munkanélküliség,  munkakeresés  által  okozott 
nehézségeket.
A  tábor  lakói  ellátogattak  a  Finta  Múzeumba.  Kereszti  Roland 
lelkész úr pedig bemutatta a templomot. A toronyból láthatták a 
várost és környékét madártávlatból.
A  szállást adó  túrkevei  strandfürdő  víze  felüdülést  jelentett 
a rekkenő  hőségben.  Itt tapasztalhatták  a város  nemzetközi 
vonzerejét, amelyet e kutatótábor is erősített, hiszen a kutatók közé 
eljött Jorma Attila finn szakember és török felesége, akik számára 
az egyik jelenlévő egyetemi hallgató segített áthidalni  a nyelvi 
nehézségeket.. A  vajdasági  Kórizs  József  pedig  már  rendszeres 
visszajáró. Közös bennük, hogy érdekli őket a Nagykunság múltja 
és jelene. Karácsony Sándor filmrendező pedig a tábor lakói által 
felfedezett érdekes kevi emberekből válogatta a Kunságról szóló 
legújabb filmje szereplőit.
A  tábor  megrendezését  egyrészről  a  Nemzeti  Kulturális  alap, 
másrészről a MOL és az Új Európáért Alapítvány támogatásával 
sikerült megvalósítani. A két éves munkáról a résztvevők ősszel 
egy kunmadarasi  tudománynapi  konferencián  számolnak  be. 
Remélhetőleg tovább folyik a munka az egyetemek falai között, 
levéltárakban  és újból visszatérnek vendégeink  városunkba. 
Így  később  is  hírt  adhatunk  újságcikkekben,  könyvekben  az  itt 
szerzett élményekről, kutatási eredményekről.

dr. Örsi Julianna kutatásvezető

Generációk együttműködése

Kutatók a templom toronyban, Kereszti Roland vezetésével

Interjúkészítés 

Beszélgetés Kun Lászlóval

Vendégségben Papéknál
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Kedves  Olvasó! Tegye  a  szívére  a  kezét, 
és gondolja végig, hányszor hagyta 
magát meggyőzni csodaszernek tartott 
termékek kapcsán? Hosszabb-rövidebb 
ideig  tartó  gondolkodás  után  ki  többször, 
ki kevesebbszer meggyőzhetővé vált, 
ha egészségére ható termékeket akart 
neki valaki az átlagárnál legtöbbször 
magasabb áron eladni. Az értékesítő a jól 
betanult szövegével, köztük „az egészség 
a legfontosabb” mondattal a lélekre 
erősen  tudott  hatni.  Eleinte  senki  nem 
kételkedett a csodaszer számba menő, 
jótékonyhatásúnak tartott matracokba, 
mágnes ékszerekbe, mágnesterápiákba, 
különböző nevű vizekbe, víztisztító 
berendezésekbe. Ömlöttek ránk az 
ilyen témájú reklámok. És csak évek 
múlva  jöttünk  rá, hogy  lehet  bizonyos 
esetekben egy kicsit becsaphattak egyesek 
bennünket?

Csodaszerek-e a csodaszerek?
A Kevi Érdeklődők Klubja -a KÉK- 
júniusi vendége, a túrkevei származású Dr. 
Nagy Zoltán vegyész, egyetemi adjunktus 
volt. Harmadik alkalommal látogatott 
el hozzánk. Már-már hazajár közénk. 
Minden találkozáskor nagyon érdekes 
témákkal foglalkozott a körünkben. 
Beszámoltam  korábban  a  Túrkeve  újság 
hasábjain  az  egyetemi  tanár  úr  külföldi 
pályázatok, tanulmányutak kapcsán 
tapasztalt élményeiről, a szenzációs, 
nem  kémikusoknak  is  rendkívül  érdekes 
kísérletekről. Néhány héttel korábban 
pedig egy több éve tartó kutatás 
eredményéről hallhattunk érdekes 
tényeket,  információkat.  Úgy  gondoltam, 
hogy közreadom az ott hallottakat 
gondolatébresztőnek. A kutató urat 
vegyészként kezdte izgatni, hogy valóban 
bizonyítható-e a mágneses hatásról, a 
millió fajta vízről, az ecetről, a különböző 
sókról,  a víztisztító  berendezésekről  az 
a  sok  csodaszámba  menő  hatás,  amivel 
próbálják meggyőzni az értékesítők a 
társadalmat.  A  hatásfokkal,  összetétellel 
kapcsolatos feltételezései gyakran 
beigazolódtak. Tudományos oldalról 
legtöbbször nem lehetett az eladásnál 
hosszasan sorolt jótékonysági hatósor 
minden elemét igazolni. Eleve gyanús, ha 
valami nagyon-nagyon sok dologra jó. Pl: 
magas  vérnyomás,  alacsony  vérnyomás, 
vírus-  és  baktériumölő,  rákgyógyító,  jó 
a  bőrnek. Az  előadónk  szerint  a  placebo 
hatás sok esetben erősebb volt vagy 
lehet a fiziológiai hatásnál. /placebo: 
latin szó, jelentése ‘tetszeni fogok’.
Klasszikus, a gyógyító kontextusra 
nem leszűkített meghatározása szerint 
egy  olyan  „anyag  vagy  eljárás,  ami  az 
érintett tudomása szerint változtatni képes 
bizonyos  tüneteket  vagy  külső-belső  testi 
észleleteket,  ám  valójában  nem  bír  az  e 
változásokhoz szükséges farmakológiai 
vagy  specifikus  hatással.  Placebohatást 
kiválthat valamilyen beavatkozás (pl. 

gyógyszer adása, kezelés, műtét) és a 
hatás  nagyságát  befolyásolják  az  orvos 
tulajdonságai, jellemzői (pl. fehér 
köpeny, az orvos modora, hangneme, 
személyiségjellemzői), a gyógyszer 
fizikai (perceptuális) tulajdonságai 
(pl.  a  tabletta  színe,  formája),  a  beteg 
(kezelést kapó személy) tulajdonságai 
(pl. személyiségvonásai) és a kezelés 
környezeti  jellemző  (pl.  a kórterem).  A 
placebohatás a pszichológia és az élettan 
határterületi kérdése./
Dr. Nagy Zoltán kifejtette álláspontját 
a homeopátia, az E-számok, a Permi 
kovaföld, a Lovyl-termékek, a 
fogyasztószerek, az őserdők mélyéről, 
elvileg csak természetes forrásból származó 
anyagok általa megvizsgált hatásairól. Az 
volt  a  megdöbbentő,  hogy  az  ismertetett 
tudományos vizsgálatokra alapozott 
vélemény nagyon elgondolkodtatott 
valamennyi résztvevőt, hogy a fogyasztói 
társadalomban sokszor mennyivel erősebb 
az anyagiérdek, mint a tényleges valóság.
A Kevi Érdeklődők Klubja -a KÉK- 
nyári szünet előtti klubfoglalkozása 
jó vitafórumot, útravalót adott a 
jelenlévőknek, s remélem a kedves 
olvasóknak is. Úgy váltunk el Dr. 
Nagy Zoltán, nekünk csak Nagy Zoli 
vendégünktől, hogy mindig hazavárjuk, s 
szívesen, érdeklődéssel fogadjuk az újabb 
kutatásaival kapcsolatos eredményekről 
szóló előadását.

Nagyné Bedő Ildikó, klubvezető

A túrkevei televíziózás idén 21 éves, a Túrkeve Televízió pedig ebben az 
évben ünnepli 10. születésnapját. Kérjük a lakosságot ha őríznek a túrkevei 

televíziózásról valamilyen dokumentumot, fényképet, felvételt, juttassák el az 
alábbi címekre!

turkevetelevizio@gmail.com
Városi Könyvtár Petőfi tér 2-4.

Köszönettel:  a Túrkeve Televízió szerkesztősége
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                             Sport

Túrkevén június 10-én immár 23. alkalommal került 
megrendezésre az országos kispályás labdarúgó bajnokság. Ideális 
körülmények  között,  a  KSZC  Ványai  Ambrus  Gimnáziuma  és 
Szakközépiskolája adott otthont a juniálisnak. 
A Munkás Kupa fővédnöke, Dr. Thürmer Gyula, a Munkáspárt 
elnöke  köszöntötte  a  torna  résztvevőit,  köztük  a  helyi  média 
képviselőit is. Megnyitó beszédében méltatta az edzett ifjúságot 
célzó rendezvényt, továbbá a torna főszervezőjének, Csajbók Ferenc 
tanárnak  és  csapatának  szerteágazó  munkáját.   A    rendezvényt 
megtisztelte  Vida  Tamás  Túrkeve  város  polgármestere,  Szabó 
Attila és Szemes Attila önkormányzati képviselők, valamint Koós 
Róbert százados, a helyi rendőrőrs parancsnoka. A megnyitó után 
a  Munkáspárt  elnöke  meglátogatta  az  Idősek  Otthonában  lakó, 
járóképes és teljes szellemi frissességnek örvendő párttagunkat, 
Szabóné Erzsike nénit.
A technikai eligazítás után elkezdődött a versengés a 
vándorkupáért. A mindvégig izgalmas, színvonalas küzdelemből 
végül is a tavalyi győztes kerekedett felül, így az útjára indított 
serleg  a  túrkevei  Bordács  Lajos  vezette  Buga  Teamhez  került. 
Ezüstérmes lett a budapesti Siva Mont Kft legénysége Deák Lajos 
vezetésével.  A  bronzmeccset  a  túrkevei  Himbi-limbi  csapata 
nyerte  Kormos  Barnabás  irányításával,  megelőzve  a  kenderesi 
Szilágyi Viktor vetette Vad Bikák csapatát. A dobogóról lemaradt, 
de jól játszó csapatok neve is említésre méltó: a régi szép időket 
is megélt martfűi POPE Jakab Ferenc szponzor irányításával, a 
Vincze Mihály vezette VIN FC, a Kiss Alex vezette Fiatalok, a 
Lakatos Béla vezette Goldorádó, a Nagy Tamás vezette Törtetők, 
a Szemes Imre vezette Boca Juniors, valamint a Madarász Mihály 
vezette Adonisz  együttes,  valamennyi  túrkevei  csapat.  Legjobb 
mezőnyjátékosnak  a Buga csapatát képviselő  Szegő Zoltán 

bizonyult, míg a legjobb kapus címet a Siva Mont Kft csapatából 
Karácsony  Csaba  kapta.  A  gólkirály  a  Himbi-limbi  csapatából 
Pesti Zoltán lett. A sérülésmentes találkozó a profi játékvezetői 
teamnek is köszönhető:  Mezőtúrról  Malecz György,  Orosz 
László, Erdősi Gyula, Kenderesről pedig Gönczi Pál. 
Köszönet mindazoknak, akik a rendezvény sikerességét 
elősegítették: a pályajegyzőktől a vendéglátókig. Külön köszönet 
a  szponzoroknak.  Támogatók:  Ábrahám  Károly,  Árvai  Imréné, 
Bencsik Mihály, Bori Zoltán, Boros Lajos,  Copy Fantasy, Csajbók 
Csaba, Csajbók Ferencné, Csajbók Mária, Dávid István, DE-WE-
MIX Bt., Dikó Miklós, DOMINÓ kultúrcikküzlet, Gulyás Károly, 
Gyimesi Árpád, Gyógyfürdő Kft., Hegyi Csicsai Csaba, Hegyiné 
Csicsai Anikó dr., Herceg Antal (Munkáspárt), Herczegh Klára, 
Hollósi  Kft.,  Kádas  Antal  a  Magyar  Juh-  és  Kecsketenyésztő 
Szövetség régióvezetője, Kalmár Lajos vállalkozó, Kántor István, 
KEVEVILL  Kft.,  Koszticza  László,  Kovács  Károly  húsipari 
vállalkozó,  Kromperger  Miklós,  Kun  Lászlóné,  Magos  Vilmos 
alpolgármester, K Nagy Imre, Pápai Attiláné, Pozsonyi Péterné, 
Sass  Zoltán  vállalkozó,  Soós  Mihály,  Süveges  Istvánné,  Szabó 
Attila önkormányzati képviselő, Szabó Károly, Dr. Szabó Zoltán 
a Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító lovag, Szemes 
Attila önkormányzati képviselő, Szilágyi András, Szilágyi Sándor, 
TÍMÁR MŰSZAKI KERESKEDŐ HÁZ, Dr. Thodory Zsolt, Túri 
Imre,  Túri  Lajosné,  Vida  Tamás  Túrkeve  város  polgármestere, 
Karcagi  Szakképzési  Centrum  Ványai Ambrus  Gimnáziuma  és 
Szakközépiskolája. 
Találkozzunk jövőre is, a XXIV. Munkás Kupán!

                                                                                
   Sipos Sándor

Fotók: Gyarmatiné Forgács Éva     

MUNKÁS KUPA 2017
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2017. június 2-án hajnalban indult útnak a Korda Vince Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc tanszakának növendékeiből, tanáraiból 
és szülőkből összeállt kis csoportja, hogy az immár 450. 
alkalommal megrendezett Csíksomlyói búcsú részesei legyenek.
A tanulmányi  utat a „Székely  hagyományainak  nyomában” 
elnevezésű komplex tehetséggondozó programsorozat záró 
akkordjaként valósította meg az intézmény. A Nemzeti Tehetség 
Programhoz  benyújtott  sikeres pályázatnak  köszönhetően  az 
iskola  túrkevei  és  kenderesi  néptánc  tanszakának  tanulói,  egy 
60  órás  tanórán  kívüli  tehetséggondozó  programban  vehettek 
részt az idei tanévben. A program során Székelyföld néprajzával, 
folklórjával, és táncaival ismerkedtek meg a tanulók. Az utazás 
pedig lehetőséget biztosított a program során megismert tájegység 
hagyományainak még mélyebb felfedezésére.
Az oda út során  a Király-hágón,  Torockón  és  Farkaslakán 
töltött el egy kis időt a csoport. A táj nyújtotta látvány és az ott 
élő  emberek  vendégszeretete  mindenkit  rabul  ejtett.  A  hosszú 
út  fáradalmait  jó  volt  kipihenni  a  Csíkszentmártonban  foglalt 
szálláson.  A  maroknyi  csapat  Ruscsák-Szász  Andrea  tanárnő 
vezetésével másnap kora hajnalban gyalog indult útnak a közel 
25 km-es távnak, hogy a keresztaljakat kísérve érkezzenek meg 
a  Kis-Somlyó  és  Nagy-Somlyó  közötti  Nyeregbe.  Hihetetlenül 
látványos  és  hangzását  tekintve  is  megdöbbentő,  melyet  ez  a 
Búcsú  létrehozott.  A  szentmise  alkalmával  együtt  imádkozott 
fiatal és idős, férfi és nő, felnőtt és gyermek. Egyszerre hangzott 
el az „Ámen” és egyszerre némultak el. Részese lenni ennek az 
élő hagyománynak leírhatatlan érzés. 
A hazaút előtt, a Nemzeti Összetartozás Napján, Trianon 
évfordulóján ellátogattunk Gyimesbükkre, a régi nagy 
Magyarország legkeletibb pontjára, ahol megtekintettünk a 
Rákóczi  várat,  a  30-as  őrházat  és  a  Kontumáci  kápolnát.  Ezt 
követően a Békás-szorost és a Gyilkos tavat megtekintve 
folytattuk  haza  utunkat.  Erdély  vadregényes  tája  és  természeti 
csodái lenyűgöztek mindenkit.
Tanulmányutunk nyugodt szívvel állíthatom, hogy mindenkiben 
meghatározó,  örök  emlékként  marad  meg,  és  az  ott  szerzett 
élményeket egy életen át őrizzük majd szívünkben. Bízunk benne, 
hogy  lesz  még  alkalmunk  visszatérni  és  Erdély  újabb  csodás 
helyeit felfedezni.  

Kézsmárki János, ig.h.

Korda Vincések a 
Csíksomlyói búcsúban
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Jászkunsági évszázadok konferancia

500 éves a Reformáció - emlékülés

Vida Tamás polgármester megnyitója

Kemecsi Ferenc előadóművész műsora

A gyülekezeti énekkarának szolgálata

A konferancia közönsége

Dr. Szabó Géza előadása

Dr. Sebők Balázs előadása

A Jászkun konferancia közönsége

Dr. Bató Edit előadása
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A júniusi hónapban a „Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása 
a hazai tanyasi lakosság gazdasági működőképességének 
érdekében.” című pályázatunk lebonyolítása során a helyi 
piacokat látogatta meg egyesületünk.  A tanyán gazdálkodó 
kistermelőivel,  őstermelőivel  vettük  fel a kapcsolatot,  hogy 
személyesen szerezzünk információt arról, mi az a terület amiben 
segíteni tudunk, hosszútávon, valamint informáltuk őket mind a 
két futó Tanyafejlesztési pályázatunkról, és ennek lehetőségeiről. 
Már  több  alkalommal  említettük  kérdőívünket,  mely  ahhoz  ad 
segítséget,  hogy  a  jelenlegi  tanyavilág  helyzetét  mérjük  fel,  a 
kitöltésére (www.giligan.hu) még mindig van lehetőség. Az így 
megszerzett kapcsolatokkal és információkkal próbálunk segíteni 
a hozzánk fordulóknak. 
A piacokat végigjárva, általános tapasztalat volt, hogy az idősebb 
korosztályba tartózó termelők (ők nyugdíjasok általában) állandó 
piaci  hellyel  rendelkeznek,  meg  vannak  a  szűk  körben  lévő 
értékesítési  helyszínek,  bár  ők  csupán  keresetkiegészítésképpen 
foglalkoznak a termeléssel, értékesítéssel. A modern kor 
marketing  eszközeit  kis mértékben  vagy  egyáltalán  nem is 
használják, nekik általában az ingyenes marketing lehetőségekről 
adunk információt. Viszont így is vannak olyan termelők, akik a 
koruk miatt nem használnak online marketing eszközöket, nekik 
szeretnénk később egy kiadványban lehetőséget biztosítani arra, 
hogy népszerűsítsék termékeiket. A tanyákon élő és gazdálkodó 
fiatalok száma kis ütemben, de növekszik, tapasztalatunk az, hogy 
ők már kihasználják az ingyenes online marketing lehetőségeket, 
amennyire idejük vagy képzettségük engedi. 

Tanyafejlesztési program júniusi tevékenysége

Minden tanyán élő akivel találkoztunk egyetértett abban, 
hogy a multikkal való verseny szélmalom harcnak tűnik. 
Magyarországon  már  évek  óta  különböző  kezdeményezésekkel 
próbálják a helyi termelőket, kistermelőket előnyhöz juttatni. A 
kistermelő nem tud versenyezni a multik alacsony áraival, hiszen 
ez lehetetlen is. A origó egyik cikkében azt írják hogy „ 2010-ben 
még  a  lakosság  72  százaléka,  addig  a  2015  július  óta  eltelt  12 
hónapban 59 százaléka látogatott piacokat. A csökkenést a vidéki 
vásárlók számának visszaeséséből adódik, a budapestiek aránya 
stabil”. Ezekből az adatokból is látjuk, hogy nincs könnyű dolga a 
tanyán gazdálkodóknak sem.  Talán a fogyasztók szemléletváltása 
segíthetne kicsit, hogy azok a fogyasztók is piacon vásároljanak 
akik eddig nem tették ezt egyáltalán. Természetesen sokan nem 
engedhetik  meg  maguknak,  hogy  figyelem  kívül  hagyják  a 
multik alacsony árait, mégis ha hosszútávon gondolkozunk mind 
gazdaságilag,  mind  egészségügyileg    előnyös  választás  a  helyi 
termelőtől beszerzett élelmiszer.

Giligán Természetvédelmi és Hagyományörző Egyesület

Rekkenő hőségben utazom. Egymás mellett ülő utasok magukba 
roskadva  ülnek.  Egy  kislány  mellett  az  anyja.  Az  egyik  az 
okos  telefont,  a  másik  a  tablet  gombjait  nyomogatja.  Két  fiatal 
ugyancsak  jól  „elvan”. A  fülhallgatójukon  keresztül  közvetített 
zene ütemére az egyik ütemesen csapdossa a térdét. Én nézem a 
tájat. Egy idősebb férfi töri meg a csendet:
- „Itt is elkelne az Isten áldása.” 
- Hát, igen nagy a szárazság - toldom meg. 
-  Igaz,  de  az  országra  és  az  emberekre  is.  Kellene  egy  kis 
iránymutatás,  útbaigazítás.  Nagy  a  felfordulás.  Nincs  itt  már 
hiteles  ember.  Egyik  a  másikat  pocskondiázza.  Hogy  mi  az 
igazság,  ki  tudja.  A  faluban  régen  a  bírónak,  a  szenátoroknak 
a  döntését  betartották. A  nép  hallgatott  a  tanító,  a  pap  szavára, 
megfogadta az orvos tanácsait. Bizony még a szomszédasszony 
korholása is hatott a fiatal csínytevőkre. A megtévedt embereket a 
közösség igyekezett jobb belátásra bírni. Aki nem fogadta el a falu 
törvényét, az együttélés szabályait, azt kiközösítette. Jobban tette, 
ha szedte a sátorfáját. Most meg mi van? Egyik ember becsapja a 
másikat, egyik zsarolja a másikat. Hogyan védekezhet az ártatlan 
ember?  Hová  lett  a  becsület  szó,  az  erkölcs  a  magánéletben,  a 
közéletben? … 
-  Dehát  vannak  most  is  szabályok.  Sőt  törvények  garmadáját 

hozza az országgyűlés.- próbálom mentegetni az ország vezetőit. - 
A faluban, kisvárosban is vannak szabályalkotók. Igaz a mintaadó 
közéleti  emberből  hiány  van. Mintha  a közösségre  kevésbé 
figyelnénk.  Sok mindent a magánszférába sorolunk. Pedig 
mennyivel könnyebb lenne az életünk, ha jobban odafigyelnénk 
egymásra. A szomszédasszony átszólna a kerítésen, hogy 
vigyázz, zárd be a kaput, mert az utcában házalók, vagy éppen 
besurranók járnak.  Arra is oda lehetne figyelni, hogy XY munka 
nélkül túlságosan tollasodik. Miből? Megélhetési bűnözés? Más 
meg  ellenkezőleg,  halálra  dolgozza  magát,  mégis  kölcsönökért 
kuncsorog. Mi van ezzel az emberrel? Eltévedt az élet útvesztőiben?  
Most veszem észre, hogy Generáció ide vagy oda, én is azonos 
platformon vagyok az öreg falusi emberrel. Hiányolom az erkölcsi 
normák betartását minden szinten. Hiányolom az emberi becsület 
megvédését, az adott szó betartását és a vétkek, bűnök feltárását, 
sőt, büntetését. Szabályokra mindenkor szükség van, amelyeket 
különböző  szervek  hoznak,  de  a  betartásában,  ellenőrzésében  a 
helyi közösségeknek is szerepet kell vállalniuk. A pozitív példa 
a  családból,  a  barátoktól,  a  munkatársaktól,  egyes  csoportoktól 
a  közéleti  emberektől  is  eredhet.  Legyen  végre  vége  ennek  a 
parttalan erkölcstelenségnek! Figyeljünk egymásra, a jó példára!

Ö.J.

Az adott szó hitele, avagy hová lett a becsület?
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500 lóerő ha elszabadul 
beszélgetés Vass Zoltán rallycross versenyzővel

Mikor volt az első összekacsintásod 
ezzel  a  sporttal?  Az  első  autód,  az  első 
versenyélményeid mennyire vannak 
előtted?  
2000-ben kezdtem, akkor 19 évesen 
ültem  első  versenyautómban,  amely  egy 
1400  köbcentis  autocrossra  épített  Lada 
volt. Életem első versenygyőzelmét 
hazai pályán, hazai színekben sikerült 
megszerezni. Ekkor váltam elhivatottá az 
autósport iránt. 
Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a 
világ egyik legdinamikusabban  fejlődő 
szakágában versenyzel. Pár szóban 
bemutatnád ezt a sorozatot?  
Maga a rallycross egy zárt pályás verseny, 
melyet a modernkori gladiátor viadalokhoz 
hasonlít a média. Az autók test-test 
elleni küzdelme  látványos  akciókat  tár 
a közönség elé. A pályák jellemzően 
1000-1200 méter hosszúak, melynek 
megoszlása aszfalt - murva, átlagosan 
60-40% arányban. A pálya beláthatósága, 
illetve versenyközelsége teszi oly 
népszerűvé ezt a sorozatot, amelynek 
nemzetközi  résztvevői  között  már  olyan 
neveket  említhetünk,  mint  Petter  Solberg 
és Sebastien Loeb rally világbajnokok, az 
amerikai sztárpilóta Ken Block vagy éppen 
Mattias Ekström DTM bajnok. A magyar 
bajnokság pedig európai szinten is az egyik 
legerősebb  mezőnnyel  rendelkezik,  több 
hazai versenyző rendszeres résztvevője az 
EB és VB futamoknak is. 
A kategóriádban versenyző pilóták 
járgányait a médiában csak 
“szörnyetegként” szokták emlegetni - mit 
kell tudni az autók specifikációiról?  
A  király kategória  (Supercar)  autóinak 
mindegyike egységesen 2 literes 
turbo feltöltős benzinmotorral megy. 
Teljesítménye  körülbelül  500-600  lóerő, 
nyomatéka 700-800 Nm. Összkerék 
meghajtásúak,  gyorsulásuk  nulláról  száz 
km/h-ra  2 másodperc körül történik, 
amely optimális  körülmények  között a 
Forma 1-es autók gyorsulásával verseng.  
Az OB összetett 4. helyén várod a következő 

versenyt  -  milyen  elvárásokkal,  kitűzött 
célokkal indultál az évnek?  
Minden  évben  reális  célnak  tekintem  a 
kategória TOP 5 versenyzője közé jutást. 
Az erős mezőny miatt kiváltságos dolognak 
értékelném,  ha év végi összetettben  a 
dobogón állhatnék. 
A legtöbb figyelem a pilótákra esik, de meg 
kell említeni, hogy ez a sport szervízcsapat 
nélkül aligha működne. Hány ember segíti 
a csapat munkáját a háttérben?  
Versenyről  versenyre  4  szerelő  biztosítja 
a technikai hátteret. A felkészülésben, 
szervezésben pedig az RXC Technics 
Motorsport menedzsmentje segédkezik. 
Tudni  azt,  hogy  ebben  a  sportágban  az 
autó terhelése mellett a pilóták is kapnak 
keményen. Milyen felkészülést igényel egy-
egy ilyen verseny? Sportolsz valamit, ami 
irányítottan készít fel a megmérettetésekre?
Heti 2-3 alkalommal végzek funkcionális 
edzésgyakorlatokat, amelyek az 
állóképességemet tartják karban. 
Ha nem autósport, szabadidődben milyen 
kedvelt tevékenységet végzel? Valami 
hobbi esetleg?  
A szabadidőmben több időt töltök a 
kutyáimmal, mellette a motorozás is 
kedvelt időtöltés. 
Az autósporton belül melyik másik 
szakágat próbálnád ki szívesen?  
Gyerekkori álmom egy autocross - buggy 
éles versenyben való kipróbálása. (nevet)
Hogyan látod az autósporttal való szoros 
vizsonyodat közép-, hosszútvávon?  
Az  autóversenyzés  a  mindennapjaimmá 
vált, a középtávú alternatíva jelenleg 
a  mostani  autóm,  a  Mitsubishi  Colt.  A 
jövőben, ha lesz lehetőség egy komolyabb 
technikára szert tenni, akkor szívesen 
méretném meg magam akár egy-egy 
európai bajnoki futamon is. 
Tapasztalt  pilótaként  milyen  jó  tanáccsal 
szolgálnál azoknak a fiataloknak,  akik 
ezzel a szakággal szemezgetnek? Hol 
kezdjék el véleményed szerint?  
Hazai mezőnyben jó lehetőségnek tartom 
a Junior  kupa  sorozatot,  melyben  akár 
a 14 év alatti pilóták is sok hasznos 
tapasztalatot gyűjthetnek, amely a 
későbbiekben  elengedhetetlen  feltétele  a 
kategóriaváltáshoz. 

Kívánunk jó egészséget és megannyi 
sikeres szezont és trófeát!

Bedő Tibor
forrás: lokalista.hu

Dale Carnegie:

A MOSOLY 
ÉRTÉKE

-Semmibe se kerül, de sokat teremt.
-Gazdaggá teszi azokat, akik kapják és 
nem juttatja koldusbotra azokat, akik 

adják.
-Egy pillanatig él csak, de emléke néha 

örökké megmarad.
-Senki sem olyan gazdag, hogy 

meglehetne nélküle és senki sem olyan 
szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.
-Táplálja a jóakaratot az üzleti életben, 

boldogságot teremt az otthonban és 
mindenütt a barátság biztos jele.
- Pihenés az elfáradt embernek, 

napfény a csüggedőknek, világosság 
a szomorkodónak és a természet 

legnagyszerűbb ellenszere a bajokkal 
szemben.

-Nem jelent földi javakat senki számára: 
nem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni 
vagy ellopni - csak önként lehet odaadni.

-Ha valaki már tűlfáradt ahhoz, hogy 
mosolyogni tudjon, akkor legalább te nézz 

rá derülten.
-Senkinek nincs annyira szüksége a 

mosolyra, mint annak, aki maga már nem 
tud mosolyogni!

-Ha meg akarod kedveltetni magadat az 
emberekkel, akkor

MOSOLYOGJ!

45 éves a 
Madarász Károly 

Népdalkör

Szeretettel várunk 
benneteket születésnapi 

dalostalálkozónkra!

2017. szeptember 
9-én 10:00 órakor

Helyszín: 
Madarász Károly 
Művelődési Ház
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Gyermeknap a Győrffy-tanyán
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Adok, kapok ikerszavak
Velük játszani nem szabad,

Tudni kell okosan adni,
A kapottat jól fogadni.
Tudni azt időben adni

Mi szükséges, hasznos holmi.
Kétszer ad, ki gyorsan ad.

Tartja ezt a mondás.
Azt, hogy jól érezd magad

S ne érjen csalódás.
Jobb adni, mint kapni,
Ezt szívedben érzed
És ha adsz valamit 
Ne várj érte bármit.
Azt fogod majd látni
Ki jön megköszönni?
Nem is az ki kapta,

Van nekem egy kis unokám,
Az én kedves Julikám.

Városban él nem faluban,
Ritkán jár a kertbe.

De, ha ott van ámulattal
Nézi azt a sok csodát,
Amit akkor ő ott lát.

Gyík szalad a fű között
Kapna is utána,

Béka ugrik egyhamar
Cipője orrára.

Kezére meg katica
Repül igen gyorsan,

Ekkor örömében, 
Felkiált hangosan.
Elöttünk egy bogár

Nagy sárgolyót görget,
Több hangyát kerülget.

A káposztára leszáll
Egy-két tarka lepke,

Utána is kapna,
Ha el nem repülne.
Bár egy szitakötő

Ebben megzavarja.
Nézi és csodálja

Annak a nagy szemét,
Mama nézd milyen szép!

Elszáll és nyomában
Mi tovább is megyünk
Hatalmas pókhálóba 

Majdnem bekeveredünk.
Ott egy keresztespók
Hálóz be egy legyet,

Most meg zümmögésre
Leszünk figyelmesek.
Néhány szilvát rágcsál

Pár harcias darázs, 
Majd pár méhecske is

Szívja annak savát.
Aztán egy halmocska 

Emelkedik éppen,
Kis vakond munkálkodik

Odalent a mélyben.
Mi meg a szunyogok elől

Behúzódunk szépen.

Hanem tán egy másik,
Ki jó szóra vágyik

Mert már ő is adott,
Aztán meg csalódott,
Úgy érzi meglopták

Vagy csúnyán becsapták.
Köszönetet ne várj!

Mert azt nehéz kapni
De, ha lelked erős,
El tudod fogadni.

Adok, kapok szavak
Végig elkísérnek

Mindaddig e Földön,
Míg van benned élet.

Kelemen Pálné versei

Adni és kapniJulival a kertben
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ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a 

Madarász Károly Művelődési Házban
2017. augusztus 16-án (szerda) 8:00 - 13:00-ig.

EBOLTÁS 2017
Tisztelt Kutya-tulajdonosok!

Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltása 2017-ben 
az alábbiak szerint történik:

2017.09.11. 7-8 óra között Keletújváros, buszforduló

2017.09.12. 7-8 óra között Nyugatújváros, Szabadság 
utca és Nóborda utcai sarok

2017.09.13.  7-8 óra között Kenyérmezei utcai állatorvosi 
rendelő előtt /Piactér előtti részen/

2017.09.14.  7-8 óra között Mázsaház, Vásártér

Oltás díja: 3.500.-Ft, ebenként,valamint féregtelenítő 
gyógyszer költsége.

A kutya tartási helyén történő oltása esetén udvaronként 
1000.- azaz egyezer forint a kiszállás költsége.

dr. Bodó  Péter  és  dr. Szabó Zoltán

Ingyenes lakossági 
hallásszűrés

a Dr. Nánási Lajos Egészségházban

2017.08.09.  11.30-12.30 
2017.09.06.  11.30-12.30 
2017.10.04.  11.30-12.30 
2017.11.08   11.30-12.30 
2017.12.06   11.30-12.30 

Túrkeve Város Önkormányzata Arany János születésének 
200.  évfordulója  alkalmából  illusztrációs  és  képregény  rajzoló 
pályázatot  hirdet  Túrkevén  és  Nagyszalontán  élő,  a  téma  iránt 
érdeklődő általános iskolai- és középiskolai tanulók, felnőttek 
( 18+ korosztály) számára:
Korcsoport, pályázati téma:
Általános iskola felső tagozatos és középiskolai korcsoport:
• Arany  János  Toldi  vagy  Walesi  bárdok  c.  művének, 
illetve bármely szabadon választott mű illusztrálása vagy 
képregény formában való megjelenítése.
Az  illusztrációk,  képregények  szabadon  választott  technikával, 
színes  vagy fekete-fehér  kivitelben  készülhetnek.  Képregény 
esetén oldalszámot kérünk feltüntetni és borítót (címlapot) 
mellékelni.
Felnőttek ( 18+ korosztály)
• Szabadon választott Arany János mű illusztrálása, illetve 
megjelenítése képregény formában.
Az  illusztrációk,  képregények  szabadon  választott  technikával, 
színes  vagy fekete-fehér  kivitelben  készülhetnek.  Képregény 
esetén oldalszámot kérünk feltüntetni és borítót (címlapot) 
mellékelni.

A pályázat beadási határideje:  2017. október 13.
A pályázatok benyújtása történhet személyesen vagy postai úton: 
a  túrkevei  illetve  nagyszalontai    Polgármesteri  Hivatal  címére  
(5420 Túrkeve, Petőfi tér 1./ 415500 Salonta,Str. Republicii nr.1.)

A  pályázatok  hátoldalán    kérjük  feltüntetni  a  pályázó  nevét, 
életkorát, ( iskoláját) telefonszámát és e-mail címét.
Eredményhirdetés  a Túrkevei Polgármesteri Hivatalban lesz, az 
időpontról értesítést küldünk.
Díjak:1  napos  budapesti  kirándulás,  könyvjutalom,  a  nyertes 
rajzok, képregények nyomdai kiadása.
Szeretettel várjuk az alkotásokat! Jó munkát kívánunk!  

Túrkeve Város Önkormányzata

Illusztrációs és 
képregényrajzoló 
pályázati kiírás

  

Birkózó hírek
Jászapáti Gyermek Gála, Up korcsoport és Diák II. verseny 

május 20.

I. helyezettek: Gaál Róbert,Gyenge Milán

II.helyezettek: Vass László,Szőke István,
Biró Péter

III. helyezettek: Papp Félix,Kiss Attila,
Kiss Csaba

Gratulálunk a versenyzőinknek!

Kiss Kálmán Mesteredző, Juhász József edző.
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Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

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

Az alábbi tevékenységi körökben állok a 
Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére:

- polgári, munkajogi, családjogi és 
válóperek

- elektronikus cégalapítás és 
változásbejegyzés

- cégek peres és peren kívüli jogi 
képviselete

- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási 
eljárásban képviselet

- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás

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

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Fizetett hirdetés Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés
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