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Sinka István: 
Üdv néked Ifjúság!

 

Üdv néked Ifjúság! 

Üdvözlégy magyar nép,

ki lángban és vérben 

születtél meg újra

három nagy éjszakán 

vad ágyúdörgésben!

Melyik nép írta fel 

mostanában nevét

így, hogy aranyat adott 

kezébe Isten ujja?

S mely nép beszélt így 

az önmaga nevében,

mint angyal, mikor 

a harsonát fújja?

Bús igájának fájára írja hát,

s mint annyiszor 

a megsárgult ezer évben

vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

 

Buda, 1956. október 26.
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2017. OKTÓBEROktatás

Negyed  századdal  ezelőtt,  1992  szeptemberében  kezdte  meg 
működését  a  Túrkevéért  Alapítvány  által  életre  hívott  Egressy 
Béni Zeneiskola.
A 2017/2018-as tanévnyitót, sorrendben a 26-at, 2017. szeptember 
6-án nyitottuk meg.

Az Egressy Béni Zeneiskola 26. tanévnyitója

Szinte tapintható volt az ünnepi hangulat a jelen lévő növendékek, 
azok családtagjai és a zeneiskolánk működését figyelemmel 
kísérők  arcán.  Egy  intézmény  életében  a  25  év  nem  mondható 
soknak, de akik bábáskodtunk megszületésénél és jelen voltunk a 
negyed század történéseinél, elmondhatjuk: a semmiből jött létre 
ezen  intézmény,  beleépült  a  város  oktatási-kulturális  életének 
rendszerébe.

Zeneiskolás növendékeink közül, akik a kezdetektől tanulhatták 
a zenét, többen ma már gyermekeiket kísérik intézményünk falai 
közé, s örülnek a pillanatnak, amikor gyermeküket látják egy-egy 
hangszeren játszani, öröm-zenélni.
Több  egykori  növendékünk  választotta  élethivatásnak  a  zenei 
pályát, s örömmel jár vissza az alapokat adó intézménybe, 
megosztani munkája során szerzett élményeket, tapasztalatokat.
Növendékeink a zenei tudás mellett meghatározó 
személyiségfejlődésen is átesnek, hála az oktató pedagógusainknak, 
akik türelemmel és szeretettel nevelik őket a szépre, jóra, mind 
arra, ami majdani felnőtt életükben is érték lesz számukra.
Külön  öröm,  hogy  korábbi  növendékeink  közül  többen  is  már 
tanárként dolgoznak intézményünkben.
Eredményesen működik az ovis csoportunk is.
A túrkevei anyaintézményben és a két telephelyen – Kengyelen és 
Kétpón- összesen 105 növendék kezdte meg tanulmányait a idei 
tanévben, 11 pedagógus irányításával.
A zongora, a gitár és az ütős hangszerek mellett az idei évtől a 

vonós tanszakon a gordonka és elektroakusztikus zene/klasszikus 
szintetizátor oktatása is megkezdődött.
Az önkormányzati tulajdonú épület Széchenyi utcai nyílászáróit 
a tulajdonos újakra cserélte. Természetesen a következő 
esztendőben a többi nyílászáró cseréjére is szükség lesz.
Tervek között szerepel a hangszerállomány bővítése is…

A negyed százados születésnapon köszönöm mindazoknak, 
akik munkánkat segítették, figyelemmel kísérték, mindezzel 
hozzájárultak városunk értékeinek bővüléséhez.

dr. Szabó Zoltán
kuratóriumi elnök, alapító, fenntartó
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Október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából köszöntő 
műsorra  került  sor  a  Madarász  Károly  Művelődési  Házban. 
Az ünnepségen Vida Tamás polgármester úr és Szabó 
Attila  képviselő,  az  Idősek  Otthona  vezetője  köszöntötte  a 
megjelenteket és a város 95 évesvagy annál idősebb polgárait: 

az idén 98 éves Szabó Pálnét, 95 éves Szabó Lajosnét és Tóth 
Istvánnét. A  meghívottak  közül,  többen  nem  tudtak  eljönni, 
őket  később,  otthonukban  köszöntötték:  a  97  éves  Balogh 
Sándort, Nagy Margitot, Piszár Jánosnét, Debreczeni Lajost, a 
96 éves Szabó Károlynét, a 95 éves Bíró Antalnét. 

Kiss László: 
Fogyó idő

Elfogyunk lassan, mint a gyertyaszál
Ezt Petőfi is megírta már.

Elszalad az idő velünk
És késő mire felébredünk.

Rám szakad hetvenegy évem
Lelassul az érverésem.

Gyengülnek az életjelek,
S ha nem vigyázok, eltévedek.

Nem úgy forog az eszem se,
Ezen töprengek merengve.

Mit csináltam jól, vagy rosszul,
Mit a végzet rajtam bosszul.

Mert tehettem volna mást is,
Jó lehetne ez a láb is,

Ha a helyes úton járok,
Nem a kedvezőbbre várok.

Nehéz ezt már megítélni,
Ily távlatból visszanézni.

Lényeg az, hogy van családom,
És a halált még nem várom.

Élem éltem, ahogy tudom,
Nem győzhet le a fájdalom.
Segít rajtam fiam- menyem,
Két unokám játszik velem.

Szebbé teszik a világot, 
Amit magam előtt látok.

Ezt én nekik megköszönöm,
Mellettük az élet, öröm.

Jó hangulat és derű az Idősek Napján

A  köszöntés  utáni  műsorban,  fellépett  Merényi  Nicolette  és  Kiszely  Zoltán,  a 
Szegedi Nemzeti Színház művészei, valamint Éles István humorista. Az énekesek 
tánccal is fűszerezett fergeteges előadása és Éles István elragadó humora jó 
hangulatot  teremtett,  a  közönség  vastapssal  jutalmazta  a  művészeket.  Köszönjük 

a  közönségnek,  hogy  megtisztelték  rendezvényünket,  köszönjük  Túrkeve  Város 
Önkormányzatának támogatását, mellyel meg tudtuk valósítani ezt a rendezvényt. 
Minden idős embernek, Kiss László túrkevei versíró kedves költeményével kívánunk 
jó egészséget és derűs napokat!

Kovács István igazgató
Madarász Károly Művelődési Ház ás Városi Könyvtár
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2017. OKTÓBERFinta Múzeum

A  Janus  Pannonius  Költészeti  Nagydíj  átadásához  kapcsolódó 
rendezvénysorozat keretén belül került sor a „Finta Sándor 
Brazíliában”  című  tárlat  megnyitására  az  Országos  Széchényi 
Könyvtárban. Szőcs Géza, a Magyar PEN Club elnökének 
közvetlen  felkérésére  a  kiállítást  a  Finta  Múzeum  rendezte.  A 
megvalósítást  a  rendező  szervezetek  és  a  helyszínt  biztosító 
intézmény mellett a Miniszterelnöki Hivatal is támogatta. A tárlat 
a Költészeti Nagydíj idei kitüntetettje Augusto de Campos brazil 
költő tiszteletére került megnyitásra szeptember 21-én.
A kiállítás 2018-ban megtekinthető lesz a pécsi Vasarely 
Múzeumban és a túrkevei Finta Múzeum Vadász Pál 
Kiállítótermében is.

Finta Sándor kiállítás 
az  Országos Széchényi 

Könyvtárban

 Magyarország első szobormúzeuma fél évszázados 
múltra tekint vissza. Alapítására korábban, 1951-ben került sor. 
1967-ben vette fel a múzeum a Finta nevet a szobrásztestvérek 
tiszteletére.  Az évforduló alkalmából  Túrkeve  Város Napján 
nyílt kiállítás a „Triumvirátus” alkotásaiból a Vadász Pál 
Kiállítóteremben. A tárlat legkülönlegesebb darabja Finta 
Gergely két puttó által tartott virágtartója – ami erre az alkalomra 
lett restaurálva – utoljára 1940-ben volt kiállítva a Túrkevei Úri 
Kaszinóban. 
 Ugyanekkor került sor a „Finta testvérek élete és 
művészete képekben” című kötet bemutatójára is, melyet Takács 
Mihályné ismertetett a megnyitót követően. A könyv Egri Mária: 
A Finta testvérek élete és művészete című művének képes 
folytatása,  de  önállóan  is  tartalmas  kiadvány,  amely  röviden, 
szövegesen is ismerteti a „szobrásztriumvirátus” életútját.  A 
kiadvány  megvásárolható  a  Finta  Múzeumban  és  a  Vadász  Pál 
Kiállítóteremben.

A Finta Múzeum fél évszázada

A  Magyar  Hollywood  Tanács  Korda  Sándor  születésének  124. 
évfordulója alkalmából tartott előadássorozatot szeptember 16-án 
a Finta Múzeumban „A Túrkevei filmmogul...” címmel. Pannoniay 
Boglárka  filmrendező  a  Magyar  Hollywood  Tanács  munkáját, 
Hubay Gergely filmesztéta Korda Sándor életútját és filmes 
tevékenységét mutatta be. Mitev Viktor elsőfilmes tapasztalatait, 

hollywood-i  nagyfilmekkel  és  sztárokkal  kapcsolatos  élményeit 
ismertette.  Az  eseményen  Túrkeve  városa  és  a  Finta  Múzeum 
a Magyar Hollywood Tanács aranyfokozatú együttműködő 
partnereként vehetett át díszoklevelet. Az előadásokat követően a 
résztvevők koszorút helyeztek el Korda Sándor szobránál.

Hollywood Túrkevén
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Finta Sándor 1920. július 26-án a SOFIA nevű hajó fedélzetéről 
lépett  Brazília  földjére.  „Néhány  hónappal  később  megnyertem 
egy nyilvános pályázatot, melyet a Rio de Janeiro-i sportklubok 
írtak ki az „Erő szobrá”-nak megmintázására, hogy a függetlenség 
százéves fordulója alkalmából felajánlják a nemzetnek. Én 
nyertem meg a pályázatot szobortervemmel...” – emlékszik vissza 
a Pesti Hírlap 1929. július 13-i riportjában erre az időszakra. – Az 
erőtől duzzadó, gigantikus, fehér gránit férfialak a riói Fluminense 
Football Club elé került.
        Ennek a pályamunkának, és a még hazulról hozott vázlatoknak, 
fényképeknek alapján megbízták a magyar művészt a centenáriumi 
világkiállítás szobrászati munkálatainak vezetésével. Alkalmazása 
alatt elkészítette a kiállítás monumentális főkapuját, a bejárat két 
oldalára a két magyar vezér: Botond és Lehel hatalmas alakját. 
Emellett irányította a szobrászati és díszítő munkákat; és rengeteg 
vázlatot  készített.  Pozíciója  egyre  több  megrendelést  biztosított 
számára. 
Az 1922 novemberében megnyitott centenáriumi képzőművészeti 
kiállításon 19 különböző alkotással szerepelt. A Rio de Janeiro-
hoz közel eső Petropolis Sacre Coeur templomnak timpanonján 
megmintázta Krisztus születését, II. Don Pedro, az utolsó császár 
katedrálisára 12 kariatidát készített. Emellett portrék, plakettek, 
különböző  plasztikák  jelzik  brazíliai  tartózkodását.  Pályaművet 
nyújtott  be  a  corcovadoi  Krisztus  és  a  „Rediradas  da  laguna” 
emlékmű elkészítéséhez is, de az első helyet nem sikerült 
elnyernie.
  Finta  Sándor  romantikus  természetét  követve,  sokat  barangolt 
az őserdők tájékán. Megismerkedett a bennszülöttekkel, és nem 
csak  kitűnő  modelleket  talált  indián  barátaiban,  de  történeteik, 
legendáik  megtermékenyítették  írói  fantáziáját  is.  Később  írói 

Finta Sándor Brazíliában

A túrkevei filmmogul c. rendezvényre 
szólt a Magyar Hollywood Tanács, a 
Túrkeve Város Önkormányzata és a Finta 
Múzeum meghívója 2017. szeptember 16-
án 16 órára a Finta Múzeumba.
A filmmogul – Korda Sándor – 124 éve a 
túrkevei Pásztópusztán született.  A Magyar 
Hollywood Tanács nemes célt tűzött 

munkásságában helyet kapnak ezek a brazíliai élmények, többek 
közt  a  „Secret  of  the  Great  Monkey”  című  könyvének  témája, 
sőt  Ita  Giba  indián  főnök  hőse  is  ebben  az  időszakban  szerzett 
emlékeire, ismeretségére utal.
 A  Rio  de  Janeiro-i  magyar  konzulátus  1923.  február 
17-én  állította  ki  az  útlevelet  Finta  Sándor  szobrászművész  és 
felesége Kántor Katalin iparművész számára, amellyel az USA-
ba  indultak. A  brazíliai  években  szerzett  tapasztalatok  azonban 
továbbra is meghatározták irodalmi és szobrászati tevékenységét.
  A Finta Múzeum az Országos Széchényi Könyvtárban 
rendezett tárlata elsősorban az alkotó brazíliai korszakát mutatta 
be, de bepillantást engedett a magyarországi és a későbbi USA-
ban töltött éveibe is.

A „TÚRKEVEI FILMMOGUL”
maga elé, nevezetesen, hogy munkatársai 
ellátogatnak a magyar származású 
világhírű filmesek szülőhelyére. Így 
városunkban üdvözölhettük Pannoniay 
Boglárka  filmrendezőt  és  Hubay  Gergely 
filmesztétát.
Vida  Tamás  polgármester  köszöntötte  a 
jelenlévőket, majd Bokor Balázs a Magyar 
Hollywood Tanács  elnöke  video  üzenetét 
láttuk, mellyel megnyitotta a rendezvényt. 
Pannoniay  Boglárka  előadása  a  Magyar 
Hollywood Tanácsról és a Korda 
filmekről  szólt.  Hubay  Gergely  előadása 
A Korda fivérek Túrkevétől Hollywooodig 
címmel  hangzott  el.  Ezt  követően  filmes 
szakemberek beszélgettek Kordáék 
örökségéről.
A  rendezvény  a  Széchenyi  utcai  Korda 
Sándor szobornál koszorúzással ért véget. 
A Túrkevéért Alapítvány koszorúján ez a 
Bloch gondolat olvasható: „A kép fölötte 
áll a szónak, amennyiben nem csupán 
megértésünkhöz szól, hanem hatalmába is 
kerít.”
A legfiatalabb Korda- testvér, Vince 1979-

ben  hunyt  el.  Képeit  1971-ben  Túrkevén 
kiállításon láthattuk. 1978. dec. 18-án még 
elküldte  újévi  jókívánságait  Gaál  Sándor 
művelődési osztályvezetőnek címzett 
képeslapon, ám néhány nappal ezután 
1979.  jan.  4-én  elragadta  őt  a  halál.  A 
Korda  Filmhét  rendezvényein  kegyelettel 
emlékezett  rá  a  szülőváros  lakossága  és 
a Filmhetet jelenlétükkel megtisztelő 
vendégek.
Korda Vince 1927-ben Párizsban fest képet 
József Attiláról. Attila a készülő arcképről 
így ír nővérének, Jolánnak: „Korda Vince 
fest  most  különben,  a  kép  gyönyörűnek 
ígérkezik,  de  nem  én  /  érzésem  szerint/, 
hanem egy megdöbbentően szuggesztív 
félhülye van a vásznon eddig. S az a 
rémes,  hogy  nagyon  hasonlít  hozzám.”A 
filmmogul, Sándor, a festő és díszlettervező 
öccse Vince és József Attila…
Lám, milyen megtisztelő és felemelő 
érzés tudni, hogy a Korda-fivérek bölcsője 
Túrkevén, Pusztatúrpásztón ringott…

Csajbók Ferencné
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A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 7. osztályos tanulója 
Simon Évike óvodás kora óta jár az Egressy Béni Zeneiskolába. 
Pujov Jenő igazgató úr szolfézst és éneket tanít kezdetek 
óta a szorgalmas diáknak. Hangszeres tanulmányait Balogh 
Ottó tanár úrnál kamarazenében, furulyával kezdte, majd 
főtárgyként a klasszikus klarinéttal ismerkedett meg. Rövid idő 
alatt elkápráztatta a közönséget ügyes játékával. Zeneiskolai 
szerepléseinél Halusz Katalin tanárnő az állandó zongorakísérője. 
 Az általános iskola felső tagozatán Szíjártóné Kun 
Zsusza tanárnő figyelt fel a tehetségére. Eredményesen segítette az 
énekversenyekre való felkészülésben és az iskolai szerepléseknél 
egyaránt.  Zsuzsa  néni  több  műfajban  engedte  a  próbálkozást. 
Időnként természetesen nem lehetett elkerülni a kötelező dalokat.
 2017 tavasza és nyara nagyon sikeres volt Évike számára. 
Részt vett az Egressy Béni Zeneiskola növendékeként a Megyei 
klasszikus  fafúvós  versenyen,  ahol  4.  helyezést  ért  el.  Ennek  a 
szép  eredménynek  méltán  örült  a  sokoldalú  zenésznövendék 
és  tanárai,  hiszen  csak  2  éve  tanul  ezen  a  hangszeren. A  Jász- 
Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Intézetáltalszervezett 
népdaléneklő versenyen a Túrkevei Petőfi Sándor Általános 
Iskola képviseletében szerzett „arany minősítés”-t.  A rangos 
elismerés mellé szakmai tanácsokat is kapott az ügyes versenyző. 
A megmérettetések sorában a KÓTA- Magyar kórusok, zenekarok, 
népzenei- és népi énekesek szövetsége- szervezésében volta 
térségi minősítő, ahol kiváló énekes minősítést kapott felnőttek(!) 
között. Május elején az Országos gyermek és ifjúsági népzenei 
versenyre kapott meghívást a korábban elért eredményei alapján. 
Ezen  a  versenyen  az  „aranycívis  minősítés”  és  különdíjként  5 
napos  tehetségtábor  a  debreceni  Szeredás  együttessel  boldog 
tulajdonosa lehetett a fáradhatatlanul versenyző diáklány. 
Időközben érkezett még egy meghívás Gödöllőre a Magyar 
Folklór  Szövetségtől,  a  Művészetek  házában  dolgozó  Szigeti 
József tanár úrtól egy néptánc és népzenei versenyre, fesztiválra. 
Itt a Fölszállott a páva gyermek versenyzői között volt versenyben 

Zenei jutalomtáborokban járt a „kevi kispacsirta”
a túrkevei népdalénekes leányzónk. Magas volt a szakmai mérce, 
de szerencsére ennek ellenére sikerült ezüstminősítést szerezni, és 
mellé az egyik zsűritag különdíját is: egy hatalmas csokitortát és 
egy énekiskolai könyvet,amiből későbbiekben tanulhat.
 A  sok-sok  verseny  mellett  természetesen  zajlottak  az  általános 
iskolai hétköznapok és szereplések. Megtiszteltetés volt májusban 
a Kevi Juhászfesztivál megnyitóján énekelnie, majd az országos 
televízióból ismert Szabó Bencével a „Kicsi sztárokban” a 
nagyszínpadon a közös fellépés, valamint a zeneiskolával a 
szereplés a Liget színpadon.
A  zenei  sikersorozat  folytatódott  a  tanév  befejezése  után  is. 
Püspökladányban egy nemzetközi népzenei versenyen újabb 
„arany  minősítéssel”  lett  gazdagabb  Évike  és  egy  különdíjjal, 
amely  a  7  napos  nemzetközi  Csutorás  táborban  való  részvételi 
lehetőséget jelentette Örkényben. A díjat Birinyi József, a 
Hungarikum Bizottság elnöke, a KÓTA társelnöke, néprajzkutató, 
népzenész adta át.
Évike számára a nyár legemlékezetesebb pillanatait jelentették a 
jutalomból kapott zenei táborok. Először Debrecenben, a Szeredás 
népzenei együttessel tanulhatott énekelni és zenélni. Örkényben, 
a  második  jutalom  táborban  Birinyi  József  tanár  úr  vezetésével 
nagyon jó tanároktól lehetett népdalokat, zenét, népi hangszeres 
muzsikát  tanulni.  Ráadásul  táncház  volt  naponta  és  nagyon  jó 
családias  hangulat.  A  Csutorástáborban  volt  még  tűztánc,  vízi 
tánc,  örömzenélés,  lovaskocsikázás,  bútorfestés,  népművészeti 
tárgyak készítése. Mindenki talált magának kedvére valót, senki 
nem unatkozott. A Kárpát-medence több országából 200 résztvevő 
lehetett 7 napig együtt! 
 Mindkét táborban nagyon jó barátságok szövődtek, amelyeket az 
idő és távolság sem szakított meg. Útravalóul népzenei anyagot 
és  kottát  is  magával  hozhatott  az  ügyes  petőfis  és  zeneiskolás 
diákunk, aki igazán kedvet kapott a népi énekléshez, a népzenéhez, 
a néptánchoz.
Szép és eseménydús nyarat mondhat magáénak Évike. 
Becsületesen megdolgozott érte, igazán megérdemelte a dolgos, 
eseménydús, nagyon hasznos zenei táborokat.
A szép sikerekért Évike, a felkészítő tanárai és a szülei együttesen 
dolgoztak  meg.  Nem  jöhetett  volna  azonban  létre  ez  a  sikeres 
időszak, ha nincsenek a segítő tanárok- Szíjártóné Zsuzsa néni, 
az  Egressy  Béni  Zeneiskola  tanárai,  a  Korda  Vince  Alapfokú 
Művészeti  Iskola  igazgatója  és  Kalmár  Istvánné  Erzsike  néni, 
aki  a  szebbnél  szebb  ruhákat  biztosította.  Meg  kell  említeni 
Janó Valéria kisújszállási tanárnőt is, aki május óta segíti 
Évikét hangképzésben, a fellépésekre történő felkészülésben. 
A  „Túrkeve  autó”-  Köteles  Róbert  és  felesége-  a  fellépésekre 
eljutáshoz biztosított támogatásként nagy örömmel személyautót. 
A támogatók között meg kell még említeni Kántorné Bíró 
Emília  képviselő  asszonyt,  Kovács  Istvánt,  a  Madarász  Károly 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetőjét és feleségét, 
valamint Koós Róbert rendőrparancsnokot.
Évike nagy szeretettel és hálával köszöni meg a családja nevében 
is a fentiekben felsorolt segítségeket, hiszen asok kedves ember 
támogatása nélkül nem sikerült volna elérni a szép eredményeket, 
nem lehetett volna részese egy ilyen csodás nyárnak. 
A  tőle  megszokott  szerénységgel  elmondta,  hogy  továbbra  is 
vannak  tervei  az  énekléssel,  és  reméli,  hogy  az  iskoláinak  és  a 
Túrkevének újabb sikereket tud majd hozni!
Útravalóul Kodály Zoltán szavai adjanak erőt, hitet Évikének:
“Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, 
amely átsegíti őt a bajon.”
Bajok ne legyenek, csak további szép zenei sikerek!

Nagyné Bedő Ildikó
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                             Oktatás

Az  idei  tanévet  rögtön  egy  kirándulással  kezdtük.  Szeptember 
második hetében három napot voltunk Erdélyben Timi nénivel, 
Viktor bácsival, Bence bácsival és a Tiszteletes úrral.Torockóra 
kb.  hét  óra  hossza  alatt  értünk  oda.  A  buszon  bohóckodtunk 
és nagyon jól éreztük magunkat. Miután megérkeztünk a 
szállásra  hegymászással  kezdtük.  Reggel  korábban  keltünk  a 
megszokottnál,  de  megérte  hisz  gyönyörű  volt  mikor  rá  sütött 
a nap a Székelykőre. Megreggeliztünk, a lányok csináltak 
szendvicset az útra. Elindultunk a parajdi sóbányába, ahol volt egy 
mini vidámpark és sósziget is csónakázással. Lehetett vásárolni 
és  emléktárgyakat  venni.  Utána  következett  a  Tordai  hasadék.
Egy kis erdőn keresztül jutottunk el a hasadékhoz. Kötélhídokon 
és falon kifeszített kötélbe kapaszkodva értünk célba. Majdnem 
teljesen  eljutottunk  a  hasadék  végére,  amikor  Viktor  bácsi  és 
Tiszteletes úr elmesélték László király és a  Tordai hasadék 
mondáját, miszernit László serege ádáz harcot vívott, majd kürt 
hangjára  a  visszavonulót  fújtak  és  a Tordai  hegyre  menekültek 
fel a magyarok, László király márcsak Istenben bízhatott. Mikor 

László király a lovával ugratott egyet akkor a föld kettészakadt 
alatta.
Nagyon sajnáltuk, hogy az idő hiánya miatt nem tudunk eljutni 
teljesen a hasadék végéhez. Fáradtan értünk vissza a buszhoz, de 
nagyon jól éreztük magunkat
Aznap este még bementünk a faluba, csapatjátékot játszani. 
Ennek a programnak az volt a lényege,hogy csapatokra osztottak 
bennünket  ,  kaptunk  egy  térképet  és  hozzá  jónéhány  kérdést  a 
falu múltjáról , amikre az ott élő emberektől kellett megkérdezni 
a választ . A harmadik, vagyis az utolsó napon hazafelé jövet még 
benéztünk Nagyszalontára a múzeumba. Megálltunk vásárolni is 
mielőtt hazaértünk volna. Visszafelé is nagyon jól szórakoztunk. 
Bár a családunk már nagyon hiányzott. Sok vicces dolog történt 
és  rengeteg  érdekes  információt  tudtunk  meg.  Örülök,  hogy 
részt vehettünk ezen az úton. Köszönjük tan árainknak az egész 
kirándulást. Nagyon jó élmény volt.

Bodó Tímea, Deák Gréta Eszter, Ábrahám László
Kaszap Nagy István Református Általános Iskokla, 7. osztály

HATÁRTALANUL - Élménybeszámoló

Kutatók Éjszakája 2017. szeptember 29.

A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és 
Óvoda  tanulói  a  Debreceni  Egyetem,  idei  Kutatók  Éjszakája 
rendezvénysorozat programjaira látogattak el.
Szemtanúi lehettünk a katasztrófavédelem szakemberei által 
szimulált diszkó balesetnek. Megfigyelhettük a szakszerű 
együttműködést a rendőrség, mentők, tűzoltók és a helikopteres 
mentő között. 
Megtudtuk, hogy a mindennapjainkban előforduló, a konyhában 
is megtalálható „vegyszerekkel” hogyan lehet varázslatos 
kísérleteket végezni.
A  mesék  világa  programon  az  ügyes  kezűek  papírrózsát,  pártát 
készíthettek, megismerkedhettek a sárkány elleni sárkányfűvel. A 
kreatív tevékenységek, készségfejlesztő 3D nyomtatott játékok is 

kellemes időtöltést nyújtottak.
Az informatika karon bepillantást nyertünk a 3D nyomtatás 
világába.  Egy  program  segítségével  láthattuk  hogyan  lehet  a 
monogramot térben modellezni, és hogy hogyan lesz a digitális 
modellből  kézzelfogható  tárgy. A  virtuális  valóság  jellemzőiről 
hallgattak előadást az iránta érdeklődők. 
A  péntek  délután  számunkra  is  megmutatta,  hogy  a  kutatók 
sokfélék, lehetnek laborban dolgozó, fehér köpenyes, szemüveges, 
kissé  szórakozott  professzorok,  de  lehetnek  álmodozó  fiatalok, 
dinamikus középkorúak, férfiak és nők is egyaránt.
Talán egyszer közülünk is lesz majd valaki, aki az emberiséget 
előre vivő új ötletek létrehozásán munkálkodik.

Szabóné Debreczeni Ildikó
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A Ford  Karrierpogram  azért  jött  létre,  hogy  a  szakmailag 
képzett szakemberek elkötelezettek legyenek a szakmájuk iránt. 
Így valóban karriert futhat be egy jó szakember!

A Ford Karrierprogram több lehetőséget biztosít a szakmai 
fejlődés támogatására: 

A tanulók
- e-learning kurzusok keretében ismerkedhetnek meg a korszerű 
járműtechnikával.
- kihelyezett tanórák keretén belül gyakorlatiasabb tudásra 
tehetnek szert.
- szakmai bemutatókon, nyílt napokon a legmodernebb 
technológiákkal találkozhatnak (pl. hibrid technológiák)
- munkalehetőséget kaphatnak.

Az iskola számára pedig mindezeken felül korszerű Ford 
komponenseket biztosítanak.
Így  e  program  keretében  szeptember  27-én  iskolánkban  járt  a 

Szakmai támogatás a 21.században
Ford  Közép-  és  Kelet-Európai  Kft.  képviselete.  Először  egy 
előadással és egy interaktív játékkal kezdődött a program, ahol 
a diákok nemcsak új ismeretekkel, hanem jutalomként szolgáló 
kisebb  Ford  ajándékokkal  is  gazdagodhattak.  Majd  pedig  az 
iskolánknak ajándékozott komplett nyomatékváltó átadására 
került sor.

A Karrierprogram egy kiváló lehetőség azoknak az ambiciózus, 
leendő szakmájuk iránt lelkes diákoknak, akik szeretnének a jövő 
legjobb szakembereivé válni. A program segítséget nyújt abban, 
hogy a szerelő tanulók hasznos tudásanyaggal gazdagodjanak és a 
legmodernebb technológiákon fejlesszék képességeiket.

Túrkeve mellett az országból még egy szolnoki, debreceni, pécsi 
és egy dunaújvárosi iskola vesz részt programban.

A KSZC Ványai  Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája  az  idén  is  sikeresen  pályázott  az  „Igazolt 
hiányzás”  elnevezésű  Erzsébet-tábor  programra.  20  diák  és  két 
kísérő tanár vett részt a zánkai táborozáson.
A tábor mintegy 200 hektáron terül el a Balaton partján. Igényesen 
felújított  üdülőházak,  színes  programok,  haditechnikai  kiállítás, 
kalandpark  szolgálja  a  gyerekek  kikapcsolódását.  Tanulóink  és 
kísérőik jól érezték magukat. Az első napon a hideg víz ellenére 

a  bátrabbak  a  Balatonba  is  bemerészkedtek.  Sajnos  az  időjárás 
kedvezőtlen  alakulása  miatt  a  szervezett  programok  egy  része 
elmaradt, azonban a Balaton minden időben, minden évszakban 
tud élményt nyújtani, maga a tó látványa, és a tihanyi apátság, az 
onnan elénk táruló panoráma… 
Remélhetőleg jövőre ismét sikeres lesz a pályázatunk és el tudnak 
tölteni  tanulóink  néhány  felejthetetlen  napot  a  Balaton  partján, 
hogy előbb-utóbb mindenki eljusson a magyar tengerhez! 

Ványaisok a Balatonnál
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Már az ötödik mérkőzés megrendezésére került sor 2017. 
szeptember 23-án, a megye III. osztályú felnőtt labdarúgó 
bajnokság kiírása szerint. Visszatekintve, Túrkevéna mérlegünk 
nagyon  biztató.  Ugyanis  az  eddigi  két  hazai,  és  a  szintén  két 
idegenbeli  mérkőzésünk  győzelemmel  végződött.   Az  időjárást 
tekintve ezen a borongós délutánon a nap még erőlködve 
ugyan,de szintén jelen volt a mérkőzés elején. A vendégcsapat, 
Jászapáti  autóbusza  a  mérkőzés  kezdetén  még  a  késő  nyári 
napfényben sütkérezve parkolt a sportpályánk udvarán, azonban a 
félidő szünetében már kettős szivárvány díszítette hátterét.Vagyis 
közben eleredt, éskitartóan esett az eső. De mi is történt az első 
félidőben? Kezdés után csatáraink ügyes próbálkozásait láthattuk, 
és  Suszter  Feri  merész  tizenhatoson  belüli  próbálkozását  csak 
szabálytalanul tudták megakadályozni. Örömujjongásunk, és 
Laskai Karcsi 11-esének értékesítése után már is 1:0-ra vezettünk. 
Az első félidő hátralévő részében (mivel az eső ekkor még nem 
esett) a remekül debütáló pályánkon nagyon szépen szőtték 
támadásaikat játékosaink. Persze ahogy az lenni szokott, az 
ellenfél  rövid  figyelmetlenségünket  kihasználva,  kiegyenlített. 
Félidőben tehát az eredmény 1:1
A második félidőt az eső okozta irreális körülmények jellemezték. 
Azaz  a  csúszkálás,  az  ütközések  megítélése  stb.  Azt  azonban 
feltétlenül  megjegyzem:  Rékasi  Imivel,  a  kapusunk  papájával 
Gulyás Imivel, és a Túrkeve ifi csapat edzőjével, Magos Vilivel 
azon szurkoltunk a szakadó esőben, hogy a foci törvényszerűségét 
figyelembe véve nehogy a sok helyzetünk megbosszulja magát, 
és  elveszítsük  a  mérkőzést.  Ekkor  márvégig  mi  támadtuk,  volt 
olyan támadás befejezésünk is, amikor az ellenfél kapusbravúrja 
fosztott  meg  bennünket  a  győzelemtől.Így  azután  volt  kapufán 
csattanó fejesünk, lesnek ítélt így meg nem adott gólunk, illetve 
voltak parázs jelenetek, izgalmak, de a lényeg, a veretlenségünket 
döntetlennel ugyan, de megőríztük. Egy fontos dolog még!
A mérkőzés első,napfényes perceiben, a túrkevei labdarúgó 
szakosztály szakmai igazgatója Kormos János jött oda hozzám, és 
említette: Józsi! Segíts abban, hogy még a rossz idő beállta előtt, 
tényleg  legyen  egy  igazi,  hiteles  pályaavató  ünnepség,  amely 
méltó ugrókő lehetne, a most lelkiismeretesen harcoló csapatunk, 
és  a  jövő  túrkevei  labdarúgó  játékosainak  szeme  előtt.Ezért, 
korábban a TVSE elnök Urbán Mariannaltörtént egyeztetés, és az 
ezt követő beszélgetések után született döntést szeretném itt most 

Meghívó
Volt túrkevei labdarúgók, szurkolók, hozzátartozók, Keviek és 

elszármazottak, kedves labdarúgást kedvelők!
A Túrkevei Városi Sportegyesület (TVSE) valamint a 

labdarúgó szakosztály vezetése nevében sok szeretettel 
meghívunk mindenkit 2017. október 28-án a 

Túrkeve-Berekfürdő mérkőzés előtt 11 órától megrendezendő 
Öregfiúk labdarúgói közötti mérkőzésre,

melyet méltó, pályaavató rendezvénynek szán a helyi 
sportvezetés. Találkozás a városi sportpályán 10 órakor. 
A rendezvényt követően 16 órától önköltséges formában 

vacsora a Hellas vendéglőben. Közben taktikai megbeszélés és 
a mérkőzés értékelése a megtett lépések alapján.

Az öregfiúk Kormos Jánosnál a +36/70-374-76-64 
telefonszámon jelentkezhetnek játékra. 

Mindenkit szeretettel vár a városi sportvezetés!
Hajrá Túrkeve!

Pályaavató - 2017. október 28.

közzé tenni.
A Túrkeve Városi Sportegyesület (TVSE) valamint a labdarúgó 
szakosztály vezetése nevében sok-sok szeretettel meghívunk 
mindenkit 2017. október 28-án a Túrkeve-Berekfürdő mérkőzés 
előtt 11-órától megrendezendő, hajdan ugyanilyen hősként 
harcoló,  mára  öregfiúk  közötti  labdarúgó  mérkőzésre,  melyet 
méltó, pályaavató rendezvénynek szán a helyi sportvezetés. Azt 
hiszem,  büszkén  helyeselné  most  ezt  Pápai  Karcsi  bácsi,  Soós 
Lajos bácsi, Rieger Józsi bácsi, és végeláthatatlanul sorolhatnám 
a sok-sok,volt sportszerető Túrkeveit. Viszont még sokan élünk, 
emlékezünk.  Viszloczki  Kálmán,  Szamosfalvi  Sanyi,  Mlcoch 
Feri (Pasla), Tisza Pista bácsi, Négyesi Lajos, S Nagy Zoli,régi 
és  új  szurkolók  és  még  sokan  mások.Gyertek,  találkozzunk! 
Az ünnepélyes pályaavató mérkőzés előtti egy perces néma 
csendre mindannyian jelenjünk meg! Így élő bizonyítékkal 
szolgálhatunk az elmúlt több mint 100 év, nem hiábavaló túrkevei 
labdarúgó  törekvéseinek  igazolására.  És  ha  a  régi  idők  sikerei 
alkalmából  összejöttek  elődeink  ünnepelni,  akkor  mi  is,  mosta 
jelenlétünkkel példát mutatva fejezhetjük ki a feljebbjutást 
elősegítő összetartást,és egyben jelezhetjük a jelen és a jövőbeli 
labdarúgóink  felé  elvárásainkat.  Így  fogják  tudni,hogybízunk 
bennük, és a jó szereplésükben. Hajrá Túrkeve!       Bartha József
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A Reformáció 500. évfordulója
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Egyesületünk  a  Nemzeti  Tanyafejlesztési 
Program során elnyert „Hazai és 
nemzetközi kapcsolatok kialakítása a 
tanyasi lakosság gazdasági működése 
érdekében.”  című  pályázatán  belül  újabb 
működő tanyákat látogatott meg az elmúlt 
hónapban is. 

Tanyagazdaságok

A tanyabejárások alkalmával 
szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a 
régi gazdag tanyavilágból jórészt csak az 
utak  mellett  épült  tanyák  maradtak  meg. 
Mivel a külterületek nagy részére a földes 
utak  a  jellemzők,  az  időjárási  viszonyok 
befolyásolják megközelíthetőségüket. A 
legfőbb  gondok  közzé  az  előbb  említett 
megközelíthetetlenség,  a  rossz  ivóvíz,  a 
villany  hiánya  és az öntözési  nehézségek 
tartoznak.    

Tanyagazdaságok fejlődési lehetőségei
Útjaink során több ízben tapasztaltuk, 
hogy  a  tanyán  élők  fejlesztésekre  ritkán 
vagy  egyáltalán  nem  tudnak  saját  forrást 
elkülöníteni, ezekben nyújt segítséget 
például a Nemzeti Tanyafejlesztési 
Pályázat. Több meglátogatott tanyai lakos 
adott be és nyert is el ilyen jellegű pályázatot, 
tapasztalatuk minden alakalommal pozitív 
volt. Nehézséget a pályázat írása nem 
okozott, a mellékletek vagy az elfogadható 
árajánlatok voltak azok, amelyek 
nehezítették  a  pályázat  beadását,  viszont 
ezek  a  gondok  is  megoldhatóak  voltak. 
Egyrészt a pályázatkezelő már pontos 
mintát biztosít az árajánlatokhoz, valamint 
az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak 
rendkívül segítőkészek voltak a pályázatot 
benyújtók szerint is, tehát érdemes a 
pályázati lehetőségeket igénybe venni, 
nem hiába évről évre nagyobb a pályázók 
száma.

Értékesítés, vásárlói szemlélet
A  digitális  világ  kialakulásával  változtak 
a  vásárlói  piacok  is.  Egy  kisebb  családi 
gazdaság hagyományosan főként a 
piacokon értékesített, mely vásárlói piactér 
a multik megjelenésével és az általuk 

képzett alacsony árak miatt az utóbbi 
évtizedekben visszaesett, mivel a vásárlási 
szokások nem feltétlen a minőségre, mint 
inkább a kedvező árra voltak kihegyezve. 
Szerencsére a legtöbb településen 
önkormányzati szinten is próbálnak a helyi 
termelők segítségére lenni, különböző 
rendezvényekre való meghívással, 
melyeken termékeiket bemutathatják.
Itthon  kevésbé  jellemző  -  nem  úgy,  mint 
a nyugat európai fogyasztókra -, hogy 
jórészt hazai termékeket vásárolnánk a 
gazdaság erősítés érdekében. 

Talán ez a fajta tudatosság hiányzik a 
vásárlási  szokásinkból.  Az  is  igaz,  hogy 
évről  évre  egyre  jobban  érzékelhető  az 
a vásárlói igény - bár még korántsem 
akkora -, ahol a fogyasztó szeretné tudni, 
hogy a megvásárolt termék, honnan 
származik,  milyen  módon  állították  elő. 
Ezt az igényt hívatott kielégíteni több 
helyen megjelenő termelői piac. Ezeknek 
a  piacoknak  a  legnagyobb  előnye,  hogy 
a  vásárló  közvetlen  a  kistermelőtől  kap 
információt a termékről. Több termelő bio 
vagy „bio közeli” termelést folytat, főként 
a fogyasztók érdekei miatt, valamint 
szem  előtt  tartják  a  környezeti  terhelés 
csökkentését is.

 A fiatalabb tanyai lakosok próbálják 
felvenni a versenyt és az online világ piacain 
keresztül újabb vásárlókat szerezni. Több 
ingyenes online marketing lehetőségről 
lehet tájékozódni az interneten is, viszont 
ez  rengeteg  időt  vesz  el  azon  családok 
idejéből,  akik  a  termékeik  előállításához 
alkalmazottat nem foglalkoztatnak. Bár 
egy facebook megjelenéssel vagy egy blog 
készítésével nagyobb piacot nyithatunk 
meg.  Nem  csupán  a  terméket,  de  így  a 
termelőt  is  be  lehet  mutatni,  amely  egy 
közvetlenebb és személyesebb piaci 
csatornát nyit meg a vásárlókkal.
Összességében azt lehet mondani, hogy a 
helyzet folyamatosan javul, ugyanakkor 
szükség lenne a törvényi szabályozás 
változtatására is (pl. az online értékesítési 

lehetőségek  megnyitására,  az  értékesítési 
kör (40 km) növelésére, stb.), ugyanakkor 
az is látszik, hogy szükség lenne a nagyobb 
ellenőrzésre a visszaélések elkerülése 
érdekében is. Az irány jó, de van még hova 
fejlődnünk.

Kiegyezés

A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma 
tisztelettel hívja és várja az érdeklődőket 

2017. október 15-én 
vasárnap 10 órára 

az Egressy Béni Zeneiskola 
Dísztermébe

 a 150 évvel ezelőtti esemény, 
a Kiegyezés évfordulójára tartandó 

megemlékezésre.
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt Olvasóink!

Az elmúlt időszak eseményei voltak, szeptember 10-én 
rendezvénybiztosításon vettünk részt, ahol az új sportpark átadására 
került sor a Strandfürdő mellett. A rendezvény lebonyolításában is 
segítséget nyújtottunk áramfejlesztőnk által. Ugyanezen a napon a 
dél-utáni órákban értesítették egységünket, hogy a Kelet-újvárosi 
lógó kert területén gaz, avar, aljnövényzet ég. A tűz több kertet is 
érintett melyet megfékeztünk, anyagi kár nem keletkezett. 11-én 
délutáni órákban riasztották egységünket a fehértói területre, ahol 
egykombájn belsejében por izzott, melyet vízsugárral kimostunk, 
az izzó parázsló részeket megszüntettük, az eset kár nélküli. 13-án 
a késő esti órákban jelzés érkezett laktanyánkba a pusztatúrpásztói 
területen gaz, avar ég, ami a lábonálló napraforgó táblákat 
veszélyeztette.  A  tüzet  eloltottuk,  anyagi  kár  nem  keletkezett.  
15-én a Strandfürdő vezetése kért segítséget ablakok tisztításába, 
ami az ott dolgozó takarítók számára elérhetetlen. Az esti órákban 
jelzés érkezett miszerint az akasztó gát mentén gaz, avar ég. Tüzet 
eloltottuk, anyagi kár nem keletkezett.  16-án az SMR területén, 
családi rendezvényen vettünk részt. Még ezen a napon a bericó 
szárítónál  személygépkocsi  borult  az  árokba,  személyi  sérülés 
nem történt. Több esetben volt téves riasztásunk tűzjelző bejelzése 
miatt, szerencsére minden esetben téves. A lakosság kérésére több 
helyen végeztünk favágást. Tűzriadós gyakorlaton vettünk részt 
a helyi iskolákban, óvodákban illetve az Idősek otthonában.Avar 
és kerti hulladék égetésével kapcsolatos információk. Az égetés 
belterületen október 1. és április 30 között, szélcsendes időben, 

nagykorú személy felügyelete mellett történhet 10-18 óra közötti 
időszakban  a  hét  minden  napján,  vasárnapot  és  ünnepnapokat 
kivéve.  
Elkezdődött a fűtési szezon, ezért az alábbi veszélyekre hívnánk fel a 
lakosság figyelmét, tekintettel a kéménytűz, füst és szén-monoxid- 
mérgezés megelőzése érdekében. Rendszeresen ellenőriztesse 
a kéményeket, kazánokat, kályhákat, ezeket szakemberekkel 
szereltesse  be,  vizsgáltassa  felül,  fontos  a  koromgyűjtő  aknák 
(koromzsákok)  kiürítése.  Szerezzen  be  szén-monoxid  érzékelő 
készüléket,  amely  a  mérgezés  veszélyére  figyelmezteti  Önt  és 
családját! Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások szabadon 
maradjanak! Rendszeresen szellőztesse a tüzelő-fűtőberendezések 
helyiségeit! A kályhák körül ne tároljon tüzelőanyagot! A szén-
fa-vegyestüzelésű kályhákat csak aprított fával, papírral illetve a 
kereskedelemben kapható alágyújtóssal gyújtsa be. Ne használjon 
éghető  folyadékot,  mint  pl.  olaj,  petróleum,  gázolaj,  benzin. 
Minden  esetben  használjon  parázsfogó  tálcát!  Ne  szárítson  a 
fűtőkészülékek  tetején! A  szobai,  konyhai  függönyök  legyenek 
távol  a  fűtőberendezésektől!  Nagyon  fontos,  hogy  ha  észleli  a 
kémény izzását, azonnal távolítsa el az izzó parazsat és szellőztesse 
a tüzelőberendezést, illetve egyidejűleg hívjatelefonon az alábbi 
számok egyikén, vagy a 105-ös segélyhívó számon tűzoltóinkat!

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

Sörös Tibor pk.
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Pályázati felhívás

Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve 2018. évre Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Túrkeve 
Város Önkormányzata illetékességi területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló  

1. felsőoktatási hallgatók számára a 2017/18. tanév második 
és  a  2018/19.  tanév  első  félévére  vonatkozóan  („A”  típusú 
pályázat)
2. felsőoktatási tanulmányokat először kezdeni kívánó 
fiatalok számára („B” típusú pályázat)

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

A pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges 
az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak 
a  rendszerben,  már  nem  regisztrálhatnak  újra,  ők  a  meglévő 
felhasználónév  és  jelszó  birtokában  léphetnek  be  az  EPER-
Bursa rendszerbe.
A  pályázati  űrlapot  az  EPER-Bursa  rendszerben  kitöltve, 
véglegesítve,  onnan  kinyomtatva,  aláírva,  papíralapon,  a 
megjelölt kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 

2017.  november 7.

A pályázat benyújtásának helye: 

Túrkevei Polgármesteri Hivatal 
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

(fsz. 10-es iroda  vagy  az emeleti  Titkárság)

A pályázatok 2017. december 7-ig kerülnek elbírálásra.  A 
döntésről az önkormányzat az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan értesíti a pályázókat.     
             Túrkeve Város Önkormányzata

BURSA   HUNGARICA
2018.

A Kevi Érdeklődők Klubja 
vendége lesz Dr. Seregi János 

ny. egyetemi tanár, kutató 
professzor, állatorvos doktor.

Téma: 1923: A visszatérés- 
A „hűséges falvak” 

krónikája-1968-1972 
(Az én faluim a Pinka mentén) 
című könyvének bemutatása

Meghívó

Időpont: 2017. 10.18. 16 óra

Helyszín: Városi Könyvtár

Belépés díjtalan. Lehetőség nyílik a könyv megvásárlására.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

45 éves a 
Madarász Károly Népdalkör

Szeretettel várunk benneteket 

születésnapi dalostalálkozónkra!

2017. november 18-án 10:00 
órakor

Helyszín: 
Madarász Károly Művelődési Ház
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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

Ingyenes lakossági 
hallásszűrés

a Dr. Nánási Lajos Egészségházban

2017.11.08   11.30-12.30 
2017.12.06   11.30-12.30 

Jászkunsági gyerek 
vagyok

címmel nótaversenyt hirdet a Szolnok Televízió

Jelentkezni lehet:

E-mail:
 notaverseny@szolnoktv.hu

Levélben: 
Szolnok TV, 5000 Szolnok, Hild tér 1.

Kérjük pontos nevét és telefonszámát megadni!
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