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A TARTALOMBÓL

Heltai Jenő:  
Ősz 

Szürke ég, őszies...  
Ősz, ősz ne siess!  

Ne kergesd el a nyarat,  
A meleg fényt, sugarat. 

Süss ki még, nyári nap,  
Simogasd az arcomat,  
Melengesd a szívemet,  

Míg az ősz eltemet. 

Vidíts még vadvirág,  
Míg enyém a vad világ.  

Tudom én, érzem én,  
Nem sokáig lesz enyém. 

Szürke ég, szürke vég,  
Be jó volna élni még!  
Nem lehet, nem lehet,  

Sötét árny integet.

 Sötét árny, néma váz  
Bűvöl és babonáz.  

Kérdezem, nem felel,  
Integet csak, menni kell. 

Fogy a fény, fogy a nyár,  
Hideg szél fujdogál,  
Hideg szél, őszies...  
Ősz, ősz ne siess!
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2017. NOVEMBEREmlékezés

Október  23-a  előestéjén  a  Madarász  Károly  Művelődési  Ház  hívta  megemlékezésre  a  fiatalokat,  ahol  a  Végvár  együttes  adott 
emlékkoncertet, majd az estét a Projekt 4.1 zenekar zárta. A városi ünnepség a rossz idő miatt a Városházán volt, ahol Magos Vilmos 
alpolgármester úr mondott beszédet. A Ványai Ambrus Gimnázium és Szakközépiskola diákjai adtak emlékműsort. A megemlékezés 
koszorúzással zárult a Petőfi téri ’56-os Emlékkőnél.

Városi megemlékezés az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc évfordulóján
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1.
35  év  távlatából  próbálom  visszaidézni 
56’ dicső napjainak emlékét. A 
gépállomás javítóműhelyében 
dolgoztam, mint géplakatos. 
Október  24-én  ott  értesültünk  először 
a Pesten történtekről a rádióból. A 
következő napok pergő eseményei, 
a rádió gyakran ellentmondó hírei - 
harcok, felszólítás a fegyverek leadására 
stb. - mellett nem tudtuk a történésekről a 
való képet kialakítani. Azt azért éreztük, 
hogy valami nagyszerű dolog van 
kialakulóban,  ahol  egy  ország  sorsáról 
van szó, és együtt éreztünk azokkal, 
akik fegyvert fogtak a zsarnokság 
megdöntéséért. 
 Október 27-én vasárnap 
délután  nagygyűlés  volt  a  Petőfi  téren, 
és  itt  tudtuk  meg,  hogy  a  forradalom 
kiterjedt az egész országra. Hétfőn a 
gépállomáson hívtak össze nagygyűlést. 
Itt szemrehányást kaptunk, hogy a 
műhely  alszik,  nem  vesz  tudomást  az 
országban történt dolgokról. A traktoros 
brigádok már megválasztották 
munkástanácsaikat, csak a műhely 
nem tesz semmit. Majd a műhelyben 
tartott gyűlés, a mi munkástanácsunk 
megválasztásával  kezdődött,  amelybe 
engem is beválasztottak. A gyűlés 
hangulata forró volt. Szenvedélyes 
hangú felszólalásokkal kezdődött, 
majd a vezetők: Marosi Béla igazgató, 
Bútor Sándor párttitkár, Papp János 

Egy  ’56-os visszaemlékezései
főkönyvelő leváltásával folytatódott. 
Ezt követte a munkástanács 
vezetőségének megválasztása. Az 
elnök Henz János traktoros lett, 
helyettese  én.  A  gyűlés  után  egy  kis 
irodában összeült a vezetőség, hogy 
megbeszéljük  a  további  teendőket.  Itt 
hivatalból  jelen  volt  Fehérvári  Rudolf 
főmérnök  is,  mint  megbízott  igazgató. 
Beszélgetésünk végeredménye az 
lett, hogy a jövő érdekében nem 
hagyhatjuk abba a munkát, dolgozni 
fogunk. Közben bejött Marosi Béla volt 
igazgató, és további sorsáról érdeklődött. 
Engem bíztak meg a tárgyalással 
(megbeszéléssel), ami később 
általánossá vált. Közöltem Marosival: itt 
egy új világ van kialakulóban, és ebben 
feltétlen  szükséges  lesz  a  vezetők  és  a 
munkások  közötti  jó  emberi  kapcsolat. 
Ahogy velünk szemben viselkedett és a 
múltjáról elmesélt, amiatt köztünk ez már 
nem alakulhat ki. A tanult szakmájában 
ezután is nyugodtan dolgozhat. Majd 
Bútor Sándor leváltott párttitkár 
érdeklődött a sorsa felől. Nézd Sándor - 
kezdtem én - úgy látom, és azt hiszem, 
ebben  egyetért  velem  a  munkástanács 
vezetősége, hogy a te leváltásodat nem 
tekinthetjük szabályszerűnek. Te nem a 
gépállomás alkalmazottja vagy, a városi 
pártbizottság állított ide, míg ők le nem 
váltanak, maradhatsz párttitkár. Mi nem 
üldözzük a pártot, megmarad az irodád, 
tarthatsz gyűléseket. 
 Azt viszont megmondom: 
erőszakkal nem szervezhetsz be 
tagokat és az üzem vezetésébe 
nem  szólhatsz  bele.  Az,  az  illetékes 
szakvezetők dolga, nem a politikusoké. 
Erre  ő  kijelentette,  hogy  nem  akar 
tovább párttitkár lenni! Most látja 
csak  mennyi  hibát  követett  el  tíz  év 
alatt! Ő dolgozni akar.  Odafordultam 
Fehérvári  főmérnökhöz:  Rudi,  ez  már 
terád tartozik. Ő azt mondta, ha Sándor 
dolgozni akar, akkor, mint bádogosnak, 
megfelelő hely lehet a hűtőjavító 
műhely. Bútor Sándor megkérdezte, 
hogy komolyan veheti-e ezt, mert akkor 
még  ma  este  bemegy  a  pártbizottságra 
és kikéri a munkakönyvét, és reggel 
munkába áll. Így történt. Én másnap 
reggel beszéltem a műhely dolgozóival, 
figyelmeztettem  a  dolgozókat,  nehogy 
eszükbe jusson cukkolni Bútort! 
Fogadják be, mint munkatársat. Ne 
hangozzék el olyan kijelentés: na, 

párttitkár, ide jutottál? Elég lelki 
megrázkódtatáson mentek keresztül 
az  emberek,  ne  nehezítsétek  még  ti  is! 
Bútor Sándor ezt később meghallva 
meg is köszönte nekem. (Később aztán 
mindezekről elfelejtkezett.) Két nap 
múlva a nagygyűlésen Varga Mihály 
elmesélte, hogyan vittek élelmet a pesti 
fiataloknak. Pestre érve az Üllői út végén, 
fegyveres  fiatalok  állították  meg  őket, 
kérdezve,  hová  mennek?  Mi  mondtuk, 
hogy élelmet hoztunk a harcolóknak, 
mert a vidék támogatja őket. A borostás 
fiatalember a kórházba irányította őket, 
mondva, hogy a sebesülteknek van nagy 
szüksége az élelemre. Egy Kisújszállásról 
érkezett agronómustól tudtuk meg, 
hogy  orosz  tankok  vonulnak  Budapest 
felé.  Erre  Gulyás  István  műhelyvezető 
szenvedélyes felszólalásában arra 
hívta fel a munkásokat, hogy támadjuk 
meg  a  tankokat,  mert  mi  sem  vagyunk 
gyávábbak a pestieknél, s mi is tudunk 
üvegekből  gyújtóbombát  csinálni.  Erre 
az  emberek  extázisba  estek,  kirohantak 
a  teremből,  hogy  hozzálássanak  a  terv 
kivitelezéséhez.  Szóltam  Jani  bácsinak, 
hogy ezt az esztelenséget meg kell 
akadályozni. 
 Ismét én beszéltem: Közületek 
sokan  voltak  már  katonák,  fel  tudjátok 
mérni  a  két  terep  közötti  különbséget. 
Amíg Pesten a kapualjakból, az 
emeletről  viszonylag  könnyen  rá  lehet 
dobni a tankra a benzines üveget, 
addig  itt,  a  sík  vidéken  500  méterről 
legéppuskáznák az egész társaságot. 
Többségük megértette ezt, de voltak 
olyanok  is,  akik  már  kiabálták:  gyáva 
vagy! Nem is vagy igazi magyar, ha nem 
mersz  áldozatot  hozni  a  forradalomért! 
Én  merek,  de  nem  így  -  válaszoltam. 
Most bemegyünk Jani bácsival a 
városi  forradalmi  bizottsághoz.  Ott  a 
nevetekben  közöljük,  haladéktalanul 
vegyék fel a kapcsolatot a megyei 
forradalmi katonai tanáccsal, közöljék 
velük, hogy bennünket, fiatalabb 
tartalékosokat azonnal vonultassanak 
be. Felfegyverkezve, egységes 
irányítással eredményesebben 
tudnánk harcolni. Ezt mi meg is 
tettük, de behívásunkra már nem 
kerülhetett sor. (Persze, később 
vádpont  volt  ellenem  az  is,  hogy  én 
akartam az embereket Kisújszállásra 
vinni a tankok ellen.)
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2.
 Az első részben a 35 év 
távlatából felidézett eseményeket 
idéztem fel a forradalom vérbefojtásának 
idejéig.  Utána  a  Kádár  által  szervezett 
hatalom még engedélyezte a 
munkástanácsok működését. Ez azonban 
még  olyan  „gittegylet”  tevékenységgé 
vált. Hiába próbáltuk hangoztatni a 
munkások kéréseit, ismét a hatalmi szó 
döntött.  A  volt  vezetőket  a  munkások 
tiltakozása ellenére visszahelyezték, s 
minden alulról jövő kezdeményezést 
elfojtottak.  Majd  57’  januárjában  jött  a 
racionalizálás:  a  munkástanács  tagjai  6 
heti  fizetésünkkel  együtt  megkaptuk  a 
munkakönyvünket. 
 Ez a gyakorlat az egész 
országban központi utasításra így zajlott 
le. Közben az újságok apróhirdetéseiben 
minden szakmában tömegesen keresték 
a munkavállalókat. Ez az intézkedés csak 
arra irányult, hogy a munkahelyeken 
szétrobbantsák a meghitt munkatársi 
kapcsolatokat. Egy este felkeresett 
egy idősebb munkatársam és azt 
mondta: Béla, van egy kocsi, amely 
levisz  párónkat  a  határra,  és  elhagyjuk 
az országot. Jöjjön maga is velünk, 
mert  itt  csúnya  világ  lesz!  Köszönöm 
Károly,  de  én  nem  megyek,  feleségem 
és három gyerekem van. Különben sem 
tettem semmi olyat, ami büntetendő 
cselekedet lenne. Itthon maradtam, mert 
a lelkiismeretem tiszta volt. 
 Teltek a napok, majd február 
20-án este rendőrök jöttek értem 
és elvittek. Hét napot töltöttem a 
rendőrségen.  Ez  a  hét  nap  még  most 
is előjön olykor, rossz álmaimban! 
Ami  verést,  kínzást  ott  kaptam,  ma 
már  biztos  nem  élném  túl. Akkor  30 
éves voltam, ma 64 vagyok. Csak egy 
nevet  őriztem  meg  emlékezetemben, 
a  mezőtúri  Vágó  századosét.  Ez  egy 
igazi szadista volt. Képes volt nevetve 
egy  órán  keresztül  ütni  -  verni.  Egy 
példa: mikor az ütéstől a földreesve a 
vérző arcommal összekentem a padlót, 
rám  ordított,  hogy  kelj  fel  te  piszok, 
mert bepiszkolod a padlót! Miután 
velem végzett, hasonlóan folytatta 
a következővel. Megváltásnak 
tekintettük, amikor börtönbe vittek 
bennünket, mert már ott nem volt 
verés. A szolnoki börtönben ültünk, és 
a nyár folyamán onnan kísértek közel 
két hétig naponta a megyei bíróságra, 
ügyünk tárgyalására. Ügyészünk 
Nátházi  Zoltán,  egy  véresszájú  fiatal 
fickó,  akinek  érettségije  sem  volt,  de 

jó káder lehetett és ádázul gyűlölt 
bennünket,  így  mindenben  megfelelt 
Kádárék elvárásainak. 
 Engem ott, államrend 
megdöntésére irányuló szervezkedés 
kezdeményezésével és vezetésével 
vádolt,  és  életfogytot  kért  rám!  Végül 
is a bíróság az államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedésben való tevékeny 
résztvétellel ítélt el, hat évre. Az ügyész 
súlyosbításért fellebbezett, ennek 
ellenére a Legfelsőbb Bíróság négy 
évre mérsékelte ítéletemet. A börtönben 
tudtam meg, hogy letartóztatásom után, 
feleségemet miattam elbocsátották az 
állásából. Ez a tény is bizonyítja, hogy 
kommunisták vak dühükben még az 
ártatlanokon is bosszút álltak: egy anyán, 
három apró gyermeken és még egy meg 
sem született gyermeken! 
 A jogerős ítéletem után 
Márianosztrára, majd onnan Budapestre, 
a  Kozma  utcai  börtönbe  kerültem.  Itt 
volt az első nap egy kedves találkozás: 
Szervusz Ibrahim! - köszön rám egy 
szőke, göndörhajú rab. Szervusz, 
Hagyma! - és összeölelkeztünk. 
Hagymási Jenő volt az illető, és valamikor 
növendéktársam volt a légierőnél. Együtt 
kezdtünk repülni, és egyike volt azoknak 
a keveseknek, akik megmaradtak a 
seregben. Ugyanis az akkor megalakult 
légierőnél  mi  voltunk  az  első  repgép- 
vezető növendékek. Ennek a társaságnak 
nagy részét később káderszempontok 
miatt kiszórták a légierőből. Ő 56’- 
ban  a  kunmadarasi  repülőtéren  repült 
MIG 15- ös vadászgéppel, századosi 
rendfokozatban. Lelkesedtek a 
forradalomért,  mint  általában  az  egész 
légierő. 
 Elmesélte, hogy a reptér 
lakóépületével szemben megállt 
két  tank,  és  az  oroszok  közölték  a 
parancsnokkal, ha egy gép is felszáll, 
ágyúzni  kezdik  a  tiszti  lakásokat.  Itt 
döbbentünk rá a szocialista hadviselés 
igazi  módszereire:  teljesen  azonos  a 
fasiszták  módszereivel.  Mindannyian 
morzsoltuk  napjainkat  a  börtönben, 
ami nem volt káderüdülő. Különben jó 
társaság  volt  együtt,  mindnyájunkat 
összekapcsolt  az  azonos  gondolkodás 
és  az  a  tudat,  hogy  azonos  eszméért 
vagyunk itt. Csíkosruhás volt a 
művezető, az orvos, a színész Mensáros 
László  és  Darvas  Iván.  Darvas  Iván 
volt a könyvtárosunk. Egy dolog 
éltetett bennünket, nevezetesen 
az, hogy 56’ eszmeisége egyszer 
diadalmaskodik. Nem hittük, hogy 

ezt mi megérjük, és boldog vagyok, - 
remélem  sokadmagammal  -  amiért  a 
szabadon választott parlament első 
törvényével kinyilvánította, hogy 
1956. október 23-a forradalom és 
szabadságharc kezdete lett, és nemzeti 
ünneppé vált. 
 De visszatérve a börtön 
mindennapjához: jó volt a börtönben 
az is, hogy szabadon beszélhettünk. 
Amiket akkor ott mondtunk, ha a tágabb 
börtönben,  odakint  az  utcán  mondtuk 
volna el, talán az első rendőr rács mögé 
tett  volna  bennünket.  Mi  viszont  így  is 
rács  mögött  voltunk,  és  ennél  beljebb 
nem zárhattak bennünket! Volt azért 
a börtönéletnek is sajátos humora! 
Megtestesítője ennek Kecskés Jóska volt. 
Az a típusú nagyszájú ember volt ő, aki 
olyan  módon  tudott  meredek  dolgokat 
mondani minden megtorlás nélkül, amit 
másnak  nem  tűrtek  volna  el.  Egy  eset 
vele kapcsolatban: műszak után zárkáink 
előtt vártuk a „kulcsos őrt”. Jött a kulcsos 
és kedélyesen kérdezte: No, Kecskés 
(minden  őr  ismerte  névről)  letelt  egy 
nap? Le három, őrmester úr! Hogy hogy 
három? Hát egy nap az életünkből, egy a 
büntetésből és egy a rendszerből. Az őr 
elnevette  magát,  Kecskés  maga  mindig 
marháskodik! Menjen be és aludjon 
jól!  Így  teltek  napjaink,  s  végül  1959. 
április  3-án  amnesztiával  szabadultunk. 
Erre a szabadulásra jegyezte meg egyik 
rabtársunk, most pedig átmegyünk a 
nagyobb börtönbe. Ez így is volt. Nem 
volunk már rács mögött, de 30 éven át 
cipeltük múltunk terhét, 30 évig éreztük 
a munkahelyen és az élet minden 
területén a megkülönböztetést.  
 Most visszatekintve 56-ra, 
tiszta lelkiismerettel mondhatom, 
megtettünk mindent, amit a mi 
helyzetünkben tehettünk a forradalom 
ügyéért! Mindent emberséggel, 
becsülettel tettem, mint sok más 
ebben az országban. Szenvedtem, 
bűnhődtem olyan bűnökért, amit nem 
követtem el. Mégis azt mondom, mi ez 
azokhoz képest, akik harcokban, vagy 
Kádár akasztófáján életüket áldozták 
a szabadságért.

A visszaemlékező:
Ábrahám Béla nyugdíjas munkás

(Kádár börtönében töltött 
2 év másfél hónapot)

- A cikk megjelent a Túrkeve újság III. 
évfolyam 20. számában, 
1991. november 8-án - 
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Sajnálattal értesültünk róla, hogy 2017. 
október 21-én, életének 86. évében elhunyt 

Kórizs István, városunk egykori középiskolai 
igazgatója, tanácselnöke, díszpolgára.

1932. május 27-én született Debrecenben. 
Mint középiskolai tanár került Túrkevére 
1952-ben, majd 1965-től a középiskola 

igazgatója lett. Igazgatása alatt indult be és 
fejlődött ki a középfokú közlekedésgépészeti 

képzés, épült új iskola, kollégium és 
tanműhely. 

A város tanácselnökeként 1979-től 
rendkívül sokat tett a város fejlődéséért, 

gyarapodásáért.
Munkásságának eredményei alapján kapta 
meg a Túrkeve Város Díszpolgára címet 

1994. október 23-án.

Végső búcsúztatására 2017. november 04-én                                                                                
11 órakor kerül sor a Ducza temetőben.

Kórizs István
(1932-2017)

Katika
Megköszönni sosem tudtuk

Amit értünk tettél,
Ahol tudtál, ahol kellett

Mindig segítettél.
Nemet nekünk sosem mondtál,

Saját dolgot abbahagytál,
Bajainkban velünk voltál.

Két végén égetted a gyertyád,
Eltitkoltad, mi neked fájt.
Másokért sokat dolgoztál,

Mindennek utánajártál.
Most, hogy tőlünk eltávoztál,

Rádöbbentünk erre,
Mennyi dolgod is volt neked,

Ilyen sok emberrel.
Mindig volt egy kedves szavad,

Bárhogy érezted is magad,
Az elsők mi voltunk.

Fájó szívvel, s szeretettel
Most tőled búcsúzunk.

A mozgássérültek nevében:
Szeretettel: Kelemen Pálné

                                         Túrkeve, 2017. október 17.
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                            Kultúra

2017. október 20-án nyílt meg a Túrkevén Élő Alkotók Őszi 
Tárlata, Magos Vilmos alpolgármester úr megnyitójával. 

A kiállítók: Bácskai Bertalan, Füleki Gábor, Horváth 
György, Kovács István, Kurgyis Lajos, Sudár Anette, 
Szilágyi Lászlóné, Szimon László, Teleki Ferencné és 

Tóthné Szabó Edit. 

A helyi alkotókból álló csoport 2008-ban alakult meg, ez már a 
tizedik közös kiállításuk. 

A tárlat 2017. november 26-ig tekinthető meg a Madarász 
Károly Művelődési Házban.

Őszi Tárlat

Főszerkesztői pályázat 
a Túrkeve c. önkormányzati újság és a Túrkeve 

Televízió főszerkesztői megbízására
Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 
Túrkeve című önkormányzati újság és a Túrkeve 

Televízió főszerkesztői feladatainak határozott idejű, 
2017. december 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő 

ellátására.

A pályázat feltétele: felsőfokú iskolai végzettség 
vagy szakirányú végzettség.

A pályázók közül helyi lakos előnyt élvez.

A főszerkesztőt megbízatásának időtartamára havi 
bruttó 80 000 Ft megbízási díj illeti meg.

A pályázatokat 2017. november 10-ig Túrkeve 
Város Önkormányzatának címezve elektronikusan a 

polgarmester@turkeve.hu 
címre, vagy postai úton az 5420 Túrkeve, Petőfi tér 

1. címre lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálására a beadási határidőt követő 
első Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

 
Túrkeve Város Önkormányzata

TISZTELT FÖLDTULAJDONOSOK!

Tájékoztatom a tisztelt túrkevei földtulajdonosokat, hogy 
Túrkeve „NYUGAT” Földtulajdonosi Közösség a vadászati 

jog haszonbérleti díjának kifizetését megkezdi osztani.

A bérleti díj összege: 2017. évre: 50 Ft/ha
A haszonbérleti díj átvehető 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 28., 

1 em. Búzavirág Kft. irodájában. 

Időpontok: 2017. november 20-24. között, 8-12. óráig.
A földtulajdonosok jogosultságának hivatalos igazolása:

- tulajdoni lap
- földhasználati lap (akkor, ha a tulajdonos azonos a 

földhasználóval)
- esetleges tulajdonjog változást, cserét, vételt igazoló 

szerződés illetve a tulajdonjogot igazoló bejegyző határozat, 
melyet a Földhivatal állított ki.

Pénzfelvételhez szükséges:
személyi igazolvány, lakcímkártya, személyi szám, 

adóazonosító kártya, hivatalos meghatalmazás

E területbe való azonosítás:
Túrkeve „NYUGAT” Földtulajdonosi Közösség területére eső, 
16-754370 kódszámú vadászterület részét képező földrészletek.

Tisztelettel: Szabó József, közös képviselő 
Túrkeve, 2017. 10. 24.
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 Nagy örömünk volt a nyáron, amikor  Túrkevéért 
Alapítvány Kuratóriuma, együttműködve az Ukrán-Magyar 
Társasággal, meghívta  „ Havasi Gyopár „ nevű néptánc 
csoportot az anyaországba,  Magyarországra, Túrkevére. A 
túrkevei tartózkodásunk költségét pályázati forrásból fedezte 
a  vendéglátónk.  A  program  a  nyelv-  és  kultúra  fejlesztésről, 
fellépésről  és  pihenésről  szólt.  Fejthetetlen  élmények  születtek, 
sok szépet és érdekeset láttunk a gyerekekkel.
 A szállásunk közvetlen a termál fürdő mellet 
helyezkedett, az ételek is nagyon finomak voltak.
Érdekes városnézésben is részt vettünk. Megtekintettük a város 
múzeumát, a gyerekek nagyon figyelmesen és elragadottan 
hallgatták a tájékoztatást a múzeum tárgyairól, eszközeiről, a város 
és a környék történetéről. Gyerekek közül többen először hallottak 
a professzor-ökológus Balogh Jánosról, aki Nagybocskón, 
Kárpátalján született. Megtekintettük az utcát, amely Balogh János 
nevét viseli. Ezek után sok-sok kérdés felmerült a gyerekektől.  
Meglátogattuk a zene iskolát és a tűzoltóságot, ahol Sörös Tibor 
parancsnok nagy szeretettel mutatta be a laktanyát. Lehetőségünk 
volt a tűzoltó autóval rövid utazást is tenni. Több más túrkevei 
értékkel is megismerkedhettünk. 
Nagyon érdekes kirándulás volt !
 A  gyerekek  nem  tudtak  ellenállni  a  medencéknek,  itt 
9  medence  volt,  termál  vízben  fürödhettek.  Kipróbálhatták  a 
száraz,  az  ultra,  a  vizes  szaunát,  sókamrát.  Sok  óra  felkészülés 
eredményeként léphettek fel a gyerekek a strandfürdő közönsége 
előtt, együtt Bodnár Marikával, a Magyar Kultúra Lovagjával, aki 
magyar nótákat, népdalokat énekelt. Ez a fellépés részünkre nagy 
büszkeség és megtiszteltetés volt.
 
A gyerekek, szülők és az Ukrán-Magyar Társaság tagjai  
köszönetüket fejezik ki Dr. Szabó Zoltánnak a csodálatos 
fogadásért és meghívásért !
Rahó, 2017. október 30.                         Nejzsmák Emma
                                                      Ukrán-Magyar Társaság elnöke
               Magyar Kultúra Lovagja, Balogh János-díjjal kitüntetett

Üzenet Kárpátaljáról, Rahóról…  

Kárpátalja
Kárpátalja nekünk az édes hazánk,
Vereckénél kelt át rajta ősapánk.

Hajolt fővel kérünk drága Istenünk,
Hogy a földi békét őrizd meg nekünk.

Én Istenem hallgasd meg a kérésünk
A magyarra ne haragudj, légy velünk
Szeresd, vigyázz reá drága Istenem

Hogy a magyar mindig Békében éljen!

Sok-sok Béke-találkozót adj nekünk
Sok-sok nemzet legyen együtt mind velünk

Ismerjük és szeressük egymást
Hisz Béke nélkül nincs igazi boldogság!

Alázatos hittel Hozzád esdekelünk
Könyörülj Urunk népeden úgy kérünk
Béke követeként szívünk hozzád száll

Hogy a sorsunk rendeződjön add meg már!

Legyen nyelvünk ukrán, román vagy magyar
Minden nemzet népe csak Békét akar

Öntsd szívünkbe Uram szeretett lángját
Hogy békében éljünk minden koron át.

Ne szóljanak többé éles fegyverek
Ne legyenek soha árvák özvegyek
A határok helyett rózsát ültessünk

Békét, békét, békét adj Uram nekünk !!!



9

TÚRKEVE 2017. NOVEMBER Hírek, sport

2017  es    évből  már  nem  sok  versenyünk 
van hátra így beszámolunk az Éves 
eredményeinkről, későbbi lapszámban 
pedig a fent maradó 5 versenyről
02.11. Felnőtt  Országos kötöttfogású 
bajnokság Budapest. Lucza Ferenc 6 hely.
02.19. Diákolimpia kötöttfogás 
Kiskunhalas Nagy Adrián,Rácz 
Attila,Nagy Zoltán V.hely
02.25. Kadet Kötöttfogású válogató 
Kaposvár 
Kromperger Zsolt III. hely, Biró Zoltán V. 
hely
03.05. Kadet szabadfogású válogató 
Kiskunhalas Kromperger Zsolt III. hely .
03.18. Leány Diákolimpia Budapest Gaál 
Henrietta  I.  hely,  Molnár  Kitti  II.  hely, 
Kiss Lili III. hely.
03.18. leány Kadet verseny Gaál Henrietta 

Tisztelt Olvasóink!  
Engedjék  meg,  hogy  beszámoljak  az  elmúlt  időszakban  történt 
eseményekről. Október 3-án a késő esti órákban jelzés érkezett, 
miszerint  a  Finta  Múzeum  beépített  tűzjelzője  bejelzett.    Az 
egység  az  épületet  átvizsgálta,  tüzet-  tűzre  utaló  nyomot  nem 
talált. Az  eset  téves  jelzés.    Október  4-én    a  Malomzug  egyik 
tanyáján  istálló  égett.  Mezőtúri  kollegák  segítségével  a  tüzet 
megfékeztük,  a  mellette  lévő  épületekre  a  tűz  nem  terjedt  át. 
Anyagi  kár,  jelentős,    keletkezési  ok  ismeretlen.  Október  5-6-
án egységünk tagjai 5 fővel vettek részt a Kunmadarason, 
illetve Tiszafüreden megrendezett Tisza Mentőcsoport minősítő 
gyakorlatán. Kipróbálhattuk az új mentőcsónakunkat is. A 
mentőszervezet sikeres gyakorlattal megszerezte újabb öt évre a 
városi kutató mentő, valamint vizi képességekre szóló minősítést.  
Október  7-én  az  esti  órákban  újabb  jelzés  érkezett,  az  Ecsegi 
és  a  Laczka  János  utca  kereszteződésében  a  lomtalanításból 
összehordott hulladék meggyulladt. Tűzet eloltottuk, anyagi kár 
nem  keletkezett.  Az  Önkormányzat  gondoskodott  a  hulladék 
elszállításáról, azonban tapasztalható hogy többek azóta is 
illegális szemétlerakónak tekintik a helyszínt. A fenti problémára 
keressünk  megoldást  az  élhetőbb  környezetért!  Október  12-13-
án  a  városi  színpadot  bontottuk  el,  illetve  egy  részét  a  városi 
sportcsarnokban megrendezett „Tegyünk együtt a  Ványaiért” 
elnevezésű jótékonysági bálra raktunk össze. Október 15-én 
délutáni órákban a balai részen kb 200 méter hosszan gaz-avar 
égett,  tüzet  megfékeztük,  anyagi  kár  nem  keletkezett.  Október 

20-án a Művészeti Iskola részére a Petőfi Sándor Ált. iskolából 
tornaszőnyegek átszállításában segédkeztünk. Október 24-
én  a  délelőtti  órákban  a  Kölcsey  utca  2  szám  alatti  ingatlan 
melléképületének tetejét kellett lebontanunk, amely az azt 
megelőző éjszakai nagymennyiségű csapadék, valamint viharos 
szél miatt összeomlott. Mezőtúri kollegák segítségével  az 
ingatlanban  lakókat  veszélyeztető  tetőszerkezetet  eltávolítottuk, 
anyagi  kár  jelentős.  Október  26-án  délelőtt    Mezőtúron  füst 
szimulációs gyakorlaton vettünk részt, melyre a Főiskola 
pincéjében került sor.  A gyakorlat lehetőséget biztosított 
vonuló állományunk részére a korlátozott látási viszonyok 
közötti légzőkészülékben történő munkavégzés készségszintű 
elsajátításához. A gyakorlat időzítése nem véletlenszerű, mivel a 
fűtési szezon beköszöntével sajnos előtérbe kerülnek a lakástüzek, 
valamint találkozhatunk CO mérgezéses esetekkel is! Ezúton is 
a  fenti  esetekkel  kapcsolatosan  mindenkit  fokozott  figyelemre 
intünk a maguk és családjuk biztonsága érdekében! Október 29-
én  a  nagy  szél  okozott  több  helyen  fakidőlést,  többek  között  a 
kuncsorbai, kisújszállási országút mentén, illetve a Kenyérmezei 
utcában.  Személysérülés egyik esetnél sem történt. Anyagi kár 
nem keletkezett. 
     
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3.

Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-2636, 06/56-361-100

Sörös Tibor pk

f Tűzoltósági hírek 

Túrkevei Birkózás HÍREK!
V. hely, Kiss Lili V. hely.
04.08. Kadet szabadfogású válogató 
Budapest Kromperger Zsolt III. hely.
04.09. Serdülő leány válogató verseny 
Budapest  a  Serdülő  Európa  bajnokságra 
Gaál  Henrietta I. hely, Kiss Lili  III. hely.
04.09. Junior Szabadfogású válogató 
Budapest Kromperger Zsolt II. hely
04.14. Kadet női válogató Dorog (Tokod) 
Gaál Henrietta III. hely
04.14. Junior Kötöttfogású válogató Dorog 
(Tokod)  Kromperger  Zsolt  III.  hely,  Biró 
Zoltán V. hely, Lucza Ferenc V. hely.
04.22. Diák, Serdülő válogató verseny 
Jászapáti Nagy Zsombor II. hely, Biró 
Zoltán V. hely, Lucza Dávid V. hely.
04.29. Junior Kötöttfogású verseny 
Köröstarcsa Kromperger Zsolt I. hely, Biró 
Zoltán V. hely
05.16. Utánpótlás korúak (10 év alatt) 
Jászapáti Gyenge Milán I. hely, Gaál 
Róbert  I.  hely,  Biró  Péter  II.  hely,  Szőke 
István II. hely, Vass László II. hely, Papp 
félix  III.  hely,  Kiss  Csaba  III.  hely,  Kiss 
Attila III. hely.
08.26. Senior Kötött és szabadfogású 
Magyar bajnokság Miskolc Gaál Attila I-I 
hely, Juhász József II-II hely
09.09. Utánpótlás korúak (10 év alatt) 
Törökszentmiklós  Palkó  Denton  II.  hely, 

Palkó Tiffani III. hely, Gaál Attila II. hely, 
Gaál Róbert II. hely, Biró Péter II. hely.
09.09. Diák, Serdülő verseny 
Törökszentmiklós Gaál Henrietta III.hely, 
Lucza Dávid I. hely, Lucza Otilia III. hely, 
Nagy Henrik III.hely, Rácz Zoltán II. hely.
09.17. Szabadfogású Diákolimpia válogató 
Szarvas Lucza Dávid II. hely, Rácz Zoltán 
III. hely, Rácz Attila III. hely.
09.23.Junior kötöttfogás és Junior Női 
Magyarbajnokság  Esztergom.  BALOGH 
VIKTÓRIA JUNIOR NŐI MAGYAR 
BAJNOK. Kromperger Zsolt V. hely, Biró 
Zoltán V. hely
10.08. Diák, Serdülő leány Magyar 
bajnokság Kaposvár Engelhardt Bianka V. 
hely, Kiss Lili III. hely
10.14. Diák, Serdülő Szabadfogás területi 
válogató  Jászapáti  Lucza  Dávid  I.  hely, 
Rácz Zoltán V. hely.
10.21.  Kadet  szabadfogású  és  kadet  női 
Magyar bajnokság Kecskemét Balogh 
Viktória  II.  hely,  Kromperger  Zsolt  III. 
hely.

Gratulálunk az eredményekhez a 
versenyzőinknek!

Kiss Kálmán Mesteredző 
Juhász József edző 
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 Vezérgondolatom: POLIVITAS. 
Értelmezésemben sok élet, sokféle 
tevékenység,  amely  jellemzi  napjaimat. 
Tenni másokért, a  közvetlen és közvetett 
környezetemben élőkért…
 Ez úton mondok köszönetet 
Az Állatorvos-tudományi Egyetem 
rektorának  és  munkatársainak  azért  az 
élményért,  amelyben  2017.  szeptember 
8-án, az aranydiploma átvétele 
során, részem lehetett, jelen lévő 
családtagjaimmal együtt.
 Hálás vagyok a Teremtőnek, 
hogy immár 50 éve a magyar állatorvosok 
egyik tagjaként élhetem napjaimat.
 Visszatekintve az öt évtized 
történéseire elmondhatom, hogy egész 
sor szakmai kihívás mellett, lehetőségem 
volt az élet más területén is jelen lenni, 
miközben képviselhettem olyan szakmát, 
amely iránt kisgyermek korom óta 
éreztem vonzalmat.
 A  nagyüzemi  állattenyésztésbe 
az 1967 szeptember 18-ai 
munkakezdésemmel kapcsolódhattam 
be,  a  Nógrád  megyei  Érsekvadkerten  a 
Magyar-Csehszlovák  Barátság  MGTSZ 
kezdő  állatorvos-gyakornokaként,  majd 
üzemi állatorvosaként dolgozhattam. 
Itt  több  mint  400  tehén  és  szaporulata, 
sok  ezer  anyajuh,  sertés,  broyler  csirke  
ellátása várt rám. Az első feladatom 
a szarvasmarha-állomány gümőkor  
mentesítése volt.
 1971-től, a munkáltatóm 
képviseletében, 17 szövetkezet 
részvételével szerveződő 

Sertéstenyésztő, Hizlaló, Feldolgozó 
Közös Vállalkozás igazgatósági 
tagjaként is tevékenykedhettem. A közös 
vállalkozás profilja: sertéstenyésztés, 
hizlalás, feldolgozás / ezer anyakoca és 
szaporulata/.
 1972-ben a Mezőgazdaság 
Kiváló  Dolgozója  miniszteri  elismerést 
kaptam.
 Ugyan ezen évben, a húszas 
éveim végén, lettem e közös vállalkozás 
igazgatója.
 1976. januárjától a Nagykunsági 
Állami  Gazdaság  főállatorvosa    voltam 
1979. szeptemberéig (itt a szarvasmarha-
állomány brucellózis mentesítést 
hajtottuk  ekkor  végre),  majd  a  túrkevei 
Vörös Csillag MGTSZ főállatorvosa 
voltam,  17évig,  a  90-es  évek  közepéig, 
annak megszűnéséig.
 Az 1980-as években szerződéses 
együttműködés volt az Állatorvos-
tudományi  Egyetem Takarmányozási  és 
Szülészeti  Tanszékével. Ma is büszke 
vagyok  arra  az  időszakra,  amikor  is  dr. 
Horváth György professzorral és dr. 
Brydl Endre egykori évfolyamtársammal 
együtt dolgozhattam. 
 A túrkevei szövetkezetben 
ebben  az  időszakban    közel  kettőezer 
tehén (tőgyegészségügyi programot 
vezettünk be) és szaporulata, közel ezer 
anyakoca  és  szaporulata  (a  mesterséges 
termékenyítést 1981-ben vezettük be), 
tizenkettőezer anyajuh, pecsenye liba, 
broyler csirke volt. Az állategészségügyi 
szolgálatot önálló főágazatként 
szerveztük  meg,  ahol  négy  állatorvos, 
laboráns, szaksegédek dolgoztak.   Az 
egyik legfontosabb feladat a leucosis- és 
brucellamentesítés volt a szarvasmarha-
állományban.
 A 80-as évek közepén a 
termelőszövetkezet valamennyi 
állattenyésztési ágazatában dolgozó 
számára betanított munkás képzést 
szerveztem, amelyet sikeresen 
elvégeztek, több mint százan, 
amelyről bizonyítványt a jászapáti 
szakmunkásképző  állított  ki.  Az  akkor 
középkorú dolgozók érdeklődéssel, de 
izgalommal vettek részt az új ismeretek 
megszerzésének folyamatában.
 1981-ben igazságügyi-
igazgatási, szervezési szak-állatorvosi 
diplomát szereztem.  
 1986-ban a Termelőszövetkezet 
Kiváló Dolgozója elismerést kaptam.

TÜKÖR…
Ötven év  történései az állatorvos-doktori diploma megszerzésétől  az aranydiploma átvételéig.

 Az elmúlt húsz évben az 
állatorvosi munkát családi vállalkozás 
alkalmazottjaként végeztem, illetve 
végzem jelenleg is.
 1980-2015 között, 35 éven 
keresztül, évente, összesen negyven 
alkalommal,  állategészségügyi  szakmai 
konferenciákat szerveztem Túrkevén, 
amelyeken  kredit  pontokat  szereztek  a 
résztvevők.  Sok  éven  keresztül  ezen  a 
szakmai napokon az állatorvosok mellett 
állattenyésztők, gazdasági vezetők, 
gyógyszerészek is jelen voltak, közösen 
kerestük az adott problémára a megoldást.                     
Éveken át a Magyar Állatorvosok 
Lapja Szerkesztő Bizottságának tagja 
és  a  Magyar  Állatorvosi  Kamara  Jász-
Nagykun-Szolnok megyei szervezete 
Továbbképzési Bizottságának voltam 
elnöke.
 A  állatorvosi  munkám  mellett 
közéleti, civil szervezeti munkát is 
végeztem: 1990-2014 között, hat 
ciklusban voltam Túrkeve Város 
Képviselőtestületének  tagja,    benne  két 
ciklusban polgármester.
 Elnöke voltam a Magyar 
Fürdővárosok  Szövetségének,  amelyhez  
negyvenkettő város fürdője tartozott.
 Kezdeményezésemre jött létre 
1991-ben a Túrkevéért Alapítvány, 
amelynek jelenleg is kuratóriumi elnöke 
vagyok, majd e civil szervezet alapította 
meg az Egressy Béni Zeneiskolát, amely 
idén zárta a 25. tanévét. Az anyaintézmény  
öt  környező  kistelepülésen  hozott  létre 
tagintézményt. Az Alapítvány működteti 
a Vadvirág Népdalkört.
 1991-ben a Magyar Kultúra 
Lovagja, 2001-ben az Egyetemes Kultúra 
Lovagja lettem, amely elismeréseket 
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
adományozta kultúrát támogató, 
szervező mecenatúrámért.
 Dr. Balogh János ökológus 
professzor emlékét, a környezet 
és természetvédelem ügyét, a 
Túrkevéért Alapítvány a kisújszállási 
Alföldkutatásért  Alapítvánnyal  közösen 
ápolja az évenként megrendezésre kerülő 
Nagykunsági-Nagy-Sárréti  Tájökológiai 
konferenciákon.
 1998-ban a Túrkevén Élőkért 
Egyesületet hoztuk létre, alapvető célja a 
környezet és természetvédelem, közízlés 
formálás. 
 



11

TÚRKEVE 2017. NOVEMBER     Életút, sport

Két Bajnoki érem Budapestről .
2017 október 14-én került megrendezésre Budapesten a 
Budapest Bajnokság. Túrkevét a rangos versenyen két judoka 
képviselte. Fekete Viktória  serdülő ,Ferencz Janka diák 
„C” csoportban indultak. A nap végén két Bajnoki éremmel 
zártunk. Ferencz Janka  ezüst, Fekete Viktória  bronzérem. 
2017 október  21. Orosháza. Nemzetkőzi  Judo Kupa verseny. 
Fekete Viktória arany, Ferencz Janka arany, Horváth Orsolya 
ezüstéremmel zárt.
Könnyű lesz ? Dehogy! Megéri? Abszolút! Gratulálok 
mindenkinek köszönöm mindenki segítségét. 

                                                                                 Ozsváth 
Attila edző

Judos hírek
Létrehoztuk a 48-as Emlékparkot, a szabadságharc 150. 
évfordulóján avattuk fel, a Kút-skanzent, amely a XIX. alföldi 
artézi kútfúrás irányítóinak, így a Zsigmondy testvéreknek állít 
emléket, a temetői kőtárakat (ahova a 50-100 évvel korábban 
elhunytak síremlékeit helyeztük el), a város mindhárom 
temetőjében lélekharangot állítottunk. 
 1999-ben  alapítottuk  e  szervezeten  belül  a  CIVIL 
Televíziót, amelynek főszerkesztője, működtetője voltam. 
Ugyancsak ezen szervezet működtette a Megváltozott 
munkaképességűek Csoportját.
A ktív részese voltam a testvérvárosi kapcsolatok 
létrejöttének és ápolásának: 1989-ben az erdélyi-partiumi 
Nagyszalontával, 2002-ben a franciaországi Auchel-lel, 2004-
ben a lengyelországi Porabká-val, 2011-ben a kárpátaljai 
Nagybocskóval, Balogh János professzor szülőhelyével, 2011-
ben  az  anyaországi  Mezőhegyessel  (szülőhelyemmel,  az  ő 
kezdeményezésükre) kötöttünk szerződést.
 Nagyszalontának három köztéri szobrot 
ajándékoztunk: Zilahy Lajos író, Sinka István költő és Gábor 
Ferenc költő szobra látható szülővárosuk központi parkjában.
 Nagyszalonta és a lengyelországi Beszkidek 
tiszteletbeli polgárává fogadott.
 A  kárpátaljai  Rahó  egyik  civil  szervezetével  történő 
együttműködés része a rahói járásban szórványban élő 
magyarokkal  való  kapcsolatépítés,  a  magyar  nyelv  oktatás 
segítése. Idén 18 fős küldöttséget láttunk vendégül Túrkevén, 
tagjai a Havasigyopár együttes fellépett a túrkevei gyógyfürdő 
közönsége  előtt  is.  Az  elmúlt  években  a  túrkevei  művészeti 
csoportok is bemutatkoztak a testvérvárosok közönsége előtt is.                                                       
Közigazgatási  és  anyakönyvvezetői  vizsgát  tettem  2007-ben, 
illetve 2011-ben.
 Megható, ma is őrzött emlék számomra, hogy 
polgármesteri időszakomban közel kettőszázan tettek előttem 
magyar állampolgársági esküt. 
 Jelentős marketing tevékenységet is folytattunk, 
hiszen  gyógyfürdőnk  vize  kiválóan  alkalmas  reumatológiai, 
bőrgyógyászati és nőgyógyászati betegségek kezelésére. 
Kínálatunkban    a  horgászat  (a  Berettyó  élővize  és  halastavi 
lehetőség),  lovaglás,  vadászat,  Ecseg-puszta  élménye,  Finta 
Múzeum,    ahol  a  szobrász  Finta  testvérek,    a  filmes  Korda 
testvérek hagyatéka várja  az érdeklődőket.
 Szervezője  és  vezetője  voltam    a Tíz  Kun Település 
Leader akció csoportnak, amely száz millió fejlesztési forrást 
nyert,  turisztikai  célra  az  ezred  fordulót  követően.  2007-ben 
a  Nagykunságért  Térségi  Leader  Nonprofit  Kft-t  szerveztem 
meg, amelynek három évig ügyvezetője voltam. 
 Több könyv,  kiadvány szerkesztője, kiadója vagyok: 
Gábor Ferenc: Vád és könyörgés, verses kötet  1992, Takács 
Mihály: Az én hatosom, verses kötet 1993,  5 év a Városért, 
Túrkevéért  1996,  Újabb  5  év  a  Városért,  Túrkevéért  2001, 
Dánielisz Endre: Galíciától a Garda-tóig, I. világháborús  
napló 2004,  Alföldi barangolások 2004, 2008, Túrkeve 
750. születésnapján 2011, és várossá nyilvánításának 205. 
évfordulóján  2013,  megjelent  kiadványok,  25  év  a  Városért, 
Túrkevéért 2016.
 Jelenleg Túrkeve Város nyugalmazott polgármestere,    
a családi tulajdonú DÉENN 78 Kft ügyvezetője és aktív 
állatorvos vagyok.
                                                                     

 dr. Szabó Zoltán
                            aranydiplomás állatorvosdoktor

Túrkeve, 2017. október
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2017. október pályaorientációs napot szerveztünk a Ványaiban. 
A tanulók betekintést kaphattak a szakmák világába, lehetőségük 
nyílt önismeretük elmélyítésére. A pályaválasztással kapcsolatos 
ismeretek bővítése érdekében kialakított pályaorientációs 
napunkon  a  gyermekek  piacképes  szakmákkal  ismerkedhettek, 
közelebbről  láthattak  bele  egy  szakképző  központ  iskolájának 
életébe,  beszélgethettek  diákokkal,  tanárokkal,  szakoktatókkal. 
A pályaorientációs nap lehetőséget nyújt a külső tájékozódásra, 
valamint a belső motivációk megismerésére is.

A több mint 100 helyi és vidéki érdeklődő 19 helyszínen 
tájékozódhatott. Betekintést nyerhettek például a fényezés, 
a hegesztés rejtelmeibe, a motor diagnosztikába, különböző 
szerelő műveletekbe, új technológiákat ismertek meg Ford 
szakemberektől, beülhettek egy Toyota Hibrid autóba, interaktív 
közlekedési feladatokat oldottak meg, vagy kereskedtek 
(számlázás, csomagolás), vagy számítógépet szereltek, hálózatot 
építettek, vagy éppen sporttal kapcsolatos lehetőségekkel 
barátkoztak.

Hogyan tovább?

„Nem ismerek az egész földgolyón nagyobb művészt   Arany 
Jánosnál, sem az élők, sem a halottak között.”

(Kosztlányi D.)

„Arany 200” a Petőfiben
Az  Arany János emlékév alkalmából, a 200 évvel ezelőtt 
született  költő  óriásra,  tanárra,  precíz  hivatalnokra,  a  magyar 
nyelvet igen mívesen használó, egyik legnagyobb szókinccsel 
rendelkező, több idegen nyelvet ismerő kiválóságra emlékeztek 
az Arany emlékév alkalmából iskolánk felső tagozatos diákjai 
október 26-án délután, halála évfordulója közelében. 
Már hetekkel korábban elkezdődött a készülődés, az emlékezés. 
Több diák meglátogatta a Mezőtúrra érkező Arany buszt, ahol 
egy érdekes interaktív országjáró kiállítás részesei lehettek 
a  diákok.  Előzetes  feladatként  minden  osztálynak  készíteni 
kellett Arany Jánosról egy tablót, valamint idézetet gyűjteni az 
„idézetfára”. 
A felső tagozatról közel 100 tanuló vett részt az emlékdélutánon 
a  változatos  programokon.  Megismerkedhettek  Arany  János 
által írt és megzenésített dalokkal. Osztályonként Arany versek 
bemutatására került sor. Arany egyik fő műve, a Toldi apropóján 
erőpróbát  is  tartottunk,  ahol  dárda-  és  malomkő  hajításban, 
valamint  petrencés  rúd  tartásában  mérhették  össze  erejüket  a 
„vitézek”. 
A  sok  érdekes  pillanat  közül  újszerű  volt  az  „Arany  hintó” 
megjelenése, ahol Arany János életének és a Toldi megidézésével 
egy interaktív játék részesei voltak a tanulók.
Vidám, tartalmas, méltó eseménysorozattal emlékezett meg 
iskolánk,  a  névadója,  Petőfi  Sándor  legjobb  barátjáról: Arany 
Jánosról.
Kosztolányi Dezső szavai igen helytállóak: „A költőben 
minden korszak mást lát, az új nemzedékek mindig a maguk 
igéit  olvassák  ki  ugyanabból  a  könyvből,  amit  őseik  az 
asztalon hagytak. (…) Apáink más Arany Jánost olvastak, 
mint mi. Övék volt az epikus, a fiatal, a nyugodt. Miénk a 
lírikus, az öreg, az ideges.”                  
                Nagyné Bedő Ildikó
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2017. október 14-én került megrendezésre a Városi Kiss Kálmán 
Sportcsarnokban a Ványai első jótékonysági estje. 

„Tegyünk együtt a Ványaiért” 
jótékonysági bál a Ványaiban

A  rendezvény  fővédnöke  Dr.  Fazekas  Sándor  volt,  a  vendégek 
között üdvözölhettük:
Kovács Sándort, a Megyei Közgyűlés elnökét
Vida Tamást, Túrkeve város polgármesterét
Pardi Sándort, a Karcagi SZC főigazgatóját
Ozsvát Lászlót, Cseh Sándort – iskolánk címzetes igazgatóit
dr. Sziráki Andrást, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökét
dr. Pintér Zoltánt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara titkárát
Kaszás Andrást, Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökét.
Az ünnepi köszöntő beszéd, a megnyitó beszéd után az Egressy 
Kis Lajos néptánccsoport utánpótlás csoportjának palotás 
nyitótánca, majd Kovács Sándor úr pohárköszöntője következett. 
Ezután  pedig  a  Körös  Party  Band,  valamint  sztárvendégeink: 
Benji és Vastag Csaba gondoskodtak a jó hangulatról.
A bál a várakozásokon felüli adománnyal zárult, az összeget az 
iskola kollégiumának fejlesztésére fogjuk fordítani.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónak!

A Karcagi Szakképző Központ középiskolái diákseregének 
összekovácsolása  céljából  DÖK-napokat  szervez.  2017.október 
13-án Kunszentmártonban rendezték meg a 3. diákönkormányzati 
találkozót. A középiskolások izgalmas versenyek keretében 
mérkőzhettek meg egymással. A város különböző pontjain 
zajlottak az események, de már a helyszín megtalálása is 
egy feladat volt, ezentúl érdekes akadálypálya, logókészítés, 
tájékozódási feladatok következtek.  Kreatív, minden képességet 
próbára tevő feladatok is vártak a résztvevőkre, például a 
bicikliszerelést matekfeladvánnyal összekötve a diákok egy 
történelmi dátumra bukkanhattak…
Minden akadályt leküzdve egy közös ebéddel zárult ez a kellemes, 
jó hangulatú nap.

DÖK-nap

2017.  szeptember  28-án  iskolánk  a  VIASZ  (Ványai  Ifjúsági 
Autonóm Szervezetének Egyesülete) segítségével sportnapot 
tartott a városi sportpályán. A gyülekező után kutyás bemutatót 
láthatott a diáksereg, majd bemelegítés után kötélhúzó versenyre 
került sor. 10 órától a tanulók hétféle különböző játékon 
próbálhatták ki magukat. Volt itt buborékfoci, íjászat, lufitaposás, 
sportkvíz,  dugattyúhajítás,  gyepsí  és  teak  ball  is.  A  felhőtlen 
szórakozás  mellett  a  cél  a  gyerekek  közötti  megmérettetés  is 
volt,  így  mindez  vetélkedő  keretein  belül  zajlott.  A  diáknap 
sportvetélkedőjét  a  11.B-D  osztály  nyerte,  2.  helyezést  ért  el 
a  9.B-C-D  osztály  és  a  3.  helyezést  a  12.B  osztály  tudhatta 
magáénak. Idén először kiosztásra került a „Ványai bikája” cím 
is,  melyet  Kis  Endre  Kristóf  12.B  osztályos  tanuló  érdemelt  ki 
5,40 méteres dobásával a dugattyúhajító versenyen.   
                       Hermann Zsuzsa
         VIASZ segítő pedagógus

VÁNYAIS SPORTNAP
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ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a 

Művelődési Házban
2017. november 22-én (szerda) 10:00 - 12:30-ig.

Zöldhulladék szállítás!
Tisztelt Lakosság! Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy 
a város belterületén keletkezett zöldhulladék (gally, nyesedék, 
lomb) szállítását Túrkeve Város Önkormányzata az alábbi 
időszakokban fogja végezni:
November hónapban:
2017. november 20. (hétfő) - 2017. november 23. (csütörtök)
December hónapban:
2017. december 11. (hétfő) - 2017. december 14. (csütörtök)

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a keletkezett 
zöldhulladékot november hónapban legkésőbb 2017. 
november  20.  (hétfő)  reggel  7  óráig,  december  hónapban 
pedig  legkésőbb  2017.  december  11.  (hétfő)  reggel  7  óráig 
helyezzék  el  az  ingatlanok  előtt.  A  szállítás  a  város  több 
pontján párhuzamosan fog történni a felsorolt időszakokban. 
Ezen felül tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szállítás 
az adott utcákban kizárólag a felsorolt időszakokban, egy 
alkalommal fog megtörténni, ezért amely utcákon már elhaladt 
a szállító jármű, abban az utcában már több alkalommal nem fog 
megjelenni a jármű. 
A zöldhulladékon felül más kategóriába tartozó hulladékot 
(kommunális hulladék, lomtalanításból származó hulladék, 
veszélyes hulladék stb.) az Önkormányzat nem szállít el.
A zöldhulladék szállítás menete nincs összefüggésben a 
közszolgáltató által használt, kommunális hulladékszállításra 
vonatkozó rendszerrel. Ezért fokozottan kérünk mindenkit, 
hogy a zöldhulladék szállítására megjelölt hetek hétfő 
reggelén (legkésőbb reggel 7 óráig) helyezzék el a keletkezett 
zöldhulladékot az ingatlanok előtt, ellenkező esetben az 
elszállítást nem tudjuk garantálni!                         Tisztelettel:

Túrkeve Város Önkormányzata

Folyamatosan fejlődő mezőtúri cég könnyen elsajátítható 
feladatok ellátására női, férfi betanított felületkezelőket keres 
azonnali kezdéssel, több műszakos munkarendbe.
Amit kínálunk:
bejelentett, teljes munkaidős állás, hosszútávú munkalehetőség, 
kiemelt  bérezés,  műszakpótlék,  minőségi  pótlék,  cafeteria, 
utazási támogatás.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni önéletrajzzal személyesen a 
Hermann  Mezőtúr  Kft,  Mezőtúr,  Szolnoki  út  79.    illetve 
e-mailben a tiborne.nemeth@mezoturgalvan.hu címen.

Mezőtúri cég csökkent munkaképességű dolgozókat keres 
azonnali kezdéssel az alábbi feladatok ellátására:
-válogató, csomagoló
-udvaros
Amit kínálunk:
bejelentett, rész-, vagy teljes munkaidős állás, hosszútávú 
munkalehetőség, cafeteria, utazási támogatás.
Jelentkezni önéletrajzzal személyesen a 
Hermann Mezőtúr Kft, Mezőtúr, Szolnoki út 79.  illetve 
e-mailben a tiborne.nemeth@mezoturgalvan.hu címen.

Álláshirdetések
Fizetett hirdetés
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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 

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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