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„ Akikre büszkék vagyunk ... 2017”
2017. december 18-án a Városháza Dísztermében került
megrendezésre az „Akikre büszkék vagyunk... fogadás, ahol
Vida Tamás polgármester és Magos Vilmos alpolgármester
köszöntötte mindazokat, akik a 2017-es évben az élet különböző
területén, a munkában, az oktatásban, a sportban, vagy valamilyen
szabadidős tevékenység során az ország, illetve Európa különböző
helyszínein olyan példaértékű teljesítményt nyújtottak, amely
alapján elismerést szereztek és általuk Túrkeve neve is ismertté

Miniszteri kitüntetésben, országos, vagy nemzetközi szakmai
elismerő díjban részesültek:
Kovács Sándor, Dr. Szőllősi Kálmán, Szabó Gábor, Klaus Andrea,
Klaus Andreas, Veres Jenifer, Mentő és Tűzoltó Egyesület,
Önkéntes Tűzoltóság

Országos iskolai tanulmányi, sport és egyéb versenyen kiemelkedő
versenyeredményt elérő tanulók és felkészítő tanáraik:
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda:
Kereszti Édua Sarolt, Faragó Anikó, Monoki János, Gáva László
Máté, Szabó Tímea, Nagy Anikó, Vida Virág Lídia, Vecseri
Bettina Janka, Lakatos Krisztofer.
Felkészítő tanáraik: Szabóné Debreczeni Ildikó, Rózsásné Kalmár
Tímea, Szabóné Nagy Lívia, Lovas Zsuzsa, Magos Vilmos

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola: Bognár Vanessza, Busi
Olívia, Fekete Viktória, Horváth Dorka, Teleki Réka, Gulyás
Anna, Pásztor Gréta
Felkészítő tanáraik: Pozsonyiné Vad Ilona, Pagonyiné Mikes Irén,
Vad Lajos, Madarasi Magdolna, Ferenczi Mária
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válhatott.
A rendezvényen a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei és Simon Éva adott köszöntő műsort. Ezt követően
a díjazottak tevékenységét, eredményeit bemutató képes
összeállítást tekinthették meg a jelenlévők, majd pedig elismerő
oklevelek és emlékplakettek átadására került sor.
A fogadásra meghívás, elismerés alapjául a következő
kitüntetések, díjak, címek, eredmények szolgáltak:

Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája: Lisznyai Tímea, Pomázi
Nikolett, Csernák Norbert, Rácz Emília Evelin, Kalmár Lóránt,
Kelemen Tibor
Felkészítő tanáraik: Csáki Csilla, Benczéné Szabó Gabriella, Kiss
Zoltán

Országos művészeti versenyeken kiemelkedő eredményt elérő
tanulók és felkészítő tanáraik:
Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola - Társastánc és Néptánc
tanszak: Holló Emese, Horvát Henrietta, Lakatos Szilvia, Piroska
Vanessza, Tóth Margaréta, Ratkai Réka, Tóth Henriett, Ábrahám
Sándor, Dina Károly, Györfi Imola, Holló Bianka, Horváth
Blanka Zonga, Kromperger Kitti, Pápai Zita Mária, Simon Diána,
Tarnóczi Noémi, Tóth Ádám Zsolt, Györfi Imola
Felkészítő tanárok: Ruscsák–Szász Andrea, Kézsmárki János

Kisújszállási Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola - ének,
hangszeres zene: Simon Éva
Felkészítő tanáraik: Janó Valéria, Balogh Ottó
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TVSE Autocross Szakosztály: Ábrahám Károly, Ifj. Ábrahám
Károly

Kiemelkedő országos, nemzetközi sporteredményeket elérő
sportolók és edzőik:
Kaszap Nagy István Református DSE Torna Szakosztály: Papp
Tímea, Csíki Zsófia, Lukácsi Tímea, Szabó Rebeka, Kereszti
Villő Mikolt,
Edző: Nagy Ibolya

TVSE Lovas Szakosztály: Horváth Dorka, Acsádi Zsanett,
Ábrahám Zsófia
Edzők: Gyarmatiné Laskai Anikó, Süveges Gergő

TVSE Kick Box Szakosztály: Földesi Szabolcs, Tóth Károly
Karimo (+ gokart )
Edzők: Hajós Sándor, Bíró László
Tiszaföldvári Wing Chun Harcművészeti Sport Egyesület - KungFu sportág: Ifj. Szilágyi István
Edző: Sifu Sávai Péter

Horgászat: Gaál Tibor, Nagy Zoltán, Szilágyi Gergő, Bacskai
István, Gyenge Imre †

Túrkevei Küzdősport Egyesület Birkózó Szakosztály: Balogh
Viktória, Gaál Henrietta, Molnár Kitti, Kiss Lili, Kromperger
Zsolt, Engelhardt Bianka, Bíró Zoltán
Edzők: Kiss Kálmán, Juhász József
Biliárd: Simon László, Ratkai Sándor
TVSE Judo Szakosztály: Ferencz Janka, Horváth Orsolya, Fekete
Viktória, Pető Péter
Edző: Ozsváth Attila
Ászok Judo Club: Lénárt István, Magyar Gréta, Pető Péter
Edző: Juhász Attila

Valamennyiüknek gratulálunk és hasonló szép sikereket,
elismeréseket, eredményeket kívánunk a 2018-as esztendőre is!
Túrkeve Város Önkormányzata
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Riport Török Róbert igazgató úrral

Főszerkesztő: Beszélgető partnerem
Török Róbert a Túrkevei Petőfi Sándor
Általános Iskola Igazgatója, Túrkeve
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének tagja, a Városfejlesztési,
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
elnöke. Elsősorban, mint iskolaigazgatóval
szeretnék veled beszélgetni. Hogyan
jutottál el az igazgatói pozícióig és milyen
kihívásokkal szembesültél ezen az úton?
Milyen változást hoz ez az iskola, illetve a
saját életedben?
Török Róbert: Szeretettel köszöntöm
a kedves olvasókat, s egyben nagyon
boldog újévet kívánok városunk minden
polgárának! 2017. augusztus 15-től
látom el a Petőfi Sándor Általános
Iskola igazgatói feladatait, előtte 5 évig
igazgatóhelyettesként
tevékenykedtem.
28-ik évemet kezdem ebben az
intézményben, ez volt az első tényleges
munkahelyem 1990. szeptember elsejétől.
Érdekes a pedagógusi pályám elindulása,
mert annak idején gépész üzemmérnökként
végeztem és ez pont a rendszerváltás
időszakára esett, amikor a nagy cégek
szétestek, gondolok itt az AFIT-ra, VGVre, vagy a TSZ gépészeti részére és nem
találtam munkám. Ekkor jött a lehetőség
az iskolában és sikerült képesítés nélküli
nevelőként elhelyezkednem. Előtte nem
gondoltam a pedagógusi pályára, mert
egyszerű
munkásemberek
gyermeke
vagyok, amit büszkén vállalok, én vagyok
az első diplomás a családban. Tehát ekkor
kerültem az iskolába és kezdetben egyéves
megbízásos szerződés kaptam, közben
rájöttem, hogy engem az isten is erre a
pályára teremtett. Jól megtaláltam a hangot
a kollégákkal, a vezetőkkel, akik nagyon
hamar befogadtak. S a legfontosabb, hogy
a gyerekekkel nagyon jó kapcsolatokat
építettem ki, kellő szigorral, kellő
humorral,
kellő
rugalmassággal,
mindenkivel
megtaláltam
a közös
nevezőt, nagyon jól éreztem és érzem
ma is közöttük magamat. A kölcsönös
elégedettség hatására meghosszabbították
a szerződésemet, majd véglegesítettek.
Így elindultam a pedagógusi pályán.
4

Ezt követően esti és levelező tagozaton
elvégeztem a különböző tanárképző
főiskolákat, majd az egyetemet, valamint
ezzel
párhuzamosan
megszereztem
a pedagógusi és közoktatás vezetői
szakvizsgáimat. Úgy gondolom, hogy
végig jártam a képzeletbeli szamárlétrát,
s közben rengeteg tapasztalatot szereztem
az oktatásügy, a pedagógia területén
egyaránt.
Főszerkesztő: Igazgató Úr! Lényegében
a jelenlegi pozíciód a pedagógus-szakma
csúcsa. Van-e még előrelépési lehetőség,
illetve milyen terveid vannak a jövőben?
Török Róbert: Úgy gondolom, hogy
a pedagógus szakma csúcsát nem az
jelenti, hogy ki milyen beosztásban
dolgozik, hanem az, hogy a tanulók, a
szülők és a kollégáid elégedettek-e az
elvégzett munkáddal. Célom az eddig elért
pedagógiai színvonal megtartása, illetve
ha lehetséges az emelése. Óriási változás
történt az elmúlt 5 évben a közoktatás
területén. A Petőfi Iskola Állami
működtetésbe került és bevezették az
életpálya modellt. Az átalakulásnak több
üteme volt. Először átkerültünk állami
fenntartásba 2013. szeptember 1-től, ami
azt jelentette, hogy a pedagógus béreket,
illetve az itt dolgozók bérét az állam
finanszírozta, a működtetés továbbra is a
helyi Önkormányzat feladata volt. 2015
szept. 1-től jött a teljes állami működtetés
és fenntartás egyben. Ez magával hozta
lényegében az iskola irányításának teljes
megváltozását. Ennek úgy kellett végbe
menni, hogy a tanulók, mint a legfőbb
érdekeltek, valamint a pedagógusok
ebből ne érzékeljenek semmi változást.
Legtöbbet mi vezetők éreztünk ebből,
mert bizony innentől kezdve jobban
ránk irányult az oktatás irányításával
foglalkozók szeme. Sok erőt és időt vett el
a napi feladatok mellett.
Másik nagy változás a pedagógus életpálya
modell bevezetése, ami motivál és
lehetőséget teremt a pedagógusok számára.
Szakmailag különböző fokozatokat kell
teljesíteni. Ez egyrészt a szakmai színvonal
erősödését célozza, másrészt pedig, aki
nagyobb jövedelemre vágyik az a sikeres
minősítést követően magasabb fizetési
kategóriába esik. Minősítési rendszer és
előmeneteli rendszer.
Tehát 2013-ban ez a két meghatározó
tényező egyszerre jelent meg az iskola
életében. Nagyon sok feladattal és
nehézséggel járt, de mostanra ez kialakult
és jól működik. A tanulók és a kollégák
is együtt tudnak működni ebben a
rendszerben és én büszke vagyok a
kollégáimra, hogy iskolánk kiemelkedő a
minősítések számának tekintetében.
Hogy nekem az életemben ez mit hozott?
5 évig voltam helyettes és ez az időszak
egybeesett a változásokkal és sok munkám
volt vele. Iskolai dokumentumok,

szakdokumentumok átdolgozása, átírása,
modernizálása, jogszabályi változások
követése és betartása, s ez alapján átalakítás,
pedagógiai programunk átdolgozása, a
házirend átalakítása, megfelelni a központ
adta irányelveknek, tehát bizony-bizony
nagyon sok munka volt ez és sok energiát,
időt vont el. Most már jobban tudunk a
napi feladatunkra összpontosítani, tehát az
oktatásra és a nevelésre figyelni.
Főszerkesztő:
Pedagógus
létszám
változott-e
ebben
az időszakban?
Megfeleltek-e
a
követelményeknek?
Valóban emelkedtek a bérek?
Török Róbert: Nézzük először az iskolai
létszámot. Egy demográfiai hullám alján
vagyunk, kevés a születések száma. A
csökkenő tanulói létszám miatt 2009-ben
a Kossuth és a Petőfi iskola összeolvadt.
Az egykor 1000-1200 fős intézmény az
összevonás időszakában 680-700 fős
volt, s jelenleg 425 tanuló van. Ez most
már évek óta stagnál, tehát megállt a
csökkenés. A Pedagógus létszám azért is
volt kezelhető, mert az elmúlt években
több kollégánk elment nyugdíjba, ezért
nem kellett senkit elbocsátani. Most
41–en vagyunk pedagógusok, meg egy
külsős óraadó kollégánk van, fejlesztő
pedagógusként heti 10 órában.
A fizetéseket, ha nézzük: az életpálya
modell bevezetésével a béremelés szét
lett osztva éves szintekre, minden év
szeptemberében emelkedett, kezdetben
nagyobb, később kisebb százalékkal.
Mindenkinek emelkedett a fizetése,
még azoknak is, akik nem minősíttették
magukat. A törvény-adta lehetőség az
életpálya modellben a frissen végzett
pedagógusokra volt megalkotva, s
akik már benne voltak a rendszerben,
- és ez volt a többség - azokra ki kellett
egészíteni, hogy ők hová kerüljenek.
Aki kijön a főiskoláról, egyetemről az
két évig dolgozik, mint gyakornok majd
minősítésre megy, s ha sikerül, akkor kerül
Pedagógus I. fokozatba, s ez lényegesen
nagyobb fizetéssel jár. Ha Pedagógus
I. fokozatban ledolgozik 7 évet, akkor
kötelező minősítésre kell ismét mennie, s
ha ez is sikerül, akkor kerül át Pedagógus
II. fokozatba, ami már megint egy
lényegesen magasabb fizetési kategória.
A kettes fokozat után már nem kötelező
az újabb minősítés, de aki szeretné magát
tovább képezni és szeretne még magasabb
bért, az Mesterpedagógussá képezheti
magát.
Főszerkesztő: Ez jelenti a legmagasabb
szintet, mint pedagógus?
Török Róbert: Nem, van még egy
fokozat, a Kutatótanár, de az már nem
jár sokkal nagyobb béremeléssel, az
inkább szakmai kihívás. Kutat valamit
oktatással, neveléssel kapcsolatban és
publikálja, munkafüzeteket, tankönyveket
ír. Ilyen nálunk nincs, illetve országosan
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is kevesebben vannak
mint a többi
kategóriában.
Visszatérve a már állományban lévő
pedagógusokra,
aki
ledolgozott
mondjunk 30 évet, arra mi vonatkozik?
Automatikusan mindenkit betettek Ped.
I. fokozatba, aztán jött egy jogszabály
változtatás a minisztériumban, a törvény
finomítása, hogy aki nyugdíj előtt áll 7
évvel, az automatikusan bekerült Ped. II.be, nem kellett minősítésen átesniük.
Akik maradtak Ped. I.-be, azokra
nagy hatással
voltunk,
Némethné
Zsuzsa igazgatóként illetve én akkor
még helyettesként, hogy töltsék fel a
portfóliójukat és minősítsék magukat,
mert akkor emelkedik a szakmai színvonal
és magasabb fizetésük lesz.
Főszerkesztő: A minősítés milyen plusz
feladattal jár, és milyen követelmények
vannak?
Török Róbert: Nekünk az volt
a szerencsénk, hogy hárman már
rendelkeztünk pedagógus szakvizsgával,
Némethné Zsuzsával és Szijártóné
Kun Zsuzsával. Majd 2012-2013-ban
megjelent az Oktatási Hivatalnál egy
olyan lehetőség, hogy végezzünk el egy
szakértői képzést, ami azzal jár, hogy
minősítési és tanfelügyeleti szakértőkké
válunk, s egyben Mesterpedagógusi
minősítő vizsgát is teszünk. Mi ezt a
legelsők között teljesítettük, s lettünk
szakértők ebben az új rendszerben.
Iskola vezetőként biztattuk a kollégákat,
hogy ők is minősíttessék magukat.
Kezdetben féltek, meg ellenérzéseket is
keltett, hogy ha eddig is jól végezték a
dolgukat, akkor ez miért kell. Viszont
belátták, hogy ez jó dolog, pláne mikor az
első kollégák sikerrel vették a minősítést.
Megbizonyosodtak, hogy ezt jó, meg lehet
csinálni, rendesek voltak a szakértők,
sőt a végén büszkék voltak magukra,
ami természetes is egy ilyen helyzetben.
Ez serkentette a többieket, azóta sokan
minősültek, és 2018-ra is be van adva
újabb 11 kérelem, ebből egy gyakornok,
további nyolc fő Ped. II.-es, valamint
ketten Mesterpedagógusok szeretnének
lenni. Büszke vagyok a tanári karra,
mert több olyan iskolát ismerek szerte az
országban, ahol nagyon kevés minősített
pedagógus van.
Főszerkesztő: Akkor ki lehet jelenteni,
hogy itt a tantestület magasan kvalifikált?
Török Róbert: Igen, magasan kvalifikált,
meg innovatív, mert vállalja a fejlődést.
A portfólió, amit fel kell tölteni egy 100120 oldalas anyag, ami tartalmaz többek
között óraterveket, tematikus tervet,
óralátogatási jegyzőkönyvet, esetleírást,
a szakmai életút bemutatását, valamint
több szabadon választható anyagot a
pedagógusi pályáról. A szakértők ezt
előzetesen tanulmányozzák, pontozzák,
majd eljönnek az iskolába és meglátogatják
az órákat, aztán leülnek beszélgetni.
Ezt követi egy portfólió-védés, ami egy
negyedórás prezentáció, amivel bemutatja
a minősülő kolléga, hogy a pályája kezdete
óta hogyan kapcsolódik a pedagógiához,
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mi a hozzáadott értéke, miket csinált eddig.
Ezt követően kapja meg az értékelést
százalékos arányban. A minősítések
után mindenki azt mondta, hogy Zsuzsa,
Róbert, igazatok volt, mert tényleg jó,
ha leporoljuk a régen tanult dolgokat.
Hajlamosak
vagyunk
rutinszerűen
tanítani, de a mai nemzedék igényli a
modern szemléletet, az új módszertant és
módszereket, a digitalizációt.
Főszerkesztő: Ennek következményeként
látszik már változás a gyermekek
tanulmányaiban és a sportéletben?
Török Róbert: Ez egy hosszú folyamat,
éveknek kell eltelnie, hogy mérhető
legyen. A Petőfis diákok eddig is jelen
voltak a matematika, fizika, magyar,
helyesírásai
versenyeken, vers és
mesemondó vetélkedőkön, valamint sok
más tanulmányi versenyen, ahol mindig
kimagaslóan szerepeltek. Emellett a Petőfi
DSE sportolói érdekeltek kézilabdában és
labdarúgásban. Mindig szép eredményeket
hoztak és hoznak napjainkban is. Az
oktatási időn túl sok délutáni foglalkozás
van, ami nagyban hozzájárul iskolánk
tanulónak a sikerek eléréséhez. Mindez
együtt eredményezi azt, hogy tanulóink
nagyon szépen megállják helyüket és
jól teljesítenek a továbbtanulás után, a
választott középiskolákban.
Főszerkesztő:
Kényes
kérdés,
de
megkerülhetetlen:
minden iskolában
vannak problémás gyermekek, velük hogy
találod meg a közös hangot? Illetve lehet-e
a gyermeken keresztül a szülőket is nevelni
sértődés nélkül?
Török Róbert: Mindig van ilyen. Bizony
van, hogy leülünk és megbeszéljük, de
ez csak úgy működik, ha következetesek
vagyunk. Van úgy, hogy a szülőt is rá
kell vezetni, hogy ne engedjen meg a
gyereknek ezt, vagy azt. Pedagógus,
tanuló, szülő, ennek a hármasnak mindig
együtt kell működni, és mi mindig
próbáljuk sugallni a jó dolgokat, hogy
mi a célravezető. Tanácsokat adunk, mert
megmondom őszintén, hogy van szülő, aki
nyíltan bevallja, hogy nem tud parancsolni
a gyermekének. Tőlünk várja ebben a
megváltozott világban a megoldást, egy
olyan világban, ahol talán a jogokat előrébb
helyező, a kötelességeket pedig háttérbe
szorító szemlélet miatt ez nagyon nehéz.
Kényes dolog ez, hogy senkit ne sértsél
meg, de kellő eredményt, retorziót, vagy
megfelelő változást hozz. Muszáj, mert a
többi tanulót nem szabad kitenni bizonyos
dolgoknak, s gondolok itt az agresszióra,
a csúnya beszédre. Az agressziót teljesen
száműzni szeretném, mind fizikai, mind
verbális értelemben. A komfortos és
barátságos környezet kiépítése fontos,
például kiötlöttem, hogy a lépcsőfokokra
ragasszunk ki üzeneteket, mint például
a „Köszönj”, „A lányt engedd előre”,
„Mosolyogj”, satöbbi. Nekem az a fő
célom, hogy a gyerek jól érezze itt magát,
hogy biztonságban legyen, szerezzen
ismeretet, készítsük fel a középiskolai
továbbhaladásra, hogy mindenki a
lehetőségeihez mérten megtalálja az utat a

Riport
folytatásra.
Főszerkesztő: Több pályázati lehetőség
nyílt meg a Petőfi iskola számára. Kérlek,
részletezd ezeket.
Török Róbert: A legjelentősebb egy
energetikai célú TOP-os pályázat, amit
2016-ban az Önkormányzat nyert meg,
de a megvalósulás 2018-ban kezdődik.
Ezért a pályázatért Önkormányzati
képviselőként is dolgoztam. Ezzel
megvalósul mindkét épületünknek a teljes
szigetelése és nyílászáró cseréje, valamint
a fűtési rendszer korszerűsítése. A jelenlegi
fűtést gázkonvektorok biztosítják, de
ezek már elavultak, tönkrementek,
nagy a karbantartási költsége. A felső
tagozatban a folyosókon jelenleg nincs,
vagy hiányos a fűtés, a konvektorok 2025 évesek. Az elavult konvektorokat egy
központi rendszer váltja fel kondenzációs
gázkazánokkal, ami azt jelenti, hogy
a gázvezetékek mindenhol le lesznek
cserélve vízvezetékre és radiátorok
lesznek felhelyezve, s központilag
szabályozva egységes hőmérséklet lesz az
egész épületben. Ez közel 260-270 milliós
támogatás, amivel az intézményünk
Kossuth úti és Petőfi téri épülete
komfortosabb lesz, valamint lényegesen
csökken a fenntartási költség.
A másik pedig egy EFOP pályázat, ami a
közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése néven fut. Ezt Németh Károlyné
Zsuzsa és Szabó Ildikó vezetőtársaimmal
írtuk meg tavasszal, ami egy 130 oldalas
pályázati anyag. A pályázatban meg kellett
indokolni, hogy ez a pályázat hogyan fogja
szolgálni a tanulókat, és milyen hatással
lesz a tanulmányi eredményre.
A pályázat sikeres lett, nyertünk 150 millió
forintot felújításra.
Ebből a pénzből megújítjuk a Kossuth
úti épület tetőszerkezetét, hiszen az már
régóta beázik, ezért salétromosodnak a
falak. Továbbá a tantermek felújítása a
parkettától a plafonig, a tantermek jelentős
része újra lesz festve, megtörténik több
tanteremben a padok és egyéb bútorok
cseréje, a wc-k és mosdók teljes felújítása,
valamint fedett biciklitárolók lesznek
kialakítva és szilárd burkolatot fog kapni,
hogy ne kelljen a sárban tolni a biciklit.
Ennél a két pályázatnál nagyon fontos a
munkák összehangolása, hogy a felújítások
egymást támogatva és logikus sorrendbe
fussanak. A kivitelezés tavasszal kezdődik,
és őszre késznek kell lennie.
Főszerkesztő: Az oktatást ez mennyire
fogja befolyásolni?
Török Róbert: Ezt nehéz előre látni,
de előre gondolkodunk.
Felvettük
a kapcsolatot több intézménynek a
vezetőjével, s ha menni kell, akkor
tudnak termeket biztosítani egy-egy
épületrésznek, vagy osztálynak. Ez egy
komoly logisztikai feladat lesz. Már kértem
a pedagógusokat és a szülőket, hogy erre
számítsanak. Nyílván okoz majd némi
kellemetlenséget, de valamit-valamiért,
mert utána egy teljesen megújult épületben
tanulhatnak.
(folytatás a következő oldalon...)
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Főszerkesztő: A Kossuth úti épület is
kívülről lesz szigetelve? Az egy nagyon
szép szecessziós épület. Nem fog elveszni
a díszes homlokzati kép?
Török Róbert: Nem, azt megőrzik. A
mai technikai lehetőségek mellett ezt meg
lehet oldani. Beszéltünk a tervezővel és
a kivitelezővel és megnyugtattak minket,
hogy a minták pontosan ki lesznek vágva
hungarocellből és vissza lesznek helyezve
időálló módon, tehát a homlokzati kép
ugyanolyan marad.
Ezeken kívül lesz még két másik
pályázatunk is. Az egyik EFOP. 3.1.7
pályázat, ami a tanulói lemorzsolódás ellen
nyújt segítséget, tehát minél kevesebben
hagyják el az iskolát végzettség
megszerzése nélkül. Az iskolán belül ezt
Némethné Zsuzsával együtt fogjuk össze
és koordináljuk a feladatokat. Továbbá
rendelkezésünkre
bocsátottak
egy
gyógypedagógust és egy pszichológust,
valamint lesznek tanfolyamok, amelyen
a pedagógusaink vehetnek részt, ami a
nehezen kezelhető gyermekek oktatását
járja körbe, hogyan motiváld, hogyan hozd
versenyhelyzetbe. Eljárhatunk börzékre,
hívhatunk
szakértőket
előadásokat
tartani. Ez egy hosszabb projekt, 2020
augusztusáig tart.
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A másik is EFOP pályázat, ezt beadtuk,
de eredményről még nem tudunk. Ez
egy napközis táboroztatás 2018 és 2019
nyarán. Ebben lesz egy kalandtábor
Pécs környékén, a többi 11 tábor itt lesz
Túrkevén. Lesz rajztábor, közlekedésismereti, idegen-nyelvi, képzőművészeti,
természetvédelmi, tehát sok tematika köré
épülnek ezek a táborok. Hétfőtől péntekig
tart egy tábor, lesz napi öt étkezés,
nagyon sok eszközt kapnak a tanulók és a
szülőknek ez nem jelent semmilyen plusz
anyagi terhet, illetve délután 4-ig teljes
felügyelet alatt lesz a gyermek.
Főszerkesztő: Milyen fontos feladatok
várnak az iskola pedagógusaira az új év
elején?
Török Róbert: A legelső feladatunk
készülődés az első félév befejezésére,
értékelni tanulóink eddigi munkáját. Ez
tulajdonképpen egy tájékoztatás, egy
figyelem felhívás a szülők számára,
hogy gyermekük hol tart a tanulmányi
munkában, milyen a hozzáállása, milyen
a szorgalma, a magatartása. Másik
nagyon fontos dolgunk, hogy a leendő
első osztályosaink megismerjék leendő
tanító nénijüket, az iskolánkat, az ott folyó
munkát. Három osztály indítását tervezzük,
mindegyik élén tapasztalt és elhivatott

tanító nénivel, Deák Ildikóval, Urbán
Mariannal és Erdősné Sindel Olgával.
Decemberben már volt egy elsős csalogató
rendezvényünk a „Kukucskadélután”,
amely nagyon népszerű volt az óvodások
körében. Ez majd folytatódik különböző
új programokkal januárban és a további
hónapokban, ahová szeretettel hívjuk és
várjuk a leendő elsőseinket és szüleiket
egyaránt. Végül, de nem utolsó sorban
januártól gőzerővel folytatódnak a
különböző tanulmányi és sportversenyek,
amelyben
szerencsére
egyre több
tanulónk vesz részt, és ér el nagyon szép
eredményeket.
Főszerkesztő: Köszönöm szépen ezt a
részletes és érdekes riportot, mely által
szép és következetes életpálya rajzolódik
ki. Kívánom, hogy még sokáig legyen
erőd és kitartásod ezt a nagyszerű munkát
folytatni és kívánok Neked, illetve a Petőfi
Sándor Általános Iskola kollektívájának
sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!
Török Róbert: Köszönöm szépen
kollégáim nevében is! Én is boldog újévet
kívánok az egész tantestület nevében
Neked és a Túrkeve Újság kedves
olvasóinak!
Erdei Gyula, főszerkesztő

A szeretet ünnepére hangolódtunk

2017. december elején mindkét épületünk karácsonyi díszbe
öltözött. Iskolánk egyik legmeghittebb hagyományaként az adventi
időszakban különféle programokkal hangolódunk rá a karácsonyi
ünnepkörre. Az ablakok, folyosók és a termek dekorálása az
osztályok, csoportok közös munkájának köszönhetően napról
napra közelebb hozta az ünnepet. Az iskolákba belépőket pirosba
és aranyba öltöztetett karácsonyfa, és hozzá fenyőillat köszöntötte,
amely sokszor maga köré vonzotta a diákokat és a felnőtteket.
A kicsik nagy örömére a Mikulás is meglátogatott bennünket.
Délutánonként adventi kézműveskedésre és közös mézes
sütésre hívtuk a diákokat. A kisebbek egyik délutánon a Szegedi
Miniszínház ,,Hahó Manó és a Mikulás ” című mesejáték nézői
és részt vevői lehettek. A negyedikeseink idén is műsorral,
ajándékkal kedveskedtek az óvodásoknak. Az osztályközösségek
pedig külön is rendeztek karácsonyi délutánokat, ahol a csomagok
átadása mellett természetesen a játéké és a jó hangulaté volt a
főszerep.
Mindezek mellett pedig folyamatosan készültünk a közös
karácsonyi ünnepségünkre, amelyek az utolsó tanítási napon
fantasztikus ünnepi hangulatot varázsoltak iskolánk falai közé.
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Immár sokéves hagyomány nálunk, hogy a gyerekek műsorszámai
után mi, felnőttek is kiállunk a képzeletbeli színpadra, és néhány
énekkel mi is megajándékozzuk tanítványainkat és egymást is. A
végén a közös éneklést többször is meg kellett ismételnünk.
Nagy meglepetés volt, hogy a Karcagi Tankerületi Központ
minden diáknak egy hatalmas mikuláscsomaggal kedveskedett.
Ez után következett ünnepségünk legemlékezetesebb pillanata.
A Tankerülettől különleges karácsonyi ajándék is érkezett: egy
laptop, amelyet többek között példás igyekezetéért, kiemelkedő
tanulmányi teljesítményéért, 2017-ben Ábrahám Réka, iskolánk
6.a osztályos tanulója vehetett át Török Róbert Igazgató úrtól.
Gratulálunk a kimagasló elismeréshez!
Minden kedves Olvasónak sikerekben gazdag, boldog, új
esztendőt kíván a Petőfi Sándor Általános Iskola közössége!
Retterné Gyenes Erika
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Fogas kérdés
gondolatot, hogy ezen is túl vagyok.

Sok ember örömére végre be lesz töltve
a 2. számú fogászati körzet. Hivatalosan
a
novemberi
Képviselő-testületi
előterjesztésben lehetett olvasni, hogy
Túrkeve Város Önkormányzata támogató
szándéknyilatkozatot adott ki Dr. CsegediVajda Eszter fogorvos részére a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt,
a tartósan betöltetlen fogorvosi körzeteket
betöltő
orvosok
letelepedésének
támogatására
vonatkozó
pályázat
benyújtásához.
Főszerkesztő: Személyesebb hangvételell
megfogalmazva,
mint
háziorvosom
leánya, mint régi kedves ismerős, Eszterke
visszatér Túrkevére, s ezzel megoldódni
látszik egy régi és súlyos probléma.
Szia Eszter, engedj meg néhány kérdést,
hogy emlékeinket kiegészítsük azzal az
időszakkal, amikor távol voltál Túrkevétől.
Melyek a főbb állomásai életednek?
Dr. Csegedi-Vajda Eszter: Tisztelettel
köszöntöm
a
kedves
olvasókat!
2003-ban
érettségiztem
Túrkevén,
ezt követően pedig a Semmelweis
Egyetem
Egészségtudományi
Karán
(közegészségügyi-járványügyi felügyelő
szakon),
Budapesten
folytattam
tanulmányaimat.
Az utolsó évemet befagyasztva az
egészségtudományi
karon, fogorvosi
tanulmányaimat 2007-ben kezdtem el
a Marosvásárhelyi Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Egyetemen, mely 6 év
további tanulást jelentett.
Az egyetem másod évében, tovább
folytattam Budapesten az utolsó évemet
levelező szakon, és megszereztem
a
közegészségügyi-járványügyi
diplomámat. Nos, az az évem nem telt
unalmasan, sokat ingáztam Budapest és
Marosvásárhely között, de végülis meglett
az eredménye.
A fogorvosi egyetemet 2013-ban
fejeztem be, majd ezt követően 2014
nyarán elkezdtem fogszabályzó szakorvosi
rezidensképzésemet. Szakvizsgámat az
elmúlt év novemberében szereztem meg,
szóval még elég friss. Szoknom kell a

azon, hogy ha túl leszek a szakvizsgán
(a rezidensképzés Budapesthez kötött)
F.sz.: Miért választottad ezt a szakmát?
merre mozduljunk tovább.
NyugatMagyarország, esetleg külföld? De
Dr. Csegedi-Vajda Eszter: Nos, nálam ez mindannyiszor
elbizonytalanodtunk,
sokára alakult ki. Nem az a tipikus eset, hiszen nem szerettünk volna nagyon távol
mint sokaknál, akik már gyerekkorukban kerülni egyikünk szüleitől sem. Ekkor jött
tudják, hogy mik szeretnének lenni. Nálam nyár elején ez a lehetőség, hogy Túrkevén
a főiskola 3-ik évében jött a gondolat, hogy van egy hosszú évek óta betöltetlen praxis,
még szeretnék továbbtanulni, a diplomának mely fogorvosra vár. Hosszas mérlegelést
megfelelően
szakosodni
(élelmiszer követően végül meghoztuk a döntést,
mérnök, munkaügyi felügyelő…).
hazaköltözünk.
A fogászat azonban nem volt távoli
dolog, hiszen a bátyám akkor már végzett
F.sz.: A Csegedi név még szokatlanul
fogorvos volt, sőt, általa az egész baráti cseng a neved előtt, megtudhatunk többet
társaságunk. Az általuk mesélt történetek,
a férjedről?
egyetemi emlékek egyre inkább vonzóvá
tették számomra ezt a területet. Szóval így Dr. Csegedi-Vajda Eszter: A hivatalos
lettem én is fogorvos.
nevem Dr. Csegedi-Vajda Eszter, de a
Az egyetemen eltöltött 6 évet, bár rendelő ajtaján az orvosi nevem lesz
hosszúnak tünt akkor, semmiért sem olvasható, Dr. Vajda Eszter. A férjemmel
cserélném el. Olyan emlékeket szereztem,
lassan 11 éve, hogy megismerkedtünk
olyan igaz barátságokat kötöttem melyek Marosvásárhelyen. Az Ő gyökerei is
egy életre szólnak.
ott vannak. Kolozsváron végezte az
egyetemet és a mesteri képzését vállalati
F.sz.: Mennyire számít ez speciális, intim
pénzügy szakon, angol-magyar tagozaton.
területnek az orvosláson belül?
A munkája továbbra is Marosvásárhelyhez
köti. Bár távolból is végezheti munkáját,
Dr. Csegedi-Vajda Eszter: Én eléggé de időnként utaznia szükséges.
annak tartom, bár ha jobban belegondolok,
minden orvosi terület annak számít, hiszen
F.sz.: Mikortól lehet téged keresni a
az esetek többségében mikor megyünk fogászati problémákkal, és pontosan hol?
orvoshoz? Amikor valamilyen problémánk
van, betegek vagyunk, és abban az Dr. Csegedi-Vajda Eszter: Január
állapotban eléggé kiszolgáltatottnak és második hetétől, pontosabban január
gyámoltalannak érzi magát az ember. Rá 8-tól kezdem meg a rendelést a 2. számú
kell bíznia magát egy idegen emberre, fogászati körzetben, a Széchenyi u.5 szám
amihez elengedhetetlen a bizalom. A alatt. A körzetbe tartozók térítésmentesen
bizalom pedig eléggé intim dolog, melyet
vehetik igénybe a fogorvosi alapellátást.
megszerezni nehéz, elveszíteni viszont Várunk mindenkit sok szeretettel!
borzasztóan könnyű.
F.sz.: Mik a hosszú távú terveid?
F.sz.: Hol szereztél szakmai tapasztalatot,
hol volt az előző munkahelyed?
Dr. Csegedi-Vajda Eszter: Szakmai
terveim közt szerepel a praxis megfelelő
Dr.
Csegedi-Vajda
Eszter:
Az működtetése,
valamint
fogszabályzó
egyetemet követően elkezdtem 3 éves rendelés beindítása. A továbbiakban is
rezidens-képzésemet
egy
budapesti célom szakmailag fejleszteni magam
magánrendelőben. Ezzel párhuzamosan, továbbképzéseken,
konferenciákon
mellékállásban dolgoztam 1-1 évig két való részvétellel. Rövidre zárva pedig,
Budapest melletti vegyes körzetben, természetesen jövőbeni terveim között
valamint a szakvizsgámig egy budapesti
szerepel a családalapítás is, mely
magánrendelőben.
tanulmányaim miatt eddig háttérbe szorult.
A szakvizsgát megelőző egy évben volt
Köszönöm!
lehetőségem dolgozni egy fogszabályzó
alapellátást nyújtó rendelőben is, rezidens
F.sz.: Én köszönöm a riportot, illetve
képzőhelyem mellett, valamit a csepeli minden olvasó és fogászati problémával
gyermekfogászati
szakrendelő
egyik küzdő nevében mondhatom, hogy
körzetét is betölthettem.
köszönjük. Emberi oldaláról megközelítve
az utolsó megjegyzésed az legörömtelibb,
F.sz.: Mi vonzott vissza Túrkevére?
mégpedig hogy a terveid között szerepel
a
családalapítás.
Kívánom,
hogy
Dr. Csegedi-Vajda Eszter: Ami számomra gyermekáldással gyarapítsátok az amúgy
és a férjem számára világossá vált az fogyatkozó városunkat, jó egészséget és
elmúlt 4 év alatt, hogy egész életünket
sok boldogságot kívánok itthon!
nem szeretnénk a nagyvárosban leélni.
Mindketten szerettünk volna kiszabadulni
Erdei Gyula, főszerkesztő
a nyüzsgésből. Már régóta gondolkoztunk
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Ványais hírek
A tanév egyik legfontosabb eseménye, ünnepsége
nemcsak a végzősök, de az egész iskola számára a szalagavató. A
végzős diákok minden évben nagy izgalommal készülnek erre az
ünnepi eseményre, mely felejthetetlen élményt jelent számukra.
Idén december 2-án tűzték föl a szalagot a végzősöknek. A
szalagavató bált ünnepélyes keringővel nyitották meg a diákok,
később pedig két könnyedebb hangulatú osztálytáncra is sor került.
A gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola végzőseinek
köre idén a levelezős osztállyal is kibővült. A feltűzött szalagon
szereplő évszámok attól függően, ki melyik képzésen vesz részt,
különböznek, de mindegyik jelzi, hogy 2018-ban egy nagy
megmérettetés után befejezik megkezdett tanulmányaikat. Sok
sikert hozzá az új évben!
Az
„Akikre
büszkék
vagyunk”
fogadás
keretében Túrkeve Város Önkormányzata a Ványais
diákokat és pedagógusokat is kitüntette. Eredményeink:
- A Szivárványhíd ötfordulós országos irodalmi verseny csoportos
kategóriában Lisznyai Tímea, Pomázi Nikolett 3. helyezést értek el.
- Az Időutazó országos történelem versenyen egyéni
kategóriában Csernák Norbert tanuló 1. helyezést ért el.
- Rácz Emília Evelin Országos olvasóversenyen 3.
helyezést, Szivárványhíd országos irodalmi versenyen 2. és
Időutazó országos történelem versenyen 3. helyezést ért el.
-Kalmár Lóránt és Kelemen Tibor tanulók az országos
történelem versenyen nyújtott teljesítményükért kaptak díjat.
-Acsádi
Zsanettet
az
országos
lovasversenyeken
elért
eredményeiért
díjazták.
A felkészítő pedagógusaik: Benczéné Szabó Gabriella
tanárnő, Csáki Csilla tanárnő és Kiss Zoltán tanár úr.
Nagy Ibolya tanárnő pedig a diákjai által elért

országos
tornaversenyeken
való
kiemelkedő
eredményekért
részesült
díjazásban.
Ezúton is gratulálunk nekik!
Büszkék vagyunk azokra a Ványais diákokra is, akik
sokat segítettek a túrkevei Idősek Otthonában az adventi
előkészületekben. Örömteli hangulatban mikuláscsomagokat
készítettek, karácsonyfát díszítettek, hogy ezzel is megszépítsék
a lakók mindennapjait. Köszönjük a lehetőséget és a szervezést
az Idősek Otthona vezetőségének, dolgozóinak, valamint az
osztályfőnökök segítő munkáját. Reméljük, hogy a jövő évben is
találkozunk!
Karitatív tevékenységünk részeként nemcsak az idősebb,
hanem a fiatalabb korosztálynak is igyekeztünk egy kis örömet
csempészni a mindennapjaikba: a Karcagi Kátai Gábor Kórház
Gyermekosztályának betegei számára az intézmény diákjai
ajándékokat, játékokat gyűjtöttek, melyeket idén is nagy örömmel
fogadtak. A gyűjtés koordinálását segítették Patkósné Mile Irén
tanárnő és Csaplár Béla tanár úr. Büszkék vagyunk minden
diákunk és pedagógusunk e nemes cselekedetére. Hisz jó kapni,
de még nagyobb öröm adni!
S mivel mindezért jutalom is jár, főleg így decemberben, erre is sor
került. Hermann Zsuzsa tanárnővel és Dittrich Imre tanár úrral a
Viasz szervezésében moziban jártak a Ványai diákjai: a Star Wars
legújabb részét nézhették meg. A kollégiumban járt a Mikulás
és sok ajándékot hozott a diákoknak. December 20-án ismételten
megrendezésre került a karácsonyi hangulatteremtő ünnepségünk.
A résztvevő osztályok adventi koszorút, karácsonyfadíszt,
karácsonyi süteményeket, édességeket készíthetnek.
Benczéné Szabó Gabriella

Sportos hetek a Ványaiban
Az év utolsó havában sikerült jól megmozgatni Ványais
diákjainkat. Izgalmas fiú kosárlabda viadallal kezdődött a sportos
évvége. Két nappal a szalagavató után, kissé „mackósan” indult
a mérkőzés, de ezzel együtt is kötelező volt győzedelmeskedni a
Szolnok csapata felett. Több ízben is rendeztünk már Fair Play
bajnokságot, melynek mindig óriási sikere volt.
Tanévünk derekán fiú-lány csapattal fölállva a játéktérre, minden
játékosunk a tudása legjavát adta a könnyűnek nem mondható
mérkőzéseken. Törökszentmiklós, Szolnok középiskolai csapatai
ellen vettük fel a harcot.
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Hagyományteremtésnek induló „Ványai kézilabda
karácsonyi kupára” került sor szünet előtt pár nappal iskolánkban,
mely teret adott általános és középiskolai kézilabdázni szerető
diákok sportos küzdelmének.
Vártuk ezt a napot! Nos, mondhatjuk, kézilabdában igazán
jók vagyunk! Leány és fiú csapataink, mind aranyosak lettek!
Reméljük egyre nő a repertoár és más sportágakban is ilyen
„lázasak” leszünk a küzdelemben!
Ványaisok, csak így tovább!!!
Nagy Ibolya és Vincze Mihály testnevelők

TÚRKEVE
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Táncos sikerek
A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti
és
Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tanszakának
túrkevei és kisújszállási tanulói 2017. december 09-én,
Újfehértón megrendezett V. Abigél Országos Minősítő
Táncfesztivál Téli Kupáján szerepeltek igen eredményesen!
A túrkevei társastánc tanszak Charleston formációja, illetve
a kisújszállási társastánc tanszak Bécsi keringő formációja is
ezüstminősítést érdemelt ki a zsűri értékelése alapján.
Ezúton is gratulálunk a táncosoknak. További szép sikereket
kívánunk!
Kézsmárki János igazgató

Hegyfoky Kabos
Emlékünnepségre

FELHÍVÁS
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő
és szemléletformáló
életmódprogramok a mezőtúri
kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015
program keretein belül
2018. február 16-án és 2018.
március 09-én szájüregi daganat
szűrést tart.

A Keviföld Alapítvány tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
2018. február 11-12-én
Hegyfoky Kabos római katolikus plébános, éghajlatkutató
halálának 99. évfordulója
alkalmából rendezett emlékünnepségre.
Program:
Február 11.
9.00 – 10.00
Kegyeleti emlékszentmise a római katolikus templomban
Szentmisét celebrálja: Ondavay Tibor
főesperes, pápai prelátus
10.00 – 10.15
Koszorúzás Hegyfoky Kabos sírjánál

A szűrést végzi:
Dr. Hák Mária fogorvos
Időpontkérés: EFI
(Mezőtúri kórház A épület földszint)
06-56/550-427
A szűrés: térítésmentes!

Február 12.
14.30
1-2. osztályos tanulók szavalóversenye
16.30
3-4. osztályos tanulók szavalóversenye
Felső tagozatos és középiskolás tanulók vetélkedője
Helyszín: Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola
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Túrkevei Református Egyházközség

Sajtóközlemény

Túrkeve – Sárospatak EgyüttműködéseSzemléletformáló Program
A Túrkevei Református Egyházközség EFOP 3.1.8-1700136 pályázatában 2017. október 15-től 2019. október 14éig tartó időszakban szemléletformáló programokra, iskolai
közösségfejlesztésre, tantárgyi fejlesztésekre, tanórán kívüli
foglalkozásokra, kirándulásokra, találkozókra és nyári táborokra
14.999.998 Ft támogatást kapott. A pályázat közvetlen
célcsoportja a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola
és Óvodájába, valamint a Sárospataki Református Kollégium
Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona – Általános
Iskolájába járó 5-8. évfolyam tanulói, akik körében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya eléri
a 40%-ot. Közvetett célcsoport a bevont pedagógusok; bevont

tanulók családjai; valamint a célcsoporttal a program keretében
testvériskolai kapcsolatot kialakító oktatási intézmények
pedagógusai és tanulói. A pályázati célkitűzéseket így valósítják
meg az intézmények.
Nagy Róza
szakmai vezető
EFOP -31.8.-17-00136

XXV. Ószőlői Matematika Verseny
Tiszaföldvár 2017.12.01.
2017-ben 25. alkalommal rendezték meg
Tiszaföldváron az Ószőlői Matematika
Versenyt. A rendezvényt a Papp Bertalan
Ószőlői Általános Iskola igazgatónője,
Borbély Lászlóné Erzsike nyitotta meg.
Megtudhattuk tőle, hogy a megyei rangú
megmérettetésen 22 iskola 450 diákja
próbálkozik a feladatok megoldásával.
Az ünnepélyes megnyitón jelen volt a
verseny megálmodója és megalapítója,
Borza Attila , aki matematika , kémia és
testnevelés szakos tanár, valamint az iskola
igazgatója volt hosszú ideig. A 25. évet
hatalmas habos tortával ünnepelte meg
az iskola. Gratulálunk a rendező iskola
igazgatóságának, tanárainak a színvonalas
verseny megrendezéséhez!
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
22 diákja igyekezett minden tudásával
törekedni arra, hogy helyes megoldásokkal
minél több pontot szerezzen és előkelő
helyen végezzen a megyei matematika
versenyen.
Gratulálunk tanulóinknak, szüleiknek és
felkészítőiknek az elért eredményekhez!
Büszkék vagyunk Rátok!
Urbán Marianna
XXV. Ószőlői Matematika Verseny
eredmények
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola
3. évfolyam: felkészítő: Urbán Marianna
Papp Ádám 4. helyezés
Tóth Maxim József 4. helyezés
Tóth Bence 79. helyezés
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4. évfolyam: felkészítő:
Szabó Ildikó
Lénárt Gabriella 9. helyezés
Szemes Ágota 26. helyezés
Kiss Mirtill Teréz 33. helyezés
Gaál Tibor 49. helyezés
Pető Péter Mihály 72. helyezés
5. évfolyam: felkészítő:
Pozsonyiné Vad Ilona
Barna Fanni 7. helyezés
Dobis Attila 21. helyezés
Szabó Gergő 21. helyezés
Fábián Sándor 28. helyezés
Kalmár Adrián 50. helyezés
6. évfolyam: felkészítő:
Törökné Semegi Éva
Fazekas Tibor 4. helyezés
Kovács Adél 7. helyezés
Ábrahám Réka 12. helyezés
Koós Róbert 19. helyezés
7. évfolyam: felkészítő:
Bedőné Homoki Márta
Szabó Péter 21. helyezés
Dobozy Ádám 28. helyezés
Petrovics Richárd 28. helyezés
Ozsváth Zoltán 41. helyezés
8. évfolyam: felkészítő: Ferenczi Mária
Horváth Dorka 11. helyezés

Kaszap Nagy István Református
Általános Iskola és Óvoda
3. évfolyam: felkészítő: Puskásné Túri
Ildikó
Szentmihályi Sára 9.
Kereszti Bulcsú Lél 20. helyezés
Árvai Noémi 33. helyezés
Papp Zsombor 59. helyezés
Vida Virág Lídia 59. helyezés
Rózsás Lili 74. helyezés
4. évfolyam: felkészítő: Kissné Papp
Gyöngyi
Vass Noémi 6. helyezés
Horváth Blanka Zonga 15. helyezés
Pálinkás Izabella 15. helyezés
Szabó Balázs 15. helyezés
Bencze Sára 26. helyezés
Palásti Anna Edit 33. helyezés
Bencze István 36. helyezés
Szőllősi Lóránt 36. helyezés
Lisznyai Sándor 54. helyezés
5. évfolyam: felkészítő: Rózsásné Kalmár
Tímea
Kereszti Villő Mikolt 3. helyezés
Nagy Gréta 11. helyezés
Horváth Orsolya 35. helyezés
6. évfolyam
Horváth Csongoró 25. helyezés
Faragó Anikó 28. helyezés
7. évfolyam
Kereszti Édua Sarolt 15. helyezés
Eszenyi Alexandra 36. helyezés
Gáva László Máté 39. helyezés
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Sport

Birkózó hírek 2017

2017. év eleje kicsit nehezen indult január hónapban,
mart nem tudtunk versenyekre eljutni egyéb problémák miatt,
ezt most nem fejteném ki bővebben, ez csak annyiban érintett
bennünket, hogy az éves pontszámításnál meglátszik az
eredményen! Hivatalos rangsor-lista még nincs, január hónap
végén lesz meg az összesítő. Az egyéni eredményeink jobbak,
mint a 2016. évben. Nagyon sok versenyen tudtak részt venni a
birkózók itthon és külföldön (Ausztria; Szerbia; Lengyelország;
Németország), továbbá edzőtáborokban vettek részt (Tata, MOB
Olimpiai edzőtábor; Bócsa; Kiskunhalas; Törökszentmiklós;
Jászapáti), valamint az edzők több napos edzőképzésen vettek
részt (Budapest; Tata).

Egyesületünk tudott adni válogatottat Magyarországnak,
Gaál Henrietta személyében, aki járja Európa országait a Magyar
válogatottal. Továbbá még két személy nevét kell megemlítenem
Kromperger Zsolt és Balogh Viktória személyében, akik válogatott
kerettagok - a kettő nem ugyanaz. Válogatott csak a legjobb lehet,
kerettag pedig az, akit egy hajszáll választ el a címeres meztől,
de ez csak rajtuk múlik, hogy mikor gondolják komolyabban a
birkózó sportágat.
Gaál Henrietta 2017. szeptember hónaptól a kecskeméti
birkózó egyesülethez tartozik, ott nagyobb lehetőségek
várnak rá. Egyvalamit be kell látni, Túrkeve mindig is nevelő
egyesület volt és lesz. Nagyobb egyesületeknél több az edző és
edzőpartner, a körülmények mind a versenyző javát szolgálják.
Kis egyesületeknél csak a megfelelő alapot kapják meg ahhoz,
hogy kiérdemeljék azt, hogy magasabb színvonalú egyesülethez
kerüljenek, hogy komoly versenyző válhasson belőlük. Az már
csak a versenyzőn múlik, hogy mi a célja, hogy meddig akar
eljutni. Európa bajnok? Világ klasszis? Vagy a sport koronája,
Olimpiai bajnok legyen? Ehhez hatalmas akarat, elszántság és
persze egészség kell.

Kiemelkedő eredményeink 2017. évben: Gaál
Henrietta Serdülő Magyar bajnok, szinte minden versenyt
megnyert a korcsoportjában, de egy korcsoporttal feljebb is
megcsillogtatta tehetségét, ami nem kis érdem; Balogh Viktória
Junior Magyar bajnok és Kadet leány Magyar bajnoki II. hely;
Kiss Lili diákolimpia III. hely; Molnár Kitti diákolimpia II. hely;
2001 után ismét nagyszabású, színvonalas verseny Kromperger Zsolt Kadet Magyar bajnoki II. hely kötött és szabadkerült megrendezésre a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnokban.
fogásban is; Engelhardt Bianka Diákolimpia V. hely; Bíró Zoltán
Az NB II. férfi felnőtt kötött és szabadfogású birkózó verseny Kadet Magyar bajnoki V. hely.
aktuális fordulóját rendezte meg az egyesületünk Túrkeve Serdülő leány csapatunk az Országos versenyen csapatban a 12.
Város Önkormányzata segítségével, mely nélkül nemigen jött
helyen végzett. Férfi felnőtt NB-II-es csapatunk csoportunkban a
volna létre a sportrendezvény. Köszönjük a segítséget ezúton is.
harmadik helyen végzett.
Sportrendezvényünket megtisztelte Kovács Sándor úr, a Megyei
A jövő év is tartogat meglepetéseket, hiszen 6 fő most
Közgyűlés Elnöke, hiszen ő is birkózó volt, birkózó családból kezdi a versenyzését, „beöregedtek” a Kadet korosztályba, 10
származik, birkózó családunkhoz tartozik. A Magyar Birkózó
évesek lesznek és megkezdhetik a tudományukat megmutatni.
Szövetség részéről az ügyvezető elnök, Bacsa Péter úr is emelte a
Bízom bennük!
verseny színvonalát és természetesen a sportszerető polgármester
Verseny eredményeink:
úr, Vida Tamás és az alpolgármester úr, Magos Vilmos is kitartott
Október 28, Budapest, Kadet kötöttfogású OB: Kromperger Zsolt
a verseny végéig, bár nem szándékoztak sokáig maradni egyéb III. hely.
elfoglaltságaik miatt, de tetszett nekik a verseny. Valamint November 26, Abony, Meghívásos Nemzetközi verseny: Rácz
Szemes Attila képviselő úr is végig jelen volt a rendezvényünkön.
Zoltán II. hely, Palkó Denton III. hely, Palkó Tifani V. hely, Lucza
A verseny végeztével fáradtan, minden jelen lévő birkózó, edző
Otília III. hely, Gaál Róbert III. hely.
és a meghívott vendégek, egy igazi Kevi birkapörköltre voltak December 06, Esztergom, Serdülő leány Csapatbajnokság:
invitálva a Keve Étterembe és kötetlen beszélgetésre is sor került.
Engelhardt Bianka, Kovács Katalin, Kiss Lili, Füleki Edit 12.
Ígérjük, amennyiben lesz rá lehetőségünk a 2018-as évben is
hely.
rendezünk birkózó versenyt fiatalabb korosztálynak (kadet, December 16, Törökszentmiklós, Centrum kupa: Lucza Dávid,
serdülő).
Garaguly Richard, Gaál Róbert I.hely, Rácz Attila, Bíró Péter II.
hely, Sallai Dominik, Gaál Attila, Lucza Otília III. hely.
A támogatásoknak köszönhetően az egész túrkevei
birkózó csapat (edzők, versenyzők) tetőtől-talpig fel vannak Támogatóink: Túrkeve Város Önkormányzata, Ábrahám Károly,
öltöztetve minőségi ruházattal (birkózó cipők, melegítők, Simon László, Kántor Lajos, Sass Zoltán, Kiss Péter, Gaál Tibor.
pólók, mezek), amire még nem volt példa. Mindenki egyforma Köszönjük az egész éves támogatást!
felszerelésben van. Igaz, hogy nem a felszerelés birkózik, de
azért mindig meg lehetett különböztetni a túrkevei birkózókat, A túrkevei birkózók nevében, egészségben gazdag boldog újévet
több száz birkózó közül is ki lehetett őket szúrni a tömegből, mert
kívánunk Túrkeve lakosainak.
amennyien voltak, annyi féle ruházat volt rajtuk. Ez megszűnt!
Sportbaráti Üdvözlettel:
Kiss Kálmán Mesteredző
Juhász József edző/egyesületi vezető
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Évvégi éremeső

I. Kabai Meteorit Next Generation 4Fight Harcművész
Bajnokság néven, 2017.december 2-án került megrendezésre a
Rácz Kickboxing Team meghívásos évzáró versenye a WAKO
szövetség égisze alatt. Pointfighting, light-contact és kicklight szabályrendszerű küzdelmek kerültek kiírásra. A nevezés
során az ország szinte összes szegletéből jelentek meg kickbox
harcosok az év végi utolsó megmérettetésre. A TVSE Kick &
Thai-box Szakosztályt öt versenyző képviselte: Lajter Dorina,
Polgár Viktor, Földesi Szabolcs, Ádám Sándor és Tóth Károly.
Versenyzőink két kategóriában indultak: a számukra ismeretlen
light-contact küzdelemben, és a jól ismert kick-light contact
kategóriában, melyben a különbség csak annyi, hogy az első
kategóriában nem lehet a combot támadni, de ez kifejezetten
hátrány a thaibox stílust gyakorlóknál, így a megszokott rutin
helyett, erősen kellett koncentrálni, nehogy szabálytalanságért
leléptessék a versenyzőinket.
A koncentráció kifejezetten jól sikerült, mivel a verseny végén
minden versenyzőnk éremmel zárt a több fordulós küzdelmek
után. Tóth Károly 70 kg-ban light-contactban 2. helyen, míg kicklight kategóriában a 4. helyen végzett. Földesi Szabolcs 75 kgban light-contactban 2., kick-light kategóriában szintén 2. helyen

végzett. Polgár Viktor -63 kg-ban ight-contactban 2., míg kicklight kategóriában 3. helyen végzett. Ádám Sándor -63 kg-ban
light-contactban 1., míg kick-light kategóriában szintén 1. helyen
végzett. Lajter Dorina +70 kg-ban light-contactban 1., míg kicklight kategóriában szintén 1. helyen végzett.
Különösen szép eredmények ezek, mivel a junior és
a felnőtt korosztály összevonásra került, és így például az alig
16 éves Földesi Szabi is, az ereje teljében lévő felnőttekkel
csatázhatott.
Sajnos, volt balszerencse is a sorsolásban, mivel az 57 kg-os
Polgár Viktort felrakták a -63 kg-ba, de ez nem szegte kedvét, és
derekasan helyt állt a nehezebb súlyúakkal szemben.
Tóth Károly Karimó a legnépesebb súlycsoportban indult mindkét
szabályrendszerben, és a sok mérkőzés eredményeképpen elfáradt
a végére, ezáltal nem bírta a maximumot nyújtani, ami sajnos a
végeredményben meg is mutatkozott, azonban szégyenkezni
nincs oka.
Ádám Sanyika és Lajter Dorcsi ismét nem találtak legyőzőre
egyik szabályrendszerben sem, így ismét bizonyíthatták, hogy
nem véletlenül kerültek be nyáron a Magyar Kick-box válogatott
soraiba.
Úgy gondolom, szép lezárása ez a 2017. évnek. Most
kicsi pihenő, majd januártól ismét kezdődik a felkészülés a
2018. év megmérettetéseire. Ahogy az idei évben, úgy jövőre is
szeretnénk legalább ilyen szép eredményekkel gazdagítani saját
és városunk hírnevét.
Az év végére szeretnénk megköszönni a teljesség
igénye nélkül azon személyek és cégek támogatását, akik
segítséget nyújtottak részünkre bármilyen formában az idei év
eredményeinek költségeihez, hiszen önzetlen támogatásuk nélkül
ezek nem valósulhattak volna meg.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
mindenkinek a TVSE Kick & Thai-box Szakosztály nevében!
Bíró László és Hajós Sándor edzők

Újabb bajnoki cím tornászainknál

Idén is pozitív mérleggel zárult tornászaink
országos bajnoksága.
A KNIR DSE üdvöskéje, Papp Tímea
elegáns, könnyed mozgásával, pontos
végrehajtásával szerzett összetett magyar
bajnoki címet.
A rangos megmérettetésen, gyermek
haladó kategóriában Kereszti Villő
Mikolt és Szabó Rebeka remekelt, míg a
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serdülőink debütálása is dicséretesnek volt
mondható.
Szerfinalistánk Csíki Zsófia, másodikként
került a gerenda nyolcas döntőjébe, ahol
az 5. helyen zárt, Lukácsi Tímea ugyan
tartalékként, de az ugrás legjobbjai között
tudhatta magát.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Nagy Ibolya, Szakedző KNIR DSE

TÚRKEVE

Kultúra, hírek

2018. JANUÁR

Magyar
alkotók
Brazíliában
A Finta testvérekhez hasonló lenyűgöző
munkásságba tekinthetünk bele.
A kiállítás egy lenyűgöző utazás, mely
utasai mi vagyunk, és mégis Brazília jön
el hozzánk.
Az épülő, városiasodó Brazíliában
alkotó magyar művészek munkáin és
érzésein keresztül.
Hogyan lett Brazília a paradicsomi
természet és a modern városok jelképe?
Milyen szabadsággal alkothattak a
művészek és törhették szét a klasszikus
festészet hagyományait?
...És hogyan lehetséges, hogy a
legnagyobb brazilok egyike éppen egy
pesti srác?
Ez a varázslatos utazás minderre választ
ad!
Balogh Edina, művészeti menedzser

Elfoglalták a
Karácsonyi ajándékok
az Idősek Otthonában fülesbaglyok Túrkevét
Tiramisu jelentése: dobj fel! - tudtam meg Kovács Judith
és Kisújszállást
önkéntes segítőtől, aki tényleg feldobta a hangulatot az Idősek
Otthona karácsonyi rendezvényen. Ugyanis december 20-án,
az Otthon saját csomagjai mellett Ő is vitt mindenkinek egyegy bőséges csomagot, hogy boldog és emlékezetes legyen
a bent lakó idősek ünnepe. Judith évek óta vállal önkéntes
szerepet. Rászoruló kisdiákokat tanít német és angol nyelvre
ellenszolgáltatás nélkül, valamint támogatók segítségével állít
össze csomagokat a szeretet ünnepére.
Szabó Attila igazgató úr beszéde és Vida Tamás polgármester
úr köszöntője után a Zeneiskola nagyon színvonalas előadást
tartott, s ezt követően került sor az ajándékok átadására. Judith
csomagjaiban voltak tisztálkodási szerek, üdítők, gyümölcsök,
élelmiszerek és édességek, az édességek között pedig tiramisu,
aminek a jelentése ugye: dobj fel!
Kovács Judith önkéntes segítő ezúton köszöni a segítséget a
támogatóknak és boldog új esztendőt kíván mindenkinek!
Adományozók névsora:
Ábrahám Károly, Pabar Ferenc, Debreczeni Péter és fiai, ifj.
Debreczeni Péter és Debreczeni László, Tímár Róbert, Simon
László, Pálinkás Zoltán, Kovács Károly, Debreczeni László,
Tóth Lajos, Herczeghné Tímár Ági, Sugár Tibor, Benics
Kálmánné, Simon Mária, Kalmár Lajos, Iglódi Béla, F. Tóth
Lajos, F. Tóth István, F. Kiss Gábor, Kelemen Tamás.

Az erdei fülesbaglyok (Asio otus) csoportos városi megjelenése
szokványos jelenség a téli időszakban. A lakott területek kedvezőbb
mikroklímája és a baglyokra is veszélyt jelentő ragadozók hiánya
jelentős vonzerővel bír hazánk leggyakoribb éjjeli ragadozó
madarára. Általában kis egyedszámban gyülekeznek a belterületek
parkjaiban vagy egyéb helyeken, ahol nappalozásra alkalmas
örökzöldeket találnak (templomkertek, oktatási intézmények,
temetők, stb.). A Nagykunság mindig is frekventált kistájnak
számított a téli erdei fülesbagoly gyülekezések szempontjából,
ám a 2017 decembertől kezdődő heti rendszerességű felmérések
váratlan eredményeket hoztak Kisújszálláson és Túrkevén.
Túrkevén jelentősebb gyülekezések alakultak ki, főként az
elmúlt időszakban, amikor is tartósan 300 felett alakult a
város központjában pihenő baglyok egyedszáma. A természeti
értékekben gazdag és mozaikos szerkezetű élőhelyeiről ismert
Túrkevén már 2017 elején is rekordot döntött a belterületi
gyülekezés: januárban 445 egyed alkotta a valaha látott
legnagyobb gyülekezést, az erdei fülesbaglyokhoz pedig a hónap
folyamán kis egyedszámban réti fülesbaglyok (Asio flammeus)
is társultak.
(bővebb információ a www.lokalista.hu weboldalon)
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f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak a december hónapban történt
eseményekről. December 1-én a rossz időjárási viszonyok
miatt a kuncsorbai országút mentén egy kis busz, illetve egy
személygépkocsi is az árokba csúszott. Mindkét járművet
kivontattuk, személyi sérülés szerencsére nem történt. Még
ugyanezen a napon a városi dobogók kiszállításában nyújtottunk
segítséget a sportcsarnokban megrendezésre kerülő szalagavató
bálra. December 6-án a délelőtti órákban a Kópia Cukrászda
kért segítséget a fényfüzér homlokzatra, illetve a fára való
elhelyezéséhez. Késő esti órában érkezett jelzés, miszerint a
Thököly utca egyik lakóingatlanának az alsóépület kéményében
izzást észleltek a lakók. Kiérkezésünk után az épületet átvizsgálva
az izzást, parázslást megszüntettük, a kiérkező mezőtúri kollégák
a jegyzőkönyvet felvették! Anyagi kár nem keletkezett!

országúton egy személygépkocsi árokba csúszott. A gépjárművet
áramtalanítottuk, elszállításáról a tulajdonos gondoskodott,
a járműben jelentős anyagi kár keletkezett, személyi sérülés
nem történt. December 18-án a Polgármesteri Hivatalban
megrendezett „AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK” ünnepségen
vettünk részt. Eredményes évünk elismeréséül átvehettünk egy
oklevelet és emléktárgyat. Számunkra megtiszteltetés volt, és
ezúton is köszönjük! December 19-én a Rendőrség kérésére
vonult ki egységünk a Sinka István tér egyik földszinti lakásába
történő bejutáshoz, ahol a szomszédok elmondása szerint egy idős
hölgy tartózkodott kiérkezésünkig, a rendőrség bejutott, tűzoltói
beavatkozásra nem volt szükség. December 21-én a Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon átvehettük az idei évi
önkéntes tűzoltó egyesületek működését támogató pályázatban
elnyert dugólétra készletet, valamint egy Husqvarna 365-ös
motoros láncfűrészt! Az eszközöket még kiegészítették két pár
Itt fontosnak tartom leírni, hogy a kéményseprő ipari szigetelt gumikesztyűvel. A korábban már beszerzett kétrészes
szolgáltatásban változás következett be, mely szerint január
fém, kihúzós létra és a fenti eszközök összértéke 899.557.-Ft.
elsejétől az ingatlan tulajdonosának kell kérni a kéményseprő
December 22-én, hajnali 1 óra körül értesítették egységünket,
szolgáltatását, ennek elmulasztása esetén, illetve ha a kéményben
hogy az Árpád utca egyik ingatlanának melléképületében tűz ütött
probléma merül föl és tűzoltói beavatkozásra kerül sor, az ki. Kiérkezésünk idejében egy 4x4-es faház teljes terjedelmében
pénzbírságot vonhat maga után! A kémény karbantartásáról égett. 1-d sugár és 2 db kéziszerszám segítségével a beavatkozást
a szolgáltató jegyzőkönyvet állít ki, melyet a következő évig a megkezdtük, a munkálatokat veszélyeztette egy a faházban lévő
tulajdonos megőrizni, illetve kérésre felmutatni köteles!
11 kilógrammos PB gázpalack, melyet megtaláltunk, sikeresen
kimenekítettük, a hatékony beavatkozásnak köszönhetően a
December 7-én a Polgármesteri hivatal előtt állítottuk fel a
szomszédos épületekre a tűz nem terjedt át. A kiérkező mezőtúri
város fenyőfáját, illetve a következő napokban, a Református
kollégák segítségével a tüzet eloltottuk, az anyagi kár jelentős,
Templomban, valamint az Idősek Otthonának mind két telephelyén a keletkezési ok vélelmezhetően elektromos meghibásodás.
is közreműködtünk a karácsonyi hangulat megteremtésében. December 24-én, 17 órakor a Mikszáth Kálmán utca egyik
A fenyőfák felajánlását, illetve a Keve-táp Kft, valamint a ingatlanának udvarán lévő autószerelő műhely kapott lángra.
Városgondnokság erőgépeinek segítségét ezúton is köszönjük!
Kiérkezés után két vízsugárral beavatkoztunk, a tűz terjedését
December 7-én 12 órakor értesítették egységünket, hogy a Katona megakadályoztuk, a helyiségből egy PB gázpalackot kihoztunk,
és a Rákóczi utca kereszteződésében egy személygépkocsi árokba
melynek hűtését elvégeztük. A Mezőtúrról kiérkező kollegákkal
csúszott. Kiérkezésünk után derült ki, hogy egy személygépkocsi
a tüzet eloltottuk, az utómunkálatokat elvégeztük, személyi
és egy csomagszállító Posta kocsi ütközött össze. Kiérkezésünk
sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A tűz keletkezései oka
után a járműveket áramtalanítottuk, majd a helyszínelést vélelmezhetően elektromos meghibásodás.
követően a sérült járműveket az árokból kiemeltük, a posta
kocsit autómentőnek, míg a személykocsit a tulajdonosának
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
átadtuk. A kiérkező mentők 2 főt könnyű sérüléssel kórházba
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
szállítottak, a járművekben keletkezett anyagi kár jelentős.
December 15-én Túrkeve és Kisújszállás között, a 4202-es
Sörös Tibor pk.

Kabát nélkül
A napokban Budapesten jártamban elhatároztam, hogy
veszek egy télikabátot. Az előző már eléggé kopottas. Mivel a
Kiskörúton volt dolgom, be-betévedtem egy-egy könyvesboltba,
antikváriumba. Egyik helyen a Magyarság néprajza Népszokások
kötetét kínálta megvételre a jól ismert antikvárius, amelyet már
régóta kértem tőle. Megvettem. Nem hagyhattam ott. Amindenitt!
Rajtam kívül is foglalkoznak az amerikai kivándorlással?
Nézzük mit írnak! Hegymenet. Társadalompolitikai kihívások
– olvasom az egyik könyv borítóján. Régóta keresem. Állítólag
kultúrpolitikai botrány. Persze hogy a vásárlói kosaramban köt
ki. Mellette Ferge Zsuzsa könyve, Vágányok és vakvágányok a
társadalompolitikában. Ezt sem hagyhatom itt. A Könyvudvarba
is benézek. Itt olcsón jó szakkönyvek kaphatók. Nem akarok
hinni a fülemnek. Sarkadi Imréről, diákkorom nagy reménységű
alföldi írójáról egy könyv száz forintért. Persze hogy a kosaramba
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kerül a női emancipációról szóló szakkönyvek mellé. A kosár
súlyosbodik, ideje tovább állni. Na, de itt a Központi Antikvárium
tele helytörténeti szakirodalommal. Melyiket vegyem meg? Végül
Illyés Bálint Kiskunsági krónikája és Öcsöd története mellett
döntöttem. Vajon tudják-e a mai tanárok, micsoda kincsesbánya
van itt?! Líra Könyvesbolt, Gondolat Kiadó, Libris Könyvesbolt.
Nyitom az ajtajukat, böngészem a polcaikat. Mennyi mindent
lehetne innen hazavinni! Hoppá! Elfogyott a pénzem. Ma már
nem lesz kabátvásárlás.
Pénzem ugyan fogytán, de táskám annál jobban nehezedvén,
nem szólva kívácsiskodásomról. Indulok hazafelé. Közben azon
morfondírozok, hogy ismerik-e a mai fiatalok ezt a tudás utáni
vágyat, könyv iránti éhséget. Mindenesetre engem lázba hoz az
olvasás, ismeretszerzés éhsége. Nem búslakodom az új kabát
miatt.
Ö.J.
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A Gyógyfürdő Kft.

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

FELVÉTELT
HÍRDET,
GONDNOK munkakörbe,

az üzemeltetésében lévő Recski Ifjúsági Tábor
2018 évi nyitvatartási idejére.
Feladatok:
A tábor nyitvatartási idejében (április 15-től október 15-ig),
a vendégekhez alkalmazkodó folyamatos gondnoki feladatok
ellátása.
Tábor nyitás előtti feladatok ellátása.
Folyamatos, előírás szerinti takarítás a szálláshelyeken, a
főépület helyiségeiben és a vizesblokkban.
A tábor területének parkgondozása.
A vendégek érkezésének előkészítése. Az érkező vendégek
fogadása.
A vendégek tájékoztatása.
A foglalásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
Nyilvántartások vezetése, adminisztrációs feladatok ellátása.
A Tábor működésének biztosítása, ellenőrzése, kisebb
karbantartási munkák elvégzése, megrendelt javítási munkák
elvégzésének ellenőrzése és igazolása.
Elvárások:
Önálló munkavégzés, megoldás-orientált hozzáállás.
Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.
Magabiztos, ugyanakkor udvarias fellépés.
Vendégközpontú gondolkodás.
Kezdés várható időpontja:
2018. 03. 15
Írásos pályázatok beadási módja és határideje:
A Gyógyfürdő Kft. címére, 5420 Túrkeve, Kuthen király u. 11.
vagy a furdo@externet.hu E-mail címre.
2018. 02. 15-én 16 óráig.

Fizetett hirdetés

Gyógyfürdő Kft
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