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2018 a család éve.
Kívánom, hogy legyen béke
És nyugalom a térségbe,
Hogy sok otthon azt érezze
Biztonságban van és rendben.
Jöhet testvér az egykéhez,
Meg a többi csemetéhez.
Lesz munkája az apának,
Biztos jövő a babának.
Az asszonynak nem kell félni
Oly munkahelyet remélni,
Ami család s gyermekbarát,
Hol jól érezheti magát.
Bölcsödében, óvodában,
Majd később az iskolában
Gyermeke van biztonságban,
Elmerülhet a munkában
S tervezhet új gyermeket.
Mert jó lenni nagycsaládban,
Testvérek közt boldogságban.
Közösek bár ott a dolgok,
Könnyen megoldódnak dolgok
Mert mindig akad 1-2 kis okos
Ki sok dolgot kibogoz.
Csak legyen egészség, szeretet
És jövőbe vetett hitünk,
Isten akkor ott lesz velünk,
Szép jövőt így remélhetünk.
Túrkeve, 2018-01-13
Kelemen Pálné
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Riport - Kereszti Roland
Kereszti Roland református lelkipásztort talán már nem kell
bemutatni a hivatalos tevékenysége szemszögéből, ezért
elsősorban a sport felől közelítem meg a riportot, melyből mégis
kibontakoznak életének és hivatásának részletei és mozgatórugója.
Erdei Gyula: Lelkész Úr! Tisztelettel köszöntelek a Túrkeve
Újság szerkesztősége és olvasói nevében. Veled nem csak a
templomban, a Lelkészi Hivatalban és a református iskolában
lehet találkozni, hanem a pingpong teremben, a focipályán
és a teniszpályán is. Engem kifejezetten meglepett a kiváló
állóképességed, gyorsaságod és a hatalmas tenyereseid a
teniszpályán. Mesélj, kérlek a sporthoz fűződő kapcsolatodról.
Kereszti Roland: Kiskorom óta szoros kapcsolatot ápolok
a sporttal. Az egész család, főként a fiú tagjai számára nagyon
fontos a sport. Általános iskolás koromban atletizáltam, fociztam,
pingpongoztam. Jóformán évtizedekig, amíg Túrkevére nem
költöztem, igazolt futballista voltam megye I-es, megye II-es
csapatokban, ezen kívül rendszeresen részt vettem kispályás
bajnokságokban is Fehérgyarmat központtal.

gyönyörű, és életkortól függetlenül is élvezhető sport iránt.
Illetve, ha népszerűsíthetem az asztaliteniszt, akkor elmondom,
hogy Túrkevén alakulófélben van a szakosztály, már beneveztünk
a megyei II-es bajnokságba tizenegynéhány fővel. Mivel általában
vasárnap vannak a fordulók, ezért én korlátozott számú versenyen
tudok csak részt venni. A szakosztályt Orosz Tibor fogja össze és
most keressük a bővülés lehetőségét, hogy akár 3-4 asztalon is
lehessen egyszerre játszani.
EGy.: Egyre színesebb a sportélet Túrkevén. A tornászok országos
szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el és a két lányod nevét
is rendszeresen lehet látni a helyezettek között. Mesélj a KNIR
DSE munkájáról.

Kereszti Roland: A Kaszap Nagy István Református Diáksport
Egyesülethez jelenleg két szakosztály tartozik. A torna és a
túrakerékpár. Az országos bajnokságon elért helyezésekért a
Jóisten után Nagy Ibolyának jár a köszönet. Lányaim hozzá
járnak heti elképzelhetetlenül sok órában. Ibolya Békéscsabáról
költözött haza, és mint profi szakedző kezdte el az itteni
edzéseket eleinte alacsony létszámmal és alacsony óraszámban,
EGy.: Fehérgyarmaton nőttél fel és ott is születtél?
elég csekély tárgyi feltételek mellett. Például az iskolai tornapad
volt a gerenda, innen-onnan szerzett szivacsokra ugráltak a
Kereszti Roland: Fehérgyarmaton születtem, de a keleti határhoz
gyerekek. Aztán nőtt a létszám és javultak a feltételek, amikor
közeli Méhteleken éltem ötödikes koromig. Gyerekként a szokásos a Református Iskola felajánlotta Kálmán király úti tornatermét.
falusi életet éltük, kora tavasztól késő őszig a természetben,
A szülők rengeteget tettek hozzá ehhez az ügyhöz, így egyre
a kertben, határban, patak mentén. A szünidő a biciklizésről,
növekvő létszámú tornászainknak új, állandó helyet kellett
fociról, bújócskázásról szólt. És hát ne felejtsük el a mai fiatalok
keresnünk. Az Önkormányzattól használatra kaptuk a volt
kedvéért megemlíteni, hogy még harminc-negyven évvel Árpád úti iskola épületét, és így 2016 nyarától már itt folyik a
ezelőtt a gyerekek életkoruknak megfelelően bekapcsolódtak a munka a lehetőségekhez képest kiválóan felszerelt, átalakított
házkörüli és kerti munkákba, állatok gondozásába, segítettünk
tornateremben. Ebben segít a Sport21 program is, amely jó
a szüleinknek, nagyszüleinknek. Ez sokkal jobban felkészít az felszerelésekkel támogatja az Egyesületet. Tavaly került sor
életre, mint a számítógépes játék és a telefonozás. De vissza a az ünnepélyes átadó ünnepségre, amelyen Dr. Magyar Zoltán,
kérdéshez! Később Fehérgyarmatra költöztünk és ott folytattam
korábbi olimpiai bajnok, a Magyar Torna Szövetség elnöke volt a
tanulmányaimat egy ének-zene tagozatos általános iskolában.
díszvendégünk, de időnként megfordul nálunk Guczoghy György
Középiskolás éveimet Debrecenben töltöttem, a Református többszörös Európa-bajnok és Zsilinszki Tünde Európa-bajnok is.
Kollégiumban. Első évben hatnapos tanítási rend volt, amit
egy hét szünet követett, majd később is a két-három hetenkénti
EGy.: És a kisfiad, Bulcsú mit sportol?
hazautazás volt általános, így nem tudtam aktívan ifistaként
játszani. Érettségi után kezdtem el teniszezni olyanokkal, akik Kereszti Roland: Ő úszik, hála Istennek már heti öt alkalommal
már korábban kezdték, illetve a család férfi tagjaival, édesapám,
van rá lehetőség. A mezőtúri Invictus SC két edzője, Szalay
öcsém és unokatestvérem alkotta az állandó párosokat. A nyári Mihály és Vincze Mihály foglalkoznak a gyerekekkel. Nagyon
szünetekben napi rendszerességgel ütöttük a labdát. Teljesen
örülök, hogy a városban ennyi sportolási lehetőség van. Kézilabda,
autodidakta módon tanultam meg teniszezni, és ezt mondani
foci, judo, birkózás, stb. És azt is tudom, hogy ez nem csak
is szoktam nektek a pályán, hogy 21 éve teniszezem, de ebből gyerekeknek, hanem felnőtteknek is rendelkezésére áll. Fontos a
20-at letagadhatok (nevetés). Pingpongozni kicsit komolyabban
sport, mert a test rendben tartása kihat a lélekre, és ez fordítva
is tanultam - képzett emberektől. A focit meg minden rendes is igaz. Ha az ember hozzászokik a szabályokhoz - akár egyéni,
magyar ember elsajátíthatja pusztán a játék szeretete miatt a
akár csapatsportról beszélünk -, az tartást ad. Nem bóklászhatsz el
„ringy-rongy pályákon” is, akár a ház melletti füves részen, mint
arra, amerre te akarsz, mert a pálya adott, és ha szabálytalanságot
mi gyerekkoromban, ahol sokszor két akácfa volt a kapu. Persze
követsz el, akkor az következményekkel jár.
jók ezek az akadémiák is, csak attól tartok, az a gyermeki „játék a
játék kedvéért” hangulat elvész belőle.
EGy.: Ez érvényes a teljes életvitelünkre.
Amikor Debrecenben Teológiára jártam, játszottam a házi
kispályás focibajnokságban, és barátaimon keresztül volt egy
Kereszti Roland: Igen, és az embernek ezt meg kell szoknia.
csapatunk az Orvosi Egyetemen és az Agrártudományi Egyetem
Nagyon fontos lenne a mai világban, a gyermeknevelésben, hogy
által kiírt bajnokságban is, és természetesen otthon hétvégente a
a határokkal tisztában legyünk. Határtalanul, szabályok nélkül
nagypályás bajnokság.
élni lehet, hogy csábító gondolat, de ez egy idő után egyrészt
Majd Békésre kerültem segédlelkésznek. Ott kezdtem el bizonytalanná tesz, mert nem tudod, hogy meddig mehetsz el,
komolyabban teniszezni, ugyanis az ottani Tenisz Klub megkért,
másrészt pedig másokat kergetsz őrületbe a viselkedéseddel.
hogy csatlakozzak hozzájuk a megyei csapatukhoz. Egyébként
amikor Túrkevére költöztünk, azon aggódtam, hogy itt nem találok EGy.: Elsősorban a családi környezetből hozzuk a viselkedési
olyan jó teniszezési lehetőséget, mint amihez hozzászoktam mintákat. Mi az oka, hogy manapság vészjóslóan beszélnek a mai
Fehérgyarmaton. Ott kiváló pályák vannak világítással, szép
fiatalokról?
klubházzal és rengeteg teniszezővel, pedig kisebb város. Az itteni
körülmények MÉG nem annyira ideálisak, de a kiváló közösség
Kereszti Roland: Egyre súlyosabb a szülők leterheltsége, egyre
kárpótol. Czeglédi László vezetésével roppant jó baráti társagás
kevesebb a szabadidő és arra a kevés szabadidőre sem jellemző
alakult ki. Ezúton is hívom azokat, akik érdeklődnek eziránt a már, hogy tartalmasan töltik. Sok szülő feszült, mert érzi, hogy
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több időt kellene a gyermekével tölteni, de mivel nincs több, ezért
az időt anyagiakban váltja meg, valamire, ami leköti a gyerek
figyelmét: telefon, tévé, számítógép, videojáték. Sok szülő fáradt,
és ez így egyszerűbbnek tűnik. Több műszakban dolgoznak,
otthon várja őket a másik műszak és így szép lassan kicsúszik
a gyermek a szülő fennhatósága alól. Ebbe a kis időbe nem fér
bele a fegyelmezés, mert akkor ő lesz a gonosz szülő, akire
csúnyán néz a gyerek. Nagyon nehéz ezen a vékony mezsgyén
egyensúlyozni. Pláne, ha a szülőt is beszippantja az információörvény. Egy tanulmányban olvastam, hogy egy átlagos magyar
szülő nyolc perc tényleges beszélgetést folytat a gyermekével
naponta. Ez a nyolc perc nagyon kevés.

Riport

istentiszteleten vettem részt minden vasárnap. A rendszerváltás
után már lehetett hittan órákra járni, és a középiskolás éveimet is
református gimnáziumban kezdtem 1991-ben. Szinte természetes
volt számomra, hogy a Teológiát választom.
EGy.: Akárhányszor hallottalak téged beszélni, prédikációt tartani
a templomban, az mindig érdekes volt, tanulságos volt, a humor
eszközét is alkalmazod, valamint arra lettem figyelmes, hogy
a magyarság-tudatot erősíted, hogy büszkén beszélsz népünk
múltjáról és kulturális értékeiről. Mit jelent neked magyarnak
lenni?

Kereszti Roland: Azt hiszem, sőt nem is hiszem, hanem tudom,
hogy a hit és a tudat egymást erősíti. Nekünk keresztyénként
és magyarként is küldetésünk van a világban, ez egyértelmű.
A család, a magyarság, a reformátusság, e három egyre táguló
halmaz, amiben a küldetésünket teljesíteni kell. E három dolog
szorosan összefügg, ez az identitásunk alapja. E három érték
benne van mindenben, amiben élek és gondolkodom. Ezek mentén
Kereszti Roland: Egy erőteljes szemléletváltással lehetne neveljük gyermekeinket is. Ezeket az értékeinket, családunkat,
változást elérni. Az iskolának az elsődleges feladata az oktatás.
magyarságunkat, reformátusságunkat őrizni kell, ha nem akarunk
A nevelés is persze, de ez az időtényező miatt inkább a szülő gyökérvesztettekké válni. Kell a közös tudat és a kohéziós
feladata. Háromszereplős a játék, olyan, mint egy háromlábú
erő. Csak egy példa: Szerinted a magyarság Kárpát-medencei
szék. Az egyik láb a szülő, a másik a gyermek, a harmadik pedig
történelmében mi volt a legerősebb nemzetmegtartó erő?
a pedagógus. Ha bármelyik láb kificamodik, akkor borul a dolog.
Vannak szülők, akik a nevelést kizárólag az iskola feladatának EGy.: A nyelvünk, a kultúránk!?
vélik. Kétségtelenül igaz, hogy reggel nyolctól délután négyig
az iskolában vannak a gyerekek, de a fennmaradó tizenhat óra Kereszti Roland: Igen, nyilván, de mint történelmi esemény az
a szülőhöz tartozik. Mit csinál a gyermek délután négytől reggel
ezeréves keresztyénységünk.
nyolcig? Ezt érdemes lenne megvizsgálni. Mindenki számára
legyen fontos azt megérteni, hogy a gyermekünk a legnagyobb
EGy.: Érdekes dolog ez, mert méltán ünnepeljük István királyt,
kincsünk. Ravasz László református püspök mondta: „A gyermek
mint államalapítót és egyházszervezőt, hozzáteszem, de mégis
nem teher, még ha letörik is egy-egy ág a gyümölcs súlya alatt.
elvette az ősi hitet és a rovásírást. A latin ábécé bevezetésével
A gyermek nem játékszer, bármilyen sok örömet okozzon is végérvényesen megváltozott nyelvünk írott mivolta. A Halotti
életünknek, nem eszköze, hanem célja. A gyermek nem fényűzés:
beszéd lehet, csak azért olvasható nehezen a ma emberének,
ő maga a gazdagság”. A gyermek saját testünkből való csoda és
mert latin betűkkel kellett kifejezni a gondolatokat (és még így
nem szabad hagyni, hogy a világ csábításai után menjen. A szülői
is büszkén mondhatjuk, hogy kevesebbet változott a magyar
lét roppant felelősségteljes intézmény.
nyelv, mint az angol, kik ma alig értik Shakespeare-t négy
évszázad távolából). Legkorábbi székely-magyar rovásemlékünk
EGy.: Kérlek, mesélj a saját családodról. Feleséged számára a a Tatárlakán talált agyagkorongok, melyek megközelítőleg 7500
Túrkevére költözés hazatérést is jelentett, ugyanis ő Bácskai
évesek. Vajon meddig vezethető vissza magyarságunk?
Melinda, dr. Tóth Ildikó ügyvédnő és Bácskai Bertalan művész úr
leánya. Hol és mikor találkoztatok?
Kereszti Roland: Egyes történészek biztos vitatkoznának ezzel,
de ismereteim szerint a Honfoglalás inkább Hon-visszafoglalás
Kereszti Roland: Melindával Debrecenben, a református volt. Minden jel erre utal, persze voltak törekvések, hogy
kollégiumban évfolyamtársak voltunk és onnantól kezdődött lealacsonyítsák népünket, vagy tévútra tereljenek ősiségünk terén.
az összetartozás is, és ez túlélte az egyetemi éveim alatti egy Írott történelmünk nem túl régi, de nyelvünk, népművészetünk
éves amerikai ösztöndíjat is. A Teológia utolsó, hatodik évében
ősiséget áraszt. Múltunkat kutatni kell, hogy a jelent megfelelő
házasodtunk össze, közös életünket Békésen kezdtük. Segédlelkész lelkülettel tudjuk megélni, mely alapján a jövőt alakítjuk. Roppant
voltam, Melinda pedig ott tanított a Református Gimnáziumban.
káros volt például a történelemtanításban, hogy állandóan a
Aztán Vámosorosziba költöztünk, ahol a megürült lelkészi kudarcainkról beszél, pl. muhi csata, mohácsi vész, vagy az
állásra választott meg az ottani gyülekezet. Ez úgy történik, hogy
augsburgi vereség, de dicsőségeinkről, tisztességről kevesebb szót
több jelölttel ismerkednek meg beszélgetések és igehirdetések
ejtett, pedig „nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára”, és a
alkalmával, ezután pedig a gyülekezet választ a lelkészi állásra
pozsonyi csata, Hunyadi hadjáratai, Nándorfehérvár, a Zrínyiek, a
pályázók közül. Vámosoroszihoz még két kicsi falu tartozott,
Rákócziak is a mieink voltak. Nagyon káros ez a „merjünk kicsik
ezekben is szűk öt évig láttam el a lelkészi feladatokat. Melinda
lenni” hozzáállás, mert a nemzeti és hitbéli identitásunk szerint is
abban az időszakban otthon volt a gyerekekkel, Édua Sarolttal,
többre vagyunk hivatottak.
Villő Mikolttal és Bulcsú Léllel. 2009 szeptemberében költöztünk
Túrkevére a gyülekezet meghívására. Szóval, igen, Melinda EGy.: Sok érdekes dologról tudnánk még beszélgetni, de talán
haza került, én pedig egy kicsit távolodtam a szülőföldemtől,
majd egy teniszmérkőzés után. Én azzal búcsúznék tőled, illetve
de én szeretem az efféle kihívásokat és nyitott vagyok az ilyen
az olvasóktól, hogy mindenkit biztatok arra, menjenek be a
változásokra. Szeretem az új helyzeteket, a kihívást, az új templomba vasárnap reggelente. Függetlenül attól, hogy hiszi
környezet ösztönöz.
Istent, vagy sem, mindenképp érdemes. Lelkész Úr! Zárszóként
mit üzensz a Túrkeve Újság olvasóinak?
EGy.: Miért teológia?
Kereszti Roland: Azt, hogy kicsik és nagyok, mindannyian
Kereszti Roland: Vallásos családban nőttem fel. Anyai ágon
emeljék fel tekintetüket a billentyűzetről, a képernyőről, és lássák
nagyapám presbiter és gondnok volt a méhteleki gyülekezetben.
meg értékes kapcsolataikat embertársaikkal és Istennel.
Három generáció élt együtt, nagymama is hívő keresztyén
volt, úgyhogy gyerekkoromtól kezdve ebben éltem, gyermekEGy.: Az iskola szerteágazó oktatási tevékenységet végez.
Délutáni foglalkozásokat, sportlehetőséget biztosít, közösséget
teremt, ami a szocializáció újabb lépcsőfoka, de az alapvető
dolgokat a szülőnek kellene megoldania a nevelésben. Van erre
társadalmi szinten megoldás?
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Dr. Szőllősi Kálmán emlékére
Független Kisgazda és Polgári Pártot olyan eredményesen, hogy
Túrkevén a legnagyobb tagsággal rendelkezett, s megnyerte az
Önkormányzati választásokat is, a legtöbb képviselőt juttatta
a Képviselőtestületbe. A Kisgazda Párt nevében felkért, hogy
legyek a párt polgármester jelöltje. Nem sokáig gondolkodtam,
elvállaltam, mert közel állt hozzám az „Isten, Haza, Család”
pártszlogen. Bár nem lettem tagja a pártnak, a támogatást
tisztelettel elfogadtam. Máig is vallom, hogy a nemzet megtartó
ereje a vidék, a paraszti kultúra, hagyomány és életforma.
Ettől kezdve szinte munkatársak lettek!
Németh István: Valóban, az elkövetkező választásokon egyéni
képviselőként nyert a körzetében. A testület ülésein nem fűtötte
szereplési vágy. Ritkán, de lényeglátóan, mondanivalóját logikusan
felépítve adta elő. Nem volt ellenséges senkivel szemben sem,
híve volt a konstruktív megállapodásoknak. A képviselő testület
alpolgármesterré is megválasztotta, mely megbízatásában a
gazdatársadalom problémáival foglakozott, képviselte érdekeiket.
Kiváló kapcsolatokat épített ki a Kisgazda Párt felső vezetésével
(Torgyán József többször volt Túrkevén, de Turi-Kovács Béla is),
az általa jelzett problémák országos szinten kerültek megvitatásra,
keresve a megoldásokat. Egy ciklusban Megyei Önkormányzati
Képviselő is volt, ahol a gazdasági bizottságot vezette.
Civil szervezetben is dolgozott?

Fotó: Gyarmatiné Forgács Éva

A közelmúltban elhunyt Dr. Szőllősi Kálmán, aki jelentős szerepet
vállalt a város közéletének alakításában. Tanár Úr, Ön baráti
kapcsolatban volt vele. Kérem, emlékezzen vissza kapcsolatukra.
Németh István: Kapcsolatunk régmúlt időkre nyúlik vissza. Közel
fél évszázada, 1971-ben valahová utaznom kellett a kisújszállási
vasútállomásról. Autóbusz akkor is ritkán közlekedett, így – lévén
még fiatal – autóstoppal akartam átmenni a szomszéd városba.
Személygépkocsik is ritkán közlekedtek, mígnem feltűnt egy
szürke Opel gépkocsi. Leintettem, megállt, felvett és útitársául
fogadott Kisújszállásig. Ő volt Dr. Szőllősi Kálmán.
Hogyan alakult a kapcsolatuk a továbbiakban?
Németh István: A Kisújszállásig tartó úton megismerkedtünk.
Megkérdezte ki vagyok, honnan jöttem, mit csinálok Túrkevén. Az
elkövetkező két évtizedben ritkán találkoztunk. Mivel Túrkevén
kevés szórakozási lehetőség volt Dr. Debreczeniné Sárika néni
révén (ki ne ismerné a kedves tanító nénit) feleségével, Sárikával
együtt többször részt vettek az évente szervezett pedagógus
napokon. Ilyenkor – mint ismerősök – váltottunk néhány szót.
Úgy tudom az 1990-es év változásai hozták egymáshoz közelebb
Önöket. Így volt?
Németh István: Igen, a rendszerváltás körüli változások hatással
voltak Túrkevére is, megélénkült a közélet, sorra alakultak a
pártok, a civil szervezetek. Kálmán őseitől indíttatva a paraszti
világ értékrendje, hagyományai felé fordult. Megszervezte a
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Németh István: 1993-ban jegyezte be a bíróság a Keviföld
Alapítványt. Kálmán az alapítvány alapító tagja és több mint 10
évig kurátora is volt. Így részesévé vált a társművészeti oktatás
elindításának és fejlesztésének Túrkevén. A kuratóriumban is
együtt dolgoztunk.
Voltak magánéleti kapcsolataik is?
Németh István: Gyakorló gazdálkodóként nagy tapasztalatokra
tett szert. Engem, mint földet szerető, de tájékozatlan gazdálkodót
hasznos tanácsokkal látott el a vetéstől az aratáson át az
értékesítésig. Baráti körben együtt töltöttük a névnapokat, ahol
fehér asztal mellett vitattuk meg a város és a nagyvilág történéseit.
Többször voltunk közös kiránduláson, a történelmi Magyarország
elcsatolt részeit kerestük fel. Gyönyörködtünk a szepességi
cipszer késő-középkori épületeiben. Meglátogattuk a felvidéki
bányavárosokat, a Garam és Vály völgyét.
Egy ennyire aktív életet élő ember után komoly űr támad.
Németh István: Részben igaz, de az életkorunk miatt már átadtuk
helyünket a fiataloknak. Egy ember elvesztését elsősorban a
családtagoknak a legnehezebb feldolgozni, de hiánya űrt jelent
rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek egyaránt. Legyen
vigasztaló a családnak, hogy nagyon sokan eljöttek kegyeletüket
kifejezni a temetésen. Ennyi embert én még temetésen nem láttam.
48 koszorút számoltam meg. Ez egyben az életút elismerése is.
Köszönöm a beszélgetést. A Túrkeve Újság munkatársai nevében
részvétünket fejezzük ki a családnak és mielőbbi belenyugvást
kívánunk az élet rendjébe.
Farkas Rozika
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„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit
teszünk.”

„A tanítás a szív munkája”
a Kaszap Nagy István Református Általános Iskolában
Beiskolázási Tájékoztató
Általános iskolánkban első évfolyamtól kiemelt szerepet kap
a magyar, a matematika és az angol nyelv oktatása, a hitéleti
nevelés.
Tanítóink: Lovas Zsuzsa és Kissné Papp Gyöngyi.
Meghatározó pillanat minden gyermek életében az iskolai
élet első néhány napja, az első hetek, hónapok. Célunk, hogy
biztatással, dicsérettel, szeretettel biztonságot adó légkörrel
megkönnyítsük számukra a beilleszkedést. Az egyéni
adottságoknak megfelelő, sokoldalú személyiségfejlesztésre, a
keresztyén értékek átadására törekszünk.
Hisszük, hogy a „tanítás a szív munkája”.

munkánk motivációja, hogy a gyerekek sikerélményhez
jussanak, alkotó részesei legyenek a tanítás-tanulás
folyamatának. Alapelvünk a keresztyén értékrend és a
hiteles életvitel kialakítása. Fontosnak tartjuk, hogy felelős,
együttműködő, a társadalom és a kor problémáira választ,
megoldást kereső gyermekek kerüljenek ki a kezeink alól.
Mindehhez kínáljuk iskolánk tanuláson kívüli programjait:
- színjátszás, sportkörök, úszás, atlétika, labdarúgás, torna,
énekkar, cserkészet, kirándulások, táborok, Szülők estje,
Tehetségnapok, Határon túli kirándulások stb., melyek
esemény-teli gazdagságát pályázatok biztosítják
A közelgő iskolaválasztás alkalmából az alábbiakra hívjuk
fel figyelmüket: Leendő elsőseink számára jelentkezési
lapok 2018. január 26-tól az iskola titkárságán folyamatosan
átvehetők vagy letölthetők az iskola honlapjáról
(www.kevirefi.hu). A leadási határidő: 2018. március 10.
Lelkészi ajánlás ajánlott. Tájékoztatom továbbá, hogy elsőseink
részére az iskolabusz rendelkezésre áll, s a tankönyvcsomag
ingyenes.
Az étkezés és a napközis ellátás biztosított.
Havonta egy alkalommal gyermek-istentisztelet keretében
vasárnap játékos foglalkozást tartunk tanulóink részére.
A beiratkozás az állami beiratkozással egy időben lesz az
iskola titkárságán (Kossuth L. u. 15.) (A gyermek anyakönyvi
kivonatát, TAJ kártyáját, a jelentkezésre kapott határozatot,
óvodai szakvéleményét, és a szülő a személyi igazolványát
hozza magával.)
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a feltüntetett időn
kívül a 2018. február 8-án kezdődő Suliváró foglalkozásainkra
és a leendő nyílt óráinkra is.
Elérhetőségünk:
telefon: 56/361-150,
e-mail: iskola@kevirefi.hu

A református iskolánkban hitvallásunk, értékrendszerünk,
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
következetes szakmai munkánk eredményeként megvalósul a
személyre szabott, egyéni bánásmód, az odafigyelő nevelés. közössége nevében:
Lovas Zsuzsa és Kissné Papp Gyöngyi
Az oktatás – nevelés harmóniájára törekszünk. Pedagógiai

Tetőfelújítás a
Művészeti Iskolában
A Keviföld Alapítvány fenntartásában működő Korda Vince
Alapfokú Művészeti Iskola lapos tetős épületszárnyának évek óta
történő beázása miatt a felújítás nem várathatott tovább magára. A
tető újra szigetelését követően a belső festés is megtörtént, melyet
követően zavartalanul folytatódhatott tovább az oktatás.
A felújítás Túrkeve Város Önkormányzatának támogatásával
valósult meg, amelyet ezúton is nagy tisztelettel megköszönök
az alapítvány kuratóriuma, valamint az iskola tanulói, tanárai és
dolgozói nevében!
Kézsmárki János ig.
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A Magyar Kultúra Napja a Művelődési Házban

1823. január 22-én, 195 évvel ezelőtt írta nemzeti imánkat: a
Himnuszt, Kölcsey Ferenc. Erre a napra emlékezünk minden
évben, a Magyar Kultúra Napján.
Az idén nem egy hagyományos ünnepséggel készültünk, mert
van, egy másik szintén 195 ével ezelőtti, a magyar kultúra
számára nagyon meghatározó esemény, ez pedig Petőfi Sándor,
nagy költőnk születésnapja.
Ezt a kettő dátumot kapcsoltuk össze azzal, hogy felkértük a
Budapesti Utcaszínházat adják elő a János Vitéz c. darabjukat.
Miért pont a János Vitéz? Azt gondolom, hogy János Vitéz a
magyar lélek megtestesítője, pontosabban annak, ahogyan mi
látjuk, vagy látni szeretnénk magunkat: hűségesnek, erősnek,
hősiesnek, lovagiasnak, Kukorica Jancsiból János Vitézzé válni
képes embernek.
Az előadás előtt, az alkalomhoz illően Kohutek Csaba (János
Vitéz) színész előadásában elhangzott Kölcsey Ferenc Himnusza.
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A Budapesti Utcaszínháznak a magyar vándorszínházi
hagyományokra épülő sikeres előadásait már többször
láthatták Túrkevén gyermekek és felnőttek egyaránt. Színészi
teljesítményükben most sem csalódtunk. Az utcaszínházi
előadásmódra jellemző, néha vaskos humor mellett megjelent
az érzelmek széles skálája, így a szomorúság is, ahogyan azt
a történet folyamata megkívánta, miközben az eredeti, Petőfi
által írt szöveghez is ragaszkodott az előadás. Külön öröm volt
számunkra, hogy az előadás végeztével, kifelé menet sokan
megköszönték az előadást.
Köszönjük mindazoknak, akik megtisztelték rendezvényünket,
reméljük Önök is úgy érezték, méltó módon emlékeztünk meg a
Magyar Kultúra Napjáról.
Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
igazgatója
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A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi
Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját, az
ÉVSZÁZADOK HISTÓRIÁJA
című programsorozat első előadására:

GÖRGEI ARTHUR
EMLÉKEZETE
Előadó:

Pintér István, történész
Időpont: 2018. február 19. 17.30
Helyszín: Városi Könyvtár
Túrkeve, Petőfi tér 2-4.
A belépés díjtalan.
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TÖRTÉNÉSEK A TÚRKEVÉÉRT ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EGRESSY BÉNI
ZENEISKOLA-ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉLETÉBŐL.
Megható pillanatokat élt át a művésznő és családja, valamint
a túrkevei küldöttség tagjai, akik részesei lehettünk az öröm
pillanatainak. Természetesen a gála közönsége is lelkesen
köszöntötte a művésznőt, aki egyébként január 23-án ünnepelte
születésnapját.
Szeretettel köszöntjük e helyről is Madarász Katalint, a Magyar
Kultúra Lovagját, Isten éltesse!
A gála zárásaként a felvidéki Gömörország küldöttsége vette át a
Mura-vidékiektől a 2019. évi gála vándorzászlaját.
A Magyar Kultúra Napja hivatalosan 1989 óta ünnep, az ez évi
gála, a korábbi évekhez hasonlóan, méltóképpen járult hozzá
A 2018-as esztendő első hetében tartotta ülését civil szervezetünk
hagyományaink ápolásához és megőrzéséhez.
kuratóriuma. Ezen az ülésen fogadtuk el az igazgatói pályázat Az év további programjai:
kiírását, ugyan is a jelenlegi igazgató, Pujov Jenő megbízatása A kuratórium által elfogadott program szerint a Balogh János
2018.07.31-ig szól. Tekintettel arra, hogy elérte a nyugdíj XIV. Nagykunsági-Nagy-Sárréti Tájökológiai Konferencia
kórhatárt, így a vezetői feladatokat a továbbiakban nem kívánja
2018.02.10-én lesz a Városháza dr. Czihat Károly Dísztermében.
ellátni.
2018. 03. 14-én este, immár hagyományos fáklyás felvonulás lesz
Az igazgatói pályázat a www. turkeve.hu honlapon olvasható.
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére.
A Kuratórium elfogadta a Zeneiskola 2017/2018-as tanévének 2018.04.15-én a Költészet Napját köszöntjük.
első félévéről az igazgató tájékoztatóját, majd jóváhagyta az idei
2018. 06. Tanévzáró a Zeneiskolában.
programtervet.
2018.08.18-án Ecseg-pusztai sírhelyén emlékezünk dr. Balogh
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Zeneiskola szervezésében
János akadémikusra.
művésztanáraink – Bögös Hanna Gabriella chello, Kurgyis Márta
2018.09. Tanévnyitó a Zeneiskolában.
hegedű és Kepes Iván- adtak ízelítőt tudásukból, megszólaltatva
2018.12. Karácsonyi koncert
XVIII. és XIX. század zeneirodalmának egy-egy remekét január
19-én.
Dr. Szabó Zoltán
Örömünkre, növendékeink is jelentős számban képviselték
Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja,
iskolánkat. Az öröm pillanatait boldogan élte át a közönség.
alapító lovag, kuratóriumi elnök
Január 20-án, szombaton, Budapesten a Stefánia Palota
Színháztermében zajlott a XXII. Magyar Kultúra Napi Gála,
amelynek szervezője a Falvak Kultúrájáért Alapítvány.
Látványos díszlet, boldog emberek, mosolygós arccal, minden
adott volt az ünnep méltóságához.
Több mint húsz esztendeje annak, hogy a Túrkevéért Alapítvány
A program kezdete előtt volt módunk régi ismerősöket, barátokat
és a Túrkevén Élőkért Egyesület a város közterületén esztétikus,
köszönteni: egyébként is jó volt túrkeveinek lenni, hiszen
könnyen tisztítható szemétgyűjtőket, a parkokban pihenő
lovagtársaim közül sokan jártak az elmúlt évek során városunkban, padokat helyezett el.
boldogan idézték fel az itt szerzett élményeiket. Hozzá téve a Az elhelyezést követően megállapodás született az
kérdést is: mikor lesz újra a lovagi találkozó színhelye Túrkeve?
Önkormányzattal, hogy karbantartásukat a Hivatal végezteti el.
Ugyanis 2004-ben Túrkevén alakult meg a Magyar Kultúra
Sajnos, az évek során láthattuk, hogy nem mindenki fogadta
Lovagrendje, ekkor fogadtuk el annak alkotmányát, majd a örömmel a közterületre kihelyezett bútorokat. Vandál
megalakulás 10. évfordulóján, 2014-ben, szintén városunkban
személyek egyfajta „erőfitogtatásként” rendszeresen összetörik
találkoztak a lovagok. Terveink és reményeink szerint a a szemétgyűjtők fedelét, leszaggatják a padok ülőkéjét, támláját.
megalakulás 15. évfordulóját is Túrkevén ünnepeljük 2019-ben.
A fenti utcabútorokat így nemcsak az idő rongálja, lassú
A látványos program Dévai Nagy Kamilla Magyar Kultúra
folyamatban, hanem embertársaink teszik tönkre egyik percről
Lovagja, előadóművész szívet-lelket melengető dalaival vette
a másikra.
kezdetét, majd hivatalos köszöntők után a gála díszvendége a ma
Az utóbbi időben, hosszú időn keresztül láthatók voltak a
Szlovéniához tartozó Muravidék küldöttsége mutatta be kulturális
megrongált szemétgyűjtők városszerte, valamint a rongálás
értékeit: verssel, népdalokkal, tánccal. Igényes koreográfia,
miatt használhatatlan padok a városközpontban, a Kút-skanzen
csodálatos dallamvilág, a magyar nyelv szépségének minden
területén.
jellemzőjével.
A múlt esztendő végére megjavíttattuk a padokat és húsz
A program kiemelkedő eseménye a díjak átadása következett:
szemétgyűjtőt. Tettük ezt abban a hitben és reményben, hogy
az Örökség serleget négyen kapták, majd következett a lovagi hosszú időn keresztül használhatók lesznek, a vandálok pedig
elismerések átadása.
máshol - nem kárt okozva - vezetik le felesleges energiájukat…
Külön öröm volt számunkra, hogy a lovagi elismerést
javaslatunkra, megkapta városunk szülötte, Túrkeve Város
Dr. Szabó Zoltán
Díszpolgára, Madarász Katalin előadóművész, magyar nóta és
népdal énekes is.

MEGJAVÍTTATTUK…
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„Kelj fel és járj, Petőfi Sándor”
„Szavaimmal egy az érzet”…

A Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma Petőfi Sándor szavaival
2018. március 14-én – nemzeti ünnepünk előestéjén – fáklyás
felvonulásra hívja városunk lakosságát.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgők
menete 17 óra 30 perckor indul a Kossuth u. 33. sz. iskolától.
Útvonal: katolikus templom mögötti Petőfi emlékhely, Széchenyi
utca, Petőfi Sándor Ált. Iskola, Keletújváros 48-as park.
Jöjjön Ön is velünk!
Dr .Szabó Zoltán, elnök

Tisztelt Adófizető!
Közeledik a 2017. évi adóbevallás időszaka, kérjük, hogy adója
1% -át ajánlja fel a Túrkevéért Alapítvány -5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 9.- javára.
Az idén 27 esztendős civil szervezetünk sok oldalú
tevékenységének folytatását segíti ezzel.

Adószámunk: 19221678-1-16
Segítségét köszönjük: Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma

Hírek a Petőfiből
Beszéd verseny iskolai fordulóját. Évfolyamonként egy tanuló
jutott tovább a területi versenyre, ahol Németh Zsombor I.,
Kovács Adél II. lett az 5-6.-osok korcsoportjában, Busi Olívia a
7-8.-os korcsoport legjobbjaként képviselheti majd megyénket az
áprilisi regionális döntőben. Ratkai Réka 7. osztályos tanuló első
alkalommal vett részt a területi fordulón, ahol ügyesen szerepelt.
A Simonyi Zsigmond helyesíró verseny legjobbjai: Tóth
Margaréta (5. osztály), Csendes Zsófia (6. osztály), Dobozy
Ádám (7. osztály), Busi Olívia (8. osztály) lettek. A sikeres iskolai
verseny után Busi Olívia bejutott a megyei döntőbe.

Az őszi-téli hónapokban délutánonként is benépesült az iskolánk,
ahol programokon, versenyeken vehettek részt diákjaink.
Októberben megemlékeztünk Arany János születésének 200.
évfordulójáról, megtekintettük Mezőtúron a Petőfi Irodalmi
Múzeum „Arany 200 busz” mozgókiállítását.
Az őszi szünet után egymást követték a megmérettetések.
November 13-án, a magyar nyelv napján tartottuk a Szép Magyar

A 7-8. osztályosoknak kiírt Lotz János szövegértési és helyesírási
verseny iskolai fordulóján többen is számot adtak tudásukról,
a megyei fordulóba Tóth Izabella és Busi Olívia 8. osztályos
tanulók jutottak.
A versenyzők felkészítői: Retterné Gyenes Erika, Szíjártóné Kun
Zsuzsa, Nagyné Bedő Ildikó és Madarasi Magdolna tanárnők
voltak.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
magyar szakos tanárai
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TVSE beszámoló - 2017 KÉZILABDA
A Túrkevei VSE kézilabdásai nagy elánnal vetették bele magukat
a 2017/2018-as bajnoki szezonra való felkészülésre. Augusztus
legelején mindjárt edzőtáborral hangolódtak rá a legkisebbek (U8U9-U10) a szeptemberi felkészülési időszakra. Szerencsére minden
korosztályban megfelelő létszám áll az edzők rendelkezésére.
Az U7-es és U11-es lányok edzője Kovácsné Szécsi Mária.
Az U8-as és U9-es lányok edzője Nyitrai Rella.
Az U10-es lányokat ifj. Török Róbert edzi.
A megyei serdülő lányok edzője Tóth Tibor.
A megyei női felnőtt lányok Farkas Norbert vezetésével edzenek.
Az NB II-es férfi ifjúsági csapatot Tímár Lilla, míg az NB II-es
férfi felnőtteket
Török Róbert edzői páros vezeti.

szívük mindig a helyén volt. A tavaszi szezonra reméljük a sérültek
is felépülnek, és a tabellán is meg fog mutatkozni.
Köszönet
a
TVSE
vezetőségének,
Túrkeve
Város
Önkormányzatának, a Képviselő Testületnek, és nem utolsó sorban
Polgármester Úrnak és Alpolgármester Úrnak a támogatást és
lehetőséget, hogy ilyen sok korosztályban és sikeresen tudunk
versenyezni.
Urbán Marianna, TVSE elnök

Leány U7, U11 beszámolója

Az U11-es lányokkal augusztusban kezdtük el a felkészülést,
egy kéthetes alapozó időszakkal, amikor minden nap volt edzés.
Az iskolakezdés óta heti három alkalommal edzünk, kettőt a
A legkisebb korosztályoknak (U7 és U8) csak februárban kezdődik csarnokban, egyet a Petőfiben. Az edzésen 10-15 főig szoktak jelen
a bajnokság, de addig is szerencsére sok felkészülési mérkőzésen
lenni a lányok. A bajnokságból már 3 fordulón túl vagyunk, ami
vehetnek részt a lányok. Az U7-es kislányoknak ezek voltak az első azt jelenti, hogy 6 mérkőzést játszottunk. Eddig egy vereség és öt
szárnypróbálgatásaik, és öröm nézni, ahogyan hétről hétre egyre győzelem a mérlegünk. Sajnos csak a megyei csapatokkal játszunk.
ügyesebbek. Az U8-as lányoknak már van némi “tapasztalatuk”, Így a bajnokság alatt lesz olyan csapat, akivel három alkalommal
hiszen a tavalyi szezonban ők már versenyeztek az U7-es is meg kell mérkőznünk. Nekem a tavalyi rendszer jobban tetszett,
korosztályban. Szuper kis csapat jött össze mindkét korosztályban, még ha messzebbre is kellett néha utazni. Így nem találkozunk az
lelkesedésük határtalan.
északi régió csapataival (Eger, Gyöngyös, Mev KC stb.). Így, olyan
megyei bajnokság íze van az egésznek.
Az U9-es lányok igazi meglepetést okoztak az ősszel, hiszen a
tavalyi csapatból sokan korosztályt váltottak (U10-be és U11-be Az U7-es szivacskézilabdás lányokkal már tavaly megkezdtük a
léptek), és szinte teljesen új csapatot kellett összekovácsolni az munkát, hogy erre a bajnoki szezonra kiderüljön, hogy ki szeretne
új bajnoki szezonra. A lányok heti 2szer edzenek, és októberben
igazolt játékos lenni. A 16 lányból, akivel kezdtem, már 15-öt le
megkezdődött nekik a bajnokság. A lányok mérlege 6 mérkőzés 6
is igazoltunk. Sajnos csak heti egy edzéssel tudunk készülni, ami
győzelem az ősszel. És bár ez a mezőny igen erős, a lányok sokat
nem a legjobb, mivel tudom, hogy ellenfeleink többet edzenek
tettek azért az ősszel, hogy 100%-osak legyenek.
hetente egynél. A bajnokságunk még nem kezdődött, de már
három felkészülési tornán is részt vettünk, ahol nagyon ügyesen
Az U10-es lányok ifjabb Török Róbert vezetésével minden héten
szerepeltek. Mindenki éremmel térhetett haza a tornákról, ami
hétfőn tudnak csak együtt edzeni, de aki tud, az jár az U11-es nagyon tetszett és még jobban ösztönzi őket a játékra. Szeretnek
lányok edzéseire is. Jó kis társaság, és nagyon sokat fejlődtek az
edzésre járni és már várják a következő meccset.
elmúlt hónapok alatt. Nekik is októberben kezdődött a bajnokság,
Kovácsné Szécsi Mária, edző
havonta 2 mérkőzéssel. Együtt van a csapat, és ez az eredményeken
is látszik.

Leány U8, U9 beszámolója

Az U11-es lányok Kovácsné Szécsi Mária edzővel heti háromszor
edzenek, és az igen erős mezőnyben (ők már nagy pályán
játszanak) kiválóan helyt állnak. Ezeknél a korosztályoknál még
nincs góllövőlista, az eredmények másodlagosak. Itt az a fontos,
hogy a gyerekek szeressék, megismerjék a kézilabda alapjait, és a
későbbiekben kamatoztatni tudják az elsajátított dolgokat.

A 2017/2018-as bajnoki szezont a lányokkal egy csapatépítő
kézilabda táborral kezdtük augusztus 7-től 11-ig, ami nagyszerű
volt, hiszen az U8 és U9 csapatához újabb lányok csatlakoztak.
Aztán szeptemberben elkezdődött az iskola, és ezzel egy időben
az edzések is. A lányoknak heti kétszer van edzésük, hétfőnként
a Városi Sportcsarnokban, csütörtökönként pedig a Petőfi iskola
tornatermében. Az U8-as lányoknak igaz csak februárban kezdődik
A megyei serdülős lányok Tóth Tibor vezetésével augusztus a bajnokság, szerencsére lehetőségünk volt az ősszel felkészülési
végén 1 hetes edzőtáborral hangolódtak a 2017/2018-as bajnoki tornákra eljutni, ahol az edzések mellett ezek a tornák jelentik
szezonra. Szeptembertől aztán heti kétszer edzenek, a lányok
a legjobb felkészülést a bajnoki rajtra. Az U8-as keret: Barna
közül többen már a felnőtt csapatban is játszanak. A serdülős Rebeka, Bodó Berta, Kontos Kata, Köteles Arabella, Vasas Gitta,
lányok egy 4 csapatos bajnokságban versenyeznek (Gyomaendrőd, Kozma Villő, Szendi Vivien, Sebők Kinga, Zuppán Hanna, Takács
Törökszentmiklós és Mezőtúr csapatai ellen).
Lili, Horváth Hanna.
December 2-án, immár hagyományt teremtve az idén is voltunk az
A megyei női felnőtt csapatunk Farkas Norbert edzővel az őszi U8-as lányokkal Tiszaföldváron, a Mikulás Kupán, ahol a gyerekek
szezont a tabella 2. helyén zárta. A csapatba a fiatalok mellé nagy örömére a Télapó is meglátogatta a gyerekeket.
visszatértek a rutinos játékosok is (Sass Kati, Vasas Adri, Kocsis
U9-es lányok: új szezon, új játékosok a régiek mellé. Számomra
Ági, Tímár Lilla és S. Nagy Edó). Velük együtt megerősödve a az őszi szezon sikercsapata: 3 forduló, 6 mérkőzés, 6 győzelem.
lányok bíznak magukban és szeretnének minél előrébb végezni a
Elmondhatatlanul büszke vagyok rájuk!
tabellán. A mezőny igen szoros, mint ahogy voltak már meglepetés Azt gondoltam, hogy ez az év a tanulóév lesz, összeszokunk,
eredmények is.
dolgozunk keményen és jó meccseket játszunk. Az eredmény most
másodlagos volt, ezt a lányok is tudták, de rám cáfoltak. Nem
Az NB II-es ifi csapatunk elég jelentős változáson ment keresztül,
ismertek olyat, hogy vereség! Számukra csakis a győzelem volt az
hiszen az MKSZ versenykiírásában az új szezonba két korosztály
elfogadható! És a lányok az ősszel 100%-os teljesítménnyel zárták
is kiöregedett. Fiatal, mondhatni csikó csapatunk lett, de rendszeres az őszi szezont a korosztályukban. Az U9-es keret: Bodó Berta,
edzés látogatottsággal és kemény munkával a fiúk hétről hétre Kaszanyi Boglárka, Molnár Lilla, Lénárt Gabriella, Köteles
bizonyítanak.
Arabella, Szemes Ágota, Panyi Jázmin, Szendi Vivien, Sebők
Kinga, Kontos Kata, Barna Rebeka, Vasas Gitta.
A felnőtt keretet pedig szerencsére sikerült egybe tartani, akik hétről Az őszi szezont a Télapó érkezésével zártuk. Minden gyermek
hétre bizonyítják, hogy igenis helyük van az NB II-ben. Sokan ajándékot kapott, amit a végen egy énekkel köszöntek meg a
munka, vagy iskola mellett járnak le az edzésekre. Komolyan Télapónak.
dolgoznak, bár sajnos a sérülések sem kerülték el a csapatot, a
Nyitrai Rella, edző
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Leány U10 beszámolója

Ezt az eredmények is mutatják. Vannak könnyebb és nehéz
meccseink is és ez által a fiatalokat is tudjuk hasznosítani és az
idősebb játékosok is tudják a pályán terelgetni őket. Lelkes a csapat
és ez remélem, hogy a szezon végéig kitart. A félévet a 2. helyen
zártuk, ami szerintem lehet jobb is. Az egész csapat elfáradt és
megérdemlik a pihenést.

Idén az Túrkevei VSE U10-es lány csapatánál vállaltam edzői
szerepet. Mivel még most találkoztam velük elsőnek nagy
érdeklődéssel és elhivatottsággal vágtam bele a munkába. Az
edzéseink száma heti 2 volt, ebből az egyiket nálam, a másikat ki egy
korosztállyal feljebb, ki egy korosztállyal lentebb töltötte. Januártól
Farkas Norbert, edző
már arra is törekszünk, hogy minden edzésen velem legyenek
a gyerekek és együtt készülhessünk a szezon meccseire. Mint
említettem idén kezdtük el a közös munkát, ezért az első edzéseken
próbáltam arra törekedni, hogy felmérjem játékosaim képességeit,
erősségeit és gyengeségeit. Mindemellett próbáltam megőrizni
az edzések jó hangulatát és törekedtem arra is, hogy a kézilabda
szeretetét beléjük neveljem. Miután sikerült nagyjából felmérnem
Túrkevei VSE NB II-es Ifjúsági csapata augusztus első hetében
a csapat képességeit, megkezdtük azt a tematikus munkát, amellyel megkezdte a felkészülés. A csapat összetételébe változások
jól felépítve az év végére nagyfokú fejlődést érhetünk el, ami által
történtek, a hat kiöregedett játékos a felnőtt csapatba folytatta
sikerélményeket könyvelhetünk el. Az edzéseken törekedtem arra, tovább. A szezonba kitűzött célunk, hogy év végén a tabella 3., 4.,
hogy az U10-es meccseken követendő szabályoknak megfelelően
vagy 5. helyét megszerezzük. Ezek a célok nem elérhetetlenek, de
a nyitott védekezés különböző típusait, fajtáit is gyakoroljuk,
mindenféleképpen jobban kell teljesíteni a tavaszi szezonban. Őszi
amelyekhez különböző játékos és labdás gyakorlatokat kötöttem,
szezonban heti két alkalommal tudtunk dolgozni az edzéseken.
mint például a különböző pontszerző játékok, fogó játékok. Az Elsőszámú célom az volt, hogy a védekezésünk stabil legyen,
idő előre haladtával a támadás és taktika fejlesztésére törekedtem
és könnyű indítás-gólokat tudjunk szerezni, ami az erősségünk.
és hogy ebben minél magasabb szintet érjenek el a lányok. Vannak hibák, amiket ki kell javítani, de bízom benne, hogy tudunk
Az U9-es korosztályban és az U10-es korosztályban használt
javulni és egy erős tavaszi szezon után megvalósul a kitűzött célunk.
labdák eltérősége miatt, nagy hangsúlyt fektettem a lövések 2017 szeptember 23-án, szombaton hazai pályán megkezdtük az
minél jobb technikai begyakorlására, és a súlykülönbségből első mérkőzésünket. Makó csapatát fogadtuk, sajnos a győzelem
fakadó problémák kiküszöbölésére. Következésképp soklabdás elmaradt. Ezt követően Köröstarcsára utaztunk ahol nagyarányú
gyakorlatot végeztünk, melyek közt kapura lövések, páros és győzelmet arattunk. További mérkőzések mérlege: 3 győzelem, 2
hármas kapcsolatok is voltak. A támadás után a taktikai részre is
döntetlen és 5 vereség. Tabellán a 7. helyen állunk, négy pontra
próbáltunk néhány gyakorlatot, ami a korukhoz és a képességükhöz lemaradva a 4. helytől. Jövőbeli célom a fiatal játékosoknak még
mérten megfelelő volt, amelyeket később a meccseken is jól
több lehetőséget adni a fejlődésük érdekében. Utolsó edzésünk
hasznosítottak. Az őszi félévben 2 fordulón vettünk részt, ahol 2-2 december 15-én volt. Téli szünet után egy erős felkészülés
meccset játszottunk. Előbb a Jászberény és a Törökszentmiklós, következik a tavaszi szezonra.
utóbb a Mezőtúr és a Karcag csapataival mérkőztünk meg. Bár nem
mindig sikerült győztesen elhagyni a pályát, de a lányok nagyfokú
Tímár Lilla, edző
fejlődést mutattak és az edzésen begyakorolt, valamint a meccs
előtt megbeszélt taktikát remekül elvégezték. Ugyan valamennyire
meglátszott az, hogy csak egy edzésen dolgoztunk együtt, de ez is
előremutató volt szerintem. Úgy gondolom egy jó őszt hagytunk
magunk mögött és arra törekszünk, hogy januártól még többet
tudjunk együtt dolgozni, ezáltal nagyobb fejlődést produkáljunk.

Fiúk ifjúsági csapat
beszámolója

Férfi felnőtt NB II-es csapat
beszámolója

ifj. Török Róbert, edző

Női serdülő csapat
beszámolója
A csapat Augusztus 11-én kezdte meg a felkészülést a következő
szezonra. Az öt napos edzőtábort 14 fővel kezdtük meg. Az
edzéseket a sportpályán futással, utána a csarnokban a tatai
kézilabdás lányokkal közösen erősítő gyakorlatokkal és játékkal
hajtottunk végre. Az edzések fáradalmait a közösen elfogyasztott
ebéd után strandolással próbáltuk kipihenni, regenerálódni, majd
zárásként minden nap úszással fejeztük be a napi edzést. Augusztus
utolsó hetétől a csarnokot vettük birtokba ahol heti két edzéssel
készültünk a bajnokságra. A megyei női serdülő bajnokság kezdete
eléggé elhúzódott, így november 26-án volt az első forduló. Nagy
csatát vívtunk mind a két ellenfelünkkel, de sajnos mindkétszer
alul maradtunk. A következő fordulót két hét múlva rendezték,
ahol a csapat betegség, illetve más családi elfoglaltság miatt kevés
létszámmal tudott részt venni. Ennek ismét két vereség lett a vége.
A következő fordulót hazai környezetben rendezzük meg, amit
remélhetőleg két győzelemmel tudunk zárni.
Tóth Tibor, edző

Női felnőtt csapat beszámolója
A hölgyek idén is megye 1-es bajnokságban indultak. Idén új
játékosokkal bővült a keret, idősebb és rutinosabb játékerőt
képviselve vágtunk bele az idei szezonba. Jelentős része mindig
látogatta az edzést és meccseken is mindig bő kerettel voltunk.

A felkészülést 2017.08.01 napján kezdtük meg, heti 3-5 edzéssel.
A keret létszáma 14-18 fő között mozgott, több játékos azonban
munkahelyi elfoglaltsága miatt ritkán látogatta az edzéseket.
Fontos megemlíteni, hogy a játékoskeret fiatal túrkevei, saját
nevelésű játékosokból áll. A felkészülési időszak végén egy
kézilabda kupán is részt vettünk, ami jól szolgálta a felkészülést.
Már a felkészülés során sejthető volt számomra, hogy fiatalságunk
- tömeg és magasság deficit - és az ebből fakadó rutinhiány csak
jelentős edzés többlettel lesz pótolható. Sajnos a szeptemberi
iskolakezdéssel, a vidéken tanuló játékosok csak jóformán a péntek
esti edzést tudták látogatni. Sokat lendített a csapat szekerén egy
tehetséges és a kézilabda iránt alázatos balátlövő leigazolása. A
bajnoki évadot idén is jól kezdtük, hiszen a nyitó mérkőzésen, hazai
pályán megvertük a Makót, majd idegenben a tavalyi ezüstérmes
csapatot, a Köröstarcsát. Ezt követően újabb idegenbeli bravúr
az erősebb Békéscsaba otthonában történt pontszerzés. Ez után
folytattuk idegenbeli mérkőzéseinket, Kiskunfélegyházán fájó, míg
Mezőtúron nagy csatában szoros vereséget szenvedtünk. Ezután
haza tértünk, de nem bírtunk a jobb napot kifogó Kiskőrösiekkel.
A folytatásban aztán itthon legyőztük a Kondorost, utána pedig a
Kiskunhalast idegenben. Ez volt talán az őszi szezon legnagyobb
bravúrja. A befejezést győzelemmel zártuk, egy feledhető meccsen
megvertük a Karcagot. Összességében elégedettek lehetünk a
megszerzett 11 bajnoki pontunkkal, valamint az elért őszi 6.
helyezésünkkel. Viszont azt is látni kell, hogy idén kiegyenlítettebb
a bajnokság, van 5-8 csapat, ami nagyjából egyforma erős. A
tabellán elfoglalt hely, szinte fordulóról fordulóra változhat. Bízom
benne, hogy a tavaszi folytatásban meg tudjuk tartani a jelenlegi
pozíciónkat.
Török Róbert, edző
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SAKKHÍREK

Az új év beköszöntésével megpezsdült a megyei sakkélet.
Kisújszálláson
megrendezték a hagyományos évnyitó
rapidversenyt. A verseny színvonalát a szépszámú mesterjelölt
emelte.

A középmezőnyben végzett a túrkevei Deák Lajos és Bogár Attila.
Martfűn ugyancsak rapidversenyre került sor január 13-án.
A meghívásos alapon 4 korcsoportban rendezett 7 fordulós
bajnokságon Túrkevét 5 játékos képviselte. Pozitív mérleggel
zárt a felnőtteknél Szilágyi István, míg Bogár Attila 100 %-os
eredményével megszerezte az aranyérmet. Remivel végzett az
újonc Nagy Hunor Levente, míg a másik újoncnak, Tóth Pistinek
sikerült felkapaszkodnia a dobogó alsó fokára. Ennél is jobb
eredményt ért el a junior Szilágyi István a felső tagozatosok
között, aki ezüstérmes lett.
Túrkeve hazai pályán január 21-én fogadta a megyei I. osztályú
Törökszentmiklós csapatát. A 3 órás partik sok meglepetést
tartogattak. A 10 táblás mérkőzésből mindössze 2 táblán sikerült
legyőzni a Miklósiakat: Ducza Benjáminnak és Sipos Sándornak,
további 3 táblán egy-egy remivel sikerült megállítani az ellenfelet
Szijártó Csabának, Szilágyi Istvánnak és Hajdú Tamásnak. A
többi táblán – sajnos – elvéreztünk. Így a csapatgyőzelemnek
a vendégek örülhettek. A keserű pirulát lenyeltük, a vesztes
partikból pedig tanulunk.
Sipos Sándor klubvezető

INGYENES KÉPZÉS!!!
A GINOP 6.1.2.-15
„DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE”
Kiemelt projekt keretében
TÚRKEVEI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
5420 Túrkeve Pusztakert utca 6

MEGHÍVÓ!
A Túrkevei Sporthorgász Egyesület
2018. Február 25-én (Vasárnap) 10 órai kezdettel tartja éves
közgyűlését a Keve Étteremben.
NAPIREND:
1) A vezetőség beszámolója a 2017-ben végzett munkáról.
Előadó: Sebők Dániel
2) A gazdaságvezető beszámolója az elmúlt év gazdálkodásáról,
2017 évi zárszámadás, 2018 évi költségvetés ismertetése.
Előadó: Fekete Lajosné
3) Felügyelő Bizottság jelentése Előadó: Darvasi Ferenc
4) Hozzászólások
5) Válaszadás, szavazás
6) Tisztségviselő választás
7) Tombolahúzás
8) Ebéd
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy az új
közgyűlést ugyanezen a napon, ugyanezen a helyen 10:15
órára hívom össze változatlan napirenddel s az így összehívott
közgyűlés, már határozatképes.
A közgyűlés előtt 7:30-tól 9:40-ig horgászengedély váltható.
Vezetőség
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Segítünk megtanulni az OKOSESZKÖZÖK (telefon, tablet,
laptop) használatát!
-böngészést az Interneten (honlapok, online vásárlás,
menetrendek stb.)
-a közösségi média használatát (Facebook, Youtube stb.)
-elektronikus levelezést (e-mail küldés/fogadás)
-elektronikus ügyintézést (pl. Ügyfélkapu)
16-65 év között bárki részt vehet, aki fejleszteni szeretné a
tudását.
A projekt keretében kidolgozott 2x35 órás képzési program
(IKER 1, IKER 2) gyakorlatorientált, az alacsony iskolai
végzettségűek számára is elsajátítható.
A tanfolyamokat heti 2 napon tartjuk, alkalmanként 16.00- kb.
19 óráig tartanak a foglalkozások.
Tanfolyamkezdés IKER2: 2018. március 1.
oktatási napok: hétfő, csütörtök
oktatási helyszín: Kaszap Nagy István Református Ált. Iskola
5420 Túrkeve, Kálmán király utca 2-4.
A képzési díjat Magyarország Kormánya az Európai Unió
támogatásával 100%-ban fedezi!
Jelentkezési szándékát jelezheti
-Telefonon iskolánknak, visszahívjuk és rögzítjük adatait.
- Személyesen: Sebestyén Antal tanár úrnál a Kaszap Nagy István
Református Ált. Iskolában
Képzésszervezők: Horvátné Papp Szilvia 06-70-4130201,
Törvényi Nóra 06-70-3160232
A képzések lebonyolítója: EUROTEAM STUDIO Nyelviskola
Tel: 06-1-235-0784
E-mail: euroteamstudio@euroteamstudio.hu
Web:www.euroteamstudio.hu
Nyilvántartási szám: E-000547/2014
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f Tűzoltósági hírek
Tisztelt Olvasóink!
Szeretnénk beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről. Még
a tavalyi évben december 28-án 17 óra körül érkezett jelzés
laktanyánkba, az Ecsegi úton a BKTT Idősek Otthona előtt
kisbusz árokba csúszott, az egység a gépjárművet kivontatta,
személyi sérülés, valamint anyagi kár nem keletkezett. Január
14-én 12 óra tájban a túrkevei rendőr járőrök a Szurmai utca
egyik ingatlanának ablakán füstszivárgást észleltek, amelynek
keletkezését a rossz füst elvezető cső hibája okozta. Az ingatlanban
lakó, mozgásában korlátozott, beteg hölgy szerencsére nem
szenvedett füstmérgezést, illetve az ingatlan sem gyulladt ki! A
körülményeken megpróbáltunk javítani, ismerősök jóvoltából
füstcsövet kicseréltük, így az ingatlan fűtése ideiglenesen
megoldódott. Január 20-án 11 óra előtt pár perccel kapott riasztást
egységünk, miszerint az István király úton az egyik lakóingatlan
kéménye izzik, túlhevült. Kiérkezésünk után a kályhából az éghető
anyagot eltávolítottuk, a kémény koromzsákját a felgyülemlett
koromtól kitisztítottuk, kéményt visszahűtöttük. Az eset kapcsán
személyi sérülés nem történt, a konyha falainak kormozódásából
adódó anyagi kár megközelítően 50 ezer Ft. A kémény a jogszabály
előírásainak jelen állapotában nem felel meg, ezért annak
kijavításáig a hatóságok használattól azt eltiltották. Itt jegyezném
ismét meg azt a jogszabályi változást, miszerint a lakóingatlanok
tulajdonosának, használójának évente önállóan időpont egyeztetés
útján kérni kell a kémények vizsgálatát. Az eljárás rendjéről

bővebb felvilágosítást kérhetnek tűzoltó laktanyánkban. Január
21-én a havazás Túrkeve közigazgatási területén is okozott közúti
balesetet. A 4202-es országút 10-es km szelvényében egy Suzuki
vezetője elvesztette uralmát a járműve felett és az út menti árokba
hajtott. Egységünk a járművet az árokból kiemelte, autómentőnek
átadta, az eset kapcsán személyi sérülés nem történt, az anyagi
kár jelentős. Január 25-én 11.34-kor jelzés érkezett miszerint a
Kuthen király úton, a Strandfürdő területén a tűzjelző bejelzett.
A jelzés tévesnek bizonyult, a központ karbantartását végezték
szakemberek. Ezen kívül a Strandfürdő területén lévő tűzi
víztározó kiszivattyúzásában nyújtottunk segítséget, melyre
az időszakos karbantartás elvégzésének céljából volt szükség.
Az elmúlt időszakban több esetben vettünk részt a Mezőtúri
KVK hatósági osztályának munkatársaival intézményeknél,
vállalkozásoknál ellenőrzésen, többek között a Karcagi
Szakképző Centrum Ványai Ambrus Szakközépiskolájában, a
Petőfi Sándor Általános Iskolában, illetve a Városgondnokság
telephelyein. Az ellenőrzéseken való részvétel hasznos
számunkra, mivel megismerhetjük a vonatkozó jogszabályokat,
azok gyakorlati alkalmazását, valamint további helyismeretet
szerzünk. A közelgő XII. KEVI BÖLLÉRTALÁLKOZÓN ismét
vendégül láthatjuk a Romániából érkező barátainkat, akik évek
óta színesítik a találkozót.
Sörös Tibor pk.

Pályázati felhívás
Túrkeve Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet
a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde (5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 11.) magasabb vezetői (óvodavezető) megbízás
közalkalmazotti jogviszony keretében történő ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, foglalkoztatás
jellege: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes
munkaidő.
A magasabb vezetői ( óvodavezető) megbízás időtartama:
határozott időre, 2018. augusztus 1. napjától- 2023. július 31.
napjáig szól.
A munkavégzés helye: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 11.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó hatályos jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása.
Képesítési és egyéb feltételek:
-Óvodapedagógus szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség
-Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség
-Legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat
-Büntetlen előélet
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-Részletes szakmai önéletrajzot
-Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket részletező programot (vezetési
program)
-Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló
okiratok másolatait
-Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
-Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,továbbításához hozzájárul.
-Nyilatkozatot a pályázatnak nyílt vagy zárt ülésen történő
tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida
Tamás polgármester nyújt, az 56/361-111 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának helye és formája:
A pályázatot 1 eredeti példányban, postai úton vagy személyesen,
zárt borítékban, Vida Tamás polgármester részére címezve kell
benyújtani.
Cím: Túrkeve Város Önkormányzata
420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.
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Gyimesi Árpád András

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

Született: 1955. december 9.
Meghalt: 2018. február 7.
Édesanyja Baranyi Julianna.
Érpatakon született, majd Újfehértón élt és tanult.
A gimnázium elvégzése után Debrecenben folytatta
tanulmányait a Kossuth Lajos tudományegyetem
természettudományi szakán matematika,
fizika tanár szakos hallgatóként.
Túrkevére 1980 szeptember 1-én került,
azóta itt élt és dolgozott.
Két Gyermeke van, Andrea és Csaba Árpád.
Temetésére szűk családi körben Újfehértón kerül sor.
Ez volt a kívánsága, hogy ott legyen eltemetve édesanyja
mellett.

Fizetett hirdetés

A Túrkeve Újság szerkesztősége tisztelettel emlékezik és
őszinte részvétét fejezi ki. Nyugodjon békében tanár úr!

Hallásszűrés
A 2018. év I. félévi túrkevei ingyenes lakossági hallásszűrés
tervezett időpontjai:

2018.02.14.
2018.03.07.
2018.04.11.
2018.05. 09.
2018.06.06.
2018.07.04..

11.30-12.30 óra
11.30-12.30 óra
11.30-12.30 óra
11.30-12.30 óra
11.30-12.30 óra
11.30-12.30 óra

Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház
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