
FÖLTÁMADOTT 
A TENGER...

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;

Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet

Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?

Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,

Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,

Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,

Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre

Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:

Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

(Petőfi Sándor, 1848. március 27-30)
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2018. MÁRCIUSKultúra

Túrkeve  Város  Önkormányzata  2017-ben  sikeresen  pályázott  a 
Bethlen Gábor Alapkezelő által - a „Testvértelepülési programok és 
együttműködések„ témában - kiírt pályázati felhívásra. 
A  2017  szeptemberétől  2018  márciusáig  tartó  projektünk  „Arany 
János nyomában”- határon innen és túl… címet kapta.
A témaválasztást Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából szervezett Arany Emlékév adta, hiszen Túrkeve 
testvérvárosa Arany János szülőhelye Nagyszalonta, így a pályázat 
kapcsán további lehetőség nyílt a testvérvárosi kapcsolatok 
elmélyítésére.
Arany János személye, szellemisége és életműve a mai napig is erős 
kapocs az anyaországi és a határon túli magyarság között. 

A  projekt  megvalósításába  bevontuk  a  városi  oktatási,  kulturális 
és egyéb intézményeket, civil szervezeteket, lehetőséget teremtve 
számukra  a  testvérvárosok  kölcsönös  megismerésére,  az  Arany 
János Emlékév hazai és nagyszalontai eseményeibe való 
bekapcsolódásra. 

2017  szeptemberében  rajz  és  képregényíró  pályázatot  hirdettünk 
Arany János műveinek illusztrálása témában a két település diákjai, 
fiataljai és felnőtt lakossága számára, hogy az alkotásokkal életben 
tartsuk,  a  mai  kor  emberéhez,  a  fiatalokhoz  közelebb  hozzuk  a 
költő irodalmi alkotásait. A felhívásra közel 50 pályamű érkezett. 
A  legsikeresebb  rajzok  a  projekt  zárására  készült  Emléknaptárt 
illusztrálják.

A 2017 szeptember 23-i nagyszalontai látogatásunk során 
felkerestük Arany  János  szülőhelyének  nevezetességeit: az Arany 
János  Emlékmúzeumot  a  Csonka  toronyban  és  az Arany  palotát, 
megkoszorúztuk a szülőházon lévő emléktáblát, megnéztük a 
város  központjában  lévő  szoborparkot  és  a  Városházát,  valamint 
bepillantottunk  a  „Hajdúhét-  Szalontai  Magyar  Napok”  aznapi 
programjaiba.

A  nagyszalontai  delegáció  túrkevei  fogadása  2017  október  17-19 
között  zajlott.  A  vendégek  megismerkedtek  városunk  múltjával, 
jelenével és ekkor került sor a rajzpályázat eredményhirdetésére is. 

Nagy élményt jelentett valamennyi nagyszalontai és túrkevei 
résztvevő számára a 2017 október 18-i közös budapesti kirándulás, 
ahol  felkerestük  az  Arany  Jánoshoz  kapcsolódó  emlékhelyeket, 
köztük a Tudományos Akadémiát és a Margitszigetet. 
Megtekintettük a Magyar Természettudományi Múzeumban az 
„Aranyba foglalva”- A természet Arany János költészetében címmel 
megrendezett  interaktív  időszaki  kiállítást,  amelyben  a  művészet, 

„ Arany János nyomában”- határon innen és túl…
a  digitális  technika  és  a  természettudomány  találkozott,  hiszen  a 
kiállítás a Toldi, a Télben és a Tölgyek alatt című versek néhány 
részlete  kapcsán  mutatta  be  az  élővilágot.  Tabletek  segítségével 
átélhettük Arany Toldijának világát, és eközben pontos ismereteket 
kaphattunk a versekben megjelenő természetről.

Ezt követően budapesti programunk az Országos Széchenyi 
Könyvtárban folytatódott, ahol szakszerű tárlatvezetéssel a 
kézirattár  páratlan  kincseit  tekintettük  meg.  A  kiállítás  központi 
eleme a Toldi-trilógia kézirat-együttese volt, melyet a költő 
leszármazottai adományoztak az Országos Széchényi Könyvtárnak. 
A  Toldi,  a  Toldi  estéjének  két  teljes  kéziratvariánsa  és  a  Toldi 
szerelme tisztázott példánya eredetiben volt látható, ahogyan 
számos más, az életpálya fontos művének kézirata, így pl. a Családi 
kör, a Hídavatás, a Vörös Rébék és a Buda halála is. A látogatás 
során  bepillantást  nyerhettünk  a  költő  akadémiai  munkájába,  a 
Petőfivel való levelezésébe, megtekinthettük a híres Petőfi-rajzokat 
Arany  Jánosról,  illetve  a  Csonka-toronyról.  A  kiállítás  részeként 
-  napjaink  Arany-kultusza  kapcsán  -  olvashattuk  kortárs  magyar 
költőink verses reflexióit, melyet az ünnepi év alkalmából a nemzeti 
könyvtár felkérésére kéziratos formában küldtek el a kiállítás 
számára. 

Budapesti  kirándulásunk  részét  képezte  még  a  Várkertbazár,  a 
Budai Várnegyed, valamint a Szent István Bazilika és a Szent Jobb 
megtekintése is.

Projektünk zárásaként részt vettünk az Arany Emlékév 2018 
március 2-i nagyszalontai záró-programjain. 
Testvérvárosi partnereinknek ajándékba vittük a pályázati 
célunk  megvalósítása  során  készült  fotókból  összeállított  képes 
összefoglalót és az Arany János versillusztrációkkal díszített 
Emléknaptárunkat.

Bízunk  benne,  hogy  a  sikeresen  megvalósított  projektünk  által 
„Arany János nyomában”- határon innen és túl… a két testvérváros, 
valamint Arany János életének és munkásságának alaposabb 
megismerése  révén  is  tovább  erősödött  Túrkeve  és  Nagyszalonta 
testvérvárosi kapcsolata.      
                                            Túrkeve Város Önkormányzata
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Túrkeve  Város  Önkormányzata  a  civil  szervezetek  támogatási 
rendjéről  szóló  28/  2012.  (  XII.20.)  számú  rendelete  alapján 
pályázatot  ír  ki  túrkevei  székhelyű  civil  szervezetek  2018.  évi 
támogatására

Támogatható pályázati célok:
a) a civil szervezet működtetésének elősegítése
b)  a  kultúra-,  közművelődés-,  hagyományápolás-,  nevelés  és 
oktatás-,  képességfejlesztés-,  ismeretterjesztés-,  sport  területen 
szervezett tevékenységek, programok, rendezvények támogatása, 
a kulturális örökség megóvásával, természetvédelemmel-, 
környezetvédelemmel-, gyermek- és ifjúságvédelemmel-, 
gyermek- és ifjúsági érdekképviselettel összefüggő tevékenységek, 
programok  támogatása,  a  határon  túli  magyarsággal  kialakított 
kapcsolatok támogatása.

 Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
b)  olyan  szervezetnek,  amely  közvetlen  politikai  tevékenységet 
folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé,
d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati 
támogatás  felhasználására  vonatkozó  beszámolási,  elszámolási 
kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

Pályázati támogatás céljára rendelkezésre álló (felosztható) 
költségvetési előirányzat: összesen 2 000 000 Ft.

Pályázni  a  helyi  civil  rendelet  melléklete  szerinti  adatlapon, 
a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 
nyilvántartásba vett civil szervezeteknek lehet.

Pályázati  adatlap  letölthető  Túrkeve  Város  honlapjáról  (  www.
turkeve.hu ), vagy személyesen átvehető a Túrkevei Polgármesteri 
Hivatal 10. sz. irodájában vagy a Titkárságon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, 
az e célra készített adatlapon, zárt borítékban személyesen vagy 
postai úton kérjük benyújtani.
Cím: Túrkeve Város Önkormányzata, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 
A borítékra kérjük ráírni: „Civil pályázat”.

A  pályázatok  elbírálása  a  benyújtási  határidő  lejártát  követő 
Képviselő-testületi ülésen történik. (2018 április 26).
A  nyertes  pályázókkal  az  Önkormányzat  támogatási  szerződést 
köt.
        

Túrkeve Város Önkormányzata

Túrkeve Város Önkormányzata pályázati felhívása
helyi civil szervezetek támogatására

Kedves túrkevei vendéglátósok, kereskedők, kistermelők, kézművesek!

2018-ban is lehetőséget biztosítunk a Kevi Juhászfesztiválon való árusításra, 
kedvezményes helyárakkal.

Vendéglátósoknak:   4000 Ft/m2
Kereskedőknek:         3000 Ft/m2
Népművészeknek:     1200 Ft/m2
Kézműveseknek:        1500 Ft/m2
Kistermelőknek:         1500 Ft/m2

Ezek az árak, csak a helyieknek szóló kedvezmények! 
20 éves a Juhászfesztivál- jubileumi kedvezmény: mindkét napra szóló 
jelentkezés esetén 20 %-kal csökken a befizetés összege! 

Az árak az áfát tartalmazzák. Külön kérésre áramot díjtalanul biztosítunk.
Jelentkezni lehet személyesen munkanapokon 8-16 óra között a Művelődési 
Házban, vagy a juhaszfesztival.vasarozok@gmail.com e-mail címen, 
telefonon  az  56/361-214  vezetékes,  vagy  a  30/861-7243  mobil  számon.  
Jelentkezési lap kitöltése kötelező.

XX. Kevi Juhászfesztivál – felhívás

Gazdafórum
2018 március 20-án 17 órai kezdettel Gazdafórum lesz a Madarász Károly Művelődési Házban.

A fórum levezető elnöke Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter,
beszédet mond Kovács Sándor a J-N-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke és 

Vida Tamás Túrkeve város polgármestere.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Immár a XIV. Nagykunsági-Nagy-Sárréti Tájökológiai Konferencia 
színhelye volt városunk 2018. február 10-én. 
Amikor 2005 februárjában az első konferenciát szerveztük, a két 
civil  szervezet,  az  Alföldkutatásért  Alapítvány  és  a  Túrkevéért 
Alapítvány gesztorságával, tettük ezt abban a hitben és reményben, 
hogy Balogh János szellemi hagyatékának ápolásában fontos 
láncszem lehet ez az évente megtartandó program. Döntőnek 
bizonyult az a szándék is, hogy a legfiatalabb, fogékony korosztályt, 
az általános iskolásokat is vonjuk be a konferencia szereplői közé 
előadóként és rajzpályázatok meghirdetésével.
A közel másfél évtized, amely a kezdetektől eltelt, igazolta 
reményeinket,  terveinket:  a  program  iránti  érdeklődés  évek  óta 
töretlen, a jelenlévők többsége „törzs közönség”, amelyhez minden 
évben új arcok megjelenése színesíti az érdeklődők körét.
Külön öröm számunkra, hogy 2008 óta a szülőhely, a kárpátaljai 
Nagybocskó  polgármestere  Joszif  Bozsuk  és  ugyancsak  a  Felső-
Tisza menti Rahó város képviselői is bekapcsolódtak Balogh 
János szellemi hagyatékának ápolásába. A kapcsolat felvételében 
aktív  szerepet  vállalt  a  budapesti  székhelyű  Falvak  Kultúrájáért 
Alapítvány és annak elnöke Nick Ferenc.
Hallgathattunk  előadást  a  korábbi  túrkevei  konferenciák  egyikén 
Joszif Bozsuk polgármestertől a Felső-Tisza vidék környezeti 
állapotáról, az ottani hosszú távú programok megvalósíthatóságáról, 
de  nagy  érdeklődést  váltott  ki  a  lengyelországi  Porabka  akkori 
alpolgármesterének  Gregorz  Zonteknek  ismertetője  a  meztelen 
csigákról.
Néhány évvel ezelőtt a Kárpátalján, Európa földrajzi középpontján 
lévő  Terebesfehérpatakon  találkozhattunk  ukrán,  román,  lengyel, 
magyar szakemberek. E konferencián a Keleti Kárpátok és a Felső-
Tisza vidék jelenéről és holnapjáról cseréltünk eszmét. E program 
házigazdája a rahói székhelyű Carpathi Biosphera Egyesület volt.
Természetesen  a  Nagykunság  aktualitása  mellet  a  Nagy-Sárrét  
kérdései is napirenden voltak az elmúlt időszakban. Mindkét 
földrajzi egység településeinek – Püspökladány, Sárrétudvari, 
Karcag, Kisújszállás, Mezőtúr, Túrkeve – általános és középiskolái 
képviseltetik magukat konferenciáinkon.
Néhány  évvel  ezelőtt  döntöttünk  öten,  magánszemélyként,  hogy 
megalapítjuk a Balogh János-díjat, amelyet évente egy személy kap 
meg.  Az elmúlt években e díjat megkapta a Túrkevei Petőfi Sándor 
Általános  Iskola  közössége,  Nejzsmák  Emma  Magyar  Kultúra 
Lovagja, a rahói székhelyű Ukrán-Magyar Társaság elnöke, 
Joszif  Bozsuk  Balogh  János  szülőhelyének,  Nagybocskónak  a 
polgármestere, Nick Ferenc a Falvak Kultúrájáért  Alapítvány 
kuratóriumi elnöke és  Kovács Ferenc vízügyi szakember.
Balogh  János  1913-ban  105  évvel  ezelőtt  született  és  2002-ben 
16 évvel ezelőtt hunyt el. Fogadott szülőhelye, Túrkeve, s annak 
Önkormányzata, iskolái, a Túrkevéért Alapítvány, továbbá a 

DR. BALOGH JÁNOS AKADÉMIKUSRA EMLÉKEZTÜNK
kisújszállási  székhelyű Alföldkutatásért Alapítvány  hosszú  távon 
törekszik a tudós szellemi hagyatékának ápolására és közkinccsé 
tételére.
Balogh  János  élete  során  számos  kitüntetést  kapott,  de  egyik 
legnagyobb elismerésnek tartotta a 2000-ben kapott Túrkeve Város 
Díszpolgára címet.
Élete  során  bármely  földrészen  fordult  is  meg,  a  Nagykunságba, 
Túrkevére, Ecseg-pusztára mindig szeretettel tért vissza. E 
ragaszkodás ékes bizonyítéka végakarata, hogy t.i. végső 
nyughelyét  halála  előtt  nem  sokkal  maga  jelölte  meg,  Ecseg-
pusztán, a Berettyón valaha átívelő Putri hídnál. 
Végakaratának végrehajtását dr.  Tóth  Albert főiskolai tanárra, 
az Alföldkutatásért Alapítvány kuratóriumi elnökére hagyta. 
Hamvainak az Ecseg-pusztai végső nyughelyre történő helyezésére 
és az emlékmű állítására 2003-ban került sor. Minden év 
augusztusában itt emlékeznek tisztelői a természettudósra. 
Túrkeve  egyik  kertvárosi  utcáját  a  tudósról  neveztük  el,  ahol 
elhelyeztük bronz portréját, Győrfi Sándor szobrászművész 
alkotását.
Túrkeve  központjától  a  kegyeleti  hely,  a  Berettyó  folyó  jobb 
partján, mintegy 10 km-re van. Ma már elmondhatjuk, hogy Balogh 
János Ecseg-pusztai sírja zarándokhellyé lett.
Balogh János egyik örök érvényű gondolata így hangzik: „ A Földet 
unokáinktól kaptuk megőrzésre..!”
Legyen ezen intelem vezérfonal minden napi tevékenységünkben!
          dr. S zabó Zoltán,                                                                                                                       

a kuratórium elnöke, a Magyar és Egyetemes Kultóra Lovagja

(A díjjazott gyermekekről és előadókról fotók láthatóak a Túrkeve 
Újság facebook oldalán, továbbá videó látható a Túrkeve Televízió 
oldalán)            

A Balogh János Tájökológiai Konferencián sok érdekes és hasznos 
előadást  láthattam  és  hallhattam,  de  közülük  egy  kiemelkedett. 
Ez az egy annyira bájos volt és természetes, előadásmódja 
annyira  szép  és  tökéletes,  hogy  ide  kívánkozik  egy  riport  a 
nagyszerű  előadóval,  Busi  Olíviával.  Olívia,  a  Petőfi  iskola  8. 
osztályos tanulója harmadik alkalommal vett részt a konferencián 
előadóként, s most a Berettyó parti élményeit mesélte el, ahogy 
egy éjszakai sátorozás alkalmával tanulmányozta az élővilágot az 
éj leple alatt.

Erdei  Gyula:  Szia  Olívia,  tisztelettel  köszöntelek  a  Túrkeve 
Újság  szerkesztősége  és  olvasói  nevében!  Gratulálok  a  szép 
előadáshoz.  Sugárzott  belőle  a  természet  tisztelete  és  szeretete. 
Mit jelent számodra a természet?

Busi Olívia: Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót! 
Számomra a természet az a közeg, ahol a legjobban érezhetem 
magam, szerintem minden, ami nyugalom és harmónia a 
természetben található meg.

Riport – Busi Olívia

Fotó: Gyarmatiné Forgács Éva
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EGy: Hogy nőttél fel, milyen értékeket kaptál szüleidtől, 
nagyszüleidtől?

Busi  Olívia:  A  természet  iránti  szeretetem  már  egészen  kicsi 
korom óta meghatározója személyiségemnek. Rengeteget voltam 
kint  a  természetben. Több  családtag  hivatásának  is  színhelye  a 
természet.  Anyai  nagypapám,  Pusztai  József  hivatásos  vadász 
volt. Kicsi koromban nagyon sokat voltam vele a természetben. 
Emlékszem,  hogy  többször  is  elvitt  engem  vadásztársaihoz  a 
Nyírségbe, a gúti erdőbe. Apukám, Busi Roland foglalkozása is 
szorosan kötődik a természethez. Több mint húsz éve méhészkedik, 
és  amióta  az  eszemet  tudom  mindig  segítek  neki,  ha  van  rá 
módom.  Minden  nyáron  besegítek  a  pergetésbe,  fedelezésbe, 
viaszfőzésbe és a keretek gyártásába is. Pár alkalommal S. Nagy 
Laci bácsi (aki apukámat pályakezdésén segítette) méhészetébe 
is volt szerencsém segíteni. Nagyon erősen él bennem az 
emlék,  amikor  meglátogattuk  apukámat  egy  vándorlása  során 
a mikebudai erdőben. Sokszor kellett szembesülnöm azzal, 
mi mindennel is jár a méhek kezelése, a méz kitermelése. Ez a 
hivatás egy olyan elkötelezettség is, ami azoknak a rovaroknak 
a  fenntartását  és  védelmét  szolgálja,  amik  nélkül  az  emberiség 
csupán négy évig lenne képes életben maradni. Mióta az eszemet 
tudom,  látom  az  értéket  minden  élőlényben.  Születésem  óta  a 
természet  iránti  szeretetre  neveltek  szüleim,  nagyszüleim.  Erdő 
szélén  nevelkedtem  fel,  így  a  természethez  való  közelség  is 
segített a környezet mihamarabbi megismerésében. A környezet 
óvása egyértelmű és természetes volt nálunk. Óvodás kori 
barátnőm, Simon Réka, aki kint él a Berettyót övező erdő közepén 
egy erdészházban, szintén nagy szerepet vállal a természet iránti 
kötődésemhez.  Barátainkkal  sokat  járunk  ki  hozzájuk  sátrazni. 
Réka  családja  elsősorban  a  mezőgazdasággal  foglalkozik,  de 
apukája vadászik is. Mivel Réka a legjobb barátom és kicsi korom 
óta vele vagyok sülve-főve, így barátságunk is hozzájárult ahhoz 
a tisztelethez, amit a természet iránt érzek, hiszen Rékát is minden 
a természethez köti.

EGy: Melyik a kedvenc növényed?

Busi  Olívia:  Amint  már  említettem  a  természet  minden  apró 
részlete egy érték. Nehéz is lenne ebből kiemelni egyet.

EGy: És kedvenc állatod van-e?

Busi  Olívia:  Egyértelmű  kedvencem  a  kutya.  Mindig  is  volt 
házőrzőnk  és  a  család  szerves  tagjaként  volt  tisztelve.  Papám 
hűséges vadásztársai magyar vizslák voltak.  Az én kedvenc 
kutyafajtám  a  kotorékebek  közé  tartozó  tacskó.  Jelenleg  is  van 
egy  kiskutyám,  a  neve  Benító.  Ő  egy  törpetacskó  és  mérete 
ellenére hatalmas mozgásigénye van.

EGy: Kedvenc tantárgyad?

Busi Olívia: Amikor felkerültem a „fiú” iskolába és elkezdtünk 
először a természetismeret órán tanulni arról, ami minket 
körülvesz, majd később több tantárgy keretein belül ismerkedtünk 
a természettel. Biológia tanárom, aki egyben osztályfőnököm is 
nagyon sokat segített nekem és egyengetett azon az úton, ami a 
természethez vezet. Ötödik osztályban a Hortobágyon, a pásztorok 
viselt dolgai nevű versenyen remekeltünk Irénke néni felkészítése 
után. Hatodik osztályban a Debreceni Állatkertben megrendezett 
országos  versenyen  lettünk  harmadikok  a  csapatunkkal,  amire 
szintén  Irénke  néni  készített  fel  bennünket.  Tavaly  a  Zádor  és 
Ágota nevű biológia versenyen lettem első, amire nagyon büszke 
vagyok. Három alkalommal készültünk Irénke nénivel a Balogh 
János konferenciára nagyon eredményesen, hiszen eddig minden 
évben nagy dicséretet kaptam Berci bácsitól, de a legutolsó minden 
eddigit felülmúlt az elismerések közül, amit eddig kaptam. Berci 
bácsi szavait idézve: “ Olívia! Ha te nem vagy, ez az egész nem 
ér semmit! “ Azt hiszem ez a legnagyobb elismerés, amit valaha 
kaptam. A konferencián való szereplésem persze folytatódik az 
elkövetkezendő években is.

EGy: Továbbtanulás? 

Busi Olívia: Középiskolás tanulmányaimat is a természettudomány 
területén szeretném folytatni a Verseghy Ferenc Gimnáziumban 
Szolnokon, bár majd csak márciusban tudom meg, hogy felvételt 
nyertem-e  a  természettudományi  tagozatra.  Azért  választottam 
ezt az iskolát, mert a nyílt napon azt éreztem, hogy ott a helyem, 
hiszen  mind  az  ottani  diáktársadalom,  mind  a  tanárok  és  az 
iskola  elvei,  valamint  azaz  erkölcsi  norma,  amire  a  diákokat 
nevelik nagyon szimpatikus volt nekem. Továbbá az iskola 
eredményessége és tanulóinak sikerei is egyaránt vonzott engem. 
Számos  ismerősöm,  akik  a  Verseghyben  végeztek  vagy  még 
most  is  ott  tanulnak  csak  erősíteni  tudták  az  elképzelésemet  jó 
tapasztalataikkal az iskolával kapcsolatban.

EGy: Már a felsőoktatási irányt is kitűzted magad elé?

Busi Olívia: Felsőoktatási irányzat, melyben leginkább el 
tudom  képzelni  magamat  azaz  orvostudomány,  azon  belül  is  a 
nőgyógyászati szakirány, pontosabban a szülész- nőgyógyászati 
irányzat.  Távlati  tervekben  tehát  a  Debreceni  Orvostudományi 
Egyetem van kitűzve célnak. Tisztában vagyok a hivatás 
nehézségeivel és elkötelezettségeivel, de ha azt csinálhatom egy 
életen át, amit igazán szeretek, értékesebb lehetek a szakmámban. 
Nem új keletű ez az érdeklődésem, már régóta határozottan ebben 
képzelem  el  magam.  Tudom,  hogy  csak  a  határozottság  és  az 
akarat számít igazán ahhoz, hogy a későbbiekben is így maradjon 
ez. A hippokratészi eskü is azt mutatja, hogy a legfontosabb, hogy 
alázatos légy a hivatásoddal szemben. Egy ember életének kezdetét 
és  fejlődéseinek  szakaszait  figyelni  és  segíteni  nemcsak  szép, 
hanem a legszebb, amit el tudok képzelni egy hivatásnak. Persze 
tudom, hogy nem csak ebből áll ez a hivatás és sok lemondással 
is  jár  együtt,  de  egy  most  diplomázott  orvost  megkérdeztem, 
megérte-e a sok fáradalom, és azt válaszolta mindent felülmúl az, 
ha a páciensed elégedettséggel és hálával távozik tőled. 

EGy: Van példaképed?

Busi Olívia: Ha egy példaképet kellene megemlítenem, 
mindenképp a nővérem, Busi Adriána lenne az. Nemcsak azért, 
mert példamutatóan kitartó a saját érdeklődési területén, és 
irigylésre méltóan sikeres szakmájában, de alázatos is a szakmája 
iránt, ami a legfontosabb. Továbbá, akinek van testvére, az tudja 
mennyit jelent a testvére önzetlen szeretete. Amit én tőle kaptam, 
minden építő és őszinte kritika sokat segített előrehaladásomban 
és  fog  is  segíteni  a  továbbiakban  is,  hiszen  rá  mindig  minden 
körülmények között számíthatok!

EGy: A szavakon túl, mit lehet tenni a környezetünkért?

Busi Olívia: A legfontosabb dolog az, hogy tiszteletben tartsuk 
a  természetet.  Óvjuk  mindennel,  ami  módunkban  áll.  Neveljük 
utódainkat  is  a  természet  szeretetére.  Talán  ez  a  legfontosabb, 
hogy továbbadjuk a minket követő generációnak is az élményeket, 
az  értékeket,  amiket  mi  a  természettől  kaptunk.  Mivel  én  a 
természetben nőttem fel, elmondhatom, hogy a legtöbb élményem 
gyerekkoromból , amit majd a gyerekeimnek is el fogok mesélni, 
az  mind  oda  köt.  Ha  a  kezdettől  értékeket  mutatunk  fel  mi  is 
értékesebbek  leszünk  attól  és  talán  alázatosabbak  a  környezet 
iránt, ami körülvesz bennünket.

EGy:  Ha  minden  ember  így  gondolkodna,  akkor  nem  kellene 
azzal  a  szörnyűséggel  szembesülni,  hogy  az  erdőkben,  az  utak 
menti mezsgyéken, a folyók partjain zsákszámra van a szemét, 
hogy  a  termőföldek  és  a  vizeink  mérgezettek.  Sajnos  vannak 
emberek, akik nem tisztelik a természetet, azt a csodát, amiből 
kinőttünk,  amiből  táplálkozunk.  Azt  kívánom,  hogy  valósítsd 
meg álmaidat és fertőzz meg minél több embert a környezetünk 
tiszteletével és a természet megóvásának szándékával. Köszönöm 
a beszélgetést!

Busi Olívia: Köszönöm a kérdéseket és a felkérést! Minden jót 
kívánok a Túrkeve Újság olvasóinak!     
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A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusában nyílt meg a 200 
éve  született  Arany  János  előtt  tisztelgő,  Önarckép  álarcokban 
című kiállításunk.  Az évforduló alkalmából készítettünk egy 
vándorkiállítást  is,  melyet  –  ahogyan  a  korábbi  években  már 
három alkalommal – egy buszban rendeztünk be. Az átalakított 
200-as Arany-busz 2017 júliusától egy éven át járja az országot.
A  kiállítás  Arany  János  életművét,  életét,  költészetének  máig 
ható  eleven  erejét  versek,  képek,  relikviamásolatok,  hang-  és 
filmfelvételek segítségével mutatja be. A látogatókat aktivizáló, 
fából készült egyedi installációs elemek nem csupán különleges 
látványvilágot teremtenek, de segítik a szövegértelmezés, a 
befogadás folyamatát is. (Például Ágnes asszony kihajtogatható 
lepedője,  a  sejtelmes  radványi  erdő  megjelenítése.) A  beépített 
digitális  eszközök  pedig  éppúgy  lehetőséget  nyújtanak  Arany 
költészetének és pályájának mélyebb megismerésére, mint 
verseinek élvezetére, vagy éppen a szórakoztató játékra. 
(Megismerhető lesz például Arany kapcsolatrendszere, életének 
és  kultuszának  helyszínei;  kipróbálható  a  Toldi  erőjáték,  lehet 
hallgatni verseket, és rappelt Arany-szövegeket is.)

Túrkevére jön a 200-as Arany-busz

VII. Hegyfoky Kabos 
Emlékverseny

2018 február 11-12-én a Keviföld  Alapítvány és a Korda 
Vince Táncművészeti,  Képzőművészeti  és  Színjáték Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezésében Hegyfoky Kabos római 
katolikus  plébános,  éghajlatkutató  halálának  99.  évfordulójára 
emlékezve nyolcadik alkalommal került megrendezésre az 
emlékünnepség.

Vasárnap kegyeleti szentmise keretében a római katolikus 
egyház is megemlékezést tartott egykori lelkipásztora emlékére. 
A  kegyeleti  szentmisét  dr.  Ondavay  Tibor  főesperes,  pápai 
prelátus  celebrálta.  A  szentmise  után  koszorút  helyeztünk  el 
Hegyfoky Kabos templomkertben lévő sírjánál. 

Másnap,  hétfőn  délután  városi  szavalóversenyt  és  vetélkedőt 
szerveztünk a iskolánkban. A Hegyfoky Kabos városi 
szavalóversenyre alsós korosztályban idén 60 gyermek adta le 
nevezését. A verseny minősítő jellegű volt, azaz többen kaphattak 
arany-, ezüst- vagy bronzminősítést.  A versenyt háromtagú 
zsűri értékelte. A minősítettek Sudár Anette által készített érmet 
kaptak, melyet a zsűri elnöke akasztott a tanulók nyakába. Akik 
a minősítést nem érték el, oklevéldíjazásban részesültek.

A  felső  tagozatos  és  középiskolás  tanulók  részére  vetélkedőt 
hirdettek a szervezők, melyre felső tagozaton 6, a középiskolából 
pedig  7  csapat  adta  le  nevezését.  A  vetélkedő  első  három 
helyezést elért csapata Sudár Anette által készített érmet, 
valamint a Nimfea Természetvédelmi Egyesület által felajánlott 
kiadványokból összeállított ajándékcsomagot kapott. De a többi 
csapat sem tért haza üres kézzel. 

Jövőre is nagy szeretettel várják a kedves szavalni és vetélkedni 
vágyó fiatalokat!                                         
               Kézsmárki János ig. 

Petőfi Irodalmi Múzeum, Cím / H-1053 Budapest, 
Károlyi utca 16., Postacím / 1364 Budapest Pf. 71.
Telefon / +36 1 317-3611, Fax / +36 1 317-1722, 

muzeuminf@pim.hu, www.pim.hu

Túrkevére március 22-én érkezik a Túrkevéért alapítvány 
meghívására, a helyszín előreláthatólag a Kálvin utcában.

További  információ,  sajtóanyag,  kvíz  és  plakát  a  Túrkeve 
Újság facebook oldalán található.
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                   Kultúra

Látjuk, halljuk, tapasztaljuk, hogy az új nemzedék már nem úgy 
gondolkodik a világról, mint az előző korosztályok. Igaz, a világ 
is  megváltozott.  Mintha  az  írott  szónak  már  nem  lenne  olyan 
jelentősége,  pedig  biztos  támpontot,  fogódzót  ad  sok  esetben. 
Honnan tudnánk ma már, hogy hogyan gondolkodtak az emberek 
a különböző korokban, hogyan működtek az államok, a városok, 
hogyan  teremtették  elő  a  mindennapi  megélhetés  kenyerét  a 
parasztok, kik voltak a földrajzi felfedezők, kik mit találtak fel, 
ha  nem  jegyezte  volna  fel  a  kor  krónikása,  ha  nem  születtek 
volna naplók, ha Gutenberg jóvoltából nem jelentek volna meg 
könyvek. Hatalmas szellemi érték halmozódott fel az emberiség 
tudásáról, életéről. Ezek a kincsek ott vannak a közkönyvtárakban, 
a  magángyűjteményekben.  Széles  a  skála:  a  Biblia,  a  kódexek, 
a kézzel írt naplók, az ősnyomtatványok, a regények, a 
verseskötetek,  a  kalendáriumok,  a  sci-fi,  az  újságkötegek  — 
megannyi  kötet,  amelyet  csak  le  kell  venni  a  polcról  és  máris 
lapozhatjuk, olvashatjuk. Megtaláljuk bennük mindazt, ami 
számunkra éppen érdekes. A könyv felkelti az érdeklődésünket, 
érzelmeket  ébreszt  bennünk,  tanít,  elgondolkodtat,  cselekvésre 
ösztönöz. Az írók, költők, tudósok éppen azért ragadnak tollat, 
mert  valamit  közölni  akarnak  velünk,  olvasókkal.  Aki  pedig 
olvassa a műveket, arra hatással van. Ezen egymásra találás az 
együtt-gondolkodás és cselekvés motorja. Éljünk vele!

E gondolatok jegyében született meg két olyan újabb könyv is, 
amely vidékünkről, a Nagykunságról, a Jászkunságról szól. 

A jászokat és a kunokat a történelem összekapcsolta, jóllehet az 
egyik az alán népcsoportba, a másik a kipcsakok közé tartozott. 
Nagy  találkozása  volt  IV.  Béla  királynak  Kötöny  kun  vezérrel, 
amit  olyan  szerződéssel  pecsételtek  meg  1239—1246  között, 
amely mindkét félnek fontos volt. A magyarok és a kunok, jászok 
békés együttélésének immár kilenc évszázadon át a biztosítéka. 
Hogy  mi  történt  a  közel  egy  évezred  alatt?  —  erre  keresték  a 

Elődeink üzenete a mának
választ  a  különböző  tudományágakkal  foglalkozó  kutatók.  A 
tudomány  legújabb  kutatási  eredményeit  mutatják  most  be  a 
Jászkunsági gyökerek című könyvben. Megtudhatják az olvasók, 
hogy milyen keleti gyökereket őrzött meg népünk és hogy hogyan 
alkalmazkodott a magyar, sőt az európai keresztény kultúrához. A 
belső fejlődés és a külső hatások eredménye az, amit ma magyar, 
nemzeti kultúrának nevezünk.

Nagykunság — ugye ismerősen cseng ez a szó mindannyiunknak. 
De mit is értünk alatta? Mikor alakult ki valójában a Nagykunság? 
A tájat felületesen ismerő ember azt mondja, hogy az alföldi síkság 
egy  kistája.  Nem  olyan  egyhangú  ez  a  táj,  mint  sokan  hiszik. 
Rengeteg a felfedezni-való benne. A tájföldrajzot ha megértjük, 
világossá válik előttünk a belvíz, a nagy szárazság és készíthetjük 
a  cselekvési  tervet,  mit  érdemes  és  hogyan  termelni  a  családi 
gazdaságunkban. Azt  is  megtudjuk,  hogy  „józan  parasztésszel” 
hogyan gondolkodott és cselekedett a kunsági ember.  Amit 
tett,  azt  meggyőződésből,  hittel  tette.  Mindig  közösségben  élt 
—  legyen  az  a  család,  a  rokonság,  a  mezővárosi  közösség  —, 
a közösség szabályait elfogadta. Vezetőit maga választotta, 
akik a közösségért dolgoztak. A vidékünkön megvalósított 
önkormányzatiság évszázadokon át minden szinten –  települési, 
településközi  és  kerületi  méretekben  is  —  biztosította,  hogy  az 
ittlakók  függetlennek,  szabadnak  érezzék  magukat.  E  kettősség 
határozta meg a kunsági ember magatartását, amelyet „fontolva 
haladás”-nak  nevezhetünk.  De  vajon  elég-e  ez  a  taktika  a  21. 
századi boldoguláshoz? — Erre a kérdésre is keresik a választ A 
Nagykunság földje és népe című könyv szerzői. 

Mindkét könyv márciusban jelenik meg. Olvasnivaló van benne 
elég,  hiszen  közel  ezer  oldalt  lapozhatnak,  tanulmányozhatnak 
az érdeklődők. Számos fénykép, térkép is színesíti, magyarázza 
a  mondandókat. A  kötet  szerzőivel  találkozhatnak  Önök  is,  ha 
elmennek  a  városokban  március  20-30.  között  megrendezendő 
könyvbemutatókra,  a  Karcagon  (március  22)  és  Kisújszálláson 
(március  23)  a  városházákon  megtartandó  Elődeink  üzenete  a 
mának című tanácskozáson. 

Dr. Örsi Julianna
szerkesztő

Elődeink üzenete a mának konferencia Karcag, Városháza 
Nagyterem március 22, Kisújszállás, Városháza Díszterem 
március  23  (Előadók  és  menetrend  a  Túrkeve  Újság  facebook 
oldalán részletesen megtekinthetőek) 

A könyvbemutató időpontja:
március 26, 16 óra:  Túrkeve (Madarász Károly Művelődési 
Intézmény)
előadók: dr. Bagi Gábor, dr. habil. Örsi Julianna és Kun Zsuzsa

A rendezvények fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter.

A  rendezvények  védnöke:  Kovács  Sándor,  a  Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.

Támogatók: 
Agrármarketing Centrum, Nemzeti Kulturális Alap, 
Szerencsejáték Nonprofit Zrt.
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“Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt adj a hétköznapokhoz” - Antoine de Saint-Exupéry szavaival nyitotta 
meg Keresztiné Bácskai Melinda a kiváló tanulók fogadását a Kaszap Nagy István Református Általános Iskolában. 
“ A jó fát a gyümölcséről lehet megismerni.” - folytatta az ünnepi gondolatokat Kereszti Roland lelkész úr a szentírásból idézve, 
majd így folytatta: Most a gyümölcsöket és a jó fákat köszöntjük, valamint megköszönjük a gyümölcstermést és a fák gondozását. Ti 
vagytok azok az igyekvő és szorgalmas gyermekek, akik ebben a félévben kiváló eredményt értek el. A példából kiindulva, beérett 
a gyümölcs. A terméshez kell a következetesség és az egészséges metszés, ami a szülők feladata, úgyhogy most ez a kiváló szülők 
fogadása is egyben.
Nagy Róza igazgatónő szeretettel köszöntött mindenkit, majd így folytatta: Nagy öröm számomra, hogy évről-évre gyarapszik azon 
gyermekek száma, akik részt vehetnek az immár hagyományos félévet záró kiváló tanulók fogadásán. Következetes, alapos és kitartó 
munka szükséges ahhoz, hogy valaki itt lehessen, s természetesen ennek a munkának az eredményét a szülők és a pedagógusok a 
gyermekekkel közösen hozták létre. 
Igazgatónő beszélt még többek között a megvalósult és jövőbeni fejlesztésekről, majd átengedte a teret a kiváló gyermekeknek akiknek 
egy-egy érdemérmet adott át. (az eseményről készült felvétel az interneten a Túrkeve Televízió oldalán megtekinthető)

Jó tanulók fogadása a Refiben 
2018.02.07

Nagy Róza igazgatónő átadja az érdemérmeket Kereszti Roland lelkész úr köszöntő beszédet mond

1.  osztály:  Boda  Botond,  Erdei  Kamilla,  Kiss  Kamilla,  Kovács 
Andrea Edina, Kozma Villő Zselyke, Nyitrai Dávid Imre. 
Osztályfőnök: Kolarovicsné Pardi Ildikó.

2. osztály: Balogh Bálint, Bodó Berta, Sebők Kinga, Deák Dávid, 
Horváth Ádám Sándor, Tóth Liza Dorka, Debreczeni Kira Emma, 
Papp Rebeka, Máté Luca. Osztályfőnök: Vincze Róbert.

3. osztály: Szentmihályi Sára, Boga Lőrinc, Papp Zsombor, Lovas 
Anna Zsófia, Szabó Tímea, Rózsás Lili, Kereszti Bulcsú Lél, Vida 
Virág Lídia, Árvai Noémi. Osztályfőnök: Puskásné Túri Ildikó.

4.  osztály:  Nagy Anikó,  Szabó  Rebeka,  Pálinkás  Izabella, Vass 
Noémi,  Horváth  Blanka  Zonga,  Németh  Judit,  Szabó  Balázs, 
Lisznyai Sándor, (Bencze István, Bencze Sára és Szőllősi Lóránt 
nem voltak jelen). Osztályfőnök: Kissné Papp Gyöngyi.
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5.  osztály:  Tóth  Lili  Hanna,  Szabó  Péter,  Nagy  Gréta,  Molnár 
Bánk, Kereszti Villő Mikolt, Debreczeni Iván, Csernák Róbert, 6. osztály: Gál Dominika, Faragó Anikó. 

Osztályfőnök: Finta Zoltán.

7. osztály: Gáva László Máté, Szabó Sára Réka, Kereszti Édua 
Sarolt, Eszenyi Alexandra. 
Osztályfőnök: Rózsásné Kalmár Tímea.

8. osztály: Molnár Fruzsina, Nagy Márta Zsófia. 
Osztályfőnök: Szabóné Debreczeni Ildikó.

Alig,  hogy  zártuk  az  első  félévet,  máris  itt  vannak  az  újabb 
eredmények, amelyek hírét viszik iskolánk nevelő-oktató 
munkájának. Február 9-én tartották a Matekguru megyei 
döntőjét, ahol második, harmadik és hetedik osztályos 
tanulóink  több  csapattal  vettek  részt  a  versenyen.  A  harmadik 
osztályosok egy csoportja megyei első lett: Papp Zsombor, 
Árvai  Noémi,  Lovas  Anna  Zsófia,  Boga  Lőrincz.  Az  ötödik 
és hatodik évfolyamból is voltak a Matekguru versenyen:  
5.  évfolyam  megyei  1.  helyezett  a  csapat  tagjai:  Kereszti Villő 
Mikolt, Acsádi Tamás,  Horváth  Orsolya, Tóth  Lili  Hanna,  a  6. 
évfolyamos csapat a 4. helyen végzett: Faragó Anikó, Kiss László 
József, Szabó Levente, Vass Norbert. A 7. osztályból pedig egy 
csoport  még  az  országos  döntőbe  is  bejutott,  a  csoport  tagjai: 
Gáva  László  Máté,  Kereszti  Édua  Sarolt,  Eszenyi  Alexandra, 
Monoki János.  Felkészítő tanárok: Vincze Róbert, Puskásné Túri 
Ildikó és Rózsásné Kalmár Tímea.

A  Balogh  János  természetismereti  versenyen  2.  helyezést  ért 
el  Papp  Tímea,  Bencze  Sára,  Nagy  Anikó  és  Szabó  Rebeka: 
Felkészítő pedagógus: Szabóné Debreczeni Ildikó
A  Hegyfoky  Kabos  szavalóversenyen  az  1.  osztályból  ezüst 
minősítés:  Kiss  Medox  ,  Boda  Botond,  Kovács Andrea  Edina, 
bronz minősítés: Kozma Villő Zselyke, oklevél: Erdei Kamilla 2. 
osztályból Kiss Erik Dominik arany minősítést, Máté Luca ezüst 
minősítést, Tóth Liza Dorka bronz minősítést kapott, oklevélben 
részesült Debreczeni Kira Emma. A 3. osztályból Szabó Tímea 
arany minősítést, és a 4. osztályból Könnyű Ágota arany 
minősítést, Tóth Amina és Tóth Ádám ezüst minősítést, Szemes 
Noémi bronz minősítést kapott, oklevélben részesült Lukács 

Szabina, Németh Dóra és Csízi Vivien. Felkészítő pedagógusok: 
Kolarovicsné Pardi Ildikó, Vincze Róbert, Puskásné Túri Ildikó, 
Kissné Papp Gyöngyi. 

A  természettudományos  versenyen  a  7.  évfolyam  első  lett,  a 
csapat  tagjai:  Kereszti  Édua  Sarolt,  Fias  Tamás,  Gáva  László 
Máté, Monoki János. Az 5-6. évfolyam tanulói pedig a negyedik 
helyen végeztek, a csapat tagjai: Tóth Lili Hanna, Acsádi Tamás, 
Csernák Róbert és Szabó Péter. Felkészítő pedagógus: Szabóné 
Debreczeni Ildikó.
A  Simonyi  Zsigmond  helyesírási  verseny  megyei  döntőjében 
iskolánkat a 7. osztályos Kereszti Édua Sarolt képviseli. Felkészítő 
tanára: Sebestyénné Balogh Erzsébet.

A Ványai Ambrus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakiskola 
a  magyar  kultúra  napja  alkalmából  Himnusz-szavalóversenyt 
rendezett.  Ezen  az  alkalmon  Debreczeni  Richárd  7.  osztályos 
tanuló 1. helyezést, Szilágyi Blanka 8. osztályos és Deák Gréta 
Eszter 7. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítőjük 
Sebestyénné Balogh Erzsébet tanárnő.

Örömmel  tudatjuk,  hogy  Gáva  László  Máté  és  Kereszti  Édua 
Sarolt 7. osztályos tanulókat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége, a „Tehetségek Magyarországa” projekt keretein 
belül, az eddigi eredményeik és tehetségük kibontakoztatása 
céljából ösztöndíjban részesíti.
Gratulálunk a szép eredményekhez és további sok sikert kívánunk 
diákjainknak.

 a Református Iskola nevelőközössége

Események, hírek a Refiben
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„Mivel mindenki a maga módján látja 
a világot, a maga módján éli meg 
nehézségeit  és  a  sikereit.  Tanítani  annyi, 
mint  megmutatni  a  lehetőséget.  Tanulni 
annyi, mint élni a lehetőséggel.”

Paulo Coelho

Kedves Szülők! 

A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 
szeretettel várja a 2018/2019-es tanév 
elsőseit, a nagycsoportos óvodásokat!
Az iskolakezdés nagy és csodálatos 
változás egy gyermek életében. Nagy 
a  szülők  felelőssége  is,  hiszen  a  lehető 
legjobbat szeretnék gyermekeiknek. 
Bizalommal, ugyanakkor izgalommal 
adják őket a kiválasztott iskolájuk 
nevelőinek kezébe.
Leendő  elsőseinket  egész  évben  szívesen 
látjuk, várjuk intézményünkben. Munkánk 
során kiemelten kezeljük:
-Az alapkészségek fejlesztését.
-A tehetséggondozást, felzárkóztatást, 
egyéni fejlesztést.
-A matematika emeltszintű oktatását 3. 
évfolyamtól.
-Számítástechnika tanterv szerinti 
oktatását 1. évfolyamtól
-Angol,  német  idegen  nyelvek  tanórákon 
és szakköri keretben minden évfolyamon.
-Oktató munkánkat a jól bevált 
hagyományos módszerek mellett digitális 
táblák, számítógépek segítik.
-Tanulóink napközi otthonos ellátását.
-Tanulóink kutató munkáját, felkészülését 
az intézményben működő iskolai könyvtár 
segíti.
-Színes, tartalmas tanórán kívüli 
programokon vegyenek részt 
tanulóink.  (szakkörök, kirándulások, 
üzemlátogatások stb.)
Szeretnénk  megkönnyíteni  a  döntést,  az 
iskolában szervezett szülői tájékoztatókkal, 
beszélgetésekkel, különféle programokkal, 
melyekre  szeretettel  és  tisztelettel  hívjuk 
és várjuk az érdeklődőket!

A 2018/2019-es tanévben három kis 
létszámú hagyományos első osztályt 
tervezünk indítani, melyek tanító nénije:
Deák Ildikó, Erdősné Sindel Olga és Urbán 
Marianna lesz.

Kérdéseikre szívesen válaszolunk a 
Túrkevei  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola 
Igazgatóságán  (Petőfi tér 6.) személyesen, 
illetve telefonon: 56/ 361-033.

Török Róbert igazgató

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ - PETŐFI

Deák Ildikó vagyok (tanító néni, Ildi 
néni, és anyának is szoktak szólítani), 
2001-ben Kossuthos lettem, és most a 
Túrkevei  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola 
ad otthont a munkámnak. A már megszűnt 
Diákotthonban kezdtem a gyerekek 
nevelését, ahol jól kamatoztathattam a 
pedagógiai asszisztens, és a mentálhigiénés 
végzettségemet. Később napköziben 
dolgoztam,  közben  megszereztem  tanítói 
diplomámat testnevelés műveltségi 
területtel. Az évek alatt elsajátított 
gyakorlatot  magasabb  és  tudatos  szintre 
emelhettem a főiskolai tanulmányaimmal. 
Tizedik éve osztályfőnök vagyok. Az 
Árpád  körzetben  három  évet,  most  pedig 
a Kossuth úti körzetben tanítok, ahol 
gyerekeim  most  negyedikesek.  Közösen 
sok mindenre képesek vagyunk, és bízom 
benne,  hogy  nem  múlnak  el  nyomtalanul 
az  együtt  töltött  évek,  a  nekik  nyújtott 
szeretetem és a beléjük fektetett energiám. 
Nagyon jó osztályközösség alakult ki, 
ami  a  gyerekekkel  és  a  szülőkkel  való 
szoros  és  eredményes  együttműködésnek 
köszönhető. Számos tanulmányi 
versenyen megmérettetjük magunkat 
(mesevetélkedő, szavaló, matematika, 
közlekedési versenyek, rajzpályázatok 
stb.). Mindezek mellett a mozgás 
örömének a megszerettetése is végig kíséri 
életemet. 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
a következő tanévben az egyik első 
osztály  oktatását,  nevelését  bízza  rám  az 
iskolavezetés.  Munkám  során  fontosnak 
tartom, hogy megszerettessem az óvodából 
érkező  gyerekekkel  az  iskolát,  illetve  a 
tanulást.  Lényegesnek  tartom  az  óvoda-
iskola átmenet zökkenőmentes biztosítását, 
ezért a játékosság nagy szerepet kap majd 
a tanítási óráimon. Az együtt végzett 
munka közben a különböző óvodákból 
érkező gyerekek között szövődő baráti 
kapcsolatok remélhetőleg megalapozzák 
majd az egységes osztályközösséget, ahol 
egymás  segítése  és  a  kölcsönös  bizalom 
lehet az alapja egy hosszú távú, eredményes 
munkának. Kiemelt feladatomnak tartom - 
az alapkészségek jó szintű elsajátíttatásán 
túl – a modern oktatástechnika beépítését 
a mindennapi munkámba, valamint a 
nevelés személyiségformáló erejének 
kihasználását. Hiszem, hogy a tanórán 
kívüli közös tevékenységek, séták, 
játékdélutánok,  kirándulások  is  fontosak 
lesznek közösségünk életében. 

“Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben 
szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése. 
“                                      (Weöres Sándor)

“A tanuló ne gondolatokat, hanem 
gondolkozni tanuljon.”    (Immanuel Kant)

Erdősné Sindel Olga vagyok a Túrkevei 
Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa.  
2004-ben  szereztem  diplomát  Szarvason 
a Tessedik Sámuel Főiskola óvó-tanító 
szakán magyar műveltségterülettel. 
Pályafutásomat óvónőként kezdtem a 
Damjanich úti Óvodában, majd a Kálmán 
király úti Óvodában folytattam a gyerekek 
nevelését. 2009-ben ismét visszaültem 
az  iskolapadba  és  elvégeztem  az  angol 
műveltségterületi képzést. 2013 óta 
vagyok  „Petőfis”.  Ez  egy  új  lehetőséget 
jelentett számomra, több területen is 
tapasztalatokat szerezhettem. Angolt, 
rajzot, technikát, éneket tanítottam a 
kisebbektől a nagyobbakig, de még az 
angol testnevelésbe is belekóstolhattam 
a  mezőtúri  Kossuth  Lajos  Kéttannyelvű 
Általános Iskolába áttanítva. Tanítványaim 
angol  nyelvi  versenyeken  is  részt  vettek, 
melyeken  szép  sikereket  értek  el.  Tavaly 
óta napközis tanítóként is kipróbálhattam 
magam. Ének és zeneszeretetem is 
fejleszthettem, 2017-ben Egerben az ének 
műveltségterületet is megszereztem.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
amikor a vezetőség elsős tanítónak kért fel 
a következő tanévre.
Az iskolakezdés különleges fordulópont a 
gyerekek  életében.  Fontos  feladatomnak 
tekintem a kisgyerekek bevezetését az 
iskolai  életbe,  a  zökkenőmentes  átmenet 
biztosítását az óvodából az iskolába. 
Óvónői  tapasztalataimat  is  kamatoztatva 
játékkal, versekkel, mondókákkal, 
vidámsággal és szeretettel törekszem 
megkönnyíteni ezt az átmeneti időszakot.
Bízom benne, hogy a már megszerzett 
tapasztalataimmal elősegíthetem egy 
jó osztályközösség kialakulását, ahol 
minden gyermek egyéni képességeinek 
megfelelően  megtalálja  saját  helyét,  jól 
érezi magát és kiegyensúlyozott tanulóvá 
válhat.
„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb 
öröm,  mint  valakit  megtanítani  valamire, 
amit nem tud.”       (Móricz Zs.)
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Iskolánkban már hagyomány, hogy minden évben benevezünk a 
7  mérföldes  csizmában…  Országos  Mesevetélkedőre.  Ebben  a 
tanévben sem történt ez másként. A verseny népszerűségét igazolja, 
hogy az idén 10 csapatunk versengett meg az első két fordulóban. 
Örültünk  a  lelkesedésnek,  hiszen  így  3  fordulót  iskolánkban 
rendezhettük meg.  Már több éve, hogy nem rendeznek megyei 
fordulót Petőfis csapatok nélkül. Reméljük nem lesz ez másképp 
az idén sem. Legjobb eredményeink a megyei 2., 3., 4., 7. hely.
A játék keretét a magyar népmesék adják.  Az ismert vagy 
ismeretlen történetek felidézik kedvenc mesehőseink kalandjait, 
de találkozhatunk eddig még nem ismert szereplőkkel is. Ez az 
a  játék,  ahol  a  részvétel  sokkal  fontosabb,  mint  a  győzelem! A 
közös „nyereség” a mesék olvasása, a közös játék öröme. Játszani, 
mesét olvasni, hallgatni pedig mindenki szeret.
A vetélkedő felmenő rendszerű, hat fordulóból áll. A benevezett 
10 csapatból a 3. forduló végére már csak 2 csapat jut tovább a 

területi döntőre. A területi döntőről a megyeire, majd a legjobb 
csapat  az  országos  versenyen  mérettetheti  meg  magát.  Ez  így 
egyszerűnek  is  tűnik,  de  mire  eljutnak  a  csapatok  idáig,  már 
13  mesét  kell  nekik  a  legapróbb  részletekig  tudni.  Ugyanis  a 
feladatok  nagyon  összetettek,  sok  részletre,  fogalomra,  tárgyra, 
szereplőre,  színre,  számra,  tulajdonságra  stb…  térnek  ki.  Már 
túl vagyunk a 3. fordulón, ahol a 10 csapat közül eldőlt melyik 
két  csapat  képviseli  iskolánkat  a  területi  döntőn.  „Mesevarázs” 
csapata, a 4. a, osztály: Lénárt Gabriella, Fazekas Bence, Csuka 
Csenge, Erdei Farkas Gyula, felkészítő pedagógus: Urbán 
Marianna.  „Királyok”  csapata  a  3.  a,  osztály:  Barna  Szabolcs, 
Tóth Bence, Lakatos Sándor, felkészítő pedagógus: Soós Lajosné. 
További jó versengést és felkészülést! Kívánjuk, hogy ilyen szép 
eredménnyel térjenek haza márciusban a területi döntőről. 
       
                   Kovácsné Szécsi Mária, az idei verseny játékvezetője

Országos Mesevetélkedő
7 mérföldes csizmában heted 7 határon át

Mesevarázs csapata Királyok csapata

„Kérlek fogadj el olyannak, amilyen 
vagyok, s akkor egyre jobb leszek!”
               (Simon András)

Hagyományos első osztály tanítója: Urbán 
Marianna vagyok, 1991-ben költöztem 
Túrkevére, 1 évig óvónőként dolgoztam a 
városban. Majd megszülettek gyermekeim 
Viktória és Károly, akiket négy évig otthon 
neveltem. 1996-ban kezdtem el tanítóként a 
Petőfi Sándor Általános Iskolában tanítani, 
a  Vass  utcai  körzetben.  Az  ott  eltöltött 
évek alatt nagyon jól megismertem a város 

lakosságát, a kollégákat, akik szívesen 
fogadtak.
Néhány év múlva lehetőségem nyílt arra, 
hogy az iskola sport tagozatos osztályában 
legyek  tanító,  ami  nagy  kihívást  jelentett 
számomra. A mindennapos testnevelés 
és  a  sport  iránti  szeretet  lehetővé  tette, 
hogy egyre több versenyre készítsem fel a 
gyerekeket.  Jelenleg  az  iskola  és  a  város 
fiú kézilabdásainak tartok edzést valamint 
a TVSE-t irányítom.
Az iskolai oktatásban elsődleges feladatnak 
tartom  azt,  hogy  az  ismeretek  mindenki 
számára elsajátíthatóak legyenek. A 
munkatempó az órákon mindig az osztály 
képességeihez  igazodik,  együtt  haladunk 
a tananyaggal. Fontosnak tartom a 
gyakorlást, hiszen csak akkor tudjuk a 
következő tananyagot ráépíteni az előzőre. 
A  tehetséges  tanulókat  szívesen  készítem 
tanulmányi versenyekre. Az elmúlt 
években tanítványaimmal több városi, 
megyei, sőt országos versenyen értünk el 
kiemelkedő eredményeket (matematika, 
versmondó, természetismereti és 
sportversenyeken). Azok a gyerekek, akik 
képességeik  folytán  lassabban  haladnak, 
külön figyelmet kapnak, hogy a saját 
tempójukban elsajátítsák az alapokat.
Munkám során rendkívül fontosnak 

érzem  az  oktatás  mellett  a  nevelést  is. 
Erre az iskolai oktatáson  kívül  számos 
lehetőség  nyílik  iskolán  kívül  különböző 
programokon, amelyeket osztályaimmal 
szerveztünk. A rendszeresen szervezett 
ünnepi rendezvények (télapó, farsang stb.) 
mellett a túrákon és táborozásokon nyílik 
lehetőség  arra,  hogy  igazán  megismerjük 
egymást tanítványaimmal. Rendszeresen 
szervezek kirándulásokat, táborokat 
a gyerekeknek. Az osztályaimban a 
szülőkkel  az  évek  során  igyekeztem  jó 
kapcsolatot kialakítani. Az esetlegesen 
adódó problémákat szeretem frissen 
megoldani  és  a  lehetőségekhez  képest  a 
legjobb megoldással orvosolni.
Négyévente érkeznek a legkisebbek az 
osztályom soraiba, ami nagy várakozással 
tölt el, mert közel áll hozzám ez a 
korosztály, hiszen óvónőként is dolgoztam 
Túrkevén. Felelősségteljes feladat a 
6-7 éves gyerekeket bevezetni a tudás 
rengetegébe.  Nem  mindegy  hogyan!  Az 
oktatás során biztosítom az apróságoknak 
a  felfedezés  örömét,  az  élményközpontú 
tanulást. Elsődleges célom az, hogy a 
gyerekek  jól  érezzék  magukat  az  iskola 
közösségeiben, szeressenek iskolába járni, 
mert  felszabadultan  és  boldogan  sikeres 
lesz a gyermek.



TÚRKEVE

12

2018. MÁRCIUSEmlékezés, hírek

„Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább.”
(Juhász Gyula)

A hétköznapok rohanásában mindenki teszi a dolgát, napok, hónapok, évek szaladnak 
el észrevétlenül. Azonban néha meg kell állnunk, tudomásul kell vennünk, hogy az élet 
véges.  Időnként  szembesülnünk  kell  azzal,  hogy  szeretteink,  embertársaink  elmennek 
közülünk. 
Február  hónapban  két  kollégánktól  is  búcsút  kellett  vennünk:  Gyimesi  Árpád András 
és Dittrich Imre hagyott itt bennünket örökre. Kettejük fényképe, gyertyák, virágok a 
folyosón késztettek mindannyiunkat arra, hogy néhány percre megálljunk.
Dittrich Imre kollégánk váratlan hirtelenséggel hunyt el. Különösen nehéz volt számunkra 
az  ő  elvesztése,  hiszen  egyik  nap  még  szembejött  velünk,  s  következő  nap  már  csak 
emlékeinkben találkozhattunk vele. 
Egy olyan embertől búcsúzunk, aki mindig életvidám volt, derűt sugárzott, jó 
humorával  a  tantestület  színfoltja  volt.  Lelkes,  segítőkész  volt,  mindig  számíthattunk 
rá. Sokoldalúságáról tanúskodik, hogy nemcsak az iskolában oktatott, sokakat tanított 
autóvezetésre  is,  de  polgárőrként  a  város  életében  is  tevékenyen  részt  vett.  Szerették 
nemcsak kollégái, hanem diákjai is, sokan kísérték el utolsó útjára…
Nyugodj békében!

Az élet azonban megy tovább. Az élet egy nagy könyv, melynek lapjait minél 
több élménnyel kell teleírni, hogy legyen miből építkeznünk, erőt merítenünk. 
Élményekre szert tehetünk nemcsak családi, baráti körben, de az iskolában is.
Az iskola feladatai közé tartozik, hogy tanítványaink számára egy új ablakot 
nyissunk a világra, s ezen ablakok egyike a színház világába való betekintés. 
Ezért minden évben több alkalommal is sor kerül színházlátogatásra.
Idén  február  9-én  diákjaink  az  Ének  az  esőben  című  előadást  nézték  meg 
a Budapesti Operettszínházban. Több tanuló kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért, közösségi munkájáért kapta jutalomként az „élményajándékot”. 
Köszönjük Csáki Csilla tanárnőnek a szervezést.
Éppen  ugyanezen  a  napon  más  jellegű  programra  is  lehetőségük  nyílt  a 
ványaisoknak: 36 fő indult el Békéscsabára korcsolyázni.  Ebből 30 diáknak 
először  volt  a  lábán  korcsolya.  Voltak  esések,  bukások,  de  az  élmény  az 
felejthetetlen.  Korcsolyázni  nemcsak  a  mozgás  kedvéért  lehet  és  érdemes, 
de  a  siklás,  a  társaság,  a  forró  tea  is  feledhetetlenné  teszik  a  tél  egyik 
legkedveltebb sportját, mely testileg-lelkileg feltölt. Mindenkinek csak 
ajánlani tudjuk! Köszönjük a szervezést Vincze Mihály tanár úrnak és Nagy 
Ibolya tanárnőnek!

Dittrich Imre - búcsú

Februári hírek a Ványaiból

Az Évszázadok históriája című programsorozat következő 
előadása:

 MÁTYÁS 560 
A Hunyadiak királysága

Előadó:
Kis Krisztián Bálint, történész

Időpont: 2018. március 23. 17 óra
Helyszín: Városi Könyvtár (Petőfi tér 2-4.)

____________________________________________________
Olvasd  velem!  -címmel  vetélkedősorozat  indul  alsó  tagozatos 
gyermekek számára.
A pontos részletekkel hamarosan jelentkezünk az iskolákban.

A költészet világnapja alkalmából lírai barangolásra hívjuk az 
iskolai csoportokat.

Az  Internet-Fiesta  rendezvénysorozat  keretében  egész  héten 
ingyenes  beiratkozásra  nyújtunk  lehetőséget.  Ezen  kívül  az 
adott napokon számítógépes szolgáltatásunk ingyenesen áll 
kedves látogatóink rendelkezésére. Időszak: 2018. március 22-27.
Márciusi könyvkiállítás: Az egészséges életmódról: testi és lelki 
bajaink...
____________________________________________________

 Áprilisban ismételten indítani szeretnénk a 35 órás, INGYENES 
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAMOT. A képzések 
-terveink szerint- hétköznapokon 16-20 óráig, szombaton 
8-14 óráig tartanának. A jelentkezés feltételeiről a Városi 
Könyvtárban adunk felvilágosítást. (Személyesen vagy a 361-098 
telefonszámon.)

Könyvtári hírek
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Egy februári reggelen a nap az 
asztalunkra sütött, ahol a Túrkeve 
újság  volt.  Először  a  hóvirágokat 
láttam meg. Ez az egyik virág, 
amit én nagyon szeretek, hiszen ha 
kibújik a földből, attól a pillanattól 
kezdve októberig mindig látok 
virágokat a kertekben, utcákon, 
tereken, stb.
Aztán  kezdtem  olvasni  a  verset, 
mely  könnyet  csalt  a  szemembe. 
Végül megnéztem ki írta: Kelemen 
Pálné. Mily sokszor láttam már ezt 
a nevet a Túrkeve lapban! 
Kedves Klárika néni, én ezúton 
köszönöm  meg  azokat  a  boldog 
pillanatokat,  melyeket  a  verseivel 
szerzett nekem! Biztosan 
nem vagyok ezzel egyedül! 
Bízok benne, hogy még sokáig 
olvashatom az írásait az újságban!
Jó egészséget kívánva, hálás 
köszönettel: Kissné Lakatos Ilona

Költészet napja
meghívó

„ Az ember a fontosabb, nem a 
vers.”című költészet napi programra 

hívja Önöket a Túrkevéért Alapítvány 
kuratóriuma 2018. április 15-én /

vasárnap/ 10 órára az Egressy Béni 
Zeneiskolába.

      A versek helyettünk beszélnek…
Hozza magával egyik kedves versét!

Mód nyílik a vers bemutatására és annak 
kifejtésére, hogy mit mond Önnek, 

nekünk az adott költemény.

 A rendezvény 12 óráig tart.

Tartalmas, élményekben gazdag 
délelőttre hívja, várja Önt a 

Túrkevéért Alapítvány.

Dr. Szabó Zoltán
a kuratórium elnöke

Klárika néninek!

f Tűzoltósági hírek 

FOTÓ: FINTA MÚZEUM

Tisztelt Olvasóink!
Szeretnénk beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről. Február 
3-án a délelőtti órákban a 4202-es országút 9-es km szelvényében 
személygépkocsi úttestről lesodródott, majd az út menti árokba 
hajtott  és  az  oldalára  borult.  A  járműben  egy  felnőtt  és  egy 
kiskorú gyermek utazott, akik a járművet önerejükből elhagyták 
kiérkezésünkig. A gyermeket fejsérüléssel kivizsgálásra a 
mentők  kórházba  szállították,  a  járművet  talpra  állítottuk,  az 
áramtalanítását elvégeztük. A rendőrségi helyszínelést követően, a 
járművet az árokból kiemeltük, tulajdonosának átadtuk, valamint 
az  útburkolatot  a  sárfelhordástól,  törmelékektől  letakarítottuk. 
Anyagi  kár  jelentős.  Február  6-án  a  Volán  busz  sofőrjeinek 
kérésére egységünk a Táncsics Mihály úti buszmegállók környékét 
meggallyazta,  így  a  buszforgalom  zavartalanságát  biztosítottuk. 
Február 10-én a hagyományosan megrendezett Dr. Balogh János 
konferencia meghívott vendégeként részt vettem a rendezvényen, 
munkánkhoz kapcsolódó volt a folyamszabályzások, illetve 
belvíz  védekezési  munkálatokról  szóló  előadások.  Tanulságos 

információkat szerezhettem jó magam és az előadásokon résztvevő 
vendégek is. Február 12-étől aktívan részt vettünk a Böllértalálkozó 
előkészületeiben, többek között segítettünk a rendezvénysátor 
felállításban, színpadállításában, valamint közreműködésünk által 
biztosítottuk az udvarokon felállított kis sátrak összerakását, melyet 
az  OKF  központi  raktárából  szállítottunk  a  helyszínre.  Február 
17-én  aktívan  részt  vettünk  a  Böllértalálkozón,  ahol  vendégeink 
voltak immár ötödik alkalommal a Máramaros megyei Nagybánya 
tűzoltói, illetve egy esztergomi család. Tartalmas élménydús napot 
töltöttünk együtt, a rendezvény biztosítása mellett. Február 21-én az 
alpolgármester úr kérésére helyszíni szemlét végeztünk a Ceglédi 
utca  egyik  ingatlanában,  az  épület  állapota  jelentős  mértékben 
romlott, az időjárási viszonyok miatt. Az épület lakhatósága már 
a  jelen  állapot  szerint  is  megkérdőjelezhető.  Az  önkormányzat 
megvizsgálja  a  lehetőségeket  és  igyekszik  megoldani  a  házban 
élők lakhatását. Február 23-án a Tornász bál szervezőinek kérésére, 
egységünk  kiszállította  a  Városi  Sportcsarnokba  a  dobogókat. 
Február  26-án  délutáni  órákban  egy  személygépkocsi  a  Kincses 
kert és Drága kert közötti szakaszon elakadt, egységünk a járművet 
kivontatta. Február 28-án délelőtt a Petőfi Sándor Általános Iskola 
3. osztályos diákjai pályaorientációs nap kapcsán látogatást tettek 
a laktanyánkban. Kisebb előadással igyekeztünk hivatásunkat 
megismertetni velük, majd lehetőséget biztosítottunk a laktanyánk 
és  eszközeink  megtekintésére.  Még  aznap  este  a  Liszt  Ferenc 
utcából  kérték  segítségünket,  ahol  kerti  csap  elfagyott,  a  vízóra 
akna  megtelt  vízzel  és  elzárni  a  tulajdonos  nem  tudta.  Szivattyú 
segítségével a vizet eltávolítottuk, a vízelzárást elvégeztük. 
Egységünk március végén újabb minősítő gyakorlaton kell, hogy 
bizonyítsa tudását, rátermettségét. Erre a gyakorlatra megkezdtük 
a felkészülést a teljes beavatkozó állomány részvételével.                                                                                                                          

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

Sörös Tibor pk.

A fotón a Böllértalálkozón induló csapatunk, a Nagybányáról 
érkezett tűzoltó barátaink, Esztergomból érkezett Patkó család 
valamint a túrkevei tűzoltók egy része.
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Regisztrált álláskeresők részére 2018. március – április - május 
hónapokban,  Eu-s  társfinanszírozású  programok  keretében  az 
alábbi képzéseket indítjuk:

TÚRKEVÉN
Alacsony iskolai végzettségű – közfoglalkoztatásban álló 
álláskeresők részére
-Fröccsöntő (OKJ 31 521 04)
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság. Időtartam: 2,2 hónap.

-Betanított kőműves 
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság. Időtartam: 2 hónap.

MEZŐTÚRON
-Elektronikai gyártósori műszerész 
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság. Időtartam 3,2 hónap.
-Raktáros + Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) 
+ hatósági vizsga (vezetőüléses targoncára 3324)
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság. Időtartam 3 hónap.
-Óvodai dajka
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 

alkalmasság. Időtartam 2,2 hónap.
-Szociális gondozó és ápoló
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság. Időtartam 8,9 hónap.
Alacsony iskolai végzettségű – közfoglalkoztatásban álló 
álláskeresők részére
-Szobafestő (OKJ 21 581 01)
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság. Időtartam 3,2 hónap.
-Mezőgazdasági munkás (OKJ 2162102)
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi 
alkalmasság. Időtartam: 2,3 hónap.
A képzés a hallgatók számára díjtalan. 

Tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 
más  képzési  helyszínen  induló  további  munkavállalási  esélyt 
növelő képzési lehetőségekről. 
Részletes információkról érdeklődni személyesen a Jász – 
Nagykun  -  Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Mezőtúri  Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (5400 Mezőtúr, Rákóczi út 3.), 
vagy az 56/578-420 telefonszámon, valamint a mezoturjh.fogl@
jasz.gov.hu e-mail címen lehet. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Gerinc stabilizáló 
tréning, avagy túl 
a hagyományos 

gerinctornán

A derékfájdalom napjainkban globális 
problémának  tekinthető,  amely  a  felnőtt 
lakosság igen nagy százalékát érinti. Ez a 
kórkép nem csak az egyén életminőségét, 
általános állapotát rontja, hanem bizonyos 
funkcionális képességek kivitelezését is 
gátolja, legyen ez akár önellátás, ülés, állás, 
sétálás vagy esetleg a sportolás. A fájdalom 
kialakulásának hátterében nagyon sok 
probléma állhat, de az esetek nagy részében 
szerepet  játszik  az  izmoknak,  mint  aktív 
stabilizáló rendszernek a zavara.

Ahhoz,  hogy  a  gerinc  optimális  helyzete 
biztosítva  legyen  bizonyos  erőkifejtések 
elvégzése  alatt  (például  egy  nehéz  tárgy 
megemelése), elengedhetetlen szerepe 
van  ennek  a  rendszernek,  amely  minden 
körülmények között alkalmazkodik a 
terhelési  viszonyokhoz,  ezzel  kivédve  a 
károsodást, vagy az esetleges sérülést. 
Abban  az  esetben,  ha  az  izmoknak  ez  a 
funkciója  zavart  szenved,  akkor  ezen  a 
területen fájdalom alakulhat ki. 

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetünk a funkcionális, stabilizációs 
tréningre, a hagyományos gerinctorna 
keretein  belül.  A  klasszikus  izomerősítő 
gyakorlatok  mellett,  kiemelt  jelentőséget 
tulajdonítunk a stabilizáló, vagy más 
néven „core” izmoknak. Ide értve 
az ágyéki gerinc és a medence körül 
lévő anatómiai képleteket. Nagyon 
fontos tehát, hogy a hátizmok mellett, 
a hasizmokat is megerősítsük speciális 
gyakorlatokkal. Kövessük tehát McGill 
professzor  javaslatát,  miszerint  a  „core-
stabilitás elengedhetetlen a sérülések 
megelőzéséhez”. Fektessünk kellő 
hangsúlyt ezeknek az izmoknak a 
megerősítésére, és szüntessük meg a már 
meglévő fájdalmat, vagy előzzük meg azt, 
megőrizve ezzel az egészségünket. 

A  fent  említett  mozgásokhoz  segítséget, 
illetve (gyógy)tornákat a Mezőtúri 
Egészségfejlesztési Iroda keretén 
belül ingyenesen tudjuk biztosítani. 
Kérem, további információért keresse 
munkatársainkat!

Lukács Anita gyógytornász
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11

Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com

 „Egészségre nevelő 
és szemléletformáló 
életmódprogramok 

a mezőtúri 
kistérségben” 

 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program 
keretein belül

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 
Értesíti a mezőtúri járás lakóit, hogy

Ingyenes EMLŐ és MÉHNYAKRÁK 
SZŰRÉST tart.

A szűrést végzi: Dr. Ádám István.
A Mezőtúri Kórház Szülészeti és 
Nőgyógyászati Osztály Osztályvezető 
Főorvosa.

A szűrés ideje: 2018.március 8-án 
Helyszín: 

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ÉS 
IDŐPONTKÉRÉS SZÜKSÉGES!
Hétköznapokon 07-15 óráig

Tel: 06-56/550-427

KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK-MUNKAÜGY

Ingyenes egészségmegőrzési programok a Mezőtúri Kórházban
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Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés
Orvosi ügyelet március

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 

Dr. Vajda István a következő napokon:
1, 4, 6, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 27, 29

Dr. Thodory Zsolt a következő napokon:
3, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 26, 28, 31

Szolgáltató által küldött orvos:
2, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 30 

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási ideje

Hétfő: 8-12 és 13-16 óra
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-12 és 13-17 óra

Csütörtök: 8-12 és 13-16 óra
Péntek: 8-12 óra

INGYENES KÉPZÉS
A GINOP 6.1.2.-15
„DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE”
Kiemelt projekt keretében

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 kb. 16.00 - 
19 óráig tartanak a foglalkozások.

Tanfolyamkezdés IKER2: 2018. április 16.
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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Konferr 2006. Kft

-Hőszivattyús rendszerek:   forgalmazása, 
kivitelezése

-Napelemes rendszerek:  tervezése, 
forgalmazása, kivitelezése

-Megújuló energiák szaktanácsadása

www.megujuloenergiak.hu   
info@megujuloenergiak.hu

Kontra Lajos
Tel: 06 30 2 061 189 

Elérhetők vagyunk a Facebookon is
www.facebook.com/megujuloenergiak 

Cím: 5420 Túrkeve, Dr. Balogh János u. 3. 
Telefon:  06/20 5 996-111; 
Adószám: 13656852-2-16 
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