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2018 a család éve,
Hasson ez minden közösségre!
Minden házban legyen béke,
Gyermek legyen szeme fénye.
Érezze azt sok-sok ember,
Az összetartás a jó fegyver,
Mit csak a szeretet táplál,
Bizony rendesen kipróbál.
Nem könnyű szülővé válni,
A régi életről átállni.
Volt szabadság, lett kötöttség,
Lazaság helyett hűség.
Aggódás sok dologért,
Felelősség a családért,
Nyugodt, békés otthonért.
Azért, hogy munka legyen,
Az egészség is rendben.
Ne mérgezzen harag, ellentét,
Belül minden legyen szép,
Hogy örömmel menjünk haza,
Ne is vágyódjunk el soha
És ha mégis el kell menni,
Siessünk is visszamenni.
Tudjuk azt, hogy nagyon várnak
És szívesen is látnak.
Két otthonunk van így nekünk,
Egyikbe beleszülettünk,
A másikat mi teremtettük.
Ott vagyunk mi biztonságban,
Mert számíthatunk egymásra.
Hűség tart össze és hála,
Mindig figyelünk egymásra.
Tudjuk kinek mi a dolga,
Segítjük is, ha van gondja.
A család egy biztos támasz,
Kis közösség, nagy szolgálat.
Embert alkot és felnevel,
Gondoz, ápol és enged el.
Ezek a kis közösségek,
Alkotják a nemzetséget,
Legyen szép a család éve,
Éljünk szép jövőt remélve!
Kelemen Pálné Klárika
Túrkeve,2017-07-27
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Porabka – testvérvárosi találkozó
Zar vízerőművet, Lengyelország második legnagyobb szivattyústározós erőművét. Hajókázás után erre a hegyre mentünk fel egy
zárt-fülkés felvonóval, ami egy nagyon kedvelt kirándulóhely.
Sok túrakerékpáros megy fel, hogy extrém körülmények között
száguldozzanak le a meredek hegyről és a siklóernyősök számára
is kiváló terep.

„Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki…”
Magyarul: „Lengyel – Magyar két jó barát, együtt harcol s
issza borát…” A „bratanki” valójában unokatestvért jelent és
a két nép közötti régmúltba vezető közös szálak is megerősítik
ezt. Már az Árpád-korban vegyes házasságok jöttek létre. Vitéz
Boleszláv feleségül vette Géza fejedelem lányát, Juditot, ki
Szent István nővéré volt. Lengyelország védőszentje Kinga, IV.
Béla leánya, kit V. Boleszláv vett feleségül 1239-ben. Kingát a
lengyel származású II. János Pál pápa avatta szentté 1999-ban.
A pápa ebben az évben Hedviget is szentté avatta, ki Nagy Lajos
kisebbik leánya volt és Lengyelország királynőjeként uralkodott
1384-től 1399-ig. A történelem folyamán több közös király,
számos rokoni szál és kölcsönös hadi, valamint gazdasági segítség
bizonyítja a Lengyel - Magyar jó viszonyt, de a legmeglepőbb
a Semino féle genetikai vizsgálat, ami alapján a paleolitikum
időszakában benépesülő Európa két fő kromoszómatípusa közül
az Eu19 legmarkánsabban Magyarországon, Lengyelországban és
Ukrajnában fedezhető fel, s 35-40 ezer évvel ezelőttre vezethető
vissza.
Június 15. napjának reggelén indultunk útnak a 37 fős delegációval,
kiknek többsége még nem járt Porabkán. A megközelítőleg 500
kilométeres út felét az északi Kárpátok csodálatos hegyei között
tettük meg és estére értük el a célunkat. Czeslaw Bulka, Porabka
polgármestere fogadott minket nagy ölelések és puszik közepette,
majd a szállásunkra kísértek, ami egy hegy lábánál helyezkedett
el a Sola folyó vízgyűjtőjeként szolgáló mesterséges tó partján,
melynek történetére később térek ki az időrendiség kedvéért.
Finom vacsora és kedélyes beszélgetés zárta a napot.
Szombat reggel busszal indultunk felfedezni a környéket. Kaptunk
egy idegenvezetőt és szoros program mellett rengeteg látnivalót:
Utunk során átmentünk Wadowice városán, ahol II. János Pál
pápa született, láttuk a templomot, ahol megkeresztelkedett.
Nyitott felvonóval mentünk fel a Mosorny Gron hegyre, ahonnan
csodás kilátás nyílt a környező tájra. Majd egy másik hegy tetején
elköltöttük az ebédünket, aztán a kilátó tetejéről szemléltük a
panorámát. Visszafelé megálltunk Inwald-ban és bementünk
a Miniatur Park-ba a gyermekek kedvéért, de a felnőttek is
nagyon élvezték a világ 100 csodáját, ami kicsiben fel volt építve
művészi precizitással, valamint mindenki kedvére kipróbálhatta a
vidámpark élményelemeit.
Vasárnap reggel hajókirándulásra mentünk a Miedzybrodzkie
tóra, ami egy mesterségesen létesített tó, de teljesen úgy néz ki,
mintha természetesen jött volna létre. Különös története van ennek
a tónak: a tó helyén három falu volt a völgyben, ami rendszeresen
ki volt téve a Sola folyó pusztításának áradások idején. A falvakat
kitelepítették az 1930-as években, gátakat építettek és a folyó
vizét felduzzasztották, s így erőműveket hoztak létre és villamos
energiát nyernek ki a víz erejéből. Ebből a tóból szivattyúzzák fel
éjszaka (olcsóbb árammal) a vizet a Zar hegy tetején kialakított
víztározóba, amivel az 1970-es években megalkották a Porabka2

Nem mindenkinek telt kirándulással a vasárnap délelőtt. Tóth
Tibor Tofi, Tóth Lajos, Kovács Károly és Kelemen Tamás vasárnap
reggel felkészítették a Kevi birkapörköltet a Porabkai Napok
ünnepi helyszínén. Mindannyian nagy tapasztalattal rendelkeznek
e hagyományos étel elkészítésében, ami a Kevi Juhászfesztiválok
díjkiosztóin is látható. A túrkevei küldöttség most először főzött
kint birkapörköltet az ünnepségen megjelent Lengyeleknek.
Három birka főtt három bográcsban, 400 kóstoló-adag, mellé
Kevi Perec. Mi, akik kirándulni voltunk délután csatlakoztunk
a főzőmesterekhez, és amíg a hölgyek bájos mosollyal, Túrkeve
feliratú kötényben kínálták Túrkeve jellegzetes ízeit, a zeneiskolás
gyermekek és tanáraik egyből a színpadhoz mentek és 16 órától
nagyszerű zenei előadással mutatták meg tehetségüket és a
magyar zenei kultúra egy szeletét.

Közben Czeslaw Bulka Porabka polgármestere köszöntötte
a színpadról a magyar delegációt és hangsúlyozta a két város
közötti kapcsolat fontosságát, majd Vida Tamás Túrkeve
polgármestere mondott köszönetet a csodálatos fogadtatásért, a
nagyszerű programokért és a Lengyel emberek barátságáért. A
helyi programok nagyon színesek és magas színvonalúak voltak,
figyelemre méltó a helyi zenei élet Roman Pekla karmester
vezetésével. Az utolsó zeneszám, ami a színpadon elhangzott az
est sztárjától, a Zakopower együttestől, a Gyöngyhajú lány volt.
Szívet megremegtető volt, ahogy a refrént Magyarul énekelték és
a színpad előtti tömeg együtt énekelt a zenekarral.
Hétfőn reggel indultunk haza tele nagyszerű élményekkel. A
buszon kihasználtam a lehetőséget és mindenkit megkérdeztem:
Hogy érezted magad? Mi volt a szereped a kiránduláson? Mióta
jársz zeneiskolába és melyik hangszeren tanulsz? A különböző
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kérdéseket nem írom ki a kis riportok elé helyszűke miatt, de a
válaszok anélkül is érthetőek. Elsőnek azt a hölgyet kérdeztem,
akinek a legnagyobb érdemei vannak a két város kiváló
kapcsolatában, aki annak idején Czeslaw Bulkával az akkori és
jelenlegi polgármesterrel aláírták a testvérvárosi megállapodást.

Judit és Kántorné Emike vitte a vállán. Az volt most a koncepció,
hogy hozzunk magunkkal valami többet és vendégeljük meg
Lengyel barátainkat. Ezért kértük meg a főzőmestereket, hogy
jöjjenek ki velünk és kóstoltassuk meg szélesebb körben is a
birkapörköltet. Óriási volt a siker. Azt a visszajelzést kaptuk a
tolmácsokon keresztül, illetve Czeslaw Bulka polgármesternek
Kántorné Bíró Emília önkormányzati képviselő: Nagyon jól is többen említették, hogy nagyon ízlik nekik a birkapörkölt.
érzem magam minden alkalommal. A testvérvárosi megállapodást Kóstoltatásnál hosszú tömött sorokban álltak az érdeklődők.
nekem volt szerencsém aláírni 2004 áprilisában, közvetlenül
Ugyanebben az időben a zeneiskolás gyermekek a színpadon
az EU csatlakozás előtt. Minden ilyen alkalommal, vagy ha
magyar dalokkal és zeneszámokkal szórakoztatták a közönséget. A
Ők érkeznek hozzánk, van szerepem az előkészületekben, a
kulturális kapcsolat a két város között nagyon fontos. Ez a hétvége
programjuk alakításában, és anyagilag is támogatom ezeket a
azért is volt értékes, mert nem csak a Porabkai járás települései
találkozókat. Nem minden alkalommal utazom, amikor megy
voltak itt, hanem a közigazgatási egységük fennállásának 20.
Túrkevéről delegáció, de a szervezésben akkor is vállalok évfordulóját ünnepelték és ebből következett az, hogy nagyobb
feladatot. A mostani utazás alkalmával az előkészületekben nagy
vonzáskörzetből voltak jelen polgárok és elöljárók. Itt volt
szerepe volt Tereminé Hanász Juditnak, aki a hivatalból szervezi
Kisújszállás testvérvárosának polgármestere is és arról beszéltünk,
a testvérvárosi találkozókat. A megyéből több település kötött hogy egy közös találkozót kellene összehozni. Ilyenkor lehetőség
Lengyel városokkal megállapodást, és ha jól tudom a 13-ból
van fehér asztal mellett megbeszélni dolgokat, egy kicsit
már csak 3 élő kapcsolat van. Ez mindig az embereken múlik. poharazgatni, közvetlenebb hangot megütni és megtalálni a
Ebben a kapcsolatban fogadókészség látszik mindkét oldalon, Ők
gazdasági együttműködés lehetőségét is. A testvérvárosi kapcsolat
is szeretnek jönni, nagyon szeretik a gyógyfürdőnket, pedig Ők
ad egy alapot és az élelmiszeripari termékek kereskedelme járható
kevesebbet kapnak tőlünk - hiszen láttad micsoda fogadtatásban
útnak látszik. Ebben a vállalkozók szerepe és indíttatása a lényeg,
volt részünk, milyen ellátást kaptunk, mi ennek csak a töredékét
ezek gazdasági kérdések, de itt felmerül a logisztikai nehézség a
tudjuk nyújtani. Az embernek néha már bűntudata van, hogy ezt
távolság miatt. Ezért a fő szegmens, illetve ami az Önkormányzatot
nemhogy felülmúlni, utolérni sem lehet. Ennek ellenére mindig
mélyebben érinti, az a gyógyfürdő népszerűsítése. A fürdőnket is
elégedettek, sosem panaszkodnak. Nagyon szeretik a vizünket, propagáltuk, vittünk szórólapokat. Porabka polgármestere élen
a gyógyfürdőbe már sokan járnak privátban is. Tehát egy jár ebben, hiszen a találkozókon túl a szabadsága jelentős részét
fontos gazdasági kapcsolat is? Bizony, bizony. Ez a kapcsolat
nálunk tölti a családjával és a fürdő szolgáltatásait veszik igénybe.
elérte azt a célt, ami a lényege lenne. Hogy az átlagemberek is
Náluk nagyon kevés a termálvíz. Zakopane, ami viszonylag
jöjjenek, menjenek, hogy a két nép jobban megismerje egymást
közel van hozzájuk, rendelkezik fürdővel, de ahogy mondják,
és felélénküljön a turizmus. A gyógyfürdőnek van lengyel borzasztó drága és ezért is volt érthető, amikor a lengyel nyelvű
nyelvű prospektusa és Porabka Városi ünnepségén minden prospektussal a kezükben kérdezték, hogy mennyibe kerül a
egyes asztalhoz, minden egyes embernek vittem egyet. Először
belépő. Amikor megtudták, hogy a szállásban benne foglaltatik
néztek, hogy mit akar ez az asszony - magyarul köszön, meg a fürdő használata, akkor ezen meghökkentek, nagyon tetszett
Túrkeve feliratú kötény van rajta, de amikor meglátták, hogy nekik. A testvérvárosi találkozók finanszírozása a költségvetésből
lengyel nyelven íródott, akkor nagyon meglepődtek és tetszett lett elkülönítve egy keretösszegben, ami elég szűkös és nehéz
nekik. Eddig is jó volt a kapcsolat, de nagyon fontos, hogy a lenne támogatók nélkül színvonalasan megrendezni egy-egy
következő generációk is vigyék tovább ezeket az értékeket. És vendéglátást. Hamarosan lesz pályázati lehetőség testvérvárosi
itt hadd kanyarodjak vissza a kezdetekre, amire épül a jelen
találkozók lebonyolítására, melynek lehetőségét megragadjuk és
és a jövő. Szurcsik Pista bácsinak, aki 2016-ban eltávozott,
lehet majd egy kicsit lazábban tervezni, illetve közelíteni ahhoz a
nagyon nagy szerepe volt a két város csatlakozásában és kiváló
színvonalhoz, amibe mi részesültünk Porabkán.
kapcsolatában. Mindig sokat tett azért, hogy ez megszilárduljon.
A Varsóban megszerzett diploma után ötven évvel használhatta
Kovács István és Kovácsné Kovács Erzsébet: Mi most a
újra a lengyel nyelvtudását és fontos láncszeme volt a két nép Porabkában felállított Túrkeve-sátorhoz készítettünk feliratot.
közötti kapcsolatnak. Önzetlen munkájának elismeréséül 2008- Megterveztük, nyomdával megcsináltattuk, zászlókat és egyéb
ban Porabka Díszpolgára kitüntetést kapott.
szükséges eszközöket hoztunk a dekoráláshoz. Mindenben
segítettünk, amiben lehetett, például a gyerekek körül, a fellépés
Vida Tamás Túrkeve polgármestere: Negyedik alkalommal
előtti pakolásban. Ezen túl sokat fényképeztünk a kiránduláson
voltam most kint. A szervezési feladatok zömét Tereminé Hanász
és a fesztiválon is. Mint művelődésszervező, nagyon jó volt látni,
3
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hogyan készülnek fel, milyen programokat állítottak össze és
ebből lehet meríteni. Például nagyon tetszettek az árnyékolós
ernyők, amit jó lenne majd nálunk is bevezetni. Fantasztikus volt
a vendégszeretet, nagyon jól éreztük magunkat. Óriási gesztus
volt, hogy a színpadi produkciót a Gyöngyhajú lánnyal zárták,
megható volt. Ők talán jobban emlékeznek azokra a dolgoknak,
ami a két népet összeköti.
Tóth Tibor Tofi: Az én szerepem a főzésben főleg a bogrács
forgatása volt. Időközben átmentem a nagy sátorba, ahol a helyiek
rengeteg ételkülönlegességet vonultattak fel. Egyfajta szakmai
továbbképzésnek szántam és rengeteget kóstolgattam. Tapasztalat
gyűjtés céljából jöttem ki, mert sokat hallottam a lengyelek
nagyszerű vendéglátási szokásairól és ételeiről. Most voltam
először, bár már 12 éve látom vendégül a Porabkai küldöttséget,
tehát ha jönnek, akkor minden alkalommal vagy egy reggelivel,
vagy egy ebéddel, vagy valamilyen főzéssel segítek.
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Rácz Sándor: Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem, nagyon
jól éreztem magam. Ahogy átléptük a határt egy teljesen más
világba csöppentünk. Látszik rajtuk, hogy a szeretet számukra a
legfontosabb, egymással szemben és velünk szemben is.
Pujov Jenő a zeneiskola igazgatója is velünk utazott, valamint
együtt zenélt a kicsikkel. Vele a következő lapszámban közlünk
egy exkluzív interjút azon apropóból, hogy idén lezárul
munkásságának egy fontos szakasza.

Halusz Katalin zongoratanár: Kárpátaljáról jöttünk,
Munkácsról, ott végeztem az egyetemet, majd tanítottam a
Tóth Lajos és párja, Dittrich Anikó: Mindig jól érzem itt
tanárképzőben. Nehéz volt kint akkoriban az élet. A közlönyben
magam. Azon túl, hogy kirándultunk, nézelődtünk, most főztünk
találtunk hirdetést, először Kisújszálláson volt lehetőség, de
is, tehát hozzátettünk még valami pluszt. Megkértek, hogy legyen
végül Túrkevén kötöttünk ki. 1992-ben nyílt meg a Túrkevei
egy nagyobb szabású főzés és külön öröm volt nekünk, Tofival,
Zeneiskola hangszerek és aparát nélkül, csak szolfézs órák voltak
Károllyal és Tamással, hogy a Lengyel barátainknak főzhetünk eleinte. A kezdet nagyon nehéz volt, mert a kinti állásunkat
és azok is megkóstolhatják a Kevi Birkapörköltet, akik nem
még nem mertük feladni és sokat ingáztunk, volt hogy 16 órát
szoktak Túrkevére jönni. Ők is mikor jöttek a Böllértalálkozóra,
álltunk a határon. Hosszú és küzdelmes időszak volt, hogy idáig
kitettek egy asztalt és kínálták a kolbászokat, húsokat és nagy eljutottunk. Sajnos kevesen választják hivatásként a zenei pályát,
volt a sorban állás. Kellenek az ilyenek, ezek közelebb hoznak
pedig sok tehetséges gyerek van Túrkevén. A zeneiskola inkább
minket egymáshoz. Már azt beszéltük, hogy legközelebb nagyobb
arra van, hogy egy kicsit műveltebbé tegyük a gyerekeket. Nem
bográccsal jövünk és nagyobb adagot főzünk. Ha a jövőben is csak tanítunk, hanem nevelünk is: etika, magatartás, testtartás,
számítanak ránk a szervezők, akkor rajtunk nem múlik, szívesen
beszédkészség, szeretet.
megcsináljuk. Anikó: Az aktív szerep a fiúké volt, a mi szerepünk
a kedves mosollyal való kínálás volt. Nagyon jól éreztem magam.
A programok is és a környezet is nagyon tetszik, meg különösen
az, amilyen szeretettel és fogadtatással várnak minket, hát az
fantasztikus.
Kovács Károly és felesége, Zsuzsa: Másodjára jártam Porabkán,
5 éve voltam már egyszer, akkor is nagyon tetszet. Nagyon
kellemesen, prímán éreztük magunkat, nekem tetszik az a miliő,
ami körülvett minket. A hegyek, a természet szépsége. Tóth Lajos
szólt, hogy ki kellene jönni a testvérvárosba és főzni egy birkát,
majd megkeresett Emike és a Polgármester Úr, és mondták, hogy
nem egy lenne, hanem három, így aztán megszaporodtak a birkák.
Összefogtunk többen: Lajos, Tamás, Tofi és Én előkészítettük,
lefagyasztottuk, hűtőboxokban kihoztuk és tegnap megfőztük
a Lengyel barátainknak, amit úgy sejtek, hogy egész sikeres
lett. Három birka, közel 90 kg. hús, három bográcsban, ezt
400 kóstoló adagba adtuk ki. És a pálinka hogy ízlett nekik?
Nem is gondoltuk, hogy azt majd kóstoltassuk, de azért hoztunk
magunkkal. Lehet, hogy többet kellett volna, mert hát szerették!
Zsuzsa: Nagyon jól éreztük magunkat, sok szép helyen jártunk.
Örömmel kínáltuk a Kevi finomságokat.
Kelemen Tamás és felesége, Ági: Most voltunk először és
nagyon tetszett. A vendéglátás nagyszerű volt, látszik, hogy
a Lengyelek nagyon sokat fektetnek bele a testvérvárosi
kapcsolatba. Nálunk is sokan támogatják az ilyen találkozókat,
de Porabka felülmúlhatatlan ebből a szempontból. Mi is, a Kevi
Kenyér Kft. is minden ilyen rendezvényt támogatunk, most is
hoztunk kenyeret, perecet, pálinkát, valamint a birkahús felét
is mi álltuk Karcsiékkal, a másik felét pedig az önkormányzat.
Ági: Elsősorban a pihenés, nagyon jó volt, sok szép programot
szerveztek nekünk. Ízlett minden, jól főznek a Lengyelek. A
főzésnél segítettük a fiúkat, kínáltuk a pörköltet, közben a strandot
és Túrkevét népszerűsítettük, minden adaghoz adtunk szórólapot.
Hegyi Csaba: A Túrkevei Gyógyfürdőt képviseltem és nagyon
jól éreztem magam.
4

Balogh Ottó zenetanár: Gyerekkoromtól zenélek, Munkácson
és Ungváron végeztem a zenei tanulmányaimat, majd tanárként
dolgoztam. Fura dolog ez: klarinéton fejeztem be a zeneiskolát,
majd ütős hangszeren szereztem diplomát, de világéletemben
szaxofonoztam és a jazz a kedvenc stílusom. 1999-ben jöttem
Túrkevére és nyugdíjas koromig fogok itt tanítani. Vannak itt
nagyon tehetséges gyerekek, de szomorú, hogy nem viszik
tovább, talán nem látják benne a jövőt. Amit szoktam mindig
mondani: a zene ugyanolyan meló, mint bármi már, sokat kell
dolgozni. (bővebb interjú a következő lapszámban)
Szemes Ágota (10 éves): Gitáron játszom negyedik éve, mert
megtetszett. Heti egyszer zeneiskolában, de a hét öt napján otthon
gyakorlok, majd szeretnék még megtanulni fuvolázni. Az álmom
az, hogy énekesnő, vagy színésznő leszek, egyébként szakács,
vagy orvos – olyan jó szakács szeretnék lenni, mint anya!
Lovas Anna (9 éves): 2 éve járok zongorára, nagyon szeretem,
mert feldob mindig, amikor játszom rajta. Szolfézs és kóruspróbák,
énekórák - az éneklés mindennek az alapja. Dj lesz a hobbim, saját
dalokat is szeretnék szerezni és zongorán eljátszani. Szeretnék
állatorvos lenni. Jó érzés volt Porabkán lenni és zenélni.
Horváth Blanka Zonga (10 éves): 3 éve zenélek, 2 évig
furulyáztam, és szeptembertől szaxofonon játszom. Heti hat
alkalommal megyek zeneiskolában, alkalmanként egy, másfél
óra a gyakorlás, plusz szolfézs óra. A zene nyugtató, szeretem,
felnőttkoromban is fújjuk majd Noncsival. Érdekes volt Porabkán
játszani.
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Vass Noncsi (9 éves): Négy és fél éve zenélek, most szaxofonon.
Elsőnek gitároztam fél évig, aztán furulya 1 évig, de végül a
szaxofon mellett döntöttem, mert olyan szép hangszer. Ottó bácsi
tanít, hétfő és csütörtök egy-egy órában. Szolfézst is tanulok, a
zenei alapokat. Nem tudom, lehetséges, hogy felnőtt koromban is
zenélek. Jó érzés volt ott játszani.
Könnyű Ágota (10 éves): Zongorára járok 2017 szeptembere
óta. Heti kettő alkalom a zeneiskolában, kedd és szombat, de van
otthon szintetizátorom, amin tudok gyakorolni. A zene nekem
a hűséget jelenti, olyan nyugtató. Állatorvos szeretnék lenni,
állatokkal kapcsolatos munkát szeretnék.
Murányi Dorina (9 éves): 2017 szeptemberén kezdtem és
furulyán játszom, mert elsőre ez a hangszer tetszett meg. Hétfőn
furulya óra Balogh Ottó bácsival, pénteken pedig szolfézs. Van
otthon hangszerem és tudok otthon gyakorolni. Az a tervem, hogy
benne leszek egy fúvós csapatba, amúgy pedig fodrász szeretnék
lenni. Jó volt és tetszett, hogy megtapsoltak.
Pálinkás Izabella (10 éves): 7 éve zongorázom, szerintem
nagyjából már jól játszom és szeretnék felnőtt koromban is
zenélni. Katika néni tanítja, heti 4 alkalommal megyek be a
zeneiskolában. Matek irányában tanulnék tovább és bankár
szeretnék lenni. Nagyon jó volt, látszódott, hogy tetszett nekik.
Nagy Anikó (10 éves): Zongora a hangszerem és 2012 óta járok
a zeneiskolába Kati nénihez. Anyával mikor bementem, akkor
ez tetszett meg, ezt választottam. Van, hogy már fáradt vagyok,
de örömmel járok. Színésznő szeretnék lenni. A zene nagyon
nyugtató, a fürdőszobában is énekelek. Most nem izgultam,
Magyarországon jobban szoktam izgulni, nagyon jó volt.
Nemes Zsuzsanna (14 éves): Öt éve zenélek zongorán, mert
kiskoromban kaptam egy kis elektronikus zongorát és nagyon
szerettem játszani rajta, most már van egy igazi zongorám.
Megnyugtat, oldja a feszültséget, szeretnék felnőtt koromban
is zenélni és szeretném, ha a gyermekeim is, hogyha lesznek.
Mezőtúrra megyek gimnáziumba, érettségi után még nem tudom
pontosan.
Gáva Máté László (13 éves): 8 éves koromban kezdem egy
gyerekzenekarral Nyíregyházán, 10 éves voltam, amikor
Túrkevére költöztünk. Most gitáron játszom, előtte hegedültem
3 évig. Nekem ezek jönnek be, a húros hangszerek. A hangokat,
amiket ki lehet vele adni, azt le lehet rajta fogni, lehet benne sokat
munkálkodni. Szeretnék majd gitár-fellépésekre menni, amúgy
építészmérnök szeretnék lenni, mert tudom a matekot, a fizikát,
jó a kreativitásom.
Orbán Boglárka (17 éves): 7 évesen kezdem el zongorázni, a
zeneiskolát már befejeztem, de énekkar próbákra még bejárok.
Bátyám volt az, aki kitaposta nekem az utat, Ő is zongorán tanult.
Ez igazából egy olyan hangszer, amire rengeteg mű van, és jól ki
lehet használni. E-mellett négy évig tanultam a szolfézst, aztán
lehetet választani, hogy magasabb szinten tanuljuk tovább, vagy
zenetörténet. Ez utóbbit választottam a zenei műveltség miatt.
Debrecenben tanulok egy gimnáziumba matek, fizika szakon
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és mérnöki pályára megyek tovább, de a zenével is szeretnék
foglalkozni valamilyen szinten. Már az is jó, ha hobbiból, baráti
társasággal eléneklünk egy-két nótát, vagy leülünk zongorázni,
mert ez is egy tökéletes kikapcsolódás. Ha valaki mondaná, hogy
kell neki egy hang, vagy egy billentyűs, akkor igent mondanék.
Igen, nagyon jól éreztem magam, szép helyeken jártunk és nagyon
kedvesek voltak a vendéglátóink.
Simon Dia (18 éves): Furulyázással kezdtem óvodás koromban
Ottó bácsival, de pár év után váltottam zongorára, mert Katika
néni meglátott engem és megkérdezte, hogy „nem akarsz
zongorázni? Gyere, gyere!” - talán az alkatom, a hosszú ujjaim
miatt. Zongorát azért is szeretem, mert bonyolultabb darabokat
lehet rajta játszani. Sokáig kín-szenvedés volt és mondtam
anyáéknak, hogy írassanak ki, de így felnőtt fejjel már tudom,
hogy ez mennyire fontos. Ha az időm engedi, majd felfrissítem
a memóriámat. El tudom képzelni magamat, mondjuk egy bárba,
ahogy zongorázok és énekelek. Most érettségizem Szolnokon a
Verseghy-ben, majd az orvosira szeretnék menni. Nagyon tetszett
a Lengyelek fogadtatása és látszott rajtuk, hogy tetszik nekik az
előadás.
Kereszti Bulcsú Lél (9 éves): Ovis korom óta zongorázom, mert
tesóm, Kereszti Édua Sarolt is zongorázik és ő a zeneiskola egyik
legjobb tanulója. Kedd és szerda a zeneiskolában, de otthon is
van zongoránk és szoktam gyakorolni. Ukulelén is játszottam,
de mostanában sok volt a dolgom, majd nyári szünetben megint
hozzá látok. Mesterszakács szeretnék lenni. Ha lesz egy éttermem,
akkor lesz ott egy zongora is, és amíg nem lesz rendelés addig
zongorázom a vendégeknek.
Vida Virág Lídia (9 éves): 4 éves korom óta foglalkozom
zenével és zongorázok. Először több hangszert akartam egyszerre
- a furulya, a dob – de a zongorával kezdtem és ennél maradtam,
mert ez adja meg a megfelelő alapokat. Járok még énekkarra és
szolfézsre. Ribizlinek, a kutyánknak szoktam énekelni. Igen,
szeretnék felnőttként is zenélni. Nagyon jó volt Porabkán játszani,
nagy tapsot kaptunk.
Rózsás Lili (9 éves): 5 éves korom óta furulyázok, Adél néni
tanítja, jövőre már fuvolázni fogok, de tudok zongorázni is.
A zongorát nem tanítja senki, csak úgy magamtól. Amikor van
kedvem, akkor kimegyek a műhelybe, kinyitom a furulya kottámat
és abból már tudok játszani zongorán. Lesz egy menhelyem,
ahová begyűjtöm az összes kóbor állatot és énekelni is fogok.
Czeglédi Zsuzsa a zeneiskola titkára: Gyerekek kísérete,
felügyelete, lefektetése, tehát a pótanyuci szerepe volt az enyém.
A testvérvárosi találkozón velünk volt Ondavai Tibor Főesperes
és Pápai Prelátus, aki a közös programok mellett hivatalos
munkavacsorán vett részt a Porabkai plébánián. Végül, de
nem utolsó sorban nagyon hálásak vagyunk Horgos Beáta
munkájának, aki tolmácsként segítette a két nép kommunikációját
és történelmi ismereteivel gyarapította tudásunkat.
Erdei Gyula főszerkesztő
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Köszöntés, elismerés, búcsúzás.
2018. június 13-án tartotta hagyományos pedagógusnapi
ünnepségét a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde
intézménye.

“Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik,nem szavak. ˝ /Végh György/
Az óvodapedagógus pályán töltött idő valamennyi örömével soksok gyermekarc, generációk, emlékével búcsúzunk és kívánunk
boldog nyugdíjas éveket: Sebők Istvánné Erzsikének, Gombosné
Pap Ibolyának, Vajda Tiborné Editkének, Tóth Miklósné Áginak.
Pedagógus Szolgálatért Emlékérem elismerésben részesültek.

“Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
/Nagy László/
Boldog lehet, aki a pedagógus pályát választotta és közöttük is az
óvodapedagógus, aki nevelheti az őszinte szeretetet nyújtó hálás
korosztályt, a 3-7 éveseket.
2018-ban a nevelőtestület döntött arról, hogy elismerésük
alapján ki legyen az Év óvodapedagógusa és ki legyen az év
elismert Nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársa. Csak
óvodapedagógusok szavaztak.
A szavazatok alapján - nem kisebbítve a többiek éves munkáját az Év óvodapedagógusa Sebők Istvánné, az év Nevelést-oktatást
közvetlenül segítő munkatársunk pedig Borókné Balogh Adrienn
óvodatitkárunk lett.
Gratulálunk a nevelőtestület elismeréséhez! Ajándékot és
elismerő oklevelet vettek át.

Köszönöm valamennyi munkatársam áldozatos munkáját,
elkötelezettségét.
Kívánom, hogy mindennapjainkat hassák át az apró örömök és
sikerek.
Naponta öleljen át bennünket szerető gyermekkéz, nézzenek
fel ránk ragyogó, hálás gyermekszemek és kapjunk a szülőktől
elismerő szavakat.
Mert kell az elismerés, kell a szeretet, hogy meg tudjuk vívni a
mindennapok csatáit.
A Pedagógusi munkában kívánok további sikereket, erőt, kitartást,
és jó egészséget!
Finta Zoltánné
intézményvezető

Máté Istvánné köszöntése

A pedagógus pályán eltöltött éveket megelőzi a tanulás, a diploma
megszerzése.
40 éve kapott diplomát és dolgozik óvodapedagógus
pedagógusként:
Gombosné Papp Ibolya, Finta Zoltánné, Vajda Tiborné, Elismerő
oklevélben részesültek.
Nyugdíjba vonuló kolléganőink szeptembertől már nem kezdenek
nevelési évet.
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Túrkeve Város
Önkormányzata
emléklappal
fejezte ki
tiszteletét
Máté Istvánné
előtt, aki
betöltötte 90.
életévét. Jó
egészséget és
további boldog
életet kívánunk
a szépkorú
polgárnak.
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Oktatás, hirdetés

Megújultak óvodáink udvarai
A 2017. évi intézményi költségvetéséből sikerült mind a 4 óvoda
udvarára jó minőségű, tartós, nagyméretű mozgásfejlesztő
tornaszereket vásárolni. (2,2 millió ft. értékben)
A 2018. évi intézményi költségvetésből és a Széchenyi úti
óvodáért alapítvány segítségével a beruházás befejezéseként

megfelelő alappal gumitégla került a játszóelemek alá.(1,5
millió ft értékben) Kívánom, hogy az óvodásaink örömmel és
balesetmentesen használják az új eszközöket.
Finta Zoltánné
intézményvezető

Széchenyi úti óvoda

Deák Ferenc úti óvoda

Kálmán király úti óvoda

Dr. Nánási Lajos úti óvoda
Fizetett hirdetés

Kőműveseket és segédmunkásokat keres,
a BS Konstrukt Kft,

Azonnali kezdéssel!
Munkavégzés helye: Túrkeve;
Hosszútávú munkalehetőség!
Segédmunkás fizetése: 900 Ft-tól
Kőműves fizetése: 1300 Ft-tól
+Utazási hozzájárulás
Jelentkezni: +36 30 68 00 886
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„A zene az kell…”
2018. június 13-án ünneplőbe öltözött gyermekek és felnőttek
igyekeztek az Egressy Béni Zeneiskolába. Tanévzáró ünnepély
kezdődött 17 órakor.
Hazám-ária után Vida Tamás polgármestert követően dr. Szabó
Zoltán kuratóriumi elnök mondta el ünnepi gondolatait. Pujov Jenő
igazgató nyugdíjba vonul, az intézményvezetői teendőket Varga
Ákos zenetanár látja el. Az elnök úr megköszönte Pujov Jenőnek
a hivatásszeretettel végzett, lelkiismeretes vezetői tevékenységét,
s a Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma ajándékaként egy órát
adott át az igazgató úrnak. Az órát a zeneiskolai élet pillanatképei
díszítik.

Pujov Jenő értékelte a 2017-18-as tanévet. Örömmel szólt
az eredményekről, a növendékek kitartó szorgalmát dicsérte.
Elismeréseket adott át a legkiválóbbaknak. Ezt követően
megszólaltak a „muzsika hangjai”. Az ifjú muzsikusok
produkcióját a közönség tapssal jutalmazta. A beszámolók
– vizsgák – legsikeresebb darabjai hangzottak fel az ünnepi
rendezvényen.
A névadó plakettjének megkoszorúzása után a bizonyítványosztás
következett, és természetesen a pizza már várta a növendékeket…
Találkozunk 2018. szeptemberében az Egressy Béni Zeneiskola
tanévnyitó ünnepélyén, mert „a zene az kell”. Csajbók Ferencné

Szépkorúak pedagógusnapja
2018. június 23-án a Nótás vendéglőben immár második
alkalommal találkoztak azok, akik az elmúlt három évtizedben
vonultak nyugállományba városunk valamelyik oktatási
intézményéből. A Pedagógusok Szakszervezete túrkevei
nyugdíjas tagjai meghívóval keresték fel egykori kollégáikat,
munkatársaikat. A nem Túrkevén élőknek postán küldték el a
meghívót a június 23-ai találkozóra.
Óvodások verssel, zeneiskolások gitármuzsikával köszöntötték
a megjelenteket, majd Földváriné Jeneses Katalin megyei
szakszervezeti elnök mondta el gondolatait. Levelet írva
üdvözölték a jelenlévőket dr. Danka Klára, dr. Debreczeny
Sándorné Sárika, Győri József és felesége, Németh István és

felesége, Simon Lászlóné Irénke, Szőke Sándorné Erzsike és
Végh Zoltán.
A finom ebéd elfogyasztása után kezdődtek a kiscsoportos
foglalkozások…
Az így eltelt órák nem tűntek hosszúnak, unalmasnak, hiszen
annyi, de annyi mondanivalónk volt egymásnak…
Köszönöm a szervezésben segítők munkáját. Ők: Csekő Istvánné,
Nánásiné Pethő Ibolya, Nagymáthé Istvánné, Finta Lászlóné,
Sebők Jánosné.
S amire nem jutott idő az idén, majd szakítunk rá időt jövőre, a
szépkorúak harmadik pedagógusnapi köszöntőjén.
Csajbók Ferencné

In memoriam F. Tóth Istvánné
évem most másként gondolta. Nem merek
arra vállalkozni, hogy most kimozduljak a
megszokott környezetemből.
Szóval 95 év! Sok-sok szépet éltem meg
ez alatt a 9 és fél évtized alatt, s a családom
tagjai 25-en valamennyien
engem
köszöntöttek a Nótás vendéglőben – ahol
most ti ünnepeltek – a születésnapomon.
A
legfiatalabb
családtag,
Sárika
Svédországból érkezett. 1 éves volt
októberben.
Több mint 46 éven át gyakoroltam
szeretett
hivatásomat,
mindvégig
Túrkevén.
Szeretettel
emlékszem
tanítványaimra, a kis elsősökre, s az értük
aggódó, őket féltő szüleikre. Az óraközi
szünetekben én is beálltam a körjátékba.
F. Tóth Istvánné született Bartha Jolán Jót játszottunk. Családlátogatáson a szülők
nyugalmazott tanító életének 97. évében kitüntettek a bizalmukkal: örömeiknek,
2018. június 3-án reggel visszaadta lelkét
bánatuknak részese lehettem. Egyik
Teremtőjének.
kedves kis tanítványom Debreczeniné
Jolika néni a pedagógusnapon hunyt el.
Kovács Rózsi fodrász. Ő mindenkinek
Egy éve 2017. június 24-én még elküldte
úgy beszél rólam, hogy itt van Jolika néni,
üzenetét a nyugdíjas pedagógusok és az én legkedvesebb, legaranyosabb tanító
a város iskoláiban, óvodáiban egykor nénim, az én első tanító nénim, a világ
dolgozó ügyviteli és technikai dolgozók –
legjobb tanító nénije.
a nyugdíjasok – pedagógus napjára.
Az életben szomorúság is jutott bőven.
Íme az üzenet:
A férjemet egy balesetet követően
leszázalékolták, örökre el kellett búcsúznia
Kedves Szeretteim!
a számok világától. Én járóképtelen
Sajnos, csak így közvetve tudlak köszönteni vagyok, segítségre szorulok. Az Idősek
benneteket. Örömmel lennék köztetek –
Otthonában élek. A gyerekeim, az unokáim
köszönöm, hogy Ti mindent megtettetek, dolgoznak, nem áll módjukban engem
hogy veletek legyek, ám a 95 betöltött
otthon ápolni. Az Idősek Otthona valóban
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otthon. Az itt dolgozók emberségből nap
mint nap jelesre vizsgáznak.
Kedveseim! Kisgyermekként bizonyára
felnéztetek a pedagógusaitokra, az ő
munkájukat segítőkre a dadusokra, a
tanító, a konyhás nénikre. Talán példaképet
is közülük választottatok.
Íme most nyugdíjasan visszapillantok
az elmúlt évtizedekre. Ugye egyetértünk
abban, hogy a gyermek és az őt nevelő
szülők szeretete, tisztelete a legalapvetőbb
a mi hivatásunkban.
Tiszta szívből kívánok mindnyájatoknak
olyan családi boldogságot, amilyen nekem
jutott. Jó egészséget, szép nyugdíjas éveket
a családotok körében.
Isten áldjon meg mindnyájatokat!
Reménykedtünk, hogy az idei nyugdíjas
pedagógusnapon Jolika néni is velünk
ünnepel. A rendezvényre szóló meghívót
június 2-án vittem az Otthonba. Neki
már nem olvashattam fel, ő aznap reggel
kórházba került. Másnap – június 3-án -,
a pedagógusnapon Jolika néni „elköltözött
ebből a világból”. Családtagjai, tisztelői
2018. június 23-án búcsúztak tőle a
túrkevei református templomban.
„Az emberi lélek nem semmisülhet meg
teljesen a testtel együtt, hanem megmarad
belőle valami, ami örök.” (Spinoza)
Jolika néni! Nyugodjon békében! Emlékét
őrizzük!
Csajbók Ferencné
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Városi pedagógusnap

Fotó: Gyarmatiné Forgács Éva

Túrkeve Város Önkormányzata 2018. június 8-án Városi
Pedagógusnapi ünnepségre hívta a túrkevei pedagógusokat. Az
ünnepségen köszöntőt mondtak az iskolák jelen lévő igazgatói,
majd óvodás gyermekek adtak műsort. Az önkormányzat
nevében Magos Vilmos alpolgármester méltatta és köszönte

meg a pedagógusok munkáját. Köszöntötték Kelemen Pálné
tanítónőt, aki idén hatvan éve vette át tanítói diplomáját. Ez
alkalomból a gyémánt díszoklevelet adományozott részére
egykori tanítóképzőjének jogutódja, az Eszterházy Károly
Egyetem Jászberényi Campusa, melyet otthonában vett át.
Szintén köszöntötték az idén nyugdíjba vonuló pedagógusokat,
mindhárman óvónők: Gombosné Pap Ibolya, Sebők Istvánné és
Vajda Tiborné.
Az oldott hangulatú ünnepséget vidám köszöntő műsor zárta,
Udvarhelyi Boglárka énekművész és Kautzky Armand Jászai
Mari díjas színművész közreműködésével.
A rendezvény a Madarász Károly Művelődési Ház szervezésében
valósult meg. Köszönjük a pedagógusok egész éves munkáját,
a nyugdíjba vonulóknak boldog nyugdíjas éveket, és minden
pedagógusnak jó pihenést kívánunk!
Kovács István igazgató
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Fiatalok Est-jeee!

Ebben az évben már kilencedik alkalommal került megrendezésre
a Fiatalok Napja programunk. A fiatalság széles rétegét vonzotta
június 23-án a rendezvény a Művelődési Házba. A legifjabbakat
két sztárfellépő: a 2016-os X-Faktor győztes, Opitz Barbi és a
2011-es X-Faktor harmadik helyezett, Baricz Gergő műsora
(és az elmaradhatatlan együtt fotózkodás) hozta lázba. Ezután
a Robinson Cirkusz zenekar „Így jár minden málnatolvaj” c.
lemezének bemutatója aratott nagy sikert. Kemény rockból sem

volt hiány, melyről a Dumper zenekar gondoskodott. Az estet a
„Fülemüle Presszó Tríbűn Bend” ironikus hangvételű tánczenéje
zárta hajnali kettő körül. Jót mulattunk, jól szórakoztunk.
Köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását, amely nélkül
mindezt nem tudtuk volna megvalósítani.
Kovács István igazgató
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
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Ványais hírek – Közösségi szolgálat
A 2012/2013-as tanévtől kezdődően minden középiskolás diáknak
kötelező 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni az érettségire
történő jelentkezésig. Ennek kettős célja van: az egyik, hogy a
diák anyagi érdektől függetlenül szolgálja a helyi közössége javát,
a másik pedig, hogy a megszerzett tapasztalatból, élményből
tanuljon is. A szolgálat 5 órás felkészítéssel indul. Különböző
területeket lehet választani pl. egészségügyi, oktatási, szociális és
jótékonysági stb. Ezeket az órákat több év alatt is el lehet végezni.
A 12.A osztály tanulói a következő tapasztalatokkal gazdagodtak
a közösségi szolgálat során:
„A túrkevei Mentő és Tűzoltó Egyesületnél a közösségi szolgálat
során jobban megismerhettem a tűzoltók munkáját. Volt tűzvédelmi
oktatás, elsősegélynyújtás és megnézhettünk belülről is egy
tűzoltó autót, ami nagyon érdekes volt. A szolgálat során sok új
barátot szereztem, új tapasztalatokat gyűjtöttem, és beleláthattam
a tűzoltók felelősségteljes munkájába.”
„Én a Széchenyi úti Óvodában (Túrkevei Óvodai Igazgatóság
és Bölcsőde) tavaly a nyári szünetben töltöttem el a közösségi
szolgálatot. A gyerekekre vigyázva felelősséget tanultam. Nagyon
megtetszett ez a munka, ezért el is gondolkodtam az óvónői
pályán. Eddig nem voltam kapcsolatban óvodás korú gyerekekkel.
viszont most már az óvónők segítségével megtanultam, hogyan
kell velük bánni. Minden kisgyerek más- más személyiség, sok
türelem kell hozzájuk, de cserébe sok szeretetet kaptam tőlük.
Sokat játszottunk, beszélgettünk.”
„Fájó szívvel váltam el az ovisoktól, de néhányszor még
meglátogattam őket, mert a három hét alatt annyira hozzám

szoktak, hogy hiányoztam nekik. ( Ők is nekem.) Örülök, hogy az
óvodát választottam közszolgálati helynek, remek tapasztalatokkal
gazdagodtam.”
„A túrkevei Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár volt
a közösségi szolgálatom helyszíne. Aktuális ünnepségekhez,
évfordulókhoz kapcsolódóan felolvasó esteken vettem részt.
Ezáltal bővültek történelmi és irodalmi ismereteim. Valamint
részt vettem abban a közvélemény-kutatásban, amely a könyvtár
informatikai rendszerének bővítésével kapcsolatos igényeket
mérte fel.”
„A 2015/16-os tanévben valósult meg a DIA Speak Smart
programja, amely arra tett kísérletet, hogy középiskolás fiatalokat
vonjon be közösségi problémák innovatív megoldásába. Ennek a
programnak a közösségi szolgálatom során én is részese lehettem.
A projekt kidolgozása, előadása, az egész versenyen való részvétel,
és a végén a megvalósítás is remek időtöltés volt. Mindezt
csapatban együttműködve véghezvinni, életre szóló élmény volt. A
mi projektünk arról szólt, hogy a tantermek kényelmetlen székeit
hogyan cserélhetnénk ki színes gumilabdákra, amelyeken rugózva
sokkal aktívabban, jobb testtartással telhetnek el a tanórák.”
Amint a fenti példák mutatják a közösségi szolgálat hasznos
és teljesíthető. Javasoljuk, hogy mindenki az érdeklődésének
megfelelő területen keressen feladatot, akkor élményt, nem pedig
terhet jelent ez a kötelezettség!
12.A gimnáziumi osztály

Felolvasás a könyvtárban

A Városi Könyvtárban június 11-én került megrendezésre Fejes László karcagi író köteteinek bemutatása. A szerző műveit Rideg
István irodalomtörténész által, valamint a 11.A osztályos tanulók szavalatai segítségével ismerhette meg a hallgatóság.
Felkészítő tanár: Benczéné Szabó Gabriella

Számvetés
Mi minden történt a 2017/2018-as tanévben?
Az év folyamán folyamatosan beszámoltunk az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkáról, a tanulmányi versenyekről, a különböző
iskolai rendezvényekről, eseményekről. Az év végén számot vetettünk, összegyűjtöttök az intézményben lezajlott fejlesztéseket:
-kialakítottunk a gimnázium épületében a kereskedők gyakorlati oktatását segítő tantermet, egy tanboltot
-megújult a történelem tanterem
-a hegesztők szakmai fejlődését segíti a jól felszerelt hegesztő kabinet
-fejlesztésekre került sor az informatikai szaktanterem állománya tekintetében
-folyamatban van a taniroda kialakítása
-egyik előző számban beszámoltunk a tanműhely felújításáról, melynek ünnepélyes átadója is megtörtént
-részt vettünk a Ford Karrier programban, mely több lehetőséget biztosít a szakmai fejlődés támogatására
-a Ford Közép és Kelet Európai Kft FORD típusú személygépkocsit ajánlott fel - sikerült beszereznünk
-a kollégiumban is konyha került kialakításra
-megújultak a szakközépiskola épületének vizes blokkjai
-folyamatosan zajlanak festési és parkettázási munkálatok
Szőllősi Ferenc rendszergazda
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Év végi hajrá a Petőfiben

Június felé közeledve a diákok (és pedagógusként mi is) egyre
többet gondoltunk a nyári szünetre. A tanév végi programok még
jobban felgyorsították az idő kerekét.
Már májusban a jó idő beköszöntével útra keltek az osztályok.
Kirándulások alkalmával ismerkedtünk meg hazánk szép tájaival,
látványosságaival.
-Januárban jelentkeztünk a Nemzeti Színház „Nemzeti a
diákokért” felhívására, így 44 diákkal megtekinthettük az Egri
csillagok című zenés előadást.
-A gyermeknapon alsós és felsős diákok is válogathattak a játékok
között. Mindig népszerű az ugrálóvár, a falmászás, a vízifoci, a
karaoke, a logikai játékok… Mint minden évben, így most is
vendégeink voltak a túrkevei óvodások.
-Június 4-én a városi trianoni emlékműsort iskolánk 7. osztályos
tanulói adták. A diákok felkészítője Nagyné Bedő Ildikó volt.
Június első vasárnapján, a pedagógusnapon, köszöntik
országszerte a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat.
Túrkevei pedagógusként meghívást kaptunk a Madarász Károly
Művelődési Házba. A kedves köszöntők után Udvarhelyi
Boglárka énekművész és Kautzky Armand színész zenés műsora
következett. Köszönjük Túrkeve Város Önkormányzatának az
ünnepi műsort!

A tanév rendjének fontos eseménye a Fogadás, melyen iskolánk
kiváló tanulóit köszöntjük.
-Az utolsó tanítási hetet az akadályverseny indította, melynek
a Lovarda adott helyet. Különböző játékos feladatokat kellett
osztályonként végrehajtaniuk a gyerekeknek. A napot a közös
főzés zárta.
-A vidámballagás a 8. osztályosok várva várt napja. Valamennyien
beöltözve járták körbe a tornapályát, ezután játékos-tréfás
feladatokat kellett megoldaniuk, közben persze mindannyian jól
szórakoztunk.
-A szerenád estéjén a végzősök dalokkal búcsúztak el a tanítóiktól,
tanáraiktól.
-Június 15-én és 16-án a tanévzáró ünnepségeken elbúcsúztattuk a
2017/2018-as tanévet. Török Róbert igazgató úr jutalomkönyveket
adott át a kiváló eredményt elért tanulóknak. A 4. és 8. osztályosok
elköszöntek tanáraiktól, diáktársaiktól, még utoljára körbejárták
iskolájukat. Az osztálytermében mindenki átvette az egész éves
munkáját értékelő bizonyítványát.
Most következik a régóta vágyott nyári szünet. Minden diáknak
és pedagógusnak kellemes pihenést és szép nyári élményeket
kívánunk!
Madarasi Magdolna

Pillanatképek a 2017/2018 – as tanév eredményeiről a Refiben

A 2017/2018-as tanévet azzal a céllal indítottuk, hogy kiemelkedő
szakmai munkát kívánunk végezni diákjaink, a szülők és Túrkeve
város érdekében. Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy ezt
kiválóan sikerült megvalósítanunk.
Szakmai munkánk eredményeként a Református Pedagógiai
Intézet „Bázisintézmény” címet adományozott iskolánknak,
melyet Székesfehérvárott az Országos Református Tanévnyitón
vehetünk át ünnepélyes keretek között. Ezen az alkalmon ismerik
el közel 20 éves református nevelő-oktató munkáját Sebestyénné
Balogh Erzsébetnek, aki tevékenységéért Makkai Sándor díjban
fog részesülni.
A hétköznapok tudatos nevelő-oktató munkáját mutatja
magatartásból a 4,46-os szorgalomból a 4,08-os átlagok.

A tanulmányi átlag 4,1. Ezt a kiemelkedő eredményt erősítette,
hogy ebben a tanévben rendkívül sikeres versenyeredményeket
tudhat magáénak az intézmény. A nevelőközösség olyan
hatékony és sikeres volt ebben, hogy megnövelte az országos
versenyeredmények számát, különösen az 1-6. helyezések
tekintetében. Pl. Matekguru, Magyar nyelv, Komplex
Természetismereti verseny vagy torna stb.
Természetesen nem csak a tanítási órák voltak nagyon hasznosak,
hanem a tanórán kívüli programok is: pl.:a Kutatók éjszakája, DÖK
rendezvények, sportprogramok, élményalapú foglalkozások,
Színházi előadások stb.
A nevelő-oktató munka mellett sokat segítettek azok a
lelki alkalmak, melyek által a közösség, gyermekeink
hitélete, személyisége fejlődhetett: zenés áhítat, Szeretethíd,
hangversenyek stb.
Az eredmények elérését segítette a három EFOP és három Nemzeti
Tehetségprogram pályázat valamint a többi más pályázatunk . A
pályázatoknak köszönhetően a nyáron az iskola tanulóinak több
mint felét sikerül ingyenes, tartalmas nyári kikapcsolódásban,
táborozásban és egyéb programon való részvételben részesíteni.
Örömmel adunk hálát a 2017/2018-as tanév eredményeiért
és köszönjük a nevelőtestület áldozatos munkáját, a diákok
szorgalmát és a szülők támogatását.
Mindenkinek jó pihenést, feltöltődést kívánunk a nyárra!
Nagy Róza, intézményvezető
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Takács Irén kuncsorbai festő kiállítása a
Művelődési Házban
ben, már ezekből láthattunk egy szép anyagot. Mostanra pedig
már egészen kiforrott egységes stílusban dolgozik.
Takács Irénke festészete egy rendkívül egyéni, szubjektív
festészet, át- meg átszőve a művész egyéniségével. Mindamellett,
hogy a természet ihleti munkáját, saját életét, személyiségét is
belefesti képeibe. Miközben körbejárunk a teremben egy ember
benső világában teszünk sétát.
Jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe a kiállítást, mely július
31-ig munkanapokon 8-14 óra között látogatható a Művelődési
Házban.

Kedves Kiállítás-látogatók!
Míg gondolkodva járkáltam, tettem-vettem otthon, arra gondolva,
hogy mit is tudok mondani Irénke képeiről olyat, amit még nem
hallottak tőlem, bevillant egy verscím: Boldog szomorú dal.
Kosztolányi verse.
Boldog szomorúság, fogalmazódott meg bennem Irénke
képeiről. Szomorúság valami iránt, ami elmúlt és boldogság,
hogy átélhettük azt, és boldogság a megfestése. Itt van sikerült,
létrehoztam valamit, ami én vagyok, vagyis a lélek egy darabja. A
virágcsendéletek már sokkal inkább a vidámságról és a szépségről,
nem utolsó sorban a dekorativitásról szólnak, bár a sötét hátterű
csendéleteken itt is felbukkan némi melankólia.
Immáron negyedszer nyitok meg kiállítást Irénkének itt a
Művelődési Ház falai között. Az első kiállításán a képei sokfélék
voltak, különböző festésmodorban megfestettek. Akkor látszott
még az útkeresés. Voltak a képek között azonban olyanok, főképp
tájképek, ahol látszott az egyéni hang. Második kiállításán 2010-

Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
igazgatója

IX. „Látni és láttatni” képzőművészeti kiállítás
Színjáték Alapfokú Művészeti Iskolában.
A szervezők ezzel a tárlattal kívánták
megismertetni az iskola művésztanárainak,
tanulóinak és a tanulók amatőr művészként
dolgozó hozzátartozóinak alkotásait.
A kiállítók:
Kalmár Lajos, Katona Enikő, Kun István,
Sudár Anette, Tóth Sándorné
Tanítványok közül Túrkevéről:
Csíder Ádám, Darvasi Emese, Debreczeni
Kíra Emma, Holló Emese, Kádár Róbert,
Lénárt Gabriella, Nádudvari Lilla, Sipos
Krisztián, Szilágyi Péter

A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő
Keviföld Alapítvány és a fenntartásában
álló Korda Vince Táncművészeti,
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Művészeti
Iskola
szervezésében
immáron a kilencedik alkalommal került
megrendezésre a „Látni és láttatni”
képzőművészeti kiállítás.
A kiállítás 2018.06.01 - 2018.06.15
között volt megtekinthető a Korda Vince
Táncművészeti,
Képzőművészeti
és
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Iskolánk házi rajzversenyt hirdetett
„Mátyás királyra emlékezünk” címmel.
A verseny célja a képző-és iparművészeti
ágon tanuló diákok tehetségének, vizuális
gondolkodásának, kifejezőkészségének,
esztétikai
igényességének
és
kreativitásának megismerése, értékelése
volt.
A rajzpályázat témája: Szabadon választott
Mátyás király meséinek illusztrálása.
Kategóriák:
•Alapfok/1 – Alapfok/3. évfolyam
•Alapfok/4 – Alapfok/6. évfolyam

Az alkotásokat háromtagú zsűri értékelte.
A zsűri tagjai: Csaplár Béla, Nagy Anikó,
Vasasné Fehérvári Anikó.
A rajzverseny eredményhirdetésére a
képzőművészeti kiállítás megnyitóján
került sor.
A rajzverseny eredménye:
Alapfok 1-3. évfolyamon:
1. helyezés: Ramos Melissza (Tiszatenyő)
2. helyezés: Kádár Róbert (Túrkeve)
3. helyezés: Sipos Krisztián (Túrkeve)
Alapfok 4- 6. évfolyamon:
1. helyezés: Győrfi Zsanett Fanni
(Tiszatenyő)
2. helyezés: Földi Alexandra Melitta
(Tiszatenyő)
3. helyezés: Farkas Dominik (Tiszatenyő)
A gyereke felkészítő tanárai:
Kun István (Tiszatenyő)
Molnár Magdolna (Túrkeve)
Ezúton
is
gratulálunk
mind
a
felkészítőknek, mind pedig a gyerekeknek!
Kézsmárki János ig.
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Emlékeim a tanyavilágról
Az Alföld tanyavilágában töltöttem
a sár, szerettem iskolába járni.
gyermekéveimet,
pontosabban
Kuncsorba határában, a Kuczori dűlőbe.
Zord, kemény hóval borított telek
Sok szép emlék köt ide. Itt ragadt rám voltak. Imádtam szánkózni. Nagyapa
a természet szeretete, a kötelesség tudat. tanyája mögött emelkedett egy domb.
Ott sokat hancúroztunk. A domb még ma
Elvarázsolt a kikelet érkezése a hosszú is ott van, rejti magába a sok gyermeki
tél után. Színes vadvirágok borították
zsivajt! De a tanyának nyoma sincs.
be az árokpartot és a legelőt. Elsők
között a gólyahír jelezte: itt a tavasz!
Hosszú, téli estéken kártyáztunk,
Sárga abroszként simultak a tájra. Sorra
malmoztunk, kukoricát morzsoltunk,
érkeztek a költöző madarak. Először anyukám sokat olvasott hangosan
a gólyák majd a fecskék foglalták el a könyveket. Vagy éppen „tanyáztunk”.
helyüket. Udvarunkat több pár fecske
E szó azt jelentette: egy – egy szomszéd
tekintette otthonának. Reggelenként átjött hozzánk. Vagy mi mentünk.
madárcsicsergésre
ébredtem
és Ilyenkor a háziasszony készített valami
tücsökzenére aludtam el. Amikor egyszerű finomságot, ami nem került
előjönnek az emlékek, felcsendülnek a pénzbe, de jólesett a társaságnak.
lelkem mélyén a dallamok.
Pirított tökmag, sülttök, karamella
dióval, aszalt gyümölcsök. Ezeket
Még egész kislány voltam, s kijártam eszegettük, közben záporoztak a vidám
a határba segíteni. Kapáláskor ritkítást történetek. A felnőttek elmesélték
szedtem, friss vizet vittem. Közben milyen csíntevéseket vittek véghez
csodáltam a szebbnél szebb mezei gyermekként.
virágokat. Kedvencem a búzavirág volt.
Nagy szívfájdalmam, hogy mára eltűnt.
Imádtam a disznóvágásokat. De mikor
a hízót leszúrták, bebújtam a dunna alá!
Tanyánkkal szemben egy kisebb rét terült Sajnáltam szegény jószágot. Egésznap
el. Itt legeltek a tehenek. Idejártam az ment a viccelődés. Estére elkészült a
éhes libákkal mindennap. Emlékszem a
finom vacsora.
hajnalokra, gyönyörű bíborvörös színbe
pompázott az égalja. Szerettem nézni a
A tanyánktól távol esett a bolt, a
felhők vonulását. Órákon át figyeltem vasútállomás, az iskola. De minket ez
miként változtatják az alakjukat.
nem zavart, hiszen itt születtünk. Ezt
természetesnek tartottuk. Szegények
Szikes földeken illatos kamilla voltunk, egyszerűen, de boldogan és
virágzott. A virágját kiskosaramba szeretetben éltünk.
gyűjtöttem. Nagyapa megszárította, ha
a télen megfáztam, anyukám teát főzött
Sok szeretettel gondolok vissza az itt
belőle és azzal gyógyított. A dűlő utakat eltöltött gyermekévekre. Álmaimban
akác, jegenyenyár, a vizesebb helyeken
sokszor taposom a „vendégmarasztaló”
fűzfa tarkította. Akácvirágzás idején dűlő utakat. Látom a szép vadvirágos,
bódító illatár lengte be a környéket. A tarka mezőt.
frissen kinyílt virágokból eszegettünk. Eszembe jut nagyapa jótanácsa:
Agacsinak neveztük.
„ – Kisjányom! A növényeket szeretni, a
Tudtuk mikor érik a határban a vackor,
fődet tisztelni kell!”
csipkebogyó, galagonya, olajbogyó. „ - Aki ezt teszi, az tud bódogulni a
Soha nem betegedtünk meg tőle, pedig
tanyavilágban!”
bevallom mosatlanul majszoltuk.
Milyen igaza volt! Akkor még nem
tudhatta, hogy néhány évtized leforgása
Minden fát és bokrot ismeretem. Az őszi, után eltűnik. Mára már csak kevés
téli ködben segítettek a tájékozódásban.
embereknek „él” az emlékezetében.
Ha megérkeztek az őszi esők, Kár! Pedig milyen szép volt!
gyermekként térdig sáros nadrágban
tértem haza. Anyukám mindennap
kimosta, felterítette a kemencére és
Kelemen Bata Mária
reggelre megszáradt. Nem tartott vissza
Vecsés 2018. 06. 09

A Túrkevéért
Alapítvány
2017. évi
közhasznúsági
jelentése
Alapítványunk tevékenysége: oktatás,
nevelés, kulturális tevékenység.
Jellemző mérlegadatok
- közhasznú tevékenység bevétele:
30.703 eFt
- befektetett eszközök: 64 eFt
- saját tőke: 484 eFt
- közhasznú tevékenység eredménye:
14 eFt
Eredmény levezetése:
- tevékenység összes bevétele: 30.703
eFt
Bevételek részletezve:
- központi költségvetés: 28.282 eFt
- önkormányzat: 35 eFt
- egyéb bevétel: 1382 eFt
- adományok: 541 eFt
- APEH 1%-os jóváírás: 63 eFt
- pályázati támogatás: 400 eFt
- kapott kamat: 0 eFt
- közhasznú tevékenység bevétele: 0 eFt
- tevékenység összes ráfordítása:
30.690 eFt
Ráfordítások részletezve:
- készpénz kiadás: 30.640 eFt
- értékcsökkenés: 36 eFt
- tárgyi eszköz: 0 eFt
Pénzügyi eredmény: 14 eFt
(2016-ben -358 eFt)
Alapítványunk saját vagyona:
- tárgyi eszközök nettó értéke: 64 eFt
- értékpapír: 0 eFt
- pénzeszközök: 509 eFt
A magánszemélyek által felajánlott
1% -os SZJA 63 eFt, amely összeget a
kulturális tevékenységeire fordította.
Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma
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„Pályakezdőként is versenyképes
fizetéssel vár a Sereg”
A kémia szerelmeseit várja a vegyvédelmi szolgálat, a
rendvédelem felé hajlók katonai rendészekké válhatnak, de
említhetnénk a katonai jogászokat és a légierő pilótáit is speciális
tudásuk alapján; a különleges kihívások iránt érdeklődők helye
pedig a különleges műveleti vagy a lövész alakulatoknál van. A
Magyar Honvédségben ráadásul munkaidőben is számos sport
gyakorolható szakmai szinten, mint például a küzdősportok,
ejtőernyőzés, búvárkodás, lövészet.
Mindezek mellett nem elhanyagolható az a tény, hogy az
érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetése havonta
legalább bruttó 256 ezer forint (nettó 170.000 Ft), de az alapfokú
végzettséggel rendelkezők pénze sem lehet kevesebb bruttó
213.000 forintnál (nettó 141.000 Ft). A katonák jövedelme az
„angyalbőrben” eltöltött évek folyamán növekszik, hiszen a
„ranglétrán” való előrehaladás ezt garantálja. Az alapfizetés
mellett étkezési (8000 Ft) és utazási támogatásban, Széchenyi
Pihenőkártyára történő elektronikus feltöltésben (4000 Ft) is
részesülnek a katonák, illetve az illetményt számos plusz juttatás,
Fotó: Gyarmatiné Forgács Éva (Juhászfesztivál)
pótlék, valamint az esetleges többletmunkáért, gyakorlatokért,
Az elmúlt évben Jász-Nagykun-Szolnok megyéből közel 300 fő
határvédelemért, külföldi szolgálatért járó kifizetés növelheti.
kötött szerződést a Magyar Honvédséggel.
A tartalékos szolgálatot vállalók szerződéskötési, illetve
Továbbra is nagy az érdeklődés a szerződéses és tartalékos rendelkezésre állási díjra, valamint – behívásuk idején – a
szolgálat iránt, ezért – a katonaság iránt érdeklődőknek – a
tényleges szolgálatért járó illetményre jogosultak. Az önkéntes
következőkben bemutatjuk a sereg által kínált szolgálati formákat. területvédelmi tartalékos katona 2018-as egyszeri szerződéskötés
Szerződéses és tartalékos jogviszony:
díja bruttó 32.333,- Ft, emellett évente rendelkezésre állási
díjra jogosult (teljesített szolgálati évenként a mindenkori
A szerződéses katonai szolgálat jelenti a Magyar Honvédségben
minimálbér összege), ebben az évben ez az összeg bruttó
az állandó, napi munkaviszonyt. Ez esetben a katona a 138.000,- Ft, amelyet a szerződés időtartama alatt évente egyszeri
szerződésében vállalt ideig a honvédség valamelyik alakulatánál
alkalommal, utólag utalnak. A kiképzések és az egyéb, tényleges
szolgál: egy meghatározott munkakört lát el havi fizetésért. szolgálatban töltött napokra a rendfokozatukhoz és beosztásukhoz
Változatos munkakörülmények között dolgozik: a laktanyai megállapított illetmény időarányos részét kapják, mindemellett a
feladatokon túl egyes esetekben gyakorlatokon vehet részt, Honvédelmi Minisztérium külön megállapodásai alapján számos
határvédelmi feladatokat láthat el, illetve lehetősége van külföldi
kedvezményben részesülhetnek.
misszióban szolgálni.
Kijelenthető az is, hogy a sereg „jelentkezőorientált”, hiszen
ahhoz, hogy valaki kipróbálja a katonaéletet, nem szükséges
A tartalékos katonai szolgálat főként azoknak szól, akik elhagynia a jelenlegi állását. Tartalékos katonaként mind a
tanulmányaik vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének
kiképzés, mind az esetleges szolgálatteljesítés munka mellett
részt vállalni honvédelmi feladatokban. 2017-ben a Magyar elvégezhető. Amennyiben pedig a jelentkező megkedveli a
Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztésével létrejött egy
katonai szolgálatot, bármikor válthat főállásra – tekintettel arra,
új szolgálati forma: az önkéntes területvédelmi tartalékos, amely
hogy a kiképzési rendszer modulokból épül fel, így átjárható,
remek lehetőséget jelenthet azok számára, akik érdeklődnek tehát azokat a kiképzéseket, amelyeket a jelentkező tartalékos
a honvédség iránt, de még nem szeretnének, vagy nem tudnak katonaként elvégzett, beszámítják, amikor állománykategóriát
elköteleződni, esetleg lakóhelyükhöz közel teljesítenének vált, így szerződéses katonaként már nem kell újra végigcsinálnia.
szolgálatot. Az önkéntes területvédelmi tartalékosok többek között
veszély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) vehetők
Ki jelentkezhet?
igénybe; a feladataik közé tartozik továbbá katonai rendezvények
• minden 18. életévét betöltött,
biztosítása és a toborzás is. Felkészítésük évente több részletben
• büntetlen előéletű,
történik és összesen 20 napot tesz ki, igény szerint akár hétvégékre • magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár,
is eshet. Természetesen – szükség esetén – a diákoknak, • aki legalább alapfokú végzettséggel és
egyetemi, főiskolai hallgatóknak nyári szünetben, összefüggően
• kellő elhivatottsággal rendelkezik.
is megszervezhető. A területvédelmi tartalékosok alkalmazása –
A jelentkezőknek pedig szolgálatformától függően alkalmassági
így a felkészítés is – alapvetően a lakóhelyhez legközelebb eső
vizsgálaton kell részt venniük.
járásban, illetve a megyében történik. A megyénkben található
kilenc járás tartalékos századai megkezdték a feltöltést.
A legfontosabb információ: hol lehet jelentkezni katonának?
A katonai pálya iránt érdeklődők személyesen a megyeszékhelyeken
Miért lehet vonzó a katonai szolgálat – legyen szerződéses vagy
lévő toborzó irodákban jelentkezhetnek. Szolnokon személyesen
tartalékos?
a Táncsics Mihály u. 5-7. szám alatt tudnak velünk találkozni,
A Magyar Honvédség szerződéses szolgálata stabil, biztos de érdeklődhetnek a 0656/505-159 telefonszámon és e-mailben a
megélhetést, kiszámítható életpályát és karrierlehetőséget szolnok.toborzo@mil.hu-n.
jelent – ezekkel a kedvező körülményekkel manapság már
ritkán találkoznak a munkavállalók. A munkavégzés rendkívül
További információk elérhetők az
változatos, hiszen a sereg a szakmák széles palettáját alkalmazza.
iranyasereg.hu és a hadkiegeszites.hu honlapokon.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás értékesítésére
Túrkeve Város Önkormányzata 7/2018.(IV.01.) számú, „Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről”
szóló rendelete alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás értékesítésére pályázatot hirdet:

A lakás címe, helyrajzi száma:
Túrkeve, Kuthen kir. utca 1. fsz. 3. lakás
(helyrajzi száma: 3539/9/A/3 ) Alapterülete: 43 m2
Helyiségei: 1 db szoba, 1 db főzőkonyha, 1 db közlekedő, 1 db fürdőszoba, 1 db WC külön helyiségben,
1 db kamra, valamint a lakáshoz tartozó pince.
Komfort fokozata: komfortos
Kikiáltási ára: 4 000 000 Ft
A lakás címe, helyrajzi száma:
Túrkeve, Mezőtúri utca 5. sz. (helyrajzi száma: 2816) Alapterülete: 36 m2
Helyiségei: 1 db szoba, 1 db főzőkonyha, 1 db fürdősarok, 1 db WC, 1 db kamra,
valamint 1 db tüzelő-tároló
Komfort fokozata: félkomfortos
Kikiáltási ára: 1 200 000 Ft
A lakás címe, helyrajzi száma:
Túrkeve, Setét Mihály utca 2. 1. em. 21. sz. lakás (hrsz: 3517/2 /A /21 ) Alapterülete: 61 m2
Helyiségei: 1 db lakószoba, 2 db félszoba, 1 db főzőkonyha, 1 db közlekedő, 1 db fürdőszoba, 1 db WC külön
helyiségben, 1 db kamra, valamint tároló.
Komfort fokozata: összkomfortos
Kikiáltási ára: 5 900 000 Ft
A lakás címe, helyrajzi száma: Túrkeve, Sinka I. tér 4. 3/8. (korábban: Petőfi tér 6/a., 3. em. 8. sz.)
(hrsz: 3544/A /28 ) Alapterülete: 58 m2
Helyiségei: 2 db lakószoba, 1 db előszoba, 1 db konyha, 1 db fürdőszoba, 1 db WC külön helyiségben,
1 db éléskamra, valamint a lakáshoz tartozó pincerész
Komfort fokozata: komfortos
Kikiáltási ára: 5 000 000 Ft
A lakás címe, helyrajzi száma: Túrkeve, Vörösmarty utca 17 sz. (helyrajzi száma: 1295 )
Alapterülete: 57 m2
Helyiségei: 2 db lakószoba, 1 db főzőkonyha, 1 db kamra, 1 db fás kamra, 1 db külső WC,
2 db gazdasági épület
Komfort fokozata: komfort nélküli
Kikiáltási ára: 1 400 000 Ft
A pályázat megjelenik a www.turkeve.hu oldalon, valamint a Túrkeve Újságban. A pályázók bánatpénzt kötelesek fizetni, melynek
mértéke a kikiáltási ár 10%-a. A bánatpénz megfizetésének módjáról bővebb tájékoztatást a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit
Kft. Túrkeve, Kinizsi utca 51 sz. alatti irodaépület 1.sz. irodájában lehet kérni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1. (szerda) 14 00 óra. A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban a
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve, Kinizsi utca 51 sz. alatti irodaépület 1.sz. irodájában lehet benyújtani. A
pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztatást, valamint pályázati nyomtatványt a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve,
Kinizsi utca 51 sz. alatti irodaépület 1.sz. irodájában lehet kérni.
Amennyiben több pályázó kívánja a lakást megvásárolni, úgy árverés kerül lefolytatásra. Az árverés idejéről, helyéről a pályázók
külön értesítést kapnak.

Felhívás

Túrkeve Város Képviselő-testülete a 187/2018. (VII.5.) számú határozata alapján az önkormányzat vagyonrendeletének a –a
vagyon elidegenítése- vonatkozó fejezetrészére tekintettel pályázatot hirdet a tulajdonában levő
1743/3. hrsz-ú, Túrkeve, belterületen lévő, 1122 m2 területű, kivett szélmalom ingatlan 3425/10000 tulajdoni hányadának
értékesítésére. A felépítmény összedőlt, jelenleg romos állapotban van. Irányár: 780.900.- Ft + ÁFA.
A pályázatokat 2018. augusztus 9. napján 10 óráig lehet a Túrkevei Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodójához benyújtani. A
pályázatok bontására és az ártárgyalásra 2018. augusztus 10. napján 9 órától kerül sor.
További információ, a részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a Városháza 20. számú irodájában Lénártné Sebestyén Éva
vagyongazdálkodónál igényelhető. (Tel.: (56) 554-439)
Túrkeve Város Jegyzője
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REKORDNEVEZÉS A MUNKÁS KUPÁN

Csajbók Ferenc, főszervező

(Fotók: Gyarmatiné Forgács Éva)

Túrkevén június 9-én 24. alkalommal került megrendezésre az
országos kispályás labdarúgó bajnokság. Csajbók Ferenc tanár
köszöntötte a 20 csapat benevezésével létrejött sporteseményt,
a megjelent 19 csapat focistáit, szponzorait, a torna védnökeit,
Bencsik Mihályt, a Munkáspárt alelnökét, Kovács Istvánt, az
elnökség tagját, Gulyás Lászlót és Sipos Sándort a KB tagjait,
továbbá Szemes Attila túrkevei önkormányzati képviselőt,
valamint a versenybírókat: Erdősi Gyulát, Gönczi Pált, Jandó
Ferencet, Malecz Györgyöt, Orosz Lászlót és a technikai
szakvezetőt: Molnár Gézát. Az ünnepélyes megnyitót Kovács
István védnök tartotta. Beszédében megköszönte a helyi
önkormányzatnak, hogy befogadta ezt a rendezvényt, méltatta
a rendezők munkáját és folyamatos sportolásra buzdította a
játékosokat.
A mezőny nagyon erős volt, hiszen a csapatok közt magyar
bajnokok is akadtak. A színvonalat csak növelte a Honvéd egykori
focistája, Csábi József többszörös magyar válogatott jelenléte. A
Bordács Lajos vezette BUGA TEAM és a Horváth Viktor vezette
VIKTOR SECURITY fej-fej mellett haladtak előre. Az egymással
vívott döntőben egy góllal erősebbnek bizonyult a VIKTOR, így
új „gazdához” került a vándorkupa. A bronzmeccs is egyenlő
erősségű csapatok közt zajlott. Ott 2:2 után a hetesek döntöttek.
Győztesként a Kiss Alex vezette FIATALOK együttese került ki,
megelőzve a Szemes Attila szponzorálta BUSA ÉS BARÁTAI
csapatát. Színvonalas mérkőzéseket produkáltak a további
csapatok is: Túrkevéről Vincze Mihállyal az élen a KOLISOK,
a Madarász Mihály vezette A LEGYŐZHETETLENEK, Katona
Imre kapussal a PAMPAM FC, Köteles Sándorral a KALÁCS
FC, Nagy Gábor vezetésével a PALERMÓ, Nagy Tamásékkal
a TÚLÓRA, továbbá Túrkeve testvérvárosából, Mezőhegyesről
Góg István vezetésével a HÁZÉPÍTŐK BOLTJA, Budapestről

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a
Művelődési Házban

2018. július 18-án (szerda) 8:00 - 12:00-ig.

Budapesten egyetemista lánynak
albérlet kiadó. Érdeklődni:
06/30/9383-777
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A győztes csapat: Viktor Security

Deák Lajos vezetésével a SIVA-MONT együttes, Szolnokról
Farkas Norbert vezetésével a VERSEGHY csapat és a Gál
Ferenc vezette PAPÍRFORMA, Kenderesről a Molnár Viktor
vezette CSONTDARÁLÓ, Fegyvernekről a Pápai József
vezette FEGYI FC, Törökszentmiklósról a Rácz Antal vezette
ÖREGSZIVAROK, Kisújszállásról Lipcsey László vezetésével
a PISZKOS 12 és Mezőtúrról Horváth Károly vezetésével a
CSEHÓ együttes. Gólkirály lett Beliczki Gergely, míg a legjobb
mezőnyjátékosnak Pontczók Csaba bizonyult, mindkettő a Viktor
Security csapatából. A legjobb kapus Kiss Alex lett.
A rendezvénynek több mint 40 támogatója volt. Ők ez alkalommal
is hozzájárultak annak sikeréhez: továbbvinni városunk hírnevét.
Köszönet érte!
Várjuk a 25. jubileumi MUNKÁS KUPÁT!
Sipos Sándor
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megközelítőleg 100 négyzetméteren. A tanyaépület mentén
volt található egy nagyobb kazalalj, melyet érintett a tűzeset.
A közeli tanyából kérésemre a helyszínre érkező erőgép a
kazalaljat megszüntette, egységünk egy „D” sugár valamint 2 db
kéziszerszám segítségével a tüzet lefeketítette, majd tartálytöltést
követően az utómunkálatokat elvégezte az eset kárnélküli.
Június 22-én a Bercsényi és a Setét Mihály úton fagallyazást
végeztünk.

Tisztelt olvasóink! Az elmúlt időszakban az alábbi eseményeink
voltak. Május 30-án az egység a Család utcában, valamint a Setét
Mihály utcában fa kivágást és gallyazást végzett. Ezen a napon
délután a Petőfi Sándor Általános Iskola napközis gyermekei
látogatták meg laktanyánkat és ismerkedtek hivatásunkkal,
valamint eszközeinkkel.
Június 3-án reggel, 07 órakor jelzés érkezett, mely szerin a
mezőtúri országúton a Tisza II. híd után, fa úttestre dőlt és
forgalmi akadályt képez. Kiérkezésünk után a fát eltávolítottuk
az úttestről, a forgalmi akadályt megszüntettük. Június 8-án
megérkezett laktanyákba a pályázati úton vásárolt feszítőhenger,
kormánylégzsák leszorító, valamint az utas oldali légzsák leszorító
készlet. Az eszközöket műszaki mentések során fogjuk használni,
a bajba jutott embertársaink érdekében. A fenti eszközökön kívül
még beszerzés alatt van egy lánckészlet, amely kormányoszlop
elhúzatására lesz rendszeresítve, valamint egy küszöbtámasz a
hengerhez. Továbbá 1 db kézi EDR rádiót és tömlőket nyertünk
az érintett pályázaton.
Június 9-én rendezvénybiztosítás céljából részt vettünk a XIX.
motoros találkozón. Június 13-án éjjel 3 órakor jelzés érkezett,
mely szerint a Deák Ferenc úti óvoda tűzjelzője bejelzett.
Kiérkezésünk után megállapítottuk, hogy a jelzett helyen az
óvoda tetőszerkezetének hibájából az épület több helyiségnek
födémszerkezete leázott, így az érintett helységekben lévő
érzékelők a nedvesség hatására meghibásodtak. A helyszínre
érkező, központot karbantartó vállalkozás képviselője a központot
áramtalanította. A kinyílt füstelvezető ablakot elektronikusan
becsukni nem lehetett, így az egység tetőre dugólétra segítségével
följutott és az ablakot bezárta az épület további beázását
megelőzve. A leázás következtében az épületben jelentős anyagi
kár keletkezett. Ugyan ezen a napon reggel 06 órakor ismét jelzés
érkezett, mely szerint a 4202-es országúton fa úttestre dőlt. Az
egység motoros fűrész segítségével a fát eltávolította, a veszélyt
megszüntette.
Június 14-én este 23-kor jelzés érkezett, mely szerint az Ecsegi,
illetve a Liget utca kereszteződésében nagyméretű faág az
úttestre dőlt, kiérkezésünk után a fát motoros fűrész segítségével
eltávolítottuk, a forgalmi akadály megszüntettük.
Június 20-án az Ecsegi úton, a Petőfi téren, valamint a Balai
ország úton végeztünk fagallyazást. Ugyan ezen a napon délután
4 órakor kaptuk a jelzést, mely szerint egy személy a Peresben
elmerült. Az egységünk mindkét kishajója vonult a helyszínre, az
eltűnt személy keresésének céljából. Sajnálatos módon a személy
elhalálozott, a holttestet egységünk a mezőtúri kollegákkal partra
emelte, hatóságoknak átadta.
Június 21-én a déli órákban jelzés érkezett, mely szerint a
Malomzugban gaz-avar ég. Kiérkezésünk után megállapítottuk,
hogy a jelzett helyen, használaton kívüli, romos tanyaépület
mentén, annak környezetében száraz fű, gaz, avar égett

Fontos információ felnőtteknek, gyermekeknek a nyári szünet
idejére!
Hogy be ne fürödjünk!!!
Folyóink egy részénél fennáll a fertőzés kockázata. Veszélyesek
az áramlatok - minden évben elragad a sodrás néhány óvatlan
fürdőzőt. Az örvénnyel a legjobb úszók sem tudnak megküzdeni.
Az állóvizeken is van mire ügyelni: a bányatavak gyorsan
mélyülnek, a bizonytalan úszók könnyen pórul járhatnak. A
hőáramlatok is okozhatnak bajt, ha hideg „folt”-hoz érünk,
izmaink begörcsölhetnek. Fürdőzésre csak a kijelölt helyek
javasolhatók, és ott is be kell tartanunk néhány szabályt!
1. Veszélyes lehet a vízbe ugrálás. Nem tudhatjuk, mi van a
vízfelszín alatt. Egy-egy rosszul sikerült, balszerencsés ugrás
könnyen járhat nyak- vagy gerinctöréssel.
2. Felhevült testtel ne ugorjunk hideg vízbe! Először arcunkat,
csuklónkat, mellkasunkat vizezzük be!
3. Figyeljük a viharjelzést! A Balatonon egyik pillanatról a
másikra törhet ki a vihar. A viharjelzést látva azonnal ki kell
jönnünk a vízből!
Ne legyen égés a napozás!
Tíz-húsz év alatt a rosszindulatú bőrdaganatok előfordulása
megkétszereződött. Fontos, hogy délelőtt 10 és délután 3-4 óra
között kerüljük a napot. Viseljünk kalapot, napszemüveget, és
használjunk fényvédő krémeket, naptejeket!
Ha leégnénk, kezeljük az érintett területet, súlyosabb esetben
pedig forduljunk bőrgyógyász szakorvoshoz. A bőr nem felejt a gyermekkorban elszenvedett súlyos napégés következménye
akár felnőttkori bőrrák is lehet. Fejünket védjük a napszúrástól
fejfedővel vagy vizes kendővel! Különösen veszélyes lehet, ha
elalszunk a gumimatracon a nyílt vízen.
Pótoljuk a folyadékot!
Fontos, hogy legalább 2,5 liter folyadékot fogyasszunk naponta
a kánikulában. Különösen az idősek figyeljenek oda erre, és a
gyerekeket is gyakran itassuk!
A kullancsot távolítsuk el!
Ha kirándulunk, fújjuk be magunkat kullancsriasztóval,
hosszúszárú nadrágot, zárt cipőt húzzunk! Otthon vizsgáljuk
át a testünket, legfőbbképpen a hajlatokat! Ha rendszeresen
kirándulunk, oltassuk be magunkat. A kullancs által terjesztett
agyvelőgyulladás ellen védetté válhatunk két alapoltással.
Nem csípjük a darazsakat!
A szúnyogok, méhek és darazsak csípése esetén hideg vízzel,
jéggel borogassuk a fájdalmas, viszkető területet. A méh
fullánkját távolítsuk el! Alkalmazhatunk hűsítő krémeket,
géleket is. Fokozott érzékenység esetén fontos a kalciumbevitel
is (pezsgőtabletta legyen nálunk!). Élénk, sárga színű ruházatot
ne viseljünk, édes italokat óvatosan fogyasszunk, motoron
használjunk védőfelszerelést!
Önkéntes Tűzoltóság Túrkeve
Tel: 06/56-361-100, 06/20-991-2636
Túrkeve, Táncsics Mihály utca 1-3.
Sörös Tibor parancsnok
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Fizetett hirdetés

Tisztelt Túrkevei
Intézmények!

Lakosok,

Gazdálkodó

Szervezetek,

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt túrkevei
lakosokat és egyéb ingatlanhasználókat, hogy 2018. július
1-től kezdődő hatállyal, Túrkeve város területén átveszi a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátását, a
Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint alvállalkozó
bevonásával.
A szolgáltatás ellátásának járattervbe történő beillesztése a
gyűjtőjáratok átszervezését igényli az alábbiak szerint:
A kommunális (vegyes) települési hulladék gyűjtése:
Fontos változás!
Az új közszolgáltató Túrkeve város közigazgatási területén a
keddi és a csütörtöki napokon fogja begyűjteni a kommunális
(vegyes) települési hulladékokat. Mindkét napon két-két járat
fogja üríteni a kukákat, eltérő útvonalon és eltérő haladási
sebességgel, ezért kérjük Önöket, hogy a túloldalon található
utcajegyzék táblázatnak megfelelően az adott ingatlan gyűjtési
napján, reggel 7:00 órára helyezzék ki a kommunális (szürke
színű) hulladékgyűjtő edényeiket!
A továbbiakban még az ügyfélszolgálat biztosításáról és egyéb,
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás témaköréhez tartozó
információkról még tájékoztatjuk Önöket!
Lényeges, hogy a szállítási napokon már reggel 7 órakor
kikerüljenek az ingatlanok elé az elszállítandó hulladékok!
Fizetett hirdetés

FIGYELEM!!
MŰKŐ SÍREMLÉKEK,
ÉS EGYÉB KŐ FELÜLETEK
TISZTÍTÁSA ÉS
NANOTECHNOLÓGIÁS
KEZELÉSE

Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!
06-20/513-04-99
vagy
www.keviretro.hu
18

TÚRKEVE

2018. JÚLIUS

Hírek, információk

A II.sz. fogászati körzet rendelési ideje

Felhívás

2018. november 30-ig

Túrkeve Város Képviselő-testülete a 258/2017.
(X.19.) számú határozata alapján az önkormányzat
vagyonrendeletének a –a vagyon elidegenítésevonatkozó fejezetrészére tekintettel pályázatot hirdet
a tulajdonában levő 8050. hrsz-ú, Túrkeve, Kincses
kertben lévő, 1047 m2 területű, kert és gazdasági
épület ingatlanának értékesítésére.

Hétfőtől- Péntekig 13:00 -16:00 óra

Helyettesít: Dr. Tóth Ferenc

Hallásszűrés
A 2018. év II. félévi túrkevei ingyenes
lakossági hallásszűrés tervezett időpontjai:
2018.08.08. 11.30-12.30 óra
2018.09.05. 11.30-12.30 óra
2018.10.10. 11.30-12.30 óra
2018.11.07 11.30-12.30 óra
2018.12.05 11.30-12.30 óra
Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház

Értesítés
TÜDŐSZŰRÉSről

A tüdőszűrés városunkban 2018. június 27-től (szerda) –
augusztus 3-ig (péntek) tart.
Helyszíne: Korda Sándor Színházterem (Mozi)
Széchenyi u. 29.
Szűrési idő:
Hétfő:12:00 - 17:00 óra
Kedd: 8:00 - 13:00 óra
Szerda: 12:00 - 17:00 óra
Csütörtök:8: 00 - 13:00 óra
Péntek:8:00 - 13:00 óra

A felépítmény 15 m2 alapterületű. Irányár:
600.000.- Ft + ÁFA.
A pályázatokat 2018. július 26. napján 10
óráig lehet a Túrkevei Polgármesteri Hivatal
vagyongazdálkodójához benyújtani.
A pályázatok bontására és az ártárgyalásra 2018. július
27. napján 9 órától kerül sor. További információ,
a részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a
Városháza 20. számú irodájában Lénártné Sebestyén
Éva vagyongazdálkodónál igényelhető. (Tel.: (56)
554-439)
Túrkeve Város Jegyzője
Fizetett hirdetés

Első szűrési nap 2018. június 27. szerda: 12:00-17:00 óra.
Az UTOLSÓ szűrési nap :
2018. augusztus 3. (péntek) 8:00 -12:00 óra!
Fontos tudnivalók:
A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, évi egy
alkalommal ingyenesen vehetik igénybe.
Betegbiztosítási kártya (TAJ kártya), személyi igazolvány és
lakcímkártya bemutatása szükséges a szűrés elvégzéséhez!
A 40 év alatti lakosok részére a szűrés orvosi beutalóval
(foglalkozás-egészségügyi szakorvosi, iskolaorvosi) vehető
igénybe és térítésköteles.
A szűrés díját csekken kell befizetni a szűrés előtt. Csekk
beutaló ellenében a szűrés helyén átvehető. A szűrésről számla
kérhető.
Kérésre az eredményt megcímzett és bélyeggel ellátott boríték
leadásával postázzák.
A szűrésen való részvétel nem kötelező, de a különféle
légzőszervi elváltozások korai kiszűrése és felismerése céljából
fontos lehet.
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