Mezőtúr-Túrkeve út átadása

A képen balról-jobbra: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója, dr. Berkó Attila a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal vezetője, Kovács Sándor országgyűlási képviselő, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Boldog
István országgyűlési képviselő, Fehér Petra a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke, Vass Árpád Swietelsky
Magyarország építésvezetője.
A friss aszfalt szaga, mely szinte már illat.
2018. szeptember 20-án ünnepélyes keretek között átadásra
került a Túrkeve és Mezőtúr közötti felújított útszakasz. 12,57
kilométeren teljes útfelújítás valósult meg közel 677 millió
forintból. Ez a szakasz a megyei felújítások közel 10 %-a, hiszen a
2018-ban elkezdődött rég nem látott mértékű útfelújítási program
keretében több, mint 13 milliárdból több, mint 132 kilométer újul
meg Szolnok megyében.
Ez a szakasz utoljára 1992-ben volt korszerűsítve. 6 méter a
szélessége és átlag 4 cm-t martak fel a burkolatból, ami mostanáig
szolgált. Az új réteg 6 cm, mely egy kötő és egy kopórétegből
áll. Pályaszerkezeti cserét is kellett alkalmazni 660 m2-en, mert
helyenként már nem bírta a régi útalap a terhelést. Kicserélték a
kresz táblákat, új burkolati jeleket festettek és 5 pár buszöböl teljes
felújítását is elvégezték, s minderre 135 nap állt rendelkezésre.
A kivitelező a Swietelsky Magyarország Kft. volt, lebonyolítója
pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A Tisza II. hídja még felújítás
alatt van, ami egy másik projekt, hamarosan az is elkészül.

Az ünnepi beszédeket követően megtörtént a hivatalos átadás, majd
a szalagátvágással zárult az esemény, s a rövid időre lezárt úton
ismét megélénkült a forgalom, immár simán, akadálymentesen és
biztonságosan.
Vida Tamás, Túrkeve polgármestere az ünnepi átadás után
elmondta, hogy nagyon fontos beruházás valósult meg ezzel.
A két város közötti fizikai kapcsolatot jelenti. Mezőtúrra, a
szomszédos városba való eljutás minősége rendkívül fontos,
hiszen a kórház gyors és biztonságos elérése, a vasúthálózattal
való kapcsolat, a munkahelyek és szolgáltatások elérése, vagy a
rokonság látogatása meghatározó szerepet tölt be a két település
életében.
Az útra szeretnénk vigyázni – mondta - és jeleztem mindkét város
országgyűlési képviselőjének, hogy a teherforgalmat ellenőrizni
kell, mert ez egy 4-számjegyű alárendelt út, ezen teherforgalom
csak akkor közlekedhet, ha közvetlenül Túrkevére szállít valamit,
vagy Túrkeve a kiindulópont a menetlevél szerint. Átmenő
teherforgalom szabály szerint nem használhatja.
Folyt. köv. a 2. oldalon...
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a korhadás ellen kell felvenni a harcot. Alulról egy víz elleni
szigetelést indokolt beépíteni, ehhez első lépésként a vakolatot
le kell verni körben egy bizonyos magasságig, hogy száradjon
a falazat. A pályázat másik része a templom süvegét érinti, mert
belülről megvizsgálva kritikus állapotban van a torony fából
készült szerkezete. Ez egy fontos épület-statikai munka, amit
nem szabad halogatni.
Idősek Otthona
Az Idősek Otthona fejlesztéséhez vidékfejlesztési program
pályázatán nyert a város 10 millió forintot, ehhez 2 millió
forint önerőt kell biztosítanunk. Ebből az összegből napelemes
rendszer lesz telepítve a város tulajdonában álló épület tetejére. A
pályázat részeként a konyha eszközei is teljesen megújulnak. Új
gázzsámolyok, univerzális daraboló-, szeletelő- és hámozógépek,
főzőedények, étkészletek és más konyhai eszközök segítségével
készül hamarosan a finom étel az Idősek Otthona konyháján.
Középen Herczeg Zsolt és Vida Tamás, a két szomszédos
település, Mezőtúr és Túrkeve polgármestere.

Szolgáltatásfejlesztés
Mezőtúr gesztorálásával két EFOP-os pályázaton is forrást
Petőfi iskola épületeinek felújítása és energetikai programja. nyertünk a helyi humánszolgáltatások fejlesztésére. A pályázatok
segítségével igyekszünk pszichopedagógust, logopédust,
A többi fejlesztés után érdeklődtem, s a Petőfi iskola felújítása
kapcsán Vida Tamás elmondta, hogy a két épületre három szociális munkást foglalkoztatni két éven át. Iskolásaink számára
pályázatot kellett összehangolni, ami nagyon összetett előkészítő matematikai, idegen nyelvi foglalkozások nyílnak meg, továbbá
feladatokat és komoly koordinációt igényelt a városvezetéstől. A olyan ösztöndíjprogramok, melyekre általános iskolás kortól
közbeszerzéseknek bonyolult az ügymenete, különböző irányító egészen a felsőoktatásban tanulókig pályázhatnak a fiatalok.
és ellenőrző hatóságok vizsgálják. Nem a városvezetésen és nem Ez utóbbi pályázatok kiírásáról októberben dönt a képviselőa kivitelezőn múlott, hogy az iskola felújítása nem kezdődött testület. Ebből a pályázatból tudjuk finanszírozni a kismamaklub
működését, továbbá egészségnapok, nyugdíjas rendezvények,
el a nyáriszünet elején, de mint látható szépen haladnak a
munkálatokkal. Az időjárás is nekünk kedvez, ami különösen testvérvárosi találkozók és más helyi rendezvények
fontos most a Kossuth úti épület tetőfelújítása során. A Petőfi téri megvalósítását is. Némi eszközbeszerzésre is mód nyílik, így 5
térfigyelő kamerát és közterületi wifi szolgáltatáshoz szükséges
épületre felkerült a szigetelés és már a színezést is megkapta.
berendezéseket is tudunk vásárolni.
Érdekességként említette a polgármester úr, hogy sok régi
felvételt tanulmányoztak, hogy milyen volt az épületek eredeti
arculata, de a fekete-fehér fotók nem árulják el az épület színét.
Az egyik helyszíni bejárás alkalmával bukkant rá az első réteg
festékre azon a kibontott részen, ahol annak idején áttörték a
falat a gázkonvektorok kivezetései miatt. Rétegről rétegre, ahogy
lefejtettem, lehetett látni az eddigi színeket – mondta Vida Tamás.
Manapság színkódok vannak, de annak idején ennek a színnek
a neve „Mária Terézia sárga” volt itt a Nagykunságban, ahogy
Kereszti Roland lelkész úrtól megtudtam. A fiúiskolát 1860-ban a
túrkevei református egyházközség építette, ezért reméltük, hogy
a korabeli presbitériumi jegyzőkönyvekben írtak a színezésről.
Ez a kis régészeti kutatás és a városképet meghatározó szép
épületeink megóvásának szándéka járul hozzá ahhoz, hogy a
Petőfi iskola épületei visszanyerjék eredeti pompájukat.
Ezzel együtt meg fog felelni a modern energetikai feltételeknek,
sokkal gazdaságosabb, komfortosabb és szebb lesz kívül-belül.
– mondta polgármester úr és hozzátette: hozzávetőlegesen 450
millió forintot költünk az iskolaépületekre, ami körülbelül annyit
jelent, hogy diákonként valamivel több, mint egy millió forintot
fordítunk az oktatási körülmények javítására. Ez olyan kimagasló
összeg, ami példa nélküli a város életében.

Piactér – vidékfejlesztési pályázat
A másik projekt, amit a vidékfejlesztési keretből nyertünk,
a piactér megújulását szolgálja. Ez másik, mint a TOPos „Zöldváros program”, abból a fedett piaccsarnok fog
megvalósulni és a liget parkosítása, szépítése. Ez az újabb
forrású fejlesztés a piac jelenlegi helyszínét érinti: elbontjuk az
összes betonasztalt, mert megértek rá. Helyére olyan asztalokat,
padokat helyezünk le, amik több funkciósak, állítható, lehajtható
kialakításúak. Piacnapokon asztalként, egyéb napokon pedig
ülőpadként funkcionálnak. Továbbá a vízelvezetés megoldása,
burkolat kicserélése, s mindez úgy, hogy az összes fa megmarad,
mert a természet védelme mellett fontos az árnyékos, ligetes
hangulat. 52 millió ez a beruházás, melyből közel 9 millió az
önerő.
Itt fontos megjegyezni, hogy az utóbbi pár évben már tudtunk
pályázati, fejlesztési céltartalékot elkülöníteni, ami hatalmas
eredmény ahhoz képest, hogy a város kasszája üres volt, amikor
átvettem. Ez a céltartalék kimondottan az pályázati önerő,
terveztetés, műszaki ellenőrzés és egyéb járulékos feladatok
finanszírozására való.

Megköszöntem polgármester úrnak a gyors helyzetjelentést
és nem próbálkoztam több kérdéssel, ugyanis látszódott a
Templom állagmegőrzése
Polgármester úr a református templom felújításáról is beszélt: testbeszédén, hogy menni kell, dolgozni kell tovább…
80 millió forint jut Túrkevére a templom állagmegőrzése
Erdei Gyula főszerkesztő
céljából egy konzorciumban megvalósuló pályázatból. A víz és
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Idősek Napja 2018
Szeptember 30-án a Madarász Károly Művelődési Házban
köszöntötte az Önkormányzat, az Idősek Napja alkalmából
városunk 95 éves és idősebb polgárait valamint az 50. házassági
évfordulójukat ünneplő párokat.
A résztvevőket köszöntötte Kovács Sándor országgyűlési
képviselő, Vida Tamás polgármester és Szabó Attila önkormányzati
képviselő, az Idősek Otthona igazgatója. A legidősebb polgárok:
95 évesek: Nagy Miklósné, Lénárt Károlyné, Kovács Lajos,
Farkas Sándorné; 96 évesek: Kovács Julianna, Szabó Lajosné;
98 évesek: Szabó Károlyné, Balogh Sándor, Nagy Margit;
99 évesek: Debreczeni Lajos, Piszár Jánosné és Szabó Pálné,
közülük a legidősebb Szabó Pálné, aki ez év szeptember 3-án már
be is töltötte 99. életévét.
A köszöntésen Nagy Miklósné és Szabó Pálné voltak jelen, a
többiek egészségügyi okok miatt nem tudtak eljönni, őket Vida
Tamás polgármester úr és Szabó Attila képviselő úr külön meg

fogja látogatni. Az ötven éve házasok közül a Túrkeve újságban
megjelent felhívásra, hét pár jött el a rendezvényre: Kinczel István
és Kinczel Istvánné, Szilágyi Sándor és Szilágyi Sándorné, Fábián
Sándor és Fábián Sándorné, Balla Sándor és Balla Sándorné,
Simon Lajos és Simon Lajosné, Simon János és Simon Jánosné,
D. Nagy István és D. Nagy Istvánné.
A köszöntések után Poór Péter és Rózsás Viktória fergeteges
hangulatú műsora következett, ahol a közönség is önfeledten
énekelte a klasszikus slágereket. A rendezvényt pezsgős koccintás
és kellemes hangulatú beszélgetés zárta. Köszönjük minden
kedves vendégünknek, hogy megtisztelték a rendezvényt.
Az ünnepelteknek jó egészséget és boldog életet kívánunk!
Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház
és Városi Könyvtár igazgatója

Nagy Miklósné köszöntése

Szabó Pálné, városunk legidősebb lakója

Kinczel István József és Kinczelné Pabar Ilona
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Szilágyi Sándor és Szilágyiné Nagy Margit

Fábián Sándor és Fábiánné Kohári Ilona

Balla Sándor és Balláné Garaguly Margit

Simon Lajos és Simonné Köteles Piroska

Simon János és Simonné Kiss Terézia

D. Nagy István és D. Nagyné Csillag Erzsébet

Az Aranylakodalmukat ünneplő házaspárok
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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019.
Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve 2019. évre Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Túrkeve
Város Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
1. felsőoktatási hallgatók számára a 2018/19. tanév második és a
2019/20. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat)
2. felsőoktatási tanulmányokat először kezdeni kívánó fiatalok
számára („B” típusú pályázat)
A részletes feltételekről, tudnivalókról a pályázati kiírásban
tájékozódhat!
A pályázati kiírás 2018. október 3-tól letölthető a www.turkeve.
hu honlapról vagy átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal fsz.
10-es irodájában és a Titkárságon.
A pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges
az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak

a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe.
A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, papíralapon, a megjelölt
kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A pályázat benyújtásának helye:
Túrkevei Polgármesteri Hivatal
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
(fsz. 10-es iroda vagy az emeleti Titkárság)
A pályázatok 2018. december 6-ig kerülnek elbírálásra. A
döntésről az önkormányzat az EPER-Bursa rendszeren keresztül
elektronikusan értesíti a pályázókat.
Túrkeve Város Önkormányzata

Különleges adomány a Finta Múzeum számára
Különleges adománnyal gazdagodott Túrkeve város napján a Finta
Múzeum gyűjteménye. Bánkiné Tátray Éva négy Finta Gergely
szobrot adományozott az intézmény számára. Az adományozó két
évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a múzeummal, de az átadásra
csak most került sor, mivel Olaszországban él és betöltötte a
95. életévét. Finta Gergellyel annak élettársán, Népesy Luca
színésznőn keresztül került kapcsolatba, akinek közeli barátnője
volt. Az 1940-es években gyakran találkoztak. A művész tervezte,
hogy elkészíti Tátray Éva portréját is, de a halála miatt erre már
nem került sor. Népesy Luca ebben az időszakban ajándékozta
neki a szobrokat, melyek közül kettő a saját portréja. A kapcsolat
azonban megszakadt közöttük az ötvenes években. Ennek
ellenére a szobrokat féltve őrizte lakásában mostanáig, amikor
átadta a Finta Múzeum munkatársainak. Ő az utolsó még élő
személyek egyike, aki még ismerte személyesen Finta Gergelyt.
Különleges adományát és az általa közölt információkat a Finta
Múzeum ezúton is szeretné megköszönni.

Kovács Győző emlékei Túrkevén – megnyitottunk

Budapesti és szegedi helyszíne után Túrkevére vándorolt a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)
“Győző győzött” című kiállítása Kovács Győzőről, az idén
50 éves Neumann Társaság legendás főtitkáráról. Az időszaki
tárlatot Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója nyitotta
meg szeptember 28-án, péntek délután, a Finta Múzeum Vadász
Pál Kiállítótermében, mely ebben az évben látogatható.

A megjelenteket Kapás János Zsolt, a múzeum igazgatója
köszöntötte, egyben megköszönte az NJSZT nyitottságát a
Múzeummal való együttműködésre. Alföldi István szerint
bámulatos, hogy egy olyan múzeum, egy olyan művészet- és
történelempártoló közösség, mint a Finta Múzeumé, mennyit tud
tenni egy város megbecsüléséért.
Alföldi István – bár Mezőtúron volt katona, s így a Nagykunság
nem ismeretlen számára – először járt Túrkevén, s nagyon mély
benyomást tett rá a város hangulata és az, ahogy a város híres
szülötteinek, kiemelten a Finta szobrász „triumvirátusnak” az
emlékét ápolják.
2011-ben Kovács Győzőt is elhívta, hogy előadást tartson a
társadalom informatizálásáról. Az idős informatikus óriási
kedvvel jött, szokásához híven körbefényképezte közönségét, s
persze az előadás után a város gasztronómiai csemegéjét, a kevi
birkapörköltet is megkóstolta. Tweedzakós alakja és pompás
előadása emlékezetes élmény, melyet szerencsére a Túrkeve
Televízió is megörökített.
Forrás: https://bit.ly/2Nxu0Ab
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Chorda kórus 25 éve
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi
tevékenységét…”
A Chorda kórus tagjai 25 éve indulnak zenével az életbe,
s műsoraikkal bearanyozzák mindannyiunk napjait. A
negyedszázados évforduló kapcsán Szíjártóné Kun Zsuzsa
karvezetővel beszélgettünk, aki 23 éve állt a kórus élére:
-Amikor felkértek, hogy vedd át a kórus vezetését, milyen
érzésekkel fogadtad a megkeresést?
Számomra ez egy óriási szakmai kihívás volt, hiszen előtte
még sosem foglalkoztam felnőtt csoporttal, pár évvel korábban
már volt egy kezdeményezésem a Petőfi iskola tantestületében.
Szerettem volna egy vegyes kart létrehozni, de néhány próba után,
az akkori férfi kollégáim azt mondták, hogy ha énekelni támadna
kedvük, akkor inkább a megszokott ” törzshelyükre” mennek
nótázni. Ezek után nem próbálkoztam, kórusalapítással. Amikor
megkerestek a vezető nélkül maradt kórustagok, én többször
nemet mondtam, majd mégis elmentem a kijelölt időpontra. A sok
kedves, bizakodó tekintet azt sugallta, hogy maradnom kell.
-Régebben a Petőfi Iskolában mindig működött gyermekkórus.
Ma hogyan állnak ehhez a gyerekek?
Éneket tanítani nem könnyű feladat manapság, különösen nehéz
a serdülők körében, akik a szorongás és mutálás problémájával is
megharcolnak. A közösségek szeretik az énekórákat, felüdülést,
kikapcsolódást várnak tőle. A tananyagtartalmakat azonban
nem mindig, a népdalokat szívesen megtanulják, de mindig
kérdés marad, hogy miért nem tanulunk modernebb populáris
zenét. Kodály azt mondta, hogy a kultúra értékét az idő és
a nép dönti el. Valóban a mély kultúrából a magas kultúráig
hosszú út és átmeneti műfaj vezet. Minden ember maga dönti
el, hogy a Negro vagy a Mozart-golyó-e a kedvence. Nekem
mindkettőt meg kell kóstoltatnom a tanítványaimmal, hogy aztán
szabadon vásárolhassanak majd, ha felnőnek. Sajnos a tanulók
szabadidejükben nem a Mozart-golyót kóstolgatják, sokuknak
lehetőségük sincs rá! Óriásit változott a világ, a virtuális
szabadság a zene területén is irányíthatatlan lehetőségek tárházát
kínálja. Az elmúlt 5 évben már csak alkalmi ének- csoportokat
tudok néhány próbára becserkészni, amikor valamilyen ünnepi
műsort kell készítenem.
-Mi a különbség egy gyermek és egy felnőtt kórus vezetése
között?
Gyakorlatilag ugyan az a szakmai kihívás, csak a gyermekeknél
sokkal játékosabban kell megközelíteni egy darab megtanítását.
Sajnos ma már azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember
megszólalni sem szeret nyilvánosan, nem hogy énekelni! A jó
éneklés alapja a helyes légzéstechnika elsajátítása, ami hosszú
folyamat, mert mindenki azt gondolja, hogy ez egy velünk
született természetes adottság. A hangképzés a következő lépés,
a gyermekek erre sokkal nyitottabbak, a felnőttek unalmas
tréningnek tartják. A kórusok vezetésénél meghatározó, hogy
mennyire ismerik a tagok a kottát. Egy zenetagozatos iskolában
ez nem annyira nehéz, mint a kottát nem ismerő amatőr csoport
esetében. A heti 1 énekóra nem elegendő ahhoz, hogy kottát
olvasó nemzedéket neveljünk. Az én kórusomban is csak 3-4 fő
ismeri a hangjegyek titkát, mindent hallás után kell megtanítanom.
A felnőttek esetében már az életkor is meghatározó, hiszen a
hangmagasság mélyebb regiszterben erőteljesebb, teltebb, ezért
már nem mindig sikerült egy darabot eredeti hangmagasságban
megszólaltatni. A felnőttek már kialakult személyiségjegyekkel
rendelkeznek, nehezebb elfogadtatni, befogadtatni új műveket,
esetleg új stílusokat megszerettetni. Az egészségügyi problémák,
asztmatikus tünetek, hangszalagok elhasználódása, a hang
fényességének az elvesztése is nehezíti a kórusvezető munkáját.
-Miért lett „Chorda Kórus” a nevetek?
Sokáig Városi kórus néven szerepeltünk, nekem ez túl
személytelen volt. Én voltam az ötletgazda, javaslatokat kértem
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a tagoktól. Nem volt igazán olyan jól csengő név, ami mindenki
tetszését elnyerte volna. Fogtam a zenei lexikont és addig
bogarászgattam, míg ráakadtam a „húr” szó görög eredetű
kifejezésére. A következő próbán megkérdeztem a lányoktól,
hogy mi „egy húron pendülünk-e” a vox humana húrh/emberi
hang húrján?
Így lett a nevünk: Chorda, ami természetesen a Korda testvérek
szülővárosában nem volt egyértelmű, többen kérdezték, hogy
miért írjuk így a nevünket. Most 25 év után, már szinte minden
túrkevei, a kórusmunkánkat ismerő lakos tudja, hogy nevünk a
húr szó, görög jelentéséből származik.
Ezek után tartottunk egy névfelvételi ünnepélyt, amelyen
megjelent a nagytekintélyű Budai Péter karnagy úr, aki szeretettel
gratulált, és biztatott bennünket a további, sikeres kórusmunkára.
Az akkori polgármester úr Németh István, egy nagyon emlékezetes
estet szervezett számunkra, amelyre mindig emlékezni fogunk.
-Szakmailag mi jelentette a kar fennállása alatt a legnagyobb
kihívást?
A legnagyobb kihívást a többszólamú kórusművek megszólaltatása
jelenti, különösen akkor, ha egy szólamban nincs elegendő
tag. Mindig célom volt a négyszólamú éneklés megvalósítása,
a legemlékezetesebb darab Kodály: Lengyel László c. műve,
amelyet a martfűi minősítő versenyen adtunk elő. A sok munka
meghozta a gyümölcsét, arany minősítést kaptunk.
A testvérvárosi találkozókon való bemutatkozás is mindig
újabb kihívást jelentett, hiszen igyekeztünk az adott nemzet
nyelvén megszólalni, a lengyel és az ukrán nyelv szépségei sok
gyakorlást igényeltek. Mindig szívesen gondolok vissza Szurcsik
Pista bácsi nyelvóráira, ahogyan próbálta a csoportot lengyelül
megszólaltatni. Nagy szeretettel emlékezünk azokra a különleges
fellépésékre, amelyeket Dr. Szabó Zoltán polgármester úr kultúra
iránti elkötelezettsége biztosított számunkra.
-Mit tartasz a legnagyobb sikereteknek?
Legnagyobb siker az, hogy még 25 év után is aktívan együtt
maradtunk. Nem is sikerről beszélnék, inkább legemlékezetesebb
pillanatokról. Mélyen beívódott a lelkembe a 2000-ben előadott
István, a király c. rockopera bemutatása, amelyet 4000 ember
nézett meg az augusztus 20-ai ünnepségen. Sohasem fogom
elfelejteni a Stefánia palotában történő fellépésünket a Magyar
Kultúra Lovagjainak köszöntésén, az egyik legfennköltebb,
legemelkedettebb emlékünk. De nagyon szívesen emlékezünk
a nagyszalontai Magyar Házban történő bemutatkozásunkra is,
annyi meghatott, könnyes tekintetet máshol még nem láttam.
Minden fellépés „legnagyobb siker” számunkra, ha meg tudjuk
tölteni a nézőteret, legalább is a kórussal mi így éljük meg. Úgy
gondolom, hogy nagyon sok önálló estet, rendezvényt tudnék
sorolni, amire most nincs elegendő tér.
-Mit tartasz negatívumnak (ha volt egyáltalán ilyen)?
Egy művészeti csoportot, mindig a fellépések lehetősége tart
életben. Az utóbbi években csökkent a felkérések száma, ezért mi
magunknak kell, hogy megteremtsük az alkalmakat.
-Melyik díjatokra vagy vezetőként a legbüszkébb?
Minden elismerésre, amelyet kaptunk. Ezüst és arany minősítés,
2001-ben megkaptuk a Túrkeve Város Szolgálatáért elismerést,
jómagam pedig ugyan ebben az elismerésben részesültem 2000ben.
-Milyen nehézségek adódtak a kórus életében, működésében?
Nehézségeink csak szakmai téren vannak, kiegyetlenített lett a
kórus összetétele. 25 éves nagylány lett a kórus és nagymama a
kórustagok nagyobbik része. Így szaporodott az altosok száma
és elfogyott a mezzo. A kórust elhagyók nagy része is mezzo
szólamú volt. A 30 főről 20 főre csökkent a létszám, de ez már
több éve maradandó. Így legnagyobb gond a többszólamúság
megvalósítása.

TÚRKEVE

Kultúra

2018. OKTÓBER

-Fennállásotok alatt voltak-e segítők, szponzorok?
A 25 év során mindig voltak segítőink, legszorosabb partnerünk a
művészeti megoldásokban az Egres Kis Lajos néptánccsoport és
vezetőjük Dittrichné Szegő Hedvig, az Ifjú Tehetségek Társulata,
az Egressy Béni zeneiskola tanárai, állandó zongorakísérőnk:
Zádor Izabella, vagy fiatal tehetséges zenészeink, olyan sokan
vannak, hogy nem szeretnék senkit kihagyni, így neveket nem
említek. Támogatóink nélkül nem tudtuk volna megvalósítani
terveinket, köszönet illeti a mindenkori polgármestert, képviselőtestületet, a művelődési intézmény dolgozóit, a Finta Múzeum
munkatársait és a Korda Vince iskola tanárait. Legtöbbet a Petőfi
iskola vezetésének köszönhetünk, hiszen ingyenesen biztosítják
részünkre a próbalehetőséget és a fellépési alkalmakat is.
-Nehéz-e összetartani a közösségeteket?
A zene, az együtténeklés örömén túl, közösségformáló hatású,
amely szórakoztat, gyógyít, nyugtat és stresszt old. A kórus egy
második családot is jelent számunkra, ahol várnak, hiányolnak,
segítenek bennünket, és kellő figyelemmel kísérjük egymás életét
is. A lányok gyakran mondogatják, hogy a próbákon a közösségi
életet is élik. Természetesen a fellépések, rendezvények mozgatják
is motiválják a célt. Az ének, a zene, gyakran az elfojtott
gondolatainkat is közli, a ki nem mondott szavak helyett. Ha az
ember jól kiénekli magát, megkönnyebbül, elfelejti a baját. Mi
együtt sírunk, együtt nevetünk, és együtt örülünk. Ezt az érzést
igazán csak az élheti meg, aki egy közösségben hosszabb időt
töltött már el. A kórus hetente próbál, a mi életünkben ezek a kedd

esték nagyon fontosak. A tagok gyakran kisgyermekeikkel vagy
éppen az unokákkal jelennek meg, ha nincs, aki vigyázzon rájuk.
Reméljük, hogy a gyermekeink és unokáink jelentik majd az
újabb kórusnemzedéket. Örömünkre vannak új, fiatal tagjaink is.
Itt szeretném családjainknak külön megköszönni a megértést, az
önzetlen segítségnyújtást, ahogyan igyekeznek jó értelemben”
szolgálni” a mi fejlődésünket, közösséggé való összetartásunkat.
-Milyen új műsorral lepitek meg és mikor a túrkevei
közönséget?
A 25. éves jubileumi évet egy három rendezvényből álló sorozattal
ünnepeljük meg, az első karácsonykor volt, A Betlehem csillag
üzenetét adtuk elő a moziban, a második egy önálló szervezésű
Szenes Iván dalest volt tavasszal, ahol a tagok a szólóénekes
tudásukat is megmutathatták, a harmadik záró rendezvényünket
novemberre tervezzük, amikor majd a 25 év dalaiból kötünk egy
színes zenei csokrot.
Köszönjük a lehetőséget, Kodály Zoltán bölcs gondolatával
hívjuk közönségünket koncertjeinkre:
-Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is. Nem sokat
ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán
mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia,
amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd csak
igazán: Örvendjen az egész világ.” (Kodály Z.)
Kívánom, hogy sok-sok esztendeig induljatok zenével az életbe,
s aranyozzátok be saját és közönségetek napjait! Köszönöm a
beszélgetést!
Farkas Rozália

Tanítványainkkal emlékeztünk....

Ülő sor balról jobbra: Tóth Piroska, Kelemen Éva, Ábrahám Katalin. Tanáraink: Tóth Andrásné, Győri Józsefné, Pólya Pálné, Laki
Piroska, Finta Kálmán, Deli István. Álló sor balról jobbra: Árvai András, Szabó Róza, Szoboszlai Katalin, Sugár Margit, Szitás Ilona,
Zsílka Ilona, Ónodi Lajos, Tóth Terézia, Pataki Mária, Vajda Ilona, Finta Sándor, Pálfi Róza, Kádár Terézia.
50 éves általános iskolai osztálytalálkozó 2018. augusztus 4.
Az 1968-ban végzett 8.a osztály létszáma 47 fő volt. Jelen voltak
19-en, sajnos már nem lehetnek jelen 10-en, valamint 18-an nem
jelentkeztek.
A kellemesen együtt töltött délutánt és estét azoknak a lelkes,
társaikat szerető szervezőknek köszönhetjük, akik 5 évenként
vállalják a találkozó szervezésének nem könnyű feladatát.
Köszönjük: Vadászné Tóth Piroskának, Darvasiné Vajda Icának,
Ferencné Tóth Terikének, Finta Sándorné Terikének és Finta
Sanyinak a töretlen lelkesedéssel végzett munkáját. Az osztály
régi diákjai szeretettel őrzik elhunyt tanáraik és társaik emlékét.
Kedves osztályfőnökük volt 5. és 6. osztályban Ivánné Mihalik
Magdolna tanárnő 7. és 8. osztályban Debreczeni Sándor tanár
úr.

A találkozó kedves eseménye volt, hogy a párhuzamos
osztályba járó Gaálné Juhász Judit megkérte a szervezőket,
hogy évfolyamtársai találkozóján részt vehessen, mert saját
osztályukban még nem sikerült találkozót szervezni érdeklődés
hiányában. Itt nagyon jól érezte magát. 50 év alatt sok szép
élménnyel lett gazdagabb mindenki, amit szívesen osztottak meg
egymással és velünk.
Szép és jó emlékként őrzik az iskolás éveik alatt történteket. Ma
már nyugdíjas éveiket töltik, gyönyörködnek az unokáikban és
segítik a nevelésüket.
A finom vacsora elfogyasztása után elköszöntünk egymástól jó
egészséget és minden jót kívánva, bízva a következő
viszontlátásban!
Megköszönve az osztály figyelmességét, szeretettel:
Győri Józsefné tanárnő
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Hírek a Petőfiből
izgalmas felfedezéseket tesznek szűkebb és tágabb környezetük
világában, kirándulásokon,
megfigyeléseken mélyíthetik
el a tudásukat. Szeptember elején, egy sikeres pályázatnak
köszönhetően több osztályunk is erdei iskolázott.
A gyönyörű őszi időben különleges hangulatú jutalomkiránduláson
vett részt iskolánk 1-8. évfolyamáról 45 diák, a kísérő tanáraikkal
együtt. A megvalósításhoz szintén egy sikeres pályázat, illetve
a Petőfi Diákegyesület nyújtott támogatást. Az élménytúra főbb
állomásai voltak: a Veresegyházi Medveotthon és a Vácrátóti
Botanikuskert.

Iskolánk történetében jelenleg a legnagyobb felújítási és
korszerűsítési munkálatok folynak, miközben szeptember 3-án
becsengettek a 2018/19-es tanévre.
Erre az időre a város több intézménye nyitotta meg kapuit
előttünk, ily módon is segítve az oktató-nevelőmunkánkat. Az új
helyszíneken töretlen lendülettel folyik a tanítás és tanulás. Ezúton
is köszönjük a város intézményeinek a kedves fogadtatásokat.
A tanítás-tanulás folyamata mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
tanítási órákon kívül is diákjaink szemléletformálására, a tanulói
kompetenciák fejlesztésére, szem előtt tartva a hagyományok
ápolását és a személyiségfejlesztést is.
Az elmúlt pár hét eseményeiből szeretnénk néhányat bemutatni a
Túrkeve Újság Olvasóinak.
Sokéves hagyomány nálunk, hogy alsóbb évfolyamos osztályaink
ERDEI ISKOLÁBAN töltenek egy hetet. A tananyagon túl

Szeptember utolsó péntekjén néhány hetedikes és nyolcadikos
tanulónk a Ványais diákokkal együtt Budapesten, a ,,Szakmák
Európa-bajnoksága” 2018-as helyszínén járt. A kétévente
megrendezésre kerülő háromnapos programnak az idén a
HUNGEXPO adott otthont. Összesen hét hatalmas pavilonban
mérhették össze tudásukat az egyes szakmák legjobbjai, a magyar
fiatalok például most 26 szakmában. A nézők egészen közelről
figyelhették a versenyző diákok munkáját, de tilos volt hozzájuk
szólni. A zsűri eközben árgus szemekkel nézte és pontozta
őket. Az eredmény kihirdetése után hatalmas taps és ováció
következett. Az egyes helyszíneket naponta többezren keresték
föl, főként pályaválasztás előtt álló diákok, akik az ország minden
tájáról érkeztek, akár csak mi, közel ötvenen, Túrkevéről. A
rendezvényen kiállítások, szakmai fórumok is várták a hazai és
külföldi diákokat, érdeklődőket és szakembereket.
Retterné Gyenes Erika

Túrkevei diákok a CineFest filmfesztiválon
Sándor születésének 124. évfordulója alkalmából megrendezett
,,Túrkevei Filmmogul” című programra.
A Magyar Hollywood Tanács az elmúlt években versenyeket,
majd országos döntőket szervezett valamely híresség
szülővárosában diákok számára, ily módon is ráirányítva a
média, a filmesek, filmszeretők figyelmét ezeknek a különleges
embereknek az életútjára.
Az idei évtől az őszi, Miskolcon megrendezésre kerülő
nemzetközi filmfesztivál egyhetes programsorozatának egyik
állomása lett az az országos döntő, amelyre egy túrkevei csapat
is meghívást kapott.
Örömmel, de megilletődve készültünk kisvárosunkból a vörös
szőnyegre lépni.
A zsűri neves operatőr, filmrendező, és más filmes szakemberekből
állt. Mindenki nagyon közvetlenül és nyitottan állt ehhez a
A fotón a hátsó sor balról jobbra: Csuka Fanni, Árvai Réka Judit, találkozóhoz. Érződött, hogy szakmájuk alapja a másokkal,
Bokor Balázs, első sor: Zsemberi Gabriella és Retterné Gyenes Erika most éppen a tizenévesekkel folytatott kommunikáció. A hosszú
A 2016-ban megalakult Magyar Hollywood Tanács fő célkitűzése vetélkedő minden feladata valamilyen módon kapcsolódott
a magyar gyökerekkel rendelkező filmes hírességek, főként a hollywoodi magyarokhoz és filmsikereikhez. A nem kis
a Hollywoodban alkotók emlékének megőrzése, életüket és kreativitást igénylő megoldások igazi csapatmunkát igényeltek.
munkásságukat példaként állítva a mai fiatalok elé. A Tanács Bepillantást nyertünk a filmzenék, a díszletek, trükkök világába
is, abból a korszakból, amikor még nem is hallott a világ a
munkatársai és különösen a vezetőjük, Bokor Balázs – egykori
diplomata, főkonzul – megszállottként dolgoznak azon, hogy a számítógépek által megvalósítható képi és zenei lehetőségekről.
Bár csapatunk nem jutott be az első három helyezett közé –
hírességek szülővárosaival folyamatosan kapcsolatot tartsanak, a
akiknek egyébként filmes tábor a jutalmuk – mindannyian
világ elé tárva, honnan is indultak ezek a kiválóságok.
Ennek szellemében került sor tavaly szeptemberben, a Magyar fantasztikus időutazáson vettünk részt, egy igazi ÉLMÉNY volt
ez a nap.
Hollywood Tanács, Túrkeve Város Önkormányzata és a Túrkevei
Retterné Gyenes Erika
Finta Múzeum szervezésében Túrkeve híres szülöttjének, Korda
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Erdei iskola - Petőfi
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolában 2018. szeptember 17-20-ig
valósultak meg az erdei iskola programjai.
Ezen programokat a gyermekek érdeklődésének és életkorának megfelelően
állítottuk össze, amiben szerepelt mesefeldolgozás (A kesztyű című magyar
népmese meghallgatása, dramatizálása és feladatmegoldás), erdei olimpia – sorés sportversenyek, közösségépítő játékok; látogatás a helyi természetvédelmi
egyesülethez: Hotek-erdő, ahol az ürgékről hallgattunk meg előadást és bejártuk
a tanösvényt. Legnagyszerűbb programunk a Túrkevei Élmény- és Strandfürdő
területén a strandolás volt.
Programjaink az osztálytanítók és a napközis kollégák, pedagógiai asszisztens
közreműködésével valósultak meg.
Az erdei iskola igazán építő jellegű volt gyerekeknek és tanítóknak egyaránt.
Alkalmunk volt még jobban megismerni a gyerekeket.
A jó hangulatú pillanatok létrejöttét köszönjük az iskolavezetésnek; Túrkeve
Termál és Élményfürdő Apartman, Szálló és Kemping - Gyógyfürdő Kft.-nek;
Hellas Falatozó – Tóth Tofi Tibornak; apró kedvességeket, nyalánkságokat a
szülőknek és közel 60 db maroklabdát Kántorné Bíró Emíliának.

Torockóra kirándultak a 7-es Refisek
2018. augusztus 25-én egy szombati reggel 4:50-kor gyülekező
volt a Kossuth Lajos úton. Nagy örömmel vártuk a buszt és a
kétpói 7. b osztályt. Úticélunk Torockó volt.
Miután elfoglaltuk helyünket a buszon és elindultunk, utunk során
csodálatos órákat éltünk át. A határon túl gyönyörűszép tájaknak
voltunk szemtanúi. Torockóra érkezve nagy örömmel foglaltuk el
szállásunkat.
Érkezés után elindultunk, hogy megmásszuk a Székelykövet.
Két és fél óra múlva már fent is voltunk. Fent megpihentünk,
gyönyörködtünk a szép kilátásban, majd szép lassan indultunk
vissza a faluba. Vacsora után játszottunk és mentünk aludni.
Másnap reggeli után elmentünk, hogy felfedezzük a tordai
sóbányát. Sétálgattunk és részt vettünk sókóstolásban is. A bánya
vásárterén volt lehetőségünk ajándékot venni, utána indultunk

vissza, mert a következő állomás a Tordai-hasadék volt.
Nem tudtunk teljesen elmenni a végéig, mert elkezdett esni az
eső. Miután visszaérkeztünk a faluba, Horváth Viktor tanár úr egy
nagyszerű játékkal készült nekünk.
Másnap reggel egy kicsit szomorúan csomagoltunk össze,
mivel elérkezett a hazaindulás ideje. Útközben megálltunk még
Kolozsváron is, ahol kellemes időt töltöttünk ismét. Meglátogattuk
Mátyás király szülőházát és megtekintettük a város főterén lévő
híres lovasszobrát.
Hétfőn, koraeste érkeztünk meg Túrkevére. Nagyon jól éreztük
magunkat. Sajnáltuk, hogy ilyen hamar vége lett ennek a szuper
kirándulásnak.
Vincze Sára
7. a osztályos tanuló

Refisek a Bárka táborban
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
40 tanulója nyert lehetőséget, hogy a Magyarországi Református
Egyház által szervezett Bárka táborban részt vegyen.
A balatonszárszói tábor ideje alatt a foglalkozásokon, programokon
keresztül olyan életre szóló élményeket élhettek át gyermekeink,
amelyek hatására magabiztosabbakká, nyitottabbakká váltak,
javult az önértékelésük.
A strandolás és hajózás mellett a Kalandok és Álmok Szakmai
Műhely élménypedagógiai foglalkozásai, közös játékok, énekek,
tánc, tűzzsonglőrök és Pápai Joci fellépése tette emlékezetessé ezt

a hetet a Balaton partján.
Szabóné Debreczeni Ildikó
pedagógus
Deák Gréta Eszter 8. osztály:
„Nagyon tetszett a tábor. Sok új élményt és barátot szereztem. A
már meglévő barátainkkal is szorosabbá fűzte a kapcsolatainkat.
Rengeteg izgalmat és örömöt éltünk át. A programok világa
nagyon színes volt. Köszönöm, hogy részt vehettem benne; ez
egy életre szóló élmény volt számomra.”

Refis hírek
Hasznosul a haszontalan…
A szeptemberi hulladékgyűjtés ideje alatt 10.849 kg
hulladék átvételére került sor. Az abból származó bevételt
az osztályközösségek használhatják fel. Köszönet a
szülőknek, támogatóknak!
(foto: Simon Beáta)
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Nyitás Németország felé
szakképzésre. Szakmai alap- és továbbképzéseket végeznek az
ipari ágazatban. Képzéseik között megtalálható többek között az
autóipari technikus, az autószerelő és az informatikus képzés is.
Jelenleg 150 tanár és több mint 4500 diák jár az intézménybe.
A német oktatási rendszerben a részmunkaidős képzés jelentős
szerepet tölt be, csaknem 3700 diák tanul intézményükben
munkáltatója által.

A KSZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája immáron 22 éve minden évben pályázik az
Erasmus+ programra, amelynek keretein belül diákjaink egy
hónapos külföldi szakmai gyakorlaton vesznek részt.
2018..szeptemberétől új partnerkapcsolat kiépítésére került
sor. Pardi Sándor főigazgató úr, Asztalos Csilla igazgatónő,
Garaguly János gyakorlati oktatásvezető, Nádudvari István
szaktanár, valamint Kisné Barát Janka pályázati referens vette
fel a kapcsolatot a németországi BBS Brinkstrasse szakképző
iskolával Osnabrückben, valamint a kisújszállási Präzi Hungária
Kft. németországi anyavállalatával Everswinkelben, ahol
tanulóink szakmai gyakorlatukat tölthetik.

A kisújszállási vállalat 1948 óta gyárt szállítócsigákat és
termékeket a mezőgazdasági gépiparnak. 1995-ben sor került a
privatizációra és átnevezésre
Contarex Agrotechnika Kft-re, majd 1998-ban felvásárolta a
PRÄZI GROUP, a PRÄZI-FLACHSTAHL AG leányvállalata.
A vállalatnál folyamatos bővítésekre került sor, a főtevékenység
a szállítócsigák gyártása mellett az aratógépekhez való
forgó alkatrészek gyártása. A Vogel&Not Talajtechnika Kft.
megvásárlásával fenntartja a cég a növekedést a mezőgazdasági
gépgyártásban és a szállítórendszerek terén is. 2017. július 1-je
óta a két vállalat Präzi Hungária Kft. néven együttesen folytatja
sikeres tevékenységét.
A küldöttség tagjai betekintést nyertek a német oktatási rendszerbe,
illetve megismerhették a gyakorlati hely kínálta lehetőségeket.
A cégvezetés célja, hogy elősegítse iskolánkban a szakemberképzést, ezzel a jövőben munkalehetőséget biztosítva számukra.
Iskolánk számára nagyon fontos, hogy minél több tanuló számára
tudjuk biztosítani a lehetőséget az Erasmus + pályázaton történő
részvételen, minden szakmacsoportban.
Benczéné Szabó Gabriella

A német iskola nagy hangsúlyt fektet a modern, jövő-orientált

Lelki Egészség Világnapja
Ha meg kellene határoznunk az egészség fogalmát, a legtöbben
valószínűleg arra gondolnánk, hogy az az egészséges ember,
aki semmilyen betegségben nem szenved. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint azonban az
egészség fogalma túlmutat a betegség hiányán, sokkal inkább „a
teljes testi, lelki és szociális jóllét állapotát” érthetjük rajta. Ahogy
ezt a szervezet definíciójában is kiemeli, az emberi jóllét alapvető
eleme a mentális egészség. Ennek megfelelően a lelki egészség
megfogalmazása során szintén nem csak a mentális betegségek
hiánya értendő, hanem egy olyan „jólléti állapotra gondolhatunk,
amelyben az egyén felismeri saját képességeit, meg tud küzdeni
a mindennapi életben általánosan előforduló stresszfaktorokkal,
produktív munkavégzésre képes és hozzájárul a közösség
működéséhez”.
A téma fontosságát felismerve a Lelki Egészség Világszövetsége
(WFMH) 1992 óta tartja október 10-ét a Lelki Egészség
Világnapjának. A szervezet célkitűzései között szerepel, hogy
kihangsúlyozza a lelki egészség megőrzésének jelentőségét,
illetve a mentális és érzelmi zavarok megelőzését, valamint azon
személyek megfelelő ellátását, felépülésének segítését, akik
valamilyen hasonló betegségben szenvednek. A világszövetség
minden évben egy-egy kiemelt témával foglalkozik, korábban
többek között szerepelt a depresszió, a krónikus betegségek, a
skizofrénia és a gyermekek mentális egészségének kérdésköre
is. Az idei év fókusza a „fiatalok mentális egészsége a változó
világban”.
Ez a korosztály napjainkban ugyanis hosszú időket tölt
a számítógép előtt ülve, az internetet böngészve, ahol
számos negatív hatással találkozhatnak, például erőszakos
videojátékokkal, internetes zaklatással. Szintén kiemelendő a
fiatalok körében a világszerte növekvő szerhasználat vagy az
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öngyilkossági gondolatok, kísérletek megjelenése, valamint az
énképhez, önértékeléshez kapcsolódó bizonytalanságok. Ezen
kívül több komoly mentális betegség is fiatal felnőttkorban
kezdődhet, azonban ebben a korosztályban még keveset tudnak
ezekről a zavarokról. Így mindenképpen fontos, hogy felhívjuk
a figyelmet arra, hogy a serdülők, illetve a fiatal felnőttek milyen
nehézségekkel nézhetnek szembe. Ugyanis míg a fizikai, testi
panaszokra, problémákra azonnal megoldást és ellátást keresünk,
a lelki tüneteinkkel kevésbé vagyunk hajlamosak segítséget
keresni. És bár a mentális betegségek területe még kevésbé
feltérképezett része az orvoslásnak, bizonyos ismeretekkel és
képességekkel már rendelkezünk ahhoz, hogy csökkentsük a
lelki betegségek okozta nyomást és terhet az abban szenvedők
számára, legyen szó felnőttről, fiatalról vagy kisgyermekről.
Merjünk beszélni a kétségeinkről, félelmeinkről, esetleges
problémáinkról, hiszen lelki jóllétünk is legalább annyira fontos,
mint fizikai egészségünk!
Mint már arról korábban is beszámoltunk, idén szeptemberben
alakult meg városunkban a Lelki Egészség Központ, amelynek
célkitűzései azonosak a Lelki Egészség Világszervezet céljaival.
A LEK a továbbiakban különös figyelmet fog fordítani arra,
hogy mindenki számára érthető formában tájékoztatást nyújtson
a mezőtúri kistérség lakosai számára a lelki a lelki egészség
témakörébe tartozó jelenségekről, ill. a leggyakrabban előforduló
lelki betegségekről.
Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427
Tóth Rita, okleveles pszichológus
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TVSE Kick & thai box szakosztály

Olaszországban, Jesoloban került megrendezésre a világ
legnagyobb kick-box szövetségének a W.A.K.O világszervezet
cadet és junior korosztályos Világbajnoksága 2018. szeptember
15-23. között. Az összesen 65 ország részvételével zajló
eseményen 1800 utánpótlás korú versenyző vett részt, ezáltal ez
lett a sportág történelmének eddigi legnagyobb létszámú ifjúsági
világversenye. Nagy megtiszteltetés volt a szakosztályunk
részére, hogy az idei évben is beválogattak az éves teljesítménye
alapján egy versenyzőnket a nemzeti válogatottba, Ádám Sándor
személyében. “Sanyika” K1 kategóriában képviselte szakosztályát,
szülővárosát és Magyarországot a válogatott színeiben. A verseny
előtt egész nyáron tartó kőkemény edzés, majd Vépen, a válogatott
számára megrendezett egy hetes edzőtáborban történt intenzív
felkészülés a világbajnokságra. A világbajnokságon 11 fő került

összevonásra a -63,5 kg-os súlykategóriában. Idén a sorsolás
nekünk kedvezett, mivel Sanyika előnyerőként és egyetlen
magyarként, a legjobb nyolc közé kerülve már rögtön a második
fordulóra készülhetett.
A legjobb négy közé jutásért egy görög versenyzővel kellett
mérkőznie, aki előző napon kiütéssel nyert indonéz ellenfelével
szemben. Sanyika a meccsen végig irányítva, technikailag a
görög fiú felett állva magabiztos pontozásos győzelmet aratott,
így bejutott a legjobb négy közé, ahol egy orosz ellenfél várta. A
mérkőzést követően sajnos a jobb térde megsérült, nem tudott a
lábára állni. Emiatt a másnapi helyosztóra nem tudott felmenni a
kötelek közé, így a megosztott 3. helyen zárta a világbajnokságot.
A magyar válogatott összesen 19 arany, 17 ezüst és 28 bronzérmet
nyert a világbajnokságon. Nagyon nagy öröm, hogy az egyetlen
versenyzőnk bronz érmével hozzájárulhatott ahhoz, hogy a magyar
válogatott a 2. helyen zárta a világbajnokságot Oroszország
mögött az éremtáblázaton. Hatalmas teljesítmény ez egy vidéki
kissráctól, aki mára felnőtt a feladathoz, és világszínvonalon is
helyezést tudott elérni egy ilyen versenyen. Beérett a belé fektetett
munka, melyet vérrel és verejtékkel ötvözve, szabadidejét
felhasználva áldozott a küzdősportba. Szeretnénk köszönetet
mondani a támogatásért és a versenyzőnkbe fektetett bizalomért
a TVSE elnökségének, a Szebik 2001 Kft. ügyvezetőjének,
Szebenyi László Úrnak, a Magyar Kick-Boksz Szövetségnek, a
válogatott edzőinek Rehák Györgynek és Papp Attilának.
Bíró László és Hajós Sándor edzők
TVSE kick & thai-box szakosztály

Egy régi új sport Túrkevén
úszótanfolyam végére, de ezeken az edzéseken elsajátítják a
további három úszásnemet, ti.: gyors, hát, pillangó.
-Itt van vége a folyamatnak?
-Távolról sem. Miután megtanuljuk a technikát, sok időbe
telik azt gyakorolni, illetve most már eljutottunk arra a szintre,
hogy versenyeken is megméretettjük magunkat. Voltunk már
Diákolimpián illetve a Széchy Tamás országos emlékversenyen.
2018. január 1-én csatlakoztunk az Invictus úszó-és vízilabda
szakosztályhoz, így további bajnokságokon tudunk részt venni.
-Sokan járnak úszni?
-Szerencsére egyre több szülő gondolja úgy, hogy fontos a
mozgás a gyermekek életében és szép számmal vannak diákok.
Vannak kisebbek, akikkel az alapoktól kezdjük, de vannak, akik
több éve járnak hozzám. Ők két, két és fél kilométert leúsznak
egy-egy edzés alatt.
-Mikor vannak az edzések?
-Kedden, szerdán és csütörtökön öttől. A strand vezetőivel
Sok szó esett már a Túrkeve újság hasábjain a város vezető
sportágairól és azok sikereiről, legyen az foci, kézilabda egyeztettünk, hogy az ősztől tavaszig tartó időszakban a
vagy judo, de még nem írtunk az úszásról. Pár évvel ezelőtt a nagymedence két sávját rendelkezésünkre bocsátják. Nyáron
természetesen az uszodában vagyunk.
középiskola fiatal testnevelő tanára elindította az úszásedzéseket.
-Mik a jövőbeli terveitek?
Vincze Mihályt kérdezem:
-Kettős a cél, egyrészről megtartani az edzések fitnesz jellegét,
-Hogy indult el az egész?
hogy aki mozogni szeretne, az is bártan jöjjön. Másrészről a
-Néhány anyuka megkeresett, hogy a már úszni tudó gyerekeinek
megtanítanám-e a többi úszásnemet is? Igen mondtam, diákok további versenyeken részt tudjanak venni.
-Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. A családodnak nagyon
egyeztettem a strand vezetőivel és elkezdtük az érdemi munkát.
jó egészséget kívánok, neked pedig kitartást és további lendületet
-Mit értesz érdemi munka alatt?
-A gyerekek általában a mellúszásig jutnak el egy nyári a munkádhoz.
Vad Viktória
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Sakkhírek
Hagyományos évadnyitó sakkbajnokságot rendezett Kisújszállás
szeptember 16-án. A 24 fős mezőnyben 5. helyen Deák Lajos,
8. helyen pedig Bogár Attila végzett. A versenyt Cozma Callini
Adrián mesterjelölt nyerte.
Őszi sakkbajnokságot rendezett Martfű szeptember 29-én. A

4 csoportban 40 játékos között a túrkevei sakkozók figyelemre
méltó eredményeket értek el: Ratkai Róbert 2., Bogár Attila, Rácz
Ticián és Nagy Hunor Levente 3., Tóth István pedig 4. helyen
végzett.
Sipos Sándor klubvezető

IN MEMORIAM TISZA ISTVÁN
beszélgetésre került sor. Szóba kerültek jó- rossz történetek,
vidám dolgok és sérelmek. Mégis, ilyenkor kis csalódottságot
éreztem szavaiban. Hiányolta a volt munkatársak, a még élő foci
csapattagok látogatásait, a városi sportvezetés érdeklődését. A
korának megfelelő közérzettel múlatta nyugdíjas napjait. Ám az
élet múlandó. 2018. július 27-én rövid betegség után Tisza István
észrevétlenül, csendben végleg elment közülünk.
1932. február 7-én született Budapesten. Mivel édesapja, Tisza
Sándor budapesti labdarúgó volt, így a papát edzésekre-meccsekre
elkísérve hamar a focipályák közelébe került. Élsportoláshoz
alkalmas fizikuma, kitartó munkabíró képessége és játékszeretete
miatt fiatalon felfigyeltek labdarúgó tehetségére. Így a sorkatonai
szolgálatát is már a focihoz igazítva, a mezőtúri honvédhoz került
1952-ben. A következő évtől kezdve már a túrkevei focicsapatban
rúgta a labdát, ahol csapattársaival, Kórizs István, Herczegh
János (Kánesz), Bordács Jenő (Kuszi) és Kállai Lászlóval nagy
sikereket értek el a Kevi szurkolók örömére. Ekkor ismerkedett
meg egy fiatal túrkevei lánnyal, Luka Ilonával, akivel 1955.
október 29-én házasságot kötött. Két gyermekük született,
Ilona és István. Labdarúgó csapatunkban minden poszton
tudott játszani. Volt kapus, játékos. Játékvezetői, versenybírói
„A honvédségtől leszerelve Budapesten több neves labdarúgó
csapat is hívott vissza. Pénzt-sikert utazást ígértek. Én viszont képesítéssel rendelkezett. Az aktív időszak végeztével nem volt
feleségemet, gyermekeimet a biztos AFIT munkahelyet, és hát rest felvenni a rendezői karszalagot, és hogy a meccs végére kész
legyen a birkapörkölt, forgatni a bográcsot. 1953-tól városunk
persze a nélkülözhetetlen lételememet a focit választva 1953-ban
meghatározó, kiemelkedő labdarúgója volt, amit 2000-ben a
Túrkevén telepedtem le. A hosszú évek során szeretett családom
Túrkeve város sportjáért oklevéllel ismertek el. Élete végéig
türelmesen kezelte az én labdarúgó mániámat, ami bizony soksok szabadidőmet vette igénybe.” 2016 nyarán így kezdett őszinte, szívből jövő szurkolója volt focicsapatunknak.
Pista bácsi! Igaz sportbaráti szeretettel búcsúzom Öntől.
el mesélni Tisza István, a futballtörténelmünk Túrkeve című
film második részében a vele készített riport elején. Ekkor, a Nyugodjon békében! Emlékét a Futballtörténelmünk Túrkeve
című film második részében is megőrizzük.
szellemileg nagyon is toppon lévő, térd problémáival küzdő Pista
bácsi, már nem tudott lakásából önállóan kimozdulni. Minden
Bartha József
találkozásunk alkalmával fergeteges visszaemlékezésekre,

Megemlékezés Miléné Herczegh Elviráról, csoporttársunkról

Csak pár évvel ezelőtt, mint teljesen
kezdő varró kíváncsiság által vezérelve
csatlakozott
a
Kreatív
Öltögető
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csoportunkhoz. Akkor kapott varrógépet,
akkortájt ismerkedett a varróvilággal.
Mindig tanítottuk, bíztattuk és dicsértük,
hogy kedvét lelje ebbe a hasznos időtöltéses
elfoglaltságban. Úgy is lett. Hétről hétre
egyre jobban fejlődött, szebbnél szebb
munkákat tudott felmutatni, melyek
tükrözték színes egyéniségét, világra
való nyitottságát. Gyorsan beilleszkedett
csoportunkba. Jött velünk kiállításokra,
szakmai napokra.
Igyekezett lépést tartani azokkal, akik
már több éve foltvarrtak. Szorgalma
és kreativitása által hamar felzárkózott
munkáival.

Úgy érezzük, hogy ez a hobby kicsit
segített a hétköznapokban a betegsége
elején elirányítani a figyelmet fájdalmairól.
Hosszú és fájdalmas út vezetett számára a
békesség és nyugalom felé.
Sajnáljuk, hogy másodszor veszítettünk
el egy értékes, ügyes csoporttársunkat.
Most már ketten ügyeskedhetnek az égi
szakkörön.
Nyugodj békében Elvira. Búcsúznak tőled
a Kreatív Öltögető csoport tagjai.
Nagyné Panyi Judit
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Tűzoltósági hírek

f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről.
Augusztus 9-én jelzés érkezett, mely szerint a Kece-kabai
részen gaz, avar ég. Kiérkezésünk után egy „D” sugárral és
kéziszerszámokkal beavatkoztunk és a mezőtúri hivatásos tűzoltók
segítségével a kb. 10 hektáros égő területet eloltottuk, megvédve
ez által megközelítőleg 50 db körbálát. Augusztus 11-12-én került
megrendezésre első alkalommal a Tuning találkozó a strandfürdő
területén, ahol rendezvénybiztosítás mellett tűzoltó bemutatóval
színesítettük a programokat. Augusztus 14-én 19 órakor jelzés
érkezett, mely szerint az Állomás utcában a Kevi-Snack Kft.
tároló helyisége ég. Kiérkezésünk után megállapítottuk, hogy az
főépülettel egybe épített féltetős tároló alatt raklapok, csomagoló
anyagok és selejt hulladéktermék kb. 100 négyzetméteren lángol.
Az egység egy „D” sugárral a tűz terjedését megakadályozta, majd a
mezőtúri kollegák segítségével a tüzet eloltottuk. A kár meghaladja
az 50 millió forintot. Augusztus 16-án, 23-án és 30-án az SMR
Hungary Kft-nél voltunk helyismereti foglalkozáson, majd az
utolsó napon egy szituációs begyakorló gyakorlaton vettünk részt.
Augusztus 19-én 20:18–kor jelzés érkezett, mely szerint a Dózsa
György utcában egy Opel típusú személygépkocsi villanyoszlopnak
ütközött, majd azt követően árokba csapódott. Az egység kiérkezést
követően a gépjárművet áramtalanította, az autóban egy személy
utazott, aki a járművet önerőből elhagyta, könnyű sérüléseket
szenvedett, a mentősök kórházba szállították. A villanyoszlopban
jelentős kár keletkezet, melyet az áramszolgáltató munkatársai
kicserélnek. Augusztus 20-án jelzés érkezett, mely szerint a Mintakertben gaz, avar ég kb. 300 négyzetméteren. Kiérkezést követően
egy „D” sugárral és kéziszerszámokkal az egység beavatkozott és a
mezőtúri kollegák segítségével a tüzet eloltottuk. Augusztus 30-án
az SMR Hungary Kft. tűzjelzője bejelzett, az eset téves jelzés volt.
Szeptember 2-án jelzés érkezett, mely szerint a Bocskor kertben a
lovarda melletti területen gaz, avar ég. Kiérkezésünk után az egység
egy „D” sugárral és kéziszerszámokkal beavatkozott és a kb. 500
négyzetméteres területet eloltotta, az eset kár nélküli. Szeptember
3-án 17 órakor jelzés érkezett, mely szerint a Balára vezető út
mentén összerakott gally-csomók, illetve gaz, avar ég. Az egység
kiérkezést követően egy „D” sugárral és 2 db kéziszerszámmal a
tüzet eloltotta, ami kb. 300 négyzetméteren égett. Szeptember 4-én
a délutáni órákban kérték segítségünket az István király utcába
ahol egy kamionról siló szóródott az útra, a leszóródott silót erőgép
segítségével a járműre visszaraktuk, az utat lemostuk, a forgalmi
akadályt megszüntettük. Szeptember 8-án az SMR Hungary kft
Családi napján vettünk részt, ahol rendezvény biztosítás mellett
a látogatók megtekinthették a gépkocsink málháját, illetve a
kisebbek beülhettek az tűzoltóautóba, valamint felpróbálhatták
a védőruházatot is. Szeptember 8-án a túrkevei strandfürdő
kérte segítségünket a főépületük homlokzatának lemosásában.
Szeptember 22-én 16:16-kor jelzés érkezett, mely szerint a
kisújszállási országút mentén gaz, avar ég. Kiérkezésünk után egy
„D” sugárral és két kéziszerszámmal a kb. 15 négyzetméternyi
területet eloltottuk, anyagi kár nem keletkezett. Ugyan ezen a
napon 22:09-kor ismét jelzés érkezett, mely szerint a kuncsorbai
országút mentén tarló ég. Kiérkezésünk után megállapítottuk,
hogy összehúzott gaz, avar, szemét ég kb. 80 négyzetméteren. Az
egység egy „D” sugárral és két kéziszerszámmal a tüzet eloltotta
az eset kárnélküli. Szeptember 28-án 15:30-kor jelzés érkezett,
mely szerint a kuncsorbai országúton közepes méretű fa úttestre
dőlt, forgalmi akadályt képez. Kiérkezést követően az egység
egy láncfűrésszel és mentőkötéllel, valamint kéziszerszámmal
avatkozott be, forgalmi akadályt megszüntettük. Szeptember 29-én
9:43-kor jelzés érkezett mely szerint, a kuncsorbai országúton újabb
nagyméretű fa kidőlt, félpályás útzárat képez. Kiérkezést követően
az egység egy motoros láncfűrésszel és két kéziszerszámmal az
útakadályt megszüntettük. Szeptember hónapban az óvodákban a
tűzriadó gyakorlatot is elvégeztük, valamint a közösségi szolgálatos
gyerekek a laktanyában elkezdték letölteni a kötelező szolgálatukat,
mely az érettségi vizsgájuk feltétele, a nálunk szolgálatot teljesítő
gyermekek megismerkednek hivatásunkkal, illetve segítik az
állomány munkáját.
Október 1-től a tűzgyújtásra vonatkozó jogszabályt szeretném a

lakossággal ismertetni az alábbiakban:
Túrkeve Város Önkormányzata 22/2008. ( X.22.) sz. rendelete a
környezet védelméről
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv.
16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII. tv. 46. § (1)
bekezdés c.) pontjában, valamint a 48. § (3) bekezdés b.) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
„V. fejezet 11.§
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
(1)
Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban
annak hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem
lehetséges, elszállításáról intézkedni kell.
(2)
Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben
kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem
lehetséges.
(3)
Égetni csak megfelelően kialakított helyen a tűzvédelmi
előírások betartása mellett lehet.
(4)
Avart és kerti hulladékot közterületen égetni TILOS.
(5)
Az égestés belterületen október 1. és április 30. között,
szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet
10:00- 18:00 óra közötti időszakban a hét minden napján, vasárnapot
és ünnepnapot kivéve.
(6)
Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást
– vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – meg kell
szüntetni. „
Megértésüket ezúton is köszönjük!
Fűtési szezon – óvatosságra intünk minden lakost!
A szénmonoxid-mérgezés megelőzésére, valamint a tüzelő- és
fűtőberendezések karbantartására hívnám fel a lakosság figyelmét
a fűtési szezon miatt. A „csendes gyilkosként” is emlegetett szénmonoxid szervezetre gyakorolt hatása könnyen összetéveszthető
egyéb betegségek tüneteivel. Szédüléssel, hányingerrel és
fáradtsággal jár, de halálos kimenetelű is lehet. Aki a mérgezés
tüneteit észleli, azonnal hagyja el az érintett területet, menjen friss
levegőre, és hívja a tűzoltókat. Ne sajnáljunk néhány ezer forintot
kiadni OKF által bevizsgált szénmonoxidjelző készülékért, hiszen
életünket mentheti meg.
Kéménytüzek és kátrányosodás
Az utóbbi években – visszatérve a hagyományos szén és fatüzelésre
- egyre gyakrabban találkozunk a kémények kátrányosodásával,
kéménytüzekkel. Néhány tüzelési tanácsot fogadjanak el jobbító
szándékkal! Ahhoz, hogy tüzet gyújthassunk gyúlékony anyagra,
gyulladási hőmérsékletre és oxigénre – továbbiakban levegőre
– van szükség. A tüzelőberendezésben begyújtás után jelen van a
tüzelő anyag, melyhez a szükséges levegőt biztosítani kell. Ezt a
célt szolgálja a tüzelőberendezésen található alsó ajtó, csappantyú,
stb. Gyakorlati tapasztalat az, hogy a gyakori tüzelőanyag pótlás
elkerülése miatt a hő-termelő berendezés tűzterét – úgy mondva
– jól megrakják, a tüzelőanyag begyúlása után a levegőbeáramlószerkezetet elzárják, mondván ne égjen le hamar, vagy ne fűtse túl
a rendszert. Ezzel kezdetét veszi az úgynevezett kátrányosodás. A
levegő hiánya miatt az égés nem tökéletes, a tüzelőanyag nem tud
elégni. A füstgáz hőmérséklete nagymértékben csökken, ezáltal
a kémény üzemi hőmérséklete is csökken, azaz lehűl, a lehűlt
kéményben a lehűlt füstgáz a kémény oldalára lecsapódik. A
tökéletlen égés miatt el nem égett tüzelőanyagból korom és kátrány
rakódik le a kéménytest felületére. Nagyobb hideg esetén, amikor
fokozott fűtést kell alkalmazni / nem zárjuk el a levegőnyílást / a
nagyobb hőhatástól a füstcső betorkollásánál keletkezett hő miatt
a lerakódott kátrány meggyullad, ami tovább égve kéménytűzhöz
vezet.
A begyulladt kéményt házilag ne kezdjük el oltani! Minden esetben
hívja a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös
vagy 112-es segélyhívó számon!
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
S ör ö Tib
s o rpk.
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„Együtt Könnyebb” daganatos betegek Klubja 115.
„A léleknek is, akárcsak a pataknak és a növénynek, esőre van
szüksége, noha másfélére; reményre, hitre, az élet értelmére!”
(Pauló Coelho)
ÉRTESÍTÉS
Ezúton tisztelettel értesítünk, hogy tervezett programunkat
2018. október 17-én szerdán délután 15 órakor tartjuk a
KEVE ÉTTEREMBEN!
Program:
- A daganatos betegségek lelki vonatkozásai! Előadó: Havas
Magdolna a Mezőtúri Egészségfejlesztési Iroda klinikai szak
pszichológusa.
- Kötetlen beszélgetés, tea-délután meglepetésekkel.
Simon Ferenc ROSZ elnökségének tagja
egyuttkonnyebb2@freemail.hu
EGy.: Természetesen Feri bácsi, bele tesszük az újságba!
Egyúttal hadd kérjem már meg, hogy áruljon el részleteket erről
az előadásról.
Simon Ferenc: Havas Magdolna pszichológus fog nálunk
bemutatkozni egy előadással. Mezőtúron voltam egy
megbeszélésen és ott mutatták be nekem a hölgyet. Beszélgettünk
és megkérdeztem, hogy lenne-e lehetősége és kedve Túrkevére
jönni előadást tartani. Kérdezte „mikor”, megbeszéltünk egy
időpontot és pont ma (2018.10.08) telefonáltak a Mezőtúri
Egészségfejlesztési Irodától, hogy „Feri bátyám, akkor tuti az
időpont?” Tuti! Mert most voltam a Nyugdíjas Klub rendezvényén
és a meghívókat szétosztottam. Meghívtuk a nyugdíjasokat,
a mozgáskorlátozottakat és meghívtam egyéb olyan helyi
szervezeteket, akiknek van affinitása arra, hogy meghallgassák.
És így nyitunk kaput a többi szervezet felé. Reméljük általuk
sikerül szélesebb körben is felkelteni az érdeklődést.
EGy.: Kaput nyitni. Ön miért nyitott kaput más emberek,
sorstársak felé?
Simon Ferenc: Fontos, hogy az emberek megosszák a
tapasztalataikat, hogy megadják az esélyt a segítségnyújtásra,
mind önmaguk, mind mások felé. A hölgyek jellemzően

nyitottabbak az ilyen témákra, a férfiak viszont sokszor már csak
akkor fordulnak orvoshoz, ha nagy a baj. Felhívnám figyelmüket,
hogy ne halogassák el az egészségüket megtámadó “gyilkos kór”
jeleit, forduljanak orvoshoz, ha bármilyen elváltozást észlelnek és
járjanak rendszeresen szűrésekre. A rendezvényeinken szoktunk
mérni vérnyomást, koleszterint, vércukrot, de beszereztem
PSA tesztcsíkot is, amivel kimutatható a prosztata elváltozása
- egy csepp vérből 10 perc alatt megvan az eredmény, ebben is
segíthessük férfi társainkat!
A Feleségem és Én túléltük a rákot. Évek óta panaszmentesek
vagyunk, szeretném, ha minél többen megélnék ezeket a
“pillanatokat”!
Sokat gondolkodtam a megoldásokon. Ez
ösztönzött és megalapítottuk az „Együtt Könnyebb” túrkevei
daganatos betegek klubját, később csatlakoztunk az Rákbetegek
Országos Szervezetéhez, melynek immár elnökségi tagja
vagyok. Ezáltal több lehetőséghez juttathatok több betegtársat
is. Természetesen, ha élnek a lehetőségeinkkel vagy azt igénybe
veszik.
Mottóm? „Ép testben ép lélek!” És ezt senki más nem tudja a
gyakorlatban megvalósítani, mint mi magunk, az emberi psziché,
az emberek önmagukkal való foglalkozása. Szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt a foglalkozásainkra. 2018 október 17én 15 órakor a KEVE ÉTTEREMBEN tartandó rendezvényünkre
is.
Ebben az évben novemberben egészségnapot tartunk szűrésekkel
egybe kötve, decemberben lesz a „mindenki neve napja” és az
évzáró rendezvényünk.
Mint említettem, korábban széles ismeretségi körünk teszi lehetővé
az érdemi munkánkat, mivel a Debreceni Urológiai Klinikával,
a Szolnoki MÁV Kórház Urológiai Osztályával, a Mezőtúri
Kórházzal és Egészségfejlesztési Irodájával tartjuk a kapcsolatot
és Ők adják azokat az előadókat, akik friss ismeretekkel adnak
tájékoztatást a minket érdeklő kérdésekre.
A klubunk segítője Eliason James Amerikából Túrkevére jött
urológus professzor.
EGy.: Köszönjük a meghívást és jó egészséget kívánok, valamint
erőt e-nagyszerű feladat folytatásához.
Fizetett hirdetés

Szabó Pálné 99 éves
Talán még a csillagok is
ünnepelni mennek
ezüst-fehér Hold fényébe
szépen felöltöznek
tündér lányok víztükrére
hullámfodrot varrnak
szél úrfiak falevéllel
táncolni akarnak
milyen csodaszép ez a nap
ugye Te is érzed
mosolygós az egész világ
köszöntenek Téged

Szabó Pálné 99. születésnapja alkalmából Boldog szülinapot kívánunk!
Gyermekei, unokái és dédunokái és azok családja.
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ma éjjel majd Rád találnak
csodatévő álmok
én addig is szeretettel:
Boldog szülinapot kívánok!
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Ingyenes nyelvoktatás

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

Kovács Judith ismét ingyenes nyelvoktatást indít hátrányos
helyzetű gyermekek számára.
Helyszín: Városi Könyvtár,
Időpont: minden kedden 16-tól 17 óráig.
Első alkalom: 2018. október 16, kedd 16 órától.
Angol és német nyelv tanulására van lehetőség,
részletek megbeszélése a helyszínen.

MEGHÍVÓ
Kemence építés a Minta-kertben – Önkéntes nap
A Giligán Egyesület meghívja Önt és kedves családját a 2018.
október 14-én (Vasárnap) 10:00 órától kezdődő Önkéntes
napra, ahol a Minta - kertben található csőszházban leomlott
kemencének a helyreállítása megy végbe. A rendezvény a
„A túrkevei Minta - Kert közösségépítése, fejlesztése” című
programunk keretein belül valósul meg.
Program:
10:00 - 10:30 Rövid ismertető a programról
10:30 - 12:00 Önkéntes munka, kemence építés a gyakorlatban
12:00 - 13:00 Ebéd
13:00 - 16:00 Folytatódik az önkéntes nap
Várunk mindenkit, aki segíteni, tanulni vagy informálódni
szeretne!
Tisztelettel: Giligán Egyesület

Fizetett hirdetés

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
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