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• Pályázati felhívások
• Petőfi iskola felújítása
• Túrkevei nyomdászat...

• Sulis hírek
• Vár a tűzoltóság!
• Egészségügy
• Hírek, információk

A TARTALOMBÓL

Consolatio 
 

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, 

álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk 

csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk 

a végtelenség. 
 

Emlékük, mint a 
lámpafény az estben, 
Kitündököl és ragyog 

egyre szebben 
És melegít, mint 
kandalló a télben, 

Derűs szelíden 
és örök fehéren. 

 
Szemünkben tükrözik 

tekintetük még 
S a boldog órák drága, 

tiszta üdvét 
Fölissza lelkünk, 

mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, 
szűz gondolatként.

Juhász Gyula
Fotó: Márton József
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2018. NOVEMBERNemzetiünnep

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
idei évfordulójának ünnepi programjait 
„Forradalmi”  Rock  Koncert  nyitotta  meg 
2018. október 19-én három zenekar: a 
Decadence, a Nemzeti Hang és a Monokini 
Rock Band fellépésével a Művelődési 
Házban. 

A Szabadság Napja- Október 23. 

Decadence

Nemzeti Hang

Monokini

Nemzeti Hang:
Októberi szél

Van úgy ötven éve már,
A bágyadt őszi napsugár
Szívünkben lángra kapott

Égetni rőt csillagot.
Parittyánkból kő suhant,

Góliát térdre zuhant,
És a rosszak újra félték a Magyart.

Apám így mesélte el:
“Fiam, tudtam menni kell,
Talán vissza sem jövök,

De csak így lehet szebb jövőd.”
És egy eltiport kis nép

Büszkén felszegte fejét,
Láncot tört, béklyót zúzott a holnapért.

’56 őszén még a szél is másként zúgott,
Tengernyi szenvedésből felcsapott az ár.
’56 őszén lyukas zászlónk égre kúszott,

Leomlott a vörös kártyavár.

Aztán tankok gördültek,
Nem nézték, hogy kit ölnek.

Júdás lelkű árulók
Eladták az országunk.
Száz és ezer anya sír
Haza nem tért fiakért,

És egy világ nézte az ömlő Magyar vért.

November terrorja jött,
Aki tudott elszökött.

Szívünkben bús éjszaka,
Nekik nincs többé haza.

Magyarország sírba szállt,
Szögesdróttal körbe zárt,

S a szabadság többé vissza nem talált.

’56 őszén még a szél is másként zúgott,
Tengernyi szenvedésből felcsapott az ár.
’56 őszén lyukas zászlónk égre kúszott,

Leomlott a vörös kártyavár.

Fo
tó

: K
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TÚRKEVE 2018. NOVEMBER Nemzetiünnep

Október 23-án a Református Egyházközség tartott ünnepi 
istentiszteletet, majd a Városházán volt megemlékezés. A városi 
ünnepségen  Török  Róbert  önkormányzati  képviselő,  a  Petőfi 
Sándor Általános Iskola igazgatója tartott ünnepi beszédet, 
emlékezett a szabadságért küzdő fiatalokra, „jampecekre”. 

Márai Sándor: Óda a pesti Sráchoz 
Ó, hányszor mondtuk kézlegyintve

Ezek a mai gyerekek
Elfajult korcsok, silány utódok

Üresek, léhák, Jampecek.
De aztán...aztán csodák jöttek
Soha nem látott szép napok,

És mit mi megtenni nem mertünk,
A jampec fegyvert ragadott.

Könnyes szemekkel vallom mostan,
Hősök vagytok, nem jampecek
Ősz fejem lehajtom csendesen,
-Bocsássatok meg gyerekek...

Ezután Vida Tamás polgármester úr köszöntötte Ladányi Gyulát, 
aki  a  Magyar  Honvédség  feladatai  megvalósítása,  támogatása 
érdekében végzett munkájáért a Honvédelemért Kitüntető Cím 
I. fokozatát kapta Magyarország honvédelmi miniszterétől.
Ezután a Pesti Zenés Színpad művészeinek előadása következett. 
A műsorban, prózában, versben és dalban idézték meg a 
forradalmi napokat, énekeltek szabadságról és hazaszeretetről. A 
műsor nagyon szép és felemelő volt, köszönhetően a három kiváló 
művész:  Eszlári  Judit  és Alagi  János  énekművész  és  Jegercsik 
Csaba színművész tehetséges előadásának. Az ünnepség a Petőfi 
téri 1956-os Emlékkőnél koszorúzással zárult.
2018. november 11-én, vasárnap 16 órától, Benkő Péter kétszeres 
Jászai Mari-díjas színművész előadásában az 50-es évek napjait, 
azok  hangulatát  idézi  majd  meg  „Jávor  Pali  nagy  mulatása” 
c.  előadásunk  a  Korda  Sándor  Színházteremben.  A  program 
ingyenes lesz, kérjük jöjjenek el, legyenek részesei Önök is ennek 
a színházi élménynek!

 Kovács István
A Madarász Károly Művelődési Ház

 és Városi Könyvtár igazgatója

Fotó: Gyarm
atin é Forgács Éva
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2018. NOVEMBERFelhívás

A pályázat célja:
Helyi ösztöndíjprogram működtetése, ösztöndíj nyújtása a 
településen élő tehetséges és szociálisan rászoruló középiskolás 
tanulók,  valamint  a  településen  állandó  lakcímmel  rendelkező 
felsőoktatási hallgatók  részére, akik tanulmányaik mellett 
aktív  tagjai  a  helyi  közösségnek,  és  akikre  büszkék  lehetnek  a 
településen élők.

A pályázók köre:
Túrkeve  Város  Önkormányzata  az  EFOP-1.5.3.-16  kódszámú 
projekt alapján helyi ösztöndíjpályázatot hirdet azoknak a 
településen  állandó lakcímmel rendelkező tehetséges, szociálisan 
rászoruló  tanulóknak,  akik  a  helyi    középiskolában  tanulnak  és 
aktív  tagjai  a  közösségnek.  Pályázatot  nyújthatnak  be  továbbá 
azok a településen állandó lakcímmel rendelkezők is, akik 
felsőfokú  tanulmányaikat  jó  eredménnyel  végzik  és  emellett  a 
helyi közösség életében aktív  szerepet vállalnak.

A pályázati támogatás időtartama, mértéke:
Az ösztöndíj a 2018/19-es tanév 10 hónapjára kerül megítélésre 
annak a szociálisan rászoruló fiatalnak, akit az önkormányzat által 
kinevezett „ad hoc” bizottság a pályázó tanulmányi eredményei, 
közösségi  szerepvállalása  ,  elismerésre  méltó  iskolai-,  sport-, 
kulturális-,  szakmai  stb.  eredményei,  teljesítménye  alapján  arra 
méltónak talált. 

A pályázat két tanéven keresztül kerül kiírásra. 
Az  ösztöndíj  mértéke  5  000-10  000  Ft/hó  közötti  összeg,  a 
pályázók számának és a rendelkezésre álló pályázati keret 
függvényében.
Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat az EFOP-1.5.3.-16-
2017-00048 azonosító számú
„Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” 
”című  projekt pályázati forrásból biztosítja.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Pályázni    hiánytalanul  kitöltött  pályázati  űrlap  és  a  pályázati 
felhívásban megjelölt kötelező és egyéb mellékletek  benyújtásával 
lehet. 
A  pályázati  űrlap  letölthető  a  www.turkeve.hu  honlapról  vagy 
átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10.sz. irodájában és a 
Titkárságon.

A pályázati űrlap az alábbi kötelező mellékletekkel együtt 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül.

Kötelező mellékletek:
1. Önéletrajz, benne 
•az elért eredmények bemutatása (iskolai- ,kulturális-, sport- stb. 
versenyek, vetélkedők) , 
•a közösségi szerepvállalás leírása, (diákönkormányzat, 
cserkészet, önkéntesség stb.)
•a település érdekében kifejtett tevékenység bemutatása,
•az adott tanévre vonatkozó vállalások, tervek számbavétele, 
•a család szociális körülményeinek rövid bemutatása, a szociális 

rászorultság indoklása. 
2. Legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.
3. A megjelölt szociális rászorultságot  igazoló okiratok másolata 
( pl. orvosi igazolás másolata tartós betegségről, a szülők 
munkanélküliségének igazolása, testvérekről iskolalátogatási 
igazolások stb.)
4. Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
5. Lakcímkártya másolata.
6. Bizonyítvány/ leckekönyv - másolat ( a 2017/18-as tanévben 
elért tanulmányi eredményről)

Egyéb benyújtható mellékletek:
1. Nyelvvizsga- bizonyítvány másolata
2. Tagsági igazolás ( helyi civil szervezet, kulturális-, 
sportegyesület, művészeti együttes stb.)
3.  Kiemelkedő  eredményeket,  teljesítményt  igazoló  oklevelek, 
emléklapok másolata, fotók stb.

A pályázat beadásának határideje: 
2018. november 16. (péntek) 12:00 óra

A pályázatot zárt borítékban kérjük eljuttatni a Túrkevei 
Polgármesteri Hivatal 
( 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) Titkárságára.
A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat az „ad hoc” bizottság bírálja el 
pontozási rendszer alapján. Határidő: 2018. november 30.
(Pontozási kategóriák: tanulmányi eredmény, kiemelkedő egyéb 
eredmények, a család szociális helyzete, közösségi aktivitás)

Értesítés a pályázati döntésről:
A pályázati eredményről a pályázók elektronikusan vagy postai 
úton küldött levélben értesítést kapnak. 
A  támogatottak  listája  a  döntést  követően    megjelenik  a  www.
turkeve.hu honlapon.

Az ösztöndíj folyósítása:
Az önkormányzat a támogatott pályázóval támogatási szerződést 
köt. Az ösztöndíj első alkalommal a támogatási szerződés aláírását 
követően,  majd  minden  hónap  10.  napjáig  kerül  átutalásra    a 
pályázó által  megadott számlaszámra.

Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzat személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy 
amennyiben  a  pályázati  űrlapon  és  a  benyújtott  mellékletekben 
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az 
ösztöndíjrendszerből  pályázata  kizárható,  a  megítélt  támogatás 
visszavonható.

Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető.
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A pályázat célja:
Helyi ösztöndíjprogram működtetése, ösztöndíj nyújtása a 
településen élő tehetséges és szociálisan rászoruló, általános 
iskola  felső  tagozatán  és  középiskolában  tanulók  részére,  akik 
aktív  tagjai  a  helyi  közösségnek,  és  akikre  büszkék  lehetnek  a 
településen élők.

A pályázók köre:
Túrkeve  Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16 kódszámú 
projekt alapján helyi ösztöndíjpályázatot hirdet azoknak a 
településen élő és tanuló, itt állandó lakcímmel rendelkező 
tehetséges,  szociálisan  rászoruló  tanulóknak,  akik  az  általános 
iskola felső tagozatán,  valamint  a helyi  középiskolában tanulnak 
és aktív tagjai a közösségnek.

A pályázati támogatás időtartama, mértéke:
Az ösztöndíj a 2018/19-es tanév 10 hónapjára kerül megítélésre 
annak a szociálisan rászoruló fiatalnak, akit az önkormányzat által 
kinevezett „ad hoc” bizottság a pályázó tanulmányi eredményei, 
közösségi  szerepvállalása  ,  elismerésre  méltó  iskolai-,  sport-, 
kulturális-stb.  eredményei,  teljesítménye  alapján  arra  méltónak 
talált. 

A pályázat két tanéven keresztül kerül kiírásra. 
Az  ösztöndíj  mértéke  5  000-10  000  Ft/hó  közötti  összeg,  a 
pályázók számának és a rendelkezésre álló pályázati keret 
függvényében.
Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat az EFOP-3.9.2-16-2017-
00011 azonosítószámú
„A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében”című  
projekt pályázati forrásból biztosítja.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Pályázni    hiánytalanul  kitöltött  pályázati  űrlap  és  a  pályázati 
felhívásban megjelölt kötelező és egyéb mellékletek  benyújtásával 
lehet. 
A  pályázati  űrlap  letölthető  a  www.turkeve.hu  honlapról  vagy 
átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10.sz. irodájában és a 
Titkárságon.

A pályázati űrlap az alábbi kötelező mellékletekkel együtt 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül.

Kötelező mellékletek:
1. Önéletrajz, benne 
•az elért eredmények bemutatása (iskolai- ,kulturális-, sport- stb. 
versenyek, vetélkedők) , 
•a közösségi szerepvállalás leírása (diákönkormányzat, cserkészet, 
önkéntesség stb.), 
•a település érdekében kifejtett tevékenység bemutatása, 
•az adott tanévre vonatkozó vállalások, tervek számbavétele,
•a család szociális körülményeinek rövid bemutatása, a szociális 
rászorultság indoklása.
2. Legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.

3. A megjelölt szociális rászorultságot  igazoló okiratok másolata. 
(pl. orvosi igazolás másolata tartós betegségről, a szülők 
munkanélküliségének igazolása, testvérekről iskolalátogatási 
igazolások stb.)
4. Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 
5. Lakcímkártya másolata.
6. Bizonyítvány-másolat ( a 2017/18-as tanév év végi tanulmányi 
eredményről)

Egyéb benyújtható mellékletek:
1. Nyelvvizsga- bizonyítvány másolata
2. Tagsági igazolás (helyi civil szervezet, 
kulturális-, sportegyesület, művészeti együttes stb.)
3.  Kiemelkedő  eredményeket,  teljesítményt  igazoló  oklevelek, 
emléklapok másolata, fotók stb.

A pályázat beadásának határideje: 
2018. november 16. (péntek) 12:00 óra

A pályázatot zárt borítékban kérjük eljuttatni a Túrkevei 
Polgármesteri Hivatal 
( 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) Titkárságára.
A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat az „ad hoc” bizottság bírálja el 
pontozási rendszer alapján. Határidő: 2018. november 30.
(Pontozási kategóriák: tanulmányi eredmény, kiemelkedő egyéb 
eredmények, a család szociális helyzete, közösségi aktivitás)

Értesítés a pályázati döntésről:
A pályázati eredményről a pályázók elektronikusan vagy postai 
úton küldött levélben értesítést kapnak. 
A  támogatottak  listája  a  döntést  követően    megjelenik  a  www.
turkeve.hu honlapon.

Az ösztöndíj folyósítása:
Az önkormányzat a támogatott pályázóval támogatási szerződést 
köt. Az ösztöndíj első alkalommal a támogatási szerződés aláírását 
követően,  majd  minden  hónap  10.  napjáig  kerül  átutalásra    a 
pályázó által  megadott számlaszámra.

Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy 
az önkormányzat személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy 
amennyiben  a  pályázati  űrlapon  és  a  benyújtott  mellékletekben 
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az 
ösztöndíjrendszerből  pályázata  kizárható,  a  megítélt  támogatás 
visszavonható.

Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető.
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Látványos és nagyszabású felújítás zajlik a Petőfi Iskolában. 
A Petőfi téri, köznyelven szólva a „Fiú iskola” és a Kossuth úti, 
hagyományos  megfogalmazásban  a  „Lány  iskola”  épületei 
a nyári szünetben felújítási és energetikai munkálatok 
helyszínévé váltak.  A munkálatok ideje alatt a diákokat 
máshol kellett elhelyezni, hogy tanulmányaikat folytassák. A 
megváltozott  helyzethez  jó  alkalmazkodó  készség  szükséges 
mind  a  diákok  és  a  szülők,  mind  a  pedagógusok  részéről, 
valamint a befogadó intézmény vezetősége és dolgozói 
részéről  is.  A  munkálatokról  és  annak  következményeivel 
kapcsolatban érdeklődtem az ideiglenes igazgatói irodában. 

Török  Róbert  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskolában  igazgatója 
készséggel válaszolt kérdéseimre.

Török Róbert: Három pályázat megvalósítása zajlik egyszerre. 
Az egyik egy TOP-os energetikai pályázat a Petőfi téri épületre, 
ami  magába  foglalja  a  régi  épületet  és  a  közvetlen  mellette 
elhelyezkedő  hozzáépített  részt,  valamint  a  sportcsarnokot  az 
aulával együtt. A feladatellátási helyünkön lévő másik két épület, 
melyet így emlegetünk, hogy a Technika és a Széchenyi épület 
nem érintettek a felújításban. A Kossuth-ra szintén van egy TOP-
os pályázat, ebből az épület teljes rekonstrukciója és energetikai 
felújítása  folyik,  valamint  a  harmadik  egy  EFOP-os  pályázat, 
amiből mindkét épület belső felújítása zajlik, valamint a Kossuth 
úti épület tető felújítása. Kívülről látszik, hogy a Petőfi téri épületre 
felkerült a szigetelés a vakolás és a színezés, ki lettek cserélve 
a nyílászárók, valamint a napelemek is felkerültek már a tetőre. 
A Kossuth úti épület tetőfelújítása jelenleg is zajlik, ez nagyon 
fontos feladat, mert beázások voltak és a tantermek károsodtak. 
A  födémet  javítani  kellett,  a  gerendákat  megerősítették  és  új 
cserépléceket kapott. 

Emellett a belső munkálatok is folyamatban vannak. A 
korszerűtlen  konvektoros  fűtést  leváltja  egy  modern  rendszer 
kondenzációs  gázkazánokkal  és  radiátorokkal. A  kivitelező  cég 
vezetőjével  beszélgetve  derült  ki  számomra,  hogy  ezekhez  a 
kazánokhoz lehet venni egy szoftvert, amivel a hőfokszabályzás 
és karbantartás a központból elvégezhető számítógépen keresztül, 
ami  azt  eredményezi,  hogy  folyamatos  ellenőrzés  alatt  van  a 
rendszer és probléma esetén nem kell mindig a helyszínre jönni a 
karbantartónak. A konvektorokat már nyáron leszerelték, helyére 
került  az  új  rendszer,  hamarosan  próbafűtés  lesz.  Itt  meg  kell 
jegyezni,  hogy  több  olyan  helyre  is  került  radiátor,  ahol  nem 
volt  konvektor,  például  a  folyosókon,  ahol  szintén  fontosnak 
tartom a megfelelő hőmérsékletet. Ez hatalmas feladat volt, 
ami  kívülről  nem  látszódott:  a  főfalak  70  cm  vastagok  és  sok 
helyen  át  kellett  fúrni.  Előreláthatólag  reményeink  szerint  50 
%-os fűtésköltséget tudunk megtakarítani az új fűtési rendszerrel 
és  az  új  nyílászárók  beépítésével.  Valamint  a  mindkét  épületre 
felszerelt napelem rendszer az áramfogyasztás terén jelent nagy 
csökkenést a rezsiköltségben. A tantermek is meg fognak újulni 
mindkét épületben: új parketta, festés, új bútorok és függönyök, 
tehát  egy  teljesen  új  tanterem  várja  vissza  majd  a  gyerekeket. 
Lényeges  változás  lesz  a  Kossuth-ban,  hogy  új  vizes-blokkok 
kerülnek  kialakításra,  tehát  a  régi  elavult  mosdók,  WC-k  ki 
lesznek cserélve és egy akadálymentesített mosdó is épülni fog a 
mozgássérültek számára. 

Az alsó és a felső tagozat udvarára egyaránt fedett biciklitároló 
lesz  építve,  valamint  szilárd  burkolat  lesz  hozzá  kialakítva  és 
szeretnénk udvari bútorokat is.
Nagyon fontos szempont volt, hogy az épületek jellegét 
megőrizzük. Erre törekedett a Városvezetés, az Iskolavezetés és 
a tervező egyaránt, bár nincs műemlék védelem alatt egyik épület 
sem, de műemlék jellegű épületekről van szó. Ezt nehezebb lesz 

megvalósítani a Kossuth útinál, mert sok díszítés van e szecessziós 
épület  homlokzatán,  de  a  modern  technika  alkalmazásával  már 
ezt is meg lehet oldani.

EGy:  Féltő  figyelemmel  kísérem  a  munkálatokat  a  Kossuth 
úti  épületen  és  nagyon  remélem,  hogy  az  a  gyönyörű  épület 
visszanyeri  eredeti  pompáját.  Diákok  ideiglenes  elhelyezése? 
Szülőként  én  magam  is  érintett  vagyok,  hiszen  kisfiam  ettől 
a  tanévtől  a  Petőfi  iskola  felső  tagozatába  lépett,  de  mégis  a 
Ványaiba  jár  suliba.  Milyen  visszajelzések  érkeztek  diákoktól, 
szülőktől, pedagógusoktól az ideiglenes helyekkel kapcsolatba? 

Török Róbert: Komoly szervező feladatot igényelt az elhelyezés. 
Fontos szempont volt, hogy egy évfolyam egy helyre kerüljön, 
mert  a  például  matematikából  emelt  szintű  csoportok  vannak 
és a több féle idegen nyelv tanítása is külön csoportbontásokat 
igényel. Arra is törekedtünk, hogy a pedagógusok minél 
kevesebbet  ingázzanak  két  tanítási  óra  között,  mert  jó  időben 
sem egyszerű közlekedni az épületek között, de ha bejön a rossz 
idő,  ez  további  kellemetlenséget  okoz. A  felső  tagozatot  teljes 
egészében sikerült a Ványai iskolába, pontosabban a gimnáziumi 
részben elhelyezni, de itt sem volt elég tanterem a 10 osztálynak, 
ami  bizonyos  csoportbontások  alkalmával  megnő  12-13-ra  is. 
Itt  voltak  olyan  helységek,  -  átjáró,  klubszoba  -  amit  át  kellett 
alakítani tanteremmé. Táblákat helyeztünk fel, padokat, asztalokat 
és  oktatási  eszközöket  vittünk  ki.  Köszönet  érte  a  középiskola 
vezetőségének, hogy segítette az elhelyezésünket.

Az alsó tagozatosok esetében nehezebb dolgunk volt. Őket 
évfolyamonként tudtuk elhelyezni. Fontosnak véltük, hogy az új 
elsősök egy igazi iskolába kezdjék meg a tanulmányaikat, ezért 
őket  a  Petőfi  téri  telephelyünkön,  a  felújításból  kimaradt  két 
épületben,  a  Technika  és  a  Széchenyi  épületében  helyeztük  el. 
Sokat dolgoztak a tanító nénik a nyár végén, hogy a kis elsősök 
a  nekik  megfelelő  otthonos,  barátságos  és  játékos  környezetbe 
kerüljenek, mert nagyon fontos számukra, hogy milyen 
körülmények  között  kezdik  meg  az  iskolát. A  másodikosokat  a 
Korda Vince Művészeti iskolában helyeztük el, illetve az Egressy 
Béni Zeneiskola egy termébe. A harmadikosokat a Könyvtár és a 
volt mezőbank épületében, hiszen ezek közel vannak egymáshoz. 
A  negyedikes  osztályaink  pedig  a  Művelődési  házban  tanulnak 
ebben az időszakban. Itt is szeretném megköszönni minden 
igazgatónak, hogy támogatták és segítették alsósaink elhelyezését. 

A  visszajelzések  alapján  én  úgy  gondolom,  hogy  a  gyerekek 
szeretik ezt a megváltozott helyzetet. A felső tagozatban 
alkalmazkodni  kellett  a Ványai  időrendjéhez  és  csak  tíz  perces 
szünetek vannak. Ezt azért fontos nekünk is követni, mert 
a középiskola vezetősége lehetőséget teremtett arra, hogy a 
testnevelés órákat a sportcsarnokba végezzük, valamint az 
informatika tantermet is tudjuk így használni, s ez azt vonta maga 
után, hogy az óráinkat hozzájuk kell igazítani, tehát a szüneteket 
is.  Sikerült  azt  is  elintézni,  hogy  kivigyük  az  iskolabüfét  is. 
Tudom,  hogy  a  szülőknek  is  nagyobb  teher  ez,  de  úgy  tudom, 
hogy kedvező a fogadtatás, nincs különösebb probléma. 

További megoldandó feladat volt a reggeli ügyelet. Sok szülő 7-re 
jár dolgozni és az alsó tagozatos épületben elég volt egy ügyeletes 
pedagógus,  aki  már  6:40-től  fogadta  a  diákokat,  most  négy 
helyen, négy ügyeletes pedagógussal tudjuk megoldani a korán 
érkező gyerekek fogadását, ami plusz terhet jelent a tanítóknak és 
ez is plusz koordinációs feladatot jelent. Továbbá sok tanuló jár 
fejlesztő foglalkozásra és őket kísérni kell, ezért kérvényeztem a 
tankerületi vezetőségnél, hogy erre az időszakra vegyünk fel egy 
plusz pedagógiai asszisztenst, ami meg is történt.

Petőfi iskola felújítása – riport Török Róbert igazgató úrral
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Intézményünkben  már  hagyománnyá  vált 
a Teremtés hete programsorozat, mint 
örökös ökoiskola törekszünk arra, hogy a 
gyermekek minél átfogóbb képet kapjanak 
az  Isten  által  teremtett  világ  szépségéről, 
emellett segítjük őket abban, hogy a kapott 
ajándékot minél jobban védjük és óvjuk.

Megható volt látni és a felkészülés során 
tapasztalni,  hogy  ezek  a  fiatalok  milyen 
komolyan,  őszintén  és  felelősségteljesen 

Teremtés hete a Refiben

tudnak gondolkodni magukról, családjukról 
és a teremtett világról. A közösség szerepe 
számukra  központi  kérdés,  legyen  az  a 
saját  családi  kisközösségük,  az  osztályuk 
vagy  éppen  a  közösségi  média,  melyet 
próbálnak egyre tudatosabban használni. 

A Teremtés hete programsorozat 
egyik nagy ajándéka, hogy egy közös 
szép téma köré épülnek a programok, 
amelyben mindenki szerepet vállal, így az 

összetartozás-élmény mellett az egymástól 
tanulást is átélhetik a gyerekek. Az pedig, 
hogy ezeken a délutánokon együtt állunk ki 
a teremtett világ színtereinek megóvásáért, 
jól mutatja, hogy ha a gyermekek egyedül 
talán nem is mindig gondolnak bele abba, 
milyen fontos a környezetvédelem vagy a 
lelki  környezetük,  családjuk  boldogsága, 
együtt odafigyelve átélik és átérzik a 
problémák  súlyát,  és  a  tenni  akarásban, 
felelősségvállalásban  is  erősítik  egymást 
egymás gondolatai által. 

Mi pedig, őket hallgató felnőttek, sokszor 
megrendülten, meghatottan csodálkoztunk 
rá a fiatalok mélyről jövő szeretetéhségére, 
tisztaságára, gyermeki őszinteségére.

 Keresztiné Bácskai Melinda                                              

EGy:  Mikorra  fejeződnek  be  a  munkák  és  mikor  költözhetnek 
vissza a gyermekek a megújult iskolába? 

Török  Róbert:  Nehéz  ezt  előre  megmondani.  A  munkálatok 
jól haladnak, de pontos időpontot nem tudok mondani. A tervek 
szerint  januárban  költözünk  vissza,  de  feltett  szándékunk  hogy 
a visszaköltözés egyszerre történjen, s mivel a munka nagysága 
miatt a Kossuth úti épület később lesz kész, ezért a visszaköltözés 
időpontja ettől függ. Valamint a visszaköltözés is hatalmas munka 
lesz. A kivitelezők úgy vonulnak le, hogy összetakarítanak 
maguk után, de ezt követően jön az úgynevezett pipere-takarítás, 
mint például az ablakok pucolása, a finom porréteg eltávolítása 
mindenhonnan. Ezt a saját takarító személyzetünkkel nem tudjuk 
megoldani, mert erre nincs kapacitásunk. Az új bútorokat be kell 
majd pakolni és minden eszközt visszahelyezni. A pedagógusok 
minden osztályukat érintő holmit bedobozoltak, feliratoztak, 
amik most plafonig vannak az egyik melléképületben.

EGy: A Petőfi épület azon sarka, amely közel van az úthoz, ahol 
egy beszűkült járdaszakaszon kell elhaladni a gyalogosnak, most 
még közelebb került az úthoz a felhelyezett szigetelőréteg miatt. 
Van-e valamilyen védőkorlát betervezve a balesetveszélyes miatt?

Török Róbert: Képviselőtestületi ülésen és személyes egyeztetés 
alkalmával is jeleztem a polgármester úrnak, hogy arra az 

útszakaszra  egy  4-5  méter  hosszú,  áttetsző  védőfalat  kellene 
építeni, mert balesetveszélyes. Szűk a járda, közel van az úttest és 
nagy a forgalom azon a szakaszon. Valaki megbillen ott a járdán, 
vagy  egy  autó  felhajt  rá,  akkor  baj  van. A  balesetvédelmen  túl 
az épületet is védeni kell a felcsapó víz ellen, ezért egy átlátszó 
műanyag borítást kellene erősíteni a védőkorlátra. Látszott 
a  felújítás  előtt,  hogy  az  épület  azon  sarka  van  a  legrosszabb 
állapotban,  mert  esős  időszakban  az  összegyűlt  tócsákból  az 
elhaladó  autók  felcsapják  a  vizet,  úgyhogy  kértem,  hogy  oda 
minél hamarabb kerüljön védőfal. 

EGy:  Köszönöm  szépen  a  beszélgetést  és  az  információkat  a 
felújítással kapcsolatban. További jó munkát és kitartást kívánok, 
valamint remélem, hogy minden a tervek szerint zajlik, és 
hamarosan visszafoglalhatják az iskolát a gyermekek.

Török  Róbert:  Én  is  remélem,  hogy  minden  rendben  lesz. 
Csodálatos  dolog  lesz  visszatérni  egy  új  és  modern  iskolába. 
Mind a diákok, mind a pedagógusok munkakörülménye és 
komfortérzete  nagymértékben  javulni  fog,  a  fenntartó  számára 
pedig jóval alacsonyabb lesz az üzemeltetési költség. Hatalmas 
előrelépés lesz ez a város életében. Ezúton köszönöm a munkát és 
a türelmet mindenkitől, aki érintett valamilyen formában ebben a 
projektben. 

Erdei Gyula főszerkesztő
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-Szeptember végén az Erzsébet-tábor 
keretében  20  tanulónk  Molnár  Tibor  és 
Nádudvari  István  tanár  urak  kíséretével 
töltött 3 tartalmas napot Zánkán. 
-Október 5-én két program is 
megrendezésre került: a sportnap és az azt 
követő diáknap.
-Október 12-én pályaorientációs nyílt 
napot tartottunk.
-Október 17-én tanulóink Győri Attila 
tanár úr vezetésével a kecskeméti 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary 
autógyárban tettek látogatást, majd egy 
gokartozással koronázták meg a napot.
-Szintén október 17-én autotechnikus 
tanulóink Ozsváth László osztályfőnök 
vezetésével az AUTODIGA autótechnikai 
szakkiállításon vettek részt.
-Október 19-én a Petőfi Sándor Általános 
Iskola diákjaival közös ünnepséget 
tartottunk az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére. Ezúton 
szeretnénk gratulálni és megköszönni 
a diákoknak és felkészítő tanáraiknak, 
Madarasi Magdolnának és Nádudvariné 
Kun Mariannának a méltó megemlékezést.

Sportnap a Ványaiban

Lendületesen kezdődött az idei tanév is a 
Ványaiban.    A  sportos  nap  közeledtével 
diákjaink ismét lázban égtek. A 
megrendezésre kerülő, hőn szeretett, 
„osztálykondi” felmérő kötélhúzó 
versenyen a 11.B osztály ezennel legyőzőre 
talált, idén a 12.B/D csapata brillírozott.
A  sorversenyek,  a  labdarúgó  mérkőzések 
már-már elmaradhatatlan elemei e napnak, 
melyek  mindig  nagy  kihívást  jelentenek 
számunkra.
 Ismét elérkeztünk a Nagykun Diák 
Sportviadal évéhez, így ez a sportnap 
alkalmas  volt  egy-egy  versenyszám  (pl. 
100 méteres síkfutás) felmérésére is.
Természetesen az idén is volt új sportjáték. 
A paint-ball, mely a fiúk izgalmas 
küzdelmét vitte harcszíntérre, igazán nagy 
sikernek örvendett.
A  legügyesebb,  leggyorsabb,  legerősebb 
osztályok  értékes  jutalomban  részesültek. 
Összességében a címvédő 12. B/ D osztály 
kerekedett  mindenki  fölé  ezen  a  sportos 
napon! 
Ismét csak arra figyelmeztetjük diákjainkat, 
kössétek fel a nadrágot lányok, fiúk! 
Több osztály már előre „gyúr” a jövő évi 
megmérettetésre!

Nagy Ibolya 
testnevelő

Gólyaavató diákszemmel

 A  sportnap  délutánján  2  órakor  kezdetét 
vette a “szertartás”, a gólyaavató, ahol 
különböző próbatételek elé állítottak 
minket. A résztvevő diákok izgatottan 
várták  a  rájuk  váró  kihívásokat…  Közel 
tíz versenyszám volt, pl. kareoke, 
lufidurrasztás. Mi persze álltuk a 
sarat és megküzdöttünk minden elénk 
állított  feladattal.  Az  is  nagyon  jó,  hogy 
a feladatok többsége vicces volt, a 
legtöbbhöz  szükség  volt  jó  ötletre  vagy 
fizikai ügyességre. Mivel közös célért, 
sőt  sok  feladatnál  ténylegesen  is  együtt, 
egy  csapatban  versenyeztünk,  így  jobban 
megismerhettük egymást. Ezt követően 
a  feladatok  teljesítése  után  következett  a 
Ványai induló megtanulása, melyet térdre 
rogyva  is  el  kellett  énekelnünk.  Egészen 
addig kellett énekelni, amíg el nem 
fogadták a „nagyok”. Így mi is Ványaisok 
lettünk!

Takács Brigitta, Piroska Vanessza 
9. osztályos diákok

Pályaorientációs nap

Idén újra megrendeztük a pályaorientációs 
nyílt napot. A látogatók betekintést 
nyerhettek a különböző szakmák 
rejtelmeibe: 

-fényező: sérült részek javítása, dekorációs 
fényezés, javított felületek fényezése
-hegesztő: hegesztési feladat végrehajtása 
előzetes hegesztési utasítás  (pWPS) 
alapján, kézi  műhelykalapács használata, 
munkadarab készítése, hegesztő szimulátor 
használata
-autószerelő: kerékcsere, szerelő 
műveletek,  Ottó  motor  működése,  motor 
diagnosztika, oszcilloszkópos vizsgálat
-informatikus: Lego robot, hálózat építés, 
Lego robot programozása, UTP kábel 
készítése, számítógép szerelés
-kereskedő:  játékos  kereskedő  feladatok, 
termékek díszcsomagolásának elkészítése 

Sor került még szakmai előadásokra:
-A Kereskedelmi Kamarától Dobiné 
Karászi  Magdolna  szakképzési  tanácsadó 
szakmaismertető videókat mutatott be.
-A  PRÄZI-HUNGARIA  Kft.-től  Bencze 
István a technológiai mérnökség vezetője 
és Varga János gazdasági igazgató mutatta 
be  a  céget  és  az  Erasmus  program  által 
támogatott németországi szakmai program 
lehetőségeit.
-Az Interweld Hegesztéstechnológiai 
Kft. képviseletében Nagy Gábor 
hegesztőmérnök tartott szakmai 
tájékoztatót.
Ezen kívül még sportbemutatók, 
kerékpár ügyességi feladatok, Flight 
radar  és  rendőrségi  ügyességi  feladatok 
színesítették a napot.

VÁNYAIS HÍREK
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 Kemenceépítés a Giligán egyesülettel

Fotón  balról  jobbra:  Szász  Béla  a  Giligán  Egyesület  elnöke, 
karjaiban Szász Henrietta; hátrébb mellette Keller-Pintér Szilvia; 
Erdei Gyula;  Vida  Virág; mögötte a mester, Békési István; 
mellette Vida Tamás polgármester; előtte Keserű Klaudia; Vadné 
Szemes Mariann a Giligán Egyesület főmunkatársa.

Helyszíni tudósítás a kemenceépítésről: Én dél tájban 
csatlakoztam az önkéntes csapathoz. Csodaszép napsütötte 
vasárnap volt, ideális időjárás az ilyen munkához. Ahogy 
befordultam a Minta-kert kapuján, jó érzéssel töltött el a 
nyugalom, a valóban zártkerti miliő. Jó volt látni a rendezettséget 
és  a  csőszház  körül  szaladgáló  gyerekeket,  majd  a  gyerekek 
szüleit,  ahogy  serényen  és  jókedvűen  végzik  a  dolgukat.  Nagy 
meglepetésemre Vida Tamás Túrkeve polgármestere a csőszház 
előtt kavarta a sarat munkásruhában, bent pedig kislánya, Vida 
Virág segített lelkesen. Élvezettel nyúlt bele a bekevert sárba és 
csapta fel a cserépdarabokra, majd adta a mesternek, vagy tette a 
helyére ő maga. „Mindig is szerette a kézműves foglalkozásokat!” 
– mondta válaszul Tamás a csodálkozó tekintetemre. 

Többen  dolgoztak  Békési  Pista  keze  alá,  aki  nagy  rutinnal  és 
szakértelemmel építette a kemencét. Közben Szász Béla a Giligán 
Egyesület  elnöke  és  felesége,  Heni  sürgölődött,  hogy  minden 
eszköz és alapanyag ott legyen, ahol lennie kell. 

Öröm  volt  látni  az  összhangot  és  érezni  a  pozitív  energiákat. 
Néhány fotót készítettem még tiszta kézzel, majd én is 
belefürödtem a sárba. Kellemes, nosztalgikus érzésem volt, mert 
már én is építettem egy beltéri kemencét a családi házunkba kb. öt 
évvel ezelőtt. Munka közben kérdezgettem mindenkit-mindenről, 
nagyon érdekel, hogy mások hogyan csinálják. 

Ez  a  sár  bontott  vályogtéglák  bedolgozásával  készült  -  ezért  is 
hívjuk visszaforgatható anyagnak. Vízzel képlékennyé lett téve, 
majd darált szalma és homok hozzáadásával nyerte el a megfelelő 
állagot. A szalma a kötést adja, a homok soványítja az anyagot, 
hogy ne legyen rideg száradás után. Nincs mérleg, nincs adagoló 
edény,  ezt  az  embernek  rutinból  érezni  kell  a  kezével,  amikor 
belenyúl. Az  alaptest  vasalt  betonalapra  került  bontott  téglából 
kávával és suttal együtt, majd erről indult a búb. A kemence búbja 
hódfarkú cserépből készült sárba rakva. Cserepet beáztatni, hagyni 
lecsepegni, sarat rácsapni és lehet rakni egyiket a másik után. Néha 
hátrálni és belenézni az ívébe, hogy szépen kanyarodik-e befelé 
a búb. Szemmértékkel és ízlés szerint megadni a gömbölyűségét 
(itt megjegyzem halkan, hogy az enyém kerekebb, s ez bizony 
szimbolikus,  mert  Sabján  Tibor  kemencés  könyvében  is  benne 
van,  hogy  a  régi  emberek  milyen  jelképes  értelmet  adtak  a 
kemencének: a búb a nőiességet, a kémény pedig a férfiasságot 
szimbolizálja). A régi kemence eredeti kéménye megmaradt, ami 
hagyományosan egy beltéri falban futott fel, de a kemence száját 
képező boltív már újonnan készült. 

Jó munkával hamar telik az idő – besötétedett. Még segítettem az 
eszközöket lemosni és elpakolni, s ezzel befejeződött az önkéntes 
nap. Szász Béla megköszönte, hogy segítettem, de valójában én 
vagyok hálás, hogy ott lehettem, hogy ezzel a közösséggel részt 
vehettem a munkában.

Erdei Gyula főszerkesztő

„A túrkevei Minta-kert közösségépítése, fejlesztése”

A csőszház felújítása egy komplex program része, melynek neve 
„A  túrkevei  Minta-kert  közösségépítése,  fejlesztése”.  A  teljes 
program  célja  a  zártkertek  újra  hasznosításának  elérése,  így  az 
öngondoskodás erősítése. A jelenlegi életünk fenntarthatóságának 
legfontosabb eszközét a közösségek fejlesztésében, az önkéntes 
csoportok kialakulásában látjuk. 

A  Minta-kert  méretéből  és  állapotából  adódóan  egy  jó  alapot 
ad a programhoz, az itt elvégzett tevékenységek példaként 
szolgálhatnának a városban, de akár országos szinten is.  A 
programunk keretében megvalósul a csőszház felújítása és 100 db 
tájhonos fa kerül beültetésre. Az így kialakított kertben különböző 
rendezvényeken a lakosság megismerkedhet a szemzéssel, 
oltással,  stb.  A  kertben  és  a  csőszházban    hagyományőrző  és 
szemléletformáló programok során a város lakossága a célcsoport, 
főként a fiatalok, hogy bemutassuk számukra a Túrkevei 
kertekben rejlő lehetőséget,  a környezet-, és természetvédelmi 
szempontokat figyelembe tartva. Így a közösségépítés mellett a 
szemléletformálás is folyamatos.

A  csőszház  felújításával  egy  közösségi  tér  valósul  meg,  mely 
egyrészt a zártkert tulajdonosok megbeszéléseinek, valamint 
hagyományőrző és szemléletformáló programok megvalósításának 
helyszíne  lesz. Az  idei  évben  több  önkéntes  napot  tartottunk  a 
csőszház felújítási munkálatai alatt – a továbbiakban is tervezünk 
önkéntes napokat -, így megismerkedhettek a résztvevők a 
tapasztás menetével is. 

A csőszházban felújított kemence volt a legnagyobb érdeklődést 
övező programunk, ami október 14-én volt. A javítási munkálatokat 
a  „PONT  MI”  Közhasznú  Egyesület  és  alapító  tagja  Békési 
István  kályhásmester  vezényelte  le.  Az  önkéntes  napok  során 
észrevehető volt, hogy a résztvevők száma minden alkalommal 
emelkedett. Minden résztvevő hozzájárult a munkálatokhoz ki-ki 
a maga módján, de nagy örömmel és lelkesedéssel. Folyamatosan 
kapunk visszajelzéseket az eddigi résztvevőktől, hogy jól 
érezték  magukat  és  továbbra  is  szívesen  segítik  a  munkánkat, 
valamint nagy örömünkre egyre több új érdeklődő jelentkezik a 
programjainkra.

Tisztelettel: Giligán Egyesület
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A következőkben rövid képzeletbeli utazást teszünk településünk 
múltjában, azon belül a szellemi élet, még pontosabban a helyi 
nyomdászat  történetében.  Nagykun  városunkat  azonban  hiába 
keresnénk a dualizmuskor előtti magyarországi nyomdászat 
történetének nagytérképén. Ugyanakkor a téma kapcsán 
amennyire  csak  lehet,  a  teljesség  igényével  számba  vesszük  az 
államosításig itt létező nyomdákat és kiadványaikat. Elöljáróban 
még annyit teszünk hozzá, hogy a kevi nyomdászat közel egyidős 
a helyi sajtóval. (Természetesen rögzítjük a fölhasznált irodalmat 
is.)

Az első kevi nyomda fölállítása az első helyi hírlap kiadójának, 
Fölföldy (névváltozatok: Fölföldi, Felföldy) Györgynek a nevéhez 
fűződik. 1891. január 11-e és április 26-a között ő szerkesztette a 
Túrkeve című közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hetilapot, 
mely a helyi nyomda megnyitásáig a közeli nyomdahelyen, 
Mezőtúron jelent meg.

Túrkeve első nyomdászának előéletét eddig homály fedte. 
Levéltári és sajtóadattári források alapján azonban sikerült 
megvilágítani,  honnan  érkezett  s  milyen  körülmények  eredmé-
nyezték Fölföldy kevi felbukkanását. Az előtörténet igazán 
érdekes, és a maga nemében páratlan. Fölföldy föltehetően 1852-
ben született, és a Csongrád vármegyei Mindszentről származott. 
Katolikus kántortanítóként negyvenéves korában, 1892. március 
7-én Túrkevén hunyt el tüdőgümőkórban. Temetésére már 
másnap sor került, a gyászszertartást Hegyfoky Kabos katolikus 
lelkész tartotta. (Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Levéltára,  Szolnok.  Túrkeve  róm.  kat.  halotti 
anyakönyv 1847–1895. 1892/11. sz. bejegyzés) Fölföldy életének 
legkritikusabb szakasza 1878-ban kétségkívül egy személyi 
ellentétekkel és bizonyára hivatali összeférhetetlenséggel 
is tarkított ügy volt, mely tettlegességig fajult. Ekkor még 
Mindszent község aljegyzője volt, akit Wimmer Károly 
helyi takarékpénztári igazgató, iskolaszéki elnök a községi 
tanácsteremben,  sértő  kifejezések  kíséretében  az  elöljárók  és 
a  községi  szolga  jelenlétében  megütött.  A  bírósági  perre  szánt 
ügy  hátterében  többféle  indokot  feltételezhetünk.  Fölföldy  nem 
üdvözölte Wimmer feleségét úgy, ahogy azt a férj elvárta volna, 
vagy  a  két  helyi  tisztségviselő  már  eleve  nem  volt  egymásnak 
szimpatikus. Az ügy első sajtóvisszhangját saját költségén nem 
más, mint Fölföldy jelentette meg soronként nem kevesebb 
mint  15  koronáért,  egyenesen  arcátlannak,  semmirekellőnek  és 
haszontalannak  nevezve  Wimmert.  (Szentesi  Lap.  1878.  nov. 
10. 5. oldal) Wimmer Károly válasza – ugyancsak a szerző saját 
költségén – már a következő héten nyomdafestéket látott. Ebben 
visszavág a szemtelen hangvétel és a „hasonlíthatatlanul pimasz 
modor” miatt, melyet Fölföldy megütött. A továbbiakban Wimmer 
„őrjöngő bolondnak” nevezi Fölföldyt, „kiben az erkölcsi érzület 
hiánya az elme fogyatkozásával párosul”. Rögzíti továbbá, 
hogy a tettlegesség nem a Wimmer feleségével kapcsolatos 
inzultusból eredt, hanem azért, mert Fölföldy „szemtől szembe a 
legdrasztikusabb kifejezésekkel vérig” sértette Wimmert, amiért a 
törvényszék előtt kell számot adnia, átadva a „közmegvetésnek”. 
(Szentesi  Lap.  1878.  nov.  17.  3.  oldal)  Ugyancsak  egy  héttel 
később  Fölföldy  visszautasította  Wimmer,  az  „ököljog  vitéze 
s  a  korbácsrend  lovagjának”  sértő  szavait,  belekeverve  a  helyi 
takarékpénztár Wimmer által történő megszerzésének homályos 
ügyét is. 

Végül hozzáteszi: „azt a régi jó magyar közmondást használom 
önre: Kutyaugatás, szamárordítás nem hallatszik a mennyországba 
– s ezután figyelemre sem méltatom rágalmait.” (Szentesi Lap. 
1878. nov. 24. 3. oldal) Néhány héttel később a helyi közvélemény 
is hallatta hangját a sajtó hasábjain. A mintegy harminc, név szerint 

szereplő nyilatkozattevő kétségkívül Wimmert teszi meg erkölcsi 
győztesnek  „a  közügyek  vezetésében  tanúsított  tapintatossága, 
szeplőtlen becsületessége” miatt, mondván: „Fölföldy úr előélete 
és  itteni  rövid  szereplése  már  úgyis  mértéken  túl  provokált.” 
(Szentesi Lap. 1878. dec. 15. 3. oldal) Aztán az ügyben sajtócsend 
következett, Fölföldy további viselt ügyei nem kerültek 
újsághasábra. Mindenesetre a volt aljegyző elhagyta Mindszentet, 
majd  Túrkevén  kezdett  új  életet.  Wimmer  politikai  pályájában 
viszont valóban nincs nyoma törésnek, hiszen még 1915-ben is a 
vármegyei központi választmány tagja lett. (Szentesi Lap. 1915. 
febr. 28. 2. oldal)

A szolnoki megyei levéltárban fennmaradt Fölföldy kevi nyomda 
létesítésére  vonatkozó  kérelme,  mely  még  az  első  helyi  újság 
indulási  évében,  1891.  augusztus  22-én  kelt.  (A  néhány  soros 
kérelem  szövegét  és  másolatát  közli:  Túrkeve  lexikona.  Írta  és 
összeállította:  Talpalló  Piroska.  Túrkeve,  2000.  71–72.  oldal) 
Nincs adatunk arra, hogy a nyomda az 1891. esztendőben valóban 
megkezdte  volna  működését,  de  a  következő  évben,  Fölföldy 
halálakor már bizonyosan legalább egy üzemben tartott kézisajtót 
hagyott hátra. A kis nyomtatóműhely eredetileg az első tized 21. 
szám  alatti  lakásban  működött.  Özv.  Fölföldy  Györgyné  (szül. 
Bencsik Emma) mintegy másfél évtizedig maga üzemeltette 
tovább a nyomdát. Ebből az időszakból a helyi lap számain kívül 
mindössze  három  kisebb  terjedelmű  nyomdaterméket  ismerünk 
–  mindhárom  alkalmi  nyomtatvány. Az  első  az  Oli  és  Kálmán 
című rendhagyó lakodalmi lap, mely 1894-ben jelent meg. 
(Forrás: OSZK Katalógus–Amicus) A második címe: Halotti ima 
és gyászbeszéd néh. b. e. Ozsváth Mihály földbirtokos… városi 
tanácsnok felett. Mondotta a turkevei ev. ref. templomban 1900. 
augusztus 23-án Szabó Sándor református lelkész. (Magyar 
Nemzeti Bibliográfia. Internetes forrás: http://bodza.bibl.u-
szeged.hu:9802/retrobi)  Tulajdonképpen  ez  lehet  az  első  nem 
újságformátumú kevi kiadvány. A harmadik alkalmi nyomtatvány 
a Túrkevei Polgári Kör meghívója az 1904. április 4-én tartandó 
„saját helyiségében tombolajátékkal egybekötött zártkörű” 
táncmulatságra. Az aprónyomtatvány egyik példányát a szolnoki 
Verseghy Ferenc Könyvtár őrzi. (Digitalizálva a MaNDA 
Kulturális Közmunka Mintaprogram keretében, 2014. http://
mandadb.hu/common/file-servlet/document/461214/default/doc_
url/1904_turkeve_h_4720.pdf)

A Fölföldy-féle nyomdát 1907-ben Daróczy  Antal vásárolta 
meg, és egészen haláláig üzemeltette, majd annak fia az 
államosításig működtette azt. A jómódú kabai kisbirtokos család-
ból származó nyomdász és könyvkiadó a nyomdászmesterséget 
Hajdúszoboszlón tanulta ki, és már szakmasegédi szabadulásának 
évében, 24 éves korában megvette az első kevi sajtót. Daróczy 
1941-ben bekövetkezett halála után nyomdász fiára, ifj. Daróczi 
Antalra hagyta a családi vállalkozást.

A  Daróczi-féle  nyomtatóüzemből  összesen  44  kisebb-nagyobb 
terjedelmű  nyomtatványt  ismerünk  az  1911  és  1944  közé  eső 
időszakból. A legnépesebb a helyi magyar királyi állami polgári 
fiú- és leányiskola nem kevesebb mint 26 füzetnyi értesítője, majd 
évkönyve az 1910 és 1944 közé eső tanévekről. (Az első két, 1908 
és 1910 közé eső tanév értesítőit a mezőtúri Török nyomdában 
állították  elő.)  Ugyanakkor  úgy  tűnik,  hogy  az  1918  és  1925 
közé eső tanévekben nem jelent meg helyi iskolai értesítő. Aztán 
irodalmi  műből  négy  kötetet  találtunk.  Időrendben  első  Csikós 
József:  Rajzok  innen-onnan  című  könyve,  mely  1914-ben  138 
oldal terjedelemben jelent meg. Schréder Eta: A béke útja című 
színjátéka az első világháború záró évében, 1918-ban 28 oldalon 
látott napvilágot. Újabb irodalmi műfajként Szabadffy Elek: 
Bánky-vér című regénye 1929-ben 140 oldal terjedelemben jelent 
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meg.  Madarász  Károly:  Humoros  elbeszélések  versben  című 
műve  szerzői  kiadásként  immár  a  második  világháború  alatt, 
1943-ban  79  oldalon  látott  napvilágot.  Folytatva  a  kiadványok 
sorát két politikai művet találtunk. A valószínűleg makói 
politikus,  Farkas  Imre:  Népuralom  felé  című  műve  1918-ban 
jelenhetett  meg.  Vadász  Pál:  A  fődváltásrúl  című  műve  1927-
ben  24  oldalon  látott  napvilágot.  Ugyancsak  két  földrajzi  műre 
leltünk. Vízrajzi vonatkozású munka Vadász Pál: A Tur vize című 
értekezése, mely 1925-ben látott napvilágot. Aztán a fönt említett 
iskolai értesítő egyik különlenyomataként jelent meg M. Szabó 
László: Adatok Túrkeve földrajzához című tanulmánya 1941-ben 
28 oldal terjedelemben. 

Helytörténeti  munkából  is  kettőt  találtunk.  Az  egyik  Győrffy 
Lajos: A nagy ínség 1863-ban című földolgozása, mely 1932-ben 
36 fólió terjedelemben jelent meg. Tóth Kálmán: Az ötvenéves 
túrkevei ipartestület történetének és fejlődésének rövid ismertetése 
1935-ben láthatott napvilágot. Az irodalomtörténet is két kötettel 
képviselteti  magát.  Minay  Lajos: A  Nagykunság  egy  elfelejtett 
költője című műve Nagy Imréről szól, 1933-ban 13 oldalon látott 
napvilágot. Ugyancsak Minay a szerzője A Felvidék visszacsatolt 
része az irodalomtörténet tükrében című értekezésnek, mely 
1939-ben 39 oldal terjedelemben jelent meg.  A fennmaradó 
kiadványok egy-egy kötettel további egyéb témakörökön 
osztoznak. Közigazgatási vonatkozású mű a Túrkeve r. t. város 
polgármesterének jelentése az 1914. évről című beszámoló, 
melyben a rövidítés feloldása: rendezett tanácsú település. 
Rendhagyó, háziállattal kapcsolatos mű a W. Mut nyomán Kenéz 
Zoltán  által  írott  A  komondor  meghatározása  és  a  pásztoreb 
leírása  című  munkája,  mely  1922-ben  40  oldal  terjedelemben 
jelent meg. Érdekes történeti munka a fent említett Vadász Pál: 
Bíkis-besenyő  megye  és  a  besenyőkrűl,  meg  nyelvükrűl;  meg 
a  Barsa-nemrűl  s  helynevek  magyarázata  című  munkája,  mely 
1925-ben  106  oldalon  látott  napvilágot.  A  kötet  azóta  számos 
fővárosi  aukción  előfordult  már  (pl.  Múzeum Antikvárium  10. 
online  könyv-  és  plakátárverés  2015.  359.  számú  tétel  vagy 
Abaúj  Antikvárium  és  Könyvlap  86.  könyvárverés  2017.  283. 
számú  tétel). Alkalmi  nyomtatvány  Harsányi  Pál:  Búcsúbeszéd 
című egyházi szónoklatának nyomtatott változata. Ez nem más, 
mint  A  Harsányi-család  búcsúzása  Túrkevétől,  mely  1927-ben 
16 oldal terjedelemben jelent meg. Az aprónyomtatványok közül 
illusztrálásként  megemlítünk  egy  1912-ben  postai  forgalomba 
került  színes  képeslapot,  mely  a  népkerti  pavilont  ábrázolja, 
valamint egy különleges leporellót, kívül a kevi szélmalom színes 
képével,  belül  pedig,  kihajtogatható  formában  többek  között  a 
főtér, a református és a katolikus templom, az iskola és a legendás 
Oroszlán  vendéglő  képével  (Darabanth  Kft.  299.  gyorsárverés 
2017. 21028. számú tétel). (A könyvek és egyéb nyomtatványok 
forrásai:  OSZK  Katalógus–Amicus,  MOKKA–ODR  Katalógus, 
VFK OPAC MONGUZ Katalógus, Túrkeve lexikona 35. és 37. 
oldal.

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/1851–
1948/1949. Szerkesztette: Gráberné Bősze Klára. 17. kötet: 
Szigetvár–Turócszentmárton.  Budapest,  é.  n.  233–235.  oldal) 
A  különböző  helytörténeti  és  egyéb  kiadványok  mellett  ez  az 
üzem  nyomtatta  továbbá  a  helyi  lapok  közül  kisebb-nagyobb 
megszakításokkal  1891-től  vagy  1892-től  1906-ig,  illetve  1908 
és  1919  között  a Túrkeve  című  fönt  említett  lapot,  1909-ben  a 
szociáldemokrata munkáspárt havilapját, a Munkást, aztán 
1926-ban és a következő évben a Túrkevei Újság című politikai, 
közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hetilapot, 1927-től 
1944-ig pedig fölvállalta az ugyanúgy vegyes tartalmú Túrkevei 
Hírlap valamennyi számának és mellékletének kiadását is. 
Időközben itt nyomtatták az egész vármegye területén terjesztett 
Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Népoktatás  1914.  évi  számait 
is. Az első, tulajdonosváltáson keresztülment kevi nyomda 
történetének aztán a szocialista korszak vetett véget, amidőn az 

1940-es évek végén meginduló államosítás végül elérte a vidéki 
kisüzemeket is. Daróczit végül 1950-ben Budapestre helyezték át. 
(Túrkeve lexikona. 34–37. oldal)
A Horthy-korszakban két további, jóval rövidebb életű és 
szerényebb teljesítményű kevi nyomda működésére van adatunk.
A  helyi  Kultúra  Nyomda  1925  és  1944  között  üzemelt.  Innen 
két kiadványt ismerünk. Az egyik a helyi elemi és továbbképző 
iskolák összegző értesítője, mely a szervezéstől az 1927/1928-as 
tanévig  egy  kötetben  mutatja  be  az  iskolai  eseményeket.  Deák 
Zsigmond  állította  össze,  és  1928-ban  88  oldalon  jelent  meg. 
(A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 17. kötet. 236. 
oldal)  A  nyomda  másik  ismert  kiadványa  irodalmi  mű.  Tőke 
Imre:  Vérző  szívem  érzései  című  verseskötete  1932-ben  látott 
napvilágot 32 oldal terjedelemben. (MOKKA–ODR Katalógus) 
Azt is tudjuk, hogy a nyomda ideig-óráig újságkiadással is 
foglalkozott. A Túrkevei Újság egyes számait 1927-ben és 1933-
ban ez az üzem nyomtatta.

A kevi Turul Nyomda 1927 és 1943 között működött. Innen négy 
kiadvány ismert. Ezek közül kettő irodalmi mű. Az egyik Szabolcs 
István:  Könnyek  tavasza. A  verseskötet  Szép  Ernő  előszavával 
jelent meg 1935-ben 32 számozott oldalon. A másik Felsővályi 
Kardos  Kálmán:  Magyar  rögön  című  ugyancsak  verseskönyve, 
mely 1940-ben 54 számozott oldalon látott napvilágot. A nyomda 
harmadik ismert kiadványa egy helytörténeti mű. Győrffy Lajos: 
Túrkeve népessége a török világban című munkája 1935-ben jelent 
meg  nyolc  számozatlan  oldal  terjedelemben.  (MOKKA–ODR 
Katalógus) Érdekes adalék, hogy a nyomda egy ván-dorkaptárról 
szóló nyomtatott ismertetőt országos szinten forgalmazott. 
(Esztergom és Vidéke. 1935. márc. 10. 5. oldal) Ez a nyomda több 
helyi, sőt más településen megjelenő periodika nyomtatásából is 
kivette a részét. Itt állították elő a Túrkevei Újság egyes számait 
1933-ban,  aztán  az  eredetileg  a Túrkevei  Hírlap  mellékleteként 
megjelenő  Mozi  című  helyi  folyóirat  mind  a  tíz  ismert  számát 
1934/35-ben.  Itt  nyomtatták  továbbá  az  ugyancsak  Túrkevén 
megjelenő Tiszántúli Újság valamennyi ismert számát 1937/38-
ban. A  más  nagykun  városokban  székelő  lapok  közül  ebben  a 
nyomdában állították elő a kisújszállási Nagykunsági Lapok 
egyes  számait  1939-től,  valamint  a  karcagi  Nagykunság  című 
hetilapot  1943-ban.  (Arató  Antal–Szász  Andrásné:  A  Szolnok 
megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (1868–1972). 
Szolnok, 1976. 97., 101–102., 141. és 155. oldal)
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy számos könyv és egyéb 
nyomtatvány kevi kiadóhellyel, de valójában más település 
nyomdájában jelent meg.  A helyi nyomdászat és a helyben 
nyomtatott kiadványok kapcsán ezért ezeket itt nem ismertetjük.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az első kevi nyomda 
viszonylag  későn,  csak  a  dualizmus  korszakában  jött  létre.  Ez 
a  XIX.  század  végén  alapított  nyomda  bár  tulajdonosváltáson 
esett át, családi vállalkozásként átvészelte nemcsak az első, 
hanem a második világháború megpróbáltatásait is. A közbeeső 
időszakban,  a  Horthy-korszak  idején  további  két  fantázianevű 
nyomda kezdte meg működését a városban. A kevi nyomdászat 
fénykora  a  harmadik  s  egyben  utolsó  helyi  nyomda  működési 
idejével  esik  egybe,  hiszen  1927  és  1943  között  a  nagykun 
városban nem kevesebb mint három nyomda működött 
egyszerre. A kiadványok száma az újságok és folyóiratok nélkül 
a következőképpen alakul: a Fölföldy nyomda három, a Daróczy-
féle  családi  vállalkozás  44,  a  Kultúra  Nyomda  két,  a  Turul 
Nyomda négy kiadvánnyal képviselteti magát. Ez mindösszesen 
53 Túrkevén nyomtatott kiadványt jelent az 1894 és 1944 közé 
eső mintegy fél évszázadból. Az is nyilvánvaló, hogy sajnálatos 
módon a második világháború, majd végső soron az államosítás 
vetett véget a kevi nyomdászat történetének.

Kis Krisztián Bálint 
karcagi születésű történész, tanár, idegenvezető (Szolnok)
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Önkéntesség – Személyre szabva
Fiatalok figyelem! 18-22 éves korig.

Ingyen  jogosítvány,  ingyen  nyelvvizsga?  Ez  nagyon  csábítóan  hangzik! 
Hat hónap önkéntes munkáért cserébe? Akkor már nincs is ingyen! – teheti 
mérlegre  a  pályázati  lehetőséggel  kapcsolatos  kérdéseket  egy  potenciális 
jelölt.  De  vajon  egy  fiatalember  átlátja-e  ennek  a  lehetőségnek  minden 
aspektusát?  A  tájékoztatóban  leírtak  (túloldalon)  feketén-fehéren  közlik 
a lehetőséget és a feltételeket. Sörös Tibort a Túrkevei Mentő és Tűzoltó 
Egyesület parancsnokát kértem meg, hogy színesítse meg a képet a fiatalok 
előtt,  hogy  tisztábban  lássanak  ezen  lehetőség  kapcsán.  (plakát  a  hátsó 
oldalon)

EGy: Kiket céloz meg ez a pályázat és miért érdemes csatlakozni a Kevi 
tűzoltókhoz?
Sörös Tibor: Azokat a 18 és 22 év közötti érettségizett fiatalokat célozza 
meg,  akik  tűzoltók  szeretnének  lenni,  vagy  akik  szeretnek  új  dolgokat 
tanulni, akik végeztek már a középiskolával, de még nem tudják hogyan 
tovább,  akiket  nem  vettek  fel  valamelyik  felsőoktatási  intézménybe,  s 
van  erre  idejük,  s  nem  mellesleg  plusz  pontot  jelent  majd  a  felvételinél 
az  önkéntes  munka,  vagy  aki  nem  kényszerül  bele,  hogy  dolgozzon  a 
megélhetésért, mert még a szüleinél lakik, aki szereti hasznosan tölteni az 
idejét, aki szeret segíteni másokon, és aki szeret önzetlenül tenni a városáért, 
aki szeret egy kiválóan képzett csapatban dolgozni, aki szereti a különleges 
eszközöket és helyzeteket, aki szereti a kalandot és a kihívásokat. 

A  mi  kis  tűzoltóságunk  a  megye,  de  talán  Kelet-Magyarország  egyik 
legjobban felszerelt, dinamikusan fejlődő önkéntes tűzoltósága. Hatalmas 
fejlődésen  mentünk  keresztül  az  elmúlt  években.  Pályázati  forrásokból, 
egyéni  felajánlásokból  valamint  egyéb  forrásokból  kiváló  eszközparkot 
tudtuk kiépíteni, példaértékű laktanyakörülményeket kialakítani. Mercedes 
fecskendőnket a legkorszerűbb eszközökkel málháztuk fel, van két 
mentőcsónakja  az  egyesületünknek,  az  egyik  egy  gumi  testű  csónak  a 
gyors  mentésekhez,  a  másik  egy  merev  testű  műanyagcsónak  az  árvízi 
munkálatokhoz és nagyobb terhek szállításához, tehát vízi képességekkel 
is  rendelkezünk.  Nem  rég  nyertünk  egy  KEHOP-os  pályázatot,  amivel  a 
Polgári Védelem vonalát erősítjük. Várjuk, hogy átvehessük az eszközöket, 
melyben  van  egy  Ford  Ranger  pickup,  hozzá  egy  utánfutó,  továbbá  egy 
áramfejlesztő, egy szivattyú, tíz öltözet bevetési ruha, tíz öltözet gyakorló 
ruha. Ez óriási fejlődés lesz megint, a régi Skodát le tudjuk cserélni erre 
a  hatékony  és  erős  járműre.  Nyilván  a  fejlesztés  nem  ért  véget,  további 

Riport Sörös Tibor tűzoltó parancsnokkal
eszközök, felszerelések beszerzését szeretnénk 
elvégezni pályázati lehetőségeket kihasználva, valamint 
egyéb támogatásokból.

EGy: Hivatalosan milyen szinten van a túrkevei 
tűzoltóság?
Sörös  Tibor:  2014  óta  önállóan  beavatkozó  egység 
vagyunk, ami hatalmas előrelépés egy önkéntes 
tűzoltó egyesület életében. Egy Túrkevén bekövetkező 
tűzesetnél  pár  perc  alatt  a  helyszínen  vagyunk,  és  az 
esetek  többségében  önállóan  dolgozunk  azért,  hogy 
életet mentsünk, kárt enyhítsünk, segítsünk mindenben, 
amiben tudunk. Ez elhivatottság, a nemes cél érdekében 
cselekszünk.
Kelet-Magyarország első beavatkozó önkéntes 
tűzoltósága vagyunk, ami azt jelenti, hogy 
civil szervezetként működünk ugyan, de közel 
olyan feltételeknek kell megfelelnünk, mint egy 
önkormányzati  tűzoltóságnak.  Ennek  az  előzménye, 
hogy  a  hozzánk  hasonló  szinten  működő  egyesületek 
kifejezték  önálló  tevékenység  iránti  szándékukat.  A 
Magyar Tűzoltó Szövetség és a Megyei Szövetségek, 
s  én  magam  is  számtalan  egyeztetésen  vettem  részt 
mire  meg  tudtuk  győzni  a  BM.  OKF-et,  megértettük 
a  rendszerrel  akaratunkat.  A  Parlament  elé  került  a 
javaslat, ahol meghozták ezt a döntést, számunkra 
lehetőséget. Rengeteg feltételnek kell megfelelni: 
bevizsgált eszközök, személyi állományi feltételek, 
alkalmassági  vizsgálatok  stb.  Minden  évben  minősítő 
gyakorlaton  kell  részt  venni,  idén  14  fővel  végeztük 
el  ezt  a  gyakorlatot,  szereztük  meg  a  működéshez 
szükséges  igazolást.  Ebből  3  főállású  tűzoltó,  a  többi 
önkéntes. Ezt a létszámot jó lenne 20 főre feltornázni. 
Az önkénteseknek nem tudunk fizetést adni, de 
ez  nem  is  erről  szól,  hanem  az  önkéntességről,  az 
önzetlen  segítségnyújtásról,  a  családias  hangulatról. 
A tűzvédelem egy közös ügy! Mi a legmagasabb 
szinten szeretnénk ezt a tevékenységet végezni a 
kisvárosunkért, Túrkevéért! 

EGy: Hogy jött ez a pályázati lehetőség?
Sörös Tibor: A  megyében  két  helyen  pályázták  meg 
ezt a lehetőséget, az egyik a Jászkiséri Önkéntes 
Tűzoltó  Egyesület,  akinek  az  elnöke  Balog  László,  s 
vele nagyon régi, baráti és szakmai kapcsolatom van. Ő 
szolt, hogy vegyünk részt ebben a pályázatban, melynek 
lényege  és  feltételei  le  vannak  írva  a  tájékoztatóban. 
Amit  hozzá  szeretnék  még  ehhez  fűzni:  a  Túrkevei 
Mentő  és  Tűzoltó  Egyesületnél  is  van  lehetőség  az 
önkéntes  szolgálat  letöltésére.  Várjuk  a  fiatal  fiúk  és 
lányok  jelentkezését,  mert  minden  segítség  jól  jön, 
illetve örömmel tanítjuk, támogatjuk az ifjúságot a jó 
és nemes cél érdekében.

EGy: Ha én lennék most ebben a korban, akkor 
egyeztetnék szüleimmel, majd beadnám a kitöltött 
és  aláírt  jelentkezési  lapomat.  Köszönöm  szépen  az 
újság  olvasói  és  az  érdeklődő  fiatalok  nevében  is  a 
tájékoztatást,  jobban  mondva  azt,  hogy  megadtad  a 
lelkületét a pályázatban rejlő lehetőségeknek.
Sörös Tibor: „A köz szolgálatába állni, nagy tisztesség. 
Önzetlenül szolgálni a közt: valóban nemes hivatás.”

Erdei Gyula főszerkesztő



13

TÚRKEVE 2018. NOVEMBER Tűzoltóságiihírek

f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről. 
Október  2-án  13  órakor  a  Setét  Mihály  út  egyik  ingatlanában 
élő  idős  hölgy  lakásában  rosszul  lett,  bejárati  ajtaját  nem  tudja 
kinyitni. Egységünk az erkélyajtó felnyitásával a lakásba bejutott, 
a mentőket, rendőrjárőröket a lakásba beengedte. A hölgy 
helyszíni ellátását követően a mentők, a mezőtúri kórházba 
kivizsgálásra  elszállították. Az  ajtóban  a  felnyitás  miatt  anyagi 
kár nem keletkezett. Október 3-án Önkormányzat kérésére 
fakivágást, gallyazást végeztünk a Vén kerti temetőben, valamint 
a Dr. Balogh János utcában. Októbert 6-án a Balai külterületen 
kukorica tarló égett. A jelzett helyen kb. 400 négyzetméter tarlót 
érintett a tűz, melyet egy „D” sugárral és két darab kéziszerszámmal 
eloltottunk,  anyagi  kár  nem  keletkezett.  Ugyanezen  a  napon 
17:23-kor jelzés érkezett, mely szerint Pusztatúrpásztó területén 
tarló, gaz, avar ég, erdősávot veszélyeztet. Kiérkezést követően 
az egység egy „D” sugárral és két kéziszerszámmal avatkozott be, 
majd  a  mezőtúri  kollegák  közreműködésével  a  tüzet  eloltottuk. 
A tűz megközelítően 9 hektárnyi kukoricatarlót, illetve több száz 
négyzetméter erdősávot érintett. Október 12-én 16:53-kor újabb 
tűzjelzés érkezett, mely szerint a balai külterületen gaz, avar ég, 
körbálákat veszélyeztet. A jelzett helyen földút és csatorna közötti 
terület égett, megközelítően 100 négyzetméteren. Egységünk egy 
„D”  sugárral  és  két  kéziszerszámmal  a  tüzet  eloltotta,  anyagi 
kár nem keletkezett. Október 15-én önkormányzat kérésére 
fagallyazást végeztünk a buszpályaudvar környezetében, 
illetve  a  Sinka  István  téren.  Ezen  a  napon  13:55-kor  tűzjelzés 
érkezett, mely szerint a Bocskor kertben gaz, avar ég.  A jelzett 

helyen  zárt  kertben  lévő  elhagyatott  hodály  körül  gaz,  avar 
égett,  megközelítőleg  200  négyzetméternyi  területen.    A  tüzet 
eloltottuk, anyagi kár nem keletkezett. Október 18-án, Mezőtúron 
megrendezésre került a Járási Mentőcsoport minősítő gyakorlata, 
melyen  mint  a  járási  mentőcsoport  tagszervezete,  valamint  a 
központi rendeltetésű Tisza Mentőcsoport tagszervezete vettünk 
részt.  A gyakorlat sikeres volt, minősítést a mentőszervezet 
újabb időszakra megszerezte. Ezúton is köszönöm a gyakorlaton 
részt vevő állomány munkáját. Október 24-én a viharos időjárás 
következtében az  Arany János utca 35/A. alatt nagyméretű 
fűzfa  törzse  kettéhasadt,  a  környező  épületeket  veszélyeztette. 
Egységünk kettő darab spaniferrel a fát rögzítette, valamint 
magassági  ágvágó  segítségével  lombkoronáját  megkönnyítette. 
Október 25-én az SMR Hungary Bt. beépített tűzjelzője bejelzett, 
a jelzés oka ismeretlen, az eset téves jelzésnek bizonyult. Október 
30-án  reggeli  órákban  jelzés  érkezett,  mely  szerint  a  4202-es 
országút 10-11 km szelvényében Toyota pickup személygépkocsi 
a nedves útfelületen megcsúszott, majd árokba hajtott és felborult. 
Egységünk kiérkezést követően rendőri biztosítás mellett a 
járművet talpra állította, áramtalanítását követően árokból 
kivontatta. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. 
Az elmúlt időszakban több helyen végeztünk favágást, gallyazást, 
többek közt a Herman Ottó téren, a Holt-Berettyó partján, Ecsegi, 
Olajos, illetve a Sárkány utcában. 

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

Sörös Tibor pk.                                                                                                                                    

Tisztelt Fiatal! Tisztelt Szülők! Tisztelt Nagyszülők!

Tudjuk, hogy a fiatalok pályaválasztása, a munkavállalásra 
felkészülése az egész család számára fontos. A szülők, nagyszülők 
mindent  megtesznek  azért,  hogy  a  középiskola  befejezése  után 
gyermekeik, unokáik talán egész életüket befolyásoló, jó döntést 
hozzanak.  A  döntés  nem  könnyű,  ehhez  kívánunk  a  magunk 
lehetőségei szerint segítséget nyújtani.
Ezúton  tájékoztatjuk  Önöket,  hogy  Magyarország  kormánya 
által meghirdetett, az Európai Unió által támogatott 
„Önkéntesség személyre szabva” pályázaton az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület Jászkisérről sikeresen pályázott.

Az EFOP-1.3.8-17-2017-00030 számú, „Fiatalok közösségi 
szerepvállalásának erősítése Jászkiséren és környékén” című 
pályázati program keretében a következő három évben a 18 
és  22  év  közötti  fiataloknak  kínálunk  együttműködést,  akik 
középiskolai bizonyítványt szereztek.  A programban való 
részvétel önkéntes.
A részvételi szándék bejelentéséhez egy jelentkezési lap és 
az  önkéntes  szerződés  aláírására  van  szükség.  A  programban 
mindenki  hat  hónapig  lehet  benne,  ez  idő  alatt  kell  önkéntes 
munkát  végezni.  E  mellett  saját  választás  szerint  angol  vagy 
német nyelvvizsga felkészítő tanfolyamon lehet részt venni. Aki 
úgy  gondolja,  hogy  számára  hasznosabb  egy  gépjárművezető 
engedély  megszerzése,  az  „B”  vagy  ha  az  már  van,  akkor  „C 
l”  kategóriás  jogosítványt  szerezhet.  A  nyelvi  képzés  vagy  a 
jogosítvány megszerzés költségeit a pályázatból mi fizetjük.

Térítésmentesen  további  képzéseket  szervezünk  tűzmegelőzési, 
tűzoltási ismeretek elsajátítására, pályaválasztást segítő, 
személyes kompetencia fejlesztést biztosítunk. Minden résztvevő 
a személyes érdeklődésének megfelelő területen végezhet 
önkéntes munkát.
Az önkéntes munkáért fizetés nem jár, de a havi egészségbiztosítás 
díját mi fizetjük azoknak, akiknek ez más módon nem rendezett. 
A fél év alatt nem lehet munkaviszonyt vagy hallgatói jogviszonyt 
létesíteni.
A  programról  további  információ  kérhető,  jelentkezési  lap 
és  önkéntes  szerződés  igényelhető  személyesen  Túrkevén  a 
tűzoltólaktanyában. 
Természetesen  telefonon,  vagy  interneten,  e-mailben  is  lehel 
jelentkezni a következő elérhetőségeken:

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

06-20/357-14-37, E-mail: tktuzoltosag@gmail.com
Kérem  hívja  fel  erre  a  lehetőségre  rokonai,  barátai,  ismerősei 
figyelmét  is.  mert  a  következő  három  évben  sokak  számára 
szeretnénk biztosítani a részvétel lehetőségét.

Üdvözlettel: Balog László ÖTÉ elnök

EFOP-1.3.8-17-2017-00030
 „Önkéntesség személyre szabva” pályázat

 Önkéntes Tűzoltó Egyesületénél - JÁSZKISÉR

Önkéntesség – Személyre szabva
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Tisztelt Olvasó!

A  korábbi  évekhez  hasonlóan  idén  is  október  hónap  volt  a 
mellrák elleni küzdelem hónapja. Az év ezen időszakában számos 
rendezvénnyel, kezdeményezéssel, közös sétákkal próbálják 
felhívni  a  figyelmet  a  mellrák  kialakulásának  megelőzésére,  és 
az  ennek  érdekében  történő  szűrővizsgálatok  fontosságára.  E 
súlyos  betegség  azonban  testünk  több  pontját  is  támadhatja, 
így mindenképpen hangsúlyos szerepet kell kapnia a prevenció 
jelentőségének.
Hogyan is függ össze mindezzel a pszichológia, lelki állapotunk? 
A pszichés tényezők háromféleképp kapcsolódhatnak a daganatos 
megbetegedésekhez:  egyrészt  a  veszélyeztető,  saját  egészséget 
károsító magatartásformák kialakítása által (pl. dohányzás, 
túlzott alkoholfogyasztás). Másrészt kapcsolatban állhatnak 
olyan élettani folyamatokkal, melyek a tumor sejtek növekedésre, 
aktivitására lehetnek hatással. Végül, de nem utolsó sorban 
fontos megemlíteni a betegek együttműködési készségét, mely az 
eredményes gyógyulás szempontjából elengedhetetlen tényező.
Az egészségkárosító magatartásformák megjelenése mögött 
számos pszichológiai háttértényező határozható meg. Ilyen lehet 
például  a  magas  szintű  szorongás,  vagy  a  depresszió  okozta 
tartós negatív hangulat érzése, melyek csökkentésére sokan 
a  nikotin  vagy  az  alkohol  használatában  találnak  megoldást. 
Fiatalabb életkorban az újszerűség és a normák átlépésének 
vonzása, a csoporthoz való tartozás igénye vezethet olyan 
rizikómagatartáshoz, mint pl. a dohányzás korai kipróbálása 
vagy a nagymértékű alkoholfogyasztás. A nem megfelelő 

megküzdési képességek, illetve a kielégítő szociális háló, társas 
támogatás  hiánya  is  olyan  pszichoszociális  faktor  lehet,  mely 
egészségkárosító viselkedésformákhoz vezethet, ezáltal növelve 
a daganatos megbetegedések esélyét. Ez utóbbi két tényező 
azonban nem csak a preventív magatartás kialakításában, de a már 
diagnosztizált betegek gyógyulásában, felépülésében is központi 
szerepet játszhatnak.
Lelki Egészségközpontunk célja, hogy csökkentse azon 
negatív  tényezők  jelenlétét  és  hatását,  melyek  az  önkárosító 
viselkedésformák  kialakulását  támogatják,  illetve  a  szükséges 
megküzdési  és  együttműködési  készségeket  pedig  csökkentik. 
Ezáltal, közvetett módon, a daganatos megbetegedések 
prevenciójában és gyógyításában kulcsfontosságú szerepet 
játszhat  mentális  egészségünk.  Fontos  számunkra  a  személyes 
interakció  is,  mely  során  tájékoztatást,  segítséget,  válaszokat 
adhatunk a felmerülő kérdésekre, kétségekre.
  Ennek  ékes  példája  volt  többek  között,  hogy  október  29-én  a 
Daganatos Betegek Klubjával együttműködve előadást tartottunk 
az  érintettek  számára,  melyben  a  különböző  lelki  egészséget 
felölelő témák kerültek fókuszba. EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Tóth Rita
okleveles pszichológus

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 

                Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth u. 9.-11., Telefon: 06-56/550-427

Népegészségügy fejlesztése
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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

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetésFizetett hirdetés

Túrkeve főterén tetőtéri 63m2 -es 
lakás sürgősen eladó.

Érdeklődni: 06-30/841-6298

Fizetett hirdetés
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