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Ismét  a  Gyógyfürdő  mögötti  Termál  Kemping  volt  a 
helyszíne a disznókodásnak, a hagyományos disznótoros 
ünnepnek  és  gasztronómiai  összejövetelnek.  Az  első, 
úgynevezett nulladik napon a csapatok bepakolása 
mellett zenés ráhangolódás volt az F-Tóth Trió 
közreműködésével, valamint fellépett a Cozombolis 
Trió és az est sztárvendége, Zoltán Erika. Másnap reggel 
az igazi buli és a munka vette kezdetét, ami egyben a 
sertések  végét  is  jelentette,  de  hát  ez  másképp  nem 
lehetséges, mint az sem, hogy pálinka nélkül folyjanak 
az események, ami nagyban befolyásolta a hangulatot. 
Mellé alkalomhoz illő, Magyar hagyományainkat őrző 
fellépők színesítették az eseményt. Népdalkörök és 
néptánccsoportok mellett ismerős hangokon csendült fel 
a nóta. Többek között Madarász Katalin, Farkas Rozika, 
Koltai László, Deák Lajos és Bokor János kápráztatta el 
a közönséget nagyszerű nótázással, akiket Berki László 
cigányzenekara kísért. Délután a Fásy Mulató fokozta a 
hangulatot sztárvendégekkel.
Az  eredményhirdetés  műsorvezetője  Rácz  Buga  Lajos 
volt, aki nagyszerű előadásmódjával fantasztikus 
hangulatot  teremtett  a  színpadra.  Persze  itt  meg  kell 
említeni a „Hol vannak a Pikkerek?” rigmus skandálóját, 
a Pikkerek csapat szóvivőjét, Kántor Lajost, aki nagyban 
hozzájárult a jó hangulathoz, mint mindig. Csányi Sándor 
a  zsűri  elnöke  szavaival  hallhattuk  a  nyertes  csapatok 
számait  és  tudtuk  meg  a  győztesek  kilétét,  amikor  a 
színpadra  mentek.  Arany,  ezüst  és  bronz  fokozatokat 
osztott ki a zsűri két kategóriában: kolbász és hurka.
Eredmények: 
Arany fokozatú kolbász: Rákocziék, Török csapat.
Arany fokozatú hurka: Rákócziék, Pikkerek.
Ezüst  fokozatú  kolbász:  Aktív  Rádió,  Székács  iskola 
csapata, SMR
Ezüst fokozatú hurka: Pikkerek, Aktív rádió, SMR
Bronz fokozatú kolbász: Pikkerek, Törökszentmiklós és 
Ecseri böllérek, Porabka csapata 
Bronz fokozatú hurka: Csuvesz, Jásztelek csapata, a 24-
es csapat nem vette át

Hatalmas taps és ováció kísérte a nyertesek megjelenését 
a színpadon, majd Tóth Lajos Nagykunkapitány, a 
rendezvény főszervezője vette át a szót - részlet a 
beszédéből:
„…13  évvel  ezelőtt  10  lelkes  csapattal  kezdtük  el  és 
aznap este kellő mennyiségű alkohol elfogyasztása 
után  elhatároztuk,  hogy  ezt  a  dolgot  folytatni  fogjuk. 
Hatalmasat  fejlődött  a  rendezvény  ebben  a  13  évben, 
ami Önöknek, Nektek is köszönhető és remélem, hogy 
jövőre  is  itt  találkozunk.  Itt  van  mellettem  Szegedi 
Károly, aki a tavalyi évben megkapta ezt a vándorbotot 
(fotó a címlapon). Ezt a vándorbotot sok évvel ezelőtt 
egy híres fafaragótól kaptuk ajándékba és azt kérte, hogy 
minden évben kerüljön egy csapathoz és őrizze egy éven 
keresztül, kössön rá egy szalagot a csapata nevével és 
a következő évben hozza magával és adja át egy olyan 
csapatnak, aki régi résztvevője a Böllértalálkozónak és 
színesítik  a  rendezvényünket.  Ezt  a  vándorbotot  idén 
Túrkeve testvérvárosának, Porabka település csapatának 
szavaztuk meg, akik régi résztvevői és különleges 
színfoltjai a találkozónak.”

XIII. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozó 2019. február 15-16
A  Lengyel  csapat  vezetője  meghatottan  vette  át  a  vándorbotot,  majd 
Porabka új polgármestere, Pawel Zemanek boldog mosollyal megköszönte 
és  ígérte,  hogy  egész  évben  vigyáznak  a  vándorbotra,  tisztelni  fogják,  s 
jövőre visszatérnek vele együtt…
A  rendezvényt  követően  Tóth  Lajos  árult  el  még  részleteket:  Rekordot 
döntött a Böllértalálkozó a látogatottság terén, közel 400 emberrel többen 
voltak,  mint  tavaly.  Nagyon  jó  volt  az  idő,  ami  vonzza  a  látogatókat. 
Jó  reklámokat  tudtunk  megfelelő  helyeken  megjelentetni:  a  Duna  TV 
Családbarát  műsorában  sütöttünk-főztünk  és  kóstoltattuk  meg  az  egész 
stábot, a Rádio1-ben volt hirdetés Rákóczi Ferencen keresztül, aki 
kedvezményt  tudott  nekünk  biztosítani,  de  ott  voltunk  a  Kisújságban, 
a  Szolnok  TV-ben,  a  Mezőtúr  TV-ben,  valamint  az  Aktív  Rádióban, 
akik szoktak jönni a rendezvényre is disznót vágni. Reklám és nyomdai 
költségeink meghaladták az egy millió forintot, de a legnagyobb kiadásokat 
a fellépők díja és a rendezvénysátor bérlése jelentette. A belépők ára és a 
helypénz nem fedezné egy ilyen színvonalú rendezvény költségeit, ezért 
mindig függünk a támogatások mértékétől. Idén az Agrárminisztériumnak 
nem  volt  lehetősége  a  támogatásra,  de  tavaly  annyival  járult  hozzá  a 
lebonyolításhoz, hogy abból tudtunk idénre tartalékolni. Ebben az évben 
a  legnagyobb  támogatónk  Túrkeve  Város  Önkormányzata  volt,  mellette 
a  JNKSZ  Megyei  Nemzeti Agrárgazdasági  Kamara  és  sok  cég,  helyi  és 
vidéki  vállalkozó  segített,  valamint  a  tűzoltók,  a  közmunkások  munkája 
volt jelentős, amiért köszönettel tartozunk. Az elmúlt években mi is sok 
magántőkét fektettünk bele Tóth Tibor (Tofi) barátommal, akivel közösen 
csináljuk a kezdetek óta. Öröm látni a sok embert, ahogy jól érzik magukat. 
A  Lengyel  barátaink  is  mindig  kiválóan  érzik  magukat,  akik  elhozzák 
nekünk  a  saját  ízlésüket,  kultúrájukat,  kedves  mosolyukat  és  nagyban 
hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez – ezért is kapták meg idén a 
vándorbotot, aminek nagyon örültek. Remélem jövőre sikerül ismét magas 
színvonalú találkozót szervezni.

Erdei Gyula főszerkesztő
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Fotók: Árvai Attila – www.mutedesign.hu
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2019. február 23-án XV. alkalommal várta Túrkeve Balogh János 
professzor tisztelőit a tudós akadémikus munkásságára emlékező 
konferenciára.
Az idei meghívón Pacsai Norbert abádszalóki tanár 2007.09.08 -án 
Túrkevén elmondott beszédének részlete olvasható: „A csaknem 
évszázados életúthoz elegendő erkölcsi feltöltést Balogh Jánosnak 
Túrkeve  adta,  a  túrkevei  nagyszülői  család,  a  kuncsorbai  első 
elemi  évet  leszámítva  a  túrkevei  iskolák,  a  túrkevei  református 
gyülekezet és a túrkevei emberek…”
A Városháza Dr. Czihat Károly terme zsúfolásig megtelt, többen 
a karzaton foglaltak helyet.
A közönség soraiban üdvözölhettük Balogh professzor családját, 
unokáit. A konferencia levezető elnöke Dr. Tóth Albert Herman 
Ottó-díjas főiskolai tanár, háziasszonya Nagyné Bedő Ildikó 
tanárnő volt. Az Egressy Béni zeneiskola növendékeinek 
muzsikája után Vida Tamás túrkevei, Joszif Bozsuk nagybocskói 
polgármester és Dr. Szabó Zoltán kuratóriumi elnök, a Magyar és 
az Egyetemes Kultúra lovagja köszöntötte a jelenlévőket.
Az általános és középiskolás diákok számára meghirdetett 
természet-  és  környezetvédelmi  rajzpályázaton  és  vetélkedőn 
közel száz túrkevei és környező településen élő tanuló vett részt. 
A pályázatok értékelését a díjak kiosztása követte.
A  konferencia  előadásokkal  folytatódott.  Joszif  Bozsuk  Balogh 
János-díjas a Felső-Tisza-vidék aktuális környezetvédelmi 
kérdéseiről szólt. Dr. Prof. Seregi János egyetemi tanár a 
Balogh életmű tükrében láttatta a Simasági Gróf Festetics Imre 
Emléknapok történéseit. Fejes Lőrinc vízmérnök előadása  A 

sokarcú Tisza-tóról  szólt.  Monoki  Ákos  biológus  a  Hortobágy-
Berettyó mentén fellelhető közös értékeinket vonultatta fel. 
Nick  Annamária kulturális menedzser a Falvak Kultúrájáért 
Alapítványnak a Felső-Tisza-völgyben játszott szerepéről beszélt. 
Kereszti Édua Sarolta túrkevei Kaszap Nagy István Református 
Ált. Isk. és Óvoda diákja a Fűzfák a vízparton, Németh Zsombor 
a Túrkevei  Petőfi  Sándor  Ált.  Isk.  tanulója  pedig  Kezünkben  a 
Föld címmel adott elő.
Több éve annak, hogy a konferencián kerül sor a Balogh professzor 
életművét őrző, átörökítő Balogh János-díj átadására. A kitüntetett 
idén Pacsai Norbert abádszalóki tanár, aki pedagógusként sokat 
tett az ifjúság természetet és környezetet óvó nevelése érdekében. 
A  tudósról  készült  szobrot  a  díj  alapítói  adták  át  az  alkotó 
Győrfi Sándor szobrászművész jelenlétében. A konferenciát 
követően a Balogh János utcában található emlékhelyen koszorúk 
elhelyezésére került sor.

A fogadott szülőhely méltósággal, tisztelettel őrzi a kitűnő ember, 
a világhírű tudós emlékét.
Egyik tisztelője Fábián Gyula írt utószót a professzor úr 
Túrkevétől Óceániáig c. könyvéhez:
„  Elment  a  minden  élők  útján…,  de  ránk  hagyott  öröksége 
kötelez, mert a világot s a Földet, de elsősorban a hazát hagyta 
ránk, amelyet úgy kell őriznünk, ahogyan azt ő tette.”
    

                                                                           Csajbók Ferencné

Balogh János XV. Nagykunsági-Nagy-Sárréti
Tájökológiai Konferencia

Vida Tamás, Túrkeve város polgármestere, dr. Szabó Zoltán a Túrkevéért Alapítvány 
elnöke, Dr. Tóth Albert Herman Ottó-díjas főiskolai tanár

Nagybocsó polgármestere Joszif Bozsuk (balról a második), Monoki Ákos biológus 
(jobbról a második) 

Középen Pacsai Norbert az idei Balogh János díj nyertese, körülötte családja Koszorúzás a Balogh János emlékszobránál
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Már  15  esztendeje,  hogy  minden  februárban  dr.  Balogh  János 
ökológus professzor születésnapján, Túrkevén találkoznak 
tisztelői, a környezet és természetvédelem elkötelezettjei. 
A  túrkevei  Városháza  dr.  Czihat  Károly  Díszterme  ezúttal  is 
megtelt Balogh János tisztelőivel. A Tájökológiai Konferencián 
felnőtt  előadók-  egyetemi  tanár,  vízmérnök,  biológus  –  között 
felemelő érzés részt venni a diákok számára e rendezvényen. 
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolát idén Németh Zsombor 
6. osztályos tanuló képviselte, a „Kezünkben a Föld” című 
előadásával. Az előadás napjaink egyik legégetőbb problémájáról, 
a globális felmelegedésről szólt. A konferencia megható pillanata 

Ifjú tehetségek az Ökológiai Konferancián

Pagonyiné Mikes Irén, Németh Zsombor, dr. Szabó Zoltán, Nagyné Bedő Ildikó

A  Kevi  Baglyok  csapata  első  helyezett  lett  a  Balogh  János 
Természetismereti csapatversenyen. A csapat tagjai, Tóth Bence, 
Barna  Szabolcs  és  Papp  Ádám  a  Tájökológiai  Konferencián 
vehették át az első helyezettnek járó oklevelet Vida Tamás 
polgármester úrtól.  A Petőfi Iskolás alsós diákok 34 csapat 
közül érték el ezt a nagyszerű eredményt maximális 180 ponttal. 
Mögöttük  négy  ponttal  lemaradva  két  második  helyezett  lett,  a 
Karcagi Nagykun Református Iskola és egy másik Petőfis csapat, 
a harmadik helyen pedig a Kaszap Nagy István Református Iskola 
csapata végzett holtversenyben szintén egy Petőfis csapattal 
együtt. 

EGy.:  Tóthné  Szegedi  Bettyt,  Bence  anyukáját  kérdezem, 
hogy milyen érzés a gyermekén látni a siker örömét?

Betty: Nagyon jó érzés, bár szülői szemmel nézve a különböző 
versenyeket, előfordul, hogy kételyek merülnek fel bennem, 
hogy  jó-e  a  gyermeknek,  mert  félek,  hogy  túl  vannak  terhelve. 
Végül mindig arra jutok, hogy a pozitív és a negatív élmények 
is hozzájárulnak a személyiség fejlődéséhez. Természetesen 
egy  jól  sikerült  eredmény,  egy  kitűzött  cél  elérése  motiválja  és 
további versenyzésre ösztönzi. Most is így történt a Balog János 
emlékversenyen. A  tavalyi  sikert  ebben  az  évben  újból  sikerült 
elérni.  Bence,  Ádám  és  Szabi  nem  kis  feladatot  teljesítve,  a 

A Kevi Baglyok
szabadidejüket átszervezve dolgoztak. A végeredmény és a 
„megcsináltuk” érzés büszkeséggel tölti el a gyerekeket és 
családokat, így mi minden versenyhelyzetre építő jelleggel 
tekintünk. Ami pedig a legfontosabb, hogy mind a 34 résztvevő 
csapatnak gratulálok, egy ilyen színvonalas versenyen mindenki 
győztes! 

EGY.: A Bence által előadott versről mit lehet tudni?

Betty: A legmeghatóbb jelenet az volt számomra, amikor Bence 
fiam  elszavalta  a  saját  költeményét,  ami  egy  különleges  témát 
dolgoz fel, de a szavaim helyett inkább olvassák el…

Tóth Bence: Az éjszaka őrszeme

Baglyok fővárosa lettünk.
Ezer fülesbagoly a kincsünk.
Éles karmával tapad az ágra.

Pillantása a város zajára.

Testét barna tollkabát fedi.
Toll fülét mindig élesre feni.

Az éjben narancslik a szemefénye.
Hiszik is sokan, hogy Ő az erdők réme.

Éjjel nesztelen vadászik a “rágcsáló” tájra.
Ezt hozza magával a legodvasabb fára.

Éles csőre kiváló fegyver.
Pockot és verebet fog evvel.

Uhu, uhu... örömmel köszönti a holdat.
Egy igazi fülesbagoly nem bóbiskolhat.

Örömmel teszi, hisz az erdőben szomorkodni nem ér.
Aki szomorkodik, annak ott nem terem babér.

Ha jő a reggel Ő megpihenni vágyik.
Bölcsességből utazást tervez egy csendes fenyőfáig.

Széttárja szárnyait, suhan mint egy gondolat.
Te kedves madár Jó utat, Jó utat!

volt számomra, amikor Zsombor előadását a résztvevők hatalmas 
tapssal  méltatták,  majd  elismerően  gratuláltak.  A  konferencia 
végén meghívást kapott előadásával a IX. Magyar Világtalálkozó 
nyitórendezvényére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 
Aranyosapátiba. Továbbá, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság Kiskörei szakaszmérnöke egy Tisza-tavi csónaktúrát 
is felajánlott.    

A Balogh János Nagykunsági –Nagy-Sárréti Képzőművészeti 
Pályázaton iskolánk felsős tanulói kiemelkedő munkákkal 

vettek részt. A zsűri értékelése után a következő tanulók értek el 
helyezéseket:

I. Rácz Sándor 7.a, II. Nagy Levente 6.a
III. Rácz Mária 5.a

Felkészítő tanáruk: Molnár Magdolna

      II. Csendes Zsófia 7.b, Különdíj: Szántó Nóra 5.b
Felkészítő tanáruk: Nagy Anikó

                                           Gratulálunk a szép eredményekhez!

Pagonyiné Mikes Irén, felkészítő tanár                                                                             
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2019.  február  9-10-11-én  a  Keviföld  Alapítvány  és  a  Korda 
Vince  Táncművészeti,  Képzőművészeti  és  Színjáték  Alapfokú 
Művészeti Iskola szervezésében Hegyfoky Kabos római katolikus 
plébános, éghajlatkutató halálának 100. évfordulójára emlékezve 
kilencedik alkalommal került megrendezésre az emlékünnepség.
Szombaton a Városháza dr. Czihat Károly Termében megrendezett 
tudományos  meteorológiai  konferencia  keretében  emlékeztünk 
meg Hegyfoky Kabosról. Kántorné Bíró Emília képviselőasszony 
és  Csaplár  Béla  elnök  úr  köszöntőjét  követően  a  Korda  Vince 
Alapfokú  Művészeti  Iskola  társastánc  és  néptánc  tanszakának 
növendékei  nyitották  meg  a  rendezvényt. A  folyosón  felállított 
paravánokon pedig helyi tehetséges fiatalok képzőművészeti 
alkotásait csodálhatta meg a közönség. 

Ezt követően a Debreceni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kar, Meteorológiai Tanszék két hallgatójának, 
Vincze Csillának és Kálmán Imrének az előadását hallgathattuk 
meg. Őket Hartvig József, amatőr meteorológus és Kovács 
Tamás,  a  Magyar  Honvédség  Szolnoki  Helikopter  Bázisának 
meteorológiai asszisztense követte.  Az előadásokat követően 
került  sor  a  Hegyfoky  Kabos  Emlékplakett  átadására,  melyet 
a Keviföld Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében, 
Hartvig József érdemelt ki a meteorológia területén tett önzetlen 
és példamutató munkájáért. 

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

IX. Hegyfoky Kabos Emlékverseny

Másnap,  hétfőn  délután  városi  szavalóversenyt  és  vetélkedőt 
szerveztünk a művészeti iskolában. A IX. Hegyfoky Kabos városi 
szavalóversenyre  alsós  korosztályban  idén  69  gyermek  adta  le 
nevezését. A verseny minősítő jellegű volt, azaz többen kaphattak 
arany-, ezüst- vagy bronzminősítést. A versenyt háromtagú 
zsűri értékelte. A minősítettek Sudár Anette által készített érmet 
kaptak. Akik pedig a minősítést nem érték el, oklevéldíjazásban 
részesültek.  A  felső  tagozatos  és  középiskolás  tanulók  részére 
idén is vetélkedőt hirdettünk, melyre felső tagozaton 6, a 
középiskolából pedig 4 csapat adta le nevezését. A vetélkedő első 
három helyezést elért csapata Sudár Anette által készített érmet, 
valamint a Nimfea Természetvédelmi Egyesület által felajánlott 
kiadványokból összeállított ajándékcsomagot kapott. De a többi 
csapat sem tért haza üres kézzel. 

Jövőre  is  nagy  szeretettel  várják  a  kedves  érdeklődőket  és  a 
szavalni, vetélkedni vágyó fiatalokat!   
     
       Kézsmárki János, igazgató
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            Kultúra

2019. február 20-án délután a  Városháza dr. Czihat Károly 
Termében tartotta a Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti 
és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola félévzáró rendezvényét.
Az  iskola  képzőművészet  tanszakának  tanulói  kiállítással,  míg 
a társastánc és néptánc tanszak növendékei táncbemutatóval 
kápráztatták  el  a  kedves  megjelenteket.  A  társastánc  tanszak 
tanulói  standard  és  latin-amerikai  táncokat,  a  néptánc  tanszak 
táncosai pedig moldvai és nyírségi táncokat mutattak be. A műsor 
végén pedig a félévi értesítők átadására került sor.

KVAMI Félévzáró

Ezzel  ismét  bebizonyosodott,  hogy  a  Korda  Vince  Alapfokú 
Művészeti Iskola fontos szerepet tölt be Túrkeve kulturális 
életében.

Kézsmárki János, igazgató
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Ráczné Göblyös Ilona tanítónő vagyok, több mint három 
évtizede  dolgozom  gyerekekkel,  gyerekekért.  Pályámat  1986-
ban a Tanyasi Diákotthonban kezdtem, mint gyermekfelügyelő. 
Az itt eltöltött évek meghatározóak voltak életemben és további 
pályafutásom során is. A főiskola elvégzése után is igyekeztem 
tovább képezni magam, így több tanfolyamot, továbbképzést is 
sikeresen  elvégeztem.  Többek  között  a  Meixner-  tanfolyamot, 
2013-ban tehetségfejlesztésből szakvizsgáztam Szarvason, majd 
2016-ban sikeres minősítő eljárást tettem. Munkám során szívesen 
ötvözöm a régi és az új pedagógiai eszközöket, módszereket, így 
fontosnak és hatékonynak tartom a játszva tanulást.
Az  a  megtiszteltetés  ért,  hogy  a  következő  tanév  egyik  első 
osztályának oktatását- nevelését rám bízza az iskola vezetése. Ez a 
feladat nagy várakozással tölt el, hiszen az egyik legcsodálatosabb, 
ugyanakkor legnehezebb feladat a játékos kis apróságokból 
tudásra szomjazó, tanulni vágyó kis diákot nevelni. Éppen ezért 
elsődleges célom, a lehetőségekhez mérten, a személyre szabott 

Iskolánk  a  2019/2020-as  tanévben  két  osztályt  kíván  indítani. 
A  leendő  első  osztályos  tanító  nénik:  Hollósiné  Varga  Ilona  és 
Ráczné Göblyös Ilona.

Hollósiné  Varga  Ilona  vagyok.  Kisgyermek  koromtól  kezdve 
Túrkevén élek. Óvodába, általános iskolába, középiskolába 
is  ide  jártam.  Békéscsabán  a  Tanítóképző  Főiskolán  tanítói  és 
informatika szakon végeztem. Pályámat 2004-ben a Petőfi Sándor 
Általános  Iskolában  kezdtem.  Több  szakmai  képzésen  vettem 
részt.
Törekszem arra, hogy a gyerekeket a korszerű interaktív 
anyagokkal megismertessem és ez által még hatékonyabbá tegyem 
számukra  az  oktatás  folyamatát.  Vallom,  hogy  a  gyermekek 
tanítása  a  legfontosabb  és  legszebb  dolog  a  világon.  Hiába  a 

A leendő elsős tanító nénik bemutatkozása a 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolából:

sokéves  tapasztalat,  ha  első  osztályt  kezdek  az  igazi  kihívás, 
élményt és reményt keltő feladat, izgalommal tölt el.
Szeretettel,  odafigyeléssel  a  gyermekek  kezét  fogva  igyekszem 
őket  bevezetni  a  BETŰK  és  a  SZÁMOK  VILÁGÁBA. Akkor 
dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman (gyermek-szülő-
tanító)  összefogunk.  Bízom  abban,  hogy  sikerül  felébreszteni 
tudásvágyukat és segíthetek leküzdeni a felmerülő akadályokat.
Igyekszem tanítóként mindent megtenni azért, hogy:
- az óvodából az iskolába történő átlépés zökkenőmentes legyen,
- a gyermekek nyugodt, harmonikus, szerető légkörben tanuljanak,
- képességeiknek megfelelően fejlődjenek,
- a gyermekek egymás személyiségét, tiszteletben tartsák, 
elfogadják egymást,
- a szülőkkel őszinte együttműködő kapcsolatot alakítsanak ki.
Kívánom, hogy a gyermekek megleljék számításukat első 
osztályukban, és várom az aktív, felelősségteljes szülők 
együttműködését, amely megalapozza a derűs, kiegyensúlyozott 
iskolás éveket, mind a kisgyermek, mind a szülők számára.

„ Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
    és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,

    de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni”
                                                                                / Lev Tolsztoj/

oktatás megvalósítása. A tehetségek gondozása, fejlesztése 
tanórán, differenciálással vagy azon kívül tehetséggondozás 
keretében.  Természetesen  a  lassabban  haladó  vagy  tanulásban 
megakadó gyerekek tanórán vagy azon kívül történő megsegítése 
is épp oly fontos a számomra. Hiszen csak így válhatunk összetartó, 
egymást segítő és elfogadó, szeretetteljes közösséggé. Igyekszem 
minél több játékos elemet becsempészni tanítási óráimba, 
valamint  dicsérettel,  biztatással  bátorítani  kis  tanítványaimat, 
így segítve az óvoda- iskola közötti átmenetet. Meggyőződésem, 
hogy  az  első  osztály  meghatározó  a  legtöbb  gyermek  életében, 
mely meghatározhatja az egész iskolához- tanuláshoz való 
hozzáállásukat, ezért tartom kiemelt feladatomnak, hogy okosan, 
céltudatosan és elfogulatlan szeretettel „járjuk végig” ezt az utat. 
Ugyanakkor azt is vallom, hogy csak egy együttműködő családi 
háttérrel érhetek el eredményeket, ezért igyekszem jó kapcsolatot 
kiépíteni a hozzám járó gyerekek szüleivel, családjával.
Munkám  során  nagy  hangsúly  fektetek  az  oktatás  mellett  a 
nevelésre is, hiszen ahhoz, hogy sikeresen vegyük az akadályokat 
a kettő szorosan összekapcsolódik. Erre az oktatáson kívül 
számos lehetőség nyílik az iskolán kívüli programokkal: az éppen 
aktuális rendezvényeken túl kerékpártúrák, kirándulások esetleg 
színház  vagy  mozi  látogatás  alkalmával  lehetőség  nyílik  arra, 
hogy  jobban  megismerhessük  egymást  a  gyerekekkel,  illetve 
esetlegesen a családjaikkal is.

„ Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik,
  de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat 

szavaidtól.”
                                                                   / Carl Wiliam Buchner/

Nagy szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyermekeket!

Török Róbert, intézményvezető
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SAKK DIÁKOLIMPIA

A Megyei Sakkszövetség február 2-án és február 16-án rendezte 
meg Szolnokon az megyei sakkolimpiát. A túrkevei Sakk Klub a 
II. korcsoportos fiúkkal és a KSZC Ványai Ambrus Gimnázium 
V.-VI.  korcsoportos  fiú  csapatával  képviseltette  magát.  A  34 
fős mezőnyben dicséretes helytállást tanúsított  Tóth Pisti 4. 
helyezésével, míg Nagy Hunor Levente bronzérmes lett.  A V-VI. 
korcsoportos fiúknak szintén gratulálunk, mivel egy nagyon erős 
mezőnyben  javuló  teljesítménnyel  az  5.  helyezést  értek  el.  A 
Ványais fiú csapat tagjai: Erdei Szabolcs, Feke Szabolcs, Kállai 
György. Felkészítő tanáruk: Szemes Attila.

2019. 02. 27-én meglátogatták a Ványais diákok a Debreceni Labdarúgó Akadémiát és ezt követően megnézték a DVSC - Ajka 
Magyar kupa mérkőzést. Köszönjük Garamvölgyi Péter utánpótlás edző segítségét. A kirándulást szervezte Szemes Attila.

Attila Szemes

Ványais hírek
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Varga Ákossal, az Egressy Béni Zeneiskola megbízott 
igazgatójával beszélgettem. Kérdéseimet a múltba visszatekintő 
kérdéssel kezdtem:

K.K. – Hogyan kezdődött a zenei „pályafutása”? Mi volt az 
első indíték, hogy hangszeren tanuljon?

V.Á. – Így a múltba visszaemlékezve érdekes, talán akkoriban 
magamtól  soha  nem  is  jutott  volna  eszembe,  hogy  hangszeren 
tanuljak.  Éltem  az  általános  iskolás  mindennapjaimat,  mikor 
nálunk - Kunszentmártonban - megalakult a zeneiskola. Ekkor 
édesanyám  megkérdezte  tőlem,  hogy  akarnék-e  zeneiskolába 
járni? Akkor a gitár és a zongora volt, ami hirtelen eszembe jutott, 
majd, mint derült égből a villámcsapás a dobra esett a választás. 
Onnantól  kezdve  a  beiratkozásig  úgy  teltek  a  napok,  hogy  én 
otthon összehordtam mindenféle üthető dolgot, a vödörtől kezdve 
a  fakanálig  és  azokon,  vagy  az  íróasztalon  próbáltam  dobolni. 
Aztán 2. osztályos koromban beiratkoztam és elkezdődött 
a  pályafutásom,  ami  nem  volt  teljesen  felhőtlen.  Már  4  éve 
jártam, amikor egy napon úgy gondoltam, hogy nem megyek el 
órára, mivel kicsit unalmasnak éreztem. Édesanyám észrevette, 
hogy nekem már régen órán kellene lennem és kérdőre is 
vont. Kisvártatva szégyenkezve megjelentem órán anyukám 
kíséretében,  amikor  a  tanár  bácsim,  Virág  Tibor  csak  annyit 
jegyzett  meg,  hogy  nagyon  sokat  késtünk  (…ha  tudta  volna, 
hogy  én  el  sem  akartam  menni)  (mosolyog).  Elpanaszoltam 
neki, hogy szeretnék kiiratkozni, mert unalmasnak tartom és én 
már  inkább  dobszerelésen  játszanék  (addig  főként  gumilapon 
játszottunk).  Szüleim  arra  tanítottak,  hogy  amit  elkezdtem,  azt 
csináljam  végig  becsülettel.  Így  maradtam.  Év  végén  szüleim 

Interjú a Zeneiskola igazgatójával
mondták, hogy most már nem kell jövőre járnom, ekkorra már én 
szerettem volna maradni. 

K.K. – Általános iskola után hol folytatta tanulmányait?

V.Á.  –  Elérkezett  a  továbbtanulásra  jelentkezések  időpontja. 
Hangzott a kérdés: - Mi szeretnék lenni, ha nagy leszek? 
Talán  ez,  talán  az…  Nem  tudtam.  Meg  se  fordult  a  fejemben, 
hogy  zenével  foglalkozzak.  Szerettem  rajzolni,  barkácsolni,  a 
magam megítélése alapján úgy gondoltam van kézügyességem, 
az ötvös mesterség akkor logikusnak tűnt, talán azzal jól lehet 
majd  keresni. A  szolfézs  tanárnőm  volt  az,  aki  kérdezte,  hogy 
miért  nem  megyek  zenei  szakközépiskolába?  Akkor  még  ez 
nekem elképzelhetetlen volt. Emlékszem arra a pillanatra, 
mikor  óráról  hazajövet  egy  irányban  sétáltunk  a  tanárnőmmel, 
ő  a  vasútállomásra  én  pedig  haza.  Emeletes  házban  laktunk, 
éppen anyukám hozta le a szemetet, mikor a szolfézs tanárnőm 
megragadva az alkalmat: győzködte anyut, hogy márpedig nekem 
zenei  szakközépiskolába  kell  mennem  tovább  tanulni.  Nagy 
köszönettel tartozok a szolfézs tanárnőmnek, Nagy Edinának, és a 
néhai igazgató bácsimnak, Simon Gyulának, illetve mindenkinek, 
aki az utamon terelgetett, felismerve bennem ezt a képességet. 
Középiskolai tanulmányaimat így Debrecenben, a Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskolában folytathattam.

K.K. – 14 évesen egyből Debrecenbe kerülni mekkora 
változást jelentett? 

V.Á. – Szokatlan, és néha rossz is volt távol lenni a családomtól, 
de összességében nagyon jól éreztem magam ott. Abban 
az életszakaszomban megtanultam önálló lenni, mivel 
rákényszerültem. Kollégista voltam, hétvégente jártam haza, de 
néha hétvégén is bent kellett maradnom gyakorolni, vagy éppen 
egy szereplés miatt.

K.K.  –  Hogyan  jött  a  tanítás  gondolata?  Hogyan  került 
Túrkevére?

V.Á.  –  Sosem  gondoltam,  hogy  valaha  tanítani  fogok  majd. A 
középiskola utolsó évében egy helyettesítés kapcsán volt alkalmam 
kipróbálni magam, akkor és ott átértékelődtem. Tanítás kapcsán 
rendezni/rendszerezni tudtam az addig megszerzett tudást, amit 
ezután önmagam fejlesztésére is fordítottam. Középiskola után 
a  tanulmányaimat  a  Debreceni  Egyetem  Zeneművészeti  Karán 
folytattam  tovább.  Második  éves  hallgató  voltam,  mikor  egy 
tanszaktársamon  keresztül  megkeresett  Pujov  Jenő  igazgató  úr 
és felkért, hogy tanítsak Túrkevén a zeneiskolában, aminek nagy 
örömmel tettem- és teszek jelenleg is eleget.

K.K. – A Túrkevéért Alapítványnak van-e valamilyen 
elvárása a zeneiskolával szemben?

V.Á. – Természetesen igen, az, hogy jól működjön. (mosolyog)
 Dr. Szabó Zoltán, az alapítvány elnöke szívén viseli a zeneiskola 
sorsát,  aki  ismeri,  bizonyára  tapasztalhatta.  A  működéshez  a 
Magyar Államkincstár biztosítja az anyagi hátteret a Túrkevéért 
Alapítvány  (a  zeneiskolánk  fenntartóján)  keresztül.  Egy  iskola 
jól működtetése döntő többségben a tanárok és vezető feladata. 
Ennek hogyanja az államilag megszabott, leírt formában meg van 
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követelve. A módszer, a sikeresség az mindig emberi tényezőn 
múlik. Én örülök, mert szerencsére nagyon jó kollégákkal 
dolgozhatok együtt, akiknek a szakmai tudásában megbízok. Egy 
tanár egy órán egy gyerekkel foglalkozik, így minden személyre 
szabott, szerintem a leghatékonyabb formája az oktatásnak.

K.K. – Arra, hogy hol, milyen körülmények között találkozik 
egy gyerek először a zenével, erre van-e valami koncepció? 

V.Á.  –  Az  első  benyomás  nagyon  fontos,  sőt,  meghatározó. 
Minden évben tartunk hangszerbemutatót az iskolásoknak, 
hátha  valaki  kedvet  kap,  hogy  hangszeren  tanuljon.  Sajnos  az 
a tapasztalat, hogy a legtöbb gyerek lelkesen nyújtja a kezét a 
bemutató  után,  hogy  szeretne  tanulni,  de  a  lelkesedés  fonala 
otthon valamiért megszakad. Immáron pár éve az óvodás 
gyermekekkel  is  próbáljuk  megszerettetni  a  hangszert,  a  zenét 
zeneovi formájában, amit itt a zeneiskolában tartunk. Szerencsére 
egyre több gyermek jelentkezik erre a foglalkozásra.  

K.K. – A zeneoviban a gyerekek mennyire fejlődnek, meddig 
lehet eljutni velük?

V.Á. – Először, amikor elkezdtem ezzel a korosztállyal foglalkozni, 
rájöttem, hogy sokkal apróbb dolgokra kell fektetni a hangsúlyt, 
mint például egy iskolás gyereknél. Míg egy iskolásnál meglévő 
készségekre építkezve tudunk fejleszteni, itt még készségekkel 
kell  foglalkoznunk,  persze  mindezt  játékban  álcázva.  Ez  nagy 
kreativitást igényel és sajnos nem is igazán látványos. Mérföldkő, 
ha például valaki tud ritmusban tapsolni, egy ritmust pontosan 
vissza tud tapsolni, megismeri egy hangszer hangját, vagy ha akár 
meg is tudja különböztetni őket. Nehézséget jelent egy léggömböt 
pattogtatni,  mivel  finommotoros  mozgásokat  igényel  (mint  a 
hangszeres  játék),  nem  pedig  impulzív  mozdulatokat,  mint  a 
kosárlabda.  Én szeretek alapos munkát végezni, és szeretem, ha 
van látszata annak, amit csinálok, itt viszont talán csak évekkel 
később tapasztalható ennek hatása. Sajnos a mai világ arra van 
kihegyezve,  hogy  látványosat  kell  csinálni,  amire  az  emberek 
felfigyelnek, de ez sokszor nem meglévő tudáson alapszik, 
csupán marketing. Az előző években fogalmazódott meg bennem 
egy szó erre: ez a „kirakat-tanítás”, ami az idomítással egyenlő, 
de az alany nem tudja pontosan mit csinál. Ezért ezt próbáljuk 
kerülni.

K.K. – Mennyire van itt a zeneiskolában lehetőség együttes 
létrehozására? 

V.Á.  –  Kamara  csoportok  vannak. A  kamara  azt  jelenti,  hogy 
több  ember  egyszerre  játszik. Az  a  lényege,  hogy  a  gyerekek 
viszonylag  egyszerűbb  szólamokat  játszanak,  amik  egyszerre 
megszólaltatva egy nagyobb egészet alkotnak. Ez egy másik fajta 
játékmódot követel, amit majd az ÉLETben tudnak kamatoztatni: 
a figyelem, az alkalmazkodás, felelősségérzet. Egy tanuló itt akár 
az összes többi társa munkáját elronthatja. 

K.K. – Ez viszont már nevelési kérdés, hogy hogyan vesszük 
rá, azt, aki nem gyakorol, hogy felkészüljön az órára?

V.Á. – Ezt a közösség nevelő ereje fogja megtenni. Akinek van 
egy  pici  önkritikája,  felelősségérzete,  az  a  többieken  keresztül 
gyorsan  megtapasztalja,  ez  hogyan  működik  és  jó  eséllyel  fog 
többet készülni is. Míg az általános iskolában egy dolgozat során 
lehet  gondolkodni  a  válaszon,  vagy  akár  egy  rosszabb  jegyet 

szerezni  egy  tantárgyból,  ha  nem  tudjuk,  amit  kellene,  viszont 
itt egy koncert kapcsán ott és akkor kell tudni minden hangot és 
ritmust. Nincs olyan, hogy a „Boci, boci tarkát” fogom eljátszani 
félig. Arra tanítjuk őket, hogy minőségre törekedjenek.

K.K.  –  Hogyan  lehet  egy  gyereket  inspirálni,  hogy  otthon 
gyakoroljon, foglalkozzon a zenével? Milyen zenét hallgasson? 

V.Á.  –  Heti  60  perc  hangszeres  óra  nagyon  kevés,  ezért  a 
szülő a legnagyobb segítségünk. Egy nagyon jó szülői hátérrel 
rendelkező  diák  hihetetlen  fejlődésre  képes.  Ahogyan  egy  év 
alatt megtanulnak a gyerekek az iskolában írni, olvasni, ugyan 
úgy hangszeren is meg tudna tanulni, csak ugyan úgy, naponta 
kellene vele foglalkozni. Sokszor csodálkozom, mikor 3-4 éves 
gyerek felnőtteket megszégyenítő módon különbözteti meg 
egymástól  a  kamionok  vagy  az  autók  márkáját,  de  nem  tudja 
megkülönböztetni a hangszereket egymástól. Ez úgy gondolom 
nevelés  kérdése. Van  egy  szó  a  magyar  nyelvben,  ami  nagyon 
kifejező, ez a NÉPZENE. Ez a szó jól tükrözi a hétköznapi ember 
és a zene kapcsolatát. Régen minden háztartásban megtalálható 
volt  egy  furulya,  egy  tekerő,  citera,  netán  cimbalom  vagy  a 
jobb  módúaknál  akár  zongora  is.  Mára  már  csak  ritkán  fali 
díszként  van  jelen.  Pedig  mindenki  életében  jelen  van  a  zene, 
az autóban, áruházban, benzinkúton, mindenhol szól, ezért egyre 
kevesebb igénnyel hallgatunk zenét, mert nem odafigyelve 
hallgatjuk. Hangszeres zenét szinte alig hallhatunk, a slágerlistás 
dalokat csupa szintetikus (mesterségesen előállított) hangszínek 
alkotják.  Muszáj,  hogy  értő  füllel  hallgassunk  zenét,  és  ehhez 
a hangszertanulás elengedhetetlen. A mai kornak egyúttal 
vannak jó oldalai is, ez pedig a videómegosztó oldal, ahol bárki 
meghallgathatja  a  kedvenc  dalát,  vagy  azt,  amit  éppen  tanul. 
Az  okos  telefon  kamera  funkcióját  is  szoktam  ajánlani,  mivel 
ez a legegyszerűbb módja, hogy visszanézhessük magunkat 
(hangszeres játék közben) és tanuljunk belőle, továbbá a 
lámpalázon is segít.

K.K. – Jól tudom, hogy a zeneiskolában van olyan program 
évente egyszer, amikor a gyerekeket elviszik színházat 
látogatni, vagy egy zenei műsort megnézni? 

V. Á. – Igen, ez így van. Az előző években, ha alkalom és elegendő 
számú  jelentkező  volt,  Budapestre  utaztattuk  a  gyerekeket  egy 
opera vagy színházi előadás erejéig. Az elmúlt évben sajnos nem 
volt  olyan  műsor,  amit  úgy  ítéltünk  volna  meg,  hogy  érdemes 
lenne megnézni. Fontos szempont, hogy olyan művet nézessünk 
meg a tanulókkal, amit ők is élvezni tudnak és motiválhatja őket. 
Egy rossz darabválasztással akár az ellenkezőjét is elérhetjük. 
De nem kell Budapestre utazni, nem eltitkolt szándékom, hogy 
elődeimhez  hasonlóan  minőségi  produkciókkal  kedveskedjek 
a túrkevei embereknek, és célom, hogy minél többen közelebb 
kerüljenek a zenéhez, a zeneiskolához. Őszintén remélem, 
hogy eljön az idő, amikor nyugodt szívvel lehet egy koncertet 
megszervezni,  anélkül,  hogy  azon  kellene  gondolkozni,  hogy 
lesz-e közönség rajtunk kívül, vagy nem? Pedig ide még utazni 
sem kell, mert házhoz jön a produkció és többnyire ingyenesen is 
látogatható. Bizakodva, soraimat Kodály Zoltán szavaival zárom: 
„Kultúrát  nem  lehet  örökölni.  Az  elődök  kultúrája  egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának.”  

Keserű Klaudia
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Túrkeve Város Önkormányzata a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 28/ 2012.
( XII.20.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki túrkevei székhelyű  civil szervezetek

 2019. évi támogatására

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

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

Pályázati támogatás céljára rendelkezésre álló (felosztható) költségvetési előirányzat: összesen 3 000 000 Ft.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 8.

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

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen történik. (2019. április 25.)
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

                                                     Túrkeve Város Önkormányzata

Túrkeve Város Önkormányzata pályázati felhívása
helyi civil szervezetek támogatására
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A 28 éves Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma szeretettel hívja 
Önt (hív Téged) és családját (családodat) a soron következő 

rendezvényére:

2019. március 14-én 17 óra 30 perckor FÁKLYÁS 
FELVONULÁS indul a „Leányiskolától”.

Útvonal:
Leányiskola – Petőfi Sándor utca -  Széchenyi utca – Petőfi 

Sándor Általános Iskola – 1848-as park.

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!

Dr. Szabó Zoltán
elnök

„Petőfi él”

„Egy érdemem van: mélyre láttam
S szerettem, aki szenvedett…” (Ady Endre)

A 28 éves Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma KÖLTÉSZET 
NAPI rendezvényére hívja az érdeklődőket 2019. április 14-

én vasárnap 10 órára Túrkevére,
 az Egressy Béni Zeneiskolába.

A „versünnepen” mód nyílik arra, hogy a jelenlévők 
elmondják, felolvassák kedves versüket. Száz éve 1919. 

január 27-én hunyt el Ady Endre, 
170 éve 1849. július 31-én Petőfi Sándor.

A rendezvényen verseiknek felidézésével emlékezhetünk a 
költőkre. Emlékezzünk együtt!

Dr. Szabó Zoltán, elnök

Horgászbiztató
Nézem a halat, hát kecsege

Hallgatnám hangját, hogy fecseg-e?
Nem hallok semmit, csak néz, nagy halszemekkel.

Összehasonlítom régi ételemmel.

Rá kellett jönnöm, hogy ő is egy étel,
Amiből nem egy, de legalább hét kell, 

Hogy étvágyamnak eleget tegyek,
Mert, hogy általa, jobban élhetek.

Mondják, együnk halat, hogy jobban éljünk,
Mert a halhústól jobb lesz egészségünk.

A sok vitamin, mi bennük fordul elő,
A szervezetünkben egészségnövelő!

Ezért hát „Horgásznép”, figyelj jól a szóra!
Horgász készségeddel vonulj ki a tóra.
Itt a szép tavasz már, a természet éled,

Kinn a tópart, sokkal színesebb lesz véled.

Vár ott sok szép élmény, kapás és fárasztás,
Amitől izgisebb a haszonhal-fogás.

Na meg a jó levegő, mi a vízparton vár,
És a természet csendje, ami vele jár.

Ténykedésed által, jobb a statisztika.
Több halhúst fogyaszt el minden hazánkfia.

Eleget teszünk a nemzeti igénynek,
Frissebb és fittebb lesz minden magyar lélek!

Kiss László
Túrkeve, 2019. február 26.
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak 
eseményeiről.  Február 19-én a délutáni órákban jelzés érkezett, 
mely szerint Mezőtúr és Túrkeve között, füstöt látnak egy tanyán.  
Kiérkezésünk  után  megállapítottuk,  hogy  a  tanya  tulajdonosa 
levágott gallyakat éget, nem veszélyeztet semmit és nincs szükség 
beavatkozásra. Február 10-én a délutáni órákban jelzés érkezett, 
mely szerint a Petőfi és a Kenyérmezei utca kereszteződésében 
két személygépkocsi ütközött.  Az egyik jármű az út menti 
árokba hajtott magával sodorva egy közúti jelzőtáblát. Az egység 
kiérkezést követően a személygépkocsikat áramtalanította, majd 
az  útburkolatot  letakarította,  a  gépkocsit  az  árokból  kivontatta. 
Személyi  sérülés  nem  történt,  az  anyagi  kár  jelentős.  Február 
15-én  az  esti  órákban  a  rendőrség  kérte  segítségünket,  mivel  a 
4203-as országúton egy baleset következtében a gépjárművekből 
törmelékek kerültek az útburkolatra. Az egység az utat 
kéziszerszámokkal megtisztította! Személyi sérülés nem történt, 
az anyagi kár jelentős. Február 15-én, immáron XIII. alkalommal 
megrendezendő Nemzetközi Böllértalálkozó előkészületeiben 
segített  egységünk,  majd  16-án  rendezvénybiztosítás  céljából 
részt  vett  az  eseményen. Az  eseményen  vendégeink  lehettek  a 
Máramaros megyei Nagybánya tűzoltói és családtagjai.  Február 
22-én  a  Ványai Ambrus  gimnáziumba  vittük  ki  a  dobogókat  a 
Tornász bálra. Ugyan ezen a napon az esti órákban jelzés érkezett, 
mely szerint a Bojtor utcában kigyulladt egy kémény. Kiérkezést 
követően az egység a tüzelő-fűtő berendezést, illetve a kéményt 
kitakarította. Anyagi kár nem keletkezett. 

Az eset kapcsán tájékoztatnánk a tisztelt olvasókat, miszerint 
a kéményseprőipari szolgáltatás díjmentes, de az ellenőrzésről 

az ingatlan tulajdonosainak kell gondoskodni, a 1818-as 
hívószámon  lehet  időpont  egyeztetéssel  a  kéményseprőket 
hívni. 

Február  21-én  átvehettük  a  BM.  OKF.  KEHOP  pályázatából 
részünkre megítélt 
- 2db HERON 5.5 KW-os áramfejlesztőt
- 2db KOSHIN típusú szivattyút, illetve tartozékait 
A fenti pályázatban még jelentős értékű eszköz áll majd 
rendelkezésünkre a közeljövőben!

Február 26-án az elmúlt napok időjárása miatt, illetve 
a szabadtéri tüzek megszaporodása szükségessé tette a 
tűzgyújtási tilalom elrendelését több megyében, köztük Jász-
Nagykun-Szolnok  megyében  is. A  tűzgyújtási  tilalom  idején 
tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben 
és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében 
tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokban, 
valamint tilos a parlag- és gazégetés is.

Közeleg az adóbevallások időszaka. Kérjük, támogassák 
szervezetünket  adójuk  1%-ával!  A  befolyó  összeget  működési 
feltételeink javítására fordítjuk. Segítsen, hogy segíthessünk!
Adószámunk: 18837108-1-16  Kedvezményezett: Mentő és 
Tűzoltó Egyesület
Köszönjük!

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

Sörös Tibor pk.
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Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés
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