
Aranyosi Ervin: 
Délibáb

Smaragdzöld mezőn szétterül
aranyszíne a napnak,

pipacsok vörös bársonya
áldoz a pillanatnak.

Szél lebben, fennen gólya száll
tenger hullámú égen.

Nyárfák sudárja út tövén
táncol a kósza szélben.

Lebeg a lég, remegve lép,
hullámát szerte szórja.

Tükrén mereng a nagy világ,
– valóság másolója.

A róna mása visszanéz,
tótágast áll a réten:

Az van itt lent, ami pihent
imént még fent az égen.

Lupsánné Kovács Eta:
Egy korty nyár

Mikor a Nap felkel reggel,
belátja az egész tájat,
megcsodálja a világot,

a szeme is könnybe lábad...
égő-piros pipacsmezőt
terít le a nyári hajnal,

majd a ringó búzakalászt
is befesti színarannyal.

...sárgán ringó búzamező,
illatos, szép szarkalábak,
meglibbenő nyári szellő

fésüli a búzaszálat.
Égi tündér nyár elején
fűre-fára zöld ruhát ad,
karon fogja az álmokat,

és a létből derű árad.
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Tisztelt  Olvasó!  Néhány  közérdeklődésre  számot  tartó  aktuális 
eseményről, feladatról szeretnék pontos információt adni.

A  Juhászfesztivált  követő  héten  városunkban  a  legjelentősebb 
esemény a MATE üzemcsarnokának ünnepélyes avatása volt. A 
köznyelv egységesen SMR néven emlegeti a cégcsoportot, de jó 
tudni, hogy az SMR visszapillantó tükröket gyárt, míg a MATE 
különböző lökhárító-alkatrészeket.  A két cég révén összesen 
több,  mint  8  milliárd  Ft  működő  tőke  érkezett  Túrkevére,  ami 
egyedülálló a város történetében. Már most érzékelhető a városi 
bevételeken, hogy ilyen komoly gazdasági erő költözött hozzánk. 
Az avató ünnepség előtt a Városházán fogadtam Szijjártó Péter 
miniszter urat. A kötetlen beszélgetésen szót ejtettünk a 4203-as 
(kuncsorbai) útról. Miniszter úr 9+6 kilométert említett, azaz nem 
csak a csorbai út 9 km-es szakaszát, hanem a 4202. sz út Túrkeve-
Kisújszállás közötti szakaszának 6 kilométerét is felújítja az állam. 
A felújítás nemzeti forrásból zajlik majd, az elsődleges prioritású 
feladatok között. Ezt az információt a cégcsoport tulajdonosának 
és vezetésének is megerősítette a miniszter.

Korábban  egy  sikeres  pályázat  révén  sportparkot  építhettünk 
a  strand  közelében.  Abban  a  pályázatban  2  másik  helyszínt  is 
megjelöltünk, amelyek közül a sportpályára álmodott fitneszpark 
is megvalósulhat a pályázat második körében.  Az alapozás 
elkezdődött, már köt a beton, napokon belül felszerelik az 
eszközöket.

Sajnos  sok  „jól  értesült”  pletyka  kering  a  városban,  néhányat 
szeretnék cáfolni, helyre tenni a következőkben.
Nem igaz az a „hír”, hogy megállt a templom felújítása, és az sem, 
hogy az állványzat „kihasználatlansága” miatt többletköltség 
keletkezne. Az állványzat a fővállalkozó tulajdona, nem 
keletkezik  rajta  extra  bérleti  díj.  Az  állványzatot  azért  kellett 
viszonylag  hamar  megépíteni,  mert  a  süveget  erről  tudták  a 
szakemberek  komolyabban  megvizsgálni.  Sajnos  a  faszerkezet 
a 4 évvel ezelőtti vizsgálat megállapításaihoz képest rengeteget 
romlott, emiatt bizonyos tevékenységeket át kell tervezni.
Nem igaz, hogy a város hitelt vett fel, és már el is költötte, mégsem 
történt  semmi. Amint  lenni  szokott,  a  féligazságok  összerakása 
még nem ad ki egy egész igazságot. A képviselő-testület többségi 
döntés mellett támogatta, hogy engedélyt kérjünk a kormánytól 
fejlesztési  hitel  felvételére  229  millió  Ft  összegben. A  hitelező 
bank kiválasztása megtörtént, de szerződést még nem kötöttünk, 
hiszen nem áll rendelkezésre a kormány engedélye.  A hitel 
törlesztésére bőséges fedezetet nyújt a növekvő mértékű ipatűzési 
adóbevétel. Nem igaz, hogy hitel nélkül még egy játszóteret sem 

tudunk építeni a Madarász házaspár utcában. Ezzel szemben tény, 
hogy ez a helyszín szerepel abban a komplex programban, mely 
megvalósításához  kezdeményeztük  a  hitelfelvételt.  Ugyanakkor 
szeretném közölni, hogy a Szabadság utcában nyáron új játszóteret 
építtet a testület.

Igaz az a hír, hogy az útfelújítások megkezdésével várnunk kell. 
Olyan nagy összeget szánt a képviselő-testület útfelújításra, 
hogy emiatt közbeszerzési eljárást kellett indítani. Ennek 
hamarosan a végére érünk, és júniusban kezdődhetnek 
a javítások. Nem ellentmondás, hogy a Juhászfesztivál 
környékén  a  Városgondnokság  már  végzett  kátyúzást,  ugyanis 
a  közmunkaprogramban  kisebb  javításokra  van  mód,  de  az  a 
mennyiség nem jelentős.  Az összesen 140 milliós felújítási 
tevékenység négy fő területre koncentrál:
•Teljes szélességében új aszfaltot kap a Kenyérmezei utcának a 
Petőfi utca – Táncsics utca közötti szakasza ; A Táncsics utca a 
Kossuth úti kereszteződéstől; a Katona utca.
•A Kelet-Újváros 16 utcájában minden kátyút megszüntetünk.
•Folytatjuk a földutak megerősítését.
•A fent meg nem említett városi területeken kátyúzást végzünk.

A  gyermekorvosi  rendelőt  két  ütemben  tudjuk  felújítani  saját 
bevételeinkből.  Idén  nyílászárócsere,  hőszigetelés  vár  még  az 
épületre.

Hamarosan befejeződik a Rákóczi úti és Mátyás király úti 
járdafejlesztés.  A  következő  évben  folytatni  szeretnénk  ezt  a 
tevékenységet  az  Ecsegi,  Táncsics,  Kálmán  király,  Szabadság 
utcák bevonásával.
A Petőfi Sándor Általános Iskola épületei két pályázatból 
újulnak meg. Az EFOP pályázat lezárult, emiatt a gyerekek és a 
pedagógusok  már  visszaköltözhettek. A  TOP  pályázat  is  zárul, 
talán  mire  ez  a  cikk  megjelenik,  már  le  is  vonul  a  területről  a 
kivitelező.  A  fejlesztések  révén  gyönyörű  lett  a  Fiúiskola  és 
a  Lányiskola,  de  belülről  is  megszépült  a  termek  nagy  része. 
A  korszerűsítés  révén  napelemek  és  korszerű  fűtés  került  az 
épületekbe, de számomra az a legfontosabb, hogy az épületek régi 
szépségüket megtartva újultak meg.

Több más feladattal, problémával is foglalkozunk természetesen, 
de ebbe a rövid cikkbe ennyi fért. Természetesen fogadóórámon 
szívesen  állok  rendelkezésre  bárki  számára,  személyesen  és  a 
facebookon, messengeren is.        
             Vida Tamás polgármester

Azt beszélik Kevibe...
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Túrkeve  ünnepe  volt  a  május  18-  19-i  hétvége,  az  idén  is  sok 
vendéget vonzott a Kevi Juhászfesztivál. Nem véletlenül, hiszen 
a  birkapörkölt  és  más  ételek,  a  juhászati  szakmai  előadások 
és bemutatók, a változatos árukínálattal felvonuló árusok, a 
színpadon és a vásárban is folyamatosan zajló programok ebben 
az évben is csábították a látogatókat. 
Szombaton  145  bogrács  étel  készült  a  Kevi  Juhászfesztiválon, 
ebből  121  birkapaprikás  és  24  kunsági  népi  étel.  Vasárnap  71 
bogrács étel, ebből 59 birkapaprikás és 12 kunsági népi étel főtt és 
fogyott el! A főzőversenyen 18 birkapörkölt lett díjazott, kunsági 
népi  ételből  8  díjazott  volt,  ezen  kívül  kiosztásra  került  még  8 
különdíj is. 
Sikeres volt a juhászati szakmai konferencia, ahol közel hatvan 
résztvevő hallgatta meg az előadásokat, sok érdeklődő vette körül 
a juhnyíró bemutatót, a nyájterelési bemutatót és a sajtkészítést.
A két színpadon mindösszesen a két nap alatt 45 órányi program 
zajlott le, melyet még kiegészített a vásár területén sétáló 
népzenészek és betyárok, a gólyalábasok műsora, két meseelőadás, 
a Finta Múzeum kiállítása, valamint a népi játszótér programja. 
Az  idén  is  törekedtünk  a  változatosságra,  a  fesztivál  jellegéből 
adódó népzenei fellépők mellett sokféle műfaj képviseltette magát 
a hungarikum magyar nótától és operettől a rock-ig, mulatóstól 
a dixilendig. Az esti sztárfellépőket, a Kárpátiát, benne Szíjártó 
Zsolti  túrkevei  gitárost  és  a  Kowalsky  meg  a  Vega  zenekart 
nagyon sokan várták, szűkösnek bizonyult a tér mindkét este.
Több mint száz fellépővel vonultattuk fel a túrkevei előadók színe 
javát a népdalosoktól a néptáncig, moderntánctól mazsorettig, és 
még  Porabka  testvérvárosunk  kiváló  fúvós  együttese  is  helyet 
kapott  a  programban.  Vendégfellépő  előadóból  kb.  180  ember 
fordult  meg  napközben  a  színpadokon  és  a  vásárban  a  két  nap 
alatt. Ha szűken számoljuk is összesen majd 300 ember. Mindezen 
művészek fogadása, ellátása fellépésének összehangolása és 
csúszásmentes levezénylése önmagában sem volt egyszerű 
feladat.
A vásárban összesen 85 népművész és kézműves: kerámia, 
fafaragás, népművészeti textilek, kosarak, bőrből, fából, papírból 
készült ajándékok, ékszerek stb. árusítói vártak a vásárlókat. 24 
sátorban  kézműves  kistermelők:  méz,  sajt,  lekvár,  szörp,  kevi 
perec, gyümölcs, paprika készítmények, pástétomok, gyógyteák 
voltak, 32 sátorban pedig vegyes ajándékokat, ruhákat, játékokat 
lehetett vásárolni. Reméljük mindenki talált magának vásárfiát!
Készítettünk  egy  kérdőívet,  amely  a  facebook-on  megtalálható 
a  Juhászfesztivál  oldalán,  bár  ez  nem  reprezentatív,  de  mégis 
tükröz  egy  átlagos  véleményt.  Az  eddigi  113  válaszadó  közül 
77%  túrkevei,  de  sokan  érkeznek  a  szomszéd  megyékből  és 
más  településekről. Az  ideérkezők  13%-a  vett  igénybe  szállást, 
többnyire rokonoknál, barátoknál. A hozzánk beérkezett jelzések 
szerint,  már  február  végén  elfogynak  az  igénybe  vehető  fizetős 
szálláshelyek. Közeledve a fesztiválhoz, még sokan szeretnének 
szállást foglalni, de kevés a helyi szállásadó. Nagyon sok helyen 
hirdetünk, országos fesztiválkalauzban, hirdetési újságban, 
televízióban, környékbeli újságokban, így sok emberhez eljut a 
fesztivál híre. A legtöbben már évek óta látogatják a rendezvényt, 
barátoktól,  internetről,  újságból  és  szórólapokról,  plakátokról 
értesülnek  róla.  Televízió,  rádió  kevesebb,  de  azt  is  jelölték 
néhányan.
Átlagában jóra értékelik a fesztivál lebonyolítását, a kísérő 

programjaival a többség elégedett, de itt már látszik az ízlésbeli 
megoszlás. A WC-k, mosdók állapotát többen kifogásolták, 
tapasztalataink szerint a legtöbb fesztiválon hasonló a helyzet, de 
ezen a jövőben változtatnunk kell. 
Jó érzés olvasni a dicsérő hozzászólásokat, sokan minden évben 
várják a programokat, szívesen jönnek a környékről és örömmel 
jönnek haza a Túrkevéről elszármazottak is. 
Kaptunk  néhány  új  és  jó  ötletet,  vannak  benne  könnyebben  és 
nehezebben  megvalósítható  dolgok,  azt  is  látjuk,  hogy  kicsit 
kinőttük a helyszínt, de igazán ennél jobb terület nincs.
Reméljük senki sem bánta meg, hogy ellátogatott a fesztiválra és 
a vasárnapi koraesti kis eső sem rontotta el a jókedvet! Bízunk 
benne,  hogy  jövőre  is  legalább  ilyen  sokan  leszünk,  szeretettel 
várunk vissza mindenkit!

Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház 

és Városi Könyvtár igazgatója, főszervező

Köszönjük a támogatásokat:
Kiemelt támogatók: 

AGRÁRMINISZTÉRIUM
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség

VÉDNÖKÖK:
Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő

Piroska Miklós a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke

További  támogatóink: 
Ábrahám Károly vállalkozó 

Csányi Sándor Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egy. elnöke, 
mesterszakács

Dani János juhász
Jankovics Zoltán vállalkozó

Kádas Antal MJKSZ Merino szakb.titkár
Kántorné Bíró Emília önkorm. képviselő
Kovács Sándor országgyűlési képviselő

Madarász Károly juhtenyésztő
Mihácsi Gyula juhtenyésztő

Molnár József vállalkozó 
Rácz Túrkevei Lajos mesterszakács 

Szilágyi Roland juhtenyésztő
Ave Ásványvíz KFT.

Crow Security
Kevefém Kft

Madarász Károly Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár

Mentő- és Tűzoltó Egyesület- Túrkeve
Mezőtúr és Vidéke újság

Puli Laci Kun Hagyományőrző Egyesület
Túrkevei Polgármesteri Hivatal
Túrkeve Város Önkormányzata

Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft 
Tóth Lajos Nagykunkapitány

Tóth Tibor vállalkozó

„Kevi perec, kevi tánc, kevi birka,
Az is kevi, ki a birkát megnyírja…”
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Május  utolsó  vasárnapja  a  gyerekek  ünnepe.  Így  volt  ez  itt 
Túrkevén  is,  május  26-án  szép,  nyárias  időben,  jó  hangulatban 
telt a Városi Gyermeknap. Sok család kilátogatott a a Ligetbe és 
a  gyerekekkel  együtt  tapsoltak,  nevettek  a  szülők,  nagyszülők 
is,  a  Csimota  zenekar  vidám  műsorán,  Herbály András  bűvész 
különleges  produkcióin,  a  Kacagó  Bábszínház    „Egyszer  volt 
Budán  kutyavásár”-  meséjén. A  Mosolyudvar  népi  játszótere,  a 
hatalmas  légvár,  a  póni-  lovaglás  és  a  tűzoltók  vizes  játékai  is 
nagyon kedveltek voltak.  A Puli Laci Kun Hagyományőrző 
Egyesület több mint 400 db palacsintát sütött meg a helyszínen, 
nem hiszem, hogy bárki nemet mondott volna a szíves kínálásra. 
A  szálldosó  lufik,  a  sok  pattogatott  kukorica,  jégkása  és  egyéb 
finomságok tették teljessé a szaladozó, boldog gyerekek örömét. 
Külön  köszönjük  a  Városi  Tűzoltó  Egyesület,  Puli  Nagy  Laci 

és családja önzetlen segítségét valamint a Túrkeve Város 
Önkormányzatától  kapott  anyagi  támogatást.  Mi,  a  Madarász 
Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár munkatársai bízunk 
benne, hogy ebben az évben is sok gyermeknek tudtunk boldog 
napot  szervezni.  Igazándiból  azt  kívánjuk,  amit  Eszményi  Viki 
énekel egy dalában:

„Tartson egy évig a gyerekek napja
Jusson szeretet minden napra,

Kívánom nektek, hogy így legyen…”

Kovácsné Kovács Erzsébet
Művelődésszervező

MK. Művelődési Ház

Városi Gyermeknap a Ligetben

HIRDETMÉNY – 
településrendezési eszközök 

felülvizsgálatának elindításáról

Tisztelt Lakosság!

Túrkeve Város Önkormányzata, a Települési 
rendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos 
- előzetes tájékoztatás céljából - lakossági fórumot 

szervez, melynek időpontja és helyszíne:

2019. június 19-én 16 óra
Túrkeve Város Polgármesteri Hivatala - Városháza 

5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

Az előzetes tájékoztatás dokumentációja a Város 
honlapján érhető el (június 11-től): turkeve.hu

Túrkeve, 2019. május 29.

Tisztelettel:
Vida Tamás

polgármester
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           Sport

Tisztelt Horgászok!

Május 26-án volt megrendezve a 2019 évi 
gyermek horgászverseny a Kis-Berettyón. 
Remek hangulatban zajlott a verseny, 
ehhez a halak is hozzá járultak.

Kis összefoglaló a versenyről:
Összesen 28 nevezővel rajtolt el az 
idei verseny, ebből 17 gyermek alsó 
tagozatos  és  11  gyermek  felső  tagozatos 
volt.  Összesen  85,490  Kg  halat  fogtak  a 
gyermekek, ebből 64 ponty volt 81,872 kg 
összsúlyban, melynek átlaga 1,279 kg / db.

Az  időjárás  hibátlan  volt,  ezen  a  napon 
ennél jobbat nem is kívánhattunk volna.
A víz felszíne nyugodt volt, csak a halak 
mozgása borzolta fel a hullámokat. 

A különdíjakat az alábbi gyermekek 
kapták:
Legnagyobb  hal  alsós  kategória:  Balázs 
Benett 1,925 kg.
Legnagyobb hal felső tagozat: Nagy 
Levente: 1800 kg.
Legfiatalabb versenyző: Sebők Áron 
(2012.10.16).
Legjobb  leány  versenyző:  Sebők  Kinga 
9,502 kg.

Legpechesebb  versenyző  (sorsolás  után): 
Nagy Kristóf Áron

Végeredmény:
Alsó tagozat:
1. hely: Balázs Benett 10,207 kg
2. hely Sebők Kinga 9,502 kg
3. hely Dobra Fanni 9,050 kg

Felső tagozat:

1. hely Lévai László 7,360 kg
2. hely Barta Imre 5,665 kg
3. hely Gladcsenkó Csaba 5,425 kg

Összesített eredmény:

1. hely Balázs Benett 10,207 kg
2. hely Sebők Kinga 9,502 kg
3. hely Dobra Fanni 9.050 kg

Tehát a vándorkupa új tulajdonosa 1 évig: 
Balázs Benett

Üdvüzlettel:
Sebők Dániel

Horgászverseny a Kis-Berettyón

Balázs Benett a vándorkupával Sebők Kinga Dobra Fanni
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A MESSER HUNGAROGÁZ KFT. hazánk egyik vezető iparigáz-
gyártó és forgalmazó vállalata. 

Néhány hete a cég képviseletében Halász Gábor hegesztés-
vágás szaktanácsadó tartott előadást és bemutatót a Messer 
cégnél jelenleg rendelkezésre álló gázfajtákról, illetve a legújabb 
kikísérletezett  inverteres  hegesztési  eljáráshoz  használt  kevert 
gázokról, ami nemcsak szén-dioxidból, argonból, héliumból, 

hanem ezeknek a megfelelő arányú keverékéből tevődik össze.
A tanműhelyben bemutatót tartottak a különböző gázokból, 
berendezésekből, melyeket a tanulók és az érdeklődők ki 
is próbálhattak. A rendezvényen több mint tíz hegesztéssel 
foglalkozó cég is jelen volt. 

A rendezvény nagy sikerére való tekintettel a következő tanévben, 
ősszel egy kétnapos bemutató megvalósítását tervezzünk.

Kedves Ballagók! 

Jelentkezzen közületek az, aki utazott már vonaton! … 

Ezek szerint a többség tudja, hogy milyen télen a fűtetlen vagonokban fagyoskodni, hogy 
milyen nyáron ráolvadni a műbőr ülésekre. 

Most azonban próbáljatok ettől elvonatkoztatni. Képzeljétek el magatokat hat-hét 
évesen felszállni egy vonatra, ami az első nagyobb utazásotokra vitt el. Ezen az utazáson 
a  kalauzt  „tanítónéninek”,  vagy  „tanárbácsinak”  kellett  szólítanotok,  és  itt  tanultátok 
meg leírni az ABC-t. Kötelező lett volna a Kis Vukot elolvasni, vagy az Anyám tyúkját 
szavalni. Lassacskán azonban mindannyiótok számára elérkezett egy nehezebb döntés 
ideje. „Melyik vonatra szálljak át?” Úgy néz ki, hogy az itt ülők mind a „Ványai gyorsot” 
választották.  Ez  már  egy  teljesen  más  vonat  volt.  Itt  már  nem  volt  „csókolomozás”, 
itt már “jó napot kívánok” volt. Itt már (a többség :D) tudta az ABC-t, és komolyabb 
egyenleteket is megtanultatok a sportolás mellett. Ezen a járaton már csocsó is volt, ahol 
a szüneteket tölthettétek……..

Ám most újra elérkezett az átszállás ideje. Van, aki másik vonatra száll, van, aki teljesen 
más járművel megy tovább. 

Útravalóul az emlékek és az itt megszerzett tudás mellé most jelképesen egy tarisznyát 
adunk, benne hit, álmok, tettvágy, kitartás, jókedv, boldogság.

Egy idézettel zárnám a mai beszédemet, Emery Lordtól:

„Az utazás néha nehéz, és talán az út sincs tökéletes állapotban, de végül odaérsz.”

Szabó Gedeon (11.D)

Adamis Anna: És mi arra születtünk
 

És mi arra születtünk,
hogy a föld sebeit begyógyítsuk

életünkön át,
arra születtünk,

hogy sokirányú úton menjünk
egyre csak tovább!

A holnapoknak minden kulcsa
két kezedben van,

nyitott szemmel álmodom,
de nemcsak egymagam.

Arra születtünk,
hogy tiszta szívvel szerethessünk,

boldogok legyünk.
Arra születtünk,

hogy ne dobjuk el a hitünket,
hogyha szenvedünk.

Mint mécses, világítson
egész életed,

fordulj felém, ha megérted,
mit mondok neked!

Arra születtünk,
hogy napsugárba kapaszkodjunk,

nem baj, hogyha fáj;
arra születtünk,

hogy tiszta maradjon a szívünk,
s játszunk még tovább!

Ványais hírek

A szakmai fejlődés útján
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A  Kaszap  Nagy  István  Református  Általános  Iskola  és  Óvoda 
egyik  kiemelt  feladatának  tartja  tanulói  egyéni  képességeinek 
kibontakoztatását. A tehetséggondozó munkánk a tehetségígéretek 
felismeréséből majd a fejlesztésből áll. A tanórákon kívül egyéb 
foglalkozások, versenyfelkészítés, bemutatók és különböző 
rendezvények  segítik  a  kitűzött  célok  elérését.  A  rendszeres, 
szorgalmas és kitartó tanulás mindig meghozza az eredményt is!
Tehetséggondozó műhelyeink három kiemelt területe a 
matematika, természettudományok és a színpadi munka. A magas 
színvonalú  és  tudatosan  alakított  fejlesztés  következményeként 
mindhárom területen szép eredmények születtek ebben a tanévben 
is. 
Alapműveleti matematika versenyen megyei 5. helyezést ért 
el  Faragó  Anikó,  7.  osztályos  tanuló.  A  Matekguru  országos 
matematika  versenyen  a  6.  osztályos  csapat  13.  helyezett  lett, 
tagjai  Acsádi  Tamás,  Kereszti  Villő  Mikolt,  Nagy  Gréta,  Tóth 
Lili Hanna. A nyolcadikosok a 18. helyet szerezték meg. A csapat 
tagjai:  Kereszti  Édua  Sarolt,  Gáva  Máté  László,  Szabó  Sára  és 
Eszenyi Alexandra. Felkészítő tanár: Rózsásné Kalmár Tímea.
Az Országos Komplex Természetismereti Versenyen a következő 
csapatok teljesítettek kiválóan: országos 1. helyezést ért el 
Kereszti  Villő  Mikolt,  Nagy  Gréta  és  Szabó  Péter  6.  osztály, 
Szabó  Balázs  és  Lisznyai  Sándor  5.  osztály.  3.  helyezést  ért  el 
Pálinkás Izabella és Szőllősi Lóránt 5. osztály, Acsádi Tamás és 
Csernák Róbert 6. osztály. Ugyanezen a versenyen 10. helyezést 
ért  el  az  a  csapat,  melyet  Eszenyi  Alexandra,  Kereszti  Édua 
Sarolt és Monoki János 8. osztályos, Szabó Levente 7. osztályos 
tanulók alkották. Felkészítő tanárok: Szabóné Debreczeni Ildikó 

és Rózsásné Kalmár Tímea.
Kaán Károly Természetismeretei Verseny megyei döntő: 
Bencze  Sára  5.  osztály  3.  helyezés,  Szabó  Balázs  5.  osztály  6. 
helyezés  és  Lisznyai  Sándor  5.  osztály  8.  helyezés.  Bendegúz 
Természetismereti  Verseny  megyei  döntőjén  Szabó  Balázs  5. 
osztályos tanuló 4. helyezést, Csernák Róbert 6. osztályos tanuló 
7. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Szabóné Debreczeni Ildikó 
Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny megyei fordulóján hárman 
képviselték  az  iskolánkat.  Kereszti  Villő  Mikolt  6.  osztályos 
tanuló a 2. Könnyű Ágota 5. osztályos tanuló a 3.  Kereszti Édua 
Sarolt 8. osztályos tanuló a 4. helyezést érte el. Felkészítő tanár: 
Sebestyénné Balogh Erzsébet
Költészet napi városi szavalóversenyen Szabó Péter 6. osztályos és 
Zagyva Krisztofer János 8. osztályos tanuló 1. helyezést, Könnyű 
Ágota 5. osztályos és Deák Gréta Eszter 8. osztályos tanuló a 2. 
helyezést érte el. Nagy Anikó 5. osztályos és Kiss László József 7. 
osztályos tanuló pedig különdíjban részesült. Felkészítő tanárok: 
Sebestyénné Balogh Erzsébet és Finta Zoltán
Csenki Imre Országos Zsoltár- és Népdalzsoltár- éneklő 
Versenyen  az  5.  osztályos  Nagy  Anikó,  a  4.  osztályos  Szabó 
Tímea és Kereszti Bulcsú Lél egyéniben arany minősítést, Lovas 
Anna,  Rózsás  Lili  és Vida Virág  Lídia  csapatban  szintén  arany 
minősítést és 1. helyezést ért el. A Bodó Berta, Debreczeni Kíra 
Emma és Máté Luca alkotta 3. osztályos csapat bronz minősítést 
szerzett. Felkészítő tanárok: Lovas Zsuzsa, Finta Zoltán és 
Szabóné Nagy Lívia.
Büszkék vagyunk a tanítványainkra!

Szabóné Debreczeni Ildikó

A KSZC Ványai Ambrus Szakgimnáziumában és 
Szakközépiskolájában  folyó  Erasmus  +  program  keretein  belül 
a  második  hegesztő  diákcsoport  töltött  Németországban  külső 
gyakorlatot. A Präzi Fördertechnik GmbH gyáregységében 
tanulóink megtanulták az alapanyag megmunkálásának 
minden formáját valamint  AWI és CO hegesztési eljárással 
történő  hegesztést. A  németországi  anyavállalat  tanulóinknak  a 
gyakorlati  idő  alatt  gyárlátogatásokat,  nyelvtanulási  lehetőséget 
és szemináriumokat biztosított. Iskolánk és a Präzi csoport közös 
célja, jó szakemberek képzése elméletben és gyakorlatban, akik 
térbeli gondolkodással, jó kézügyességgel, szemmértékkel, 
valamint a műszaki rajzok értelmezéséhez a jó rajzelemző 
képességgel rendelkeznek. Nagyon fontos a technológiai, műszaki 
kompetencia, hiszen a technika változik és fejlődik, egyre újabb 

gépekkel és anyagokkal találkozik a hegesztő, melyek kezelését, 
használatát  rövid  időn  belül  kell  elsajátítania. A  vállalatcsoport 
törekvése,  hogy  a  képzett  szakembereknek  munkalehetőséget 
biztosítson  a  jövőben  a  kisújszállási  illetve  törökszentmiklósi 
gyáregységében.  Gyárlátogatás  keretein  belül  megismerkedtek 
a  Grimme,  illetve  a  CLAAS  vállalatcsoportnál  folyó  gyártási 
tevékenységgel.   A gyakorlati tevékenység illetve a tanulás 
mellett kulturális programokon is részt vettek. 
Ugyan hamarosan kicsöngetnek, a ványaisok nyáron is kihívások 
előtt  állnak:  a  11.  évfolyam  autószerelő  tanulói  vesznek  részt 
egy egyhónapos szakmai gyakorlaton és tanulmányúton 
Németországban.

Kisné Barát Janka

Diákmobilitás Németországban

Kiemelkedő eredmények a Refiben

Refis hírek
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A Magyar Hollywood Tanács országos felhívásának megfelelően 
2019.  május  6-án  a  Finta  Múzeummal  közösen  helyi  döntőt 
szerveztünk.
A  kiírásnak  megfelelően  négy  felsős  csapatunk  küzdött  meg 
ezen a nem mindennapi versenyen. Az előzetesen kapott Korda 
Sándorral kapcsolatos felkészülési anyag adta a vetélkedés vázát. 
A  feladatok  elsősorban  kreativitást  és  koncentrációt  igényeltek 
a  háromfős  csapatoktól. A  versenyt  levezető  filmes  szakember 
rengeteg érdekességet, kulisszatitkot is elárult, bízva abban, hogy 
a  mai  fiatalok  nem  felejtik  el  a  klasszikus,  elsősorban  magyar 

2019.  május  12-én  a  Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Aranyosapátiban jártam 
Németh Zsombor 6. osztályos tanulónkkal. 
Nick Ferenc, a ,,Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány” kuratóriumának elnöke 
hívott meg bennünket a IX. Magyar 
Világtalálkozó ünnepélyes megnyitójára 
és  a  „Magyar  Vidék  Napja”  eseményére. 
A „Vidékfejlesztési Akadémia” előadói 
között Zsombor is szerepelt a Balogh 
János  tájökológiai  konferencián  előadott 
„Kezünkben a Föld” című előadásával. 
Zsombor méltóan képviselte Túrkevét és a 
Petőfi Sándor Általános Iskolát. 
Sikeres előadásának köszönhetően 
augusztusban  az  Aranyosszigeti  Ifjúsági 
Táborban nyaralhat. A konferencia 
előadásain túl gazdag program részesei 
voltunk.  Részt  vehettünk  az  „Összefogás 
a  Magyarságért  Díj”  átadásán,  kopjafa-

emlékoszlopok felszentelésén és átadásán, 
postagalambok reptetésén, továbbá a Wass 
Albert-emlékhely és dombormű avatásán. 
Megtekinthettük a „Fegyverek és múzsák” 
címmel megrendezett katonaművészek 
kiállítását is. 
Zsomborról tudni kell, hogy nagyon 
szereti a történelmet. Azon belül is 
különösen a II. világháború történései 
érdeklik.  Számos  könyvet  olvasott  már  a 
témával kapcsolatban. Aranyosapátiban 
személyesen találkozhatott az ,,Elhallgatott 
esztendők” című könyv írójával, Végh 
Józseffel, aki dedikálta is számára a 
könyvét.
Köszönjük az élménydús napot Nick 
Ferencnek és a közreműködést Dr. Szabó 
Zoltánnak. 

Pagonyiné Mikes Irén

Az intézményünkben működő Palánta Egyesület évek óta kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy a petőfis tanulóknak változatos módon 
és  formában  mutassa  meg  környezetünk  értékeit,  védelmének 
fontosságát. Célunk, hogy felébresszük tanulóinkban ezen értékek 

Hírek a Petőfiből…
vonatkozású  filmes  törekvéseket  és  sikereket.  Diákjaink  végig 
kiegyenlített teljesítményekkel haladtak, így nagyon szoros 
eredmények születtek. 
A tét óriási volt: az első helyezést elért csapat fogja szeptemberben, 
Miskolcon,  a  CineFest  Nemzetközi  Filmfesztivál  egyik  önálló 
programjaként  megrendezésre  kerülő  országos  döntőben  Korda 
Sándor szülőhelyét képviselni.

Első helyezett: Barna Fanni, Bodó Boglárka és Németh 
Zsombor
További részt vevő csapatok: 
Ábrahám Réka, Kovács Adél, Rácz Sándor
Bordács Bianka, Csendes Zsófia, Papp Edina
Punyi Panni, Rékasi Viktória, Tóth Bettina
Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményekhez!

Köszönjük Bokor Balázsnak a Magyar Hollywood Tanács 
elnökének, a Vendégeinknek és a házigazda Finta Múzeum 
munkatársainak a megnyitó és a vetélkedő sikeres lebonyolításában 
nyújtott önzetlen közreműködésüket.

Retterné Gyenes Erika

Aranyosapáti 2019 – A ,,Magyar vidék napja”

Palánta kirándulás – Poroszló
megőrzését,  érzékeljék  a  környezeti  problémákat,  próbáljanak 
tenni ezek orvoslásában, megelőzésében.
2019. május 8-án 40 tanuló tehetett látogatást a poroszlói Tisza-tavi 
Ökocentrumban.  Az  Ökocentrum  elsősorban  őshonos  állatokat 
bemutató  turisztikai  látogatóközpont:  igazi  látványosság,  mely 
szórakoztató  módon,  modern,  interaktív  szemlélettel,  játékosan 
tárja a látogatók elé a  Tisza-tó és a  Tisza-völgy természeti 
kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának 
gazdag élővilágát.
A főépületben található Európa legnagyobb édesvízű 
akváriumrendszere, ahol a ma már természetes vizeinkben nem 
élő  óriások,  a  vizák  tették  varázslatossá  a  kirándulást.  Csodás 
kilátás nyílt a tájra kilátó toronyból. Szinte testközeli élményben 
volt részük a gyerekeknek a 3D moziban. A környék vízi madarai 
már-már karnyújtásnyira voltak. A tanulók megnézhették a vidrák 
etetését  és  jóllakathatták  a  kormoránokat  is.  A  napot  kishajós 
kirándulás tette teljessé a Tisza-tavon.

Erdősné Sindel Olga és Vad Lajos
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Egyesületünk neve, a galagonya egyik népies megnevezése. 2014 
tavaszán jegyezte  be a  Szolnoki törvényszék a civilszervezetet. 
Az  alapítók  és  a  nagyszámú  önkéntes  a  kezdetek  óta  kitart 
vállalásuk mellett. A három fő irány, aminek képviseletét 
végzi ez a nonprofit szervezet a következő: a talaj, a természeti 
értékek  védelme,  másik  irány  a  hagyományőrzés  és  harmadik 
az  egészséges  életmód.  A  három  irány  tökéletesen  összefügg 
egymással. A ma elterjedt gépesített, talajforgatással járó, 
nagyüzemi földhasználat erősen veszélyezteti a művelt föld 
minőségét. A gyomirtószerek és egyéb kemikáliák az élővizeinket 
is  szennyezik,  és  a  föld  terméshozamát  ideig-óráig  növelik.  Új 
földgazdálkodási módszert kell elkezdeni, ha azt szeretnénk, hogy 
termőtalajaink unokáinknak is megmaradjanak. Az egyesület épp 
május  8-án  a  Városi  Könyvtárban  szervezett  egy  előadást:  Dr. 
Gyulai  Iván  ökológus,  nyugalmazott  egyetemi  docens  az  általa 
újra-felfedezett ember- és talajkímélő kertgazdálkodásról beszélt. 
A mélymulcsos gazdálkodás nem csak bio, hanem a fenntartható 
földművelés alapja. 
A hagyományőrzés kapcsán a nemezelés, íjászkodás, tanyakutatás, 
a régi népi gyógymódok és gyógynövényeink felhasználása kerül 
szóba.  Az  „Ökosan  a  tanyán”  kiadványunk  feltérképezi,  hogy 
hogyan lehet önfenntartóan megélni egy a településektől távol eső 
helyen. A  Giligán  a  Tanyafejlesztési  pályázatához  a  „tanyákon 
élők  egészséges  ivóvízzel  történő  ellátása  érdekében  szükséges 
vízminőség vizsgálatok elvégzésére” ingyenes vízmintavételt 
szervezett.  Célja  az  egyesületnek  a  tanyavilág  megőrzése  és 
annak  hagyományait  újjáéleszteni.  Pontosan  ezért  szeretnénk  a 
kuncsorbai  leágazó  utáni  útszakaszon  lévő  tanyánkat  is  rendbe 
hozni  és  utána  gyermekprogramokat,  táborokat  szervezni  ott. 
Illetve a túrkevei Minta-kertben a Csőszházat vettük kezelésbe, 
hogy  az  időmartalékává  válás  útján  megállítsuk.  Békési  István 
kemencerakó mester vezetésével tavaly egy csodaszép őszi napon 
sok-sok  dolgos  kéz  építette  fel  a  kemencét.  A  kemence-avató 
ünnepségünkön  megkóstolhattuk  a  kenyérlángost  egyenesen  a 
kemencéből. 
Az  Alternatív  Közösségek  Egyesületének  Tedd  jobbá!  2018-
as pályázatát sikeresen megnyerte egyesületünk, így lesz 
mód  a  Csőszház  hagyományos  tégla  padozatának  lerakására. 
A berendezést is sikeresen tudjuk így finanszírozni: ágyat, 
székeket,  asztalt,  falitékát,  dísztányérokat.  Szeretnénk  időnként 
társszervezeteinknek is átadni a Csőszházat programjaik 

lebonyolítására. 
Az  egészséges  életmódot  azért  támogatjuk,  mert  a  táplálékaink 
minősége  a  peszticidekkel  bombázott  talajaink,  a  vegyszerezés 
miatt egyre romlik. Segíteni tudjuk a helybeli őstermelők 
és kistermelők piacra-jutását, megélhetését, amikor 
rendezvényeinken termékeikből kínáljuk vendégeinket. 
Jó kapcsolatot tart fenn Egyesületünk több civilszervezettel, 
például  a  Dr.  Barancsi  Ágnes  által  megálmodott  Túri  Kamra, 
Mezőtúr kézműves termékeit összegyűjtő vállalkozással. A 
Zöld Vadon Természetvédelmi Egyesületnek pályázatírásban 
segítettünk. A Pont Mi Közhasznú Egyesület Kemencés Tanyáján 
közösen szerveztünk gazdaasszony képzést. 
Megnyert pályázatunk a GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú 
vállalkozások ösztönzése, amelyben az Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. által meghatározott szempontok szerint 
megfeleltünk a feltételeknek.  Az Egyesület szolgáltatásainak 
fejlesztéséhez kapott támogatást a Széchenyi 2020 keretében. 
A  Baptista  Segélyszervezet  által  szervezett,  az  Európai  Unió 
által finanszírozott, NO PLANET B-projekt keretében a 
Mezsgye Alapítvány és a hajdúböszörményi Zöld Kör Egyesület 
fogott  össze.  A  közös  munka  során  Klímavédelmi  interaktív 
iskolai foglalkozásokat szervezett alapítványunk a Petőfi 
Sándor Általános Iskolában.  A Kevi Juhászfesztiválon pedig 
Klímavédelmi Infostanddal és Ökojátszóházzal vettünk részt 
május 19-én. A Zöld Otthon táblagaléria-kiállítás a fenntartható 
háztartást mutatta be ötletesen a gyerekeknek a Petőfi Suli 
aulájában május 20-a és 22-e között. A kiállítás beszedését a Zöld 
Kör  környezeti  nevelőjének  foglalkozása  előzte  meg.  Ősszel 
előadást  szervezünk  az  őshonos  tájfajta  gyümölcsfákról,  majd 
utána családonként egy-egy facsemetét osztunk szét. 
Gombaszakellenőri állomás működik a Giligán székhelyén, 
a  Zádor  utca  23.  szám  alatt.  A  lakosság  számára  ingyenes  a 
gombák bevizsgálása. A gyűjtött gombák sokkal ízletesebbek és 
frissebbek, mint a boltokban kapható társaik. Érdemes csatlakozni 
az egyesület által szervezett gombásztúrákhoz. A gomba 
gasztronómiai ínyencség, egészséges és finom ételek alapanyaga.
Honlapunkon cikkeket olvashat a Hírek menüpont alatt, vagy a 
vajdasági  társ-szervezetünkről,  a  Zöldike  Egyesületről  tudhat 
meg többet. 
Követheti  a  Giligánt  a  Facebook-on  is,  hogy  naprakész  legyen 
programjainkat, eseményeinket illetően. 

A túrkevei Giligán Természetvédelmi és 
Hagyományőrző Egyesület és a Mezsgye Alapítvány
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Ingyenes Informatikai képzés!
Ez  a  projekt  a  Gazdaságfejlesztési,-  és  Innovációs  Operatív  Program  keretein 
belül valósul meg, elnevezése a „Digitális szakadék csökkentése”, célja a lakosság 
digitális kompetenciájának fejlesztése, minél több ember informatikai alapképzése 
Túrkeve településen.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

Bárki részt vehet, aki 16 – 65 év közötti, rendelkezik általános iskolai végzettséggel, 
nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, 
valamint a képzéssel párhuzamos időben nem vesz részt másik – EU-s vagy hazai 
forrásból megvalósuló – digitális kompetenciát fejlesztő képzésben.

INFORMÁCIÓK:

-A képzés 15 fős csoportokban indul, 35 órás időtartamban 
(ez 7 alkalom, alkalmanként 5 – 5 óra).
-Főképp hétköznap délutáni időpontokban.
-A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak az érintettek.

Jelentkezés 06-30-643-8548 -as telefonszámon a létszámkorlátozás miatt 
mihamarabb!

Marinszkij  Oktatásszervező  Kft  és  Giligán  Természetvédő  és  Hagyományőrző 
Egyesület 

Kedves Túrkeveiek!
Szeretettel várunk Titeket a 

2019. JÚNIUS 22-én tartandó 
MINTA-kertben lévő CSŐSZHÁZI 

ÖSSZEJÖVETELÜNKRE!
A tavaly ősszel készült kemencében 

22-én is sütünk hagyományos 
kenyérlángost és az udvaron bográcsban 

főzünk babgulyást.
Gyülekezni lehet a helyszínen reggel 9:00 

órától! 
A GILIGÁN EGYESÜLET szívesen 

lát minden érdeklődőt, akit az önkéntes 
természetvédelmi munka érdekel 
vagy beszélgetne a fenntartható 
fejlődés helyi szinten megtehető 

részéről, klímaváltozásról, tanyai élet 
lehetőségeiről, alföldi gombafajtákról, 

őshonos gyümölcsfa-fajtákról.

Tisztelt túrkevei érdeklődők! Szeretettel 
hívunk mindenkit a 2019. június 

28-án pénteken 16:00 órától a Városi 
Könyvtárban tartandó előadásra! 

Téma: Háztartási berendezések, melyek 
napelemmel működnek. Napelem, 
napkollektor lakossági használata.  

MEZSGYE ALAPÍTVÁNY

Értesítés TÜDŐSZŰRÉSről
A tüdőszűrés  városunkban  2019. június 25 –től ( kedd) – augusztus 01-ig (csütörtök) 
tart.
Helyszíne : Korda Sándor Színházterem  ( Mozi) - Széchenyi u. 29.
Szűrési idő:
Hétfő: 12:30 - 16:30 óra
Kedd: 8:30 - 12:30 óra
Szerda: 12:30 - 16:30 óra
Csütörtök: 8: 30 - 12:30 óra
Péntek: 8:30 - 12:00 óra
Első szűrési nap 2019. június 25. kedd : 08:30 – 12:30 óra. 
Az UTOLSÓ szűrési nap : 2019. augusztus 1. (csütörtök) – 8:30 -12:30 óra 

Fontos tudnivalók:
•A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, évi egy alkalommal  ingyenesen 
vehetik igénybe. 
•Személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas iratok (Személyi igazolvány/ 
vezetői engedély/ útlevél, lakcímkártya, és betegbiztosítási (TAJ) kártya  bemutatása 
szükséges a szűrés elvégzéséhez! 
•A 40 év alatti lakosok részére a szűrés orvosi beutalóval (foglalkozás-egészségügyi 
szakorvosi)  vehető  igénybe  és  térítésköteles. A  szűrés  díját  csekken  kell  befizetni  a 
szűrés  előtt.  Csekk  beutaló  ellenében  a  szűrés  helyén  átvehető. A  szűrésről  számla 
kérhető. 
•Továbbtanuláshoz szükséges tüdőszűréshez iskolaorvosi beutaló szükséges, ebben az 
esetben a szűrés ingyenes.
•18 éven aluliaknak, írásos szülői/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozat is 
szükséges.
•Kérésre az eredményt megcímzett és bélyeggel ellátott boríték leadásával postázzák. 
•A szűrésen való részvétel nem kötelező, de a különféle légzőszervi elváltozások korai 
kiszűrése és felismerése céljából fontos lehet.

A Túrkevéért Alapítvány
2018. évi közhasznúsági jelentése

Alapítványunk tevékenysége: oktatás, 
nevelés, kulturális tevékenység.
Jellemző mérlegadatok
- közhasznú tevékenység bevétele: 29.144  
eFt
- befektetett eszközök: 27 eFt    
- saját tőke: 480  eFt
- közhasznú tevékenység eredménye: -4  eFt
Eredmény levezetése:
- tevékenység összes bevétele:  29.144  eFt
Bevételek részletezve:
- központi költségvetetés: 27.324  eFt
- önkormányzat: 35 eFt
- egyéb bevétel: 660  eFt
- adományok: 0 eFt
- APEH 1%-os jóváírás: 41  eFt
- pályázati támogatás: 0 eFt
- kapott kamat: -  eFt
- közhasznú tevékenység bevétele: - eFt
- tevékenység összes ráfordítása: 
29.148 eFt
Ráfordítások részletezve:
- készpénz kiadás: 29.144 eFt
- értékcsökkenés: 36 eFt
- tárgyi eszköz: - eFt
Pénzügyi eredmény: -4   eFt
                                                                             
(2017-ben  14   eFt)
Alapítványunk saját vagyona:
- tárgyi eszközök nettó értéke : 28  eFt
- értékpapír: - eFt
-  pénzeszközök: 96  eFt
A magánszemélyek által felajánlott 1 % -os 
SZJA 42 eFt, amely összeget a kulturális 
tevékenységeire fordította.

Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma



13

TÚRKEVE 2019. JÚNIUS Sport, köszöntő

Véget ért a 2018/19. évi megyei csapatbajnokság. Végeredmény: 
1. Kisújszállás II., 2. Jászberény, 3. Szolnok, 4.Abony, 5. Karcag 
II.,  6.  Törökszentmiklós,  7.  Túrkeve,  8.  Jászapáti,  9.  Martfű, 
10. Kunszentmárton. A 9 fordulós, 10 táblás mérkőzéseket 
pozitív mérleggel zárta: Ducza Benjámin és Szijártó Csaba 
mesterjelöltek,  valamint  Bogár Attila  éltáblás  sakkozó.  Értékes 
pontokat szereztek még: Csajbók Ferenc, Hajdú Tamás, Szemes 
Attila, Szilágyi István, Sipos Sándor, Tóth István ifjúsági, Földesi 
Tamás  és  Fábián  László  versenyzők.  Teljesítményük  alapján 
rajtengedélyesből  nemzetközi  értékszámú  versenyzőként  lépett 
elő Hajdú Tamás és Szemes Attila. 
Berekfürdőn március 14-17-ig nemzetközi értékszám szerző 
versenyen Csajbók Levente 91 fős mezőnyben szerzett bajnoki 
címet, maga mögé utasítva több magyar, román és szlovák 

jegyzett sakkozót.  A serdülő korú versenyző egy budapesti 
együttest erősíti, de túrkevei kötődése is közismert, ezért büszkék 
lehetünk rá. 
XXVI. Nagykun Diák Sportviadal
Április  26-án  Karcagon  a  Nagykun  Sportviadalon  első  ízben 
került sor sakkversenyre. Végeredmény: 1. Kisújszállás Móricz 
Zsigmond Gimnázium, 2. Karcag Szentannai Sámuel Gimnázium, 
3.Túrkeve Ványai Ambrus  Gimnázium,  4.  Karcag Varró  István 
Szakközépiskola. A ványaisokat Szemes Attila tanár vezetésével 
Erdei  Szabolcs,  Kállai  György  és  Szabó  István      képviselte. 
Dicséretes helytállásukhoz gratulálunk! 

Sipos Sándor klubvezető 

2019.  május  04-én  a VI.  Gyomaendrődi  Kupa  Regionális  Judo 
Versenyen vettünk részt. A versenyre Romániából is érkeztek. Tíz 
judokával indultunk a megmérettetésen.  Elsőnek is köszönöm a 
kis  csapatomnak  a  mai  napot.  Mindenki  bizonyított.  Nagyokat 
küzdöttetek, a többségnek ez volt az első versenye. A mai napon 

Sakk hírek

Judo hírek
eszembe  jutott,  hogy  annak  idején,  2012-ben  indultunk  el  a 
versenyeken ezzel a csapattal. Ők azóta elkerültek a tanulmányaik 
miatt, ki-ki a maga útját járja. Most 2019-ben ismét elindulunk 
a versenyeken. Látom és éreztem, hogy ismétlődik sok minden. 
Nagy lehetőségek, nagy bajnokok születhetnek belőletek, 
csak  nem  feledni:  a  sikert  nem  adják  könnyen,  meg  kell  érte 
dolgozni. Kedves szülők! Láttátok, hogy milyen keményen 
küzdöttek? Nagyon sok munka van e mögött, - sok beszéd, sok 
hajtás - de amikor látom a versenyeken a szemek csillogását, az 
eredményeket… Igen, megérte ezt csinálni! Köszönöm mindenki 
munkáját. Tisztelettel Ozsváth Attila.
 
Eredmények: 
I. hely: Punyi Panni, Balázs Benett. 
II. hely: Veres Viktória, Boda Botond, Fábián Nándor.
III. hely Nagy Zelina, Nagy Imre, Magyar Zoltán, Rékasi Viktória, 
Székely Zsiga.

Ozsváth Attila edző

Vida Tamás, 
Túrkeve 

polgármestere 
köszöntötte 

95. születésnapja 
alkalmából 

Szabó Józsefné
Julika nénit.

Gratulálunk 
és további jó 
egészséget 
kívánunk!
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Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

FIGYELEM
MŰKŐ SÍREMLÉKEK,

 ÉS EGYÉB KŐ 
FELÜLETEK

TISZTÍTÁSA ÉS 
NANOTECHNOLÓGIÁS 

KEZELÉSE

Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!

06-20/513-04-99
vagy

www.keviretro.hu

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a 

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

Fizetett hirdetés

2019. II. félévi
  ingyenes lakossági 

hallásszűrés 
tervezett időpontjait:

2019. 07. 03. 11:30-12:30 óra
2019. 09. 04. 11:30-12:30 óra
2019. 10. 09. 11:30-12:30 óra
2019. 11. 06. 11:30-12:30 óra
2019. 12. 04. 11:30-12:30 óra

Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház
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