


TÚRKEVE

2

2019. JÚLIUSHírek

Túrkeve pedagógusait köszöntötte az önkormányzat 2019. június 
7-én a Művelődési Házban. Elsőként Vida Tamás polgármester 
úr, majd az intézmények vezetői köszönték meg kollégáik egész 
éves munkáját.
Ezután köszöntöttük Dr. Debreczeny Sándorné tanítónőt, 
Sárika  nénit  abból  az  alkalomból,  hogy  idén  75  éve  annak, 
hogy  megszerezte  tanítói  diplomáját  a  debreceni  Református 
Dóczi Elemi Népiskola Tanítóképző Intézetében, így hamarosan 
átveheti GRÁNIT Díszoklevelét. 
Sárika  néni  35  év  szolgálati  idő  után  ment  nyugdíjba,  de  még 
12  évig  tovább  dolgozott,  mint  osztálytanító,  később  napközis 
nevelő, így összesen 47 évet töltött Túrkevén tanítással, a 
gyerekek nevelésével. 
Sárika néni még a mai napig is szakszervezeti tag, ezért köszöntötte 
Őt  Földváriné  Jeneses  Katalin  a  Pedagógusok  Szakszervezete 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke is. 
Köszöntöttük az idén nyugdíjba vonuló pedagógusokat is: 
Szőllősi Lajosné óvónőt és Hollósi Eszter dajkát, a Petőfi Sándor 
Általános  Iskolából  Pozsonyiné  Vad  Ilonát,  Soós  Lajosnét  és 
Szentgallai Saroltát. Valamint köszöntöttük Csekő Istvánnét, 
aki pedagógus szakszervezeti munkájáért elnöki dicséretben 
részesült.
A bensőséges hangulatú ünnepséget az Operett Voices Társulat 

Városi Pedagógusnap

vidám, lendületes musical műsora zárta.
Gratulálunk  Sárika  néninek  a  Gránit  Díszokleveléhez,  Csekőné 
Erzsikének a kitüntetéshez, a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak 
hosszú, boldog, nyugdíjas éveket kívánunk erőben, egészségben, 
az aktív pedagógusoknak pedig kellemes pihenést a nyárra!

Kovács István
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Horváth  Györgyöt  még  a  nyolcvanas  években  ismertem  meg  a 
Kevi Körben. Különböző stílusokkal, tanulmányokkal, grafikákkal 
próbálkozott akkoriban. Aztán a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei  Amatőr  alkotók  tárlatára,  amit  Szolnokon  rendeztek, 
két  absztrakt  képpel  jelentkezett,  ami  a  zsűri  érdeklődését  is 
felkeltette és díjazták. Az elkövetkező évek is az útkeresés évei 
voltak, főképp nonfiguratív képekkel, de figurális munkákat 
is  készített.  Ezek  a  vásznak  nagyon  erőteljes  hatásúak  voltak, 
nemegyszer  félelemkeltőek,  vagy  riasztóak  is,  a  személyes  és 
művészi útkeresés gyötrelmeit is megjelenítették. Ha elmerültünk 
a  képekben  tüskés  bozótoson  vágtunk  át,  éles  sziklákat  kellett 
megmászni.  Időnként  azonban  készített  figurális  műveket  is, 
mint a Finta Sándorról készült nagyon szuggessztív portré, vagy 
néhány híres túrkevei személy portréja, de említhetném a túrkevei 
Református templomról készült sorozatát is. Ezekkel bizonyította 
azt is, hogy nemcsak saját lelkében tud elmerülni, hanem adott 
festészeti  problémákat,  feladatokat  is  meg  tud  oldani.  Azután 
egyre inkább tisztult stílusa és a nonfiguratív kifejezésmód válik 

uralkodóvá. 
Ez  a  letisztultabb  stílus  jellemzi  a  most  kiállított  képeit  is.  A 
látszólagos nyugalom mellett azonban feszültség is van a képeken. 
Nyugalmat sugallnak a visszafogott színek, a szép színátmenetek. 
Mégis érzünk valami különös hangulatot. A képeket, valami nem 
evilági fényderengés tölti be, nem süt élesen, mintha átszűrődne 
valamin. 
Azután  itt  van  a  kompozícióiból  eredő  feszültség.  A  képen,  a 
súlyos dolgok sokszor nem alul, hanem oldalt, vagy felül vannak. 
Például a Kincsesbarlang c. képen, bár a kép kiegyensúlyozott, 
mégis  keletkezik  egy  bizonytalanság  érzés  bennünk,  a  súlyos 
formák bármikor elmozdulhatnak.
Az amorf formák között néha megjelenik egy szabályos mértani 
idom,  például  egy  égő  vörös  kör,  meglepetést  keltve  ezzel  a 
nézőben.  Ez  is  egy  feszültséget  keltő  kompozíciós  elem,  nem 
tudjuk,  hogyan  került  oda,  nem  értjük  miért  van  ott,  testetlen 
idom, kimozdul a kép teréből, mégis illik oda. Az Elmélkedő c. 
képen sokkal stabilabb helyzetben van egy hasonló kör, talán az 

Horváth György kiállítása a Művelődési Házban
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elmélkedő fókuszáltságát, koncentrációját jeleníti meg.
A képek összességében olyan benyomást keltenek, mintha 
egy  más  bolygón  járnánk,  hatalmas  sziklák  között  suhannánk 
(Réges  rég),  ahol  feltűnik  egy  burjánzó  ismeretlen  organizmus 
(Rejtőzködő 2.), ködök, felhők között lebegnénk elveszítve 
tájékozódó képességünket (Nem baj; Lehet, hogy álom), örvénylő 
energiamezőket kellene elkerülni (Nekilöktek). 
Mindezek a benyomások, amiről beszéltem az én látásmódomból 
is fakadnak persze, nemcsak a képekről szól, hanem kicsit rólam 
is. Azért említem ezt meg, mert van egy másikfajta feszültség is, 
mert mindazt, amiről beszéltem, legtöbb esetben nem igazolják 
vissza  a  képek  címei. A  címek  több  esetben  konkrét  történésre 
utalnak.  Itt  van  például  ez  a  cím,  hogy  „Nem  baj”.  Van  egy 
lelkiállapot,  amikor  valami  történést  feldolgozunk  magunkban, 
aztán  a  végén  ezt  mondjuk.  Lehet,  hogy  egy  ilyen  lelkiállapot 
lenyomata ez a kép? Vagy ott van a „Nekilöktek” c. kép. Ez is 
egy konkrét történésre utal, és ha megfigyeljük a képet, sokkal 

dinamikusabb, mint a többi, ezek az örvénylések, talán az 
érzelmek hullámzását, kavargását jelenítenék meg? 
Sok talány merül fel hát bennünk a képek megtekintése közben, 
ez gondolkodásra késztet, ösztönöz arra, hogy megálljunk a képek 
előtt,  elmerüljünk  bennük.  De  lehet,  hogy  épp  a  gondolkodás, 
racionalitás  kikapcsolására  van  szükség  és  sokkal  inkább  az 
érzelmeinkre, megérzéseinkre kell, hogy hagyatkozzunk, ha 
valóban át akarjuk érezni ezeket a képeket.
Akinek  ideje  engedi,  jöjjön  el,  üljön  le  kicsit  a  képek  közé  és 
hagyja, hogy hassanak rá. 
Különlegesek és egyediek tehát Horváth György képei, autonóm 
alkotó, aki a begyűjtött tudásából, egyéniségéből egyedi 
festészetet  hozott  létre.  Gratulálunk  és  még  sok  sikeres  alkotó 
évet kívánunk.
A kiállítás megtekinthető a Madarász Károly Művelődési Házban: 
2019. aug. 2-ig, munkanapokon 8-15 óráig.

Kovács István
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

igazgatója
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2019.  június  2-án  vasárnap  a  Nótás  vendéglő  terített  asztalai 
körül hatvankét nyugdíjas, egykor városunk valamelyik oktatási 
intézményében dolgozó foglalt helyet.
Immár  harmadik  alkalommal  –  a  Pedagógusok  Szakszervezete 
túrkevei nyugdíjasainak meghívását elfogadva – ünnepelni, 
emlékezni  jöttünk  a  fehér  asztal  mellé  a  pedagógusnapon.  A 
rendezvénynek különös varázsa volt. Városunk legidősebb 
pedagógusát,  tanító  nénijét,  Dr.  Debreczeny  Sándorné  Sárikát 
köszöntöttük abból az alkalomból, hogy ő szeptemberben 
Debrecenben GRÁNIT DIPLOMÁT vesz át. Hetvenöt éve, 
hogy tanítói oklevelét kezébe vette. Sárika azt mondja, hogy ha 
most  kellene  pályát,  hivatást  választania,  ismét  a  kisiskolások 
tanítására,  nevelésére  vállalkozna.  Nevelői  hitvallása:  szeretni 
a  gyermeket,  együttműködni  a  szülővel  és  a  gyermeket  nevelő 
pedagógus társakkal, a nevelést segítő oktatási dolgozókkal.
A Deák úti óvodások törpetánccal, Czeglédi-Tóth Tímea 
óvodapedagógus vezetésével, Nagy Anikó 5. osztályos (Kaszap 
Nagy István Református Általános Iskola, felkészítő Finta Zoltán) 
énekkel, Tóth Maxim 4. osztályos petőfis diák verssel köszöntötte 
a jelenlévőket.
Gyertyát gyújtottunk a tanév során eltávozottak: Farkas Dánielné, 
Kelemen Pálné, Tóth Andrásné emlékére.
A  Túrkevétől távol élő társaink közül Kiss Jánosné, Simon 
Lászlóné, Szabó Ferencné, Szőke Sándorné levélben üdvözölte a 
rendezvényen megjelenteket.
Jelen volt Földváriné Jeneses Katalin, a Pedagógusok 
Szakszervezetének  megyei  elnöke  is,  aki  köszöntötte  a  gránit 

Pedagógusnap a nyugdíjasoknál

diplomás Sárikát, és szakszervezeti kitüntetése alkalmából Csekő 
Istvánné Erzsikét.
Kedves színfoltja volt az eseménynek, amikor  Tóth Maxim 
Göbölös  Hajnalka  versével  búcsúzott  tanító  nénijétől,  a  friss 
nyugdíjas  Soós  Lajosnétól.  Katika  néni  is  készült:  Maxim  újra 
kézbe vehette az első osztályos írás füzetét.
Ebéd  után  kellemes  beszélgetés  kezdődött...  Sokan  felidézték 
óvodai, iskolai pályafutásuk emlékeit.
Köszönöm kollégáim szervezésben nyújtott segítségét.
Találkozzunk jövőre is a pedagógusnapon!

Csajbók Ferencné

Fotók: Gyarm
at iné Forgács Éva

Tisztelt Olvasóink!
Elnézést kérünk azoktól, akik a júniusi lapszámot nem 

kapták meg. Sajnos a Magyar Posta Zrt. változtatott az újság 
kihordásának eddigi rendszerén, ebből keletkeztek a problémák. 
Keressük a terjesztés megfelelő megoldását, melyet ezen lapszám 

kézhezvételekor, remélhetőleg már tapasztalnak is.  
Kovács István

Igazgató, Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
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Intézményünket az Idősek Otthonát leginkább egy nagycsaládhoz 
hasonlítanám, ahol együtt éljük meg az örömöket, üljük meg az 
ünnepeket és küzdünk meg az idős kor nehézségeivel, a hétköznapok 
kihívásaival és bökkenőeivel. Munkám során az a cél vezérel, hogy 
lakóink, és az idősek klubja tagjai intézményünket sajátjukként 
szeressék,  ott  jól  érezzék  magukat,  otthonos  körülményeket  és 
ellátást biztosítsunk a számukra. Kiemelt feladatomnak tekintem 
az idősekről való magas szintű gondoskodást és szakmai munkát, 
meglévő képességeik megőrzését és szinten tartását, az egyénre 
szabott figyelmet, a színes programokkal, foglalkozásokkal, 
rendezvényekkel  kiegészített  ellátást.  Kollégáinkkal  együttesen 
dolgozunk, hogy időseink a jókedvüket és harmóniájukat az évek 
múlásával se veszítsék el. Az intézményben dolgozó valamennyi 
kolléga  együttes  munkája  révén  valósulhat  csak  meg  az  idős 
emberekről  való  teljes  körű  gondoskodás.  Mintegy  láncszem 
fűzér, kiegészítjük egymást, ahol minden szem kapcsolódik 
a  másikhoz.  Fontos  elveink:  az  idős  emberek  iránti  tisztelet, 
megbecsülés, családias légkör, generációs kapcsolódás, egyéni és 
személyre szabott gondoskodás, odafordulás és meghallgatás, a 
fontosságtudat, az egészség megőrzése és a rendszeres aktivitás.
Ennek szellemében alakítjuk a hétköznapokat, és programjainkat 
is. A  közelmúltban  jónéhány  műsort  és  programot  szerveztünk, 
amelyek közül kiemelkedő volt az Egészségnapi rendezvényünk, 
és a Családi Nap rendezvényünk. Az Egészségnapot még 
áprilisban  rendeztük  meg  A  Jász  -Nagykun  Szolnok  Megyei 
Mozgáskorlátozottak Túrkevei Egyesületével a Művelődési 
Házban,  amelynek  nagy  sikere  volt,  szép  számban  gyűltünk 
össze. A résztvevők a közös gyógytorna után érdekes előadásokat 
hallgathattak meg a folyadékpótlásról, az emberi szervezet 
működéséről, az egészséges táplálkozásról, allergiákról, a 
szellemi aktivitásról és jelentőségéről, az időskori lelki élet 
sajátosságairól, és ami a legfontosabb minden témában, a 
megelőzés jelentőségéről. Rengeteg tapasztalattal és élménnyel, 
jó tanáccsal térhettek haza a résztvevők.  A rendezvényt az 
egészséges táplálkozás jegyében házilag készített reform étel és 
italkóstoló színesítette.  
A  másik  ilyen  rendezvényünk  volt,  a  már  hagyománnyá  vált 

Programok az Idősek Otthonában

„Családi Nap”, amelyet a Petőfi Sándor Általános Iskola 
tornatermében rendeztünk meg májusban. A rendezvény célja az 
volt, hogy ebben a rohanó világban a családtagokat összehozza, 
és a hozzátartozók betekintést nyerjenek az intézmény és 
a  lakók  mindennapjaiba.  Nem  csak  a  mai  rohanó  világban, 
hanem  a  közvetlen  környezetünkben,  az  idősek  számára  (még 
ha  intézményi  lakók  is)  nagyon  fontos  a  család  léte,  a  családi 
kapcsolatok ápolása. Ezen a rendezvényen a család fontosságát, 
a családi kapcsolatok jelentőségét, szorosabbra fűzését kívántuk 
hangsúlyozni. Meghívtuk az ellátottjaink családtagjait egy 
egész napos szórakoztató rendezvényre, és egy közös ebédre. A 
családtagok,  a  gyermekek  és  szülők,  nagymamák  és  unokák  a 
nap során együtt töltött kellemes és feledhetetlen pillanatokat, a 
szívükbe zárva boldog emlékként őrizhetik meg.  A rendezvényen 
lakóink  adtak  műsort  a  tehetségüket  bemutatva.  A  dolgozók 
által  előadott  kabaréjelenet,  a  vidám  dolgozói  műsor  humora 
mindenki arcára mosolyt csalt. A rendezvényt színesítette a Dr. 
Nánási  Lajos  úti  ovisok,  a  Korda  Vince  Alapfokú  Művészeti 
Iskola tanulóinak, és a Bánhalmai otthon lakóinak a színvonalas 
műsora. Hagyomány őrző előadást hallhattunk  Túrkeve régi 
közlekedéséről, a lovas szekerekről, a macskaköves utakról, stb. 
amely  során  sok  szép  emlék  volt  felidézhető.    Köszöntöttük  a 
kilencven évüket betöltötteket, akik igen szép számmal vannak 
közöttünk. A rendezvényt egy retró nosztalgia dalblokkal zártuk, 
ami táncra perdítette a résztvevőket.   A rendezvényt jó hangulatban 
zártuk,  amit  jövőre  szintén  megismétlünk.  Köszönöm  minden 
kedves  támogatónak,  felajánlónak,  szereplőnek  és  előadónak, 
hogy létrejöhettek ezek a sikeres rendezvények.

Szabó Attila Intézményvezető

ELADÓ KERTEKET KERES 
MEGVÉTELRE A

GILIGÁN EGYESÜLET
A BOCSKOR, A MINTA, A VILLOGÓ ÉS A LOGÓ 

KERTEK TERÜLETÉN!

AMENNYIBEN VAN ELADÓ KERTJE, AKKOR 
KÉRJÜK, HOGY JELENTKEZZEN A 70/428-1872-ES 
TELEFONSZÁMON VAGY A GILIGÁN EGYESÜLET 

KÖZPONTJÁBAN A ZÁDOR UTCA 23. SZÁM ALATT.

E-hulladékgyűjtés 

Túrkevén
2019. július 20-án szombaton 

a piactéren 8-16 óra között 
ingyen leadható minden 

használaton kívüli bontatlan 
burkolatú elektromos 

berendezés.
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Nagytiszteletű Ondava Tibor főesperes, pápai prelátus jubileumi 
szent miséje alkalmából gyűltünk össze a Túrkevei Szent Péter és 
Pál templomban június 29-én, ahol áhítattal követte az ünneplő 
közönség a rituálét, majd az udvaron szikrázó napsütésben 
hangoztak el mise énekek Halusz Katalin orgonakíséretével, 
ezután  az  imák,  az  ünnepi  beszédek  és  gratulációk.  Jelen  volt 
Tibor atya családja, a mezőtúri és túrkevei katolikus hitközösség 
tagjai,  zarándokok,  a  Lengyel  küldöttség,  a  református  lelkész, 
városunk elöljárói és sok hívő, érdeklődő. 
„Napra  és  órára  pontosan  50  évvel  ezelőtt  1969  június  29-én 
vasárnap mutattam be új misémet szülőfalum Nagyboldogasszony 
templomának oltáránál. Mielőtt elindultunk volna a szent misére, 
letérdeltem szüleim előtt, hogy áldjanak meg. Most már csak a 
sírjuk mellett térdelhetek, hogy odaátról kérjem áldásukat. Most 
itt a templomba érkezve, Jézus édesanyja, Mária kegyszobra előtt 
térdeltem, hogy tőle kérjem az áldást, hisz anyai szeretetét mindig 
éreztem szívemben.” – mondta Ondavai Tibor atya és kiemelte, 
hogy ünnepelni jöttünk, de nem a jubiláns papot, hanem a Főpapot, 
urunk  Jézuskrisztust,  aki  kereszthalálával  és  feltámadásával  az 
örök élet örökösévé tett minden Ő benne hívőt.
Kovács Zoltán atya így szólt: „Kedves Testvérek ma Szent Péter 
és Pál ünnepén aranymisére gyűltünk össze, s tudjuk, hogy ez a 
mise elsősorban mindig Istenről szól, azonban egy-egy ilyen szép 
évforduló mindig emlékeztet bennünket arra, hogy Isten rajtunk 
keresztül folytatja a kegyelem működését, mi vagyunk Jézus keze 
és  lába,  nekünk  kell  elvinnünk  az  Ő  üdvösségét  a  föld  minden 
határára.  Mindannyiónkat  meghív  Isten  különféle  szolgálatokra 
különböző  életállapotokban.  Egyeseket  családba  hív,  másokat 
papnak,  vagy  szerzetesnek  hív.  Azt  mondta  egyszer  egy  bölcs 
asszony,  hogy  aki  jó  papnak,  az  jó  lett  volna  édesapának  is  és 
ugyanígy fordítva. A papot a hivatása a lelkek atyjává teszi.” – 
vont  érzékletes  párhuzamot  a  családapa  szerepe  és  Tibor  atya 
hivatása között, mellyel a halandó testek halhatatlan lelkeit vezeti 
tiszta  szívvel  Isten  elé  –  „Kívánom Tibor  atyának,  hogy  ennek 
a  szentmisének  a  kegyelméből  Ő  maga  is  megkapja  bőséges 

50 év Isten szolgálatában
áldását. Ámen!”
Az aranymise alkalmából, Tibor atya tiszteletére néhányan szólni 
kívántak. Elsőként Szurovecz Vince főesperes, pápai káplán 
olvasta  fel  Dr.  Kiss-Rigó  László  püspök  üdvözletét:  „Kedves 
Tibor  atya,  hálát  adunk  Istennek,  hogy  meghívott  szolgálatára 
és ötven évvel ezelőtt áldozó pappá szentelt főpásztorod. Káplán 
voltál Nyárlőrincen, Szolnokon, Újszászon, majd plébános 1985-
től Mezőtúron. Gyorsan elsuhantak az évek szentelésed óta. Most 
együtt adunk hálát Istennek az 50 év alatt kapott ajándékokért. 
Megköszönöm  neked  az  eddig  végzett  áldozatos  lelkipásztori 
munkádat.  Életedre  és  további  papi  szolgálatodra  Szent  Gellért 
vértanú és Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária 
közbenjárásával Isten áldását kérem.” Ezt követően Őszentsége 
Ferenc Pápa üdvözletét olvasta fel: „Pappá szentelésed 50. 
évfordulója alkalmából Főtisztelendő Ondavai Tibor életére 
bőséges  mennyei  kegyelmeket  kérve  számára  és  a  szentséges 
Szűz Mária anyai pártfogását, hogy növekvő hűséggel és belső 
örömmel  folytassa  Istennek  és  egyházának  szentelt  imádságos 
papi hivatását” – Vatikán város 2019 május 29.
Németh  István  nyugalmazott  polgármester  Tibor  atya  50  évvel 
ezelőtt elhangzott miséjéből idézett: „Mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri is, ha lelkének kárát vallja?” – majd 
így folytatta – „Igen nagy áldozat volt az akkori ateista világban 
papi  hivatást  választani.  Akkor  az  ideológia  azt  tartotta,  hogy 
az  ember  legyőzi  a  természet  erőit,  s  lélek,  mint  olyan  nem  is 
létezett. Az  ember  volt  a  leghatalmasabb,  hatalmasabb,  mint  a 
teremtő  Isten.  Ezért  vállalta  azt,  hogy  híveinek  lelki  építésére 
fordítson gondot, az egymás iránti tiszteletre, megbecsülésre, és 
az isteni szeretetre.” – majd elcsukló hangot kívánt még sok-sok 
évet isten szolgálatában.
Ezután Strausz László a mezőtúri egyházközség elnöke 
köszöntötte Tibor atyát e jeles esemény alkalmából és egy idézettel 
folytatta:  „…Vannak  alkalmak,  amikor  a  csönd,  hangosabb  a 
szónál.” „Számtalanszor voltunk együtt Csensztohovában. Tibor 
atya  első  útja  mindig  a  kápolnához  vezetett  és  térdre  borulva 
üdvözölte  a  Szűz  Anyát,  majd  másnap  a  hat  órai  képnyitástól 
kezdve  éhgyomorra  4-5  misén  vett  részt. Az  imádságos  csönd 
erejére  hívta  fel  a  figyelmet  egyik  prédikációjában,  amikor  azt 
mondta,  hogy  nem  feltétlenül  kell  szaporítani  az  imádságokat, 
csak figyeljük Máriát, hallgassunk az Ő szavára.” – utalt az atya 
elhivatottságára,  majd  a  további  jó  kívánságok  után  átadta  az 
egyházközség ajándékát. 
Kereszti Roland református lelkész így szólt: „Kedves hálaadó, 
ünneplő, Krisztushívő testvéreim! Néhány évvel ezelőtt 
megkérdezte valaki tőlem, hogy azon túl, hogy vasárnap azt az 
egy Istentiszteletet, s annak azt az egy óráját teljesítjük, azon túl 
van-e  még  egyéb  dolgunk?  Egyéb  dolgunk  is  van!  Ugye Tibor 
atya,  van!?  Egy  idézet  az  első  zsoltárból:  Mint  folyóvíz  mellé 
ültetett fa… – ezzel kívánom köszönteni az ünneplőket és kivált 
képen Téged ezen a napon és a református gyülekezet nevében 
Isten áldását kívánjuk további életedre, hogy az egyéb teendők is 
olyanok legyenek, hogy megérezd benne a folyók mellé ültetett 
fáknak a Krisztus általi tápláltatottságát, az Istenbe vetett hitnek 
az erejét, jó egészséggel, örömmel, minél tovább Isten áldásával.”
Vida Tamás Túrkeve polgármesterének köszöntő szavai: „Kedves 
ünneplő gyülekezet, kedves Túrkeveiek és Túrkevére érkezettek! 
Mi  az,  ami  közös  mindannyiunkban  és  mi  az,  ami  olyan  sok 
embert  összegyűjtött,  hogy  a  templomba  be  sem  fértünk?  Ez  a 
tisztelet  és  a  szeretet! Akárhogy  is  utalt  rá Tibor  atya,  hogy  az 
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           Jubileum

Ő személyét ne emeljük ki a mai ünnepen, de én azt gondolom, 
hogy az Ő személye az a közreműködő elem, aki ezt a tiszteletet 
és szeretetet közvetíti és érdemli is a részünkről. Ezért végtelen 
szerénysége mellett kérem, hogy mégis fogadja ezt a tiszteletet 
és szeretetet, hiszen  Túrkevén Ő is egy olyan meghatározó 
személy,  aki  nagy  hatással  van  környezetére  -  mind  az  épített, 
mind  a  lelki  környezetére  -  évtizedek  óta.” Az  ajándék  átadása 
után polgármester úr A szeretet himnuszából idézett egy részletet: 
„Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes 
titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket 
mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.”
Dr.  Szabó  Zoltán  nyugalmazott  polgármester  szavai:  „Tisztelt 
Esperes  Úr,  kedves  Tibor  atya!  Ebben  az  ünnepi  hangulatban, 
a jubileumi aranymise alkalmából tisztelettel köszöntelek és 
gratulálok! Ötven év alkalmat ad arra, hogy leltárt készítsen az 
ember az életéről. A tiéd gazdag, melyre jellemző volt az alázat, 
a szolgálat. Az egyház szolgálójaként az emberek szolgálatában 
álltál. Hálát adok a teremtőnek, hogy az elmúlt harminc 
esztendőben  Túrkevén  szolgáltál  és  én  részben  civilszervezeti 
vezetőként, részben polgármesterként több olyan ponton 
találkozhattam veled, amelyben közösen képviseltünk egy ügyet, 
a  lakosság  szolgálatát. Azt  kívánom,  hogy  a  következő  évek  is 
legyenek alkotó, teremtő évek és sok örömöd legyen abban, amit 
csinálsz. Isten éltessen!” 
Ezután bájos gyermeki hangon hallhattunk köszöntő verset 
Kaszanyi Boglárkától, majd Péter Rozália a katolikus 
egyházközség  képviseletének  tagja  állt  a  mikrofon  elé  és  egy 
rímekbe szedett nagyszerű köszöntő beszédet olvasott fel, amiért 
nagy tapsot kaptak cserébe. 
Ezt követően Tibor atya húga, Marika szólt testvéréhez 
örömkönnyekkel szemében. Elmesélte, hogy mindenki büszke volt 
rá a családban a választott hívatása okán, de legfőképp édesanyja 
és nagyanyja volt nagyon büszke. „Bármerre is vezérelt az utad, 
szeretettel gondolnak rád a hívek és most ezen a szép ünnepen 
összejöttünk hálatelt szívvel. A jó Isten áldja meg mindkét kezed. 
Szűzanyám, kérlek ne engedd, hogy elhagyjon bennünket és az 
Isten adjon a további életedhez erőt és egészséget.” – zárta szavait 
az ég felé emelve arcát, majd átadta a család ajándékait.
Madari  Gyula  a  Makrovilág  utazási  iroda  igazgatója  is  jelen 
volt és szót kért, aki szintén katolikus papnak készült, de végül 
mérnöki  diplomát  szerzett.  Ettől  függetlenül  a  hívők  és  Isten 
közelében  maradt,  hiszen  az  utazási  iroda  által  zarándokutakat 
szervez a szent helyekre és ezáltal nagyon sok hívővel van közös 
élménye. Tibor atyát 55 éve ismeri és idegenvezetőként 50 éve 
járja  a  szent  helyeket,  valamint  33  éve  alapította  és  vezeti  a 
Makrovilág utazási irodát. Kifejezte Tibor atya iránti tiszteletét 
és bevallotta, hogy példaképként tekint rá az alázata, szeretete és 
Isten iránti hűsége miatt, majd átadott egy jubileumi emlékérmet.
Ezt követően mindenki meglepetésére a Lengyel küldöttség 

képviselője magyarul olvasott fel egy magyar szöveget 
botladozva,  s  bár  nehezen  volt  érthető,  mindenki  meghatóan 
és  derűsen  fogadta  a  köszöntő  szavakat  és  vastaps  volt  érte  a 
jutalom.  Sajnos  van,  hogy  magyar  embernek  sem  megy  szép, 
érthető  magyarsággal  megszólalnia,  ezért  is  elismerésre  méltó 
lengyel testvéreink gesztusa. Leküzdötték a földrajzi távolságot, 
a nyelvi akadályokat és tiszta szívvel kívánták a Főesperes úrnak 
Isten áldását.
„Ez aztán próbatétel volt! Lengyel embernek magyarul 
megszólalni…  és  tudjuk,  hogy  ez  fordítva  is  nagyon  nehéz!” 
–  jegyezte  meg  mosolyogva  Kántorné  Bíró  Emília  képviselő 
asszony és a beszédek sorát Ő zárta: „Kedves Tibor atya, 
engedd meg, hogy tiszteletem kifejezése jeléül köszöntselek 
aranymiséd  alkalmából.  Fél  évszázad  telt  el  a  mai  és  az  első 
általad celebrált mise óta. Fél évszázad már történelem, s ebben 
az öt évtizedben világot változtató politikai fordulat is történt. Pál 
apostol korinthusiakhoz írt első levele 12. fejezet 4-5. versében 
azt  írta: A  lelki  adományok  ugyan  különfélék,  a  lélek  azonban 
ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. A vallási 
tevékenység nehéz időszakában tettél fogadalmat, szegődtél az Úr 
szolgálatába. Mindig azon emberek küldetése válik követendővé, 
akik minden akadály ellenére őrzik hitüket. Te egy ilyen ember 
vagy… Te jó ember vagy, tiszta szívű, igaz hitű. Örülök, hogy 
ismerhetlek.”  –  képviselő  asszony  mesélt  továbbá  a  Porabkai 
közös kirándulásokról és zarándokutakról, ahol még a humorát is 
megismerhette, amit sokan nem is gondolnának róla.
Végül Ondavai Tibor atya mondott köszönetet a jelenlévőknek: 
„Szerettem volna nagyon egyszerűen megtartani ezt a jubileumot, 
ami  látom  nem  sikerült.”  –  csalt  mosolyt  ezen  szavakkal  az 
egybegyűltek arcára – „Sok szép szó elhangzott a papi hivatásról 
és lelkek szolgálatáról, amire oly nagy szükség van a mai 
világban.  Sok  a  kereső  ember  és  annyi  minden  megkörnyékezi 
a kereső embereket, sokszor eltérítik őket az Isten útjáról… Zoli 
atya mondta, hogy még 25 évet kíván, hát mondtam neki, hogy ne 
szabjon már határt az Úristennek, hogy csak 25 év!” – nevettete 
meg a közönséget, majd így folytatta - „Akárhogy is nézzük 70 
év felett már hanyatlik az emberi élet az alkony felé és ahhoz kell 
a Ti imátok, hogy az Úristen által rám bízott feladatot el tudjam 
még  látni.  Mindenkinek  köszönöm  azt,  hogy  eljött  és  együtt 
ünnepelt velem ezen a számomra kedves helyen, Túrkevén, mely 
kis egyházközség, s talán így még kedvesebb számomra.”

A  Himnuszok  elhangzása  után  sütemények  és  innivalók  várták 
a vendégeket, melyeket a hitközösség tagjai készítettek, hoztak. 
A finomságok elfogyasztása közben kötetlen beszélgetések 
alakultak  ki,  majd  mindenki  lelki  feltöltődéssel  térhetett  haza 
otthonába.

Erdei Gyula főszerkesztő
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Június 21-én ünnepélyes keretek között megnyílt a Kamilla 
Vendégház  a  Kuthen  király  utca  2  szám  alatt. A  Polgármesteri 
hivatal mögött, a vízmű volt épülete került átalakításra és 
kibővítésre.  Kettő  és  négyágyas  szobák  kialakításával  összesen 
18 új férőhellyel bővült ezáltal Túrkevén a szálláshelyek száma. 
Emellett Kamilla Beauty néven egy kozmetikai szalon is helyet 
kapott az épületben, valamint egy 100 fő befogadására alkalmas 
rendezvényterem szervízhelységgel és terasszal együtt. A szobák 
világosak,  letisztultak,  egyszerű  eleganciát  sugároznak  az  újra 
gondolt és átfestett Erzsébet Hálókkal együtt – mutatta be Kánya 
Mária  társtulajdonos,  akinek  sok  ötlete  és  munkája  fekszik  az 
egész projektben. Minden szobához tartozik fürdőszoba, televízió 
és  egy  kis  konyha  hűtővel,  indukciós  főzőlappal  és  minden 
eszközökkel,  ami  az  önálló  étkezéshez  kell.  Minden  adott  a 
kulturált, kényelmes és nyugodt pihenéshez itt a város szívében, a 
gyógyfürdőtől néhány-száz méterre. A vendégház egyre sürgetőbb 
igényt elégít ki, hiszen a strand környéki szálláshelyek van, hogy 
egész évre előre le vannak kötve és nagyobb városi rendezvények 
alkalmával  a  szomszédos  településeken  vannak  elszállásolva  a 
vendégek egyrésze.
Szöllösi Lajos társtulajdonos nyitóbeszédében megköszönte 
a jelenlévőknek a részvételt és kiemelte: „Akik itt vannak, 
azok  döntő  többségben  segítettek  és  hozzájárultak  ahhoz,  hogy 
most  itt  ünnepelhetünk  és  eltölthetünk  egy  szép  estét.  Én  és 
a  párom,  Marcsi  köszönjük  a  segítséget  és  a  biztatást!”  -  majd 
külön  köszöntötte  Kovács  Sándor  országgyűlési  képviselőt,  Dr. 
Sziráki Andrást, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökét és Vida Tamást, Túrkeve polgármesterét, 
majd így folytatta: „Már több, mint négy éve megfogalmazódott 
bennünk, Marcsival, hogy itt a házunk melletti kihasználatlan és 
leromlófélben lévő ingatlanon vendégfogadásra alkalmas helyet 
kellene kialakítani. Ekkor a város már évek óta hirdette eladásra 
ezt az ingatlant és benyújtottuk a vásárlási szándékunkat. Utána 
néztünk  pályázati  lehetőségeknek  és  volt,  ami  akkor  nagyon  jó 
eséllyel  elnyerhető  lett  volna,  de  a  többszöri  értékbecslés  és  a 
vásárlási procedúra nagyon elhúzódott és mikorra készen lettek 
a tervek, addig a pályázati lehetőség bezárult. 2017-ben kiírtak 
egy  újabb  pályázatot,  amire  beadtuk  az  igényünket,  de  azóta 
még  nem  kaptunk  választ,  vagyis  önerőből  jutottunk  el  idáig.” 
Elmondta továbbá, hogy egy 14,5 kW-os napelemrendszer 
került a tetőre, valamint napkollektor, ami egy 250 literes 
melegvizes  bojlerrel  van  összeköttetésben,  hogy  kihasználják 
a  nap  energiáját,  ami  biztosítja  a  vendégház  áram  és  melegvíz 
ellátását.  Beszéde  végén  még  egy  valami  kikívánkozott  belőle: 
„Fontos  a  strandfürdő  környékének  a  rendbetétele,  melyet  nem 
véletlenül  akarok  elmondani,  hisz  itt  van  körünkben  képviselő 
úr, – nézett Kovács Sándorra – akit szeretnénk megnyerni ennek 

az  ügynek.  Most  itt  jelen  van  Túrkeve  vállalkozóinak  jelentős 
része és biztos vagyok benne, hogy ebben a dologban mindenki 
segítene. Aki  elmegy  a  strandfürdő  felé  és  szétnéz,  az  láthatja, 
hogy nagyon nincs rendben. Túrkevének ez fontos ügye.” Végül 
felkérte Kovács Sándor országgyűlési képviselőt, hogy mondja el 
a köszöntőbeszédét.
„Köszönöm  szépen  a  lehetőséget  és  a  feladatot!”  –  kezdte  a 
képviselő  úr,  továbbá  elmondta,  hogy  négy  évvel  ezelőtt  már 
köbméterre  kiszámolták  Vida  Tamás  polgármester  úrral,  hogy 
mennyi  iszapot  kellene  a  holtágból  kikotorni.  Ígérte,  hogy  a 
következő ciklusba megcsinálják, hiszen ez  Túrkevének egy 
csodálatos szabadidő területe lehetne. Kiemelte, hogy ha bármikor 
találkozik Túrkeve polgármesterével, neki mindig ötletei vannak 
és elmondja, hogy mit kellene fejleszteni, hogyan kellen csinálni 
annak érdekében, hogy a városnak és a lakosoknak jobb legyen. 
„Vida Tamás egy olyan polgármester, aki ellát engem feladattal, 
munkával.” – mondta mosolyogva és elismerően, majd méltatta 
a túrkevei emberek kreativitását és munkáját, múltját és jelenét.
Ezután  Dr.  Sziráki  András  lépett  a  mikrofonhoz  és  tisztelettel 
köszöntött  mindenkit,  majd  meglepetésének  adott  hangot,  hogy 
barátja, Szöllösi Lajos ilyen nagyot váltott a fémiparhoz képest. 
„Az,  hogy  a  Nagykunság  egyik  meghatározó  gépipari  cégének 
tulajdonosa az idegenforgalom felé fordult azt jelzi, hogy 
Túrkevén ezen a területen is van lehetőség.” Megemlítette, hogy 
ő is dolgozott annak idején a térség legnagyobb vállalatánál, az 
AFIT-ban  és  elismeréssel  szólt  a  helyi  emberekről:  „Túrkeve 
már akkor kitűnt kreatív gondolkodásával, kezdeményező 
készségével, a sikereivel és őszinte elismeréssel szólhatok a helyi 
emberek  munkájáról,  erőfeszítéseiről  és  abban  reménykedem, 
hogy ezen hagyományok fennmaradva tovább épül a város. Sok 
sikert  kívánok  az  új  vállalkozáshoz  és  minden  Túrkeveinek, 
hiszen a jól elvégzett munka a boldogulásukat jelentheti.”
A beszédek után a birkapörkőlt csodás illata lengte be a 
vendékekkel  megtelt  rendezvénytermet,  de  lehetett  választani  a 
svédasztalos  sültek  és  köretek  közül  is,  valamint  egy  hatalmas 
tepsiben egészben sült malac várta az ínyenceket. F. Tóth Lajos 
zenei  aláfestése  közben  elkelt  a  vacsora,  majd  kisebb-nagyobb 
csoportokra  válva  a  tulajdonosok  körbe  vezették  a  vendégeket 
a helységeken minden részletet megmutatva, érdekességeket 
mesélve… 
Ez  a  kis  ünnepi  közjáték  választja  el  a  két  munkafolyamatot: 
a  tervezést  és  építkezést,  valamint  az  ezt  követő  fenttartást  és 
idegenforgalmi feladatokat, mely remélhetőleg hosszú távon 
biztosít megélhetést a családnak és az alkalmazott munkaerőnek, 
valamint  ad  lehetőséget  a  gyermekek  itthon  maradásának.  Sok 
sikert és örömöt hozzá!

Erdei Gyula főszerkesztő

Megnyílt a Kamillavirág Vendégház
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Iskolánkban évek óta különös gondot fordítunk az idegen nyelv 
oktatására. Diákjaink már 1. osztályos koruktól angol vagy 
német nyelv tanulására kapnak lehetőséget. Szinte közhely, hogy 
napjainkban  milyen  elengedhetetlen  legalább  egy  idegen  nyelv 
alapos ismerete. Ezért tekintjük kiemelt feladatnak iskolánkban 
a  nyelvoktatást. Az  alsó  tagozat  első  három  évfolyamában  heti 
egy,  4.  osztálytól  kezdve  pedig  heti  3  órában  tanítjuk  az  angol 
(igény szerint a német) nyelvet, melyhez felső tagozatban 
további  egy  tehetséggondozó  angol  nyelvóra  társul.  A  kitartó 
munka gyümölcsének mindannyian örülünk. Munkánkról, 
eredményeinkről röviden:
Első osztályban elsősorban az angol nyelv hangzásával 
barátkoznak meg a gyerekek, a kiejtési és a hallás utáni szövegértési 
készség fejlesztésére fordítunk nagy figyelmet mondókák, dalok, 
játékos  feladatok  segítségével.  A  4.  osztály  végére  az  idegen 
nyelvi  szöveg  írásbeli  kifejezése  új  készségükké  válik.  Egyre 
hosszabb  nyelvi  egységeket,  akár  szövegeket  is  képesek  akár 
szóban akár írásban megfogalmazni. Célunk, hogy ezt örömmel 
és  felszabadultan  tegyék,  mindig  bátorítva  őket  arra,  hogy  az 
idegen nyelv használatának elsődleges célja a kommunikáció.
Néhány éve már az általános iskolai nyelvoktatás hatékonyságát 
országos  központi  idegen  nyelvi  mérés  értékeli  a  6.  és  a  8. 
évfolyamon. Iskolánk idegen nyelvi mérésének eredménye 
messze felülmúlta az előzetes elvárásokat.  A 6. évfolyamos 
diákok átlageredménye 84,4 %, amely nagyon jónak mondható. A 
tehetséggondozó csoport mérésátlaga pedig egészen kiváló, 93,78 
% volt 4 diák 100 %-os eredményével. 
Az idegen nyelvi mérés a nyolcadik évfolyam tehetséggondozó 
csoportjában  szintén  kiváló  eredményeket  hozott.  Az  osztály 
eredménye 76,85 %, amely önmagában is igen jó, 3 diák 
100 %-os eredményével. 
Az előző évekhez hasonlóan a 8. osztályból idén is több tanuló 
tűzte  ki  célul  az  alapfokú  komplex  nyelvvizsga  megszerzését, 

melyre év eleje óta zajlik a célzott felkészülés írásbeli és szóbeli 
vizsgafeladatok  segítségével  a  tehetséggondozó  csoport  néhány 
diákjával heti +1 órában. A májusi nyelvvizsgaidőszakban végül 
3  diák  szerzett  angol  nyelvből  alapfokú  (B1)  komplex  (szóbeli 
és írásbeli) nyelvvizsgát: Ábrahám László, Deák Gréta Eszter és 
Kereszti Édua Sarolt.
Versenyeredményeink:
Tiszántúli Református Általános Iskolák Angol Nyelvi 
Csapatversenye:
  5-6.  osztályosok  kategóriája:  Molnár  Bánk  6.o.  és  Lisznyai 
Sándor 5.o.: 1. helyezett;
 Debreczeni Iván 6.o. és Szabó Balázs 5.o.: 4. helyezett
7-8.  osztályosok  kategóriája:  Ábrahám  László  8.o.  és  Szabó 
Levente 7.o.: 12. helyezett
Tudásbajnokság Megyei Angol Döntő: Lisznyai Sándor 5.o.: 7. 
helyezett

Országos  Angol Nyelvi Tanulmányi Verseny (OATV): Soós 
Rebeka 8.o.: megyei 16. helyezett
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Angol Nyelvi 
Regionális Versenye:
szóbeli döntős: Soós Rebeka 8.o. Kovács Bence 8.o.

Karcagi  SZC  Teleki  Blanka  Gimnáziuma,  Szakgimnáziuma  és 
Kollégiuma által rendezett területi 
Angol Nyelvi Olvasási Verseny: 
1. helyezett: Kereszti Édua Sarolt 8.o., 2. hely. Kovács Bence 8.o., 
3. hely. Eszenyi Alexandra 8.o.

Diákjaink  szép  eredményeihez  gratulálunk,  köszönjük  a  szülői 
háttér támogatását. Reméljük, a sikeres munka tovább folytatódik.
       

Keresztiné Bácskai Melinda, szaktanár

“Hol az otthon? Múltunkban, 
hagyományunkban, emlékeinkben.”

Szívet melengető, egyben szemet 
gyönyörködtető kirándulással zárta a 
tanévet a Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda tantestülete.
Az  indulást  megelőző  napok  égiháborúi 
után bágyadtan kukucskál a nap a 
meghátrálni  kész  felhők  közül.  Mindenki 
időben érkezik. Örülünk egymásnak. 
Jólesik a hosszas ücsörgés, a fesztelen 
beszélgetés,  a  busz  ablakaira  rajzolt  táj 
egyre üdébb, zöld simogatása.
Krasznahorka, Betlér, Lőcse, Kassa… 
a Felvidék. Történelmünk nagyjai, 
irodalmunk jeles képviselői kötődtek 
ezer szállal e tájhoz: az Andrássyak, 
Rákócziak, Dobó, Klapka, Balassi, 
Madách, Jókai, Mikszáth, Márai Sándor… 
néhányat kiragadva a sorból, mely hosszan 
folytatható…
Első állomásunk a Rozsnyói-katlan egyik 
hegycsúcsán magasodó Krasznahorkai 
vár. Sajnos még nem látogatható -a tűzvész 
utáni helyreállítás 2021-ben fejeződik be-, 
csupán a jól ismert dalt susogják a várfalak 
között játszadozó szelek:

„Krasznahorka büszke vára,
Rászállott az éj homálya,

Magas tornyán az őszi szél
Régmúlt dicsőségről mesél.

Olyan kihalt, olyan árva
Rákóczinak büszke vára.”

Indulunk. Körülölel a festői szépségű 

gömöri táj. Az úti cél Betlér, az Andrássy-
kastély. A parkja 57 hektáron elterülő 
természeti  csoda!  Hosszasan  sétálunk  a 
többszáz éves fák árnyékában, a csobogók 
között,  hallgatjuk  a  madárcsicsergést  és 
az idő megáll: „Szoktatom szívemet a 
csendhez. Nem oly nehéz”- írja József 
Attila. Igazad van Attila, nem nehéz… A 
kastélyban „időutazunk”, „idesereglik, 
ami  tovatűnt”.  Nagyrészt  eredeti,  XVIII-
XIX. századi bútorok, műtárgyak, 
használati eszközök között járunk, 
s azok fáradhatatlanul mesélnek az 
Andrássy-család mindennapjairól, azon 
napokról is, melyek eggyé forrtak hazánk 
történelmével.
Lőcse… Jókai óta kicsit „fehér”, mint az 
asszonya, Mikszáth óta kicsit „fekete”. 
Barangolunk. Városháza, Szent Jakab-
templom, a főtér a Thurzó-házzal és 
az óváros, amely már az UNESCO 
világörökségének része. “Kell, hogy 
történjenek olyan csodák, amiket tíz 
nemzedék  megemlegessen.  Példákat  kell 
adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket 
megerősíték.”  -írja  Jókai  A  lőcsei  fehér 
asszony XXIII. fejezetében. Lőcsén járva 
tudtunk még bízni ebben.
Márai Sándor Kassája: ”A nyári reggel üde 
és  szeles,  mint  majd  mindig  a Városban, 
melynek légjárata a nagy hegyekről ömlik 
a szűk utcába, s a  Tátra felől elhozza 
a havasi növények és a hideg tavak 
fanyar-jóízű illatát.” A mi reggelünk 
épp ilyenre kerekedett. Elhaladunk a 

szökőkút mellett, a csobogás és a muzsika 
hangjai elegyednek a látvánnyal és a hűs 
esőcseppek  tiszta  érzetével.  A  Rodostói 
házba igyekszünk, a Rákóczi-emlékhelyre. 
A ház előtt II. Rákóczi Ferenc bronzszobra 
fogad, invitálására belépünk. Az elénk 
táruló értékek sokasága szinte nyomasztó; 
a  teljes  befogadáshoz,  az  elmélyüléshez 
sokkal több időre volna szükség. 
Monumentális gyűjtemény!
Az  óváros  meghatározó  épülete  a  Szent 
Erzsébet-dóm, Európa egyik legszebb 
székesegyháza.  Búcsúzóul  szóljon  ismét 
Márai, aki 1944-ben, a háború egyre 
erősödő szorításában a következőket írja:
„Szeretném látni, először életemben, 
madártávlatból a Várost, melyhez egyedül 
van személyes közöm a világon. Igen, 
ez itt a Dóm... Látom az utcák kusza 
szalagjait,  megismerek  egy  házcsoportot, 
s  egyszerre  látom  az  egészet,  zsúfoltan, 
összezártan, ahogy középkori város és 
erőd  tud  csak  egységes  és  összetartozó 
lenni, minden részletében szervesen 
ugyanahhoz  a  központhoz  tapadó,  s  ez  a 
központ  a  Dóm,  melynek  tetőzete  lezár 
és magába foglal egyfajta lelkiséget 
és világképet, a keresztény Európa 
világképét.  …  Ez  a  Dóm,  szülővárosom 
időtlen  remeke,  egyike  az  európai  lélek 
világítótornyainak.”
Lassan elindulunk: élményekkel, 
gondolatokkal,  melyek  az  idő  távlatában 
emlékké  nemesednek  majd.  Elindulunk. 
Itthonról hazafelé…       Vadné Árvai Ilona

Felvidéki kirándulás 

Nyelvoktatás

Hírek a Refiből
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A  Túrkevei  Petőfi  Sándor  Általános  Iskolában  a  2018/2019-es 
tanévben, mintegy 8 és fél hónapon keresztül felújítási munkák 
folytak. A beruházási munkák nagysága indokolttá tette, hogy a 
nevelő-oktató munka zavartalan lebonyolításához kiköltöztessük 
tanulóinkat külső helyszínekre. Amint ez sok hónapon keresztül 
tapasztalható  is  volt  mindenki  számára,  tanulóink  összesen  7 
helyszínen jártak iskolába. Az elsősök a Széchenyi úti épületbe, 
a másodikosok a Korda Vince és Egressy Béni Művészeti 
Iskolákba, a harmadikosok a Városi Könyvtárba és a volt 
Mezőbank épületébe, a negyedikesek a Művelődési Házba, a felső 
tagozatos tanulók pedig a Ványai Ambrus Gimnáziumba kerültek 
elhelyezésre. Minden ingatlanban sikerült olyan feltételeket 
kialakítani, amely mellett biztosítani tudtuk a zavartalan nevelő-
oktató munkát. Fontos volt, hogy a felsőseink egy helyen a Ványai 
Ambrus  Gimnáziumban  tudjanak  tanulni,  hiszen  a  szaktanári 
rendszer miatt, csak itt volt biztosított a lehetőség.
Iskolánk közössége nevében szeretnénk valamennyi intézménynek 

és vezetőjének megköszönni, hogy befogadtak bennünket és 
segítették  a  munkánkat.  Biztos,  hogy  időnként  a  nagy  létszám 
miatt, az eleven diáksereg felborította a megszokott nyugalmat, 
kizökkentette  az  ott  dolgozókat  megszokott  napi  munkájából. 
Ennek  ellenére  úgy  értékelem,  hogy  minden  helyszínen  jó  volt 
az  együttműködés,  mind  az  iskola,  mind  az  adott  intézmény 
dolgozói között. 
Emellett köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik 
valamilyen  módon  segítették  az  intézményeink  megszépülését. 
Köszönet a sok-sok iskolapad, szék, szekrény, tábla szállításában 
és  pakolásában  segítőknek.  Köszönet  a  folyosók  és  felújítás 
alól  kimaradt  termek  festését  végző  cégnek.  Köszönet  minden 
támogatónak.  
Végezetül  fogadják  szeretettel  Ozsváth  Erzsébet  Új  Iskolánk 
című versét!

Török Róbert intézményvezető

Iskolánkban egy újabb sikeres pályázat megvalósításának részesei 
lehettek diákjaink 2018. és 2019. júniusában: négy napközis és 
egy bentlakásos tábort szerveztek pedagógusaink. Ezek fő célja a 
közösségi- és tanulási élményeken alapuló tematikus programok 
kivitelezése volt. 
Az idegennyelvi táborban angol és német nyelvű játékos 
foglalkozások,  kreatív  tevékenységek  és  kirándulások  váltották 
egymást. A szórakoztató szituációk, alkotások sokféle lehetőséget 
biztosítottak tanulóink számára a tanítási órákon elsajátított 
tudásuk bővítéséhez.
A  környezetvédelmi  táborosok  foglalkozásainak,  játékainak  és 
kirándulásainak  középpontjába  idén  a  fák  élete,  és  kiemelten  a 
védelme  került. A  kisiskolások  is  megtapasztalhatták  az  ember 
szerepének fontosságát a természet megóvásában.

A művészeti nevelés tábor résztvevőinek tevékenységei, alkotásai 
ebben az évben a gyümölcsök és a zöldségek köré szerveződtek. 
Náluk sem maradt el a kirándulás, majd programjaikat egy 
kiállítással zárták.
A digitális világ táborban a világháló széleskörű, de biztonságos 
feltérképezése,  használata  mellett  sokféle  játékos  elem  részesei 
voltak a gyerekek. Kirándulásaik fantasztikus élményekkel 
gazdagították a diákok kommunikációs ismereteit is. 
A bentlakásos nomád kalandtábornak Komló-Sikonda adott 
otthont. A komplex program a környék turisztikai, természeti és 
kulturális  adottságaira  épülve  segítette  tanulóinkat  emlékezetes 
közösségi élményekhez. 

Retterné Gyenes Erika

Petőfis táborok

Köszönet a segítségért!

Az idei év – sikeres pályázatainknak köszönhetően – épületeink, 
berendezéseink, eszközeink korszerűsítését és megújulását 
tekintve kiemelkedő értékekkel gazdagította iskolánk életét. 
A  tanév  végéhez  közeledve  aztán  egyre  több  olyan  programot 
szerveztünk diákjainknak, amelyekkel jelképesen magunk 
mögött hagytuk ezt a rendhagyó tanévet, miközben már a közelgő 
szünidő fuvallatai is megcsaptak bennünket. 
A május-június eleji kellemes idő helyi- és távolabbi kirándulásokra 
csábították az osztályokat, csoportokat. Megannyi vidámsággal, 
élménnyel és tudással gazdagítva diákot és pedagógust, kerestük 
föl hazánk közismert vagy éppen eldugott tájait, értékeit. 
Június elején következett a várva várt akadályverseny! Minden 
osztályunk kint, a természetben kialakított állomások feladatait, 
kihívásait sikeresen teljesítve ért be a célba. Ezt követte a 

Véget ért a 2018/19-es tanév – Hírek a Petőfiből
rőzsegyűjtés, szalonnasütés, bográcsozás, majd a vidám éneklés, 
játék, zenehallgatás.
Izgalmasan teltek a nyolcadikosok napjai, hiszen ebben az 
időszakban kapták meg a hivatalos értesítést arról, hogy mindenkit 
fölvettek az általa választott középiskolába.
Az utolsó hét kiemelkedő eseménye a negyedikesek és a 
nyolcadikosok búcsúzása volt.  A sort a nyolcadikosok esti, 
gyertyafényes  szerenádja  nyitotta,  ahol  először  érintette  meg 
úgy igazán a legnagyobbakat az elválás ténye. A másnapi vidám 
ballagás idén is színesre és emlékezetesre sikerült, a ballagóknak 
most is sikerült meglepnie az iskola tanulóit és pedagógusait az 
ötletes  jelmezekkel  és  produkciókkal,  amelyen  természetesen  a 
közönség is remekül szórakozott. 
A tanévzáró ünnepségeken, hagyományainknak megfelelően, 
a kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanulóink Török Róbert 
igazgató úrtól díjakat, nevelőtestületi kitüntetéseket és jutalmakat 
vehettek át. Az ünnepségek legmeghatóbb része a negyedikesek és 
a nyolcadikosok búcsúja, búcsúztatása volt. A 8. évfolyam közös 
éneke után következett a ballagás, a jólismert termek fölkeresése 
együtt,  utoljára,  a  kisebbek  sorfala  között,  énekszóval  kísérve. 
Végül a bizonyítványok, oklevelek átadására már szűkebb körben, 
az osztálytermekben került sor. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette 
a vakáció!
A  2019-es  nyárra  minden  diáknak  és  pedagógusnak  pihentető, 
élményekben gazdag nyári szünidőt kívánunk!

Retterné Gyenes Erika
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Angol emelt szintű 
érettségi sikerek a 

Ványaiban

A továbbtanulás szempontjából egyre 
fontosabbá  válik  az  emelt  szintű  nyelvi 
érettségi  vagy  a  középfokú  nyelvvizsga 
megszerzése. Az idei tanévben 6 diákunk 
tett sikeres emelt szintű érettségit 
angol nyelvből (akárcsak néhányan 
a korábbi években). Valamennyien 
jelesre érettségiztek, így megszerezték 
a  középfokú  „C”  típusú  nyelvvizsgát  is. 
Három  tanuló  a  11.  évfolyamból:  Kállai 
György,  Papp  Róbert  és  Szabó  Gedeon; 
hárman a 12. évfolyamból. Gazdag 
Norbert,  Kaszanyi  Alex  Zoltán  és  Nagy 
Róbert József.
Elismerésre méltó teljesítményükhöz 
gratulálunk!    
                                            Teremi Sándor 

angol nyelvtanár

Külön elismerés
Rácz Emília Evelin 12.A osztályos tanuló kiváló tanulmányi eredménye mellett a 
2018/2019-es tanévben is eredményesen szerepelt különböző versenyeken:
-Mozaik Országos Tanulmányi Verseny történelem tantárgyból 11-12. évfolyamosok 
számára 1. helyezés
-Szivárványhíd országos levelezős irodalom verseny 2. helyezés
-Megyei irodalmi verseny 3. helyezés
-Finnugor Művészeti Vetélkedő Nyelvészet kategóriában elért 1. helyezésért
-Finnugor Művészeti Vetélkedő Irodalom kategóriában elért 3. helyezésért

Emília a ballagáson külön elismerésben részesült. Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, 
kitűnő tanulmányi eredményéért. Magyar nyelv és irodalom, történelem és német 
tantárgyakból megyei, regionális, országos tanulmányi versenyeken eredményesen 
szerepelt. Dicséretes szorgalmával, céltudatos kitartó munkájával érte el, hogy angol és 
német nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, valamint mindkét nyelvből felsőfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik.
Köszönjük, hogy hozzájárult a Ványai és Túrkeve hírnevének öregbítéséhez! 
Gratulálunk!

Standkézilabda
Június 7-8-9-én rendezték meg az ORSZÁGOS 
STRANDKÉZILABDA DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐt 
Salgótarjánban, ahol a nagyon erős mezőnyben iskolánk csapta a 
17. helyezést érte el!
A strandkézilabda mint önálló sportág viszonylag fiatalnak 
tekinthető. Az 1990-es évek elején alakult ki Olaszországban, s 
1999-ben indult útjára hazánkban. A kezdeti regionális tornákból 
fejlődött ki 2003-ra a pénzdíjas Magyar Kupa, amelyen már több 
profi kézilabdázó is részt vett. A válogatott 2002-ben és 2004-ben 
részt  vett  a  spanyol-,  illetve  törökországi  Európa-bajnokságon. 
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Ványais hírek
Beiskolázási tevékenység

„VÁNYAIS TÁBOR” 2019. június 12-13. (szerda, csütörtök)
A  táborban  7.  és  8.  osztályos  tanulók  vettek  részt Túrkevéről,  Kétpóról,  Jásztelekről, 
Kuncsorbáról, Mezőtúrról, Tiszaföldvárról, Törökszentmiklósról és Kisújszállásról. Az 
új kezdeményezés nagy sikert aratott a táborozók körében. A két napos tábor keretében 
játékos tanórákon bepillantást nyerhettek a ványais diákok mindennapjaiba, egy 
vetélkedő során különféle érdekes feladatok kapcsán kötetlenebbül ismerkedhettek meg 
az iskolával. Nem maradhatott el a közös esti sütögetés sem. A második nap folyamán 
városunk gyáregységeiben voltak gyárlátogatáson. A programok segítségével a várost, az 
iskolát, a különböző szakmákat és egymást is megismerhették.

Köszönjük  Túrkeve  Város  Képviselő-testületének  a  tábor  megrendezéséhez  nyújtott 
támogatását.

-Pályaorientációs nap 
-Nyílt nap 
-Szülői értekezletek
-Osztályfőnöki órák
-Pályaválasztási kiállítás
-„Szakmák éjszakája” 
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...ezzel a címmel került megrendezésre Túrkevén a Hellas 
Falatozóban az Edda gitárosának egyéni estje június 21-én. 
Nem  volt  nagy  hírverése  az  eseménynek,  mégis  sokan  voltak, 
ami elsősorban annak köszönhető, hogy az ország egyik 
legismertebb  gitárosáról  van  szó,  hogy  az  Edda  Művekkel  28, 
szólóként  pedig  5  albuma  jelent  meg  és  számos  más  ismert 
zenésszel  dolgozott  együtt  karrierje  során,  valamint  több  zenei 
díj  mellett  tavaly  megkapta  a  Magyar  Ezüst  Érdemkeresztet  is. 
Az érdeklődők között viszont voltak olyanok is, akik a személyes 
ismeretség  miatt,  Pisti  személyisége  miatt  jöttek  el,  ugyanis 
Alapi  István  az  utóbbi  években  viszonylag  sokszor  látogatja 
meg városunkat. Feleségével, a túrkevei származású Kiss I. 
Krisztinával rendszeresen feltűnnek a strandon, a nagyobb városi 
eseményeken, rokoni és baráti látogatások alkalmával.
Izgatottan  vártuk,  hogy  mivel  fog  kezdeni  –  hát  elszakította 
az  A  húrt  és  kaptunk  egy  gyors  és  humoros  oktatást,  hogyan 
kell  húrt  cserélni.  Ezzel  megadta  az  alaphangulatot  és  végig 
kötetlen,  vidám,  érdekes  miliőt  teremtett. A  baráti  hangulathoz 
nagyban  hozzájárult  a  kivetítőn  megjelenő,  időrendi  sorrendbe 
szedett  fotósorozat  István  gyermekkorától  napjainkig. A  magas 
színvonalú  zenei  élmény  mellé  kaptunk  visszatekintést  a  zenei 
karrier kezdeteire, izgalmas történeteket az Edda zenekarral, de 
még  életviteli  tanácsokat  és  társadalmi  kritikát  is.  Előzetesen 
több zenére számítottam, de lebilincselő volt a személyes 
hangvételű baráti beszélgetés is, ami már-már átcsapott a stand 
up  comedy  műfajba  és  sziporkázott  a  közönség  előtt.  Amikor 

„Egy este ALAPI ISTVÁNnal”

pedig belekapaszkodott a húrokba… - még Ramos Pisti is 
áhítattal bólogatott a ritmusra a csodás gitárjáték hallatán. Több 
helyi zenész is ott volt a közönség soraiban, valamint Vida Tamás 
polgármester úr feleségével együtt, s mellettük minden korosztály 
képviseltette magát jelezve, hogy ez a zene kortalan. 
Alapi  Istvánnal  Túrkevén  legközelebb  augusztus  18-án  este 
8-tól találkozhatunk az Edda koncerten a Ligetben!
Felejthetetlen este volt, köszönjük szépen!

Erdei Gyula főszerkesztő

Június 22-én a Múzeumok Éjszakája program keretében 
meglátogattuk Dinya József Military Múzeumát. Elképesztő 
mennyiségű tárgyi emlék tárult a szemünk elé és nagyon érdekes, 

Dinya József katonai gyűjteménye
sokszor megdöbbentő történeteket mesélt el Józsi bácsi a 
tárlatvezetés során. Nehéz összegezni a látottakat és hallottakat, 
ezt személyesen át kell élni és jóval több időt rászánni… – azért 
kedvcsináló jelleggel néhány mondatban a következőket emelném 
ki:
A  mindenféle  nemzetiségű  és  fajtájú  harci  sisakok,  öltözetek, 
lőszerek és fegyverek között megakadt a szemem egy ismerősen 
fura formájú üvegen, amilyen nekem is van valahol. Lánggránát 
üvegjei sorakoznak a polcon (25 ezer forintot ér a gyűjtők között 
tokkal együtt). Ebben a fura zöld üvegben két kis üvegkapszula 
volt és amikor összetört az adott szúrólángot. „Állítólag 
émelygős,  furcsa  összetételű  anyag  volt,  az  oroszok  megitták 
és annyi is lett nekik, ők mindent megittak.” – mesélte a gyűjtő, 
majd  így  folytatta  –  „Pesten  lebombázták  a  vegyi  üzemet  és 
1944 körül leköltöztették a lánggránát gyártását Túrkevére, egy 
Csukás nevezetű vegyész csinálta, aki Pestről jött le és egy pincés 
tanyájuk volt a Tisza 2 hídnál. Vagonokban hozták az alapanyagot 
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2017-ben indult útjára, a Musica Hungarica Kiadó létrehozásában. 
Az  elismerés  megálmodója  Éliás  Tibor  előadóművész,  aki  a 
Magyarnótaszerzők  és  Énekesek  Egyesületének  elnöki  tisztét 
ebben az évben vette át Nógrádi Tóth Istvántól. A díj idén harmadik 
alkalommal  került  átadásra  a  MAGYARNÓTA  ÜNNEPNAPJA 
alkalmából, a nótás szakma legelismertebb szakembereinek 
szavazata, javaslata alapján annak az előadónak, szervezőnek, aki 
legalább 20 éve kimagasló sikereket ért el a műfajban. 
Az  ünnepélyes  átadó  gálaműsor  megrendezésére  Kecskeméten 
került sor július 6-án, a Hírös Agóra Kulturális Központban.

Az idei díjazottak a következők:
MAGYARNÓTA ÉNEKESNŐ kategóriában:
-Kalmár Magda operaénekes, énekművész
-Koós  Éva énekművész
-Farkas Rozika énekművész - Túrkeve
MAGYARNÓTA ÉNEKES kategóriában:
-Berkes János operaénekes, énekművész

és ilyen – mutatott rá – faládákban vitték a kész terméket. Hogy 
mire volt kifejlesztve? Annyit tudok, hogy alig lehetett eloltani és 
sokáig égett.”
Nehéz  feldolgozni  a  sok  látványt…  szemem  a  katonák  által 
díszített használati tárgyakon akadt meg, melyek arról árulkodnak, 
hogy a mostoha körülmények között is előjön a művészi érzék 
és  a  szépségre  való  törekvés.  Kulacsba  karcolva:  1945  okt.  8  - 
alatta az öt ágú csillag, benne a sarló-kalapács motívum – ez itt 
maradt és valószínűleg a gazdája is... HADI MOZSÁR felirattal 
kerámia  mozsár:  „Az  első  világháború  idején  adták  cserébe  a 
beszolgáltatott rézmozsárért, mert kellett a réz a töltényhüvelyek 
gyártásához.” – mondta Dinya József és átvezetett bennünket egy 
másik szobába.
Lezuhan  repülőgép  alkatrészek:  „Ezzel  a  mágnessel  kezdődött 
az  egész  történet.”  –  mutatja  Józsi  bácsi  a  tenyérnyi  tárgyat– 
„Délegyházán zuhant le egy B24-es Liberátor. Anyuék akkor ott 

laktak és az udvaruk végibe esett le a gép. Onnan szerelték ki és 
nagyanyám  a  varrótűket  tartotta  rajta. Azóta  kiderítettem,  hogy 
ki lőtte le és mikor… Ez pedig egy bombakioldó időmérője, ami 
egy Zenith óra tulajdonképpen… Törött propeller… Beregszászi 
Sándor túrkevei pilóta gépének makettje, aki 21 évesen hősi halált 
halt, a vasúti temetőben van eltemetve és Finta Sámuel készítette 
a sírkövét. Leszármazottjai nem élnek már Túrkevén, de mindig 
van virág a sírján.” 
Sok korabeli kép a falon: „Ő Albert bácsi, nagymamám testvére...” 
Bácskai  Bertalan  neve  tűnt  fel  az  egyik  oklevélen  és  erről  is 
kérdezősködtem: „Bercinek az apukája, tudod a festőművésznek. 
Ez egy Vitézi oklevél. Ő a háborúban és a háború után is katona 
volt és felkérték, hogy segítsen az új hadsereg újra szervezésében, 
majd,  ha  jól  emlékszem,  főhadnagyi  ranggal  ment  nyugdíjba. 
Van  egy  kitüntetés-párnája,  csak  az  most  Debrecenbe  van  a 
lányánál, mert írnak egy könyvet róla… Azon a fényképen pedig 
keresztanyukám apósa látható, aki a haditengerészetnél szolgált, 
ami  annyiból  érdekes,  hogy  egyedül  Ők  jutottak  el  Japánig  a 
háború alatt…”

Levelek  a  frontról  tele  történetekkel,  honvággyal  és  szeretettel, 
körülötte  rengeteg  kiadvány  és  újság:  „A  szeretet  naptára,  ami 
a Daróczi nyomdában készült a régi benzinkúttal szemben, 
az  a  sarki  épület  a  Lányiskolával  szemben.  Ebben  a  naptárban 
benne  van  név  szerint,  hogy  kik  jöttek  haza  a  fogságból,  vagy 
kik  maradtak  oda…  Első  világháborús  szolgálati  szabályzat… 
Erdélyi  József  naplója  tele  versekkel…”  Külön  élmény  volt  az 
1937-es Túrkeve  térképet  böngészni,  utca  és  intézményneveket 
keresni és rácsodálkozni…
Végül  az  udvaron  fémdetektor  bemutatót  kaptunk  és  a  fűbe 
rejtett csalira vadásztak a gyerekek. A szerkezet kiírja a talált fém 
mélységét és a fém fajtáját is. Közben fel-fel sikított a légvédelmi 
sziréna,  ugyanis  aki  arra  járt,  az  érdeklődve  szólaltatta  meg. 
Összegezve a kiállítást: nem szabad kihagyni! 

Erdei Gyula főszerkesztő

A Dankó Pista Életműdíj
-Karcagi Nagy Zoltán énekművész
-Kapi Gábor énekművész
-Kolostyák Gyula énekművész
PRÍMÁS kategóriában:
-Jeremiás Béla
-Lakatos Mihály.
-Suha Balog József
ZENEI SZÓLISTA kategóriában:
-Bujka  Rezső klarinét
-Lukács  Csaba klarinét
-Vadász  László cimbalom
AKIK SOKAT TETTEK A MAGYARNÓTÁÉRT:
-Eredics  Gábor a Dankó Rádió csatorna igazgatója
-Katona  András  a Magyarnótaszerzők és Énekesek Egyesületének 
Kommunikációs vezetője
-Major    Lajos  a  Tüttő  János  Nótaklub  Közhasznú  Egyesület 
alapítója

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a díjazottak között 
lehetek!  Szeretném  megköszönni  mindazok  segítségét,  akik  a 
magyar  nóta  világába  elindítottak  és  segítettek    a  pályámon: 
szüleimnek, nagyszüleimnek. Kun László  Kultúrház 
igazgatónak, Ábrahám Miklós  túrkevei énekesnek,  Vörös Sári 
magyar nóta énekművésznek,  Lorenz Kornélia operaénekesnek, 
Lengyelfi Miklós  Erkel-díjas szerkesztőnek,  Madarász Katalin 
előadóművésznek,  Balogh  Márton  népdalénekes-néptáncosnak  
és sok-sok énekes, zenész kollégának,   barátnak, a családomnak,  
s mindenkinek, aki mellettem állt és az éneklésre biztatott az eltelt 
35 évben! Minden díjazottnak szeretettel gratulálok!

Farkas Rozika
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TISZTELT 
FÖLDTULAJDONOSOK!

Tájékoztatom  a  tisztelt  túrkevei  földtulajdonosokat,  hogy 
Túrkeve „NYUGAT” Földtulajdonosi Közösség a vadászati 
jog haszonbérleti díjának kifizetését megkezdi osztani.
A bérleti díj összege 2017. március 01-től terjedő időszakra: 
50 Ft/ha/év
A haszonbérleti díj átvehető: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 28., 
1 em. címen, a Búzavirág Kft. irodájában. 
Időpontok: 2019. július 22-26. között, 8-12. óráig. 
 
A földtulajdonosok jogosultságának hivatalos igazolása:
- tulajdoni lap
-földhasználati lap (akkor, ha a tulajdonos azonos a 
földhasználóval)
- esetleges tulajdonjog változást, cserét, vételt igazoló 
szerződés, illetve a tulajdonjogot igazoló bejegyző határozat, 
melyet a Földhivatal állított ki.

Pénzfelvételhez szükséges:
-személyi igazolvány, lakcímkártya, személyi szám, 
adóazonosító kártya
-hivatalos meghatalmazás

E területbe való azonosítás:
Túrkeve  „NYUGAT”  Földtulajdonosi  Közösség  területére 
eső,  16-754370-101  kódszámú  vadászterület  részét  képező 
földrészletek.

Tisztelettel: Szabó József, közös képviselő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkormányzati tulajdonú bérlakás lakottan történő 

értékesítésére

Túrkeve Város Önkormányzata 7/2018.(IV.01.) számú, „Az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének 
feltételeiről” szóló rendelete alapján az alábbi önkormányzati 
tulajdonú bérlakás lakott állapotban történő értékesítésére pályázatot 
hirdet:

A lakás címe, helyrajzi száma: Túrkeve, Setét Mihály utca 2. sz. 
tt. 33. ajtószámú lakás (hrsz: 3517/2 /A /33)

Alapterülete: 61 m2
Helyiségei: 1 db lakószoba, 2 db félszoba, 1 db főzőkonyha, 
1 db étkező, 1 db előszoba, 1 db fürdőszoba, 1 db WC külön 

helyiségben, 1 db spájz.
Komfort fokozata: komfortos
Kikiáltási ára: 9.300.000.- Ft

A pályázat megjelenik a www.turkeve.hu oldalon, valamint a Túrkeve 
Újságban. A pályázók bánatpénzt kötelesek fizetni, melynek mértéke 
a kikiáltási ár 10%-a. A bánatpénz megfizetésének módjáról bővebb 
tájékoztatást a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve, 
Kinizsi utca 51 sz. alatti irodaépület 1.sz. irodájában lehet kérni.
A  pályázat  benyújtásának  határideje:  2019.  július  22.  (hétfő) 
14  óra.  A  pályázatot  papír  alapon,  lezárt  borítékban  a  Túrkevei 
Városgondnokság Nonprofit Kft.  Túrkeve, Kinizsi utca 51. sz. 
alatti  irodaépület  1.sz.  irodájában  lehet  benyújtani.  A  pályázattal 
kapcsolatos bővebb tájékoztatást, valamint pályázati nyomtatványt a 
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. Túrkeve, Kinizsi utca 51 
sz. alatti irodaépület 1.sz. irodájában lehet kérni.
Amennyiben több pályázó kívánja a lakást megvásárolni, úgy 
árverés kerül lefolytatásra. Az árverés idejéről, helyéről a pályázók 
külön értesítést kapnak.

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés Fizetett hirdetés
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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

Fizetett hirdetés
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Sakk siker

Én vagyok a laptop réme,
Játszmát kezdtünk, és már vége.

Rávertem tizenhét partit,
És a gép, komolyra fordít.

„ Emelem a játékszintet!”
Ezzel engem meg nem ijeszt.

Nem kell mindjárt kikapcsolni,
Csak magasabb szinten tolni.

Száz százalék, mit elértem,
Sokkal jobb, mint azt reméltem.

Elnevezett sakk Titánnak,
Kinevezett jó sakktársnak.

Kivel érdemes partizni,
A sakktáblán játszadozni.

Roppant elégedett vagyok,
Nagyobb kedvvel sakkozgatok!

                         Kiss László
Túrkeve, 2019. május 15.
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