Tanévkezdés - új elsősök a Református Iskolában

Tanévkezdés - új elsősök a Petőfi Iskolában

Aktualitások

TÚRKEVE

2019. SZEPTEMBER

Vida Tamás: aktuális kérdések
Többen kerestek meg kérdésekkel az elmúlt napokban is, a
nagyobb érdeklődésre számot tartó témákról szeretnék most írni.
A 4. számú háziorvosi körzetben a feladatot ellátó orvos személye
megváltozott. Az elmúlt hónapokban Dr. Mikula Noémi
helyettesített a körzetben. Ideérkeztekor október 1-ig kötöttünk
vele szerződést, és reméltük, hogy a betöltetlen (de helyettesített)
körzetre járó letelepedési támogatást igénybe fogja venni, és
legalább 6 évre feladatot vállal Túrkevén. Sajnos doktornő egy
rövid levélben jelezte, hogy szeptember 1-től máshol szeretne
dolgozni, ezért a szerződést felmondta. Szeptembertől Dr. Vajda
István vállalta a helyettesítést úgy, hogy saját rendelési idejétől
elkülönüljön a 4. körzet ellátása. Ezúton is köszönöm doktornőnek
a Túrkevén végzett munkáját!
Sokan kérdeztek arról, hogy mi igaz a város eladósításával
kapcsolatban. Pár napja zajlott le az önkormányzati ciklus utolsó
képviselő-testületi ülése. Ezen elhangzott, hogy jelenleg az
általános tartalék 27 millió Ft-ot tartalmaz, vagyis a következő
testület nem üres kasszát kap. A testület még decemberben
döntött a megnyert fejlesztési források felhasználása érdekében
fejlesztési hitel felvételéről. Időközben több döntés is kapcsolódott
ehhez a szándékhoz. A kérés és a szándék megfogalmazódott, de
tényleges hitelfelvétel nem. Az önkormányzatok eladósodásának
megelőzése érdekében született az úgynevezett stabilitási
törvény. Ennek értelmében a Kormány megvizsgálja és ennek
függvényében engedélyezi vagy elutasítja a települések kérelmét.
Ez a döntés még nem született meg, tehát semmiféle hitelfelvétel
nem történt még. Emiatt áll két nagy projektünk is. Olyasmi ez,
mint amikor valaki kap egy összeget, házat szeretne venni, de
nem elegendő a pénze, ezért hitel felvételére kényszerül, amit
viszont előzetesen elbírálnak. Nem tagadom, szeretném, ha
megvalósulnának ezek a projektek. És azt is el kell mondani,
hogy a város bevételei olyan mértékben növekedtek, hogy teljes
biztonsággal vállalható a törlesztőrészlet úgy, hogy további
fejlesztésekre is jut forrás.
Az említett projektek egyikébe „beszorultak” a játszóterek,
vagyis a hitelfelvételi döntés előtt nem tudtunk hozzákezdeni
a megvalósításhoz. Ezért a költségvetésben 5 millió Ft-ot
különítettünk el a Szabadság utcai játszótér felújítására. A

legkedvezőbb ajánlatot adó cég csak szeptember közepérevégére vállalta a létesítést. A testület később arról döntött,
hogy a Szabadság utca mellett a Sirály parkban is telepíttetünk
játszóelemeket. Időközben a Szabadság utcából jelezték a
lakók, hogy nagyobb nyugalomra vágynak, tartanak attól ,hogy
a játszótéren éjszaka olyanok is megjelennek és hangoskodnak
majd, akik már kinőtték a játszóterezést. A Nyugat-Újvároson
nem sok alkalmas terület van, és a városrészben lakók örülnének
egy ilyen lehetőségnek. A kérdés még nyitott, szeptember
közepéig még van mód az egyeztetésre. Szeretnénk, ha a játszótér
helyszínének kiválasztása mindenki megelégedésével zárulna.
Az útfelújítások a város több pontján is zajlanak. Sokan szóltak,
hogy a felbontott aszfalt az út szélén maradt. Beszéltünk
a kivitelezővel, mire ez a cikk megjelenik, remény szerint
rendeződik ez a kérdés. Sajnos azokon az utcákon, ahol a bontást
már elvégezték de a javítást még nem, rendszeresen ellopják a
figyelemfelhívó bójákat, táblákat. Ez balesetveszélyes helyzetek
kialakulásához vezet. A Táncsics és Ady utca a Dr. Nánási utcáig
(az óvoda elé is bekanyarodva) teljes szélességében megújul.
A közbeszerzési eljárás elindult, remélhetőleg még ebben a
hónapban a tényleges munkálatok is megkezdődnek.
Szaporodnak a bejelentések a kóborló kutyákról. Kérem az
ebtulajdonosokat, hogy az őszi időszakban különösen figyeljenek
házőrzőikre. Bár már évek óta sikerült megoldani, hogy ne kelljen
kutyát elaltatni, ez mindig nagy nehézséget okoz. Köszönöm a
helyi állatvédők önzetlen segítségét!
Az év során több helyen is kellett elöregedett, beteg, veszélyessé vált
fát kivágni. Ezek pótlására idén ősszel 250 facsemetét szeretnénk
ültetni. Több javaslatot is kaptunk már, hogy hova kerüljön fa, de
várjuk a lakosság javaslatait. Nem biztos, hogy minden javasolt
helyszín alkalmas lesz faültetésre, hiszen közművek fölé vagy
közvetlen közelébe nem ültethető fa. Kérem, hogy javaslataikat
szeptember 18-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatal műszaki
osztályára, vagy hozzám. Köszönöm együttműködésüket!
Tisztelettel: Vida Tamás polgármester

Gratulálunk!
Augusztus 20-án a Megyeházán tartott ünnepi
közgyűlés adott keretet a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj átadásának is.

Nagyon büszkék vagyunk Sörös Tibor parancsnok
úrra, aki több, mint egy évtizedes tevékenységéért,
immár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tűzoltószövetség elnökeként vehette át a rangos
megyei kitüntetést.
Szívből gratulálok és további sok sikert és
elszántságot kívánok a nagyon szép jövőbeni tervek
megvalósításához!
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Magyarország Szépe 2019

Lakatos Lilla, Túrkeve szépséges csillaga
beragyogta az országot! Lilla bekerült
a Magyarország Szépe 2019 verseny
döntőjébe, melyet a Duna Televízió élő
műsorában követhettünk végig június
23-án este. Lilla végül nem került be
a Top 5-be, de a közönség szavazatai
alapján elnyerte a Közönségdíjat, ami
azt jelentette, hogy a végjátékban Őt is
a színpadra szólították.
EGy: Szia Lilla! Mesébe illő időszak van
mögötted. Szinte minden kislány arról
álmodik, hogy királynő, vagy hercegnő
lesz egyszer. Te most, ha nem is a verseny
győztese, de mindenképp a nézőközönség
királynője lettél. Milyen érzés és hogy
csöppentél bele?
Lakatos Lilla: Fantasztikus, még fel sem
fogtam igazán. Nagyon hálás vagyok
mindenkinek, aki segített, támogatott, rám
szavazott vagy szorított nekem. Különösen
szüleimnek köszönöm azt, hogy idáig
eljuthattam az életben.
A környezetemtől mindig azt hallottam
gyerekkoromban, hogy „jaj de gyönyörű,
küldjétek
gyermek-szépségversenyre”.
Volt két kisebb szépségversenyem,
az első a kézilabdán keresztül volt
Veszprémben, kb. 10 éves lehettem és
azt megnyertem. Onnantól kezdve az
volt az álmom, hogy királynő leszek.
Majd 14 évesen elindultam a Tisza-tó
Szépe versenyen, ahol fejlődőben lévő
lányként álltam egy 21 éves nő mellett,
mint második helyezett. Áprilisban 22
évesen jelentkeztem a Magyarország
Szépe versenyre és bekerültem a top
20-ba, majd volt egy felkészítő tábor,
ahol különböző alversenyeken kellett

bizonyítani, itt tovább szűkült a mezőny,
s végül a Duna televízió élő műsorban
közvetítette a döntőt, ahol velem együtt 16
lány versengett egymással. Én már évekkel
ezelőtt tudtam, hogy ezen a versenyen
indulni fogok. Maximálisan fel akartam
készülni és eljött a pillanat. Csodálatos
volt.
A bekerülésnek voltak alapkritériumai: 26
év a felső korhatár, nem lehet gyermeked,
nem lehetsz házas – nem tudom, hogy
ezek miért mérvadóak, ugyanis az
implantátumot és a szépítészeti műtétet
például nem tiltják. Itt megjegyzem,
hogy nekem sosem volt szépítészeti
műtétem, csak fogszabályzót viseltem
10 éven keresztül – mondja nevetve. A
világversenyek által állított kritériumokat
veszik át a magyar versenyek, hogy a
szabályok egységesítve legyenek. A
Miss Word Hungary elnevezést azért is
használják, mivel aki itt nyer, az kijut a
legnevesebb világversenyre.
EGy: Milyen volt a tábor, hogy élted meg?
Lakatos Lilla: Minden nap 7-kor volt
megjelenés, ezért 5-kor keltem és hajat
mostam,
sminkeltem,
elkészültem,
lementem és jött az edzés. Mindig patentül
kell megjelenni, még az edzésen is, még
akkor is, ha edzés után úgyis jön a tusolás.
Utána megint rendbe szedtem magam,
azután reggeli, majd médiamegjelenés.
10-től koreográfia próba hajnal 1-ig
magassarkúban. A bokám már nagyon be
volt dagadva és este jött a vizesborogatás,
kenőcs, majd reggel kezdődött elölről
minden. Kemény volt! Voltak lányok,
akiket ez megtört. A másik nehézség
inkább lelki. Két hétig össze vagyunk
zárva és nehéz az együtt élés, megy az
egymás méregetése. Hát csajok vagyunk,
nézték, hogy kinek melyik a kritikus része,
s ez át tud fordulni, hogy önmagadat
másokon keresztül szemléled. Tudod a nők
nagyon kritikusak önmagukkal szemben és
volt, aki azt mondta, hogy azért jött, hogy
növeljen az önbizalmán. Valóban nagy
lelki megpróbáltatás, és ha túl vagy rajta,
akkor megerősödsz. Rengeteg visszajelzés
jön, és ha még nem is érjük el a top 3-at,
akkor is Magyarország legszebb 16 lánya
között vagyunk. Ez nagyon nagydolog. Az
is kemény, hogy minden percünk be volt
osztva. A főpróbán mérték az időt, hogy
mennyi idő alatt öltözünk át és igazítjuk
meg a sminket, mert 3 percbe bele kellett
férni, ezt nevezték tour-nak, ahogy a
színpadi produkciók követik egymást.
Volt olyan lány, aki megkapta bent a
kritikát, hogy narancsbőrös a lába. A
narancsbőrt hogyan lehet megoldani
pár nap alatt? – úgy hogy sokat iszol,

egészségesen étkezel, nem viszel be sok
cukrot, szénhidrátot.
EGy: Az interneten nem sokkal a verseny
után elindult a viccelődés és volt egy
önjelölt kritikus, aki lehúzta a többieket,
viszont téged elég meglepő oldalról
dicsért: „Na, hát végre egy rendes magyar
lány, eszi a birkapörköltet, issza a pálinkát,
neki kellett volna nyerni!”
Lakatos Lilla: Igen, szeretem apukám
birkapörköltjét. Ezt a videót rengetegen
átküldték nekem a verseny után és jókat
nevettem rajta - így jól is jött ki, hogy
közönségdíjas lettem. Érdekességként
elmondom, hogy példátlan a verseny
történetében, hogy nincs benne a döntőben
az, aki közönségdíjas lett. A nézőközönség
eddigi legnagyobb felháborodása az
volt, hogy 2017-ben a közönségdíjas
csak második lett és nem az első. A top
5-be nem kerültem be és nem volt erre
koreográfia – ott álltam királynői ruhában,
mindenki engem nézett, a tévé készülékek
előtt másfélmillió ember. Benne voltam a
pillanat varázsában. Amikor kiderült, hogy
nem kerültem döntőbe, még akkor is csak
mosolyogtam és ekkor mondták, hogy
oda kell felállnom, s hírtelen ott voltam a
döntősök között.
EGy: Ez a verseny elsősorban a
külsőségekről szól, de vizsgálják ugye a
belső szépséget is. Volt-e tréning a belső
értékek csiszolására?
Lakatos Lilla: Nem, ilyen nem volt.
Teljesen önmagamat szerettem volna
adni az egész versenyen, tudtam, hogy ki
vagyok, hogy miért mentem oda. A bennem
lévő báj és kisugárzás tett engem talán
megnyerővé a nézőközönség számára. Én
azt gondolom saját tapasztalatból, hogy
annál szebb nincs, mint amikor belülről
jön valami és az szép. Ha ez nem valódi, az
nagyon átjön, bár a képernyőn próbálnak
ezen finomítani, de ott szemtől szemben
egy interjú során látszik, hogy ki őszinte és
ki nem, főleg ha mélyebb témáról beszélsz,
mint pl. a Miss Charity alversenyben,
ami nagyon fontos. Az alversenyek során
szűrték meg a lányokat, s az egyik ilyen
a karitatív tevékenységeket bemutató volt,
hogy milyen intézkedésekkel tennénk
jobbá a világot. Mindenki bemutatta
videón keresztül az otthon levezényelt
jótékonysági akciót. Én egy szívemhez és
végzettségemhez közel álló problémára
próbáltam
felhívni
a
figyelmet,
pontosabban a gyermekek támogatása és
oktatása volt a témám. Túrkevén a Deák úti
Óvodában voltam gyakorlaton a főiskolai
tanulmányaim alatt és az itteni csoportom
(Katica csoport) számára szerveztem
gyűjtést,
amiből eszközöket
lehet
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vásárolni. Nekem ez személyes ügyem, mert óvodapedagógus
a végzettségem és szívügyem a gyermekek jövője. Gyerekként
én is hátrányos helyzetű voltam. Tudom, milyen az, amikor
nincs fürdőszobád, vagy kevés a ruhád. Szüleim nagyon fiatalon
vállaltak be és próbáltak mindent megadni, de így nehéz,
hogy nem meglévő körülmények közé születtem, az elején a
nagyszüleimnél laktunk. Mindent a saját kis szintemen próbáltak
a tudtomra adni, hogy pl. azt nem vehetjük meg, mert kicsi
pénzünk van. Emlékszem, hogy akkoriban nagy divat volt a Chou
Chou baba és apukám addig ment, míg karácsonyra ott nem volt
a fa alatt. Viszont a legfontosabb, amit kaphattam, az a szeretet
volt, ami alapjaiban határozza meg az életemet. Fokozatosan,
az idő múlásával egyenes arányban nőtt az életszínvonalunk és
ma már nem szenvedünk hiányt. Nem vagyok nagyon hívő, de
mindig is tudtam, hogy ott fenn van valaki, aki minket támogat.
Ezért is szeretnék segíteni a szegény családokon, a rászoruló
gyermekeken, vinni nekik valamit, ami fontos és hasznos.
EGy: Hogy fogod tudni ezt megtenni? Szakmádban
elhelyezkedsz? A szépségversenyből kifolyólag van valamilyen
segítséged, hogy elérd a céljaidat?
Lakatos Lilla: Minden elismerésem az óvónőknek és
pedagógusoknak, mert ők a mindennapjaikat azért áldozzák
fel, hogy azoknak a gyermekeknek a legjobb legyen. Nekem a
mentor-óvónőm, Debreczeniné Nagy Gabika volt, hát ő valami
csodálatos ember, komolyan mondom, nem telt el ott olyan nap,
hogy ne tette volna csodálatosabbá, érdekesebbé a gyermekek
számára. De nem tudom…talán valami égi jel, hogy nekem más
megközelítésben kell eljutnom a gyerekekhez. Ennek a címnek
köszönhetően több gyerekhez és másképp tudok eljutni, akár
egy rendezvény, vagy előadás során. Amikor a versenyen erről
a témáról készült felvétel, a legtöbb lánynak 30-40 percig tartott,
mert újra és újra fel kellett venni azt a két mondatot. Csak ketten
voltunk, akiknek ez egyből sikerült, mert szívből mondtuk,
őszintén jött.
EGy: Televízión és fotókon keresztül átjön az, hogy valaki szép,
lehet látni a szem csillogását, a száj mozgását, a kommunikációs
jeleket, de amikor itt ülünk szemtől szemben és beszélgetünk,
akkor itt valami többről van szó: a hatodik érzék, a metafizika,
a kisugárzás is belép a képbe, valószínűleg az auránk összeér és
ennek van egy nehezen megmagyarázható hatása. Így más, így
lehet érezni igazán, hogy ez mennyire őszinte. Ez a fajta jelenlét
kell majd a gyerekeknek is, hogy lássanak, hogy beszélgessetek,
hogy közel legyél hozzájuk, hogy mosolyogj rájuk és megfogd
a kezüket. Hogy fogod tudni ezt ténylegesen kivitelezni? Van-e
saját terved? Kaptál-e ajánlatokat?
Lakatos Lilla: A versenyben ezt hangsúlyoztam, hogy ha
megnyerném, akkor királynőként szeretnék motiválni, példaként
szolgálni a vidéki, vagy hátrányos helyzetű gyerekeknek,
fiataloknak, hogy kellő szorgalommal és kitartással el tudják érni
a nagyobb álmaikat is. Képesek legyen arra, hogy elhiggyék, mert
a legtöbb gyerekből ez hiányzik. Olyan neveltetést kapnak, ami
nem támogatja az álmokat – „színész az úgysem lehetsz, elég ha
elmész hegesztőnek”. Visszakanyarodva a kérdéshez, nagyon
örülök, hogy itt helyben kaptok lehetőségeket. Urbán Marianna
a TVSE elnöke, aki még osztályfőnököm is volt alsós koromban,
meghívott a sporttáborba, hogy tartsak egy motivációs beszédet.
125 gyerek volt, gondolj bele, 7 évestől 15 évesig és mindegyik
tátott szájjal nézett és ez eszméletlen érzés volt, hogy ott minden
szavam… – hát nem is tudom mit érhetett számukra, ezt én nem
is tudom igazán felmérni, hogy ők mit éreztek. Amikor abba
hagytam a beszédet, szerettem volna, hogy Ők minél közelebb
jöjjenek, hogy jobban megismerjük egymást és úgy néztek rám,
mint egy istennőre. Megkérdeztem tőlük, hogy ki mi szeretne
lenni és akkor mondják, hogy „óvónő szeretnék lenni, figyelünk
az egészséges életmódra” – valószínűleg látták a műsort és ez
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onnan jön, hihetetlen, hogy mindenre emlékeznek. Minden
kis tárgyaimat megnézték, elvittem az érmeimet, amit a sport,
vagy tanulmányi eredményeimért kaptam. Szorgalmas voltam
nagyon és sok versenyen indultam. Atletizáltam, kézilabdáztam,
szavalóversenyeken vettem részt. Gimnáziumba is Túrkevére
jártam, mert szüleim nem engedtek távolra, amit így utólag
nem bánok, mert itt is meg lehet tanulni, innen is kikerültek
már nagyon nagy emberek. Nagyon szerencsés voltam az
akkori osztályommal, mert kivételes gyerekek alkották, talán
egy-két kivétellel már mindenkinek diplomája van. Már 7-8.
osztályban összefogtak a szülők és sokat tettek azért, hogy 21 jó
képességű diák egyben maradjon és itt folytassa a tanulmányait.
Szarvasra jártam főiskolára ezzel a kézilabda megszakadt, mert
a tanulmányaimra koncentráltam. Én képviseltem a főiskolát
az országos Rózsa Borka óvodapedagógiai versenyen. Ötös
lett a diplomám, és amikor megvédtem, akkor kiemelték, hogy
mennyire jó volt. Szeptemberben lesz másik két szereplésem,
Csatári Franciska hívott meg a táncosokhoz, hogy inspiráljam
őket, hogy színpadi mozgást mutassak nekik, továbbá Nagyné
Bedő Ildikó hívott a Kevi Érdeklődők Klubjába.
EGy: Felsőoktatási intézményben sokan elkallódnak a sok
buliban és jópofa társaságban.
Lakatos Lilla: Nagyon szorgalmas voltam és a tanulmányaimra
koncentráltam. Ha tudtam, hogy valamiből készülni kell, akkor
buli, vagy alvás helyett tanultam. Amikor kezdtem a főiskolát,
akkor kezdtem el ismerkedni Janival, a párommal. Az ember nem
véletlenül társas lény. Úgy érzem, hogy már akkor fény derült
arra, hogy ugyanazokat az értékeket képviseljük. A háttérből
Ő mindig egy támogató, ösztönző, hátsó hangént jövő segítség
volt, amikor elgyengültem, elbizonytalanodtam. 18 éves koromig
otthon éltem a szüleimmel és számomra nagyon megterhelő volt
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a kollégista élet. Nem voltam messze és csak hétfőtől csütörtökig
volt tanítás, de mégis nagy lelki vívódás volt számomra. A párom
átsegített ezeken a nehéz pillanatokon.
A tehetség kibontakozásához fontosak a körülmények, a család,
a párkapcsolat, a barátok, a tanárok. A tehetség az egy dolog,
mellé kell tenni a szorgalmat, az önfegyelmet, a munkát. A velem
egy korúak más világot élnek, s ahogy felnőttünk a régi barátok
eltávolodtak. Jóban vagyok mindenkivel, de azaz igazi barátság
már nincs meg. Az értékrendszer béli különbségek elvittek minket
egymás mellől az élet során.
EGy: Azt mondják, hogy az igaz barátság gyermekkorban
alakul ki, később már csak haverságról lehet beszélni. Viszont,
gyerekkorban van egyfajta kényszer – hová íratnak, vagy kikkel
barátkoznak a szüleim, melyik edzésre járok, egyáltalán hol
nővök fel. Szerintem később is kialakulhat az igaz barátság, akár
más korosztállyal, vagy más társadalmi rétegből való entitással. A
versenynek köszönhetően is volt változás ezen a téren?
Lakatos Lilla: Bajban is és sikerben is kiderül ki az igaz barát.
Egyesek azt feltételezik, hogy megváltoztam, mert ha nem állok
meg, akkor azt kapom, hogy fenn hordom az orromat. Én ugyanaz
az ember vagyok, de ez nekem is nehéz. Ezt kezelnem kell, hogy
megtartsak egy egészséges egyensúlyt. Például, ha felmegyek a
városba (azért ez egy kisváros, mindenki ismer mindenkit) egy
hajlakkért és az ötödik ember állít meg és azt mondom, hogy „ne
haragudj…” akkor ne sértődjön meg. Szívesen leálok beszélgetni,
de nem mehet rá a fél napom arra, hogy elugrok a boltba. Volt
olyan, akitől a verseny miatt távolodtam el, de voltak olyan régi
ismerősök, akikkel évek óta nem beszéltem, de most felkerestek,
gratuláltak. Sokan próbálják velem felvenni a kapcsolatot.
EGy: Azért az sem mindegy, hogy az érdeklődő illető nőnemű,
vagy hímnemű.
Lakatos Lilla: Igen! – mondja nevetve. Egyébként az érdekes,
hogy engem a férfiak valahogy mindig elkerültek. Komolyan.
Én nem az a típus vagyok, akihez odamennek és próbálkoznak.
Talán én túl komoly vagyok és az látszik, hogy velem nem lehet
jót bulizni. Amúgy aki ismer, az tudja hogy én vicces vagyok.
Szeretek nevetgélni, szeretek táncolni. Az anyukám egyik öccse
muzsikus, dédnagypapám hegedűs, én zongoráztam, tehát megvan
a muzikalitás a családban és csapunk is nagyobb bulikat néha.
A másik alverseny, a Miss Talent ehhez a témához kapcsolódik,
ugyanis ott az éneklést választottam és harmadik lettem. Itt az
volt a lényeg, hogy bizonyítsuk azt, hogy a szépségen túl még van
valami plusz, amivel le tudjuk nyűgözni a közönséget. Sikerként
éltem meg a harmadik helyet. Volt olyan próba, ahol szebben
énekeltem, de ott a közönség előtt teljesen átszellemültem és a
megjelenésem, a kisugárzásom volt a döntő. Finta Zoli nevét
meg kell említeni és ezúton is köszönöm neki, hogy segített a
felkészülésben itt Túrkevén. Nagyon hálás vagyok neki, ugyanis
minden tekintetben hozzájárult a sikerhez. Ez összetett volt, nem
csak énekelni tanított, hanem beszélgettünk, önbizalmat próbált
adni, kiállított a moziba a színpadra kihangosítással együtt, a
nézőtéren csak az anyukám volt, de először Ő előtte sem mertem
énekelni. Anyukám a legnagyobb közönségem és legnagyobb
kritikusom is egyben. Gyerekkoromban sokat énekeltem, de
lírai stílusban, amit nem annyira kedvelt és volt, hogy rám szólt
„maradj már csendben”. A zenei hallásom meg volt, ami jól jött az
óvodapedagógiai pályán is, mert ugye ott fontos a gyermekdalok
éneklése. A főiskolán már hívtak kórusba is.
A Pocahontas meséből az Ezer színnel szál a szív című dalt
énekeltem, melyet Zolival együtt választottunk ki, azért mert illik
a hangszínemhez, s mert sokak szerint hasonlítok rá. Az elején
nehéz volt, de ahogy építkezik a dal, úgy merültem bele és lettem
eggyé a dallal. Itt nem a tiszta hangok tökéletes kiéneklése volt a
lényeg, hanem, hogy el kell kápráztatni a közönséget. Úgy érzem
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sikerült!
EGy: Nem engedték el a kezedet? Anyagias világban élünk. Te
miből élsz, milyen lehetőségeid vannak, hogyan tovább?
Lakatos Lilla: Én is, mint mindenki, azért mentem, hogy
megnyerjem, de nem ez a lényeg, hanem az adott eredményt
hogyan tudom kamatoztatni, hogy rengeteg tapasztalatot szerzek
és ezáltal mit tudok másoknak átadni. Például az általános iskolai
versenyek - így utólag bebizonyosodik - mind hozzájárulnak
ahhoz, aki ma vagyok. Veszíteni is tudni kell és tudni kell ebből
az eredményből is kihozni a nagy lehetőségeket céltudatos
hozzáállással. Egy évig van szerződésem a szépségversennyel
kapcsolatban, mely lehetőségekkel megpróbálok élni, de
gyermekekkel kapcsolatos felkérésekért pénzt nem kérek, ez az
én szívügyem, főleg ha Túrkevéről van szó.
Janival, a vőlegényemmel elköltöztünk Ózdra, mert ott van
szerződése a kézilabda csapattal. Nem oda tervezzük az életünket,
ez egy állomás. Pest külvárosában képzeljük el az életet, vannak
saját vállalkozásaink. Nem érzem magaménak azt az életet, hogy
reggel bemegyek egy munkahelyre, majd délután hazamegyek és
monoton telnek az évek. Nyitott vagyok új dolgokra, szeretem
a változatos feladatot és a kihívásokat. Szeretem átlépni a
komfortzónámat, mert azzal is fejlődöm és jobban megismerem
önmagamat. Szüleimnek is van vállalkozása már régóta és minket,
gyerekeket is bevontak, amivel sokat tanultunk - így lesz a gyerek
talpraesett és életre való. Mi magunk osztjuk be az időnket,
mi magunk teremtjük meg a lehetőségeket. Öcsém is a családi
vállalkozásban segít, főleg azóta, hogy apunak volt januárban
egy infarktusa, ez volt az életem legnehezebb időszaka, napokon
keresztül csak imádkoztam. Sok mindenen keresztülmentünk az
utóbbi években. Próbáljuk aput visszafogni, hogy ne dolgozzon
annyit, de ő akkor nyugodt, ha mindent rendben hagy maga

Fotó: Kunos Attila
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mögött.
Nálunk a családi összetartás nagyon fontos. Amikor kérdezték,
hogy ki a példaképem, akkor csakis anyukám jutott eszembe. A
döntőben, a közönség soraiban csak anyukám és apukám volt,
több hozzátartozó nem jöhetett be. Tudtam, hogy otthonról még
sokan szorítanak nekem. Anyukám kenderesi, szóval nekem két
város is szurkolt.
EGy: Rád néz az ember és tudja, hogy minden rendben van, de
sokan szeretnek a számokkal játszani, és mivel szépségversenyről
van szó, így megkérdezem, hogy milyen paraméterekkel
rendelkezel?
Lakatos Lilla: Azt mondják, hogy a „tökéletes arány” a
90/60/90, ami a mell/derék/csípő arányát jelenti. Én csípőben
erősebb vagyok, az én arányaim a 90/65/100. A magasságom
170 centiméter, a súlyom változott. A verseny előtt-alatt 55 kilóra
fogytam, szinte kockás volt a hasam, ami szerintem már nem szép.
Kezdem visszaszedni a normál súlyomat, ami 59 kg, így jobban
érzem magamat. A sok saláta után megengedtem magamnak a
csokit, a palacsintát, meg birkapörköltet is ettem azóta háromszor.
EGy: Egészségedre, kellett rád az a néhány kiló és az arányok
szabálykönyvét is át lehetne írni miattad. Nem sokkal a verseny
után párod gyűrűvel a kezében térdelt eléd és igent mondtál.
Immár Herczegh János jegyese vagy, s így életed végéig
Herczegh-nő lehetsz. A karrierépítés nincs ellentmondásban a
családalapítással?

Lakatos Lilla: Nem csak a karriert hajtom, nagyon szeretnék
családot és még 30 éves kor alatt.
EGy: Azzal is példát mutatnál, ha nem tolódna ki a
gyermekvállalási idő, mint manapság. Azzal is példát mutatnál,
ha együtt öregednétek meg. Sajnos a mai világban egyre ritkább
a példa, hogy anya és apa együtt nevelik fel gyermekeiket és ez
rányomja a bélyegét a felnövekvő generációra.
Lakatos Lilla: Nagyon fontos az intelligencia, hogy az ősi
ösztönökön felülkerekedjünk. Nem akarom a férfiakat okolni, de
bennük mélyebb az utódnemzés és a territóriumszerzés ösztöne,
mint a család összetartásának vágya. A nőkben a gondoskodás és
a szeretet dominál alapvetően.
EGy: Igen, oly büszkék vagyunk arra, hogy kiemelkedtünk
az állatvilágból, de valójában az állatias ösztönök, az
alapdeterminációk határozzák meg a viselkedésünket, ami akár
háborúkhoz is vezethet, ahogy azt a történelem már sokszor
igazolta.
Kívánok nektek sok sikert az élethez és bő gyermekáldást,
neveljétek fel együtt, szeretetben és tisztességben gyermekeiteket,
hisz a legnagyobb életcél mi más lehet, mint a családalapítás.
Kívánom továbbá, hogy minél több érdeklődő kisdiáknak add át
ezt a céltudatos és szeretetteljes mintát.
Erdei Gyula főszerkesztő

VILÁGBAJNOK LETT KISS PÉTER!
Túrkevei akarattal, elszántsággal,
soha nem adta fel az álmát, és ez
az álma 2019. június 9-én teljesült,
Görögországban, Classic Physique
kategóriában.
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Sok szeretettel gratulálunk, nagyon
büszkék vagyunk Rád!
K.P: Nagyon szépen köszönöm és külön
köszönöm a Túrkeve Televízió és Újság
megkeresését.
P.F.E.A: Az elmúlt időszakban az életed
minden egyes perce a versenyről szólt.
Édesapád Túrkeve neves versenyzője volt,
hogy kerültél az edzőterem közelébe?
K.P: Én is, mint sok kisgyermek,
sok sportot kipróbáltam, legelsőnek a
labdarúgással kezdtem én is, majd apukám
(Kiss Péter) révén lekerültem a birkózó
edzésekre, igazából szerettem a birkózó
edzéseket, de a verseny szituációkat nem,
ezért nem maradtam meg az edzőteremben,
mint birkózó, viszont a labdarúgás
megmaradt,
egészen a gimnáziumos
évekig folytattam ezt a sportot, jött a
pályaválasztás, elkerültem Kisújszállásra,
ez miatt háttérbe szorult a labdarúgás.
P.F.E.A: A továbbtanulásban is a sport
döntött. Jelenleg személyi edzőként
tevékenykedsz.
K.P: Így van, amikor a kisújszállási
gimnáziumban érettségit tettem, jött egy
gondolat, miután ezt az edzőtermi edzést
megszerettem, olyan munkát végezzek,
ami ezzel kapcsolatos, ezért jött az ötlet,
hogy dietetikusként
tevékenykedjek.
Jelentkeztem a Semmelweis Egyetemre,
ahová sajnos nem vettek fel, így jött, az a
bizonyos B terv, hogy személyi edzőként

dolgozzam, kiváló tanáraim voltak, remek
oktatásban részesültem, gyakorlati helyem,
itt volt ahol a mai napig is dolgozom.
Szerencsére egy jól kialakult vendégkörrel
tudok együtt dolgozni.
P.F.E.A: Első versenyed Tatabányán adott
lendületet a versenyzésre.
K.P: 15-16 évesen elkezdtem a kondizást,
nagyon érdekelt ez a sport, egyre
több szakirodalmat olvastam, amikor
elkerültem Budapestre a személyi edző
képzőbe, ott már egy komolyabb gyakorlati
tudást, oktatást kaptam, és egy tisztább
képet, ekkor döntöttem el megszeretném
mérettetni magam. Már rendelkeztem egy
jó fizikummal, izomtömeggel.
Első
versenyem
2017.
tavaszi
versenyszezon
Tatabányán,
ekkor
Physique
kategóriában
és
egy
BodyBuilding kategóriában indultam,
mindkettő
kategóriában
döntőben
végeztem, Physique kategóriában 4.
helyezett, BodyBuilding kategóriában
6. helyezettként. Így felbuzdulva, úgy
döntöttem, hogy az őszi szezont is
megpróbálom, Boszniában az Európabajnokságot, illetve ezt megelőzte egy
kvalifikációs verseny Magyarországon,
ahol az újonc kategóriát megnyertem,
ezáltal egyenes volt az út Boszniába, ahol
sikerült, Classic Physique kategóriában
Európa Bajnoknak lenni.
Kimaradt egy év, amit alapozó, izom
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tömegelésre szántam, és jött az idei májusi-júniusi versenyek.
A magyarországi versenyt sajnos nem sikerült megnyernem,
harmadikként végeztem, innen kvalifikáltam magam a
Világbajnokságra, amelyet sikerült megnyernem.
P.F.E.A: És eljutottál Athénba 12 jól felkészült versenyzővel
kerültél a színpadra.
K.P: Mindig elmondom, amikor a “backstagben” megy a
pumpálgatás a színpadra lépés előtt, mindig alul értékelem magam,
kívülről a többieket sokkal szárazabbnak, sokkal definiáltabbnak
tartom, jobbnak látom, és ezt most a barátnőm és a nővérem is
megerősítette (Dátán Bernadett, Koszticza-Kiss Orsolya) jó lesz,
ha a döntőbe bejutok, jó lesz ha a Top 4-be benne leszek.
P.F.E.A: Hogy zajlik egy testépítő versenyen az értékelés?
K.P: Minden testépítő versenyt három részre bontanám,
van a szimmetria forduló (4 negyed fordulat van), jön a hét
kötelező póz és a szabad póz (zenére való pózolás). A döntőbe
bekerülő 5 versenyző mutatja be, 1percben a szabad pózát,
saját koreográfiával, nyílván itt, azokat a testrészeket javasolt
bemutatni, amelyek az erősségek. Itt harmonizálni kell a
mozgásnak a zenével, összhangban kell, hogy legyen, a zsűri
összehasonlítás alapján értékel.
P.F.E.A: Az a pillanat, amikor csak ketten álltok a színpadon....
és a végén csak TE a 124-es sorszámú túrkevei Kiss Peti marad.
K.P: Az a pillanat a mai napig élesen bennem van, amikor
a döntőben sorolják a helyezéseket és még mindig nem a te
nevedet mondják, aztán ott állunk ketten a színpadon és az
eredményhirdetéssel, még húzzák az időt, kimondták a második
helyezett nevét, én akkor beleboxoltam a levegőbe.....remek érzés
volt. (még most is elérzékenyül) Kívánom mindenkinek legyen,
ilyen remek érzése.
P.F.E.A: Beszéljünk a felkészülésedről, hihetetlen intenzív edzés,
minőségi táplálkozás és egy végtelenül elszánt Kiss Peti. Ki
segített a felkészülésben?
K.P: Ebben a sportban, mint minden sportban, nagyon fontos az
edző személye. Kell egy külső személy, aki lát téged, aki látja a
változást,aki motivál, aki biztat. Nekem az Illés Norbi volt ebben a
segítségemre az egész felkészülés során, ezúton is megköszönöm
neki a segítségét. Ez az a sport, ahol maximálisan a testedre kell
figyelni.
P.F.E.A: Van-e olyan testrészed, amely több figyelmet igényel?
És melyik testrészed tartod a legkönnyebben fejlődő testrésznek?
K.P: Igazából genetikámból adódóan, keskenyebb vállövekkel
rendelkezem, ezáltal a vállaim és a hátam nagyon sarkalatos
pontja az edzéseimnek, nagyobb intenzitású edzésekkel fejlődik.
Szerencsére jó genetikát örököltem szüleimtől, így a végtagjaim ,
a karok, combom és a vádlim remekül reagál az edzésekre.
P.F.E.A: Jól tűröd-e a fogyasztással járó megpróbáltatásokat?
K.P: Azt kell, hogy mondjam, ha van miért, akkor igen elviseled,
ha nincs nehezen szánom el magam. Ha van egy rendszer az
életedbe, amely már kialakult, akkor minden további nélkül
fogok reggel felkelni 1/2 6-kor és elmegyek kardiózni, és ezután
elfogyasztani egy tojásrántottát. Fontos a rendszer kialakulása a
hétköznapjaimba.
P.F.E.A: Álmodtál-e a szigorú diéta alatt édességről, édesanyád
finom főztjéről?
K.P: Igen....sokszor álmodtam. A versenyhez közeledvén hajnali 4
körül felébredek és állandóan az ételek körül forog a gondolatom,
kardiózás közben Tv Paprika videókat és azok a helyek videóit
keresem, ahová a verseny után beszeretnék menni visszatölteni.
Édesanyám főztje a legjobb a világon, állandóan igen,
vágyakoztam, most is kedvencemmel mákos gubával várt.
Sajnos a diéta alatt ezeket az ételeket nem fogyaszthattam, az
egyik nagymamám puncspudinggal töltött palacsintáját, a másik
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mamám isteni madártejét is vissza kell ilyenkor utasítanom.
Igazából az utolsó két hónap a legkeményebb, amikor a szénhidrát
és a kalória mennyiség is annyira le van csökkentve.
P.F.E.A: Melyek azok a táplálék kiegészítők, amelyek nem
maradhatnak ki a felkészülésed alatt?
K.P: Az egyik legfontosabb kiegészítő ásványi anyag-és vitaminkomplex, itt már annyira lecsökken az ásványi anyag telítettség
a szervezetedben, azért mert nem ettél előtte változatosan, mint
azelőtt, izomgörcsöt okozott, ha nem vittem be kellő mennyiségű
kalciumot, magnéziumot, káliumot, hogy ezeket pótolni kellett.
Ezenkívül fogyasztok edzés után fehérje turmixot, aminosavakat,
L-Karnitint, Zöldtea kivonatot, amely egy picit az anyagcserét
fokozza.
P.F.E.A: Fontosnak tartom kiemelni, hogy Kiss Peti natural
testépítő.
K.P: Ezt a vonalat szeretném én is erősíteni, mert sokkal jobbnak
látom azt, hogy ha az ember, úgy tud tevékenykedni, hogy
nem használ külső teljesítményfokozókat, szteroidot, vízhajtót,
mivel ezek tényleg hatásosak, de nem szeretnék magamnak
egészségkárosodást okozni. A természetes potenciált, ami a
testemben van, azt szeretném maximalizálni.
Minden potenciált, amit az étkezésből, táplálék kiegészítésből,
edzésből ki lehet hozni naturálon, mert úgy gondolom, még
rengeteg potenciál van bennem és lehetőség.
P.F.E.A: Van-e példaképed a magyar illetve külföldi élvonalból?
K.P: Számomra mindenki példakép, aki sportol, aki komoly diéta
mellett lead egy nagyobb súlyt.
Igazából nagy példaképem Arnold Schwarzenegger, ő is egy
picike városkából, Grazból származik, és hétszer nyerte el
a Mr. Olympia, hatszor a Mr. Universe címet, és Kalifornia
kormányzója lett.
P.F.E.A: Hogyan viseled a versenyeken a döntéseket?
K.P: Szerintem jól, miután lejövök a színpadról kevésbé
jól, ha valaki jobb, azt elfogadom, de amikor azt látom, olyan
versenyzőtársamat előrébb helyezik a döntésben, aki nem jobb,
azt már kevéssé viselem jól, de ezt is el kell fogadni.
P.F.E.A: Milyen távlati terveid vannak a közeljövőben?
K.P: Felkerestem a Sportkontrollt, az ő segítségükkel, a jövő évi
versenyszezont szeretném még jobban teljesíteni, ezen belül is a
jövő november a legfőbb esemény, a Natural Olympia minden
év novemberében kerül megrendezésre Las Vegasban, oda
mindenképp szeretnék kijutni és megmérettetni magam az egész
világ legjobbjai között. Az, hogy miképp fog sikerülni, azt még
nem tudom, de az biztos, hogy mindent megteszek.
P.F.E.A: Mit üzensz a túrkevei embereknek?
K.P: Egy ilyen kisvárosból, mint Túrkeve, bárhová eltudsz jutni,
ha megvan a cél, amit kitűzünk magunk elé, azt munkával el lehet
érni.
Bármit el lehet érni!
Én a testépítésben találtam meg azt a sportot, amelyben a saját
genetikámat kamatoztatni tudom, és ennek maximálisan örülök,
hogy ezt megtaláltam.
Mindenki valamiben tehetséges, csak azt meg kell találni.
Köszönöm a szüleimnek, hogy mindenben támogattak, amit
szerettem volna.
P.F.E.A: Az akarat, elszántság megvan, csodás családod van,
minden álmod teljesüljön, a jövő évi olimpiához sok sikert és
kívánom hozd el a Világbajnoki címet!
Petőné Fábián Böbe
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Színes programok a Város Napján

Túrkeve várossá nyilvánítását minden évben augusztus 19-én
ünnepeljük. 211 évvel ezelőtt 1808-ban ezen a napon, írta alá I.
Ferenc császár azt az oklevelet, melyben Túrkeve vásártartási
jogot, ezzel mezővárosi rangot kapott, erre emlékezve, az
idén több napos programmal ünnepeltük meg a Város Napját,
összekötve mindezt államalapításunk és államalapító Szent István
királyunk ünnepe előtti tisztelgéssel is.
Augusztus 16- án pénteken különleges filmbemutatóra invitálta
az érdeklődőket a Művelődési Ház, a helyi Kárpátia rajongók
segítségével. A Korda Sándor Színházteremben bemutatásra
került a Kárpátia – Magyarnak születtem c. film, rendezője Bicskei
Éva. A nagyszámú érdeklődő lelkesen tapsolta meg az alkotást.
A bemutatót az előtérben fotókiállítás is színesítette, amely még
szeptember közepéig megtekinthető a Művelődési Házban.
Szombaton a Túrkevei Városi Sportegyesület labdarúgói
pályaavató ünnepség keretében vehették birtokba az újrafüvesített
pályát. A fejlesztés első ütemében a pálya mellett lelátó és
öntözőrendszer is átadásra került. A megnyitó után lejátszották
a 2019/2020 évadnyitó mérkőzését, amely TVSE és Tiszajenő
között zajlott, és a TVSE győzelmével végződött.
Augusztus 18-án 11 órára várta a közönséget a Finta Múzeum
Vadász Pál kiállítóterme: Finta Gergely Párizsban c. új
kiállításával. A kiállítást Takács Mihályné nyitotta meg. A délutáni
program tizenhárom órakor kezdődött, a szokásos helyszínen,
a Petőfi téren és a Ligetben. A hangulatot a Két Zsivány
mulatós műsora alapozta meg, majd Vida Tamás polgármester
úr köszöntötte a város lakóit, amely után a Varázslatos Duó: a
túrkevei Simon Éva és Csányi Sándor mesterszakács- zenész, az
ünnepi alkalomhoz méltó, színvonalas műsora következett. Majd
újra a szórakoztatás került előtérbe: az Egyszervolt Mesezenekar
koncertjét sok gyerek és sok felnőtt is élvezettel tekintette meg.
Ezután a hazai elektropop kiváló és méltán népszerű együttese a
Unique szórakoztatta a nézőket. Este a régen várt Pataki Művek
és az Edda Művek koncertje vonzotta a nagyszámú közönséget.
A színpadi programok mellett a gyermekeknek volt légvár és
népi játszótér is. Sokan megcsodálták Rácz Túrkevei Lajos
mesterszakács zöldségfaragó tudományát, megkóstolták a
birkapörkölteket, de volt kürtős kalács, vattacukor és egyéb
finomságok is. A civil szervezetek közül a Mozgáskorlátozott
Csoport hangulatos ebéddel ünnepelt a Ligetben, a Giligán
Egyesület pedig projektjeit népszerűsítette. A délután
különlegessége volt a „Kevi új kenyere” sátor, ahol helyi búzából
őrölt lisztből készült kenyeret kóstolhattak az érdeklődők.
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Augusztus 19-én este kezdődött a hagyományos Resistan
nosztalgiatalálkozó, ahol az együttes tagjai mellett zenélt a
Monokini Rock Band, Kiss Pali a twistkirály, a sztárvendég
pedig Sipos F. Tamás volt. Az estet tűzijáték színesítette, ezzel
tisztelgett a város a várossá nyilvánítás ünnepe és augusztus 20-a
előtt. A tűzijáték után még hajnal kettőig tartott a mulatság.
Augusztus 20-án a Református Egyház ünnepi istentiszteleteten
emlékezett meg nemzeti ünnepünkről.
Köszönjük a program lebonyolításában nyújtott segítséget a
Városgondnokság Nonprofit Kft. dolgozóinak, a Mentő és Tűzoltó
Egyesület munkatársainak és a Madarász Károly Művelődési
Ház és Városi Könyvtár dolgozóinak. Köszönjük Erdei Gyula
újító ötletét és szervező munkáját a Kevi új kenyere- sátor
megvalósításában, köszönjük a túrkevei gazdák és a Kevi Kenyér
Kft támogatását. Köszönjük a Resistan Zenekar felkészülését
és szervezésben nyújtott segítségét, valamint R. Kiss Istvánnak,
hogy az idén is jutányos áron biztosította a színpadot.
Nem utolsó sorban köszönet Túrkeve Város Képviselő-testületének
az augusztus 18-i és 19-i program teljes körű finanszírozásáért. A
programok megvalósulását a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is
támogatta a Széchenyi Programirodán keresztül.
Reméljük mindenki jól érezte magát, aki ellátogatott a
rendezvényekre!
Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház és
Városi Könyvtár igazgatója
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Kevi Kenyér Kevi Búzából. Az előző lapban megjelent cikk befejezéseként: a gazdák összeadták, a
tiszapüspöki Klára malom megőrölte, a Kevi Kenyér kft. megsütötte, a lelkész megáldotta, majd augusztus
18-án Túrkeve népe mind megette. A kimaradt lisztet is szétosztottuk, hogy otthon lehessen belőle készíteni
valamit. Köszönet minden segítő kéznek és ötletnek. Nagyszerű nap volt!
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Edda és tenisz

Balról jobbra: Czeglédi László, Vida Tamás, Kicska László és Erdei Gyula

Fotó: Fias Gábor

Az Edda zenekar egyre több szállal kötődik Túrkevéhez.
2019 augusztus 18-án este a városi ünnepség legnépszerűbb
eseménye az Edda Művek koncertje volt. Az bebizonyosodott,
hogy nagyobb helyre van szükség, ugyanis a tömeg alig fért
el a színpad előtt. A zenészek óriási hangulatot teremtettek és
maradandó élménnyel gazdagodtunk mindannyian. Felcsendültek
a jól ismert slágerek és a közönség együtt énekelt Pataki Attilával.
A zenekar tagjai Pataki Attila kivételével Túrkevén töltötték az
éjszakát, ami nem igazán az alvásról szólt. A zenészek külön
engedéllyel élvezhették a Túrkevei Élmény és Gyógyfürdő
szolgáltatásait hajnali négyig, s hogy mennyire fittek a srácok,
azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy másnap délelőtt 11
órakor már a teniszpályán volt randevú a sport szerelmeseinek.
Alapi Pisti felesége, Kriszti (Ő maga is teniszezik) összehozott
egy rendhagyó páros mérkőzést: Kicska László, az Edda
basszusgitárosa és Vida Tamás polgármester egy párt alkottak,
míg a másik oldalon Czeglédi László a helyi tenisz emblematikus
alakja és jómagam, Erdei Gyula voltunk az ellenfél. Fordulatos,
dinamikus és jó hangulatú meccset játszottunk, ahol nüansznyi
különbségek döntöttek 7:5-re a mi javunkra.
Kicska László elmondása szerint nagyon fontos a sport, hogy
fitt legyen a koncerteken és levezesse a feszültségeket. Sokáig
focizott versenyszerűen is, de sok sérülés akadályozta és 15 éve
áttért a teniszre. A teniszt sokáig lehet űzni, mert nincs közvetlen
kontaktus az ellenféllel. Megállapítható, hogy nem csak a
basszusgitár áll jól Laci kezében – nagyon szép és hatékony ütései
vannak.
Vida Tamás polgármester úr fiatal korában atletizált, pontosabban
magasugró volt, de a sok sérülés miatt felhagyott a versenysporttal.

Mivel a sport nagyon fontos, mind testi, mind lelki értelemben,
ezért váltani kellett. A sportág „kortalansága” miatt választotta a
teniszt és néhány év alatt komoly ellenféllé vált a pályán.
Czeglédi Laci bácsiról mindenkinek a tenisz jut eszébe. Még
mindig felveszi a versenyt a fiatalokkal stabil és pontos ütéseivel,
kiváló taktikai érzékével és a korát meghazudtoló lábmunkájával.
A játék mellett a pálya karbantartását is javarészt ő végzi, mely
feladatban a felesége, Irénke segíti.
Egy kis visszatekintés: A tenisz a háborút követően el lett
hanyagolva városunkban, majd a 80-as években épült meg a
két salakos pálya a strand területén, melynek munkálataiban
Czeglédi László is szerepet vállalt. Évtizedeken keresztül nem
volt hivatalos szakosztály, vagy klub, a játékosok önszervező
karbantartó munkája nélkül rossz állapotban voltak a pályák. Az
elmúlt 5-6 évben egyre többen érdeklődtek, ütögettek, s ebben
az évben a teniszezők közössége csatlakozott a KNIR DSE -hez,
ahová a teniszen kívül tartozik még a torna, az asztalitenisz és a
túrakerékpár is. A tenisz szakosztály vezetőjének Köteles Lászlót
választottuk és minden évben több versenyt rendezünk. Egy-egy
helyi amatőr verseny alkalmával 10-12 fő állandó résztvevővel
lehet számolni, vagyis újra fellendülőben van ez a régi és szép
sportág.
A sportág múltját mutatja a következő adat: Túrkevén az első
“hivatalos” un. szakosztály 1898-ban alakult Túrkevei Lawn
Tennis Egylet néven. (forrás: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/
data/telepulesek_ertekei/Turkeve/pages/turkeve_sportja.htm)
Jó sportolást mindenkinek!
Erdei Gyula, főszerkesztő

2019. II. félévi
ingyenes lakossági
hallásszűrés tervezett
időpontjait:

2019. 10. 09. 11:30-12:30-ig
2019. 11. 06. 11:30-12:30-ig
2019. 12. 04. 11:30-12:30-ig
Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház
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In Memoriam S. Nagy László

Megemlékezés

A “nagy generáció”
Ladányi Mihály
(részlet)
Öregek

Foto: Gyarmatiné Forgács Éva

Példaképek nélkül maradunk, fiúk,
most mennek el az utolsók is.
Megfáradtan vonulnak el szemünk elől,
alig köszönnek valakinek.
Kinek köszönnének, fiúk,
kinek köszönnének
a szegény, vacogó öregek?
Ki csodálja közülünk,
hogy végigülték a börtönöket
és sorrajárták
a munkatáborokat?

Elment a mi nemzetőrünk is sorstársai, bajtársai után az örökkévalóságba.
Itt élt, szeretett szülővárosában, Túrkevén, mindenféle üldöztetést, megpróbáltatást
vállalva az „ötvenhatos” S. Nagy László, akit a kevi emberek csak „gázos-Lacinak”
becéztek maguk között. Mindenki ismerte, szerette a busa szemöldöke alól ránk tekintő
egyenes nézését, mert erős kézfogása, nyílt tekintete sugározta jellemét. Börtönben
Szolnokon ült egy évet, még felfüggesztett börtönbüntetéssel is sújtották. Ártatlanul, de
sorsát vállalva tűrte a rá mért veréseket is. Tizenöt alkalommal verték annyira össze,
hogy 2016-ban úgy idézte fel: ma már egyetlen akkora verést sem bírna ki, biztosan
belehalna, de hát akkor még fiatal és egészséges volt.
Amikor az ORFI-ban Budapesten gyógyították, és a teljesen szétrugdosott,
agyontaposott medencecsontját röntgenezték, döbbenten mondták az orvosai, hogy ilyen
szörnyűséget még soha nem láttak. De hát a vasalt sarkú csizmákban és bakancsokban
3 -4 pribéknek könnyű volt elbánni egyenként az áldozataikkal. Magyar (?) emberek (?)
tették mindezt a honfitársaikkal! S. Nagy Laci bátyánk csak egy volt a szolnoki bíróságon
elítélt 21 túrkevei közül, de rajtuk kívül is többen voltak elítéltek, veréseket és börtönt
elszenvedők. A legtöbbször teljesen ártatlanul, vélt vagy koholt vádak alapján…
S. Nagy Lászlónak, Laci bátyánknak az ellene felhozott bűne az volt, hogy 1956.
október 28-tól november 4-én hajnalig nemzetőrként vállalt járőrözést, ahogy ő mondta:
az Epres-kocsmától a „szurtos-Molnár” – féle szélmalomig, a város szélén. Gyalog és
egyedül látta el feladatát, vigyázott a túrkevei emberek nyugalmára, biztonságára. Amikor
november 4-én hajnalban Papp főhadnagynak leadták a fegyvereiket a rendőrségen,
Vajda Ferenc megbízatása is lejárt. Laci bácsi még húsz éves sem volt ekkor, egyetlen
golyót sem lőtt ki a fegyveréből, és ahogy ő maga felidézte:
„Visszatekintve az elmúlt, küzdelmes életemre, a tönkretett ifjúságomra, úgy érzem,
hogy ha újra kezdhetném, most is vállalnám a sorsomat, ma sem térnék ki előle.
Nem futamodnék meg a következmények elől, mert akkor is abban a tudatban tettük
valamennyien, amit tettünk, hogy oltalmazzuk vele városunk lakosságát, hogy segítsük
az értünk is vérüket hullató bátor pesti srácokat, akik igazi hazafiakként szálltak szembe a
hatalommal, mindannyiunkért. Hittünk abban, hogy jót cselekszünk, hogy így a helyes.”
Az igaz emberek derűjével, optimizmusával nézett a világba. Minden kevi embert
nagyon jól ismert, tévedhetetlen ítélete volt mindenkiről. Eltéphetetlenül szoros, erős
kötelékek fűzték az ötvenhatos bajtársaihoz, azok családtagjaihoz, leszármazottaihoz
is. Minden sorstársának az életét figyelemmel kísérte, minddel tartotta a kapcsolatot
személyesen, levélben, de még inkább telefonon.
Mi túrkevei emberek, ha bátor hősünk síremléke előtt fejet hajtva megállunk, mindig
emlékezzünk rá méltó tisztelettel! Beszéljünk róla gyermekeinknek, unokáinknak, hogy
ők is tudjanak róla, nálunk még a legsötétebb éveiben a szocialista berendezkedésnek is
volt, aki tisztességével, bátor helytállásával példát mutatott, aki vállalta a sorsát. És nem
volt egyedül!
Evilági megpróbáltatásai, szenvedései most véget értek. Legyen hosszú, békés a
pihenése, áldott a nyugalma, szívünkben, emlékeinkben pedig kedves emléke éljen
örökké!

Most hát
melyik zászlót
vonjuk le ünnepélyesen?
Miféle indulót
játsszon a katonabanda?
Itt éltek köztünk,
mit tanultunk meg tőlük,
hogy továbbadjuk
az utánunkjövőknek?
Itt éltek köztünk,
s megmosolyogtuk
vagy elkerültük őket.
Inkább a nők érdekeltek
és zavaros kis tanulmányaink,
a furán eszkábált szavak,
és rettentőmód megcsodált,
vad látomásaink.
Lassanként férfiak leszünk,
fontoskodva ráncoljuk homlokunkat,
intézkedünk,
ítélkezünk,
és pipával a szánkban
állunk a fényképezőgép elé.
Most délután van,
s a délutáni lapban
egy név áll
fekete léniával bekerítve,
őszi divatfotók között.
Íme,
az öregek
így mennek el szemünk elől,
így, hogy
alig köszönnek valakinek.

Sallai Károlyné Katika néni
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„Segítő személy vagyok”
EGy: Nem sokkal a rendszerváltás után vagyunk ekkor, a
„materialista-szocialista” világnézet hanyatlásának időszakában.
Milyen volt a fogadtatása a református iskolának?
Nagy Róza: Az 1990. évi IV., a lelkiismereti és vallásszabadságról,
valamint az egyházakról szóló törvény alapján, lett a lehetőség
az egyházak a hitéleti tevékenységének gyakorlására és arra,
hogy visszakapják majd azokat az iskoláikat, melyeket elvettek
az előző rendszerben. Túrkevén 1948-ig hét iskolaépület
tartozott az egyházhoz, melyeket üresen kaptunk vissza és nem
is minden épületet. Nem adták vissza például az úgynevezett
Fiúiskolát, ami az egyházkerület 1860-ban épült első emeletes
iskolája volt. Sok családban tartották magukat a keresztényi
értékekhez a történelem viharai ellenére és örömmel látták a
szerveződést, a visszarendeződést. Persze rosszalló tekintetek
is kísérték a munkánkat, de az idő igazolta a keresztyén nevelés
létjogosultságát, fontosságát. Mikor eljöttem az állami iskolából,
a kollégák nagy része nem tudta elfogadni, hogy átjövök ide.
EGy: Mik voltak a legnehezebb pillanatok?

Nagy Róza 20 éven keresztül vezette a Kaszap Nagy
István Református Általános Iskola és Óvoda intézményét
Túrkevén. Így múlt időben, mivel a 2019-es tanévtől átadja az
intézményvezetői teendőket fiatalabb kollégájának. Róza néni
sokak számára a nyugodt és szeretetteljes beszédeiről ismert
az iskolai rendezvényeken, átadó ünnepségeken. A szívünket
megérintő beszédek között pedig szép csendben kiépítette
és megszilárdította az intézményt, mely hatalmas szerepet
játszik a helyi oktatásban, nevelésben.

Nagy Róza: 1999 év változásai, valamint az, hogy 1999 márciustól
komoly támadás érte intézményünket. A megjelent, az iskolát és
az egyházat bíráló cikksorozat segítségével, a tanév végén több,
mint 30 gyermeket írattak ki az akkori kb. 150 diákot számláló
intézményből. Innentől kezdve nagyon nehéz volt a munka,
hogy fenntartsuk, illetve újraépítsük a református intézmény
szakmai munkáját, tekintélyét. Utólag nagyon hálás vagyok
ezért, mert megerősített és sokat tanultam belőle. 2002 után
pedig jöttek az anyagi megszorítások, s ezzel együtt az egyházi
nevelés megítélése is romlott. Ez nyolc éven keresztül komoly
gondokat okozott, hátrányosan lettünk megkülönböztetve, mind
anyagi, mind szakmai szempontból. Folyamatosan nehéz volt a
finanszírozás, valamint az állandó ellenőrzések gazdagítottak
bennünket a legmagasabb szintekről. Így kellett talpon maradni,
megszilárdulni, hogy majd a későbbiekben, ismét fellendülés
következzen. Szakmailag és módszertanilag kiválóan, hitben
elkötelezetten lehetett csak ezt az időszakot átvészelni.
Nagyon sokat tanultam a nehézségekből és olyan jó volt, mert
rávilágított dolgokra. Megerősített szakmailag is a hitemben is.

EGy: Mikor és hol indult el a pedagógiai pálya?
Nagy Róza: 1980-ban kezdtem 4. osztállyal a Kálmán Király úti
iskolában, ami akkor még állami iskola volt. Később a nyugatújvároson tanítottam, majd 1992 augusztus elsejével kerültem
az újonnan induló egyházi iskolába. Még 1991-ben jelentkeztem
ugyanis az akkor alakulófélben lévő egyházi intézményhez,
melyet Katona Gyula református lelkész hívott életre. 1991ben Kolarovicsné Pardi Ildikó már megkezdte a Kossuth Lajos
Általános Iskolában egy osztállyal az egyházi oktatást, utána a
következő tanévtől alakult úgy, hogy Szentmihályi Endréné átjött
a harmadik osztályosaival. Az első osztály 27 tanulójával pedig
én kezdtem a tanévet. Tulajdonképpen életem meghatározó része
az egyházi intézményhez kötődik. Kezdtem, mint tanító, majd
munkaközösségvezető és 1999 január 25-ével, először, mint a
tanév végéig megbízott, majd, mint választott intézményvezető
folytattam a tevékenységemet. Azóta 5 éves ciklusonként, immár
20 éves igazgatói pálya végéhez érkeztem. Idén összességében a
negyvenedik tanévemet kezdtem. Igen tartalmas időszakot tudok
magam mögött, mint tanító és intézményvezető is. Az intézmény
kialakításában, megszilárdításában, fejlesztésében tevékeny
részem lehetett.
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EGy: Számos területen tapasztaltam, hogy Kereszti Roland
református lelkipásztornak jótékony hatása van, mind a
közösségszervezés, mind a kultúra, vagy a sportok területén.
Milyen volt vele a közös munka?
Nagy Róza: Nagyon hálás lehetek neki, nagyon sok támogatást
és segítséget kaptam mind személy szerint az Ő részéről, mind az
egyházközség és a presbitérium részéről. Azon dolgoztam, hogy
az iskola tényleg az egyház veteményeskertje legyen, remélem ezt
Ő is látta. Nagyon szerettem vele együtt dolgozni. Sok területen
próbálja megteremteni az érintkezési pontokat az emberekkel a
fontos értékek mentén. Nekünk itt mást jelent az érték, mint sok
ember számára, de ezt is meg kell mutatnunk. Azt gondolom, ha
nem mutatjuk meg, akkor nem is tudják, hogy létezik.
EGy: Mik voltak a legszebb pillanatok az Ön pályafutásában?
Nagy Róza: Nekem még mindig nagy örömöt okoz, ha egy-egy
gyermek meglát, és azt mondja, hogy „Óó, Róza néni, milyen
jó hogy találkozunk!” Amikor szeretettel gondolnak rám és
eszébe jutok a szülőknek, tanítványoknak sok év elteltével is.
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Szakmailag viszont az a legnagyobb büszkeség, hogy sikerült az
iskolát megszilárdítani, kiépíteni és azt hiszem, hogy az Úristen
támogatása, áldása mellett ehhez én is kellettem. Egy olyan
intézményrendszer jött létre, amely bátran fejlődhet tovább az
új óvodával, melynek sikeres pályázati munkálataiban részt
vehettem. Ezek eredményeképpen most egy másik fejlődési
szakasz jön az iskola életében.
EGy: Ki lesz az új intézményvezető? Milyen érzésekkel adja át
a vezetést?

Riport, oktatás

EGYÜTT –
TESTVÉRKÉNT
Nyári tábor
Sárospatakon

Nagy Róza: A nevelőtestület szavazása alapján és a presbitérium
megbízása értelmében Szabóné Debreczeni Ildikó lesz az
intézmény vezetője. Ildikó már 1997 óta tagja a református
intézménynek, tehát neki is nagy múltja van már. Mindent
igyekeztem megmutatni és olyan kondícióban átadni az
intézményt, ami megkönnyíti az Ő munkáját. Ez számára is
egy nagy váltás, hogy mindenre gondot kell viselni és oda kell
figyelni. Nagy örömünk, hogy elkezdődik az új óvoda építése,
melynek előkészítő munkálatában hathatósan részt vettem és
nyugodt szívvel adok át mindent.
Összegezve: 1992-ben kezdtünk alsó tagozattal, 95-ben indult
a felső tagozat, 99-től nagy törés, ami megalapozta a szakmai
építkezést. Az elsődleges cél az volt, hogy először mi magunk
legyünk rendben, mert jó pedagógus nélkül nincs jó iskola, ezért
sok szakmai fejlesztés történt. 2007-től a szerkezeti bővülés
keretében hozzánk került Kétpó, majd jött egy nagy szakmai
pályázati időszak: Ökoiskola, Bázis iskolai cím, épületek
fejlesztése. 2010-től szerveztük az óvodát, majd jöttek a külső
környezeti fejlesztések. A jövő pedig az, hogy lesz digitális
tanterem, és képzésünk a gyerekeknek, jön a robot technológia
és programozás, az új tanterv. Más fejlődési ciklus jön, amit már
Ildikó fog koordinálni.
Szeretnék segíteni, ahol tudok, mert én egy segítő személy
vagyok. Remélem Isten ad hozzá még erőt, de ha nem, akkor,
amiért jöttem, azt már elvégeztem. Amit ezután tudok tenni, az
Az EFOP 3.1.8-17-2017-00136 pályázat keretében ebben
már ajándék.
a tanévben is lehetőségünk nyílt arra, hogy tanulóinknak, a
pályázat keretében, a nyári szünetben tábort szervezzünk. Tavaly
EGy: A 80-as években, a rendszerváltás előtt is megvolt Önben a
a sárospataki diákokkal Túrkevén táboroztunk, idén pedig mi
hit? Milyen közegben tetszett felnőni?
látogattunk el Sárospatakra. Az összetartozás jeleként igyekeztünk
egy olyan programokkal teleszőtt ötnapos nyári kikapcsolódást
Nagy Róza: Én egy tősgyökeres túrkevei református családból összeállítani számukra, amely plusz tudással ruházta fel őket
származom. Minden felmenőm ebben a városban született, és élményekben is gazdagodtak. A színes programokon túl
amennyire visszavezethető az 1700-as évekre. Már a 80-as években
élményt jelentett egy új csapat részének lenni, ugyanakkor
jártam templomba. Nekünk még megvan a családi bibliánk, benne
kiszakadhattak a megszokott környezetükből is. Sok programot,
a családfával. Amikor megjött Katona Gyula, akkor elkezdte
játékos vetélkedőt, kirándulást, kézműves foglalkozást és túrát is
gyűjtögetni a kis csapatát és a hitbéli meggyőződésem végett
szerveztünk. Emlékezetes marad Sárospatak nevezetességeinek
jelentkeztem az újonnan alakuló intézménybe.
megtekintése, a Zempléni hegység tájökológiájának felfedezése.
EGy: Mélyen beleivódott az emberekbe a materializmus, Felejthetetlen élmény volt Regécen járni, II. Rákóczi Ferenc
nem kézzel fogható az, hogy az anyagi világon túl van valami nevelkedésének helyszínén. A mozgáskultúrát fejlesztette a
sátoraljaújhelyi kalandparkban tett látogatás. Nem maradhatott
rendezőerő. Sokan nem tudják elképzelni sem, nemhogy megélni
el a tokaji szőlőtermesztés és pince megtekintése sem. A közös
Isten jelenlétét. Önnek mit jelent Isten? Hogyan képzeli el?
alkalmak is segítették egymás jobb megismerését.
A gyermekek véleménye a táborról: - Nagyon jól éreztem magam.
Nagy Róza: Teremtő erő, ami mindent áthat. Az a legszebb,
amikor azt mondja, hogy „veletek vagyok a világ végezetéig”. - Remélem máskor is jöhetek. - Kár, hogy vége. - Annyira jó
volt. Összegzésként elmondható, hogy a gyermekek a változatos
Bárki, bármilyen nehéz helyzetbe kerül, akkor sincs egyedül,
Ő mindig ott van, gondot visel ránk. Ennek a gondviselő programoknak köszönhetően sok új és kellemes élménnyel
térhettek haza. Kitűnő hangulatban telt ez az egy hét, mindenki
kegyelemnek a megtapasztalását kívánom mindenkinek.
nagyon jól érezte magát és barátságok is kötődtek.
EGy: Köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hogy legyen áldásos
minden cselekedete!
Timáriné Király Sarolta szakmai megvalósító Sárospatak
Nagy Róza EFOP 3.1.8-17-2017-00136 szakmai vezető
Erdei Gyula főszerkesztő
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Finta Gergely Párizsban
Augusztus 18-án Túrkeve Város Napja alkalmából nyílt meg a
művész franciaországi pályáját bemutató tárlat a Vadász Pál
Kiállítóteremben. Zádori Oszkár néven 1906-tól élt a francia
fővárosban, ahol Rodin kedvelt tanítványa, munkatársa lett.
Kiállított a Párizsi Szalon tárlatán és portrészobrászként is
jelentős megrendelést tudhatott magáénak. A világháború előtt
több porcelángyár is sokszorosította műveit. 1914-ben azonban
internálták a Noirmoutier-i kolostorba, ahol a következő öt
évet töltötte. Itt szinte csak csontfaragványok készítésére volt
lehetősége. Szabadulása után visszatért Magyarországra. A tárlat
elsősorban a Franciaországban készített alkotásokon keresztül
mutatja be a művész életét.
Kapás János Zsolt, intézményvezető

Foto: szoljon.hu

Foto: Finta Múzeum

Gratulálunk!

Ladányi Gyula nyugalmazott vasutas a MÁV vezérigazgatói
dicséretét vehette át a Vasutas Nyugdíjas Klub szervezésében
végzett munkájáért.
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A nemzeti ünnep alkalmából a Népművészet Mestere díjat kapott
Luka Lajos kosárvonó népi iparművész a népművészet területén
nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
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Nehéz „iskolatáska”

Segítünk, ahol kell és dolgozóinkat is erre ösztönözzük!
Szemétszedést szervezünk, adventi vásárt tartunk, amelyből a
befolyt összeget jótékonykodásra fordítjuk. A suli közeledtével
sem zárkózunk el a segítségnyújtástól, hisz a szeptemberi
tanévkezdés sok hátrányos helyzetben élő család számára okoz
jelentős anyagi kiadást.
Mi, az SMR ebből a teherből kívántunk levenni! Cégünk
tanszergyűjtést szervezett, ahol azt kértük a dolgozóinktól, hogy
ha van már használaton kívüli, de még jó állapotú iskolatáskájuk,
egyéb iskolakezdéshez szükséges tanszerük, hozzák be, mi
összegyűjtjük és felajánljuk a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Családsegítő
Szolgálatán keresztül azoknak a túrkevei családoknak, ahol
szükséges az ilyesfajta segítség. A használt eszközök mellett
teljesen új iskolatáskák, tornazsákok, tolltartók, színes ceruzák,
gyurmák, füzetek kerültek a felajánlott csomagokba, bízva
abban, hogy ezekkel sok gyermek számára örömet okozunk,
és a szülőknek segítjük a beiskolázást. Augusztus 22-én Laczó
Péter gyárigazgató úr személyesen adta át a dolgozók által
összegyűjtött eszközöket és a vezetőség pénzfelajánlását Kádár
Anikó intézményvezetőnek. Az átadón Kovács Péter is részt vett,
aki biztosan részesül az adományban, mivel édesanyja vele együtt
három iskoláskorú gyermeket nevel egyedül.
Urbán-Szabó Martina

Tanévkezdés
a Petőfiben

,,Végeszakadt a szép nyárnak,
iskolában könyvek várnak.
Betűk hívnak útra kelni,
a világot megismerni.”
(Csanádi Imre)
2019. szeptember 2-án országszerte megkezdődött az új tanév,
így nálunk is újra felhangzott a nyári pihenő után a szünetet,
órakezdést jelző csengőszó. Török Róbert igazgató úr köszöntötte
iskolánk közösségét, külön is szólt az első és az ötödik évfolyam
tanulóihoz, majd beszéde végén megnyitotta a 2019/2020-as
tanévet.
Iskolánk épületei a szünidőben sem voltak csendesek, hiszen az
elmúlt tanév kiemelkedő felújítási, modernizálási projektje után,
nyáron is folytatódtak az utómunkák. Ekkor került sor például az
udvarok burkolatának egységesítésére, a füvesítés befejezésére,
a kerítések, udvari tárgyak festésére, tantermek megszépítésére
és egyéb kiegészítő munkálatokra. Mindezek eredményeként
szeptember elején több mint 400 diákunk vette birtokba a megújult
külső és belső tereket.
A tanév pedagógiai előkészítésének, továbbá az iskola és a szülői
ház kapcsolatának fontos mozzanataként az elsős és az ötödikes
osztályfőnökök családlátogatáson ismerkedtek az osztályukba járó
gyerekekkel és szüleikkel. Majd augusztus utolsó hetében minden
diákunk átvette az ingyenes tankönyveket és munkafüzeteket.
Az 1-6. évfolyamok részére az idén is folytatódik a nemzeti
iskolagyümölcs és az iskolazöldség program, valamint az iskolatej
akció. Ezek célja a gyerekek egészséges életmódra nevelése,
valamint a helyes táplálkozási szokások kialakítása. Tanulóinkat
évek óta a Keve étterem és a Nótás vendéglő várja ebédre.
Délután több napközis csoportunk működik, ahol a másnapra
történő felkészülés után színes szabadidős tevékenységeken
kapcsolódhatnak ki a gyerekek. A délutáni időszakban számos
programmal, szakkörrel várjuk vissza a tanulókat, akik közül
többen, már szeptember 3. hetében izgalmas kirándulásra
indulnak, amelyről a következő számban fogunk bővebben írni.
Minden diákunknak eredményes tanévet kívánunk!
Retterné Gyenes Erika
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Babaklub Túrkevén
Nyár elején merült fel az igény, hogy a közel azonos korú
babák és szüleik számára lehetőséget teremtsünk a találkozásra,
tapasztalatcserére, közös játékra, éneklésre. A nyár folyamán
több alkalommal, szerény létszámmal ugyan, de rendszeresen
összejöttünk egy-egy órára.
Hiszünk abban, hogy már ebben az időszakban is mind a
babáknak, mind a szülőknek fontos a kimozdulás lehetősége,
amihez a jó társaság elengedhetetlen.
Szeretettel hívjuk és várjuk a babákat (0-2 éves korig) és
szüleiket kötetlen beszélgetésre és játékra minden héten kedden
15:30-tól!
A találkozóknak a Városi Könyvtár biztosít helyszínt, melyet
ezúton is köszönünk.
A résztvevők számára zárt Facebook csoportot hoztunk létre, az
eseményekről ezen a fórumon küldünk értesítést.
A részvétel ingyenes.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Érdeklődni Messengeren:
Csegedi-Vajda Eszter és Finta Dóra

ÉRTESÍTÉS,
FELHÍVÁS…
Túrkeve Város eb tulajdonosait tájékoztatjuk, hogy az idei
összevezetéses kötelező veszettség elleni oltások a következő
időpontokban és helyszíneken lesznek:
2019.10.14. hétfő 7-8 óra között
Keletújváros, buszforduló
2019.10.15. kedd 7-8 óra között
Nyugatújváros, Szabadság u.
2019.10.16. szerda 7-8 óra között
Piactér, Állatorvosi rendelő
2019. 10.17. csütörtök 7-8 óra között, Vásártér
Az oltás díja: 3800.-Ft ebenként.
Új oltási könyv ára: 500.-Ft
Féregtelenítő ára: a kutya testtömegétől függő.
A kutya tartási helyén is lehetőség van a veszettség elleni
védőoltásra, ezt esetben a kiszállási díj udvaronként 1.000.-Ft
dr. Bodó Péter és dr. Szabó Zoltán
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Sport, felhívás

Sportpálya avató ünnepség – 2019. augusztus 17
a pálya hivatalos szemléje Varga Zsolt a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Labdarúgó
szövetség elnöke, Vida Tamás Túrkeve
város polgármestere, Magos Vilmos
Túrkeve város alpolgármestere, Urbán
Marianna a Túrkeve Városi Sport Egyesület
elnöke és Kormos János a labdarúgó
szakosztály vezetője részvételével.
A
nemzeti színű szalagot Lili, mint leány
labdarúgó és Bence vitte oda, aki a
korosztályánál magasabb szinten focizik.
A szalagot Varga Zsolt és Vida Tamás
vágták át, s ezzel hivatalosan is megnyílt
a lehetőség az új pálya használatára,
melyre nem is kellett már sokat várakozni.
A szurkolók összegyűltek és izgatottan
várták az első mérkőzést az új pályán.
Minden focista kezét megfogta egy-egy
sportoló-palánta és együtt vonultak fel a
pályára.
Az ünnepség első felvonásának főszereplői
a sportoló fiatalság volt, kik őszinte
mosollyal és végtelen energiával mutattak
be egy szép koreográfiát a zöld gyepen,
mely egyben a sporttábor lezárása is volt,
melyen 125 gyermek vett részt ingyenesen

a TVSE és a PDSE TAO támogatásainak
köszönhetően 5 napon keresztül. A tábor
keretein belül színes sortprogramok voltak
és délutáni strandolás, valamint napi
háromszori étkezés.
A gyermekek műsorát követően megtörtént

A Túrkeve - Tiszajenő összecsapás egy
gólgazdag és izgalmas mérkőzést hozott.
Túrkeve csapata végül 3:2-es győzelemmel
járult hozzá, hogy igazi sportünnep legyen
a végén. Szép volt fiúk!
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Hatalmasat úszott Dékány Levente
a hideg-meleg áramlatok, ami szokatlan. Gyorsúszásban mentem,
de amúgy a pillangó a kedvencem. Nehéz, de amikor az országos
református iskolák versenye volt és 4. lettem 50 méter pillangón
– az tetszett!
EGY: Most volt az Úszó Világbajnokság Dél-Koreában és Milák
Kristóf világcsúccsal lett első 200 pillangón. Nézted? Motiválnak
az ilyen eredmények?
Dékány Levente: Igen, néztem és az ilyen ad egy plusz löketet. A
példaképem amúgy Joseph Isaac Schooling egy Singapúri úszó,
aki 2016-ban az olimpián szerzett aranyérmet, Michael Phelpsel volt egy futamban, azzal, akinek a világcsúcsát most Kristóf
megdöntötte.
EGY: Hátha egyszer te is világcsúcsot úszol. Hová lehet tovább
menni, mit kell tenni a fejlőés érdekében? Beszéltetek-e már erről
az edződdel?
Dékány Levente: Nem beszéltünk róla, de anyáék mondták,
hogy velük már beszélt, hogy át kéne járni Mezőtúrra, mert ott
jobbak a feltételek. Nagyobb az úszósport hagyománya, mert van
egy 25 méteres fedett medencéjük, a kinti pedig 50 méter hosszú.
Többet lehetne edzeni szabályos hosszokon. Középiskolába meg
Szolnokra szeretnék menni, mert ott is jók a feltételek az úszáshoz.
EGY: Minden sporthoz kell egyfajta tehetség, ami más és más
lehet annak függvényében, hogy éppen milyen sportról beszélünk,
pl. a focihoz jó labdaérzék. Az úszáshoz - pláne ha hosszú táv kitartás kell, kontroll és összpontosítás, már-már egy átszellemült
Madarászné Csótó Piroska néni izgatottan és nagy-nagy tudat szükséges a sokadik kilóméternél. Az úszás fegyelemre is
szeretettel újságolta nekem, hogy a drága kis unokája (aki már tanít, vagy eleve ilyen alaptulajdonságokkal kell rendelkezni?
Dékány Levente: Úszás közben az agyam átkapcsol, és csak
nem is olyan kicsi) milyen szép úszóeredményt ért el. Mivel ez a
úszok és úszok, közben szoktam gondolkozni mindenfélén.
verseny nem itt volt a 240-esben a haverok között megrendezve,
úgy gondoltam megkérdezem az érintettet, Dékány Leventét a A testem szinte automatikusan működik, az agyam pedig már
máshol van. Közben jön egy-két hullám és nehezebb levegőt
részletekkel kapcsolatban.
venni, néha nem tudtam hol a bója, vagy szemembe lóg a hajam,
EGY: Szia Levi! Először is hadd gratuláljak ehhez a szép mert végül mégis levettem az úszósapkát – ekkor visszazökkenek
eredményhez! Ennyi úszó között ilyen keményen teljesíteni és összpontosítani kell. Hát igen, ez nem egy játékos sport, de
egyéni sportágban óriási dolog. De kezdjük talán a legelején. Hány ennek is megvan a szépsége. A verseny végén például az utolsó
100 méter mintha egy külön futam lett volna – meghúztam és
éves vagy? Mikor tanultál úszni és mikor kezdtél el versenyezni?
teljesen elkészültem az erőmmel, éppen ki tudtam mászni a
Hol kezdődött és miért?
vízből. Ilyenkor elő kell venni a tartalék erőt.
Dékány Levente: 13 éves vagyok, most megyek hetedikbe.
Három évesen a Balatonban tanultam meg úszni és igazából
EGY: Kik szurkoltak neked a parton?
Vera, a testvérem tanított meg mellúszásban. Rendszeresen csak
Dékány Levente: Anya és Mama. Anyával indultunk útnak
három éve úszom. Télen bent az 120-asban edzünk, nyáron pedig
reggel hétkor - Recsken nyaraltunk és onnan mentünk a versenyre.
a 240-esben, ami ugye 33 méter hosszú és edzéseken általában 40
Mama nagyon örült, amikor kijöttem a vízből, kiabált és el is sírta
hosszt úszok le.
magát. Lisznyai Sándor barátom is úszott ebben a kategóriában és
EGY: A verseny hol volt? Milyen volt a lebonyolítás? Melyik az ő anyukája is szurkolt nekünk. Ketten Sanyival voltunk csak
Túrkeveiek.
úszásnemben teljesítetted a távot?
Dékány Levente: Abádszalókon volt a Tisza-tó Úszóverseny. 2
EGY: Mit üzensz a fiataloknak?
km volta a táv, 1 km oda és 1 vissza. 42 perc alatt úsztam le, az
Dékány Levente: Az úszással kapcsolatban inkább a szülőknek
első 38 perc alatt – talán hamarabb kellett volna kezdeni a hajrát.
üzennék, hogy vigyék el úszni a gyereket minél hamarabb, mert
100 méterenként volt egy bója, ahol hajó is volt arra az esetre, ha
ha megszeretik, akkor lehet, hogy ezzel egy életre szóló karriert
valaki begörcsölne, akkor kimentik. 120 induló közül a második
helyet értem el a gyerek kategóriában, ahol a 7-14 éves korosztály tudnak adni.
indult. A felnőttben, az összesített mezőnyben pedig a 8. lettem.
Egy héttel előtte az edzőm, Vincze Mihály mondta, hogy indulnom EGY: Köszönöm a beszélgetést és remélem te is meg tudod majd
tapasztalni milyen érzés dobogóra állni egy nagy versenyen.
kellene én pedig mondtam, hogy oké. Helyszínen, nyíltvízen nem
volt edzés, csak itthon a strandon. A különbség? Nyílván nagyobb Ehhez erőt és kitartást kívánok!
Erdei Gyula, főszerkesztő
a hullámzás, ami medencében nem tapasztalható és váltakoznak
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MŰKŐ SÍREMLÉKEK,
ÉS EGYÉB KŐ
FELÜLETEK
TISZTÍTÁSA ÉS
NANOTECHNOLÓGIÁS
KEZELÉSE
Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!
06-20/513-04-99
vagy
www.keviretro.hu
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