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Megdöglött a disznó,
Élt az három évet,
Disznótor reggelén
Szenvedett eleget.
Rátérdelt a böllér
Bal lapockájára,
Nagy kést nyomott
Szegénynek torkába.
Lefejtették néki
Két oldalszalonnáját,
Kivette a böllér
Tüdejét és máját,
Aztán kisütötték
Összes porcikáját.
-népköltés-

A címlapkép Árvai Attila fotójának felhasználásával készült.
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Magyar Kultúra Napja
Meglepetés a kultúra közvetítőinek
A magyar kultúra túrkevei közvetítőit
köszöntötték a Városházán 2015. január
23-án.

módon közvetítsék továbbra is azokat
az értékeket, amelyekkel a nagyvilág
más részeitől, vagy akár Magyarország
más vidékeitől megkülönböztetnek
bennünket.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy olyan
gazdag kulturális kinccsel rendelkezünk,
amellyel nemhogy ezt a koraesti műsort,
hanem akár egy több napig tartó
fesztivált is meg tudunk tölteni.”
A meleg hangú köszöntő után elsőként
Madarász Katalin énekesnek, Túrkeve
Díszpolgárának adta át polgármester úr az
emléklapot. Emléklapot kapott továbbá:
dr. Szabó Zoltán a Magyar és Egyetemes
Kultúra Lovagja, alapító lovag, dr.
habil Örsi Julianna, néprajzkutató,
Farkas Rozika énekes, Koltai László
Vida Tamás polgármester, énekes, a Túrkeve Televízió önkéntes
köszöntőjében elmondta, hogy azokat szerkesztői: Csajbók Ferencné, Sebők
hívták meg erre az estére, akik az elmúlt Jánosné és Debreczeni Péterné, Győri
évek során megmutatták számunkra, József, a Chorda Kórus, az Egres Kis
hogy mi is az a kulturális érték, Lajos Néptánccsoport, a Kistücsök
amellyel Túrkeve is hozzájárul a magyar Néptánccsoport, a Madarász Károly
kultúra bővüléséhez. „A mai este Népdalkör, a Vadvirág Népdalkör, az
azért szerveződött, hogy a város teljes Ifjú Tehetségek Társulata, az Egressy
lakossága nevében köszönthessük azokat, Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti
Iskola, a Korda Vince Táncművészetiakik áldozatos munkával készítettek fel
gyermekeket, fellépőket, vagy önmaguk Képzőművészeti- és Színjáték Alapfokú
álltak pódiumra és közvetítették azokat Művészeti Iskola, a Túrkevei Óvodai
az értékeket, amelyek igazán túrkeveiek. Igazgatóság és Bölcsőde, a Túrkevei
A mai nap arról szól, hogy azok Petőfi Sándor Általános Iskola, a Kaszap
kapjanak ma műsort, akik eddig adtak, Nagy István Református Általános Iskola
és egy szerény oklevéllel megköszönjük és Óvoda, a Ványai Ambrus Gimnázium,
tevékenységüket. Kérem, hogy hasonló Informatikai és Közlekedésgépészeti

Szakközépiskola, a Finta Múzeum, a
Túrkevei Városi Művelődési Intézmény
és Könyvtár.
Az emléklapok átadása után hárfa
koncert következett. A koncertet adó

művészt – Anasztázia Razvaljajevát
– Pujov Jenő, a zeneiskola igazgatója
mutatta be. A nagyszerű koncert értékét
külön emelte, hogy a művésznő nemcsak
játékával bűvölte el a közönséget,
hanem a hárfáról, mint hangszerről és az
előadott zeneművek szerzőiről is szólt.
A kultúra közvetítői nevében
megköszönöm ezt a szép estét,
munkánkra a jövőben is számíthatnak.
Kovács István

A Legkisebb Fiú

Kiállítás a Finta Múzeumban

Január 23-án nyílt meg a Finta
Múzeum legfrissebb tárlata a Vadász Pál
Kiállítóteremben. A kiállítás a Túrkevéhez
szorosan kötődő szobrásztriumvirátus
legfiatalabb tagjának életútját és alkotásait

mutatja be. Az Amerikában világhírű
Finta Sándor, és a Franciaországban
nemzetközi hírnévre szert tevő Finta
Gergely
öccse,
Sámuel
életének
jelentős
részét
Túrkevén
töltötte.

Szobrászművészként fiatalon gyakran
testvérei terveit valósította meg, önálló
alkotásai mellett. A szakmai elismerésre
azonban egészen nyolcvan esztendős
koráig kellett várnia, amikor először
kerültek kiállításra művei. Tevékenysége
nem csupán erre a területre terjedt ki.
Kőfaragóként
és árnyképmetszőként
ismert volt Magyarországon és határain
túl is. Kiállításunk a rendkívül összetett
életpálya előtt tiszteleg és Finta Sámuel
változatos alkotásait ismerteti meg a
kedves látogatókkal. A kiállítást Takács
Mihályné nyitotta meg.
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Magyar Kultúra Napja
Előadás a Református templomban
2015. január 25-én Debreczeniné Mezey
Alice művészettörténész tartott előadást a
református templomban a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. A templom építészeti
értékleltárát képekben is bemutató alkalmon
a gyülekezet tagjai, iskolánk diákjai, az
érdeklődők
megismerhették
templomunk
múltját, jelenét. A szemléletes előadás olyan
részleteit tárta fel Isten házának, amelyeket
még a minden nap, minden héten oda látogatók
sem ismerhettek. Gyönyörködhettünk az
alapoktól a torony csúcsáig az apró díszekben
és a monumentális részekben ugyanúgy.
Minden kedves érdeklődő előtt nyitva áll
templomunk, előre egyeztetett időpontban

lehetőség van templomtúrákat tenni, toronyba
be, toronyból kitekinteni.

A magyar kultúra napjai a Városi Könyvtárban
A Magyar Kultúra Napjának hetében KULTÚRISTÁK címmel vetélkedőkön vehettek
részt a felső tagozatos diákok és ingyenes
beiratkozással is ösztönözték a látogatókat a
kultúra „fogyasztására”. Minden látogató a
Himnusz kéziratának fénymásolt példányát
kapta ajándékba.
Szintén a Városi Könyvtár adott helyet Dr.
Örsi Julianna legújabb könyve bemutatójának
2015. január 30-án a Városi Könyvtárban.
A könyvet és a szerzőt méltatta Rideg István
nyugalmazott tanár, irodalomtörténész és Dr. S.
Kovács Ilona néprajzkutató. Az est során részlet
hangzott el a szerzőnek egy korai novellájából,
Vadné Árvai Ilona tolmácsolásában.
A könyv megvásárolható a könyvtárban és
Dr. Örsi Juliannánál.

Milyen szerepe van a vidéki létnek az ember
életében? – kérdezik sokan manapság. A
vidéket a maradisággal, a parasztot beszűkült
látókörrel jellemzik. A Parasztvilág című
könyv is mutatja, hogy ebben nincs igazuk. A
hagyományos paraszti társadalomban olyan
közösségek működtek, amelyek szabályozták
az emberek életét, de ugyanakkor fogódzókat,
sőt kitörési lehetőségeket is adtak számukra. A
belső rendre időnként külső tényezők (háborúk,
a technika fejlődése, az állam, rendszerváltás)
is hatottak. A közösség ilyenkor újraszervezte
önmagát. Mindez az egyes ember életsorsára is
kihatással volt. Ilyenkor döntő lépésekre szánta
el magát (lakóhelyet váltott, új foglalkozással
próbálkozott, más emberekkel ismerkedett). Az
egyén állandóan ápolta és bővítette kapcsolatait.
Egyszerre volt jelen a mindennapokban a
hagyomány és az újítás. Az ember akkor érezte
magát biztonságban, ha a közösség befogadta
és annak hasznos tagjaként élhette az életét.
E kapcsolatháló kialakulásáról, működéséről
kapunk részletes információkat egy-egy
közösség, egyén életének bemutatásával.
Az adatok — legyenek akár az elmúlt
évszázadokból valók, akár a mából merítődtek
is — segítenek bennünket abban, hogy
megismerjük a mára már eltűnt parasztvilágot.
Nem nosztalgia mozgatja a szerzőt, hanem az
az álláspont, hogy tanulmányozva a paraszti

közösségek működését, emeljük át azokat a
formákat, szabályokat, megoldási módokat a
mába, amelyek hasznosíthatók. Ezek mintát,
reményt adnak az elbizonytalanodó vidéki
közösségeknek, a magányból kiutat kereső
embereknek a boldoguláshoz.

Pályázati felhívás
Túrkeve Város Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő Túrkeve című lap és Túrkeve Televízió főszerkesztői
feladatainak ellátására 2015. április 1-től 2019. december 31-ig terjedő határozott időre pályázatot ír ki.
A pályázat feltétele:
- Felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú képzettség.
- Egy éves, a média területén szerzett gyakorlat.
A pályázók közül a helyi lakosok előnyt élveznek.
A pályázatokat 2015 március 15-ig Túrkeve Város Képviselő-testületének címezve elektronikusan a
polgármester@turkeve.hu címre vagy postán az 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. címre lehet benyújtani.
A pályázat elbírálására a képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén kerül sor.
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Ülésezett a képviselő-testület
A képviselő testület 2015. január 29-én az alábbi témákat tárgyalta és
hozott határozatokat:
Megtárgyalták és elfogadták a 2014. évi költségvetés módosítását.
Jóváhagyták annak a pályázatnak a szövegét, mely a Túrkeve Újság
és a Túrkeve Televízió főszerkesztői feladatinak ellátására írnak ki. A
pályázat jelen lapszámunkban olvasható.
Üzemeltetési szerződést kötött az Önkormányzat a Gyógyfürdővel
a termálkút által termelt metán gáz hasznosítását végző kiserőmű
üzemeltetésére.
Módosították a Finta Múzeum igazgatójának illetményéről szóló
korábbi határozatot.
Az ivóvízminőség-javító beruházás során különböző anyagok és
vagyontárgyak kerültek kibontásra, ezek egy részének selejtezéséről és
további hasznosításáról döntöttek. A leselejtezett, de még hasznosítható
vagyontárgyakat eladásra fogják meghirdetni.
Csatlakozott az önkormányzat a Megyei Parlagfű-mentesítési alaphoz.
Meghatározta a testület 2015. évre azokat a kiemelt célokat, amit a

Polgármesteri Hivatal ügyintézőitől elvár.
A Finta Múzeum és a Művelődési Intézmény beszámolt a 2014. évi
munkájáról. A Művelődési Intézmény a beszámolóval együtt a 2015.
évi munkatervét is előterjesztette. A képviselő-testület megköszönve az
intézmények munkáját a beszámolókat és a munkatervet elfogadta.
Tájékoztatót nyújtott be a Városgondnokság a gyepmesteri telep
működéséről.
Tájékoztatót hallgattak meg az ebtartás szabályairól.
Napirendre került a mezőőri szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató is.
Tájékoztatót fogadtak el a helyi adórendeletek végrehajtásáról.
Csatlakozott az önkormányzat az I. Alföldi Ételkorzó és Táncházfesztivál rendezvényhez, amely első alkalommal Besenyszögön lesz.
Ismételten Sörös Tibort bízták meg a Komplement Kft ügyvezetői
igazgatói feladataival.
Zárt ülésen fellebezésekről döntöttek.

Beszámoltak a mezőőrök
Túrkeve Város Képviselő-testülete januári ülésén tárgyalta a
mezőőrség helyzetét. A témához kapcsolódva írásunkban tájékoztatást
szeretnénk adni a mezőrség feladatairól és a 2014. évben végzett
munkájukról.
Mi is a mezőőr feladata a törvények szerint?
(1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:
a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén
tetten ért személyt
személyazonosságának igazolására, a jogellenes
cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a
tulajdonosnak átadni.
(2) A mezőőr együttműködik a rendőrséggel, határterületen a
határőrséggel is.” A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, valamint a
rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal rendelkezik.
A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat 15/1998. (VII.9.)
sz. rendeletével megalakította Túrkevén a mezei őrszolgálatot 4 fővel.
A mezőőrök megközelítőleg 23 ezer ha-t felügyelnek.
Az adócsoportnál 1 fő foglalkozik a mezőőri járulékkal kapcsolatos
feladatokkal.

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a
működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány
van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban
2014-ben 12 esetben követettek el szabálysértést, ebből 7 esetben
tartózkodókat igazoltatni;
helyszíni bírság történt, melynek során a büntetés összege összesen
190 000 Ft volt. Öt esetben történt szabálysértési feljelentés: az
c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő
elkövetők 10 000 és 50 000 Ft közötti büntetéseket fizettek. Nyolc
szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a
alkalommal jeleztek a mezőőrök a hatóság felé fa, vagy terménylopást,
legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;
illetve illegális szemétlerakást. Ez a szám jelentősen csökkent, 2013d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen ban még 37 elkövető volt.
szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt
eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni;

Illegális szemétlerakás
A 2014-es Mezőőri beszámoló margójára…

Kedves Túrkeveiek!
Amikor januárban készítettem a Mezőőri éves beszámolót a 2014es tevékenységről, összegeztem a mezőőrökkel való találkozásaink
feljegyzéseit. Ami legszembetűnőbb adat volt, hogy csökkentek a
mezőőri események, kevesebb lopás, fakivágás volt az elmúlt évben,
s valószínűleg az ez irányú büntetések mértéke is visszatartó erővel
szolgált. Ezek a statisztikai adatok a mezőőröket, a rendőrség és a
polgárőrség külterületi jelenlétét dicséri.
Ami mégis kissé elszomorított, hogy egyre több az illegális
szemételhelyezés városunkban. Bel- és külterületen egyaránt. Ezért
gondoltam pár dolgot megosztok a lakossággal, ami talán az illegális
szemételhelyező társainkat is elgondolkodtatja túl mutatva ezen
tevékenység környezetszennyező hatásain.
Minden, mindennel összefügg. Ha valaki elhelyez egy zsák szemetet
az út mentén…
Túrkeve igyekszik minden erejével, lakossági és önkormányzati
szinten is megfelelni azoknak a turisztikai elvárásoknak, amik az
idelátogató vendégeket marasztalja, s arra ösztönzi, hogy visszatérő
vendégek legyenek nálunk. Itt használják ki a szálláslehetőségeket, itt

menjenek el étterembe, Itt vásároljanak boltban… Ha mi, akik itt élünk
végigpakoljuk az utak mentét szeméttel, egyik oldalon igyekszünk, hogy
turisztikai szempontból megfeleljünk, másik oldalon pedig szemétből
díszsorfalat állítunk az idelátogatóknak. Akik után nem mellesleg
különböző adónemek formájában a város is bevételhez jut, amiből utakat
lehet felújítani, járdát építeni, szépíteni városunkat. S ha már szépítjük
városunkat, akkor hozzátenném, hogy a belterületen elhelyezett szemét
tökéletesen ellensúlyozza ez irányú erőfeszítéseinket. S itt nem csak az
önkormányzat erőfeszítéseiről beszélek, hanem a lakossággal való közös
munkáról. Nagyon sokan így, vagy úgy hozzájárulnak, hogy városunk
élhetőbb, szebb legyen. Jó lenne, ha az ő munkájuk, anyagi és fizikális
befektetésük sem menne kárba. Nem beszélve arról, hogy elhelyezett
veszélyes hulladékok miatt komoly környezetvédelmi bírságot rónak
ki az önkormányzatra. Egy 10 millió forintos bírságot sajnos az
önkormányzat költségvetéséből, az önök pénzéből kell kifizetni. Igen.
Ez nem a Városháza pénze, nem a képviselő-testületé, hanem az önöké.
Amit megválasztásunkkor ránk bíztak, hogy a legjobb belátásunk szerint
a törvényi kötelezettségeknek feltétel nélkül eleget téve kezeljünk,
gazdálkodjunk vele. Mi inkább utakat, járdákat szeretnénk építeni,
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megfelelő szociális juttatásokkal ellátni a rászorulókat, támogatni a
tehetséges fiataljainkat, gondoskodni szépkorú lakosainkról, vagy jó
színvonalú rendezvényeket tartani, nem pedig olyan bírságra kiadni,
amiből több Juhászfesztivált is meg lehetne tartani. Mert úgy gondolom,
nem azért van az adófizetők pénze, vagy a vállalkozók iparűzési adója,
hogy ilyenekre költsük.
A harmadik terület, a termőföldek és közvetlen környezetük. Itt
szintén megjegyezném, hogy a város mezőgazdasági vállalkozói sem
érdemlik meg, hogy körbeszemeteljék a földjüket. Szépen karbantartott,
megmunkált táblák mutatják, hogy a határban komoly munka folyik. Ők
igyekeznek tényleg mintaszerűen folytatni a gazdálkodást, de a földek
környékére kidobált szemét erre a munkára is árnyékot vet. Sok túrkeveit
foglalkoztatnak, sok adót befizetnek, és amikor segítséget kérünk tőlük,
igyekeznek minél többet segíteni. Kérem, ne ezzel „köszönjük” meg
nekik munkájukat.
Egy érdekes adatot szeretnék a kedves lakosság irányába is eljuttatni.
Az illegális szemételhelyezést milyen módon szankcionálja a törvény.
Változó mértékű a bírságok összege:
9000 Ft- tól akár 15 000 000 Ft-ig.

TÚRKEVE

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabása nem mentesít a
büntetőjogi felelősség alól!
A szabálysértési bírság a jelenlegi jogszabályi környezetnek
megfelelően: 5000 Ft - 50 000 Ft
Csak példaként. Ha valaki elhelyez két zsák szemetet és kap 30000
forint bírságot az több, mint egy négytagú család éves szemétszállítási
díja. Az elmúlt évben többször is történt városunkban ez irányú büntetés
kiszabása. Érdemes elgondolkodni, hogy megéri-e?
Az itt leírtakon biztos vannak, akik megsértődnek, de Túrkeve jövője
közös ügyünk. Amikor megválasztottak minket meghirdettük, hogy a
lakossággal közösen szeretnénk városunkért tenni. Vannak kellemesebb
dolgok és vannak kínosabb témák. Úgy gondolom ez utóbbit is be kell
vállalnunk, s nem a szőnyeg alá kell söpörni a szemetet.
Szép Túrkevét kívánok minden kedves Lakosunknak!
Magos Vilmos
Alpolgármester

Kíméljük az állatokat!
A januári önkormányzati ülésre tájékoztató készült az ebtartás
szabályairól. A tájékoztatóban olvasható, hogy Túrkevén az
ebek száma 1900 és 2000 közé tehető. A hivatal által végzett
összeírás során 1117 eb adatait sikerült rögzíteni, ebből 683 van
transzponderrel, közismertebb nevén chippel ellátva, a városban
egyébként 900 transzponderrel ellátott kutya van, ezek száma
folyamatosan növekszik. Az ebtartásról nincs helyi rendelet, azt az
„állatok védelméről és kíméletéről” valamint a „kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló jogszabályok határozzák
meg, melyeket az alábbiakban ismertetünk
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről:
48/A. § (1) A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat,
illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület
tekintetében a fővárosi önkormányzat önkormányzati állatvédelmi
őrszolgálatot működtethet.
(2) Az önkormányzati állatvédelmi őrszolgálatra vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(3) A települési – a főváros belterületén a fővárosi – önkormányzat
kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.
Az így befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított
15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az
állam tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az
állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy
az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az elhelyezés
eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott
időtartam elteltével – az állat életét megengedett módon ki lehet
oltani.
(4) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles
az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével
kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos az állatot nem
veszi vissza, vagy az állat egészségét súlyosan veszélyeztető tartási
körülmények miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az
állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtérítésére
való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt követően
gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály
kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Ha
az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költségráfordítással
biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől
függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető.
Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban
meghatározott időtartam elteltével – az állat életét megengedett
módon ki lehet oltani.
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok
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tartásáról és forgalmazásáról
17/B. § (1)A szolgáltató állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt
köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.
(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás
megtörténtét az azt elvégző szolgáltató
állatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának
kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. Az ivartalanítás
megtörténte utólag kizárólag az ebtartó költségén elvégzett
eredményes bizonyító vizsgálatot követően igazolható.
(3) Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a
beavatkozást végző szolgáltató állatorvos köteles az állatnak az Ávtv.
42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt
ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban
(továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.
(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban nem szereplő eb
adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a szolgáltató
állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
(5) Az adatbázisba történő regisztráció, valamint az adatbázisban
regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás
díjmentes.
(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén
a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató
állatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni,
b) az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább
öt évig nyilvántartani.
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének
megváltozása, vagy az állat
elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül
köteles a magánállatorvossal az
adatbázisban regisztráltatni.
(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele
kiállítását az azt elvégző szolgáltató
állatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni.
(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól
eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző köteles az adatbázis
működtetőjét értesíteni.
(10) Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve
tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a jegyző és a járási
állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi.
(12) A négy hónaposnál id sebb transzponderrel nem jelölt ebr l a
jegyz és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal felé.
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Sulihívogató a Petőfibe
Ezek a csillogó fekete szemű gyerekek nem
maguk váltották a belépőjegyet arra az útra,
amit úgy hívunk: élet... Ha szemükbe nézünk,
ugyanazt a sugárzást érezzük, ugyanazt
olvassuk ki belőlük: itt vagyok, faragj az évek
során embert belőlem...”
(Várady J.)
Kedves Szülők!
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
pedagógusai
nevében,
nagy
tudósunk
gondolataival köszöntöm Önöket, abból az
alkalomból, hogy gyermekük tanköteles korú.
A gondolatokat pedagógiai hitvallásunknak
tartjuk.
Az iskolaválasztás felelősségteljes és nehéz
feladat. Nem könnyű gyermeküknek a
megfelelő iskolát és tanítót kiválasztani. A
beiratkozásig törekedjenek arra, hogy minél
több, biztos információt szerezzenek, amelyek
megkönnyítik döntésüket.
Beiratkozási tevékenységünkkel segíteni
kívánjuk Önöket.
Iskolánk fenntartója 2013. január 1-től a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a
Mezőtúri Járási Tankerülethez tartozunk.
A működtetési feladatokat 2013. január 01-től
Túrkeve Város Önkormányzata látja el.
Tanulóink létszáma 474 fő, az oktató - nevelő
munkát 43 pedagógus valamint 4 pedagógus
segítő alkalmazott irányítja.
Korunkban elengedhetetlen az idegen
nyelvek és a számítástechnika ismerete.
Tanításuk kiemelt feladatunk. Gondot fordítunk
a testnevelésre, a környezeti nevelésre és
az egészségmegőrzésre is. Alsó tagozatban
és felső tagozatban felmenő rendszerben
is mindennap van testnevelés óra. 3 – 8.
osztályos tanulóink választhatják az emelt
szintű matematika tanulását heti 5-6 órában.
A szülők igénye szerint napközis ellátást
biztosítunk tanulóink számára.
Legfontosabbak a gyerekek! Arra törekszünk,
hogy mindenkit képességeinek megfelelően
fejlesszünk. Valljuk, hogy mindenkiben vannak
kiemelkedő értékek. Törekszünk az értelem, a
lélek és a test egészséges, túlzásoktól mentes,
a túlterhelést kerülő fejlesztésére, művelésére.
Lehetőséget biztosítunk tanórán kívül is a
tehetséggondozásra, gyakorlásra. Fontos
számunkra, hogy tanulóink jól érezzék
magukat az iskolában. Sok megyei és országos
versenyen érnek el szép eredményeket.
Nyolcadik osztályt végzett tanulóink
a középiskolákban, a legtöbb esetben
megtartják tanulmányi eredményeiket, jól
boldogulnak. A nálunk megszerzett tudással,
képességekkel, fegyelemmel, kreativitással
képesek lesznek az egyéni boldogulásra.
Sok programot biztosít diákjainknak a
diákegyesület, ezek közül legnépszerűbbek
tanulóink körében a nagyszabású Gyermeknapi
programok, színházi előadások, táborozások,
játékos vetélkedők is. Népszerűek az
osztálykirándulások,
amelyek
során
a

gyerekek 1 – 2 napos országjáráson vesznek
részt. A diáksport egyesületünk szervezi a
sorversenyeket, tömegsport rendezvényeket,
túrázásokat.
Kiemelkedően sikeresek kézilabda csapataink
az országos bajnokságokban.
Tanulmányi és sport eredményeink eléréséhez
sok segítséget nyújtanak a szülők, amelyet
ezúton is megköszönünk.
Arra törekszünk, hogy az eredményes tartalmi
munkához biztosítani tudjuk a feltételeket.
Jelentősen bővült a számítógépek száma. 57
új számítógépünk van, amelyet a gyerekek
használnak és 15 számítógéppel vezérelt tábla
segíti oktató – nevelő munkánkat.

tagozat 4 osztályán.
Mindig is nagyon fontos volt számomra,
hogy a gyerekekből a képességeik maximumát
hozzam ki, s hogy mindezt még tudatosabban,
alaposabban tehessem, elvégeztem a fejlesztődifferenciáló,
majd a tehetségfejlesztő
szakirányt is. A tanultakat a mindennapok
során eddig is hasznosítottam és természetesen
ezután is szeretném ezt megtenni.

Terveink 2015 szeptemberére:
A felsős tanulók a Petőfi téri épületben/Fiú
iskola/ tanulnak. Az alsó tagozatos gyerekek a
Kossuth L. utcai iskolába /Lányiskola/ járnak.
A Kossuth utcai épület alkalmas arra, hogy ott
az alsós tanulók jól érezzék magukat.
A tanulókat tágas, világos tantermek, széles
folyosók, nagy tornaterem, sportudvar
várja. Nemrég az udvar teljes felújítása is
megtörtént. A gyerekek nagy örömére elkészült
a játszóudvar is.
A tanulást gazdag könyvtári gyűjtemény és
számítástechnika terem segíti.
Minden tanteremben van számítógép használati
és internetezési lehetőség is. A szülők
választása alapján a gyerekek tanórán kívüli
szakkörökre járhatnak, sportfoglalkozásokon
vehetnek részt.
Mindennap 6 óra 40–től 16 óra 30-ig biztosítjuk
a felügyeletet a tanulók részére a dolgozó
szülők igényei alapján. A Nemzeti Köznevelési
Törvény előírja, hogy az általános iskolákban
a foglalkozásokat úgy kell megszervezni, hogy
azok legalább délután négy óráig tartsanak.
Ezért iskolánkban a következő tanévben nem
tervezzük iskolaotthonos osztály indítását.
Kérdéseikre szívesen válaszolunk a Túrkevei
Petőfi Sándor Általános Iskola Igazgatóságán
(Petőfi tér 6.) személyesen, illetve telefonon:
a 56/361-033-as számon.
Kívánom Önöknek, hogy találják meg a
legmegfelelőbb iskolát és legyen nagyon sok
örömük gyermekükben.
Szeretettel várjuk gyermeküket iskolánkban
szeptembertől, köszönjük érdeklődésüket.
Túrkeve, 2015. január 26.
Németh Károlyné, igazgató
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek
nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben
csiszoljam kristályba!”
(Németh László)
Hajósné Bornemissza Edit vagyok. 33 éves
pedagógiai tapasztalattal rendelkezem. Az eltelt
évek alatt már elég sok gyereket taníthattam
meg írni, olvasni, s vihettem végig az alsó

Az órai munkában a differenciálást,
a
kooperatív
tanulási
eszközöket
a
lehetőségekhez mérten igyekszem alkalmazni.
Ezzel egyidejűleg nemcsak a felzárkóztatásra,
a fejlesztésre, hanem a tehetséggondozásra is
adódik lehetőség, amely szintén nagyon fontos
az iskola életében. A tanítványaim különböző
versenyeken értek el nemcsak megyei 1-2.
helyezést, de országos döntőkben is szépen
szerepeltek (pl.: matematika országos 4. hely.)
Alkalmazkodva a kor igényeihez a tanítás,
nevelés során kihasználom a számítógép, az
interaktív tábla nyújtotta lehetőségeket is. Ezek
segítségével a tanulás a gyerekeknek legtöbb
esetben játék, s észre sem veszik, hogy ez idő
alatt mennyi mindent megtanulnak.
Hiába a sok éves tapasztalat, ha első
osztályt kezdek, az az igazi kihívás,
élmény, reménykeltő feladat. Minden új
osztályomnál, így most is, izgatottan készülök
a megismerkedésre. Kíváncsi vagyok, vajon
ők milyenek lesznek? Igyekszem mindent
megtenni annak érdekében, hogy az óvoda
és iskola közötti átmenet zökkenőmentes
legyen, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek az
iskolában, minél jobban érezzék ott magukat,
és sokat fejlődjenek, okosodjanak. Közös
munkával bátran fogunk megbirkózni az
olvasás, írás, számolás tudományával. Mindezt
játékosan, élményekben gazdagon próbálom
megvalósítani, figyelembe véve a gyermekek
képességeit.
A szabadidő kulturált eltöltése érdekében
különböző programokat, játékdélutánokat,
gyümölcsnapokat, közös gyalogos, kerékpáros
kirándulásokat … szervezek tanulóimnak.
Ez a fajta munka azonban nem valósítható
meg nyugodt légkör nélkül. Célom, hogy
a gyerekek elfogadják, segítsék egymást,
mindegyikőjüknek legyen az osztályban baráti
kapcsolata. Hiszen az óvodás barátságok
7
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megszűnhetnek, s szükség van arra, hogy az
iskolában újak alakuljanak ki. Ugyanakkor
fontos, hogy a tanító néni felé is bizalommal
fordulhassanak. Legyenek hozzám is őszinték,
bízzanak bennem, s így a szülők is nyugodtan
engedhessék el őket, tudván, hogy jó helyen
vannak.
Szeretettel várom a leendő elsősöket!
Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra,
hogy ők is éppolyan jól tudják.
Mindannyian tanulunk, cselekszünk és
tanítunk.
(Richard Bach)
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy
a következő tanévben az egyik első osztály
oktatását, nevelését bízta rám az iskolavezetés.
Több évtizedes pedagógiai tapasztalattal
rendelkezem.
Magamat
lelkiismeretes,
gyermekközpontú
pedagógusnak
tartom,
munkámat hivatásnak tekintem.
Első osztályban fontosnak gondolom
az óvodából az iskolába való átmenet
megkönnyítését.
Az előkészítő időszakban sokat sétálunk,
kirándulunk, ellátogatunk az óvodába, s
mindezek mellett a játékosság nagy szerepet
kap a tanítási óráimon. Lehetőséget teremtek
arra, hogy a kezdeti nehézségeket mihamarabb
legyőzzék a tanulók, s beilleszkedjenek az
iskolai életbe.
A mindennapi munkám során nagy figyelmet
fordítok a differenciált tanórai munkára,
képességfejlesztésre,
egyéni bánásmódra.
Nagyon fontosnak tartom a jó képességű
tanulók
tehetségének
kibontakoztatását,
a gyengébb képességűek felzárkóztatását

a tanórán és a tanórán kívül egyaránt. A
tehetséggondozás területén sok szép eredményt
értem el az elmúlt évek során. Számos
országos, területi és városi versenyen; /
vers és mesemondó, dramatizáló, Hetedhét
határon mesevetélkedőn, rajzversenyeken/ első
helyezést értek el tanulóim, illetve sok esetben
különdíjjal jutalmazták teljesítményüket.
A pályázati lehetőségeket, kiírásokat figyelem.
Az Erzsébet pályázat keretén belül ingyenes
táborban voltunk tanulóimmal Fonyódligeten,
ami maradandó élményt nyújtott minden
tanulóm számára.
Az osztályközösséget a tanórán kívül eltöltött
kellemes órák, közös élmények jelentősen
alakítják, minden évben megrendezem a
hagyományos ünnepségeket: farsang, s ehhez
kapcsolódó szokások, télapó, májusfaállítás,
anyáknapja,
diákgála,
játékdélután,
színházlátogatás.
A tanteremben biztosított az interaktív tábla,
internet lehetőség. A digitális tananyagok
segítik a munkámat, s érdekessé teszik a
tanóráimat.
Tanulóim az iskolai rendezvények állandó
fellépői, énekkel, verssel, tánccal, a karácsonyi
műsorunkból néhány hete az óvodások ízelítőt
kaptak.
Mindezek mellett legfontosabbnak azt tartom,
hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába,
biztonságban érezzék magukat, s a tanév

végére mindenki sajátítsa el az írás, olvasás,
számolás tudományát és szilárd alapkészséggel
rendelkezzenek.
Nagy szeretettel várom a leendő elsős
tanulókat.
Soós Lajonsé

SULIHÍVOGATÓ PROGRAM
A PETŐFIBEN
2015. 03.07. (szombat) 9 óra Iskolába hívogató
2015. 03.10. (kedd) Nyílt nap
9 óra Matematika – Hajósné Bornemisza Edit
10 óra Magyar – Soós Lajosné

Beiskolázási tájékoztató

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 2015/2016-os tanév
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda nevében
sok szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük
nagyon fontos esemény előtt áll, mégpedig az iskolai tanulmányok
megkezdése előtt.
Tudjuk, minden szülő a legjobbat akarja gyermeke számára, s mi is
ezt kívánjuk adni. Azokat várjuk, akik a tanulást és a nevelést egyaránt
fontosnak tartják. 2015. február 12-én du. 1630-tól kezdődően Suliváró
foglalkozást tartunk, melyet a leendő elsős tanító néni, Puskásné Túri
Ildikó tart. Előtte szülői tájékoztató lesz, ahol az iskoláról, a további
programokról és a beiratkozásról is információt szerezhetnek. Helyszín:
Túrkeve, Kossuth L. u. 15. A további alkalmainkról az óvodákban
elhelyezett plakátokon és az iskola honlapján tájékozódhatnak.
A közelgő iskolaválasztás alkalmából az alábbiakra hívjuk fel
figyelmüket.
Leendő elsőseink számára jelentkezési lapok 2015. február 10-től az
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iskola titkárságán folyamatosan átvehetőek vagy letölthetőek az iskola
honlapjáról (www.kevirefi.hu).
A leadási határidő: 2015. március 20.
Tájékoztatom továbbá, hogy elsőseink részére az iskolabusz
rendelkezésre áll, s a tankönyvcsomagingyenes.
Havonta egy alkalommal gyermek-istentisztelet keretében vasárnap
játékos foglalkozást tartunk tanulóink részére.
A beiratkozás az állami beiratkozással egy időben lesz az iskola
titkárságán (Kossuth L.u. 15.) (A gyermek anyakönyvi kivonatát, TAJ
kártyáját, a jelentkezésre kapott határozatot, óvodai szakvéleményét, és a
szülő a személyi igazolványát hozza magával.)
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket feltüntetett időn kívül is.
Elérhetőségünk : telefon: 56/361-150,
e-mail: iskola@kevirefi.hu.
Tisztelettel: Nagy Róza, igazgató
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V. Hegyfoky Kabos Emlékverseny
2015. február 1-2-án a Keviföld Alapítvány és a
Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti
és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola
szervezésében
Hegyfoky Kabos római
katolikus plébános, éghajlatkutató halálának
96. évfordulójára emlékezve ötödik alkalommal
rendeztünk emlékünnepséget.
Vasárnap kegyeleti szentmise keretében a római
katolikus egyház is megemlékezést tartott
egykori lelkipásztora emlékére. A kegyeleti
szentmisét dr. Ondavay Tibor főesperes, pápai
prelátus celebrálta. A szentmise után koszorút
helyeztünk el Hegyfoky Kabos templomkertben
lévő sírjánál.
Másnap, hétfőn délután került megrendezésre
a városi szavalóverseny és vetélkedő. Az V.
Hegyfoky Kabos városi szavalóversenyre
alsós korosztályban idén 48 gyermek
adta le nevezését. A jelentkezés feltétele a
klimatológus tevékenységéhez köthető versek
választása, tehát a szél, a napfény, a hó, az eső,
a vihar megjelenése a választott produkcióban.
A szülők és a pedagógus kollegák segítettek
a vers kiválasztásában és a versenyre való
felkészítésben. Sokan családi programnak is
tekintették, a család tagjai elkísérve a versenyző
gyermeket. A verseny minősítő jellegű volt,

azaz többen kaphattak arany-, ezüst- vagy
bronzminősítést. A versenyt háromtagú zsűri
értékelte, és végül összesen 8 arany, 19 ezüst
és 19 bronzminősítés született. A minősítettek
Sudár Anette által készített érmet kaptak,
melyet a zsűri elnöke akasztott a tanulók
nyakába.

első három helyezést elért csapata Sudár
Anette által készített érmet, valamint a Nimfea
Természetvédelmi Egyesület által felajánlott
kiadványokból összeállított ajándékcsomagot
kapott. De a többi csapat sem tért haza üres
kézzel.

A felső tagozatos és középiskolás tanulók
részére idén először vetélkedőt hirdettünk,
melyre, nagy örömünkre 7 csapat adta le
nevezését. A vetélkedő előtt Hartvig László,
aki Hegyfoky Kabos nyomdokaiba lépve,
mai napig kutatja és megfigyeli Túrkeve és
környéke éghajlati jelenségeit és változásit,
tartott nagyon érdekes előadást. A vetélkedő

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a nap a vers
és a tudás ünnepe volt városunkban. Öröm
volt látni a mosolygós arcokat és a csillogó
szemeket, amikor az érmeket a versenyzők
megkapták. Ismét bebizonyosodott, hogy
városunkban milyen sok tehetséges gyermek és
ifjú él.
Kézsmárki János, igazgató h.

Figyeljünk arra, hogy mit dobunk a tűzre!
Egy idézettel kezdeném, Faludy György
Pokolbéli víg napjaim című művéből:
„Vasárnap, ha szép volt az idő, kiállt a
korzóra, amikor az emberek a templomból
jöttek, a város egyetlen szemetesládája mellé,
ahová az őszi lombot meg a lóhulladékot
gyűjtötték.”
A régi kor emberének hulladéka teljesen
visszaforgatható
volt
a
természet
körforgásába, és így harmóniában élt ember
és természet. Mára ez nagyon átalakult,
azonban megmaradt az a jó szokás, hogy a
keletkező hulladékot mi magunk próbáljuk
„eltűntetni”, a szokás hatalmának és a
hulladékszállítási díjaknak köszönhetően.
Megsemmisítő akcióink során azt ne felejtsük
el, hogy ma már a nap mint nap keletkező több
liternyi szemetünk nagyrészt műanyagokból,
csomagolóanyagokból, vegyszerekkel és
festékekkel kezelt holmikból állnak.
Tény, hogy Magyarországon (a felső 10.000et leszámítva), az emberek szűkösködnek
a téli időszakban, mert sok pénzt felőröl a
fűtési szezon. Mindezek ellenére, ne dobjunk
minden kezünk ügyébe kerülő, háztartás
körül keletkező hulladékot a tűzre, mert ezzel
veszélyeztetjük mind a saját és családtagjaink,
mind pedig a környezetünkben élők
egészségét is. Hozzá kell tenni azt is, hogy a
hatóságok sem díjazzák az ötletet.
Levegőtisztaság-védelmi bírság gyanánt,
akár 500 000 Ft-ig terjedő bírságot is
kiszabhatnak az illetékesek. A 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet szól a levegő
védelméről, melyben foglaltak szerint

tüzelőberendezésben,
a
háztartásban
keletkező papíron és kezeletlen fahulladékon
kívül mást tilos égetni! Ha indokolatlan bűz
okozásának esete áll fenn, akkor a hatóság
a bűzzel járó tevékenységet korlátozhatja,
felfüggesztheti illetve megtilthatja, és
mindenki sejtheti, hogy a műanyagok
és egyéb kezelt anyagok égetése igen
kellemetlen, irritáló szaghatással jár. Ilyen
esetekben, ha tüzelőberendezésben történik
az égetés, akkor 300 000 Ft, ha mindez nyílt
térben zajlik,100.000 Ft bírságot szabnak
ki az illetékesek. Ha netalán valaki arra
fogná a kinti hulladék kupac felgyulladását,
hogyteszem azt az magától kapott lángra,
nos az ilyen esetekre is kitér a fent említett
kormány rendelet, mégpedig „A hulladék- és
anyagtároló vagy hulladék öngyulladását,
meggyulladását nem akadályozza meg,
illetve az eloltásról nem gondoskodik (10
m3 feletti mennyiség esetén); 500000 Ft”, ha
ez a mennyiség legfeljebb 10m3, akkor100
000 Ft a kiszabandó bírság. A növényzet,
tarló vagy növénytermesztéssel összefüggő
hulladékégetéssel
kapcsolatos
bírságról
a következőképp rendelkeznek: „Vonalas
létesítmény mentén növényzet, lábon álló
növényzet, tarló, vagynövénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett hulladék égetése;
500 000 Ft”.
Konklúzióként az mondható, hogy több
szempontból is megéri elvinni hulladékainkat
a szelektív gyűjtő konténerekhez. Ha pedig
illegális hulladékégetést észlelünk próbáljuk
meggyőzni az elkövetőket tevékenységük
felhagyásáról, vagy értesítsük a hatóságokat

vagy a legközelebbi KÖTHÁLÓ irodát
(Túrkevén a Nimfea Természetvédelmi
Egyesület).
Hulladékégetéssel
vagy
bármilyen
környezet- és/vagy természetvédelemmel
kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel
bátran forduljanak hozzánk, a Nimfea
Természetvédelmi Egyesülethez. Irodánkban
személyesen, telefonon vagy e-mailen
keresztül is várjuk a megkereséseket:
Nimfea Természetvédelmi Egyesület
5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.
5421 Túrkeve Postafiók:33.
E-mail: info’kukac’ nimfea.hu
Tel: 56/361-505
A program megvalósulását a Földművelésügyi
Minisztérium
2014. évi Zöld Forrás pályázata támogatta.
Pályázati azonosító: PTKF/429/2014
Szabó Tímea,
Nimfea Természetvédelmi Egyesület
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Odúkihelyezéssel a denevérek védelméért
A Herman Ottó Természetvédő Kör a Svájci-Magyar Civil
Együttműködési Alap támogatásával átfogó élőhelyfejlesztést
valósít meg a túrkevei zártkertek területén, így a Bocskorkertben,
Lógó-kertben
és Vénkertben
is. Fontos
gyakorlati
természetvédelmi célunk, hogy ezeket az egykoron virágzó,
gazdag állatvilágnak otthont adó élőhelyeket újra vonzóvá tegyük
az apróvad, az énekesmadarak és a kisemlősök számára. A program
folyamán ezekben a zártkertekben rengeteg mesterséges pihenőés szaporodóhelyet hoztunk létre az odúlakó fajok számára,
köztük a denevéreknek is. Ezek a rendkívül hasznos kisemlősök
sínylik meg leginkább a profitorientált erdőgazdálkodás miatt
eltűnőben lévő öreg, odvas fák hiányát, és a jelenleg divatos,
résmentes épületszigetelési gyakorlatot. Állományuk drasztikus
fogyatkozáson esett keresztül egész Európában, így hazánkban is.
Életfeltételeik javítása érdekében 30 denevérodút helyeztünk ki
a zártkertek gyümölcsfáira, melyek belül sötétek és tökéletesen
védelmet nyújtanak a barátságtalan időjárás ellen. A kapaszkodást
vízszintesen elhelyezkedő lécekkel biztosítottuk számukra. A
kihelyezésre került odúk nem csak az aktív időszakban nyújtanak

menedéket a denevérek számára, hanem a téli álom eltöltésére
is lehetőséget adnak. A telelés szempontjából azért kiemelkedő
fontosságú a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenőhely
biztosítása, mert a denevérek a téli álmukat töltve tömegükakár
egyharmadát is elveszíthetik és testhőmérsékletük is drasztikusan
lecsökken. Az odúk által kínált barátságos feltételek azonban
nagyban hozzájárulhatnak a sikeres átteleléshez. A denevérek
fontos szerepet töltenek be a táplálékláncban. A felszaporodásra
és károkozásra hajlamos rovarok mellett, szúnyogokat is hatalmas
mennyiségben fogyasztanak, egy denevér egy nap akár háromezer
vérszívót is megfoghat!
Írásunk megjelenését az „Összefogáson alapuló térségi
természetvédelmi törekvések megszervezése védett területeken
kívüli értékes élőhelyek és védett fajok állományainak megőrzése
érdekében a negatív agrárfolyamatok ellenében” című pályázatunk
támogatta.
Kovács Ágnes, Herman Ottó Természetvédő Kör

Galamb és kisállat kiállítás a Művelődési Házban
A V-269. sz. Galamb és Kisállattenyésztők
Egyesülete,
mely korábban bejegyzett
egyesületként, néhány éve pedig a Művelődési
Ház klubjaként működik, 2015. február 8-án
kiállítással mutatkozott be a Művelődési
Házban. Tóth Mihály titkár elmondta, hogy
bár két éve nem volt együtt kiállításuk, a
tagok aktívak, többen is komoly sikereket
érnek el országos kiállításokon. Ezen kívül
az egy-egy fajta tenyésztésével foglalkozók
baráti találkozókra is összejárnak, ahová
más országrészekben lakó tenyésztőket is
meghívnak.

Éves beszámolójukban leírták, hogy bizony ez
a tevékenység nem kevés anyagi befektetéssel
is jár, vásárlással és cserével fejlesztik az
állományukat, ezen kívül az őszi és tavaszi
oltások és a takarmány biztosítása okozhat
gondot a tenyésztőknek. Novembertőlfebruár végéig tart a kiállítási szezon, amikor
éves munkájuk kerül megmérettetésre más
tenyésztőkkel szemben.
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Ezekről a kiállításokról számtalanszor sikerül
oklevéllel, díjjal hazatérni.

A csapatnak már 18 tagja van és további tagok
belépése is várható. A mostani kiállításra 14 tag
fogadta el a meghívást, zömében galambokat,
néhány díszbaromfit hoztak, de nyulakat
is megtekinthettek a látogatók. Kiállítók:
Csízi Norbert, Csízi Péter, Csordás László,
Debreczeni Gergő, Debreczeni Károly, Fazekas
Norbert, Gaál Zoltán, Gönczi Károly, Hagymási
Sándor, Hudák Zoltán, Kocsis Kálmán, Márki
Imre, Rácz Zoltán és Tóth Mihály.
Gratulálunk a kiállítóknak és további sikereket
kívánunk.

Balázs János ötven éve galambász
Túrkevén sok kiváló galambász van. Közülük
mutatjuk be Balázs Jánost.
- Hogyan kezdtél el galambokkal foglalkozni,
és milyen eredményeid vannak?
- 1965-ben 6 évesen kaptam édesapámtól
egy pár török galambot, ekkor kezdtem
el érdeklődni a galambok iránt. Ezután
figyeltem fel rá, hogy a környéken többen is
galambászkodnak és tőlük kaptam is, és vettem
is galambokat. Nagy Lászlótól kaptam posta
és németdísz, Botos Imrétől king és strasszer
galambokat ajándékba. Ettől kezdve mindig
voltak különböző fajta galambjaim. 1989-ben
léptem be a mezőtúri galambász egyesületbe,

ekkor amerikai óriás postáim voltak.
Ezekkel a galambokkal kezdtem el
kiállításokra járni. Egyesületi kiállításokon
fajtagyőzteseim is voltak, és az országos
kiállításokon is jól szerepeltek. 1993-ban
alakítottam meg a túrkevei V-269 –es számú
galambtenyésztők egyesületét, már az első
évben kiállítást rendeztünk.
1990 óta állítok ki minden évben országos
és nemzeti kiállításon. 1999-ben az országos
kiállításokon elért eredményeim alapján
bronzkoszorús érdemes tenyésztői fokozatot
értem el, damaszkuszi galambjaimmal, de
mivel nem tudtam vérfrissítést szerezni, fajtát
váltottam.
2000-ben beléptem a duduros galambot
tenyésztők országos fajtaklubjába, melynek
2010 óta vagyok titkára, és elkezdtem
tenyészteni az angol indus galambokat.
2007-ben és 2012-ben rendeztük Túrkevén
az országos fajtaklub kiállításunkat, melyre
az ország több városából jöttek kiállítók
és látogatók. Ezt az egy fajtát tenyésztem,
mert szerintem így lehet eredményt elérni.
Ezt bizonyítja, hogy a nemzeti kiállításokon
elért eredményeim alapján a 2014-es dabasi
nemzeti kiállításon megkaptam a kétszeres
aranykoszorús mestertenyésztői minősítést.
Ezzel az eredménnyel több éven keresztül az
ország legeredményesebb tenyésztője vagyok
az angol indus galambokkal. A következő
célom a gyémánt diploma elérése.
A kiállítások alkalmával lehetőség van
eladásra, vásárlásra, cserére. Így sikerült
csere alapján beszereznem néhány galambot
Hollandiából. Ezekkel a példányokkal egy
időre meg tudom oldani a vérfrissítést. Több
mint száz galambot adtam el holland, izraeli,
román, szlovák tenyésztőknek és a magyar
tenyésztők körében is egyre népszerűbb a fajta.
- Gratulálok, és sok sikert kívánok a további
tenyésztéshez.
- Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget.
Kovács István
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f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink, az elmúlt időszakban az
alábbi feladatokat végezték tűzoltóink. Január
13.-án lakossági megkeresésre, közepes
méretű fa gallyazását végeztük a Drága
kertben, miközben kaptunk jelzést a helyi
rendőrjárőröktől, miszerintkérik segítségünket
a Kenyérmezei utca egyik lakóingatlanába
történő bejutáshoz. A helyszínre érve az egység
a lakásba behatolt, a helyszínen a tulajdonost
magatehetetlen,
eszméletlen
állapotban
találta, hozzá mentők érkeztek, akik ellátták,
majd kórházba szállították. Január 15.- én a
Református Lelkész kérte a segítségünket a
templomkertben lévő kivágott, nagyméretű
gesztenyefák törzsének feldarabolásában.
Január 18.-án a Drága kertben, a Körte utcában
egy személygépkocsi akadt el, gépkocsita
sár fogságából kiszabadítottuk, majd a
hazavontatásában is segítséget nyújtottunk,
mivel a gépkocsi kuplung szerkezete
meghibásodott. Január 21.-én délutáni órákban
kérték segítségünket, a balai Gazdaságba
vezető út mentén faág elektromos vezetékre
szakadt, azt összenyomva zárlatot okozott.
A villamos hálózatot veszélyeztető faágakat

eltávolítottuk. Január 23.-án a délutáni órákban
az orvosi rendelőnél egy kerékpár lakat
levágásában kérték a segítségünket. Január
24.-én a Rákóczi úton az egyik lakóingatlan
udvarán felgyűlt csapadékvizet távolítottuk
el. Szintén vízeltávolítást végeztünkjanuár
27.-én és 28.-án, a Thököly úton, ahol több
ingatlan udvarát érintő, és lakóépületeket
veszélyeztető víz adott feladatot. Január 29.én a február 14.-én megrendezésre kerülő IX.
Böllértalálkozó helyszínére szállítottuk ki
az udvarok kellékeit, illetve a szúrószínpad
elemeit, amely február 3.-án összerakásra
került, illetve az udvarok kialakítását végeztük
el. Február 4.-én a strandfürdő területén
szivattyúztunk felgyülemlett nagymennyiségű
csapadék vizet, amely a tenisz- és a strandfoci
pálya felületeit terhelte, illetve több aknát
veszélyeztetett. Másnap a strandfürdő mögötti
területen végeztünk vízeltávolítást, ahol a
csapadékvíz a camping területén lévő faházakat
veszélyeztette.Február 6.-án jelzés érkezett,
miszerint a Széchenyi úton fa úttestre dőlt,
közúti forgalmat akadályozta. Motorfűrész
segítségével forgalmi akadályt megszüntettük.

Az előző lapszámban kértük a lakosság
támogatását a hidraulikus feszítő-vágó
berendezésünk
felújításához.
Örömmel
adok hírt hogy a kívánt összeg beérkezett,
a gép motor cseréje megtörtént, jelen
pillanatban a tömlők beépítése, valamint a gép
felülvizsgálata történik. Nagyon köszönöm
mindazoknak, akik e nemes ügy mellé álltak,
és támogatásukkal segítették azt. Remélem a
következő híradásunkban már a használatba
vételről adhatok számot!
Közeleg az adóbevallások időszaka. Kérjük,
támogassák szervezetünket adójuk 1%-ával!
A befolyó összeget működési feltételeink
javítására fordítjuk.
Adószámunk:
18837108-1-16
Kedvezményezett:
Mentő és Tűzoltó Egyesület
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve
Táncsics. M . Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36,
06/56-361-100
Sörös Tibor pk.

A kommunizmus
áldozatainak emléknapja

2015. február 23-án 16.30-kor a Református Lelkészi Hivatalban

Megemlékezés február 22-én, a 9.15-kor
kezdődő istentiszteleten.

Szeretettel várunk mindenkit! Túrkevei Kulturális Egyesület és a
Túrkevei Református Egyház

Családfa-kutató klub
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2015. évben is meghirdetésre kerül az Országos Rendőrkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság nagysikerű felmenő rendszerű
gyermekrajz pályázata:
„Biztonságos közlekedés gyerekszemmel” címen.
óvodások (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15
éves) általános iskolai tanulók részére.
A rajzoknak a biztonságos közlekedést kell bemutatnia, illetve
propagálnia.
Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera,
olaj, diópác, szénrajz.
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni:
készítője nevét, életkorát, csoport/osztályát
lakcímét, valamint
az oktatási intézmény nevét, e-mail címét és telefonszámát.
A beérkezett pályaművek értékelését a Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság által felkért zsűri végzi, és korosztályonként a legjobbnak ítélt
6-6 alkotást juttatja el az Országos Balesetmegelőzési Bizottsághoz.
Beküldési határidő: 2015. március 27. (péntek)
Beküldési cím:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság
5000 Szolnok, Baross u. 39.
A beküldött rajzok két versenyen is részt vesznek, hiszen első körben a
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság értékel, és tart díjátadó ünnepséget,
majd az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott alkotások 2015. májusában
kiállításon vesznek részt, amelynek helyszínéről és időpontjáról, és az
alkotók díjazásáról értesítést küldünk.
I. díj: kategóriánként 1-1 kerékpár, 2-6. díj: kategóriánként tárgyjutalom.
A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Már az Erzsébet-táborokra is lehet jelentkezni
A nyugdíjasokat érintő pályázatok után már a gyermekeknek
kiírt idei pályázatok is elérhetőek a www.erzsebetprogram.hu
weboldalon. Az Erzsébet-program keretében idén 7 célcsoport
számára 68 pályázatot hirdetett a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány, amelyek már elérhetők a www.erzsebetprogram.
hu oldalon. A pályázatok kizárólag a weboldalon található
elektronikus adatlap kitöltésével nyújthatók be. Annak érdekében,
hogy a Kormány által támogatott Erzsébet-program üdülési
lehetőségei minél több ember számára válhassanak elérhetővé,
a pályázni szándékozó nagycsaládok, fogyatékossággal élők és
nyugdíjasok az ország több mint 1500 pontján, többek között a
Kormányablakoknál is kérhetnek személyes segítséget.
A negyedik évébe lépő Erzsébet-program keretében idén mintegy
70 pályázatot ír ki a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, amely
az elmúlt három év tapasztalatai alapján hosszas mérlegelés után
úgy döntött, hogy az idei pályázatok beadása lépcsőzetesen, 1530 napos időközönként történik.
Elsőként, január 9-én a nyugdíjasoknak szóló szociális üdülési és
a tavaly nagy sikert aratott kedvezményes fürdőjegy pályázatok,
január 19-én a nyári Erzsébet-táborok és a Tavaszi/Őszi
kirándulások nyíltak meg. A nagycsaládosoknak szóló pályázat
februárban, a későbbiek során a többi kedvezményezettnek szóló
kiírás fokozatosan válik majd beadhatóvá.
A táboroztatás kiemelt jelentőséggel bír a jövőben is, így január
19-től a gyermekeknek kiírt idei pályázatok is elérhetőek már
a weboldalon. A több mint 60 általános és tematikus táborra, a
tavaszi és őszi kirándulásra, valamint az egyéb, gyermekeknek
12

szóló kiírásokra január 19. és július 1-je között nyújthatók be a
pályázatok.
Az Erzsébet-tábor a gyermekek tartalmas pihenésének
lehetőségét biztosítja, központi költségvetési finanszírozással: 3
milliárd forintot szán erre a kormány. A kiránduló és táborozó
fiatalokat zömében 3 helyszín várja: a balatonberényi, a
fonyódligeti és a zánkai Erzsébet Táborok, ahol 1000-2000 forint
önerő mellett teljes ellátást és programokat biztosító 6 napos
táborokban, vagy 3 napos kirándulásokon vehetnek részt. Érdekes
színfolt az Erzsébet-táborok között az első, határon túl megnyitott
szálláshely, az Erzsébet Tábor Ivó, amely 150 fő befogadására
alkalmas. A székelyföldi tábort tavaly nyáron vehették birtokukba
a gyermekek.
A két évvel ezelőtt útjára indított Napközi Erzsébet-táborok
keretében a szünidő ideje alatt az iskolákban szerveznek
programokat a gyerekeknek, napi négyszeri étkezés
biztosítása mellett. Az egyhetes program önköltsége 500 forint
gyermekenként. Az első évben kísérleti jelleggel 500 gyermek
vett részt a programban, tavaly 3 ezer, idén pedig már 15 ezer
gyermek számára kívánják ezt a lehetőséget biztosítani.
Annak érdekében, hogy a Kormány által támogatott Erzsébetprogram üdülési lehetőségei minél több ember számára
válhassanak elérhetővé, a pályázni szándékozó nagycsaládok,
fogyatékossággal élők és nyugdíjasok az ország több mint
1500 pontján, többek között a Kormányablakoknál is kérhetnek
személyes segítséget.
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Hírek
TISZAMENTI REGIONÁLIS
VÍZMŰVEK ZRT.
JNSZ Megyei Üzemigazgatóság Túrkevei
Ügyfélszolgálat Túrkeve, Kinizsi utca 51
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Gyógyszertári nyitvatartás
változás

Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.00-16.00
Szerda: 7.00-17-00, Péntek: 7.00-13.00,
Telefon: 06-70/681-60-36
Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38,
06-70/681-60-48
Szennyvíz: 06-70/681-60-44

Paprika Gyógyszertár ( Széchenyi u. 30.)
H-P : 8:00 -18:00 óra
Szo: 8:00 -12:00 óra
Megváltó Gyógyszertár ( Kenyérmezei u. 18.)
H-P: 8:00 -15:00 óra
Vasárnap és ünnepnapon gyógyszertári ügyelet működik a két gyógyszertár közötti heti
váltásban 10:00 - 12:00 óra és 16:00 - 18:00 óra között.

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

Ekkor jön a kéményseprő

Közvilágítási hibák bejelentése:
06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási hibák
bejelentése: 06/80/300-300

ORVOSI ÜGYELET
TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM
ALATT
Munkanapokon 17.00-tól
másnap reggel 7.00-ig.
Munkaszüneti napot megelőző nap
17.00-tól, a munkaszünetet követő
napon reggel 7.00-ig.
Tel: 56/221-304

Állatorvosi ügyelet
Tisztelt Lakosok! Az állatorvosi
ügyelettel kapcsolatban a Sáros
utcai rendelőben kaphatnak pontos
információkat.

Halottaink
Szűcs Ferencné Csízi
Margit (77)
Ducza Istvánné
M. Nagy Ilona Margit
(83)
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

ADJ VÉRT,
ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén
a Művelődési Házban
2015. február 19-én (csütörtök)
8,00 - 13,00 óráig.

(Kéményseprő-ipari közszolgáltatás várható ütemezése)

Túrkeve
Közterület
Finta utca
Ozsváth utca
Földesi utca
Kisfegyverneki utca
Debreczeni utca
Vámos utca
Szeles utca
Liszt F. utca
Emődi utca
Koós utca
Új utca
Csontos utca
Endrédi utca
Mikszáth utca

Várható időpont 2015. évben
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31

Tisztelt Adózó Állampolgárok!
A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma megköszöni a támogatást, mellyel az Egressy
Béni Zeneiskola működését segítették. Ez az összeg 2014-ben 191 070 Ft volt.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák 2015-ben is a
Túrkevéért Alapítványt.
Adószámunk: 19221678-1-16
Együtt könnyebb!
Segítségüket köszöni a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma

HIRDETMÉNY
Települési eszközök módosítása - Előzetes tájékoztatási szakasz
/a belterületi 1768/1 és 1768/3 hrsz.-ú ingatlanokra és azok környezetére, a 622 hrsz.-ú (szociális
otthon) és környezetére, valamint a külterületi 0463/15 hrsz.-ú ingatlanra és környezetére./
A véleményezési dokumentáció a 14-es szobában tekinthető meg.
Tájékoztatás a regisztrációról:
Túrkeve Város Képviselő-testülete elfogadta a 16/2014. (XI.20) számú a település fejlesztéssel
és település rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól rendeletet. A rendelet
alapján a “A partnerek az önkormányzatnak a településfejlesztési típusú tervek, valamint
a településrendezési tervek készítésének, módosításának szándékáról tervezés előtt az
önkormányzat honlapján illetve a hirdetőn elhelyezett hirdetmény útján értesülnek. A partnerek a
város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül - vagy postai úton- nyilatkozhatnak,
hogy részt kívánnak venni az egyeztetési eljárásban. A nyilatkozatban meg kell jelölni a
véleményezési eljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésre a foepitesz@turkeve.hu
e-mail címre, vagy Túrkeve Önkormányzat Hivatala (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) küldött levél
útján lehetséges 2015. február 20-ig.
Túrkeve, 2015. január 20.
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Lovassport eredmények
Januári lapszámunkban Ábrahám Zsófia és Kiss Boglárka versenyeredményei
rosszul jelentek meg amit ezúton pótolunk. Tévedésünkért elnézést kérünk.
Ábrahám Zsófia-

- Heves B2/ifi (110cm lovasok stílusversenye)
2. hely
- Kaposvár Országos Minősítő B1/c 1. hely
- Heves B0/ny 2. hely
- Gomba Fedeles Országos Minősítő B2/ifi
5. hely
- Székesfehérvár B0/ny 1. és 2. hely
- Ócsa B0/ny 3. hely
- Kecskemét B0/ny 1. hely, B1/c 3. hely,
(másnap) B0/ny 1. hely
- Kaposvár Fedeles Országos Minősítő B1/c 2.
és 4. hely, (másnap) B1/c 1.hely, (harmadnap)
-B2/ifi 2. hely
- Székesfehérvár Fedeles Országos Minősítő
B0/ny 3. hely, (másnap) 1. hely
- Gomba Fedeles Országos Minősítő B2/ifi
5. hely, (másnap) 1. hely
- Budapest Országos Minősítő (Tattersal)
dec. 4-7.
B2 ifi 1. és 3. hely, B1C 2. és 4. hely,
B1 C 6. hely, B2 ifi 1. hely

Kiss Boglárka-

Birkózó
eredmények
TVSE Birkózó Szakosztály Kötöttfogású
csapata,megkezdte a 2015 éves szezont. Január
31 én Serdülő korcsoportja Csapatbajnokságon
vett részt Dorog városában ahol az előkelő 14
helyen végzett összesitetben.
Csapat tagjai: Kromperger Zsolt, Balogh
Viktória, Gaál Henrietta, Kovács Katalin, Kiss
Boglárka, Skultéti Marianna, Biró Zoltán,
Sallai Gabriella, Vig Gábor

-Gomba Országos Fedeles minősítő 110.cm
febr. 1. 1. hely
-Budapest Országos Amatőr Fedeles Döntő
márc. 27. 3. hely
-Budapest Országos Amatőr Fedeles Döntő
márc. 28. 4. hely
-Kisújszállás Kumánia Kupa 120cm máj7
1. hely
-Tápiószentmárton Országos minősítő 120cm
júl12 1. hely
-Nagykőrös 120cm aug.20 1. hely
-Heves 110.cm aug30 3. hely
-Heves 125.cm aug.30 6. hely
-Kenderes 110.cm szept. 7. 1. hely
-Kenderes 120.cm szept. 7. 1. hely
-Karcag 110cm szept. 27. 1. hely
-Karcag 120cm szept. 27. 2. hely
-Simonpuszta okt. 11. 110cm 1. hely
-Simonpuszta okt. 12. 120cm 6. hely
-Simonpuszta okt. 12. 110cm 1. és 6. hely

Gratulálunk a versenyzőknek!
Juhász József Szakosztályvezető, edző.
Fizetett hirdetés

Olcsó albérletet kínálok
egy kevi lakosnak
Pesten jó közlekedési
lehetőséggel.
Hívjon:

06-30-9383-777
mobilon!

Judó

A harmadik XIXO nemzetközi Mikulás
-Kupát rendezték meg Miskolcon. Több mint
háromszáz versenyző, és remek hangulat
jellemezte a versenyt. Négy judoka képviselte
Túrkevét.
Szép küzdelmeket láthattak a nézők a
kicsiktől, még a legkisebbek is keményen
odatették magukat, és nagy elszántságról,
akaratról tettek tanúbizonyságot.
A látottak alapján elmondható, hogy
egyre többen vannak a versenyeken, amely
későbbiekben majd meghozza az eredményt a
korosztályos versenyeztetésben is.
Elsőnek Lénárt István lépet tatamira, aki

sorra hozta a győzelmeket, egészen a döntőig
menetelt, majd azt is megnyerte, és a dobogó
legfelső fokára állhatott. Horváth Csongor
érmet akart nyerni, amely össze is jött neki,
bronzérmes lett. Pető Péter óriásit küzdött
a Szlovákiából érkezett vetélytársával és
a második helyen zárta a versenyt. Fekete
Viktória a nála jóval nagyobbakkal mérte össze
a tudását, és példa értékű harcosságával egymás
után hozta a győzelmeket. Megérdemelten
vehette át a neki járó aranyérmet. Akarat,
kitartás, szorgalom, alázat és fegyelem
jellemezte a túrkevei versenyzőket, akik méltón
képviselték városukat.

bizonyított is ahogy egész évben tette. Zolika
első helyen végzett.
Ezzel számunkra véget ért a versenyzés 2014
évében. Egy kicsi pihenés és a küzdelem
folytatódik tovább. Tudjátok a célt látni kell és
tenni érte.
2015. január 25. Budapest

Budapesten
Nyílt Régiós verseny
került megrendezésre diák A-B-C-D-E
korcsoportosoknak.
Túrkevéről tíz sportoló indult el.
Elsőként a 2007 szül: kezdték meg. Horváth
Orsolya, Ferencz Janka, Pető Péter képviselte.
2014.december 14-én ismét úton. Irány Sajnos Orsinak nem sikerült. Janka a második
Kecskemét.
helyen, Peti a harmadik helyen végzett. Ezt
követően Jött a Diák A -B korosztály. Veres
Túrkevéről három judoka indult a Zoltán, Fekete Viktória helyezés nélkül zárt .
megmérettetésen .
Magyar Gréta, Nádudvari László
Elsőként Horváth Csongor lépet a tatamira harmadik, Simon Éva másodikként végzett.
aki a bronzéremért küzdött, de sajnos egy kicsi
Diák C korcsoportban, Horváth Csongor
intéssel alul maradt így az előkelő V. helyen harmadik, Lénárt István első helyen zárt .
végzett.
A nap végén: 1 arany, 2 ezüst, 4 bronzKövette csapat társa Lénárt István aki már
érmekkel térhetünk haza.
az ötödik verseny óta csak arannyal tér haza, Köszönöm. Hajrá Túrkeve!
ami jó jel a következő évre.
Kovács Zoltán volt aki bizonyítani akart és
Ozsváth Attila
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Várjuk az újabb babaképeket e-mailben: ujsagturkeve@gmail.com címre,
vagy személyesen a Művelődési Házba
TÚRKEVE

- INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP
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