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Március 15. a Városházán

„Megszületett, megérkezett, de jó…”
A Kafkaz együttes Földlakó című dalával vette kezdetét 2017. március 18-án a Városháza Dísztermében a 2016-ban született babák
köszöntése. A már hagyományos rendezvényre 69 kisgyermek (33 kislány és 36 kisfiú) és szülei kaptak meghívást.
Kozemcsák Milán, Dr.Nánási Lajos Úti óvodás hangulatos versét követően Vida Tamás polgármester köszöntötte Túrkeve ifjú
polgárait és a megjelenteket, majd ajándékkönyvek és emléklapok átadása következett. A „Baba-köszöntő” az alkalomhoz illően
„gyerekpezsgős” koccintással zárult.
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„Kelj föl és járj, Petőfi Sándor…!”
Nincs rád szüksége a világnak.
S azért a szent fát félretedd.
… Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!...”

A Túrkeve című lap 2016. áprilisi
számában a fenti címmel megjelent írás
utolsó mondata így hangzott: „Ugye jövőre
is fellobban majd a fáklyaláng?”
Fellobbant.
A Túrkevéért Alapítvány felhívására
ünneplőbe öltözött, kokárdát viselő
diákok, felnőttek gyülekeztek március
14-én délután a Kossuth Lajos Általános
Iskola (volt Leányiskola) folyosóján az
iskola névadójának, Kossuth Lajosnak a
plakettje előtt.
A klarinéthangra csönd lett. A hangszert
Simon Éva, az Egressy Béni Zeneiskola
növendéke szólaltatta meg. Arany János
Nemzetőr-dal című 1848 áprilisában írt
versének első sorát játszotta: „Süvegemen
nemzetiszín rózsa…”. A 200 éve született
költő maga is nemzetőrként szolgált a
honvédségben.
A szignált követően a Túrkevéért
Alapítvány kuratóriumi elnöke dr. Szabó
Zoltán köszöntötte a jelenlévőket, majd
két kossuthos, ünneplőbe öltözött kisdiák
Kossuth Lajos beszédének néhány
gondolatát mondta el. A koszorút is ők
helyezték el a plakettnél.Valamennyi
emlékhelyen koszorúzás történt, a
koszorún e szöveg olvasható: „Hálás
emlékezettel városunk ifjúsága”.
A menet ezután a Petőfi Sándor utcában
található Petőfi-emlékhelyre indult. A
szignál elhangzása után a Korda Vince
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
diákjai Petőfi Sándor: A XIX. század költői
című versének e részletét mondták el:

A Széchenyi úton haladtunk tovább. Az
óvoda előtt óvodások, óvónők, szülők
vártak bennünket. Az apróságok verssel,
tánccal köszöntötték az ünnepet, majd
az ablak felett található Arany és Petőfi
szobrocskák alá ők is elhelyezték a
koszorút.
A szomszéd épület – az Egressy Béni
Zeneiskola – falán Vörösmarty Mihály és
Egressy Béni plakettje található. A szignált
követően mi, a jelenlevők együtt mondtuk
el a Szózat első és utolsó versszakát. A
koszorú elhelyezését követően az Egressyplakettnél hangzott fel a szignál, s együtt
énekeltük a Szózatot. A Zeneiskolánál az
iskola növendékei koszorúztak.
A Petőfi Sándor Általános Iskola régi
épületének emeletén a Papi Lajos
szobrászművész-készítette vörösmárvány
Petőfi-szobornál petőfis diákok és
pedagógusok
fogadtak
bennünket.
Felhangzott a szignál, majd az „Emeld
föl fejedet, büszke nép” kezdetű dalt
hallottuk. A koszorú elhelyezése után
az épület előtti Táncsics-szobor előtt
tisztelegtünk. A klarinétszólót követően a
Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola és Óvoda diákjai Táncsics Mihály
munkásságát méltatták, s elhelyezték a
koszorút a szobor talapzatán.
Ekkorra besötétedett. Meggyújtottuk a
fáklyákat, így elindultunk a 48-as parkba.
Ezen az emlékhelyen 43 emlékkő őrzi az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
hőseinek – köztük túrkeveieknek is –

a nevét. A parkot 1998-ban Túrkeve
Város Önkormányzata és a Túrkevéért
Alapítvány létesítette.
A szignált követően itt a Karcagi
Szakképzési Centrum Ványai Ambrus
Gimnáziumának,
Szakgimnáziumának
és Szakközépiskolájának diákjai Babits
Mihály: Petőfi koszorúi című 1923ban – Petőfi Sándor születésének 100.
évfordulóján – írott versét mondták el.
Mottóul e szavakat választotta Babits
Mihály: „Avagy virág vagy te, hazám
ifjúsága?”
A költemény utolsó versszaka így hangzik:
„Avagy virág vagy te? … légy virág, légy
vigasz!
Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz
az Ő ünnepségén:
Koporsó tömlöcét aki elkerülte,
most hazug koszorúk láncait ne tűrje
eleven emlékén!”
A ványaisok koszorúztak. A Túrkevéért
Alapítvány és a Munkáspárt helyi
szervezete nevében is elhelyezték a
tisztelet és emlékezés koszorúit.
Az idei fáklyás felvonulás a 200 éve
született Arany János Nemzetőr-dal című
versének közös éneklésével zárult.Mialatt
a fáklyákat eloltottuk, a másnapi városi
ünnepségre invitáltuk a jelenlévőket.
A Honvédelmi Minisztérium államtitkára
így fogalmazott az idei ünnepségen:
„Március 15-e a fiatalok forradalma volt,
melynek máig szóló üzenete van.”
Köszönöm a jelenlétet a fiataloknak,
a felnőtteknek, a pedagógusoknak, a
szülőknek. Halljuk meg valamennyien
március 15-e máig szóló üzenetét!
Lobbanjon fel jövőre is a fáklyaláng!
Csajbók Ferencné
a Túrkevéért Alapítvány kurátora,
a program szervezője

„Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetéséhez!
Nagy munkát válla az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
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Az esőzsáktól a Karimákig

Nemrég volt a Karimák Zenekar rendkívül jó hangulatú,
lemezbemutató estje a Művelődési Házunkban, melynek
érdekessége az volt, hogy a szövegíró, Monoki Imre túrkevei
születésű. Ebből az alkalomból beszélgetek most vele.
– Kedves Imre, kérlek, mesélj magadról, meddig éltél
Túrkevén, most hol élsz, és mivel foglalkozol?
– Születtem Túrkevén, 1960. 02. 13-án, a város egyik legkisebb
házában éltem, és talán nem véletlen az esőzsák elnevezés,
valószínűnek tartom, hogy az egyik legmélyebb pontja a
településnek. Nekem mindkettő szimbolikus jelentéssel bír,
mert megszállottan hiszek benne, hogy ha megéljük, és egy kis
szerencse is mellénk áll, akkor ez az út, amelyen elindultunk
nagyon messzire viszi a zenekart.
Muszáj egy kicsit bővebben beszélni a gyerekkorról. Szóval
esőzsák, nyáron záporok idején tengerré változott az udvar, az
utca. Az ásott kút az udvarunkon kiöntött, ha otthon voltunk,
akkor az ajtó előtt sepertük folyamatosan a vizet, hogy ne öntse
el a lakást. Aztán az utcán hagyott villanyoszlopokon lehetett
tutajozni. Mókás volt gyereknek, annyi szent. Győri utca 14.
Innen ebből a házból a város legmélyebb pontjáról, szerintem
kicsit, nem is lehetett álmodni. Aztán ahogy az esővizet, úgy az
érdekes embereket is összegyűjtötte az utca. Termelőszövetkezeti
elnökhelyettes, vadász, tojásszedő, szülőotthon vezető és
napszámos, békében, egymást tisztelve, rendezett portákkal élték
az életüket, a hatvanas évek elején. Ha időnként összeszólalkoztak
a szomszédok, az mindig miattunk, a kölykök miatt történt.
Voltunk rendesen, aki lány volt az is fiúsítva lett, mert reggeltől
estig rúgtuk a rongylabdát, a selejt gumilabdát és focit. Ezek aztán
hol az egyik, hol a másik ház veteményesében kötöttek ki, napi 2030 alkalommal, kora tavasztól késő őszig. Szóval agyára mentünk
mindenkinek, volt, aki szó nélkül visszaadta-visszadobta a labdát,
volt, akinek a kerítésén egyszerűen futtából átugrottunk, és ment
minden tovább. Ezen aztán az érintett gyerekes és gyermeknélküli
családok időnként összeszólalkoztak, mi meg büszkék voltunk
a szüleinkre, hogy élesebb helyzetben mindig kiálltak értünk.
Mezítláb és klott gatyában teltek a gyermekévek, önfeledten.
Az utca íratlan törvényei szerint éltünk. Volt egy hierarchia, aki
a magasabb pontján volt az adott napon, vagy helyzetben, az
felelősséggel tartozott a bandáért, a kisebbekért. Tudom, mert én
voltam a legkisebb rámusz. Nem emlékszem, hogy taslival kellett
volna fegyelmezni. Mi nem mentünk nyaranta vidékre a nagyihoz,
nevelt az utca, felfrissített a meleg kút állandóan folyó termálvize,
aláültünk naponta egy-két alkalommal, megszáradtunk és irány
a bokáig érő por. Ha valakinek netán volt cipője, az szépen
levette, azonos feltételek mellett lehetett játszani. Naponta 100150 alkalommal üvöltöttük, hogy góóól. Gondtalan évek, az
első televíziók, a titokban hallgatott Amerika hangja, a recsegő
Szabad Európa rádió, az első táncdalfesztivál, a gimnáziumból
hazafelé ballagó, éneklő, gitározó fiatalok. Később az élőzene a
vendéglőkben, magyar és saját számokat játszó zenekarok. Ez az
a nosztalgikus tárház, ami belém égett, és táplálja a szövegeket.
1993-ban költöztünk el Túrkevéről, innen négy éves budapesti
kitérővel érkeztünk meg Szadára, ahol élünk. Szép falu, békés,
szorgalmas emberek lakják. A régi öregek gyümölcstermő
szent Szadaként becézgetik -méltán- a települést. Rohamosan
nő a lakosság, nagyközségi címmel dicsekedhet. Veresegyház
és Gödöllő között. Itt van a gödöllői dombság legmagasabb
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pontja, a Margita. Itt élt és alkotott, ide vonult vissza Székely
Bertalan. Minden évben megrendezésre kerül a Székely kertben
az emléknap, ahol a műterme áll (Schulek Frigyes építette), mai
napig jeles nap és ünnep, színvonalas programokkal adóznak a
festőóriás emlékének.
Magánvállalkozóként, sínpályás karnisokat készítek méretre,
és üzletkötőként járom Pest megye és környékét. Mindkettőt
szeretem, mert nagyon sokat kell, és lehet kommunikálni.
Akaratlanul is belelátok emberi sorsokba, történetekbe. Nap
végén nem kell kabarét hallgatni otthon, elég csak visszagondolni,
mennyi minden történt, persze nem minden vicces. Aztán
autóvezetés közben gyakran eszembe jut valami, akkor félre állok
és leírom, sok szöveg így született.
– Mióta foglalkozol szövegírással, hogyan kezdődött ez a
tevékenységed?
– Dalszöveget három éve írok. A nagyobbik fiam (két fiunk van)
lakodalmára lett megzenésítve az első három. F. Tóth Trió zenélt.
Amikor egyeztettük a bulit, Lajos eljött, odaadtam neki három
szöveget, és arra kértem, hogy valamelyiket zenésítse meg a
kedvemért. Ő meglepődött, én meg zavarban voltam, mert még
zenész addig nem látta az irományaimat. Aztán a következő
meglepetés az lett, hogy mind a háromra írtak dallamot, és
tombolt a vendégsereg. Nekem is meglepetés volt, hát még nekik!
Innen már nem volt megállás, kiszabadult a szellem a palackból.
Aztán a lakodalom utáni hajnalon eljött a nótázás, a nosztalgiázás
ideje is. Gondoltam egyet és írtam egy magyar nóta szöveget,
kinyomoztam Madarász Katalin címét, és elküldtem a levelet.
Három hónap telt el, már el is feledkeztem a dologról, amikor
egyszer, egy este megcsörrent a telefon: Madarász Katalin vagyokmutatkozott be a hang-, persze felismertem, mert gyerekkorom
óta (megint a gyerekkor) belém égett a jellegzetes kellemes
„kevis” orgánuma. Ültem a fotelben és körbenéztem, hogy hol van
elrejtve a kandi kamera, a mai világban már szédületes dolgokat
össze lehet ollózni. Kati néni folytatta: Imre elolvastam, nagyon
autentikus a szöveg, van-e még ezen kívül, mikor tud eljönni
hozzám? Ültem és elérzékenyültem. Három percet beszélhettünk,
mert mondta, hogy most ismétlik az Onedin családot, és ő annak
idején nem látta. Aztán elmentem hozzá egy albumnyi, 15-20
szöveggel, elolvasta és elkezdte mondani egyenként, ez tetszik,
ez is tetszik és mind tetszik, ezek jók és egyedi „kevi ízük van”.
Imre, magának írni kell, mindegy, hogy mit, nótát, dalt, verset,
amihez hangulata van.
Aztán beszéltünk egy önálló Madarász Katalin albumról, de
ennek a finanszírozására egyelőre nem sikerült, támogatót és
pályázati lehetőséget kellene találni. Tavaly a költészet napján,
Túrkevén, „Énekelt versek”- előadásában, kettőt megzenésített
és elénekelt. Elmesélte a találkozásunkat. A Túrkeve Televízió
indavideó oldalán meghallgatható. A Juhászfesztiválra is hívott
tavaly, el akarta énekelni az egyiket, bevallom erre az alkalomra
írtam, de a közönség az ő produkciójából gyakran kívánság műsort
rendez, pláne Túrkevén, így sajnos nem fért bele a műsorba, pedig
a torkomban dobogott a szívem, hogy majd most következik a
nótám. Írok össze-vissza mindent, az első három- négy szó
beugrik valamiről, és mint amikor a csapot kinyitom, ömlenek
belőlem a szavak, közben egy dallamot hallok általában. Ha
eléneklem, akkor a környezetem kikészül, állítólag képes vagyok
harminc szöveget is ugyanabban a „dallamban” elénekelni. Ezt
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a mai napig nem vagyok hajlandó elismerni. Olyannyira nem,
hogy a telefonomra felénekelem gyakran, és nem értem, hogy
ez másnál miért ugyanaz a dallam. Persze már előre megkérnek,
hogy szépen adjam oda szöveget, és szíveskedjek azt a kevés
dallamot nem kiverni a fejükből. Ilyenkor mindig vérig sértődök,
ami addig tart, ameddig fel nem hívnak, hogy hallgasd meg, kész
a dal. Jó kis nóta lett, mit szólsz hozzá? Hogyan keveredtem a
„könnyűzenébe”, magam sem értem, így alakult, kérdezhették
volna „közöd” ?… tényleg semmi.
Így hát szerintem nem volt veszíteni valóm.
– Hogyan alakult meg a Karimák Zenekar? Mutasd be Őket!
Hogyan keletkezett az első albumotok?
– „Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet
megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és
megvalósítja.” –EinsteinF. Tóth Lajost már említettem, a mai napig nagyon hálás vagyok
neki. Őrzi még a dalaimat, ha olyan rendezvény lesz, ahol
zenélnek, és van rá lehetőség kérjétek meg, hogy játssza el: Sóhajt
a nyár, Rám várt a gyár, Emese, A kis fecske- dalokat. Emesének
egy másik változata az albumunkon is rajta van, a többit szerintem
védd le Lajos, mert szerintem jó kis dalok lettek! Sikerült a feje
tetejére állítanom a dolgokat. Először volt stúdió munka, aztán
album, aztán formáció vendégzenészekkel, és Túrkevére már
Karimák Zenekarként mentünk. Amatőr szövegíró elkezdett
profi zenészeket bombázni a szövegeivel. Három zeneszerző
szerzeményei hallhatók az albumon. Három karakter, három
stílus. Mindegyik öntörvényű, szerintem zseni kategória. Vegyes,
eklektikus stílusok keveredtek, néztek rám, ebből akarsz albumot,
mi lesz a stílusunk, hol és kiknek akarod ezt előadni? Aztán én
is néztem amatőr, bárgyú arccal, és azt mondtam, hogy azoknak,
akikhez tartozom, ahonnan jöttem, ahonnan származom. 40-50 és
bármilyen korosztálynak, aki szeretne kulturáltan szórakozni, élő,
nosztalgikus jellegű zenére. Nem akarunk senkit sem utánozni,
és az sem baj, ha vegyes a stílus, nekem így tetszik. Szerintem
Szadán és Túrkevén sem volt olyan, akinek egyformán tetszett
minden dal (rajtam kívül), de abban bízok, és ezt tapasztaltam,
hogy olyan sem volt, aki csalódottan távozott volna. (Már ezerszer
meghallgattam, és mindet vállalom.)
A Zenekar tagjai: két jazz zenész: Ákos György- billentyű,
Vörös Attila- szaxofon- klarinét. Egy operett-opera területen
pallérozódott énekes: Tóthfalvi László. Egy „rock bölény”
Gönczy László- gitár. (Részletesebb bemutatásukat a Facebookra
felraktam a túrkevei koncert előtt).
– Milyen terveitek vannak?
– Sokadjára mondom el, hogy gyerekkoromban, ezért elnézést
kérek, de most megint egy fontos rész következik. Ifjúsági
sakkozó voltam. (1973 vagy 1974-ben megnyertem a Túrkeve
városi úttörő bajnokságot.) Büszke vagyok rá, pedig szerencsém
volt, nálam jobb ellenfelet győztem le, mert megnyert játszmában,
döntő pillanatban hibázott. Sem előtte, sem utána nem nyertem
ellene. A lényeg, hogy a gyerekek, akik alig érik fel az asztalt,
három- négy lépést képesek előre megtervezni. Sakktudásból
felejt mindenki, de ezt a képességet (áldás és átok,) cipeli
mindenki magával, amíg tudatánál van. Szinte mindig a gyors
döntéseket szeretem, de egy albumkészítésnek, a fellépések
megtervezésének sorja van, csak lépésről lépésre lehet haladni. A
cél nagyon egyszerű, el kell juttatni a dalainkat, azokhoz, akiknek
szántuk. Szadán és Túrkevén tartottunk ingyenes lemezbemutató
koncertet. Ezért kalapoltam, kértem és kaptam támogatást, mert
profi zenészek ingyen nem tudnak fellépni (én nem kértem, és
nem is fogadtam el ezért egy fillért sem). Jól sikerült mindkettő,
szerintem közönség- közeli volt, vendégül láttunk mindenkit a
koncert végén. Egymásra talált a zenekar és a közönség. Hálásak
vagyunk a 2111 Szada- újság főszerkesztőjének, aki egy nagyon
szép, korrekt cikket írt a fellépésünkről. A Túrkeve Televízió
készített videót, sok pozitív visszajelzést kaptunk a közönségtől.
Hálás vagyok, hogy a Túrkeve újságban lehetőséget kaptam,
beszélhettem magunkról, és még egyszer megköszönhetem
Túrkevének, a Madarász Károly Művelődési Háznak, neked és
a munkatársaidnak, az önzetlen, lelkes és profi segítséget. Most
nem szabad, nem lehet hátra dőlni és mindenkire szükségünk
van, minden tárgyi, kapcsolati tőkére, mert nem tudok jelenleg
hasonló zenekart, aki saját számokat élőben adjon elő. Mindenkit
megkérek, akinek módjában áll, vigye jó hírünket, kérje meg
a települése vezetőit –rendezvényszervezőit, hogy hallgassa.

Nézze meg a videó mixet, ami a túrkevei koncertről készült, és
segítsen bennünket abban, hogy fellépési lehetőséget kapjunk,
hogy bemutathassuk a szerzeményeinket! Fesztiválok országa
vagyunk, nagyon sok rendezvény indul a szabadtéri időszakban.
Útra és tettre készek vagyunk. Készülőben van egy prospektus a
zenekarról, amit szándékunk szerint az ország minden művelődési
intézményébe elküldünk. Pályázunk az NKA- nál belföldi és
határon túli magyar lakta területeken való fellépésre, hangfelvétel
készítésre. Koncertszervezésre egyébként magán személy és
intézmény is pályázhat 04. 11- ig. Szeretnénk 2-3 új, pörgős,
fesztiválos dalt készíteni néhány héten belül. Két, őrült, motoros
barátom kérésére írtam egy Motoros nóta szöveget, szerintem
nagyon szép, és remélem lendületes dal lesz belőle. Már György
Ákosnál van, tetszik neki a szöveg, ha kész lesz vele, biztos, hogy
sokan fogják együtt énekelni Tóthfalvi Lacival!
A Karimák zenekar jelentése:
Megterveztem (megálmodtam) a Karimák logót:
Középen a láng-a szenvedély –a lelkesedés (ami bennünk van).
Három karima veszi körbe (mint a régi sparhelteken, ha kivetted a
legkisebbet a közepén, akkor láttad a tüzet, a lángot).
Az első, belső karima ezüstszínű (a korunkra utal, ezüst kor 50-60
évesek vagyunk).
A következő karima a kék égbolt, a csillagok (sok múlik a sorsonszerencsén).
A külső karima aranyszínű (ha az előbbiek összeadódnak lehet
egy szép időszaka a zenekarnak).
Szerintem zárjuk a beszélgetést a Karimák Zenekar névadó
dalszövegével, aminek az ősbemutatója Túrkevén volt 2017. 03.
12- én.

KARIMÁK
Talált a porban egy furcsa láncot.
Kopott medálján egy dupla ká volt.
Lángolt a betű egymásnak háttal.
Körbe véve izzó karimákkal.
Vésett betűk a szivárványba.
Csillagképek egy körbe zárva.
Tizenkét betű titkokat rejtve.
Egymásba fut a végtelenbe.
Karimák óvják a tüzet, a lángot.
Az éltető fényt, a csodát, az álmot.
Rejtett üzenet kódolt jelekben.
Csillagtérkép a végtelenben.
Talált a porban egy furcsa láncot.
Kopott medálján egy dupla ká volt
Nyakába tette bőrébe égett.
Őrzi a lángot, a csillagképet.
– Köszönöm a beszélgetést. Gratulálunk nektek, nagyon jó
visszhangja volt a koncertnek, az élőzene varázsa mindenkit
elragadott. Kívánjuk, hogy legyen lehetőségetek sok helyen
bemutatkozni! Még Túrkevén is biztos, hogy találkozni fogunk
veletek! Az esőcsepp is kivájja a követ, - tartja a mondás- az
akarat és a kitartás meghozza az eredményeket. Nagy utat tettél
meg az esőzsáktól a Karimákig, de biztos vagyok benne, hogy ez
nem a véletlen műve volt.
Kovács István
A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
igazgatója
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ARANY SLAM

Nemrég keresett meg bennünket Cseke
Sándor
a nagyszalontai
MIDESZ
vezetője, hogy a 2017-es Arany János év
alkalmából, a költő műveihez kapcsolódó
SLAM POETRY versenyt hirdetnek,
amelyhez szívesen várják a túrkevei fiatal
résztvevőket is.
A felhívás szövege alapján:
Az ARANY SLAM fő célja Arany János
munkásságának a népszerűsítése fiatalok
körében, úgy, hogy aktívan bevonjuk
őket. Modern stílusok segítségével

ismertetjük meg Arany műveit, úgy,
hogy a nyelvezetet megváltoztathatják, a
tartalom és a fő mondanivaló változatlan
marad. Az így létrejött alkotásokat
internetes úton, nyomtatott kiadványban
és élő előadások során népszerűsítjük.
Romániai és magyarországi helyszíneken
szervezünk ARANY SLAM esteket,
ahol, a legjobb produkciókat díjazzuk. A
helyszínek várhatóan: Szeged, Túrkeve,
Debrecen, Nagyvárad és Nagyszalonta.
Ehhez kapcsolódva benyújtottak egy
pályázatot is.
Egy kis segítség: Mi is az a SLAM
POETRY?
„A slam poetry egy előadó költészeti
verseny, amely csakis szóban és leginkább
élőben hatásos.
A Slam Poetry a múlt század nyolcvanas
éveinek közepén jelent meg, mint
önálló előadói műfaj, a Spoken Word
versengő formájaként, Marc Kelly Smith
(„Slampapi”) kezdeményezésére. Ez egy
modern költészeti stílus, amely csakis
szóban és leginkább élőben hatásos.
Nem versfelolvasás, mert első hallásra
is érthető a szöveg és többnyire fejből
mondják, színpadi elemekkel tarkítva.
Nem színházi előadás, mert nincs előzetes
forgatókönyv, bárki felmehet a színpadra.
Nem rap, mert nincs alatta zene és nem is
szükséges a kötött ütemes lüktetés.
Kicsit mégis rap, mert az utca nyelvén

szól, aktuális témákról, hétköznapi
emberektől, hétköznapi embereknek.
Kicsit mégis színház, mert az egyes versek
előre megtervezettek,
begyakoroltak
és az előadók a szavakon kívül egész
testüket is bevethetik. Kicsit mégis vers,
mert többnyire van benne rím, hasonlat,
metafora és egyéb költészeti elemek.
Ez egy kötetlen stílus, amiben az egyetlen
szabály, hogy a slammernek három
perce van a színpadon a szavalásra, hogy
érveljen, meggyőzzön, megnevettessen,
szórakoztasson, elgondolkodtasson és
sikert arasson!” ( http://slampoetry.hu/miaz-a-slam-poetry/)
Szóval, kedves fiatalok, aki most kedvet
kapott a feladathoz, vegye elő Arany János
verseit és gondolja át újra, lazán, szabadon,
készítsen belőle egy slam- et! Ha elegendő
jelentkező lesz, a nyár végén, Túrkevén
is rendezünk egy slam poetry versenyt,
amely után a legjobbak továbbjutnak a
nagyszalontai rendezvényre.
Az elkészült írásokat várjuk e-mail
címünkre: tkvmhaz@vipmail.hu
(Névvel, lakcímmel, telefonszámmal,
életkorral kiegészítve).
Kovács István
A Madarász Károly Művelődési Ház
és Városi Könyvtár igazgatója

Újabb kapcsolatépítés és
tanyalátogatások külföldön
Tanyafejlesztési pályázatunk keretében egyesületünk néhány tagja
a Vajdaságba látogatott el, további tanya látogatásokra. Az öt nap
során több mint 20 tanyát látogattunk meg, ahol megismerhettük
a lakosság alapvető problémáit, láthattunk jól működő
gyakorlatokat. A mezőgazdaság nagy részét a délvidéki gazdák
munkája biztosítja. A déli országrész klímája nagyon kedvező
a zöldség -, gyümölcs-, ill. szőlőtermesztés szempontjából. A
mezőgazdasági területek nagyobb részében szántóföldi zöldség
(sárgarépa, fehérrépa, hagyma, burgonya, káposzta 240.000M ha)
és gyümölcs (160.000 M ha) termesztés a jelentős.
Egyesületünk ezalatt a pár nap alatt sikeresen új kapcsolatokat
teremtett több civil szervezettel. Megismerkedhettünk
a Bácsfeketehegyen dolgozó Gazdakör Mezőgazdászok
Egyesületének vezetőjével Orosz Kálmánnal. Az egyesület széles
körben nyújt segítséget, szakelőadások, képzések, rendezvények,
versenyek és további hasznos módon a mezőgazdaságról,
kézművesiparról, turizmusról és vendéglátásról egyaránt. A
Temerini Kertbarátkörrel képviseletében Snejder Sándorral
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sikerült felvenni a kapcsolatot, mely egyesület tagjai között
vannak borászok, gyümölcs- és virág termelők, kertészek,
mezőgazdászok. Ezen idő alatt a Vajdasági Agráregyesületek
Szövetségének munkájába is bepillantást nyertünk.
A Vajdasági látogatás során ismét bővítettük ismereteinket a
sikeres projekt megvalósítás érdekében.
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KVAMI hírek

VII. Hegyfoky Kabos Emlékverseny
2017. február 12-13-án a Keviföld Alapítvány és a Korda
Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében Hegyfoky Kabos római katolikus
plébános, éghajlatkutató halálának 98. évfordulójára emlékezve
hetedik alkalommal került megrendezésre az emlékünnepség.
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 helyeztek el Hegyfoky
Kabos templomkertben lévő sírjánál.
Másnap, hétfőn délután városi szavalóversenyt és vetélkedőt
szerveztek a Művészeti Iskolában. A VII. Hegyfoky Kabos városi
szavalóversenyre alsós korosztályban idén 65 gyermek adta le
nevezését. A verseny minősítő jellegű volt, azaz többen kaphattak

arany-, ezüst- vagy bronzminősítést. A versenyt háromtagú
zsűri értékelte. A minősítettek Sudár Anette által készített érmet
kaptak, melyet a zsűri elnöke akasztott a tanulók nyakába. Akik a
minősítést nem érték el, oklevéldíjazásban részesültek.
A felső tagozatos és középiskolás tanulók részére vetélkedőt
hirdettek a szervezők, melyre felső tagozaton és a középiskolából
is 5-5 csapat adta le nevezését. A vetélkedő első három helyezést
elért csapata Sudár Anette által készített érmet, valamint a Nimfea
Természetvédelmi Egyesület által felajánlott kiadványokból
összeállított ajándékcsomagot kapott. De a többi csapat sem tért
haza üres kézzel.
A szervezők jövőre is várják a kedves szavalni és vetélkedni
vágyó fiatalokat nagy szeretettel.

Korda Bál
2017.február 25-én a Keviföld Alapítvány és a Korda Vince
Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Művészeti Iskola által rendezett Korda Bál nyitotta meg a báli
szezont városunkban.
Nagyné Bedő Ildikó, az est háziasszonya, köszöntötte a
vendégeket, majd Vida Tamás polgármester úr és Kézsmárki János
igazgatóhelyettes úr mondtak köszöntő beszédet. Ezt követőena
társastánc és néptánc tanszak tanulóinak műsora következett,
melyben a túrkevei táncos palánták mellett a kisújszállási és
kenderesi növendékek is bemutatkoztak. A képzőművész tanszak

tanulói egy kisebb kiállítással mutatták be alkotásaikat. A bál
vacsorával, majd hajnalig tartó táncos mulatsággal folytatódott.
A talpalávalót a Nothing Zenekar szolgáltatta. Éjfélkor értékes
tombolatárgyak kerültek kisorsolásra.A bál bevételét a tanulók
támogatására és eszközök, jelmezek beszerzésére fordítják majd.
A bál szervezői ezúton is köszönetüket fejezik a KSZC Ványai
Ambrus Gimnázium vezetőségének és dolgozóinak, a Túrkevei
Tűzoltóság önkénteseinek és Sörös Tibor parancsnok úrnak, a
Nimfea Természetvédelmi Egyesületnek, a Túrkevei Református
Egyházközségnek, valamint minden kedves támogatónak.

A Művészeti Iskola tanulóinak sikerei
A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték
Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészet tanszakának tanulói
közül Nádudvari Lilla első, Ratkai Réka pedig harmadik helyezést
ért el a XIII. Balog János nagykunsági-nagy-sárréti tájökológiai
konferencia rajzpályázatán. A tanulókat Molnár Magdolna
tanárnő készítette fel. Ezúton is szívből gratulálunk nekik.
Iskolánk társastánc és néptánc tanszakának növendékei 2017.
március 19-én, a Nyíregyházán megrendezésre kerülő V.
Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon szerepeltek igen
eredményesen!
A túrkevei társastánc tanszak Charleston formációja bronz,
a kisújszállási társastánc tanszak Angolkeringő formációja
aranyminősítést érdemelt ki a zsűri értékelése alapján. Kézsmárki
János, társastánc pedagógus pedig koreográfusi különdíjban
részesült.
A túrkevei és kenderesi néptánc csoportunk tanulói Domaházi
táncokat előadva ezüstminősítést szereztek. A kenderesi

növendékek Mezőségi koreográfiája szintén ezüstminősítést
kapott. Néptánc tanszakunk tanulói közül duó kategóriában:
Győrfi Imola & Tarnóczi Noémi bronz,
Kun András & Kiss Judit ezüst,
Farkas Viktória & Körmös Renáta ezüst,
Hangyási Dávid & Körmös Enikő ezüstminősítést nyert.
Hangyási Dávid szóló kategóriában pedig még egy aranyminősítést
is bezsebelt.
A gyerekeket Ruscsák-Szász Andrea tanárnő készítette fel. Ezúton
is szívből gratulálunk tanulóinknak, és felkészítő tanáraiknak.
Ezúton is köszönjük a sok-sok segítséget Katona Enikőnek,
a szép ruhákat Kalmár Istvánné Erzsike néninek, a gyönyörű
hajakat Kovács Arankának, a csillogó sminkeket Piroskáné
Kun Emíliának és Körmös Enikőnek valamint minden kedves
szülőnek a támogatást!
További szép sikereket kívánunk mindenkinek!
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„Milyen szép a világ!” – Chorda-bál 2017.

A Chorda kórus 2017. március 18-án a Madarász Károly
Művelődési Házban nagy sikerű vacsorával egybekötött önálló
estet szervezett „Milyen szép a világ!”címmel. A műsorban híres
régi és kevésbé régi magyar és külföldi filmslágerek hangzottak
fel a közönség és a kórus örömére. Elfogadták a felkérést a vendég
fellépők is, akik egyéni produkciójukkal színesítették az estet:
az Egres Kis Lajos néptánccsoport, Simon Évike, Nagy Dóra
Ildikó és Finta Zoltán. Nagyon hangulatos, kellemes estét töltött
együtt a Chorda kórus az őket megtisztelő kedves vendégekkel,
az előadásban elhangzó filmcímekkel feldíszített nagyteremben.
A múltidézés nem csak a zene szárnyán valósult meg, egy- egy
felcsendülő ismert dallam kapcsán, hanem részleteket lehetett
látni a zenés műsor közben azokból a filmekből, amelyekből

válogattunk főcím- és betétdalokat: Jó reggelt, Vietnám! Volt
egyszer egy Vadnyugat, S.O.S. Szerelem, Titanic, Hair, Mamma
mia, Meseautó…
A báli hangulathoz a zenét Szabó Sándor és Janó Vali kisújszállási
ének-zene tanárok szolgáltatták.
Nagyon köszönjük a tombolatárgyat felajánlók segítő
közreműködését! Nagyon szép, értékes felajánlásokat kaptunk!
A sok gratuláción felbuzdulva eldöntöttük, hogy hamarosan még
egyszer előadjuk a műsorunkat. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk! Az időpontról és helyszínről értesítést küldünk a Túrkeve
újság hasábjain!
A Chorda kórus nevében: Nagyné Bedő Ildikó

Keserédes éveim…
A Kevi Érdeklődők Klubja, a
KÉK, meghívására ellátogatott
Túrkevére március 13-án, a
98 éves Dr. Bálint György, a
mindenki Gyuri bácsija, Bálint
gazda. Zsúfolásig megtelt a
Madarász Károly Művelődési
Ház
kisterme.
Szerencsére
nagyon sokan kíváncsiak voltak
a hiteles kertészeti tanácsairól a
Magyar Televízióból, rádióból és
újságokból ismert Bálint gazdára.
A
jelenlévők
legnagyobb
meglepetésére azonban Gyuri
bácsi az előadásában nem
a kertészkedésről beszélt 2
órán keresztül, hanem Iványi
Miklóssal, a Lesly Könyvkiadó
tulajdonosával, az érdekes és
tanulságos gyermekkort, a családi
gyökereket,
elgondolkodtató
példákat tárták elénk rendkívül
lelkesen, élvezetes stílusban.
Hihetetlenül tanulságos volt, hogy
a XX. század nagy viharait megélt,
sok keserűséget, borzalmat átélt
Dr. Bálint György még rendkívül
aktív. Több mint 35 könyvet adott
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ki eddig, szakmait és önéletrajzit
egyaránt, de még mindig van,
amit nem írt ki magából. Jelenleg
is van darabban írása.
Köszönjük
Gyuri
bácsinak,
a családjának, a barátainak,
hogy eljött Túrkevére, vállalta
a több órás utazást. Megtisztelt
Bennünket
személyes
jelenlétével. Külön köszönet, hogy
városunkból felkészülve érkezett.
Kitért az első termelőszövetkezeti
múltra,a korábban országos hírű
juhászatra.
Hozott magával a Keserédes
éveim című önéletrajzi írásból,
melyből ajándékozott a kiadó
a Városi könyvtárnak is, így el
lehet olvasni, ki lehet kölcsönözni
a könyvet.
Engedjék meg, hogy a kedves
vendégünk által idézett XIII.
századi filozófus, Aquinói Szent
Tamás gondolataival búcsúzzam:
„Senki nem tud igazán örülni, ha
nincs benne szeretet.”
Nagyné Bedő Ildikó
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Futballtörténelmünk Túrkeve: A 90 %

Az
egymást
követő
generációk
születő fiúgyermekeiben az idők során
genetikailag kódolt, a többieknél jobbnak
lenni akaró, versengő ösztönök alakultak
ki. A számtalan vetélkedő mód közül
az elmúlt száz évben a legnagyobb
tömegeket megmozgató sportág a futball
lett. Ez városunkban isígy történt. Ássunk
e sportág mélyére egy kicsit jobbanmaradva a túrkevei fiatal fiú gyerekek,
majd később a belőlük szerveződő felnőtt
férfi labdarúgóinknál- és nézzük meg, a
futball révén milyenerők, körülmények
formálták alakították sorsukat.
A tőlük idősebb társak vagy már a
felnőttek által művelt focivarázs láttán,
a srácok nyolc-tíz éves korukban
találkoznak először a labdarúgással, és
abban a pillanatban el is kezdődik, tervek,
álmok szövögetése. Erre minden fiú felnőtt
korában is nagyon jól emlékezik, hiszen
azonnal híres,gólokat rugó, a közönség által
csodált focisták szerettek volna lenni. 1945
előtt a körülmények még nem engedték
meg, de később a futballsport is egyre
szervezettebb lett. Lassan elkezdődött az
úttörő, ma U10 (Under 10-10 év alatti) a
serdülő, ma U13 (Under 13-13 év alatti)
és az ifjúsági (ifi),ma U15 (Under 1515év alatti) korosztályok működése. Így
történt meg az, hogy városunkban 1960tól jelenhettek meg fociedzéseken az előbb
említett álmokat szövögető nyolc-tíz éves
futballista csemeték, akik nem is sejtették
még ekkor, milyen megpróbáltatásoknak
néznek elébe.
Ugyanis a futballsport, az első edzésen
megmutatja
szigorú,
de
életszerű
alaptörvényeit. A gyerekek, még erről
mit sem tudva, már ott, akkor játszva, a
nagybetűs élet szabályait akaratlanul is
elkezdik tanulni, amit majd életük végéig
gyakorolhatnak, ha sikeres becsületes
emberekké szeretnének válni.
Stecz Pista bácsi, Pápai Karcsi bácsi,
Márki Gabi bácsi, mit is tanított ezen az
első foglalkozáson?
Ettől az edzéstől kezdve a túrkevei
focicsapat tagja vagy. Tanulság: a sors
bárhová vezérel, az ottani közösséghez
kell igazodni, oda fogsz tartozni.
A futball társasjáték. Tanulság: bármilyen

közösségben élsz majd, ott viselkedni,
beilleszkedni kell.
Szorgalmasan kitartóan kell edzeni.
Tanulság: egész életedben keményen
becsületesen kell dolgozni, a békés sikeres
együttműködés és megélhetés érdekében.
Lehetne még sok példát említeni, de
inkább folytatom.
Az idő múlásával különböző okok miatt
sok minden megváltozik.
A generációkról generációkra ismétlődő
néhány ok.
Ha az edzéseket elkezdő gyerekek
arányát 100 %-nak vesszük, akkor az
úttörőből (U10) a serdülő korosztályig
(U13) eljutó társaság aránya már csak 80
%. Fizikum, szorgalom, kitartás hiánya
miatt lemorzsolódás, mégis életük végéig
a tudatukban marad, „ott voltam”. Ekkor
élesedik még jobban a küzdelem, mert az
ifjúsági (U 15) csapathoz tartozásnak már
komoly erőnlét, illetve tehetség szükséges,
így ekkor már csak 30% harcol kitartóan
az ifi korszak végéig.
Az álmok megvalósítása viszont ekkor
kerül végleg veszélybe, mert a híres,
gólokat rugó, a közönség által csodált
focistákká válás lehetőségét, a felnőtt
csapatba kerülés elé még több akadály
gördül. Például:
Ekkorra már a játékos megérett a megfelelő
önkritikára és értékelisaját labdarúgó
képességeit. Itt, már ha úgy érzi, önként
mond le a foci pályafutás folytatásáról.
Sokan a munka vagy továbbtanulás
miatt nagyobb városba költözve az ottani
magasabb sportosztály követelményeit
nem érik el, nem folytatják a labdarúgást,
vagy más irányú hobbit választanak.Az
okokat lehetne még itt is tovább sorolni,
de még csak egyet, tőlünk független és
kegyetlen tényt említek.
Egy kis város futballcsapata tizenegy és
néhány cserejátékosból áll. De a kibővített
létszám se több 18-20 játékosnál, ami
azután végleg döntésre kényszeríti a
kezdeti úttörőcsapat (U 8-10) legkitartóbb
játékosait is.Vagyis, saját környezetében
nem lehet mindenki futballsztár. Nem
juthat mindenki a városi focicsapat
keretébe.
Így tehát a felnövekvő generációk fiú

futballistáinak csak 10 %-ának sikerül,
kisebb nagyobb sikerekkel, valóra váltani
gyermekkori álmait, 90 %-nak nem.
Azonban semmi baj! Akik e történetnek
részesei
voltak,
természetesen
családtagjaik ismég a szurkolók is tudják
azt, hogy egy életre szóló emléket jelentő
kalandban volt részük, még ha csak az
úttörő, serdülő, esetleg az ifi korosztályban
való szereplésig jutottak is el. A futball
segítségével még jobban megismerhették
az élet törvényszerűségeit! Az ott
elvégzett
fantasztikus
edzésmunka
pedig maradandó alapozást adott az
egészségükhöz,
és emberi tartástönbizalmat adott elkövetkező életükhöz.
Míg az előbb említett 10%, álmaik sikeres
megvalósítása mellett még a rivaldafény
felemelő érzését is megtapasztalhatták,
addig a 90%-ot képviselő „közkatonáknak”
a Futballtörténelmünk
Túrkeve c.
dokumentumfilm II. része fog emléket
állítani.
Előtte azonban, az 1960-as éveket,
időmetszetként bemutató kisfilmben egy
ilyen, az ifi csapatig eljutó volt túrkevei
labdarúgó történetét ismerhetjük meg,
aki a 90 %-hoz tartozva minden örömteli,
fájdalmas lépcsőfokot megjárt. Nem lett
belőle híres futballista, mert városunkban
más szórakoztató hobbit választott. A
mai napig biztos sokan emlékeznek még
az 1960-as évek egyik sikeres túrkevei
zenekara, a Mystic 68 basszusgitárosára. A
nagybetűs életbe kikerülve a futballsport
törvényeit követve élt, tanult dolgozott és
gyógyszerészként a doktori fokozatig jutott
el. Emellett vegyészmérnökként, műszeres
analitikai szakmérnöki, továbbá felsőfokú
MBA (Master of Business Administration)
üzleti menedzseri végzettsége van. Boldog
családot alapított, gyermeke született. A
filmből megtudhatjuk azt is, hogy mint
Túrkevéből elszármazott szívében örökre
őrzött honvággyal, büszkén gondol vissza
rövid túrkevei focipályafutására, és a
mai napig szeretettel őrzi bizonyítékként
az egyetlen, ifjúsági kupát nyert csapata
fotóját. Ő, Dr. Szoboszlai Sándor, a képen
szereplő még élő játékostársaival máig
tartja a kapcsolatot, és hazalátogatva
Kevibe,a fürdő Wellness környezetében
elevenítik fel a hajdan volt harcos időket.
Akinek módjában áll a Túrkeve Televízió
műsorába betekinteni, sok szeretettel
ajánlom, nézze meg ezt az őszinte
visszaemlékezést bemutató filmet, mert
sok mindenki magára ismerhet. A film
címe, Futballtörténelmünk Túrkeve. Dr.
Szoboszlai Sándor emlékei 2016.
Az újságcikk engedélyezésére írt levelemre
annyit válaszolt. Józsi, hétvégén, a
strandon találkozunk!
Bartha József
A filmek elérhetőek a

www.turkevetv.hu weboldalon is!
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XIX. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL - Főzőverseny felhívás
Túrkeve, 2017. május 20- 21.
(szombat-vasárnap)
Tájékoztató és versenykiírás főzők részére
A Kevi Juhászfesztivál keretében ismét megrendezésre kerül a
nagyszabású, hagyományos főzőverseny, az alábbi kategóriákban:
1. Kevi birkapaprikásfőző verseny:
2017. május 20. szombat 7.30 – 11.30 óra
Ezen a napon a túrkevei hagyományoknak megfelelően (perzselt
fej és láb felhasználásával) készül a birkapaprikás.
2. Kunsági birkapörköltfőző verseny:
2017. május 21. vasárnap 7.30 – 11.30 óra
Ezen a napon bármely tájegység vagy település hagyományainak
megfelelően el lehet készíteni a birkapörköltet vagy birkapaprikást.
(karcagi öntöttvas lábas használata, birkapacal hozzáadása, stb.)
3. „Kunsági ízek” hagyományos népi ételek versenye
Mindkét napon 7.30 – 11.30 óra
Bográcsban vagy szabadtűzön elkészíthető – egyszerű – ételek
versenye
4. „Szíveslátás-vendéglátás” – a tálalás, megjelenés
(főzőhely kinézete, főzők öltözete), asztalterítés versenyeMindkét napon: május 20- 21-én 11-12 óráig.
Ez a versenyszám a főzőversenyekkel párhuzamosan zajlik.
A verseny ideje: 2017. május 20- 21. 7.30 – 11.30 óráig
A verseny helye: Túrkeve, Piactér
A zsűri mindkét napon értékel
Eredményhirdetés:
2017. május 20-án szombat 14.00 órakor,
2016.május 21-én, vasárnap 14.00 órakor
Helye: Nagyszínpad- Petőfi tér
Díjazás:
1. KEVI BIRKAPAPRIKÁSFŐZŐ VERSENY (szombat)
3 db „Túrkeve arany fokozatú birkafőzője”- elismerés
oklevél, ajándéktárgy, érem és 10-10-10 ezer Ft pénzdíjazás a
3A Takarékszövetkezet felajánlásával
A zsűri értékelése szerint az Aranyfokozatú főzők közül
a legjobb túrkevei birkapaprikás főző az Andromeda
Travel Utazási Iroda- felajánlásában díjmentesen, 7 éjszakás,
görögországi szállásfelajánlást kap az autentikus hangulatú,
tengerparti Makrygialos nyaralóhelyre, az idei nyárra, 3 fős
stúdiós elhelyezéssel.
3 db „Túrkeve ezüst fokozatú birkafőzője”- elismerés:
oklevél, ajándéktárgy, érem
3 db „Túrkeve bronz fokozatú birkafőzője”- elismerés:
oklevél, ajándéktárgy, érem
Különdíjak- a felajánlások alapján
2. KUNSÁGI BIRKAPÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY (vasárnap)
3 db „Arany fokozatú kunsági birkapörkölt főző” elismerés
oklevél, ajándéktárgy, érem és 10-10-10 ezer Ft pénzdíjazás a
3A Takarékszövetkezet felajánlásával
A zsűri értékelése szerint az Aranyfokozatú főzők közül a
legjobb kunsági birkapörkölt főző az Andromeda Travel
felajánlásában díjmentesen, 7 éjszakás,
Utazási Irodagörögországi szállásfelajánlást kap az autentikus hangulatú,
tengerparti Makrygialos nyaralóhelyre, az idei nyárra, 3 fős
stúdiós elhelyezéssel.
3 db „Ezüst fokozatú kunsági birkapörkölt főző” elismerés:
oklevél, ajándéktárgy, érem
3 db „Bronz fokozatú kunsági birkapörkölt főző”- elismerés:
oklevél, ajándéktárgy, érem
Különdíjak- a felajánlások alapján
3. „KUNSÁGI ÍZEK” HAGYOMÁNYOS NÉPI ÉTELEK
VERSENYE (mindkét napon)
I- III. helyezett: oklevél, ajándék, érem
Különdíjak- a felajánlások alapján
4. „SZIVESLÁTÁS, VENDÉGLÁTÁS” (mindkét napon)
I. helyezett- oklevél, ajándék
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Feltételek:
•Az ételeket szakértő (mesterszakács) zsűri a hagyományoknak
megfelelően „titkosan” értékeli.
•A zsűrizést a versenyzők közül kisorsolt három fő megtekintheti
mindkét nap.
Szándékát jelezze a nevezési lapon! (zsűrizés: 12-14 óra között.)
•A főzést tetszés szerint fával, vagy gázzal lehet végezni.
•Valamennyi kellékről (alapanyag, eszköz stb.) a versenyzőnek
kell gondoskodnia.
•A felhasznált hús alapanyagról a versenyzőnek számlával vagy
állatorvosi igazolással kell rendelkezni.
•Saját vágású birka esetén a hulladék elhelyezéséről kérjük,
hozzanak igazolást a Gyepmesteri telepről. A túrkevei gyepmesteri
telepen a juhászfesztivál előtti 2 hétben a birkavágásból származó
hulladék elhelyezése ingyenes.
•A versenyzőknek az ételeket mindkét napon 11.30 órára kell
elkészíteni.
•Figyelem! A versenyre nevezettek részére – regisztráláskor az
ételeknek – edényt biztosítunk.
•11.30- 12. óra között az ételeket a zsűri a főzés helyszínén veszi
át (Értékelés titkosan a Granáriumban).
•A verseny tisztasága érdekében az ételeket előre kiszedni nem
lehet! Csak a zsűri előtt a versenyző sorszáma szerinti edényből
kiszedett étel versenyez!
•A főzéshez vizet a kijelölt, bevizsgált csapból lehet vételezni.
(Liget feljárónál található.)
•A főzésnél a higiénés szabályokat, követelményeket be kell
tartani. (Pl. előkészítő asztal, ételek, alapanyagok takarása,
hűtése, főzők kötény, stb.)
•Amennyiben a megfelelő birkahús beszerzése gondot
jelentene, figyelmébe ajánlunk egy lehetőséget, mely
szerint Kovács Károly (Túrkeve) vállalkozónál május 6-ig
megrendelhető, megfelelő orvosi igazolással 1.300 Ft/kg-os
áron. Tel: 06- 20/981-4529
A nevezést a jelentkezési lap alapján személyesen, levélként
vagy e-mailben május 10-ig kell leadni.
A helypénz befizetésének határideje: 2017. május 15.
Amelyet, átutalással vagy a kiküldött csekken kérjük előre
befizetni!
Részvételi díj:
Birkapörkölt, birkapaprikás: 3.500 Ft- bográcsonként
„Kunsági ízek”- népi ételek: 2.000 Ft- bográcsra/edényre
A kiosztható helyek korlátozott száma miatt, csak az előre
befizetőknek tudjuk biztosítani a főzőhelyet!
Helykijelölés: május 19. péntek 15 órától.
A jelentkezés leadásának helye:
Madarász Károly Művelődési Ház
Cím: 5420. Túrkeve, Táncsics M. 16.
Petőné Fábián Erzsébet
Telefon: 06-30- 861- 7243
e-mail: juhaszfesztival.vasarozok@gmail.com
A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet a fenti
telefonszámon. Várjuk jelentkezésüket!
A jelentkezési lap kérhető a Művelődési Házban (Túrkeve,
Táncsics u. 16.) vagy letölthető a honlapunkról: http://www.
kevijuhaszfesztival.com
A rendezvény szombat reggel 6 órától- 01 óráig,
vasárnap 6- 23 óráig tart.
A fesztivál területén, pénteken 20 órától
biztonsági szolgálat járőrözik.
Sikeres versenyzést, kellemes gasztronómiai élményéket és
időtöltést kívánunk mindenkinek a
XIX. Kevi Juhászfesztiválon!
A rendezőbizottság nevében: Vida Tamás, Polgármester
Tóth Lajos, Nagykunkapitány, A főzőverseny védnöke
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Tolle, lege

Két gyönyörű könyv van előttem; mind a kettőt Sallai Károlyné
Benedek Katalin szerkesztette és adta közre a túrkeveieknek.
Az 1956-os forradalom évfordulójára jelent meg az
Értünk szenvedtek, nem feledhetjük őket! / Vallomások,
visszaemlékezések az ötvenes évekből és a forradalom idejéből/
c. kötet.
A másik könyv az Akikért még a harang se szólt- a Túrkevéről
Oroszországba elhurcoltak, az egykori leventék, frontharcos
katonákból lett hadifoglyok és „málenkij robotos” áldozatok
emlékére, második, bővített, átdolgozott kötet.
Mind a két könyv külsőségében, kiadásában míves, belső
szerkesztése gyönyörű. A benne megjelenő idézetek körülfogják,
óvják a történeteket. Nagyon szomorú mind a két kötet tartalma,
de hihetetlen jelentőségű, mert azoknak a környékbeli (vagy
távolabbi településeken élő) egyszerű, becsületes emberek
vallomását tartalmazza, akik elszenvedői voltak a kornak.
Bár legtöbb visszaemlékező túrkevei származású, a könyv is
bizonyítja, hogy sokkal nagyobb területen volt azonos az emberek
sorsa.
Mindig szívesen olvasunk olyan emberekről, akik közöttünk
élnek. (Lásd a bulvár lapok „népszerű emberkéit”, kiknek élete
felszínes.) Ám nem tudtuk, hogy mennyi szenvedést, üldözést
viseltek el szüleink, nagyszüleink. Róluk, a névtelen hősökről,
a meghurcolt és megalázott emberekről szólnak a kötetek. S a
Szerkesztő Sallai Károlyné Benedek Katalin csendes szóval,
szeretettel, velük együtt átélve vezeti a visszaemlékezés folyamát,
hallgatja, megsiratja a vissza nem hozható, elveszített időt, a sárba
taposott reményeket, a gyötrelmeket, fájdalmakat. Vele együtt ott
ülünk mi is az asztal mellett és hallgatjuk az elképzelhetetlen
valóságot. Köszönet a Szerkesztőnek.
(Tolle, lege= Vedd és olvasd!)
Tömösközi Sándorné

„Ember lenni mindig, minden
körülményben…”
A Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma Arany János születésének
200., Sinka István születésének 120. évfordulója tiszteletére
rendezett EMLÉKNAP-ra hívja az érdeklődőket 2017. április
9-én 10 órára Túrkevére, az Egressy Béni Zeneiskolába.
Az emlékezés részeként mód nyílik arra, hogy a jelenlévők
felolvassák (elmondják) kedves Arany-versüket, illetve az Arany
János költészetével kapcsolatos egyéni élményeiket osszák meg
a jelenlévőkkel.
A rendezvény 12 óráig tart.
Emlékezzünk együtt!
a Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma

Közérdekű információk

Gratulálunk!

Áder János Köztársasági Elnök 2017. március 15-én átadta a
Kossuth- és a Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend
nagy- és középkeresztjét.
A Köztársasági Elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje a
csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta:
DR. NÁSZ ISTVÁN Széchenyi-díjas mikrobiológus, virológus,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Mikrobiológiai
Intézetének professor emeritusa részére. Közel hét évtizedes
tudományos pályája során különösen a virológia területén
kiemelkedő, nemzetközi szinten is nagyra értékelt kutatási
eredményei, valamint oktatói és aktív tudományos közéleti
tevékenysége elismeréseként;
(Magyar Nemzet – 2017. márc. 16. 4-5. old.)
Dr. Nász István Túrkevén született 1927. március 3-án. Édesapja
Nász István asztalosmester, édesanyja Szabó Julianna. Felesége
Albrecht Sarolta, 1954-ben kötöttek házasságot.
Életéről bővebben Talpalló Piroska Túrkevei képes ki kicsoda 2.
kötetében olvashatnak.(267-272. oldal )
Tömösközi Sándorné

Túrkevei siker Nagyszalontán
Arany János születésének bicentenáriuma
alkalmából rendezték meg a 22. Arany
János Szavalóversenyt március 4-5én, Nagyszalontán, „Arany versek
bűvöletében” (Arany VB) elnevezéssel.
A túrkevei Pap Csenge a Szolnoki
Városi Kollégium10. osztályos diákja,
kimagasló teljesítményével, varázslatos
személyiségével korcsoportjában
elnyerte az első helyet, és a legrangosabb
díjat, a legnagyobb elismerést is
hazahozhatta: 2017-ben a 22. Arany János
Szavalóverseny
Arany János-díjas versmondója lett.
Csenge emellett bejutott a szolnoki
Megavers 9 döntőjébe, melyre április
16-án kerül sor. Gratulálunk és további
sikereket kívánunk.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Egyesület és Partnerei
szeretettel hívják és várják Önt, Családját
és ismerőseit a

JÁSZKUNSÁGI
ÉVSZÁZADOK
—Jászkunság kutatása 2017 —
interdiszciplináris konferenciára és
kapcsolódó rendezvényeire.
A konferencia helyszíne: Túrkeve,
Városháza nagyterme (Petőfi tér 1.)

Időpont:
2017. május 4. 10 -17 óra
2017. május 5. 9 -17 óra
Kísérő rendezvény:
Május 5. 10.30 óra (Millennium –park)
A Jászkun Történelmi Emléknap
megyei ünnepsége

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap
Közművelődési Kollégium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Reformáció Emlékbizottság
Nagykun Hagyományőrző Társulás
Túrkeve Város Önkormányzata
A Rendezőszervek tisztelettel hívják és várják Önt, Családját és Minden Érdeklődőt a

NAGYKUNSÁGI VISSZATEKINTÉS
a Reformáció 500. évfordulójára rendezett túrkevei emlékülésre

Rendezők: Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos Egyesület
Túrkevei Református Egyházközség
Túrkevei Kulturális Egyesület
Partnerek: Nagykunsági Református
Egyházmegye
Doktorok Kollégiuma Néprajzi Szekció,
Helyszín: Gyülekezeti terem,
Templomgaléria (Túrkeve, Kossuth u. 1.)
Időpont: 2017. április 29. 10-13 óra
Kísérő rendezvény:
Április 29. 13 óra
Kiállítás (Református Templomgaléria,
Túrkeve, Kossuth u. 1.):
A Károlyi fordítás 425 éve,
Dr. Ötvös László bibliagyűjteménye
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Megnyitja: Fodor Gusztáv református
lelkész (Tiszaderzs)
Kulturális műsor

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Reformációs Emlékbizottság
Nagykun Hagyományőrző Társulás

TÚRKEVE

Oktatás, hírek

2017. ÁPRILIS

Óvodai beíratás 2017. 04. 24-25. a Túrkevei
Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde óvodáiba
A beiratkozáshoz szükséges:
-A gyermek anyakönyvi kivonata
-Taj - kártyája
-Lakcímkártyája
-és a szülő személyi igazolványa.

Széchenyi úti - Deák Ferenc úti - dr. Nánási
Lajos úti - Kálmán király úti óvodákba
Beíratásra kerülnek a 2014. 06. 01 – 2015. 05. 31. között
született gyermekek és azok, akik még eddig valamilyen okból
nem jártak óvodába. A köznevelési törvény értelmében óvodába
felvehető az a 2 és fél éves gyermek, akinek dolgoznak a szülei
és az óvodai élet követelményeinek megfelel.
Jelentkezési lap 2017. 04. 03-tól igényelhető az intézményi
irodában:
Túrkeve, Széchenyi út 11. Tel.: 06 /56-361-095.
Leadás a beiratkozás napján 2017. 04. 24-25. (8 -16 óráig)

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és a leendő óvodás
gyermekeket nyílt délutánokra az óvodákba, betekintésre,
ismerkedésre.
-Széchenyi úti óvoda: 2017. április 12. szerda du. 15:30 - 16:30
óráig
-dr. Nánási Lajos úti óvoda: 2017. április 13. csütörtök du.
15:30 - 16:30 óráig
-Kálmán király úti óvoda: 2017. április 13. csütörtök du. 15:30
- 16:30 óráig
-Deák Ferenc úti óvoda: 2017. április 18. kedd du. 15:30
- 16:30 óráig
„Az óvoda hatása a gyermekre: A kisgyermek ebben az
életkorban egyre jobban kiteljesedik, egyre önállóbb lesz,
egyre nyitottabbá válik a világra. Igényli a kortársi kapcsolatok
kialakítását ebben a korban van ténylegesen jelentősége a
közösségnek, a közösségbe tartozásnak. Helyes tehát, ha 3-4
éves korban megkezdi az óvodába járást.”
Várjuk az óvodába kisgyermekét:
Üdvözlettel: Finta Zoltánné intézményvezető

Önkormányzati hírek

Megkezdődött a Kurucz utca útalap megerősítése.
A burkolt utcákban a kátyúzást az aszfaltkeverő üzem indulását
követően, várhatóan április 15. után kezdhetjük el.

Megérkezett a balai kisbusz, rövid időn belül munkába is áll,
megkönnyítve az ottani lakosok bejárását a városba.

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a
KSZC Ványai Ambrus Gimnáziumban

2017. április 11-én (kedd) 8:00 - 11:00-ig.
és a Madarász Károly Művelődési Házban

2017. április 19-én (szerda) 8:00 - 13:00-ig.
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f Tűzoltósági hírek
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt, hosszabb időszak
eseményeiről. Február 1-én a reggeli órákban jelzés érkezett
miszerint a Setét M. utca és Mátyás király utca kereszteződésében
egy kisteherautó a síkos útviszonyok miatt árokba csúszott.
Egységünk kiérkezés után a járművet az árokból kivontatta, a
forgalmi akadályt megszüntette. Személyi sérülés nem történt.
Február 7-én érkező jelzésre egységünk a Szurmai utcába
vonult, ahol csőtörés miatt egy egész udvar került víz alá. Egy
nagyteljesítményű szivattyúval avatkoztunk be, jelentősebb
anyagi kár nem keletkezett. Ugyanezen a napon a késő esti
órákban a mezőtúri országúton személygépkocsi az árokba,
majd onnan a felázott szántóföldre hajtott. Egységünk kiérkezés
után a gépjárművet az árokból kivontatta. Személyi sérülés
szerencsére nem történt, anyagi kár nem jelentős. Február 10-én
a délutáni órákban megérkeztek tűzoltó kollégáink a romániai
Nagybányáról, akik több éve már, hogy részt vesznek az itthon
megrendezendő Böllértalálkozón. Február 11-én a délelőtti
órákban a Kenyérmezei utca, és Petőfi utca kereszteződésében
két személygépkocsi ütközött, az egyik árokba hajtott és forgalmi
akadályt képzett. A műszaki mentést egységünk elvégezte,
személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem jelentős. A február
11-én megrendezett XI. Kevi-Böllértalálkozó előkészületeiben,
biztosításában, illetve utómunkálataiban aktívan részt vett
egységünk. Rendezvénysátrak, színpad, dobogók szállításában,
rendezésében, össze, és szét-szerelésében, mint minden évben,
az idén is a szervezők rendelkezésre álltunk. Február 22-én a
reggeli órákban jelzés érkezett, miszerint a Dr. Nánási Lajos utca,
és Ady Endre utcai útkereszteződésben egy személygépkocsi
motorkerékpárral ütközött. Egységünk kiérkezés után a gépkocsit
áramtalanította a további veszély és károk elkerülése végett,majd
a helyszínt biztosította, a gépjárműből az úttestre kifolyt
gázolajat semlegesítette, illetve a helyszínelést követően a sérült
gépjárművet tulajdonos otthonába vontatta. A motorkerékpár
vezetőjét a mentős kollégák ellátták, majd sérülései miatt
kórházba szállították. Február 24-én dobogókat, székeket
szállítottunk a Ványai Ambrus Gimnáziumba, a megrendezésre
kerülő Korda bál előkészületeihez. Március 3-án a délelőtti
órákban segítséget nyújtottunk egy idős hölgynek, aki lakásában
rekedt. Ablakon bejutva az ajtót kinyitottuk. Március 4-én jelzés
érkezett, miszerint a régi szeméttelep területén gaz, avar, nádas
ég. A keletkezett tűz továbbterjedését egységünk megakadályozta,
a tüzet eloltottuk. Anyagi kár nem történt. A tűz keletkezési oka
ismeretlen. Ezen a napon még két esethez riasztották egységünket,
Túrkeve külterületén a kabai öntözőcsatorna mentén szintén
gaz, avar, nádas égett. A rossz útviszonyok miatt gyalogosan
közelítettük meg a helyszínt, ahol kéziszerszámok segítségével,
a tüzet megfékeztük. A leégett terület nagysága több hektárra
tehető. Március 5-én balesethez vonult egységünk a kisújszállási
országútra. EgyToyota személygépkocsi az „S” kanyarnál árokba
borult. A helyszínelés idején az országúton haladó forgalmat
a rendőr kollégák munkáját segítve biztosítottuk, majd azt
követően árokból a gépjárművet kivontattuk. A gépkocsivezetőt a
mentős kollégák könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. Az
anyagi kár,jelentős. Március 6-án a reggeli órákban a mentősök

kérték egységünk segítségét egy harmadik emeleti lakásban
lakó, mozgásában korlátozott személy mentőautóhoz történő
lehozatalához. Március 9-én jelzés érkezett miszerint a Petőfi
téren, a könyvtár egyik raktárhelyiségének tűzjelzője bejelzett.
A riasztás tévesnek bizonyult. Ugyanezen a napon a késő esti
órákban riasztás érkezett miszerint a Mikszáth Kálmán utcában,
egy melléképület teljes terjedelmében ég. Egységünk a Mezőtúri
HTP közreműködésével, kéziszerszámokkal, és két darab „D”
sugárral a tüzet eloltotta. A tűz keletkezési oka ismeretlen, az
anyagi kár, jelentős. Március 10-én gaz, avartűzhöz vonult
egységünk a nyugat újvárosi Lógó területére. Egységünk a tüzet
egy darab „D” sugár, és kéziszerszámok segítségével eloltotta.
Március 12-én a mezőtúri országút mentén gaz, avar, nádas égett.
Egységünk egy darab „D” sugárral és kéziszerszámokkal a tüzet
eloltotta. A későbbi órákban a szeszfőzde mellé vonult egységünk
szintén gaz, avartűzhöz. Szintén ugyanezen a napon a kora délutáni
órákban riasztották egységünket, miszerint a Kenyérmezei és
Petőfi utcai útkereszteződésben egy személygépkocsi. illetve
egy kisbusz ütközött. Egységünk a helyszínelés ideje alatt a
kereszteződésben a forgalmat biztosította. A személygépkocsit
elszállították, a kisbusz önerejéből el tudta hagyni a helyszínt. Az
úttesten lévő törmelékeket letakarítottuk, a személygépkocsiban
utazó kismamát a mentős kollégák megfigyelésre kórházba
szállították. Anyagi kár, jelentős. Március 15-re az ünnepi
zászlók kihelyezését végeztük el. Március 16.-án riasztás érkezett
miszerint a kenderesi út mentén, az „Ördögárkánál” régi tanya
helyén gaz, avar, nádas ég. Egységünk a tüzet kéziszerszámokkal,
és egy darab „D” sugárral eloltotta. Március 17-én a Strandfürdő
területére vonult egységünk ahol segítséget nyújtottunk a téliesített
uszoda nagymértékű elszennyeződése miatti kitisztításában,
melyet „D” sugárral végeztünk. Március 22-én ismét részt vettünk
a balai Állami Gazdaság romos irodaépületében megrendezett
éves minősítő gyakorlaton, ahol 18 fő ismét bebizonyította
rátermettségét. A gyakorlat megfelelő minősítést kapott, újabb
egy évre megszerezte a szervezet az önálló beavatkozáshoz
szükséges jogosultságot. Köszönöm valamennyi, a gyakorlaton
résztvevő tűzoltó kollégám munkáját, valamint a gyakorlathoz
hozzájáruló személyek segítségét! Március 25-én jelzés érkezett
miszerint az Ecsegi és a Hajdú Benedek utca kereszteződésénél,
a garázssor mellett gaz, avar nádas égett. Egységünk kivonulás
után kéziszerszámok és egy darab „D” sugár segítségével a tüzet
eloltotta. Ebben a hónapban egységünk több helyen is végzett
fakivágást, gallyazást. Dr. Balogh J, AFIT területe, Kinizsi,
Szeles, Sirály, Pusztakert, Arany J, Kossuth L, Gajzágó Salamon
utcákban. További fakivágással és gallyazással kapcsolatos
feladatot csak az őszi időszakban tudunk vállalni!!!
Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét az országos tűzgyújtási
tilalomra, melyet 2017 március 3-án visszavonásig adott ki a
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mindenféle égetés kül- és
belterületen egyaránt szigorúan tilos!Kérem tájékozódjanak a
BM. OKF honlapján, vagy forduljanak hozzánk bizalommal!
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
Sörös Tibor pk.

FELHÍVÁS

Mammográfiai szűrővizsgálat Túrkevén
Túrkeve Város Önkormányzata határozata értelmében az idei
évben a 2 évente esedékes mammográfiai szűrővizsgálatra
helyben, a Dr. Nánási Lajos Egészségház ( 5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 5.) udvarán felállított szűrőbuszban kerül sor.

– de még 45 év alatti és 65 év feletti nők is igénybe vehetik.
A szűrővizsgálatra időpontot a 06-30/ 257-28-36-os központi
számon kérhetnek 8 és 16 óra között. Kérjük részvételi
igényüket mielőbb jelezzék háziorvosuknál is!

A szűrés ideje: 2017. április 19. ( szerda) - április 28. (péntek)
8:00 órától 16:30 óráig

A szűrővizsgálat térítésmentes!
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
Nem kell Mezőtúrra utazni, buszra várakozni!
Kérjük,egészségük érdekében vegyenek részt minél többen a
helyben megszervezett szűrővizsgálaton!

A vizsgálatra azok a 45-65 év közötti nők kapnak névre szóló
meghívót, akik utolsó mammográfiai vizsgálata óta eltelt két év.
Az emlőszűrést háziorvosi beutalóval a 40. életévüket betöltött
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Fizetett hirdetés

A Túrkevei Kulturális Egyesület köszöni a 2016. évben történt
felajánlásokat. Továbbra is kéri az Egyesület, hogy adójuk
szja 1 %-nak felajánlásával és egyéb módon 2017. évben
is támogassák az Egyesület célkitűzéseit, amellyel a város
kulturális életének gazdagításához járulunk hozzá, valamint
helytörténeti könyveket jelentetünk meg. További célunk a
tájház felújítása, berendezése, amelyhez ugyancsak várjuk a
támogatásokat.
Adószámunk: 19219275-1-16
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület
köszönetét fejezi ki azoknak, akik 2016-ban az adójuk 1 %-val
vagy egyéb módon támogatták Egyesületünket. Egyesületünk a
Túrkevei Kulturális Egyesülettel karöltve több helytörténeti és
néprajzi könyvet jelentetett meg és ugyanezt tervezi 2017-ben
is. Kérjük ebben az évben is támogassák adójuk 1 %-val ezt a
munkát.
Adószámunk: 18825468-1-16
Kérjük adója 1%-val támogassa a Keviföld Alapítványt és a
fenntartásában álló Korda Vince Táncművészeti és Színjáték
Alapfokú Művészeti Iskolát!
Támogatásukat a kuratórium tagjai valamint az iskola tanárai és
diákjai nevében nagy tisztelettel köszönjük!
Adószámunk: 18821419-1-16

JUDO
2017. március 12-én került megrendezésre a Budaörs kupa.
Ismét szép eredményekkel tértünk haza.
Fekete Viktória I. Ferencz Janka II. Horváth Orsolya III.
Horváth Csongor III. Pető Péter V. hely.

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd
Iroda: 5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. (volt TSZ
iroda, az orvosi rendelővel átellenben)
Új épület, I. emelet 9. ajtó.
Telefonszám: 06-70/456-4204
Az alábbi tevékenységi körökben állok a Tisztelt
Ügyfelek rendelkezésére:
- polgári, munkajogi, családjogi és válóperek
- elektronikus cégalapítás és változásbejegyzés
- cégek peres és peren kívüli jogi képviselete
- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási
eljárásban képviselet
- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás
Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én
megoldom!
Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

15

Továbbra is várjuk az újszülöttekről készült képeket az ujsagturkeve@gmail.com e-mail címre.
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Tulipán Gábriel
Nimród
an.: Csörgő Anett

Pabar Dániel
an.: Szilágyi Erika

Újszülöttek városunkban
Varga Kitti Lotti, Varga
László Csongor
an.: Tóth Kitti Katalin

Barna Sándor Noel
an.: Bedő Ibolya Vivien

Csípő-Herczeg Kristóf
an.: Herczeg Andrea
TÚRKEVE
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