8 milliárdos beruházás, 415 új munkahely Túrkevén
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Egy példa nélküli gazdasági
fejlesztés létrejöttéről
2016 októberében vásárolta meg az Ábrahám és Társa Kft-t az
SMR cégcsoport, mely a világ első 20 autóipari beszállítóinak
egyike. Többek között azért esett a választás Túrkevére, mert
itt már jól képzett munkaerő állt rendelkezésre. Az új vezetés
már akkor felkereste a városvezetést azzal, hogy nem csak
az akkori kapacitást és profilt szeretnék továbbvinni, hanem
szeretnék fejleszteni a tevékenységet. Kecskeméten hamarosan
átadásra kerül a lökhárító-gyártó üzemük. Túrkevén zöldmezős
beruházással a lökhárítókhoz kiegészítő elemeket gyártó
csarnokot szeretnének létrehozni.
Az cég kérése az volt, hogy minél hamarabb egy olyan helyzetet
sikerüljön teremteni, amely lehetővé teszi az építési engedély
benyújtását. A folyamat több mint másfél évet is igénybe vehetett
volna, de a túrkevei képviselő-testület kiemelt fontosságúnak
minősítette a beruházást. A kormányhivatallal együttműködve,
gyorsított eljárás keretein belül került sor a rendezési terv és más
településfejlesztési eszközök módosítására, hogy minél előbb
elkezdődhessen a tényleges munka.
Amikor már úgymond zöld utat kapott a projekt, akkor derült ki,
hogy a kezdeti tervekkel ellentétben a tervezett bővítés második
ütemét is rögtön megvalósítják, így az 5000 négyzetméteres
csarnok helyett egy 12500 négyzetméter alapterületű üzemcsarnok
fog felépülni. Emiatt bizonyos eljárások újraindultak, az
önkormányzatnak is új döntésekkel kellett segítenie a folyamatot.
Augusztus 25-én a hivatalos bejelentés és sajtótájékoztató előtt
egy zártkörű megbeszélésre került sor, melyen részt vettek
Szijjártó Péter és dr. Fazekas Sándor miniszter urak, Ésik Róbert
a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) elnöke, Tibori-Pál
Levente az SMR kelet-európai és németországi alelnöke, OpraSzabó Gergely pénzügyi igazgató, Takács Ferenc beruházási
igazgató és Túrkeve részéről jómagam.

A felek áttekintették a cégcsoport működését, a korábban
kezdett beruházásokat, majd rátértek a túrkevei projektekre.
Az egyik a már meglévő visszapillantótükör-gyártás, melyet
szintén fejleszteni kívánnak mind kapacitásban, mind létszám
tekintetében. A másik pedig a fentebb említett lökhárító-gyártás,
mely az MSSL Hungary Kft. közreműködésével valósul meg.
Összesen 8 milliárd forint befektetésével valósulnak meg a
projektek, melyből 2,2 milliárd az állami támogatás. Ezzel
415 új munkahely jön létre, melynek 75%-a lesz a tényleges
tevékenységet végző fizikai dolgozó, 25%-ot pedig a minőségellenőrzés, adminisztrációs és vezetői beosztások tesznek ki.
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Szijjártó Péter fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez a pénz és
fejlesztés Kelet-Magyarországra jön. Aki pedig nemtetszését
szeretné kifejezni ezzel kapcsolatban, az jöjjön el Túrkevére
és mondja meg a túrkevei embereknek. Szinte példa nélküli az
ilyen mértékű beruházás a környékünkön. Ugyan nem a város
kasszájába kerül az állami támogatás, ám fontos, hogy az állam
gazdaságfejlesztésre szánja ezt az összeget. A túrkeveiek pedig
ez által helyben találhatnak új munkahelyekre, melynél fontosabb
jelen esetben nincs.
Matematikailag a túrkevei munkanélküliség meg is tudna szűnni
ezzel a lehetőséggel. Természetesen ennek az a feltétele, hogy
minden jelentkező az elvárásoknak megfelelő képességekkel
rendelkezzen.
Az SMR az alelnök úr elmondása szerint családbarát munkahely.
Nagy figyelemmel van a társadalmi kapcsolatokra. Jótékonysági
felajánlásokat tesz, támogatja a sportegyesületeket. Arra
törekszenek, hogy a rendelkezésre álló munkahelyeket lehetőleg
túrkeveiek töltsék be.
Mindenképpen számolhatunk azzal, hogy jelentős vonzerőt fog
nyújtani a környékbeli munkavállalók számára. A cég egykori
nyugat-magyarországi telephelyein dolgozók közül már többen
hazatértek, az itteni lehetőség miatt.
A túrkevei lakáspiacra is már érezhető hatással van a fejlesztés híre.
Útfelújításokat is várunk a projekt kapcsán, hiszen mind a cégnek,
mind pedig a partnereiknek fontos, hogy jól megközelíthető
legyen városunk. Nem is beszélve a másodlagos hatásról, ami a
kiskereskedelem, a vendéglátás fellendülését eredményezheti.
A megye polgármestermesterei közül többen is jelezték, hogy
kicsit irigykednek most a túrkeveiekre.
Köszönet az alapfeltételek megteremtéséért Ábrahám Károlynak
és az Ábrahám és Társa Kft valamennyi vezetőjének és
dolgozójának. Hiszen sokéves minőségi termelőmunkájuk
nagyban hozzájárult a mostani fejlesztés létrejöttéhez. Ha ők nem
lennének a beruházás akár el is kerülhette volna Magyarországot.
Köszönjük Dr. Kállai Mária kormánymegbízottnak és a
kormányhivatal valamennyi érintett dolgozójának a konstruktív
együttműködést. Köszönet Túrkeve város képviselő-testületének
a gyors, határozott döntéseiért az ügyben, hiszen ezzel segíteni
tudtuk az ügymenet gyorsaságát.

Szeretnénk, ha az emberek az SMR nevet hallják, Túrkeve neve
is jusson eszükbe. Ehhez kívánok mindenkinek jó munkát, sok
sikert!
Vida Tamás
polgármester
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In memoriam…

dr. BALOGH JÁNOS

1913. (Nagybocskó) - 2002 (Budapest)

Anemzet ökológusa 15 évvel ezelőtt, 2002. augusztus 15-én halt
meg Budapesten, életének 90. esztendejében.
Idén, augusztus 6-án emlékeztünk rá Túrkevén, Ecseg-pusztán,
ahol végakarata szerint hamvait örök nyugalomra helyeztük,
a halálát követő esztendőben 2003-ban. Ez a hely az őt
tisztelőtermészet- és környezetvédők számára, az elmúlt években
zarándokhellyé vált…
Az ecsegpusztai emlékhely létrehozását követően, 2004-ben
Túrkeve Város Önkormányzata településünk egyik társasházi
utcáját Balogh Jánosról nevezte el, ugyan akkor itt, az akadémikus
nevét viselő utcában felavattuk köztéri szobrát is.
Balogh János szellemi hagyatékának ápolását, annak közkinccsé
tételét a kisújszállási székhelyű Alföldkutatásért Alapítvány
vezetőjeként dr. Tóth Albert főiskolai tanár és a Túrkevéért
Alapítvány vállalta.

2005 februárjától - születésnapjára emlékezve, évente - Balogh
János Nagykunsági-Nagy-Sárréti Tájökológiai konferenciát
szervezünk Túrkevén. A legifjabb előadók az általános iskolák
felsőtagozatosai, akik középiskolásokkal, főiskolásokkal,
egyetemi oktatókkal közösen fogalmazzák meg véleményüket
Földünk jelenéről és jövőjéről. A konferenciák mottója Balogh
János egy-egy örökérvényűgondolata. Az elmúlttizenhárom
esztendő bizonyítja, hogy az állandó érdeklődők mellett
folyamatosan újak is érkeznek, így közel száz fő tiszteli meg
Balogh János akadémikust jelenlétével egy-egy konferencián.
A sokszínű előadásokat a környezet és természetvédelem
témakörében meghirdetett rajz- és irodalmi pályázat is színesíti.

A rajzpályázat lebonyolítója a túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, míg azt irodalmi pályázatok meghirdetője a Túrkevéért
Alapítvány Kuratóriuma. Természetesen a két földrajzi egység –
Nagykunság, Nagy-Sárrét – érdeklődő iskolái a célközönség.
A környezeti nevelés közös ügyünk, némi túlzással állítom,
hogy már a fogantatás pillanatában el kell kezdeni születendő
gyermekünket – korának éppen megfelelő eszközökkel –
környezeti értékeink megóvására nevelni.

Balogh János szellemi hagyatékának ápolásában a túrkevei
programokon a tényleges szülőhely, a kárpátaljai Nagybocskó és
Rahó valamint a dél-kelet-lengyelországi Porabka, képviselői is
részt vesznek.
Néhány évvel ezelőtt Európa földrajzi középpontjában,
Terebesfehérpatakon, Kárpátalján szerveztünk tájökológiai
konferenciát Balogh János tiszteletére, a rahói székhelyű
Carpathi Biosphera Egyesülettel közösen. Színes volt az előadók
köre: magyar, ukrán, román és lengyel szakemberek fejtették
ki véleményüket a környezet- és természetvédelem aktuális
kérdéseiről, kiemelten a Tisza és mellékfolyóira valamint a KeletiKárpátoktérségét érintő gondokra.
Idézzük fel Balogh János közel kilenc évtizedig tartó életének
meghatározó eseményeit.
Édesapja, Arad megyei falusi iskola tanítója volt, amikor állásából
váratlanul „elcsapták” (Balogh János szavaival), ekkor a leendő
szülők (az édesanya hét hónapos várandós volt ebben az időben)
elindultak a történelmi Magyarországon északkeletiirányban,
Partium mentén – Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagykároly,
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Máramaros városokon át, elérve a Felső-Tisza vidékét,
Nagybocskót, ahol tanítói állást kapott. Balogh János 1913.
február 19-én itt látta meg a napvilágot.
Édesapja az I. világháború kezdetén hősi halott lett, édesanyját a
spanyolnátha-járvány ragadta el 1920-ban.
Az árván maradt kisgyermeket a túrkevei kántor anyai nagyszülők
nevelték ezután. Amint később Balogh János írta, eszmélésének
kezdetén már Túrkevén élt, fogadott szülőhelyének ezért tartotta
e nagykunsági várost, ahol végakarata szerint hamvait eltemettük.
Érdeklődése, tehetsége hamarosan kitűnt, a hadiárvát segítette
a hivatalos hatóság is. Tíz éves korától a Fasori Gimnázium
tanulója,az érettségiután a Királyi Magyar Pázmány Péter
Tudományegyetem hallgatója lett.

Első könyve 1935-ben jelent meg a Sas-hegy pókfaunája címmel.
1937-44 között az Állatrendszertani és Állatföldrajzi Tanszéken
dolgozott. Ezt követően 1951-ig a Magyar Tudományos Akadémia
alkalmazottja volt, majd visszatért az Egyetem kötelékébe, ahol a
Talajzoológiai Kutatócsoport alapítója és vezetője volt.
1953-ban jelent meg A zoocönológia alapjai és 1958-ban a
Lebensgemeinschafte der Landtiere Budapest-Berlin címen
munkája.
1952-ben a biológiai tudományok kandidátusa, 1954-ben doktora,
1965-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1966ban egyetemi tanár, 1973-ban a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, 1986-ban az Osztrák Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagja lett.
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majd néhány évvel később a televízióban arattak osztatlan sikert.
Balogh János már 1971-ben (!!!) felhívta a figyelmet a Föld
felmelegedésének veszélyére.
Munkásságát 1963-ban Kossuth-díjjal, 1983-ban Pro Natura
emlékéremmel, 1985-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
díszdoktori címével, 1993-ban Széchenyi-díjjal, 1995-ban
Akadémiai Aranyéremmel, 1997-ben Magyar Örökség-díjjal,
1999-ben a Pro Renovanda Hungariae Alapítvány fődíjával,
2000-bena Magyar Köztársaság Érdemrendje a Csillaggal, 2000ben Túrkeve Város Díszpolgára Kitüntetéssel, 2001-ben a Magyar
Corvin-lánccal ismerték el.
Balogh János a nemzetközi zoológia és ökológia kiemelkedő
személyisége, a zoocönológia (állattársulástan) és trópusi
ökológiai kutatások hazai elindítója volt.
Önéletrajzi könyve Fábián Gyula szerkesztésében Túrkevétől
Óceániáig 2003-ban jelent meg, amelynek már a második kiadása
sem kapható…
Nagybocskó és Túrkeve –Kárpátalján, a Felső-Tisza menti Rahón
élő lovagtársam Nejzsmák Emma segítségével – a közvetlen
kapcsolatot 2008-ban vette fel. A kölcsönös szándék nyomán
Balogh János anyakönyvben jegyzett szülőhelye Nagybocskó és
fogadott szülőhelye a nagykunsági Túrkeve 2011-ben írta alá a
testvérvárosi szerződést. A két település közötti távolság közúton
mintegy 400 km. Nagybocskó polgármestere Joszif Bozsuk aktív
részese Balogh János szellemi hagyatéka ápolásának.
Néhány évvel ezelőttöt magánszemély döntött arról, hogy
megalapítja a Balogh János-díjat. A díjat évente egy fő veheti át a
februári konferencián, aki a Balogh János-i hagyaték méltó ápolója
és képviselője, a környezet és természetvédelem elkötelezettje.
Balogh János-díjban az elmúlt években többek között Nejzsmák
Emma az Ukrán-Magyar Társaság elnöke, a Magyar Kultúra
Lovagja, Joszif Bozsuk Nagybocskó polgármestere és Nick Ferenc
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnöke részesült, mindhárman
elévülhetetlen érdemeket szereztek Balogh János akadémikus
szellemi hagyatékának szülőföldjén, a ma Ukrajnához tartozó,
Kárpátalján és az anyaországban történő megismertetésébe.
„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
(Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban)
dr. Szabó Zoltán állatorvosdoktor,
a Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító lovag,
Túrkeve város ny. polgármestere,
a Túrkevéért Alapítvány kuratóriumának elnöke

1963-ban a Magyar UNESCO Bizottság tagjaként az első
expedíciót vezette Afrikába. Ezután 2001-ig tartó időszakban
34 expedíciót vezetett Afrikába, Dél-Amerikába, Ázsiába, ÚjGuineába, Ausztráliába, Óceániába, Új-Kaledóniába. 20002001 között a Magyar Televízióval közös szervezésben, három
expedíciót vezetett, amelyről nagysikerű TV filmek készültek
„A napsugár nyomában” , „Lesz-e holnap?, „Út a jövőnkbe”,
„Beszéljünk a jövőnkről” címmel.
Ismeretterjesztő műsorai a rádióban 1959-tól voltak hallhatók,
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Kultúra

Kun Ünnep a Vajdahunyad várban
Kun hagyományok kulturális fesztiválja
2017. szeptember 2-3.
A Magyar
Mezőgazdasági
Múzeum
programkínálata
szeptembertől új kulturális fesztivállal bővült. A magyarországi
népcsoportok kulturális bemutatkozása program keretében
ezentúl, minden évben egy-egy magyarországi népcsoport
kultúráját, hagyományait és tárgyi világát ismerhetik meg a hazai
és külföldi érdeklődők. Első alkalommal, szeptember 2-3-án a
kun népcsoport hagyományai álltak a középpontban.
A rendezvényen a kis- és nagykun települések vettek részt,
testvérnépünk Kazahsztán díszvendégként volt jelen.

Térségünkben a Nagykun Hagyományőrző Társulás koordinálta
a programokat.
Túrkeve is bemutatkozott a Vajdahunyadvárban: Kovács Sanyi
és a Puli Laci Hagyományőrző Egyesület megmutatta, hogy
milyen az igazi kevi birkapörkölt. Túrkeve értékeit mutattuk be a
Mezőgazdasági Múzeumban, melyen részt vett a Gyógyfürdőnk,
a Finta Múzeum és a Madarász Károly Művelődési Ház.
Kállai Erzsike gyönyörűen énekelte a Kun Miatyánkot. Sokan
meglátogatták és dícsérték a standunkat és a főzőinket.
Kovács István
A Madarász Károly Művelődési Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
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A 2017-es Városnap képekben
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A Madarász Károly Népdalkör aratódalokat énekel

Kenyérszentelés: Kereszti Roland református lelkész és
Ondavay Tibor római katolikus főesperes megáldja és
megszenteli az új kenyeret

A pedagógusok nevében Török Róbert igazgató
köszönti Kosznáné Ducza Katalin tanítónőt, Gyémánt
Diplomájának átadása alkalmából

A gyémánt díszoklevelet és emléklapot Vida Tamás
polgármester úr adta át

Könyvbemutató és kiállítás megnyitó a Vadász Pál
Kiállítóteremben: A Finta testvérek élete és művészete
képekben c. könyvet Takács Mihályné ajánlotta be

A szombat délutáni nótaműsort Madarász Katika nyitotta
meg

A nótaműsor további fellépői: Bodnár Marika, Farkas
Rozika, Petróczki Csaba és Váradi Vilmos voltak

A helyi termékek bemutatóján a Népi Díszítőművészeti
szakkör is részt vett
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Nagy Sándorné kihozta a finom, kevi pereceit

A Foltra Folt Kör alkotásai bemutatása mellett, kézműves
foglalkozást is tartott

A harapnivalóról (Nótás) Nagy Pisti gondoskodott

Hangulatos műsort adott Balogh András túrkevei
születésű színész és művésztársai
Vastag Tamás műsorán is szórakozhattak a látogatók

Czeslaw Bulka, Porabka polgármestere ajándékkal
kedveskedett a városnak

Lengyel néptáncosok a színpadon
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Alapi István, az Edda gitárosa is zenélt nekünk

Az idén is fergeteges bulit csapott a Resistan zenekar

Sokak örömére énekelt Soltész Rezső

Kiss Pali zenél és énekel

Ünnepélyes tornászterem avató

Tornászterem átadására került sor augusztus végén városunkban. Túrkevének sokat jelent a torna. A régi iskolaépület most újra
A túrkevei Kaszap Nagy István Református DSE tornászai a élettel telik meg, hiszen itt alakítottuk ki a csarnokot. Korábban
jövőben már saját, önálló teremben készülhetnek.
a szülőknek kellett a tornaszereket pakolnia, így ezzel a
A teremátadáson Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség teremmel ez a gond megszűnt, és bár nem tökéletes, de nagyon
elnöke mondott beszédet, Vida Tamás, Túrkeve polgármestere
jó lehetőség a tornászok számára. A szülők segítségével, a
és Kereszti Roland református lelkész mellett, majd a hivatalos
Magyar Torna Szövetség támogatásával és nagy kreativitással
szalagátvágásra is sor került. Nagy Ibolya, a Kaszap Nagy jöhetett csak létre. Elképesztő testközelből, személyesen látni,
István Református DSE elnöke külön emlékplakettel mondott hogy mit tudnak a tornászok. Remélem, hogy itt Túrkevén egyre
köszönetet a szövetségnek, az önkormányzatnak, az egyháznak több gyerek kezdi el a tornát, és országos sikereket is szereznek.
és a szponzoroknak, hogy létrejöhetett ez a terem, továbbá
kiemelte a szülők támogatását. Ezt követően mindenkit beinvitált Régóta vártuk ezt a pillanatot, sokat készültünk erre az
az új csarnokba, ahol az egyesület valamennyi korosztálya színes ünnepélyes átadóra, mindenkinek megköszönjük a segítséget.
bemutatót tartott.
Az egyesület, a KNIR DSE névadója a helyi egyházi iskola,
Dr. Magyar Zoltán, MATSZ-elnök beszédéből:
jelenleg 60 fő taggal működik. Büszke vagyok a gyerekek és a
Mindenki sokat tett azért, hogy létrejöhessen ez a terem, a Magyar szülők munkájára.
Torna Szövetség pedig szerekkel is ellátta. Az a célunk, hogy az
Ki szeretnénk használni a terem adta lehetőségeket, így
országban minél több helyen tudjunk ilyen bázisokat felépíteni, remélhetően magas szintű oktatással tudom fogadni és
ebben segít az állami támogatás. Nagyon meghatódtam, amikor marasztalni sporttehetségeinket.
a gyerekek bemutatóztak, hihetetlen, hogy milyen keményen Hálás köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában segített
dolgoznak.
tornatermünk létrehozásában.
Nagy Ibolya
Vida Tamás, Túrkeve polgármestere úr többek között ezeket
KNIR DSE elnök
mondta:
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Labdarúgás

Nem csak látni, látszani is kell!

2017. augusztus 26-án a salakosról füvessé átépített új túrkevei
labdarúgó pályán néztem meg a 2017/18-as Megye III. osztályú
bajnokság első hazai mérkőzését. Nagy kedvvel és kíváncsian
indultam el otthonról, mert én ezt az eseményt egy fantasztikus
lehetőségnek, ünnepélyes pillanatnak gondoltam, ugyanis a
sportpályánkkal kapcsolatban, kisebb-nagyobb ráfordításoktól
eltekintve 50-60 évente történik meg ilyen nagy változás. Annak
ellenére mentem én ekkor,ünnepet-diadalt érezve erre a meccsre,
hogy előzetesen se plakáthirdetést, se újságban megjelenő
híradást, semmilyen hivatalos információt nem találtam az új
pálya használatbavételéről, pedig időt szánva rá, kerestem.
Hallottam ugyan, hogy a Szolnok megyei Néplapban írás jelent
meg erről az eseményről, de hát én (és szerintem városunk
lakosainak 90 %-a) túrkevei lakoslévén, a helyi hírekről főleg
a Túrkeve újságot olvasgatom. No de semmi baj, a mérkőzést
Kengyel ellen 4:2-re megnyertük, a pálya nagyon szép lett,
azonban hazafelé mentemben mégis csak hiányoltam valamit.
Egészen pontosan a mai napig nem fér a fejembe, hogy miért
nem hangzott el ezen a rendezvényen, az új pálya átadásaként,
egy egyszerű hivatalos megnyitó beszéd. Pedig ekkor ott, jelen
voltak a Túrkevei Városi Sport Egyesület, illetve a városvezetés
részéről is. Így azután félreérthető pletykák is hamar szárnyra
keltek, vagy félremagyarázták a dolgokat, amit korrekt, időben
megjelenő információval ki lehetett volna kerülni.A pletykákról
jut az eszembe, a régi időkben is előfordult az, hogy kiestünk
a Megye I. osztályból, meg olyan is volt számtalanszor hogy
a mezőtúri játékosok jöttek át Túrkevét erősíteni, és ráadásul
itt lettek sztárok hosszú éveken át. Természetesen okulni kell
a megtörtént eseményekből. Hazavárva fiainkat,mostmár
illő lennea jövőt építve előretekintenünk, és legalább a hazai
mérkőzésekre kijárva biztatni, támogatni csapatunkat. Így segítve
őket az eredményes szereplésben. Szintén az információhiány
az oka annak a nézetnek is, hogy jó lett volna a pályaépítésbe
fektetett pénzt másra költeni. A jelenség országos méretű, így
a sporttal kapcsolatos pályázatokon nyert pénzt Túrkevén sem
lehet másra költeni. Megjegyzem, már 2000 évvel ezelőtt a
római vezetés, császárok megfogalmazták azt, hogy mi is kell
az embereknek? Kenyér és cirkusz. Szerencsére napjainkban a
cirkuszt a kifinomultabb labdarúgás testesíti meg. És bizony a
televízióban csodált nyugati labdarúgásthazánkban,ezenfeltét
elek megteremtésére történő lépésekkel próbálják utolérni. De
bocsánat, most veszem észre, hogy az öröm és ünneplés helyett
majdnem panaszkodom. Pedig távol áll tőlem, és a kedves olvasó
vagy az esetleg érintett személyeknek jóindulatomat igazolandóan
ajánlom, nézzék meg a Túrkeve Televízió műsorán megjelent:
ELKÉSZÜLT AZ ÚJ FUTBALLPÁLYÁNK, TÚRKEVE 2017.
08. 26. című kisfilmet. Abban említettem: nem gondoltam, hogy

én ezt még megérem, mert bizony a 70-es évek végén, a 80-as
évek elején nagyon megszenvedtünk egy-egy esőben lejátszott
mérkőzésen, a pocsolyává változott salakos pályán. Bizonyos
tényeket elfogadva most mégis, van okunk az ünneplésre,
mert szép kulturált füvessé varázsolt labdarúgó pályánk, akár
színvonalas családi programokat is biztosíthat a jövőben, a
kevi foci szerelmeseinek. A szemléletváltás kezdő lökéseként
én itt most közreadom a Jandó Ferenc edzősporttárstól kapott
őszi kiírást, a tavaszit már remélem a labdarúgó szakosztályunk
szezonnyitó hírmondójából tudhatjuk majd meg.
MEGYEI III. OSZTÁLY FELNŐTT - 2017/2018.
1. 2017.08.26. 17:00 TÚRKEVEI VSE - KENGYEL LSE
2. 2017.09.02. 16:00 BÁNHA LMAI SE - TÚRKEVEI VSE
3. 2017.09.09. 16:00 TÚRKEVEI VSE - TISZABURAI SE
4. 2017.09.16. 15:30 KÉTPÓI KSE - TÚRKEVEI VSE
5. 2017.09.23.15:30 TÚRKEVEI VSE - JÁSZAPÁTI
VÁROSI SPORTEGYESÜLET
6. 2017.09.30. 15:00 NAGYIVÁNI FUTBALL CLUB •
TÚRKEVEI VSE
7. 2017.10.07. 14:30 TÚRKEVEI VSE - JÁSZDÓZSA SE
8. PIHENŐ
9. 2017.10.21. 14:00 TISZASZŐLŐSI KSE • TÚRKEVEI
VSE
10. 2017.10.28.13:30 TÚRKEVEI VSE - BEREKFÜRDŐI
SE
11. 2017.11.04. 13:00 TISZAŐRSI KSE - TÚRKEVEI VSE
12. 2017.11.11.13:00 TÚRKEVEI VSE - KŐTELEKI SE
13. 2017.11.19.13:00 SZOLNOK FANATIC SE - TÚRKEVEI
VSE
Búcsúzóul, egy utólagos pályaavató ünnepségben,és még
abban reménykedem, hogy a jövőbene sportág felelősei a
Túrkeve Televízióban, a Túrkeve újságban, és a legsűrűbben
látogatott kevi helyeken: (természetesen ahol megengedik) áru
házak,boltok,szórakozóhelyek, nagyobb munkahelyek bejárata
közelében kihelyezett plakátokkal, bennünket túrkeveieket,
szurkolótáborukat, nagy hírveréssel fognak tájékoztatni a
túrkevei labdarúgás minden eseményéről. Hiszen tudják, mint a
közlekedésben, a focipályán, meg úgy általában az életben, nem
csak látni, látszani is kell! Hajrá Túrkeve!
Bartha József
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A jó példa követendő!
Környezetünkre egyre nagyobb terhelést ró a rohamosan fejlődő
ipari mezőgazdaság, a szintetikus vegyszerek és műtrágyák
drasztikusan csökkentik a termőtalaj humusz tartalmát. Vannak
olyan gazdálkodók akik, hogy javítsák ezt a terhelést az
Ökológiai egyensúly fenntartása mellett végzik munkájukat. A
„Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása a tanyasi lakosság
gazdasági működése érdekében.” című pályázat segítségével több
jó példával találkozik egyesületünk. Az egyik ilyen Ökotanya a
Pecznyik Tanyán is.
A Páhi község határában elterülő kis tanya már több generáció
óta működik, de az Ökogazdaságot a fiatal Pecznyik Béla
alakította ki, miután végzett, mint biogazda és növényorvos. Az
Ökológiai gazdálkodás fő szempontja az ökológiai egyensúly
megteremtése ezért fontos az, hogy a növénytermesztés és
állattartás egy gazdaságon belül működjön. A család három fő
területtel foglalkozik, mely megteremti az ökológiai egyensúlyt
a területen, ezek a következők hús marha tartása, szántóföldi
növénytermesztés és kertészet. Az állatállomány egyrészt
továbbértékesítésre, másrészt az állattartás járulékos hasznaként
nagy mennyiségű mély almos trágyát tudnak komposztálni, melyet
a vetésforgónak megfelelően juttatják vissza a területre. Területük
nagy része gyep ami az állattartáshoz szükséges (legelő), a másik

része szántó ahol az állatok takarmányát termelik meg, ebből a
szántóból egy elkülönített részen bio paprika és bio foghagyma
termesztésével is foglalkozik a család.
Elmondás szerint az utóbbi években a kártevők ellen nem
nagyon volt szükséges védekezni, de főként feromoncsabdás
és rajzásmegfigyelésre alapozott kártevő elleni védekezést
alkalmaznak a tanyán.
A beszámoló alapján is látható nem lehetetlen egy társadalmilag,
ökológiailag és
gazdaságilag is fenntartható gazdaságot
működtetni, csupán egy kicsivel több odafigyelésre van szükség.
További sok sikert kívánunk a gazdaságnak!

Kun hagyományok kulturális fesztiválja
Nagyszerű kezdeményezésről kaptam hírt véletlenül: A kunok
megmutatják értékeiket egy kétnapos rendezvényen Budapesten
a Vajdahunyad várában. Volt ott minden, ami szemnek, szájnak
ingere: táncegyüttesek bemutatója, előadóművészek fellépése,
népi mesterségek bemutatása, felvonulás, kiállítások, filmvetítés,
hagyományos ételek kóstoltatása, turisztikai programajánlat.
Kilátogatván a Vajdahunyad várába, mint túrkevei lakos kerestem
a kevi kínálatot. Örömmel fedeztem fel a kunhímzést, a kevi
kolbászt, a kevi birkafőzőket, a kevi perecet. Sokaknak idéztek
fel kellemes ízeket, emlékeket. Bár a meghívóban nem szerepelt a
Finta Múzeum, de azért kiadványaival képviseltette magát.
Néhány dolog azonban elgondolkodtatott.
Hol van a Kulturális Egyesület könyvei, programajánlatai?
Talán helye lett volna többek között Györffy István néprajztudós
tevékenységét is bemutatni. Adtunk ki könyveket, készítettünk
mobil kiállítást e témakörökben. Ennek közönségnek is lett volna
mondandóm a Nagykunság kulturális értékeiről. Bizonyára Tóth
Albert táji értékeket bemutató előadása is érdeklődésre tarthatott
volna számot. Kár, hogy a Karácsony Györgynek kunokról szóló
filmje még nem készül el. (Remélem, hogy a Kun napnak lesz
övőre is folytatása és ott már láthatjuk.)
Most miért nem lépnek fel táncosaik, kórusaink? Nem jutott el
a fellépés lehetősége hozzájuk? Több évtizedes hagyományőrző
munkájuk, eredményeik alapján mondhatom, megérdemelték
volna a körültekintőbb szervezést. Az pedig ugyancsak nagy
figyelmetlenségre utal, hogy a Kun napon a kun miatyánk
túrkevei előadóiról elfeledkeztek a szervezők. Szerencsére
a kunmadarasiak felkérésére a kun miatyánk megzenésített
változata mégis elhangzott a túrkevei Kállai Erzsébet előadásában.
Produkciója után egyből kapott Budafokra meghívást. Ki ő, ha
nem a Nagykunság (Túrkeve) egyik méltó hírvivője.
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Hírvivő lenne a Túrkeve újság is, ha egyáltalán hírt adott volna
előzetesben erről az eseményről. (Sajnos nem kaptunk időben
tájékoztatást - A főszerk.) Bizonyára többen felutaztak volna
Budapestre vagy az elszármazottak közül is többen ellátogattak
volna erre a rendezvényre. Amint már írtam, a könyveket, Túrkeve
albumokat, ajándéktárgyakat is hiányoltam a kevi sátrakból. A
fürdő népszerűsítésére gondot fordítottak a szervezők, helyesen.
Ennél azonban több kell. Komplett kulturális programcsomagban
kell gondolkodni. A város idegenforgalmának növelése érdekében
körültekintőbben kell számba venni természeti, kulturális
javainkat, szellemi értékeinket. Ez vonatkozik a helyi értéktár
készítésére is. Mikor teszi már ismertté, közkinccsé a város ezeket
az értékeket?
Kicsi a kapacitás a munka elvégzésére? Kevesen dolgoznak az
önkormányzatnál, a kulturális intézményekben, kevés a pénz a
kultúrára — hangzik a válasz. Én erre megjegyzem, hogy nagyobb
figyelmet kellene fordítani a civil szervezetekre, meg kellene
őket szólítani, be kellene őket vonni az együtt-gondolkodásba
és cselekedetbe. Megsokszorozódik a város ereje, kulturális
kínálata általuk. A kulturális párbeszédre, információcserére
nagy szükség van. Az együttműködés mindenki számára hasznos.
Bízván, hogy ebben előrelépés történik a magam részéről és
mint civil szervezeti vezető is javaslom a civil fórum mielőbbi
újraindítását minden szervezet bevonásával és a város kulturálisturisztikai jövő évi és hosszabb távú tervének a körültekintő
kidolgozását és megvitatását. Túrkeve jövője szempontjából a
munkahelyteremtés mellett rendkívül fontos szerepe van, lesz a
város kulturális marketingjének, amelyet fejleszteni kell. A városi
rang megőrzése erre kötelez.
Dr. habil. Örsi Julianna
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ŐSZI PROGRAMOK
A VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN
Október 3. 11 óra
„ALIG LÁTSZOM,
MÉGIS JÁTSZOM”
Sólyom Tamás zenés műsora
Túrkeve elsőseinek

Október 3. 15 óra
EGYÜTT EGYMÁSSAL
ÉS A NÉPMESÉKKEL 1.
1-2. évfolyamosok
versenye

Október 4. 8-13 óra
VÉRADÁS
A KÖNYVTÁRBAN
Minden kedves véradót ingyenes
beiratkozással köszöntünk.

Október 4. 15 óra
EGYÜTT EGYMÁSSAL
ÉS A NÉPMESÉKKEL 2.
3-4. évfolyamosok
versenye

Helyi érték

Fürdőztem, de egyben
pihentem is
Utólag belegondolva az idei nyaram eddigi legjobb döntése volt,
hogy ellátogattam Túrkevére. Pár évvel korábban már jártam
itt, és akkor is kellemes meglepetést okozott számomra ennek a
kisvárosnak a felettébb kellemes hangulata. Az első benyomásom
a városról az volt, hogy errefelé rendkívül kedvesek az emberek,
és még a “messziről” jöttekkel is közvetlenek, barátságosak.
Aki nem járt még itt, nem is gondolná, hogy milyen kellemes
kikapcsolódást nyújt a város szívében található termálfürdő.
Ebben a fürdőben rendkívül vonzónak találtam azt, hogy a meleg
nyári napokon is bárki kedvére válogathat a kültéri medencék
közül, ugyanis minden igényt kielégítenek véleményem szerint.
Az úszni vágyóknak ideális hőmérsékletű és mélységű a víz,
de a labdázni, fürdőzni vágyók is kaptak kellő helyet ebben a
medencében, aminek köszönhetően nem a bokáig érő vízben kell
egy rosszul célzott labda után vetődniük. A belső rész is elnyerte a
tetszésemet, és a vizet is tisztának találtam, de mégis kevésbé volt
klóros, mint azokon a helyeken, ahol korábban jártam. Életemben
először itt merészkedtem be a szaunába, de a pozitív élmény miatt
nem utoljára. Nagyon kellemesen éreztem magam itt, de ehhez egy
kiváló társaságra is szükségem volt, amiben nem szűkölködtem.
Bárkinek maximálisan merem ajánlani ezt a fürdőt, és az is biztos,
hogy én is visszalátogatok még ide.
Minorics Máté Tamás

In Memoriam
Bucsi Zsigmondné Bedő Zsófia
Elkísértük utolsó útjára Zsófi nénit augusztus 31-én.
Hosszú élete során önzetlenül osztogatta szeretetét családjának,
ismerőseinek. A sokak által ismert fonott perec (baba), amit
oly sokszor sütött, ajándékozott, egyik kedves jelképévé vált
szeretetének. Példaképünk Ő a jóságban, a szerénységben, a
szolgálatkészségben.
Köszönjük, hogy sokan jelenlétükkel megtisztelték őt, és az
utolsó útjára elkísérték.
Zsófi néni családja

A Madarász Károly Művelődési Ház
és Városi Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és kedves
családtagjait
Kiszelyné Tóth Anett, történész

Árpád-házi királynék
Mítoszok, legendák...
és a valóság a királyi nőkről
című előadására.

Időpont: 2017. szeptember 28. 17 óra
Helyszín: Városi Könyvtár (Petőfi tér 2-4.)
A belépés díjtalan.
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f Tűzoltósági hírek
Tisztelt Olvasóink!

egymás után számolta fel az akadályokat, melyeket kidőlt
fák, leszakadt ágak okoztak. Július 26-án jelzés érkezett,
miszerint az SMR területén tűzjelző bejelzett. Szerencsére
az eset tévesnek bizonyult. Július 28-án az autocross pályán
vízszivattyúzást, és gallyazást végeztünk, segítséget nyújtva az
augusztus elején megrendezendő autocross versenyhez. Július
29-én mentős kollégák kérésére segítséget nyújtottunk egy
utcán rosszul lévő személy ellátásában. Ugyanezen a napon
lakossági telefonhívásra a Thököly utcai tűzcsaphoz vonultunk,
melyből ismételten víz ömlött. A tűzcsapot elzártuk. Július
hónapban sporttáboros gyerekeknek tartottunk bemutatókat,
betekinthettek egyesületünk életébe, bevetési ruha próbákkal,
sétakocsikázással, sugárcsővel történő locsolással gazdagítottuk
a tábori programot. Az eseti viharossá forduló szél miatt több
helyen szükségessé vált elszáradt, korhadt fák gallyazása,
további balesetek elkerülése végett. Hely szerint a Strandfürdő
területén, Ványai Ambrus Gimnázium udvarán, orvosi rendelő
közelében, Petőfi téren, és a Református Iskolában. Augusztus
5-6-án a minden évben megrendezésre kerülő autocross
verseny lebonyolításában és annak biztosításában vettünk
részt. Augusztus 7-én a mentő szolgálat kérésére nyújtottunk
segítséget, a Hajtó úton lévő egyik tanyaépületből a műútig
történő, egy a mozgásában korlátozott személy szállításában.
Még aznap a délelőtti órákban a strandon lévő egyik apartman
épületére egy nagyméretű fa dőlt. Az egység a fát eltávolította
jelentős anyagi kár nem keletkezett. Augusztus 10-én a strandra,
a sporttáboros gyerekekhez látogattunk ki, színesítve az aznapi
programjukat! Augusztus 15-én az esti órákban kaptuk a jelzést
miszerint a mezőtúri országút mentén tarló ég. Az egységünk
a mezőtúri kollégákkal együtt a tüzet eloltotta továbbterjedését
megakadályozta. Anyagi kár nem keletkezett. 16-án szintén az
esti órákban újabb jelzés érkezett, a drágakertben lévő Szilvafa
utca egyik ingatlanjának kerítése mentén gaz-avar égett. Tüzet
eloltottuk, anyagi kár nem keletkezett. 22-én ismét újabb négy
fő önkéntes tett sikeres negyvenórás tűzoltó alapfokú vizsgát
Kengyelen. Ezúton is gratulálunk az új kollegáknak, és hasznos
tevékenységet kívánunk nekik településünk érdekében. Ezen a
napon az Ábrahám utcában szemétszállító autó hátsó rakterében
tűz keletkezett a benne lévő szemetet egy „D” sugár segítségével
eloltottuk. Anyagi kár nem keletkezett. 31-én a kuncsorbai
országút mellett lévő egyik tanya udvarán összehúzott hulladék
égett, mely a közúti forgalmat, illetve a körülötte lévő napraforgó
táblákat veszélyeztette. A szabadtéri égetéssel kapcsolatos
szabályok megsértése miatt a tulajdonos ellen eljárás indult!
Kérjük a szabályok betartására, betartatására fokozottan
figyeljenek! A BM. .OKF által kiírt mentőcsoportok működését
támogató pályázaton egy MERCURY 6 Le csónakmotort,
illetve egy csónakot nyertünk, mintegy 770.000.-Ft értékben.
A pályázathoz 10% önerőt kellett biztosítanunk, melyet saját
költségvetésünkből sikerült kigazdálkodnunk. Az új eszköz
főként árvizes feladatoknál lesz segítségünkre, valamint a már
meglévő csónak mellett személykeresésre is alkalmas lesz.
Köszönjük a Vidra-Műanyag Kft munkáját és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatását.

Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt 2 hónap
eseményeiről. Június 2-án a ropigyárban a silótartály
kimosásához kérték egységünk segítségét. Ugyanezen
napon délután egy gólyafióka forró tetőről való mentését
végeztük, majd átadtuk a természetvédelmi egyesületnek.
Június 4-én Ecsegfalvára kaptunk meghívást, ahol aktív
szereplőkként vettünk részt gyermeknapi rendezvényükön.
Június 6-án Mesterszálláson közreműködtünk a városi színpad
összeszerelésben, melyet a falunap alkalmával szállítottunk
a helyszínre. Június 7-től 11-ig segítséget nyújtottunk a helyi
motoros egyesület által megszervezett motorostalálkozó
előkészületeiben, illetve biztosításában. Június 10-én az
esti órákban jelzés érkezett miszerint a kuncsorbai országút
mentén nagyméretű fa úttestre dőlt, és forgalmi akadályt
képzett. Egységünk a fát eltávolította, a forgalmi akadályt
megszüntette. Június 18-án jelzés érkezett, miszerint az SMR
területén tűzjelző bejelzett. Az eset szerencsére tévesnek
bizonyult. Június 19-én a helyi idősek otthonában rendezett
éves rendezvény alkalmához sátorállításban segítettünk. Június
20-án laktanyánk adott otthont a kisgépkezelői vizsgának, ahol
több mint 30 fő sikeres vizsgát tett. A résztvevőknek ezúton is
gratulálok. Június 22-én a kora délutáni órákban jelzés érkezett,
miszerint az ecsegi lőtéren gyep ég. Az oltásban közreműködtek
a mezőtúri hivatásos, és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók
is. A légett terület nagysága kb. 50 hektárra tehető. Június 23án a déli órákban jelzés érkezett miszerint a balai gazdaságon
túl lekaszált gyepszéna ég. Kiérkezésünk után az egység
kéziszerszámokkal, és egy db “D” sugárral a tüzet megszüntette.
Pár órával később ugyanazon a területen újabb tűz keletkezett,
ahol már a mezőtúri vízszállító közreműkösésére is szükség
volt. A tüzet, és a füstölést megszüntettük. A leégett terület
nagysága kb. 8-9 hektár. Ugyanezen a napon az esti órákban
értesítették egységünket, hogy a kuncsorbai országút mentén
nagyméretű fa az úttestre dőlt, és forgalmi akadályt képzett.
Egységünk a forgalmi akadályt motoros láncfűrésszel, és
kéziszerszámmal megszüntette. Június 25-én az egyik tanya
udvarán lévő bányagödörben ismerelen okból tűz ütött ki, mely
a tanya épületét, illetve az ott lakókat veszélyeztette. Egységünk
kiérkezés után a tüzet eloltotta, a veszélyhelyzetet megszüntette.
Anyagi kár nem keletkezett. Június 25-én az esti órákban az
ecsegi lőtérre vonult egységünk, ahol jelzés szerint egy körbálába
villám csapott. A rossz útviszonyok miatt gépjárműfecskendőnk
nem tudta folytatni a vonulást. Civil segítségnyújtást kaptunk
a műútra való visszatéréshez. Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani Simon Zoltánnak , aki idejét nem kímélve a
segítségünkre sietett. A körbála tulajdonosával a kapcsolatot
felvettük, és terepjáró segítségével érkeztünk a helyszínre, ahol
kéziszerszámokkal az égést, és füstölést megszüntettük. Június
27-én a reggeli órákban jelzés érkezett, miszerint nyerges
vontató közút felett átfeszített telefonvezetékbe akadt, melyet
magával húzva a tartóoszlopot is kitörte. A vetetékek a járműre
felakadtak, a jármű félpályás útzárat képzett. Rendőrségi
helyszínelést követően egységünk a vezetéketket visszabontotta,
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
majd az érintett ingatlanok homlokzatán, illetve egy előtte lévő
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
oszlopra rögzítette. Július 1-én bejelentés érkezett, miszerint
a Mátyási kocsma előtt lévő tűzcsap nyitott állapotban van.
Sörös Tibor Pk.
Egységünk kiérkezés után a tűzcsapot elzárta. Július 25-én a
városunkon végigsöprő vihar káreseteket vonzott. Egységünk
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Futball jelenünk.

Joó Márton Sándor Nemzetközi Emléktorna 2017. 07. 15. Nagyvárad
A túrkevei öregfiúk csapata:

Álló sor: Fekete Tamás, Nagy Károly, Bartha Norbert, Kormos
János, Gaál Tibor, Jandó Ferenc
Guggoló sor: Piroska Norbert, Boros Mihály, Bartha József.

Öregfiúk főszereplésével, egy 30 éves hagyomány folytatásaként,
Nemzetközi Labdarúgó Emléktorna került megrendezésre 2017.
július 15-én Nagyvárad- Biharpüspökiben. E rendezvény, a helyi
öregfiúk fáradhatatlan ügyintézője,szervezője Spulnyik Lajos
kezdeményezésére, a nemrég elhunyt nagyváradi Joó Márton
Sándoremlékére lett meghirdetve.Ameghívott vendégek közül
elfogadta a meghívást Magyarországról Zsadány, Telekgerendás,
és a túrkevei öregfiúk focicsapata is. A volt, legendás helyi
labdarúgó Joó Marci, a 30 évvel ezelőtti első találkozó óta mindig
részt vett ezeken a találkozókon, azonban sajnos, fiatalon 2014ben végleg eltávozott közülünk. A torna megnyitásaként, először
virágot vittünk Marci sírjára.(Néhány évvel ezelőtt itt Túrkevén
a sportcsarnokban, hasonlóképpen emlékeztünk meg Vajda

Pistáról is.) A lejátszott mérkőzéseketnagy igyekezet és harciasság
jellemezte,ahol csapatunk játékosainak korosztály különbsége
biztosította a vidám jókedvű és bizonyítani akarószereplést. A
sportszerűséget, barátságot szem előtt tartva kevés gólkülönbséggel
csúszott ki kezünkből az első helyezés. A nagy küzdelmek után
rövid strandolás következett, majd este finom vacsora, és jó zene
fogadott bennünket az Írisz Hotel éttermében, ahol sorra került az
eredményhirdetés is.A tornán elért helyezések:
1. Nagyvárad
2. A túrkevei öregfiúk csapata
3. Telekgerendás 1-es csapata
4. Zsadány
5.Telekgerendás 2-es csapata
Az est hátralévő részében szívből jövő mulatozással telt az idő, majd
e hosszúra sikerült nap végén vidámanbúcsúztunk el egymástól.
Mi, a túrkevei öregfiúk az újbóli találkozás időpontját egyeztetve
megköszöntük a szíves vendéglátást az emléktorna szervezőinek,
és a következő nap még kicsit fáradtan ugyan, de indultunk haza.
Útközben először még Marcit emlegetve nosztalgiáztunk, későbba
következő mérkőzések körülményeit, időpontját tervezgetve
beszéltük meg, az ekkorra megszépült előző napi focieseményeket.
A kedves olvasó közül, ha valaki képekben is meg szeretné tekinteni
e kirándulás élménybeszámolóját, akkor megnézheti a Túrkeve
Televízió műsorában megjelent: Futball jelenünk. Joó Márton
Sándor Emléktorna 2017. 07. 15. Nagyvárad. című kisfilmet. Hajrá
túrkevei Öregfiúk!
Bartha József

Futballtörténelmünk Túrkeve
Sugár Tibor céltudatossága.
döntéskényszer sorozat. A szakma a családalapítás a viselkedés a
hobbiválasztások, egyszóval mindenütt, hiszen sikeres emberek
szeretnénk lenni,az életminden területén.Hogy miért e hosszas
bevezető? Elárulom. Minden még élő, volt túrkevei labdarúgóval
készített riportfilmben ezeket a megnyilvánulásokat tapasztaltam.
Ők a futball sportot választva, annak sikereit, kudarcait, eredményeit
mintaként alkalmazva döntöttek életük más területein is, és lettek
sikeresek. Valamennyi főszereplő elbeszéléséből ezek a vívódások
derültek ki, és még ami mindegyik történetben közös volt, az a
céltudatosság és a fanatikus következetesség. Az egyik ilyen
fanatikus túrkevei labdarúgónk, Sugár Tibi története inspirált e cikk
ilyen formán megírására, aki kisgyermekként előre tekintve, a-mi
leszek, ha nagy leszek? - kérdésre nagyot álmodva, a következő
utat választva válaszolt. Futballista leszek, mert Én ezzel szeretek
foglalkozni, úgy érzem, ehhez van tehetségem. Így varázsütésre
Tibor mesébe illő módon egyszerre szakmát és hobbit is választott
magának. Sikeres ünnepelt focista lett belőle. Persze aki őt ismeri,
Amikor az ember kisgyermekként előre tekintve bele-bele vagy egy kicsi betekintése van a labdarúgó hivatásba, sejtheti,
hogy nem is olyan egyszerű foglalkozást választott Túrkeve város
pillant a felnőtt lét lehetőségeibe, a választható útirányokba,
jól tudjuk milyen fantasztikus teherrel nehezedneka vállakra a labdarúgó büszkesége. És hogy ez az életút mennyire mesébe
illő volt, azt eldöntheti a kedves olvasó, ha megnézi a Túrkeve
kétségek, a felelősség. Mi leszek, ha nagy leszek? Orvos,tanár,
Televízió műsorán látható Futballtörténelmünk Túrkeve. Sugár
mérnök, de nem vagyok jó tanuló! Szakmát válasszak, de nincs
kézügyességem! Hogy ítél majd meg a társadalom, és akkor Tibor Emlékei 2016. című riportfilmet. Annyit előzetesen még
még ott vannak a szülők nagyszülők, lehet, hogy nem is valós elárulok: mivel Tibi nem mesébe illő módon varázsütésre érte el
sikereit, hanema nagy álma megvalósításán keményen dolgozott,
elképzelései, elvárásai. Vagy ha nem jól választok, hol van az a
határ, amikor még változtathatok? Viszont ott vannak még a saját így céltudatossága és fanatikus következetessége jutalmául még a
elképzelések is. Én ezzel szeretek foglalkozni, én úgy gondolom, szerencse is mellé szegődött. Gratulálunk Sugár Tibor!
ebben vagyok jó, úgy érzem, nekem ehhez van tehetségem. És
Bartha József
kezdetben az élet minden területén jelen van ez a gyötrelmes
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Illusztrációs és
képregényrajzoló
pályázati kiírás
Túrkeve Város Önkormányzata Arany János születésének
200. évfordulója alkalmából illusztrációs és képregény rajzoló
pályázatot hirdet Túrkevén és Nagyszalontán élő, a téma iránt
érdeklődő általános iskolai- és középiskolai tanulók, felnőttek
( 18+ korosztály) számára:
Korcsoport, pályázati téma:
Általános iskola felső tagozatos és középiskolai korcsoport:
•
Arany János Toldi vagy Walesi bárdok c. művének,
illetve bármely szabadon választott mű illusztrálása vagy
képregény formában való megjelenítése.
Az illusztrációk, képregények szabadon választott technikával,
színes vagy fekete-fehér kivitelben készülhetnek. Képregény
esetén oldalszámot kérünk feltüntetni és borítót (címlapot)
mellékelni.
Felnőttek ( 18+ korosztály)
•
Szabadon választott Arany János mű illusztrálása, illetve
megjelenítése képregény formában.
Az illusztrációk, képregények szabadon választott technikával,
színes vagy fekete-fehér kivitelben készülhetnek. Képregény
esetén oldalszámot kérünk feltüntetni és borítót (címlapot)
mellékelni.
A pályázat beadási határideje: 2017. október 13.
A pályázatok benyújtása történhet személyesen vagy postai úton:
a túrkevei illetve nagyszalontai Polgármesteri Hivatal címére
(5420 Túrkeve, Petőfi tér 1./ 415500 Salonta,Str. Republicii nr.1.)
A pályázatok hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét,
életkorát, ( iskoláját) telefonszámát és e-mail címét.
Eredményhirdetés a Túrkevei Polgármesteri Hivatalban lesz, az
időpontról értesítést küldünk.
Díjak:1 napos budapesti kirándulás, könyvjutalom, a nyertes
rajzok, képregények nyomdai kiadása.
Szeretettel várjuk az alkotásokat! Jó munkát kívánunk!
Túrkeve Város Önkormányzata

BURSA HUNGARICA
2018.
Pályázati felhívás
Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve 2018. évre Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Túrkeve
Város Önkormányzata illetékességi területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló
1. felsőoktatási hallgatók számára a 2017/18. tanév második
és a 2018/19. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú
pályázat)
2. felsőoktatási tanulmányokat először kezdeni kívánó
fiatalok számára („B” típusú pályázat)
A részletes feltételekről, tudnivalókról a pályázati kiírásban
tájékozódhat!
A pályázati kiírás letölthető a www.turkeve.hu honlapról vagy
átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal fsz. 10-es irodájában
és a Titkárságon.
A pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges
az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe.
A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, papíralapon, a
megjelölt kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázat benyújtásának helye:
Túrkevei Polgármesteri Hivatal
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
(fsz. 10-es iroda vagy az emeleti Titkárság)

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a
Városi Könyvtár

2017. október 4-én (szerda) 8:00 - 12:00-ig.

A pályázatok 2017. december 7-ig kerülnek elbírálásra. A
döntésről az önkormányzat az EPER-Bursa rendszeren keresztül
elektronikusan értesíti a pályázókat.
Túrkeve Város Önkormányzata

Tájékoztató
a Mezőtúri Rendőrkapitányság 2017.10.03-án 14.00
órától Településbiztonsági fórumot rendez Túrkeve
Idősek Otthonában (5420 Túrkeve, Ecsegi út 13.), melyre
tisztelettel várja a túrkevei lakosokat.
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Bérbeadó mezőgazdasági
földterület

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

Helye: Túrkeve,
Hrsz: 0376/8, 18511 nm, 24,78 AK,
Bérleti díj évenként:
2018: 4.0 Ft/nm
2019: 4.2 Ft/nm
2020: 4.4 Ft/nm
2021: 4.6 Ft/nm
2022: 4.9 Ft/nm
Szerződés ideje: 5 év, 2017.10.01-2022.09.30.
Érdeklődni: Tel: 06-70-3821752

Ingyenes lakossági
hallásszűrés
a Dr. Nánási Lajos Egészségházban

2017.10.04. 11.30-12.30
2017.11.08 11.30-12.30
2017.12.06 11.30-12.30
Fizetett hirdetés

Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Fizetett hirdetés

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
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