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TÚRKEVE

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS
riport Kovács Sándor Országgyűlési Képviselővel
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3. számú egyéni választókerület
új országgyűlési képviselője Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) lett
az április 8-ai választások eredménye alapján.
Túrkeve is ehhez a választókerülethez tartozik, melynek székhelye
Karcag. Ebben a kerületben összesen 78324 választópolgár van,
s ebből 49970 fő elment szavazni, ami 63,8%-os részvételi
arányt jelent. Ebből 27086 szavazattal Kovács Sándor a FideszKDNP színeiben induló jelölt lett az első, második helyen
a Jobbik képviselőjelöltje végzett 16128 szavazattal, míg a
harmadik a DK képviselőjelöltje lett 2663 szavazattal. Túrkevén
a következőképpen alakultak ezek a számok: 7038 fő rendelkezik
szavazati joggal, ebből 4168 szavazó járult az urnák elé (59,22
%-os részvételi arány) és Kovács Sándorra 2027 szavazatot adtak
le, míg a második helyen végzett Jobbikos képviselőjelölt 1277
szavazatot kapott, a harmadik helyen az LMP képviselőjelöltje
végzett 461 szavazattal (csak az első három képviselőjelölt
szavazatai vannak feltüntetve).
Képviselő úr, gratulálok a választási eredményhez és a képviselői
beiktatáshoz! A választás napján, amikor már látszódott, hogy
magas a részvételi arány, Ön mire gondolt?
Kovács Sándor: Családommal mentem szavazni 10 órakor, már
akkor azt mondtam, hogy mindenképpen jó a győztesnek, ha
sokan mennek el szavazni. A magas részvételi arány jó a magyar
demokráciának. Ha minél több ember mondja el a véleményét,
akkor annál erősebb az a kormány, melyet megválasztanak. A
részvételi arány igazából reggel 6-tól 9 óráig volt magas, ebben
az időszakban azok a vidéki emberek mennek el szavazni, akik
szeretik a feladatot hamar elvégezni és akkor a vasárnapja szabad
marad. Akik a templom, a bevásárlás, vagy az ebédfőzés előtt le
akarják tudni, tehát nem halogatják a végére. Tudtam azt, hogy
a mi szavazóink mennek el korán nagy számban. Biztos voltam
benne, hogy jól fogunk szerepelni.
Minek volt köszönhető ez a nagyarányú győzelem?
Kovács Sándor: Annak, hogy az emberek átérezték, hogy ez nem
csak egy egyszerű országgyűlési választás. Sokkal nagyobb tétje
van annak, hogy Magyarország milyen irányba megy tovább,
minthogy gazdaságilag hogy teljesítünk. Átérezték, hogy hazánk
elkövetkezendő 100-150 évéről döntünk és tényleg nem csak
szlogen az, hogy Magyarország maradjon meg Magyarországnak.
Aki járt Nyugat-Európában, akár Belgiumban, Franciában, vagy
Németország egyes vidékein, az látja azt, hogy a bevándorlás
nem csak álprobléma, nem csak a távoli országok problémája

és a magyarok szeretnék megőrizni az országot olyannak, ahogy
őseink ránk hagyták. Érezték ennek a tétjét és hát érezték a saját
zsebükön azokat az eredményeket is, amit a kormány elért az
elmúlt években. Az a szó, hogy megszorítás, az utóbbi években
megszűnt a közbeszédben. Én még úgy nőttem fel, hogy folyamatos
megszorítások voltak, mindig egy kicsit rosszabb lett. Ha valaki
figyeli a híreket, akkor láthatja, hogy nincs most megszorítás,
nincs kiigazítás, nincs költségvetési szigor, hanem nőnek a bérek,
nő a fogyasztás, nő a foglalkoztatás, egyre több lakás épül, és az
emberek tudják, hogy mi az, ami jó nekik. Azt gondolom, hogy
a magas részvételben és a Fidesz-KDNP győzelmében ez volt a
döntő tényező és ezért volt sikeres számunkra a választás.
Mik az első feladatok képviselőként?
Kovács Sándor: Először is a Megyei Közgyűlési munkát le kell
zárnom és párhuzamosan kezdődik a Parlamenti munka, az alakuló
ülés, s már az első héten komoly törvénymódosításokról szavaz
a Parlament. Tehát egy kicsit még kétlaki életet élek, úgyhogy
ez nehéz időszak, de remélem, hogy hamar belerázódunk ebbe a
munkába. Az elmúlt időszakban nagyon sok feladattal bíztak meg
a környéken lakók és ezekkel szeretnék kezdeni. Első helyen az
utak javítása van. Pont a mai napon tárgyaltam a Közútkezelőnek
az igazgatójával és próbálunk egy ütemezést, egy nagyobb
útfelújítási tempót kicsikarni belőlük.
Tehát noszogatni kell a Közútkezelőt, hogy haladjon a mi utunk
is?
Kovács Sándor: Így van, ebben a választókerületben három
nagyon rossz út van, amibe a Túrkeve-Kuncsorba útszakasz
beletartozik, ezen kívül a Tiszaszentimre- Kunmadaras és
Tiszaroff- Fegyvernek útszakaszok vannak kritikus állapotban,
és még jó néhány olyan útszakasz van, ami valamivel jobb, de
szintén indokolt a felújítása. Tehát nem kicsi a munka, lépésrőllépésre kell haladni.
Képviselő Úr, köszönöm a válaszokat és jó egészséget, erőt és
kitartást kívánok az új feladatokhoz.
Kovács Sándor: Én köszönöm a lehetőséget. Munkám során
minden erőmmel azon leszek, hogy a választókerületemben
felmerülő problémákat megoldjam, s hogy a lakosság elégedett
legyen az elvégzett feladattal.
Erdei Gyula

FELHÍVÁS
Tisztelt túrkevei lakosok!
Túrkeve Város Önkormányzata a helyi kitüntetések, díjak
alapításáról és adományozásáról szóló 8/2000.(III.10.) sz.
rendelete alapján , a Város Napján, helyi kitüntetést és kitüntető
díjakat kíván adományozni.
Túrkeve Város Képviselő-testülete méltó módon kívánja
kifejezésre juttatni a város elismerését, megbecsülését és
ragaszkodását azon személyek iránt, akik Túrkeve város
fejlődéséért tartósan és kiemelkedően dolgoztak, ezért kéri a
lakosságot, hogy tegyen ajánlást a kitüntetendő személyekre.
Az alábbi kitüntetésre és díjakra lehet ajánlást tenni:
„Túrkeve Városért” Díj:
azon személyeknek, illetve civil szervezeteknek, akik, illetve
amelyek a város fejlesztése érdekében, a közéleti, az egészségügyi,
az oktatási, a gazdasági, a kulturális, sport és művészeti életben
kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek.
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„Túrkeve Város Szolgálatáért” Díj:
a város oktatása, művelődése, sportja, közbiztonsága, tűzvédelme,
üzemeltetése, közigazgatása, egészségügyi és szociális ellátása,
továbbá gazdasági fejlődése érdekében végzett legalább 10 évi
eredményes munka elismeréseként.
A kitüntetésben részesülőkre túrkevei állandó lakos
magánszemélyek tehetnek ajánlást.
Az ajánlásokat a polgármesterhez kell személyesen vagy
postai úton benyújtani.(5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.)
Az ajánlásnak részletesen kell tartalmazni az ajánlott személy/
szervezet munkásságát, illetve a konkrét alkotás, eredmény
ismertetését.
Az ajánlások benyújtásának határideje: 2018. június 15.
Várható döntés: 2018. június 28.
Túrkeve Város Képviselő-testülete
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Vásárban vásároltunk a Vásártéren vasárnap

riport Patkós Lajossal

Az itthoni feladatokat, a helyszín biztosítását ki látta el?
Patkós Lajos: A Városgondnokság vezetője, Katona István
részére volt kiadva a feladat, hogy megszervezze és a helyszínt
rendbe tegye, biztosítsa: helyszínt letakarítani, illemhelységet
biztosítani, a vásározókkal tartani a kapcsolatot és lebonyolítani a
helypénzeket és az ilyen-olyan igényeket, hirdetések közzétenni,
stb.
Milyenek voltak a visszajelzések?
Patkós Lajos: A befektetett összeg kb. 80 százaléka megtérült,
vagyis deficites egy kicsit, de átlagon aluli helypénzek lettek
megállapítva, hogy vonzó legyen az esemény. A kereskedők
részéről pozitív volt a visszajelzés, ez azt jelenti, hogy voltak
emberek, volt vásárló erő. A kereskedők jelezték, hogy
Csalogató volt az ízes beszéddel való hangos hirdetés, ahogy Finta legközelebb is szívesen jönnek. Szemmel láthatóan a látogatók is
Zoltán karakteres hangján kikiáltattatott a vásár mivolta. Április
jól érezték magukat, sokan voltak és csak mosolygós, jó kedélyű
22-én délelőtt 9 óra körül mentem ki gyermekeimmel együtt a emberekkel találkoztam.
vásárba. Ők ilyet még nem láttak. Hosszú idő után ismét országos
állat és kirakodóvásár volt Túrkevén. A Vásártér, nevéhez
Merész húzásnak tűnt az időpont megválasztása nem sokkal a
méltóan újra zsongott a vásári forgatagtól. Meglepődtem, hogy Kevi Juhászfesztivál előtt.
milyen sok kereskedő árulta portékáit és hogy milyen sok volt
az érdeklődő. Szinte tömeg volt. A kínálat mindent tartalmazott,
Patkós Lajos: Igen erre mi is gondoltunk. Hasonló, de ez mégis
ami egy kirakodóvásárban szükséges: kézműves édességek más jellegű rendezvény. Itt az alapkoncepció, hogy főleg tavasszal
(köztük kakasos nyalóka), aszalt gyümölcsök tömkelege, házi
és ősszel van igény az állatok adás-vételére. A hagyományos
sütemények tartósítószer nélkül, kürtöskalács és lángos, nemzeti
állattenyésztés szempontjából most még kevés volt a haszonállat,
identitásunkat erősítő Magyaros holmik, rovásírást oktató könyv,
de ennek újra ki kell alakulnia, valamint már jóval kevesebben
csattogó-lepke és szalmakalap, régiségek (köztük igazi kincsek),
foglalkoznak sertés, juh és szarvasmarhatartással, mint 20-30
lószerszámok és kolompok, edények és bútorok, ruhaneműk és évvel ezelőtt. Ezért legközelebb szeretném elvinni a jellegét a
szőnyegek, játszó és ugráló-vár, póni-lovaglás, cuki kiskutyák, kisállat, szárnyas, kis-kedvencek irányába, hogy a gyermekek és
kérődző szarvasmarhák és a többi. Ám volt valami, jobban
hobbi állattartók is megtalálják a számításaikat. Például Monor
mondva valakik, akikből a legtöbb volt: rokonok és barátok,
erről híres, ott a törpenyúltól az aranyhörcsögig van mindféle
közeli és távoli ismerősök, Mi Túrkeveiek, akik van, hogy csak
jószág.
az ilyen eseményeken állunk meg beszélgetni egymással. Így
futottam össze Patkós Lajossal, akinek köszönhetően ismét vásár
Túrkevén mikor volt utoljára és mikor lesz legközelebb országos
van városunkban. Eszembe is jutott, - s itt visszamegyek 1-2 évet
vásár?
az időben - hogy a Városfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottság ülésén Lajos többször javasolta, hogy élesszük újjá a
Patkós Lajos: 15 éve, vagyis jó régen, legközelebb pedig
vásárt, rendezzen a város ismét országos állat és kirakodóvásárt.
szeptember harmadik vasárnapján lesz.
Most kapóra jött, hogy kérdezősködjek tőle:
Te magad is foglalkozol állattenyésztéssel. Milyen állatokat
Szia Lajos! Láthatóan nagy sikere van a vásárnak. Hogy jött az
tartasz és mivel foglalkozol még?
ötlet?
Patkós Lajos: Szarvasmarhát és sertést, bár a sertéspestis megjelent
Patkós Lajos: Gyerekkorom nagyszerű élménye a vásári hazánkban, ami nem kedvez, de csak vaddisznóban találták meg
hangulat. Engem mindig magával ragadott a sok érdekes portéka,
a vírust és a jól működő gazdaságokat ez nem veszélyezteti,
a finomságok és az állatok. Utóbbi években többször említettem
valamint a vírus emberi szervezetre nem veszélyes. Bízok a
a bizottsági ülésen, hogy kezdeményezzük újra ezt az egészet, hatóságok hatékony munkájában, hogy a probléma megoldódik.
de ezen mindig átsiklottunk. Tavaly ősszel mondtam Vida Szeretnék még fejleszteni, több állatot tartani. A takarmányt meg
Tamás polgármester úrnak, hogy üljünk le és beszéljük meg. A
tudom termelni a saját szántón, így következetes munkával és
tervekhez nagyon pozitívan állt hozzá, ötleteket és javaslatokat több-lábon állással haszonnal tudok gazdálkodni. Ezen kívül az
is adott, majd regisztrálta az interneten az országos rendszerben,
építőiparban dolgozom több mint húsz éve vállalkozóként.
melyet visszaigazoltak, elfogadtak. Nekünk kellett megjelölni az
időpontokat, hogy mikor és hány vásárt szeretnénk rendezni.
Akkor nem unatkozol?! Hogy bírod a sok munkát?
Milyen szervező munkát igényelt ezt követően?
Patkós Lajos: A vásárok jellegével és lebonyolításával
kapcsolatban van némi tapasztalatom. De mindenkinek van
emléke és elképzelése, hogy zajlik az ilyen. Átbeszéltük,
hogy kinek milyen elképzelése van, valamint más hasonló
eseményekből átemeltük, átgondoltuk a lényeges dolgokat. Bő
egy hónapja jártunk a Nagykőrösi Vásárba ifj. Kun Lászlóval
és Boros Szabinával, akik segítettek a szórólapozásban.
Nagykőrösön nagy hagyománya van a dolognak, ahol minden
hónap utolsó vasárnapján vásár van és vittünk magunkkal 1000
szórólapot. Ennek kb. felét kirakodó-kereskedőknek, másik felét
pedig állat-kereskedőknek adtuk. Már ott olyan visszajelzések
voltak, hogy jönni fognak.

Patkós Lajos: Az a mottóm, hogy „a szebbért, a jobbért, a többért
többet kell dolgozni!” És meg kell jegyeznem ennél a kérdésnél,
hogy a sikerhez hozzájárul a jó párkapcsolat. Feleségem,
Kohári Ibolya nyugodt családi hátteret biztosít és a családi
háznál lévő szépségszalon üzemeltetésével hozzájárul a család
boldogulásához.
Köszönöm szépen a riportot és további jó munkát kívánok - a
fizikai munkához erőt és egészséget, a szellemi munkához pedig
kreativitást.
Patkós Lajos: Én köszönöm a lehetőséget és tisztelettel üdvözlöm
a Túrkeve Újság olvasóit.
Erdei Gyula
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Szárba szökkentek a versenyeredmények a
REFI-ben tavasszal.

Örömmel osztjuk meg intézményünk nevelő-oktató munkájának
eredményét a város érdeklődő lakosaival. Megköszönjük a
pedagógusoknak és a diákoknak azt a sok-sok munkát, amellyel
ilyen szép eredményeket értek el.
1. osztály:
Városi szavalóverseny 2. hely - Kovács Andrea Edina
Felkészítő tanár: Kolarovicsné Pardi Ildikó
----------------------------------------------------------------------------2. osztály:
Kétpói regélő mese-, monda- és versmondó verseny: 2. helyezett:
Debreczeni Kíra Emma
Felkészítő tanár: Vincze Róbert
----------------------------------------------------------------------------3. osztály:
Matekguru – megyei csapatverseny: 1. hely: Árvai Noémi, Boga
Lőrincz, Lovas Anna Zsófia és Papp Zsombor. Felkészítő tanár:
Puskásné Túri Ildikó
„KEVI” Népdaléneklő verseny: Vida Virág Lídia – különdíj.
Felkészítő tanár: Vasasné Fehérvári Anikó
Kétpói regélő mese-, monda- és versmondó verseny 3. hely:
Lovas Anna Zsófia. Felkészítő tanár: Puskásné Túri Ildikó
Városi Költészetnapi Szavaló Verseny: Kereszti Bulcsú Lél –
különdíj. Felkészítő tanár: Puskásné Túri Ildikó
Mezőtúri Kistérségi szavalóverseny: Kereszti Bulcsú Lél –
különdíj. Felkészítő tanár: Puskásné Túri Ildikó
----------------------------------------------------------------------------4. osztály
Zrínyi Ilona Matematika Verseny (megyei) 20. hely: Pálinkás
Izabella, Bencze Sára, Bencze István
Felkészítő tanár: Kissné Papp Gyöngyi
Ószőlői Német nyelvi verseny: Bencze Sára 6. hely Felkészítő

tanár: Kádár Anikó
Kenguru Matematika Verseny (megyei):
1. hely Pálinkás Izabella
9. hely Horváth Blanka Zonga
Felkészítő tanár: Kissné Papp Gyöngyi
Kevi Népdaléneklő Verseny: Nagy Anikó 4. o. 1. helyezett.
Felkészítő tanár: Lovas Zsuzsa
Városi Költészetnapi Szavaló Verseny: Könnyű Ágota 1.
helyezett. Felkészítő tanár: Kissné Papp Gyöngyi
Kistérségi Szavalóverseny: Könnyű Ágota – különdíj. Felkészítő
tanár: Kissné Papp Gyöngyi
----------------------------------------------------------------------------IV. Országos Komplex Természettudományos Verseny 2.
helyezés: Acsádi Tamás 5. o., Csernák Róbert 5. o., Faragó Anikó
6. o. és Szabó Levente 6. o.
Felkészítő tanár: Szabóné Debreczeni Ildikó
-----------------------------------------------------------------------------Költészet Napi Szavalóverseny – városi:
1. helyezés: Tarnóczi Noémi 8. o.
2. helyezés: Deák Gréta Eszter 7. o.
3. helyezés: Zagyva Krisztofer János 7. o.
Különdíj: Nagy Zsófia 8. o. Felkészítő tanár: Sebestyénné Balogh
Erzsébet
2. helyezés: Szabó Péter 5. o.
3. helyezés: Kiss László József 6. o. Felkészítő tanár: Finta Zoltán
----------------------------------------------------------------------------„Kevi” népdaléneklő verseny I. hely: Simon Diána 6. o.
Felkészítő tanár: Finta Zoltán
----------------------------------------------------------------------------Alapműveleti Matematikaverseny körzeti forduló:
5. osztály:
Nagy Gréta
2. helyezés
Kereszti Villő Mikolt 3. helyezés
6. osztály:
Faragó Anikó 5. helyezés
Szabó Levente 4. helyezés
7. osztály:
Kereszti Édua Sarolt 3. helyezés
Gáva László Máté 5. helyezés
8. osztály:
Tarnóczi Noémi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Rózsásné Kalmár Tímea
----------------------------------------------------------------------------Sziporka országos matematikai levelezős verseny:
14. hely: Tarnóczi Noémi 8. o. Felkészítő tanár: Rózsásné Kalmár
Tímea
----------------------------------------------------------------------------Református Iskolák XIII. országos magyar verseny szövegértés,
nyelvtan, helyesírás:
Komplex írásbeli kategóriában az 5. osztályosok korcsoportjában
1. helyezést ért el Kereszti Villő Mikolt, a 7. évfolyamon 4.
helyezett lett Kereszti Édua Sarolt és Faragó Anikó 6. évfolyamon
13. Felkészítő: Sebestyénné Balogh Erzsébet. A 4. osztályos Szabó
Rebeka 13. helyezett lett. Felkészítő: Kissné Papp Gyöngyi.
Köszönettel:
Kaszap Nagy István Református
Általános Iskola és Óvoda
közössége
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Szakmák éjszakája a Ványaiban

A KSZC Ványai Ambrus Szakgimnázium és Szakközépiskola
különleges délutánnal és estével várta az érdeklődőket április
13-án. „Szakmák éjszakája” elnevezéssel egy nagyon érdekes,
kellemes, izgalmas, látványos és hasznos programot állított össze
és bonyolított le a középiskola vezetősége, tanári kara és diákjai.
Ahogy beléptem a volt iskolám területére, már egyből látszódott
a gondos és kreatív előkészítő munka. A vendégeket Benczéné
Szabó Gabriella, Hermann Zsuzsa és Ozsváth László fogadta
kedves mosollyal. A kiállított különleges járművek vonzották
a tekintetet és jó volt látni a sok fiatalt, ahogy kedélyesen
nézelődtek, beszélgettek, sportoltak, ahogy elfoglalták a katonai
járművet, vagy éppen a rájuk rótt feladatot végezték.
Az étkezőben 16 órától az Erasmus + okleveleket adta át Asztalos
Csilla Igazgatónő a diákoknak, melyet egy állófogadás követett.
Kis szünet után Sebestyén Sándor tartott előadást a Dakar-ralikon
szerzett élményeiből sok fotóval és videóval illusztrálva. Az
udvaron pedig egy elkülönített területen a Túrkevei Önkéntes
Tűzoltók Sörös Tibor parancsnok úr vezényletével látványos
bemutatót tartottak, hogyan kell sérültet menteni összetört
gépjárműből és hogyan kell szakszerűen eloltani a lángoló autót.
A műfüves sportpályán focimeccs zajlott. Az aszfaltos sportpálya
pedig a gumik elfüstölésének és kivégzésének volt a terepe,
ahol Talmácsi Zsolt volt Ványais diák bemutatóját tekintettük
meg, majd Szöllősi Péter egy streetfighter show keretében
mutatta meg a vendégeknek, hogy mit tud. A jó hangulat
megteremtésében nagy szerepe volt Győri Attilának, aki kiválóan
betöltötte a műsorvezetői szerepet és humorosan kommentálta az
eseményeket. Közben Tofi rotyogtatta a gulyáslevest hatalmas
üstben és a finom illat kezdte elnyomni az égett gumi szagát.
A pedagógusok, szakoktatók és előadók 15 ponton mutatták be
a különböző szakmákat az érdeklődőknek. Ki lehetett próbálni
hogyan javítható az autó sérült karosszériaeleme és fényezése
a Karmazsin műhelyben Csukás Attila vezetésével, valamint
ingyenes állapotfelmérés volt előzetes jelentkezési sorrend alapján.
Hegesztési feladat végrehajtása előzetes hegesztési utasítás alapján
Garaguly János és Gaál Gyula segítségével, valamint hegesztő
szimulátor kipróbálása. Kerékcsere, kerékkiegyensúlyozás,
lengéscsillapító, fékerő-mérés a tanműhelyben Nádudvari István
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és Dömök Csaba segítségével. Ottó motor működése, motor
diagnosztika, oszcilloszkópos vizsgálat bemutatása Bedő László
és Faragó László segítségével, valamint előzetes jelentkezési
sorrend alapján ingyenes hibakód olvasás, hibakód törlés. WIFI hálózat kialakítása, UTP kábel készítése Molnár Tibor és
ifj. Szöllősi Ferenc segítségével. Számítógép alkatrészek ki- és
beszerelése, alkatrészek tesztelése Szilágyi Roland és ifj. Szöllősi
Ferenc segítségével, valamint előzetes jelentkezési sorrend alapján
hardver és szoftveres hibák diagnosztizálása. Számla kitöltése,
szállítólevél kitöltése, áruátvétel bemutatása a sportcsarnokban
Jánvári László segítségével. Termékek díszcsomagolásának
elkészítése Kisné Barát Janka és Csáki Csilla segítségével.
Tornász bemutató, kézilabda és egyéb sporttevékenységek,
sporttal kapcsolatos továbbtanulási lehetőségek a sportcsarnokban
Nagy Ibolya és Vincze Mihály segítségével. Pályaorientációs
kérdőívek, amely segíthet a szakmaválasztásban Nádudvariné
Kun Marianna és Patkósné Mile Irén segítségével. Interaktív
közlekedésismereti feladat, Flight radar bemutató Csaplár Béla
és Teremi Sándor segítségével. Kerékpárszerelés, állapotfelmérés
és kerékpáros ügyességi feladatok Győri Attila segítségével.
Pályaválasztási lehetőségek a rendőrségen, ügyességi feladatok
megoldása, pl. részegszemüveg használata Baranyiné Fodor
Zsuzsanna segítségével. Bemutató autók megtekintése, motorosautós bemutató, autók irányítása a parkolóban Kiss Zoltán József
és a tűzoltók segítségével. Iskola és kollégium bemutatása Szemes
Attila vezetésével. Erasmus+ program bemutatása Torda József
segítségével.
Az estét az immár 25 éves Lokátorock együttes koncertje zárta,
melyen sok ismert sláger felcsendült Balogh Imi (gitár, ének),
Talamasz Csaba (dob) és Szemes Sada (gitár) előadásában.
Különleges élmény volt számomra. Felelevenedtek a régi szép
emlékek, a tanműhely falán megtaláltam a tablónkat, továbbá
öröm volt látni a megújult épületeket, a technikai fejlődést és a
pezsgő, fiatalos életet a Ványaiban. Volt tanáraim közül vannak,
akik még ma is ott dolgoznak és beszélgettünk egy nagyot,
valamint olyan is van, hogy a régi haverok közül néhányan azóta
pedagógusok lettek és öregbítik tovább a Ványai hírnevét.
Erdei Gyula
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Ványais hírek
A megtorlás napja, avagy Ki az igazi áldozat?
Március utolsó tanítási napján különleges színházi élményben
volt részük a Ványais diákoknak. A produkciót a IV. TITÁNium
Színházi Projekt keretén belül hozta el iskolánkba az írórendező Varsányi Péter. A Jurányi-díjas előadás a tömeggyilkos
és magával is végző Elliot Rodger Kifordult világom című
önéletrajza alapján készült, melyet 2017 ősze óta több magyar
középiskolában mutattak már be. A megtorlás napja című darab
egy huszonkét éves amerikai tömeggyilkos srác életrajzát
dolgozza fel, aki 2014. május 23-án a dél-kaliforniai Santa
Barbarában tizenhárom embert megsebesített, hatot megölt,
majd önmagával is végzett. Mielőtt ezt megtette, egy 140
oldalas önéletrajzban leírta, hogyan vált jómódú, filmrendező
apával büszkélkedő, érzékeny és okos fiúból gyűlölettel teli
tömeggyilkossá. Hogy történhetett ez meg? Kinek a felelőssége?
Volt más út? Erről beszélgettek a diákokkal a színészek, akik az

előadást kétszer szakították meg annak érdekében, hogy bevonják
a közönséget. A kiscsoportos beszélgetésben arra keresték a
választ, hogy hogyan lehetett volna megakadályozni az esetet.
A résztvevő színház izgalmas módszereivel vették rá a fiatalokat
nem csak a véleménynyilvánításra, együtt gondolkodásra,
hanem kicsit az alkotásban való részvételre is. Elgondolkodtató,
ugyanakkor hátborzongatóan izgalmas darab története először
távolinak tűnt, de aztán megfogalmazódhatott mindenkiben,
hogy mindez akár velünk is történhetett volna. Az elsősorban
középiskolásoknak szánt, nevelő célzatú előadás remek módszer
összetett társadalmi problémák tanulmányozására; illetve olyan
generáció formálására, akik odafigyelésükkel észre tudnak venni,
vagy akár meg tudnak akadályozni egy ehhez hasonló tragédiát!
Csáki Csilla

Országos siker a Ványaiban

További versenyeredmények

2018. április 14-én került megrendezésre az Eszterházy
Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori
Iskolája által a reformáció kezdetének 500. évfordulója
alkalmából szervezett országos történelem verseny
döntője. A Líceum Dísztermében megrendezett vetélkedőn
a három írásbeli forduló során legtöbb pontszámot elért
8 hazai és 1 határon túli csapat vehetett részt. A Karcagi
SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája diákjai két-két miskolci, szolnoki;
egy-egy szerencsi, budapesti, egri és nagykapocsi
csapattal mérték össze tudásukat. A Ványaisok a nemes
küzdelemben a miskolci Lévay József Református
Gimnázium mögött a 2. helyen végeztek. A szervezők az
elmúlt évekhez hasonlóan változatos feladatokkal várták
a versenyzőket. A hagyományos kronológiai, topográfiai,
ill. villámkérdések mellett a diákoknak ifjú reformátorok
bőrébe bújva is fel kellett fedezni a Líceum épületét, s
akadályokat legyőzve, minél több búcsúcédulát megtartva
eredményesen végezni a megmérettetésen. A Ványai
csapatának tagjai - Rácz Emília Evelin 11.A, Kalmár
Lóránt 12.A
és Kelemen Tibor 12.A – kiegyensúlyozottan versenyezve,
kellő szakmai felkészültség birtokában, megérdemelten
végeztek a dobogó 2. fokán. A szép teljesítményhez Csáki
Csilla tanárnő segítette a diákokat.
A verseny végeredménye a következő lett:
1. helyezett Lévay József Református Gimnázium és
Diákotthon, Miskolc
2. helyezett: Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Túrkeve
3. helyezett: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló
Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet, Eger
4. helyezett: Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok
5. helyezett: Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Szakgimnázium, Szerencs
6. helyezett: Nagykaposi Gimnázium
7. helyezett: Leövey Klára Gimnázium, Budapest
8. helyezett: Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája csapata, Miskolc
9. helyezett: Szolnok Városi Kollégium Gyermekváros
Utcai Tagintézménye, Szolnok

A Ványai az elmúlt hónapban több versenyen is képviseltette magát:
Sziporka Országos levelező Matek Versenyen Kun Miklós
11.A osztályos tanuló az első 3 forduló alapján országos 5. helyezést
ért el, a döntőben 10. helyen végzett. Felkészítő tanár: Hermann Zsuzsa
tanárnő.
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny iskolai fordulóján
27 fő vett részt. Kiemelkedő eredményt ért el Erdei Szabolcs 10.D
osztályos tanuló, aki a megyei fordulón 17 tanuló közül 1. helyezett lett,
ez az országos megmérettetésen 759 tanuló közül a 28. helyezéssel ér
fel. Felkészítő tanár: Hermann Zsuzsa tanárnő.
Diákjaink közül Rácz Emília Evelin és Kun Miklós 11.A
osztályos tanulók a Megyei fizika verseny jászberényi fordulóján is
részt vettek. Felkészítő tanár: Messzesán János tanár úr.
2018.04.10-én rendezték meg Törökszentmiklóson a Magyar
Labdarúgó Szövetség által szervezett Fair Play Cup II. körzeti
fordulóját. Iskolánk 2 fiú csapatot nevezett, ahol sikerült elhozni az 1.
és a 3. helyezést.
Az első helyezett csapat továbbjutott a megyei döntőre, amit Szajolban
rendeznek meg. Sok sikert kívánunk nekik.
Felkészítő: Vincze Mihály testnevelő tanár
2018.04.09-én rendezték meg Törökszentmiklóson a Magyar
Labdarúgó Szövetség által szervezett Fair Play Cup II. körzeti fordulóját,
ahol iskolánk lány csapata nagyon szoros mezőnyben a 4. helyezést érte
el.
Felkészítő: Vincze Mihály testnevelő tanár

4. KSZC-s DÖK-nap
2018. április 20-án negyedik alkalommal került megrendezésre a Karcagi
Szakképzési Centrum tagintézményei között a diákönkormányzati nap.
Az immár hagyománnyá vált versenyt idén a törökszentmiklósi KSZC
Lábassy János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája rendezte meg.
Minden iskola 8 fővel képviseltette magát a megmérettetésen, melyen
8 feladatot kellett megoldani. A próbatételen voltak játékos, sportos,
ügyességi, műveltségi, sőt még énekes feladatok is. Néhány érdekes
feladat: hajcsavarás, kerékpáros akadálypálya teljesítése és óriási
méretű puzzle kirakása. A versenyt a Ványaisok az első helyen zárták,
így tortával, oklevéllel és gyümölcskosárral gazdagodtak. A hajszobrász
feladatért pedig különdíjjal jutalmazták a csapatot.
Hermann Zsuzsa, DÖK-segítő pedagógus
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25 éves a Keviföld Alapítvány
A Keviföld Alapítványt 1993.03.01-jén magánszemélyek hozták
létre Túrkeve város közművelődésének, kulturális életének
támogatására. 1999-ben az alapítvány tevékenységi körébe
felvette az alapfokú művészeti iskola fenntartását, s a Korda Vince
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1999.09.01.-jén megkezdte
működését. A Keviföld Alapítvány kuratóriuma a kezdetektől
gondoskodik az intézményben zajló munka folyamatosságáról,
figyelemmel kíséri az iskolában folyó művészeti oktató- és nevelő
munkát. Biztosítja az iskola működéséhez szükséges szakmai
hátteret, felismerve azt , hogy az egységes lélek kialakítása
mellett városunk életében is nagy szerepet töltenek be az iskola
diákjainak műsorai, művei és kiállítási anyagai.
Az évfordulók mindig különleges, kitüntetett helyet foglalnak el
az ünnepek között. A nagy események, melyek velünk történnek
fontosak számunkra. Amikor évfordulókat ünneplünk, ezekre a
meghatározó pillanatokra gondolunk. 25 év egy szervezet életében
is nagy idő. Felgyorsult világunkban mégis rövidnek tűnhet.
Érdemes ezért belegondolni az eltelt időbe… Mennyi-mennyi
munka, öröm, harc, türelem, remény, és siker van az elmúlt 25 év
mögött. Ez az alkalom az elmúlt időről szól, vidám és szomorú

pillanatokról, sikereinkről, kilátástalanságról, de elsősorban ezen
évek összes szereplőiről. Azon személyekről, akik hitet tettek a
célok mögé, akik tudják, hogy a művészetek, és egyéb műveltség
tartalmak tanítása értékes és hasznos tevékenység tanárnak,
tanítványnak és a társadalomnak egyaránt.
Minden évforduló, kötődjön az kisebb vagy nagyobb közösséghez,
eseményhez, megkülönböztetett figyelmet kap és érdemel.
Alapítványunk 25 éves. Történelmi méretekhez viszonyítva 25 év
nem túl hosszú egy szervezet életében, számunkra mégis jelentős
időszak. Ilyenkor célszerű számvetést készíteni, hiszen nem
létezik jövő, múlt és jelen nélkül. Adódnak olyan pillanatok az
életben, amikor meg kell állnunk, hogy a múltba visszatekintve,
az átélt emlékekből erőt merítve menjünk tovább. Itt az alkalom,
hogy visszaemlékezzünk, hálásan tekintsünk az elmúlt 25 év
minden örömteli eseményére és azokra, akik ezekben az években
mellettünk álltak. Ebből a közös tudásból, élményekből és
érzésekből áll össze a történelem, a fennállásának 25. évfordulóját
ünneplő Keviföld Alapítvány történelme.
Kézsmárki János ig.

Jubileumi Alapítványi Bál
2018. március 24-én a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő
Keviföld Alapítvány és a Korda Vince Táncművészeti,
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola
alapítványi bált rendezett a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnokban.
Kontráné Juhász Helga, az est háziasszonya köszöntötte a
vendégeket, majd Vida Tamás polgármester úr és Kézsmárki
János igazgató úr mondtak köszöntő beszédet. Ezt követően a
kiemelkedő tanulmányi, művészeti, kulturális tevékenységet
elért tanulók közül a Keviföld Alapítvány kuratóriuma Kevi Ifjú
Polgára címmel jutalmazta Tarnóczi Noémi tanulót. Tarnóczi
Noémi 8 éve az iskola túrkevei néptánc tanszakának központi,
meghatározó személyisége. Társai felnéznek és figyelnek rá, ha
szól, annak súlya van. Lelkiismeretes, becsületes, kötelességeit
teljesítő, igen szorgalmas tanuló. Általános iskolai tanulmányait
idén fejezi be. 2015-ben néptánc csoportunkkal a Jászkun Világ
Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Szemlén, 2016-ban az Abigél
Országos Minősítő Táncfesztiválon szerepelt kiemelkedően.
2017-ben a csoporttal ezüst, Győrfi Imola oldalán duóban pedig
bronzminősítést szerzett. A versenyekre Ruscsák-Szász Andrea
tanárnő készítette föl. Noémi példamutató magatartásával,
példaértékű szorgalmával, tartalmas közösségi munkájával,
a versenyekre való szorgos és lelkiismeretes felkészülésével
és az azokon elért kiváló eredményeivel érdemelte ki a Kevi
Ifjú Polgára címet. A Keviföld Alapítvány fennállásának 25.
évfordulója alkalmából Életműdíjat alapított, melyet Németh
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Istvánnak adományozott. Németh István 25 évvel ezelőtt indította
útjára a gondolatot és tette meg az első lépéseket az alapítvány
létrehozásához. Kezdetektől fogva szívén viseli az alapítvány és a
fenntartásában működő művészeti iskola sorsát és jövőjét. 1998-tól
az alapítvány elnökeként, majd 2004-től az iskola igazgatójaként
tevékenykedett. Az alapítványért és az iskoláért tett önzetlen
és példamutató munkájáért a Keviföld Alapítvány kuratóriuma
Életműdíjban részesítette. A díjazottaknak a Keviföld Alapítvány
elnöke, Csaplár Béla elismerő oklevelet és a Szecseiné Pápai
Erzsébet által készített plakettet, valamint díszszalagot nyújtott át.
A díjak átadása után a 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 az F-Tóth
Trió 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 Tóth Tibornak és
csapatának, a Hajdú Villamossági és Vagyonvédelmi Kft.-nek, a
Túrkevei Tűzoltóság önkénteseinek és Sörös Tibor parancsnok
úrnak, a KSZC Ványai Ambrus Gimnázium vezetőségének és
dolgozóinak, valamint minden kedves segítőnek, támogatónak és
felajánlónak.
Kézsmárki János Ig.
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Egy ember a táj végtelenségében
Kurgyis Lajos kiállítása

Lajos 2008 óta a Művelődési Házban működő, Túrkevén Élő
Alkotók csoportjának tagja. Rendszeresen kiállít a csoporttal, és a
JNSZ Megyei Amatőr alkotók tárlatának is rendszeres kiállítója,
de többször vett részt pályázatokon, és kapott kiállítási lehetőséget
alkotásaival.
Közel húsz éve, hogy rendszeresen fest. Témái általában tájképek
és csendéletek. A tájképek között vissza-visszatérő motívum
a tanya. Egyfajta jelkép ez szerintem, a nyugalom, a csend és
egy nyugodt életmód utáni vágyakozás jelképe, de gyerekkori
emlékek is visszaköszönnek ezeken a képeken, ami címadásban
is megjelenik. Többször szerepel az út a képeken, pl. a Séta,
az Erdei út, én ezeket is jelképként értelmezem. Sok képen
Túrkeve környéki tájakat jelenít meg, de megjelennek utcaképek,
jelentősebb épületek is. A tájképekbe szívesen helyez el egy-egy
emberi alakot. A barokk festészetben terjedt el a tájba helyezett
figura, úgynevezett staffázs elhelyezése. A festészetben a staffázs
általában emberek vagy állatok alakjainak elhelyezését jelenti
a tájképeken, az ábrázolás élénkítése, a mélység érzékeltetése
céljából. Nála azonban ezek az alakok Őt, saját magát jelentik,
egy embert a táj végtelenségében. Példaképpen itt van a Horgász
c. kép.
Munkásságát, mint a legtöbb autodidakta festő munkáit kezdetben
az ösztönösség jellemezte, az utóbbi időben azonban egyre inkább
tudatosan fejleszti festői tudását. Részben a megyei tárlatokon való
részvétel is ösztönözte erre. Tudatosan gyűjti az információkat,
megfigyeli mások festésmódját, meghallgatja a tanácsokat.
Kipróbál új, számára ismeretlen eszközöket, technikákat. Így
fedezte fel a festőkést, azóta jobbára nem ecsettel fest. Ez sokat
segített neki abban, hogy festésmódja oldottabb, fesztelenebb
legyen. Nem annyira a téma megrajzolása köti le figyelmét,

hanem inkább a fények, színek megjelenítése. A festék felrakása
vastagabban, pasztózusabban történik, az egymásra rakódott
festékrétegek, finom térbeliséget is adnak. A tájképek között ebben
a szellemben készült a már említett Horgász, az Őszi emlék, az
Ártér, az Elöntött legelő c. képek, rendkívül üde, friss színekkel
festett a Város széle c. kép. A csendéletek megfestésében is ez a
törekvése. Ez egy külön fejezet munkáiban, melyekre az utóbbi
időben fektetett hangsúlyt. A kezdeti rajzosságot és pontosságra
törekvés merevségét, egyre inkább felváltja az oldott festésmód, a
fények megfigyelése. Ezzel, sokkal inkább vissza tudja adni azt a
szépséget, ami a témában megfogja.
A festmények elhelyezésében nem törekedtünk az időbeliségre,
inkább a témák és méretek változatosságára, ezért festésmódban,
témában nagyon eltérő képek kerültek egymás mellé. Úgy
gondoltuk nagyobb így az élmény. Gratulálok neki, és biztatom
további alkotásra!
Kedves olvasóink! Jó szívvel ajánlom megtekintésre Kurgyis
Lajos kiállítását, amely a
Madarász Károly Művelődési Házban (Túrkeve, Táncsics u. 16.),
2018. május 28-ig látogatható, 8-16 óráig.
Kovács István
A Madarász Károly Művelődési Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
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Versünnep 2018 a Zeneiskolában

Vas István: Nem a vers
Nem dacosan, közönnyel hallgatok.
Rossz anyagot kaptam, rossz anyagot.
Ajkam, fülem rosszul tanulta meg
A magyar nyelvet, anyanyelvemet.
Torz fordulatok, kitekert szavak,
Rossz hangsúlyok, lipótvárosiak.
E némettel kevert, textilesek
És tőzsdések körében ellesett
Nyelven akartam dalba kezdeni?
A dac és szégyenkezés évei –
Ez volt az ifjúság. Előtte meg
A töprengés, rossz lelkiismeret
Rontotta gyermekkor – ez a talaj,
Melyből fel szokott szökkenni a dal?
Később is, mikor tenyésztve fakadt,
Gyakran megrágta már a föld alatt
A kétkedés.
Tizennyolc évesen
Kezdődött csak igazi életem.
Amit akkor akartam, az a múltam:
Élni, költőnek lenni csak tanultam.
Én nem az vagyok, aminek születtem:
Az az enyém csak, amit megszereztem.
Miért legyek szerény? Elég sokat
Szereztem e huszonkét év alatt.
Amiből nem volt, megtoldottam ésszel,
Elég jól gazdálkodtam a kevéssel.
Elég sokszor meglett a lehetetlen:
A rossz anyagot megnemesítettem.
Sikerült, és ezért nem érdekel,
Hogy épp most már elhallgatni kell,
S tán nem is szólhatok többé soha.
Ez kellett csak, az erő tudata.
Megtanultam, azért vagyok nyugodt,
Beszélni, hát hallgatni is tudok.
Szólhatok-e többé vagy sem, kivárom.
Nem kell költőnek lennem mindenáron.
Tudnék, s már nincs kedvem dalolni.
Mert
Az ember a fontosabb, nem a vers.
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2018. április 15-én délelőtt verskedvelők gyülekeztek az Egressy Béni Zeneiskola
dísztermében: a Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma költészet napi programra hívta az
érdeklődőket.
Az idei versünnepnek különös varázsa volt, ugyanis ki-ki elhozhatta a neki kedves
költeményt, azt felolvashatta. Elmondhatta a jelenlévőknek, mit jelent számára az adott
vers. Diákok és felnőttek egyaránt éltek a lehetőséggel, szülők, tanárok tisztelték meg
jelenlétükkel a rendezvényt.
Dr. Szabó Zoltán a kuratóriumi elnök köszöntő szavai után kedves Vörösmarty verséből
idézett. Ezután Petőfi Sándor, József Attila, Kosztolányi Dezső, Csorba Piroska, Kányádi
Sándor, Áprily Lajos, Takács Mihály, Vas István versei szóltak hozzánk, nekünk.
A líra személyes műfaj: a költő kitárulkozik, művével megszólítja az olvasót, a hallgatót:
mindannyiunkat személyesen!
Ettől a pillanattól kezdve pedig már az ember a fontos, nem a vers.
Csajbók Ferencné a program szervezője

Bíró
Sándor
szépkorba lépett
Túrkeve Város
Önkormányzata
emléklappal
fejezte ki
tiszteletét Bíró
Sándor előtt,
aki betöltötte
90. életévét. Jó
egészséget és
további boldog
életet kívántak
a szépkorú
polgárnak.
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WFC HARCMŰVÉSZETI NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG
Polgár Viktor, Földesi Szabolcs és Szabó István is óriási
küzdelmeket vívtak a döntőben low kick-light kategóriában. Az
ellenfelek felkészültségi szintjét mi sem bizonyította jobban,
mint hogy egyik esetben sem tudtak dönteni a bírák a hivatalos
kétszer két perces menet alapján, így mindhárom versenyzőnk
extra menetet vívott. Ekkor a két menet pontszámait törlik és az
1 perces extra menetben nyújtott teljesítmény alapján döntenek
az ítészek.
Itt is igen kiegyensúlyozott küzdelmeket láthattunk, így nem
volt könnyű dolga a bíróknak. Két esetben az ellenfelet hozták ki
győztesnek, azonban ez nem vette kedvünket, hiszen teljesen kiki mérkőzés volt, így nem volt fájó a vereség. Akkor és ott, a bírók
az ellenfeleknek adták a győzelmet. Földesi Szabolcs és Polgár
Viktor a dobogó ezüst fokozatára állhatott.
Szabó István volt az utolsó mérkőzőnk low kick-light kategóriában,
aki szintén extra menettel, de sikeresen hozta a döntőt, így súly és
korosztályában ő lett a WFC szervezet bajnoka.
Baján, 2018. március 24-én és 25-én a Magyarországi Németek
Általános Művelődési Központja adott otthont a WFC Összesítésben az öt versenyzőnk mindegyike derekasan helyt
világszervezet Nemzetközi Bajnokságának. Az évek óta nívós állva pontszerző helyen végzett. Kurgyis Csaba low kick-light
kategóriában -63 kg-ban 5. helyen, Tóth Károly „Karimó” K1
és a hazai küzdősport paletta egyik legkiemelkedőbb amatőr
rendezvényén ismételten nagy létszámú versenyzői gárda gyűlt kategóriában -67 kg-ban 3. helyen, Polgár Viktor low kick-light
kategóriában -57 kg-ban 2. helyen, Földesi Szabolcs low kickössze. Az ország különböző tájairól és a határainkon kívülről is
érkeztek harcosok, hogy eldöntsék ki lesz 2018. évben a WFC light kategóriában -75 kg-ban 2. helyen, míg Szabó István „Tüske”
low kick-light kategóriában -91 kg-ban 1. helyen végzett.
bajnoka. Mérkőzni három szabályrendszerben lehetett: low kickA felkészítő sparringok után az év (számunkra) első versenyén
light, K1 és Muaythai kategóriákban. A mintegy 300 versenyző
két napon keresztül küzdött a végső győzelemért. Az első napon a ismételten letettük a névjegyünket a hazai küzdősport asztalára.
selejtezők, míg a második napon a döntők kerültek lebonyolításra. Pihenni azonban nem sok idő lesz, hiszen kezdődnek a
A TVSE kick & thaibox szakosztályát 5 versenyző képviselte. válogatóversenyek a WAKO világszövetség égisze alatt, majd
Földesi Szabolcs és Polgár Viktor junior, míg Kurgyis Csaba, Tóth május 17-20. között - terveink szerint, ha a válogatóversenyek
Károly „Karimó” és Szabó István „Tüske” a felnőtt korosztályban jól sikerülnek - a XXIV. WAKO Világkupán képviseltetjük
mérettette meg magát. Az első két mérkőzés nem igazán indult jól magunkat, mely Budapesten kerül megrendezésre.
számunkra, mivel Kurgyis Csaba low kick-light és Tóth Károly
Bíró László, edző
K1 kategóriában vereséget szenvedtek. A többi versenyzőnk
Hajós Sándor, szakosztályvezető
sikeresen abszorválta a selejtezőket, így a másnapi döntőkben is
érdekeltek voltunk.

Jótékonysági Tornászbál

„Megterem a tehetség vidéken is!” címmel nyitotta városunkban
az idei báli szezont a mindig látványos tornászbál. Február 24 én harmadik alkalommal került megrendezésre a tornászaink
egyik legkedveltebb programja, mely alkalomból az óvodás
korosztálytól egészen a középiskolás korú kiválóságainkig, színes
bemutatóval örvendeztettük meg vendégeinket.
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Tornászpalántáink nem csupán a gyakorlataikkal, bálnyitó tánccal
is hozzájárultak a jó hangulathoz.
Nagy örömünkre, Zsilinszki Tünde Európa bajnok és Mitykó
Szabina ifjúsági Olimpikon tornásznők meghívásunkat elfogadva
emelték az est fényét, bíztató szavaikkal a küzdő szellemiséget
sugallták sportolóink felé.
Programjaink között lassan hagyományként szerepel a neves
sportolók által felajánlott sportrelikviák árverése is.
Ez évben Ónodi Henrietta Olimpiai bajnok és Dr. Magyar Zoltán
kétszeres Olimpiai bajnok tornászok, Nagy Viktor Világbajnok
vízilabdázó, és a Ferencváros labdarúgó csapata által dedikált
mezzel, labdával, plakáttal segítették a tornászainkat a kitűzött
célok eléréséhez.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak,
és mindazoknak, akik valamilyen formában segítették
rendezvényünket!
A bál számos programjának bevétele a KNIR DSE szakosztályának
működéséhez járul hozzá.
Nagy Ibolya
KNIR DSE
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Újabb bajnoki címek a Református Iskolák
Országos tornászbajnokságán
Szorgalmasan készültek lányaink, vártak az itthoni küzdelemre.
Neves ellenfeleink Debrecenből, Budapestről érkeztek, elismerés
nélkül, üres kézzel senki sem térhetett haza.
A verseny végére tornászaink egyéni összetettben és csapatban is
dobogós helyezéseket érdemeltek ki.
Egyéni összetett:
2004-ben születtek:
Vecseri Bettina Janka I. helyezés
Kereszti Édua Sarolt III. helyezés
Árvai Réka Judit IV. helyezés
2005-ben születtek:
Andrekovics Gréta I. helyezés

Első ízben került megrendezésre a református iskolák felső
tagozatos korosztályának megmérettetése torna sportágban,
Túrkevén.
A KNIR DSE nagy örömmel vállalta el a verseny lebonyolítását,
hisz itthon versenyezni mindig jó érzés.

2006-ban születtek:
Tóth Lili Hanna I. helyezés
Csapatban a második helyezést érték el tanítványaink. Gratulálunk!
Nagy Ibolya, KNIR DSE

FELHÍVÁS
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
Szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját az

INGYENES GERINC
ÉS VÁLLTORNA
FOGLALKOZÁSOKRA
A tornát Lukács Anita-gyógytornász tartja
A torna helye: Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola Tornaterme
Túrkeve, Kálmán király utca 2-4
Ideje: Minden kedden 17 órától.
Első foglalkozás 2018.május 8
Kérjük, hogy polifoam matracot és/vagy törölközőt illetve
innivalót hozzanak magukkal!
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f Tűzoltósági hírek
Szeretnénk beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről. Március
29-én éjjel 1:23-kor jelzés érkezett, mely szerint az Attila út 1.
szám alatt a Finta Múzeumban a tűzjelző bejelzett. Egységünk
az épületet átvizsgálta és tüzet, tűzre utaló nyomot nem talált.
A téves jelzés oka érzékelők pillanatnyi meghibásodása. Április
1-jén 18:53-kor jelzés érkezett, mely szerint a Thököly utca 49.
szám előtt a közterületen kidőlt egy közepes méretű diófa. Egység
a fát eltávolította, veszélyhelyzetet megszüntette. Március 8-án
22:37-kor jelzés érkezett, mely szerint a Damijanich utca 1. szám
alatt, vagyis a szociális otthon mellett egy férfi árokba hajtott
rokkant kocsival. Kiérkezésünk idején már a mentők és rendőrök
a helyszínen voltak, a mentősök a személyt ellátták, majd a
szomszédos idősek otthonába szállították. Egységünk dugólétra
és mentőkötél segítségével a rokkant kocsit árokból kiemelte,
majd az idősek otthonába jutatta. Április 11-én a strandfürdő
kérte segítségünket aknából történő víz eltávolításhoz. Április 13án megrendezésre került a KSZC Ványai Ambrus Gimnáziumban
a „SZAKMÁK ÉJSZAJA” elnevezésű program, ahol egységünk
tűzoltási, illetve műszaki mentési bemutatót tartott. Április 21-én
20:54-kor jelzés érkezett mely szerint, a Petőfi tér 10. szám alatt
gázszivárgást észleltek. Kiérkezést követően az egység a lakókat
kimenekítette, a gáz főcsapot elzárta, illetve a szellőztetést
megkezdte. A helyszínt az egység biztosította, a gázszolgáltató
és a Jász KMSZ kiérkezéséig. A TIGÁZ szakemberei az
épület oldalán található nyomáscsökkentőket hibásnak találták,
cseréjükről gondoskodtak, a lakók visszatérhettek otthonukba.
Április 26-án 2:30-kor érkezett a jelzés, mely szerint a 4203
számú országút /kuncsorbai út/ 10-es km szelvény vonalában
nagyméretű fa úttestre dőlt, teljes útzárat képzett. Az egység egy
motorfűrész és kéziszerszámok segítségével a fát eltávolította,
forgalmi akadályt megszüntette, az eset kárnélküli. Április 26án 14:18-kor jelzés érkezett, mely szerint a Tisza II. melletti
csatorna mentén nádas ég. Kiérkezésünk után az egység egy
„D” sugárral és kettő kéziszerszámmal avatkozott be, a tűzet
eloltotta, az eset kárnélküli. Április hónapban több helyen
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végeztünk fakivágást, illetve gallyazást lakossági és intézményi
megkeresésre, többek között: Táncsics Mihály, József Attila,
Vécsey, Sáros, Mátyás Király, Dr. Balogh János, Ecsegi, Setét
Mihály, Rákóczi, Kinizsi, Katona, Czeglédi, Áchim András
utcákban. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy favágási
tevékenységünket a tavaszi időszakra felfüggesztettük, azokhoz
az ingatlanokhoz, ahol elvállaltunk fakivágás, illetve gallyazási
munkálatokat ősz folyamán tudunk érkezni, megértésüket és
türelmüket köszönjük. Az elmúlt időszakban több nagyszabású
rendezvényt tartottak városunk sportcsarnokában /Óvoda-bál,
Tornász-bál, illetve Táncvizsga-bál/ ahova a rendezők kérésére
városi dobogók, székek, valamint asztalok pakolását végeztük
el, hozzájárulva a rendezvények sikeréhez. Az elmúlt évben
pályázati úton beszerzett merev testű csónakunk szállítására
idei évben pályázati úton kívántunk beszerezni egy utánfutót.
Időközben egy kapcsolatunk által adományban hozzájutottunk
egy jó állapotú utánfutóhoz, melyet felújítottunk és rendszerbe
is állítottuk. A hazahozatalában, illetve festésében, felújításában
segítségünkre voltak és támogatásukat ezúton köszönjük: a
Lisznyai Kft., KSZC Ványai Ambrus Gimnázium, Gellai Viktor
és családja, valamint a Meteor Kereskedőház. Május 3-án
Karcagon megrendezett megyei tűzoltónapon két kollegánk
részesült az Önkormányzatunk elismerésében, nevezetesen: Fehér
István és Kiss János. Az ajándékcsomagokat a rendezvényen
városunk polgármestere Vida Tamás adta át. Idei évben is sikerült
környezetünket szebbé varázsolni, virágok díszítik laktanyánk
falait, valamint a laktanya előtt lévő kocsifecskendőt. A virágokat
adományozó vállalkozónak ezúton is köszönjük támogatását,
nevezetesen: Debreczeni Péter és családja, Pápai Attila és
családja, valamint Madarászné Csótó Piroska.
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
Sörös Tibor pk.
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Fizetett hirdetés

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási ideje
Hétfő: 8-12 és 13-16 óra
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-12 és 13-17 óra
Csütörtök: 8-12 és 13-16 óra
Péntek: 8-12 óra

Fizetett hirdetés
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