Tisztelt Választópolgárok, kedves Túrkeveiek!

2019. október 13-án vasárnap Önkormányzati választások lesznek.
Ezúton kérem önöket, hogy éljenek demokratikus jogaikkal és vegyenek részt
minél többen a választáson.
Tisztelettel: Vida Tamás Túrkeve Polgármestere
Polgármester jelöltek abban a sorrendben, ahogy
a választási lapon szerepelnek:

Képviselő jelöltek abban a sorrendben, ahogy a
választási lapon szerepelnek:

1. Herczegh Ottóné – Jelölő szervezet: Független
2. Szőllősi Gábor – Jelölő szervezet: Független
3. Finta Zoltán - Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
4. Dr. Thodory Zsolt József – Jelölő szervezet: Független
5. Szabó Attila – Jelölő szervezet: Független
6. Kun Lászlóné – Jelölő szervezet: Független
7. Magos Vilmos – Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
8. Patkós Lajos – Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
9. Fias Gábor – Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
Körzetenként az alábbi helyszínek állnak rendelkezésre:
10. Erdei Gyula – Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
11. Kántorné Bíró Emília – Jelölő szervezet: MSZP
1. szavazókör: Dr. Nánási Lajos u. 3. (Óvoda)
12. Vida Tamás – Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
2. szavazókör: Dr. Nánási Lajos u. 3. (Óvoda)
3. szavazókör: Kinizsi u. 51.(Városgondnokság Irodaépület) 13. Nádudvari István – Jelölő szervezet: Független
14. Simon Gábor – Jelölő szervezet: Független
4. szavazókör: Kabai u. 2. (Szakközépiskola)
15. Szemes Attila – Jelölő szervezet: Független
5. szavazókör: Deák F. u. 5. (Óvoda)
16. Dékányné Madarász Piroska – Jelölő szervezet:
6. szavazókör: Széchenyi u. 3. (Iskola)
Független
7. szavazókör: Kálmán kir. u. 13. (Óvoda)
17. Vad Attila – Jelölő szervezet: MSZP
8. szavazókör: Kálmán kir. u. 13. (Óvoda)
18. Török Róbert – Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
9. szavazókör: Mátyás kir. u. 3. (Óvoda)
19. R. Kiss István János – Jelölő szervezet: Mindenki
10. szavazókör: Pásztói u. 1. (Nyugatújvárosi Iskola)
Magyarországa
Hová kell menni szavazni? Benne van a levélben, melyet
20. Cseh Sándor – Jelölő szervezet: Független
minden választópolgárnak kiküldtek. Hogy melyik utca melyik
21. Ozsváth László – Jelölő szervezet: Független
szavazókörbe tartozik? Lehet érdeklődni a polgármesteri
22. Tóth Lajos – Jelölő szervezet: Független
hivatalban, vagy a valasztas.hu internetes oldalon.
23. Sipos Sándor – Jelölő szervezet: Munkáspárt
24. Kántor Lajos – Jelölő szervezet: MSZP

1. Vida Tamás – Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP
2. Sallai Róbert Benedek – Jelölő szervezet: Független
3. Ozsváth László – Jelölő szervezet: Független
4. Szemes Attila – Jelölő szervezet: Független
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Polgármesteri beszámoló
ösztöndíjprogramra megszerzett pénzekről
sem. A sportpályán mindkét füves pálya
és az öltöző is megújult, öntözőrendszer,
elektromos eredményjelző, hangosítás
és kisbusz is beszerzésre került, de épül
egy műfüves pálya is. Zajlik a református
templom homlokzati felújítása. Csak az
itt felsorolt tevékenységekre összesen 705
millió forint külső forrást hoztunk, ebben
nem szerepel a város saját pénze.
A város saját bevétele közel a duplájára
nőtt a ciklus alatt. Végre sikerült pályázati
céltartalékot képezni, és a következő
testület nem üres kasszát kap.

Kedves Olvasó!
A 2014-2019-es választási ciklus végén
illő, hogy néhány összefoglaló mondatot
írjak. Ez az időszak kettősségben
telt, hiszen az első három évben a
polgármesternek nem volt támogató
többsége a képviselő-testületben. Többség
nélkül nincs egyirányú akarat, nincs
eredmény. Az utolsó két évben ez a helyzet
megváltozott. Természetesen akkortól
sem volt könnyű feladat a városvezetés.
Viszont százszor könnyebb volt bármilyen
témában tárgyalni úgy, hogy a hátam
mögött tudtam a támogatást.
Többen kérték, hogy adjak olyan
összegzést, melyből könnyen látható,
mennyi pénz érkezett Túrkevére. Nem kell
szégyenkeznünk, ha visszatekintünk az
elvégzett munkára. Ha csak a legnagyobb
értékű fejlesztéseket számoljuk, már
látszik, hogy több, mint 6,5 milliárd forint
jött Túrkevére, hogy segítse a helyiek
életét. A szennyvíztisztító telep 1300
millióból, a köznevelési intézmények
(a Ványai szakközépiskola és a Petőfi
iskola) összesen 1000 millióból épültszépült. A Mezőtúrra vezető út 680
millióba, a megújult kuncsorbai szakasz
pedig 185 millió Ft-ba került. A vízmű
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berendezéseinek cseréjét 360 millióból
oldottuk meg. Az SMR és MATE
fejlesztésére, munkahelyteremtésére 2200
millió forint állami pénz érkezett. Út- és
járdafelújításra 80 millió Ft külső forrást
hoztunk, ehhez saját erőből 160 millió
forintot tudtunk tenni.
Rengeteg 100 millió Ft alatti beruházás és
program valósult meg. A teljesség igénye
nélkül említem az Idősek Otthonában a
Levendula ház építését, a Művelődési
Ház épületének felújítását, a Szociális
Szövetkezet fejlesztési pályázatát, a
fűtött fóliasátor megépítését, a szociális
bérlakások felújítási programját. Két
játszóteret építettünk, és két fitnesz parkot.
Járműveket vásároltunk a balai lakosok
szállítására és a mezőőrség részére,
munkagépeket a Városgondnokság Kftnek. Téli tüzelő támogatást tudtunk adni.
Itt kell megemlíteni a belügyminisztériumi
támogatásokat, melyekből kezdetben a
működési nehézségeket finanszíroztuk,
utóbb gépeket, eszközöket szereztünk be.
Megtörtént a Kis-Berettyó alsó szakaszának
kotrása. Optikai internetes hálózat épült,
mely lehetőséget ad a szupergyors
internet csatlakozásra. Ne feledkezzünk
meg a rendezvényeink támogatására,
közösségi és nyugdíjas programokra,

Természetesen a jövőbe is munkát
fektettünk. A már előkészített és elindított
programok értéke eléri a három és fél
milliárd forintot. Gondolok itt a Zöld
város programra, a Vass utcai óvoda
kialakítására, ezek együtt jelenleg 500
millió forintos szinten állnak. A KisBerettyó vízrendezésére 300 millió Ft-os,
a bölcsőde bővítésére 200 millió Ft-os
pályázatot készítettünk elő. A kézilabda
csarnok engedélyeztetési eljárása zajlik,
700 millió Ft értékű ez a fejlesztés. A
kuncsorbai út és a Kisújszállásra vezető
út egy részének felújítása mintegy 1800
millió forint városunkba érkezését vetíti
elő. A felsoroltak nem csak álmok,
mindegyik esetében véget értek az
előkészítő egyeztetések a kormányzati
szereplőkkel és befejeződtek a tervezési
folyamatok is.
Bár ez az összefoglaló anyagias jellegű
lett, a pénznél szerintem sokkal fontosabb
a közösség ereje.
Köszönöm mindazoknak, akik ezekben
az években önzetlenül tevékenykedtek
Túrkevéért itt a városban, vagy a város
határain túl. Köszönöm mindazoknak is,
„akikre büszkék vagyunk”.
Remélem tevékeny kedvük és tehetségük
sokáig segíti még városunkat.
Szeretném megköszönni a sok észrevételt,
és támogató szót.
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a
következő képviselő-testület egységesen,
Túrkeve érdekében fejtse ki tevékenységét.
Ehhez kérem a választók bölcsességét.
Tisztelettel: Vida Tamás polgármester
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Pályázati felhívás
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020.
Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. 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 2019/20. tanév második és a 2020/21. 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 EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva,
papíralapon, a megjelölt kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5.
A pályázat benyújtásának helye:
Túrkevei Polgármesteri Hivatal
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
(fsz. 10-es iroda, vagy az emeleti Titkárság)
A pályázatok 2019. december 5-ig kerülnek elbírálásra. A döntésről az önkormányzat az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan értesíti a pályázókat.
Túrkeve Város Önkormányzata
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Kunhímzés az UNESCO-ban
Népművészeti Egyesületek Szövetsége tevékenységében.
Ez alkalomból a közösségek dr. Fülöp Pétertől, az EMMI
művészeti, közművelődési és közgyűjteményekért felelős
helyettes államtitkárától és dr. Tuzson Bence közszolgálatért
felelős államtitkártól vehették át a felvételt elismerő miniszteri
dokumentumot. Fülöp Péter kiemelte, hogy az UNESCO
jegyzékében négy magyar vonatkozású örökség, a mohácsi
busójárás, a matyói népművészet, a magyar solymászat és a
kékfestés, a nemzeti örökség jegyzékében pedig az öt újabbal
együtt immár negyven elem szerepel. Berekfürdő, Karcag,
Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve képviseletében
Bán Andrea (Törökszentmiklós) néprajzkutató vette át az
elismerést.
A KÖN programja keretében szeptember 21–22-én színes
bemutatók, kiállítások, kirakodóvásár keretében mutatkoztak be
a díjazott közösségek Kaposvár központjában, a Kossuth téren.
Nagyon boldogok vagyunk mi is, hiszen Túrkevén élő
hagyománya van a kunhímzésnek, Nagy Istvánné Esztike néni
(a fotón balról a második) vezetésével a Népi Díszítőművészeti
Szakkör ügyes kezű varrói őrzik és átörökítik az utókornak ezt a
kincset.

A nagykunsági gyapjúhímzés élő gyakorlata –azaz a kunhímzés a
Szellemi Kulturális Örökség része lett
2019. szeptember 20-án, Kaposváron a Kulturális Örökség Napjai
megnyitó ünnepségén hirdették ki a Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Jegyzékére felkerült új örökségelemeket.
A Szellemi Kulturális Örökség jelenleg 35 örökséget tartalmazó
Nemzeti Jegyzékére öt új örökségelem és egy jó gyakorlat került
Gratulálunk mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ehhez az
fel:
elismeréshez!
- a csárdás tánc, a verbunk,
- a magyar népi vonós formáció,
Kovácsné Kovács Erzsébet
- a tojásírás hagyománya,
Művelődésszervező
- a nagykunsági gyapjúhímzés élő gyakorlata
MK
Művelődési Ház
- és a népi kézműves szakmai tudás átörökítésének modellje a

Emléktáblát avattunk Madarász Károly tiszteletére
Szeptember 14-én volt 120 éves évfordulója
névadónk, Madarász Károly születésének.
Intézményünk 2015-ben vette fel a
Madarász Károly nevet. A névfelvétel
kezdeményezésével az volt a célunk, hogy
méltó emléket állítsunk Madarász Károly
és vele együtt felesége, Balogh Terézia,
Túrkeve művelődésében végzett önzetlen
munkájának. Jelképei Ők egy néptanító
nemzedéknek is, mely minden körülmények
között küldetésének tekintette a kultúra
ápolását és átörökítését.
Méltóképpen szerettünk volna megemlékezni
erről az évfordulóról, ezért egy emléktábla
állítása mellett döntöttünk. Az emléktáblát
a Madarász Károly Művelődési Ház és
Városi Könyvtár megbízásából a Szolnokon
élő Torda Ferenc tervezte és kivitelezte, a
plasztikát Varga Gábor a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett keramikus,
szobrászművész készítette.
Úgy gondoltuk lehetőséget adunk arra,
hogy mások is részesei lehessenek ennek
a kezdeményezésnek, úgy véltük jó
érzés lehet hozzájárulni egy ilyen célhoz.
Nagyon örülünk, hogy a Művelődési
Házban működő csoportjaink pozítívan
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álltak a kérésünkhöz. Felhívásunkra a tábla
elkészítését támogatta az Egres Kis Lajosés Kistücsök Néptánccsoport, Foltra- Folt
Kör, a Galamb és Kisállattenyésztők Klubja,
a Mozgáskorlátozottak Klubja, a Népi
Díszítőművészeti Szakkör, a Nótaklub, a
Sakk Klub és a Túrkevén Élő Alkotók Köre.
Nagyon köszönjük támogató segítségüket.
A szeptember 22-én lezajlott avatáson Vida
Tamás polgármester úr és Kovács István
intézményvezető méltatta Madarász Károly
és felesége Balogh Terézia érdemeit. A
Karcsi bácsi által összegyűjtött népdalokból
válogatott műsorral köszöntött a Madarász
Károly Népdalkör és Simon Éva énekes és
klarinétos. Nagyon jó hangulatot teremtettek
előadásukkal.
A
megemlékezés
végén
Madarász
Katika meleg szavakkal köszönte meg az
intézménynek és minden túrkeveinek, hogy
ápoljuk szülei emlékét.
Munkatársaimmal szeretnénk úgy dolgozni,
hogy méltók legyünk névadónkhoz, Madarász
Károlyhoz.
Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház és
Városi Könyvtár igazgatója
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Egy ifjú tehetség
A vásárban találkoztam a Fias családdal és a kisebbik fiú által
égetett agyagból készített virágcserepekkel. Beszélgettünk és a
következő dolgokat tudtam meg a 15 éves Fias Tamástól:
“A fazekassággal először 2013-ban találkoztam, amikor az
osztállyal elmentünk Sudár Anett műhelyébe korongozni. Nagyon
megtetszett az egész, mert amúgy is szerettem kézműveskedni,
rajzolni stb. Ebben az évben kaptam karácsonyra egy elemes játékkorongot, ami valljuk be nem volt valami jó és úgy döntöttem,
hogy kicsit komolyabban szeretnék ezzel foglalkozni, ezért apa
csinált egy lábhajtású korongot, aminek nagyon örültem. Ez
volt 2014 szeptemberében. Átrendeztük a pincében a középső
helységet és ez lett a műhelyem. A 2015-ös Juhászfesztiválon már
meg is mutattam a kerámiáimat, amiket addig csináltam.
Ez idő alatt megismertem több fazekast, többek között Derecskei
Magdolna mezőtúri fazekast, aki látta a lelkesedésemet a
korongozás iránt és sokat segített, segít nekem mostanáig. Nála
égetem ki az edényeket, mindig mond tanácsokat, hogy mit,
hogyan csináljak.

mindig figyelemmel kísérte a munkámat és átbeszéltük a fejlődési
irányt. Ő nagyon kreatív és ügyes ember, nekiállt és csinált egy
elektromos korongot, ami azért is jobb, mint a lábhajtású, mert
A lábhajtású korongot sokáig használtam, de változtatni kellett.
Apa (Fias Gábor a Kevi Kunok Hagyományőrző Egyesület elnöke) könnyebb, kisebb helyen elfér, ezáltal hordozható is.
Most már kb. 6 éve van, hogy elkezdtem csinálni, azóta szerintem
nagyon sokat fejlődtem. Tavaly egy Regionális Népművészeti
versenyen vettem részt, melynek keretében egy általam készített
miskakancsót is kiállítottak először Berettyóújfalun, majd
Debrecenben is. Jelenleg is ennek a versenynek a következő
fordulójára készülök egy 6 személyes étkészlettel. Emellett benne
vagyok pár másodperc erejéig a Kunok hazája című filmben is...”
EGy: ...mint a magyarok népművészetét tovább vivő ifjú tehetség!
- igen láttam a filmet és méltán lehet rád büszke Túrkeve. Azt
kívánom, hogy ne térj le erről az útról és legyen kitartásod ehhez
a szép mesterséghez.
Erdei Gyula főszerkesztő

20 éves a Művészeti Iskola
Minden évforduló, kötődjön az kisebb vagy nagyobb közösséghez,
eseményhez, megkülönböztetett figyelmet kap és érdemel.
Iskolánk 20 éves. Történelmi méretekhez viszonyítva 20 év nem
túl hosszú, számunkra mégis jelentős időszak.
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. 20 év egy iskola 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 20 év
mögött. Ez az évforduló az elmúlt időről szól, vidám és szomorú
pillanatokról, sikereinkről, kilátástalanságról, de elsősorban ezen
évek összes szereplőiről. Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni azon személyeknek, akik hitet tettek a művészeti nevelés
mellett, akik tudták és tudják, hogy a művészetek, és egyéb
műveltség tartalmak tanítása értékes és hasznos tevékenység
tanárnak, tanítványnak és a társadalomnak egyaránt.
Adódnak olyan pillanatok az életben, amikor meg kell állnunk,
hogy a múltba visszatekintve, az átélt emlékekből erőt merítve
menjünk tovább. Ilyenkor nem csak kötelező, hanem célszerű
is számvetést készíteni, hiszen nem létezik jövő, múlt és jelen

nélkül. Ebből a közös tudásból, élményekből és érzésekből áll
össze a történelem, a 20. születésnapját ünneplő Korda Vince
Alapfokú Művészeti Iskola történelme. A Keviföld Alapítványt
1993.03.01.-jén magánszemélyek hozták létre Túrkeve város
közművelődésének, kulturális életének támogatására. Az
alapítvány 1999-ben tevékenységi körébe felvette az alapfokú
művészeti iskola fenntartását, s a Korda Vince Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény 1999.09.01.-jén megkezdte
működését. Iskolánk célja, hogy az alapfokú művészeti
ismeretek elsajátításán, az egyéniségek és a személyiségek
fejlesztésén keresztül a gyerekek, a fiatalok a művészetet tisztelő,
a kultúra iránt érdeklődő, széles látókörű, értékekben gazdag,
egyéniségükben, személyiségükben kiteljesedő felnőtté váljanak.
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
alapvető és nagy szerepet töltenek be az iskola diákjainak műsorai,
művei és kiállítási anyagai.
Az 1999/2000-es tanév volt az első iskolai év, Veres Istvánné
megbízott igazgatónő irányításával. Az iskola túrkevei székhelyen
5
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és három kihelyezett tagozatán, Mezőtúron, Muronyban és
Törökszentmiklóson, több mint 500 tanuló kezdte meg alapfokú
művészeti tanulmányait képző-és iparművészet, táncművészet és
színjáték tanszakokon.

Szász Andrea, Molnár Magdolna, Juhász Andrásné és Kun István
pedagógusokat köszönthettük a tantestületben. Békés-megyei
telephelyeink száma is bővült. Doboz, Sarkad, Szabadkígyós
és Újkígyós a társastánc tanszak bázisa lett. Szebbnél szebb
elismeréseket, díjakat hoztak táncosaink, képzőművész
A következő tanévben Dr. Sebestyén Katalin lett az intézmény palántáink. De nem csak tanulóink, hanem tanáraink munkáját is
megbízott igazgatója. Az iskola valamennyi tanszaka több elismerték. Szivák Krisztina tanárnő Teleki Blanka díjat vehetett
területen is bemutatkozott a tanév során. Az iskolai és a városban
át, mely az egyik legnagyobb elismerés egy pedagógus életében.
szervezett különböző rendezvényeken fellépő tanulóink 2007-ben kiválóra minősítették intézményünket, mely pedig az
hagyományt teremtettek a művészetek népszerűsítésének. Az iskolában folyó munka ismételt elismerését jelentette.
első nagyobb rendezvényre a Korda-hét keretein belül került
2008-ban rendeztük meg először a Látni és láttatni
sor. A táncbemutatók és kiállítások mellett a Sebestyén Katalin
című képzőművészeti kiállításunkat, amellyel iskolánk
tanárnő vezette színjáték tanszak előadta a Kőműves Kelemen c.
művésztanárainak, tanulóinak és gyermekeink amatőr művészként
rock-balladát, mely óriási sikert aratott. A rendezvénysorozatot dolgozó hozzátartozóinak alkotásait kívántuk megismertetni.
a Korda-bál zárta. A társastáncos bemutatókat Sallai Krisztina A tanév végén Nagyszalonta testvértelepülésünkön adtunk
és Gulyás Miklós, a moderntánc koreográfiákat Győrfi Dalma nagysikerű bemutatót, majd megismerkedtünk a várossal és
készítette, a néptáncot pedig Vad Lajosné tanította be.
megemlékeztünk a település neves szülötteiről is. 2009-ben hívtuk
életre a Hegyfoky Kabos emlékünnepséget, mellyel a Túrkevén
2001. szeptember 1.-jétől az igazgatói teendőket Brankovics
élt klimatológus halálának 90. évfordulója előtt tisztelegtünk.
László látta el. A grafikát, festészetet, kerámiát tanulók egyéni A rendezvény keretein belül tudományos konferenciának
látásmódját, kreativitását fejlesztette a különböző képzőművészeti
és szavalóversenynek is otthont adtunk. Ezt követően nagy
pályázatokon, versenyeken való részvétel. Sudár Anette kerámia,
örömünkre sikerült megrendeznünk a Nagykunság - Dunától
Füleki Gábor festészet, valamint Kovács István és Kovácsné
Keletre - Minősítő Társastánc fesztivált, mely az elkövetkezendő
Kovács Erzsébet grafika tanárok tanítványai sikert sikerre évek alatt országos versenyé nőtte ki magát. A tanév végén
halmoztak. A színjátékos tanulók a városi, térségi kulturális életet
pedig Erdélyország Felsőcsernáton községébe tettünk látogatást.
színesítették dramatikus játékokkal, ünnepi műsorokkal, színpadi
Rendezvényeinket a következő években is nagy sikerrel tudtuk
bemutatókkal. A moderntáncosok számos helyszínen mutatkoztak megrendezni, melyekkel mély nyomott hagytunk Túrkeve város
be formációikkal, láthatta őket a közönség a TV2, az RTL Klub
kulturális életében.
és a Duna Tv műsoraiban is. A társastáncosok pedig nem csak
különböző táncbemutatókon, hanem az ország különböző pontjain 2014-ben Tiszapüspökiben, 2017-ben pedig Karcagon jött létre
megrendezett táncversenyeken is eredményesen szerepeltek. telephelyünk, ahol azóta is töretlen népszerűségnek örvend
Külön büszkeség volt számunkra, hogy iskolánk táncpedagógusa
néptánc illetve társastánc tanszakunk Ruscsák-Szász Andrea és
Gyurkó László partnerével, Kovács Katalinnal, bekerülve a Bencsik Gergő táncpedagógusoknak köszönhetően. 2017-ben
magyar élmezőnybe a standard ranglista előkelő 6. pozícióját
ismét Erdélybe látogattunk, ahol a 450. alkalommal megrendezett
tudhatta magáénak.
Csíksomlyói búcsúban is részt vettünk. A tanulmányi utat a
A 2002/2003-as tanév nagyon mozgalmasnak ígérkezett. „Székely hagyományainak nyomában” elnevezésű komplex
Beindítottuk Kenderesen a kerámia, grafika, néptánc, modern- és
tehetséggondozó programsorozat záró akkordjaként valósította
társastánc tanszakokat. Részt vehettünk a túrkevei önkormányzati
meg az intézmény. A Nemzeti Tehetség Programhoz benyújtott
delegáció franciaországi
vendégszereplésén.
Februárban sikeres pályázatnak köszönhetően az iskola túrkevei és kenderesi
létrehoztuk a Jégvirág-bált, mely egyben a tanulók félévi néptánc tanszakának tanulói, egy 60 órás tanórán kívüli
vizsgabemutatóját is jelentette. Itt került sor a Kevi Ifjú Polgára
tehetséggondozó programban vehettek részt. A program során
cím átadására is, melyet minden évben a kiemelkedő tanulmányi,
Székelyföld néprajzával, folklórjával, és táncaival ismerkedtek
művészeti, kulturális és sport tevékenységet elért tanulók meg a tanulók. Az utazás pedig lehetőséget biztosított a program
vehettek át. A tanév végén pedig ismét megrendeztük az immár
során megismert tájegység hagyományainak még mélyebb
hagyománnyá vált Korda-hetet.
felfedezésére.
A 2004/2005-ös tanévtől Németh István vette át az iskola
irányítását. A művészeti képzés gördülékenyen folytatódott
tovább. Ebben a tanévben indult békéscsabai társastánc tanszakunk
Gyurkó László és Szivák Krisztina pedagógusok vezetésével.
A tanulók egyéniségét, a művészetek iránti fogékonyságát
igyekeztünk fejleszteni azzal, hogy a tantervi követelményeket
kiegészítve színházba, hangversenyre, bemutatókra, kiállításokra
vittük el a tanulókat. Ezeken a rendezvényeken és valamennyi
eseményen, így a mindennapi tanítási órákon való részvételt
is az jellemezte, hogy ezek a gyerekek valóban azért járnak
ide, mert érdeklődnek a kultúra, a művészetek iránt, életüknek
szerves részévé vált a művészetek tisztelete. Igyekeztünk
külföldi kapcsolatokkal is lehetőséget teremteni a gyermekek
fejlődésére, iskolánk hírnevének öregbítésére. Így jutottunk el
2004-ben Franciaországba, Amiens városba és környékére, ahol
Franciaország nemzeti ünnepén koszorúztuk az emlékműveket
és léptünk fel különböző kulturális rendezvényeken. 2005-ben
Olaszország Asti városának színházában léptünk fel az Unicef
30 éves jubileumának ünnepén. Hagyományőrző műsorainkkal
és kiállításainkkal öregbítettük, hazánk, városunk és iskolánk
hírnevét és szereztünk életre szóló emlékeket.
A következő években folyamatosan bővült intézményünk.
Kisújszálláson társastánc, Tiszatenyőn pedig néptánc és
képzőművészet tanszakot indítottunk be. Kurilla Enikő, Ruscsák6

Az évek során újra életre hívtuk alapítványi bálunkat. 2018ban a Korda Bál keretein belül ünnepelhettük meg fenntartónk,
a Keviföld Alapítvány fennállásának 25. évfordulóját. 2019
februárjában Hegyfoky Kabos halálának 100. évfordulója
alkalmából tudományos meteorológiai konferenciát szerveztünk,
májusban pedig a X. Látni és Láttatni képzőművészeti kiállításnak
adunk otthont. Az 2019/2020. tanév kezdetén pedig megvalósult
intézményünk eddigi legnagyobb bővítése, a törökszentmiklósi
telephelyünk létrejöttével közel száz gyermek csatlakozott
iskolánkhoz Szilágyi Erik és Nánási Alexandra táncpedagógusok
vezetésével.
Az elmúlt 20 év bebizonyította, hogy Túrkeve és a vonzáskörzetébe
tartozó települések életében iskolánk fontos jelentőséggel bír és a
művészetoktatás elengedhetetlen a felnőtté válás folyamatában.
Célunk megőrizni iskolánk kivívott rangját, hagyományait,
és biztosítani a folyamatos fejlődést. Ezúton is szeretném
megköszönni a Keviföld Alapítvány alapítóinak és kuratóriumi
tagjainak, valamint az iskola volt és jelenlegi pedagógusainak,
vezetőinek, diákjainak, szülőknek és támogatóknak az odaadó
és lelkiismeretes munkájukat. Kívánom, hogy az elkövetkezendő
tanévek az eddigiekhez hasonló, vagy még nagyobb sikereket
hozzanak és egyre több gyermek csatlakozzon a Korda Vince
Alapfokú Művészeti Iskola közösségéhez.
Kézsmárki János igazgató
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Mezőtúron jártak a Refisek
2019. 09. 20-án, 15:15-kor elindultunk
Túrkevéről, a buszállomásról Mezőtúrra.
Amikor megérkeztünk, sétáltunk egy
kicsit, majd elmentünk a Vásárcsarnok
melleti parkba.
Számháborúztunk, majd a közös játék
után megtanultuk a cserkészdalt és a
szabályokat. Ezek után indultunk vissza,
18:15 körül.
Nagy Gréta, 7. osztályos tanuló

Új vezető a Refi élén

EGy: Szívből gratulálok a kinevezéshez!
Milyen érzés a Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola és Óvoda
igazgatójának lenni?
Szabóné Debreczeni Ildikó: Különös
érzés. Egy intézmény vezetőjének lenni
nagyon összetett feladat. Már több
mint húsz éve dolgozom itt, és mint
pedagógus sok féle feladatot láttam el, de
egy intézmény vezetése ettől színesebb,
összetettebb feladat. Sok féle képességet
igényel az embertől. Mi reformátusok
azt valljuk, hogy a vezetés szolgálat.
Elkötelezettséget, kitartást és alázatot is
jelent.
Egy református oktatási intézmény
vezetőjének egyszerre kell pásztornak
és sáfárnak is lenni. Jó pásztorként
keresi és mutatja a haladási irányt,
szolgálja a közösséget. Ugyanakkor jó
sáfárként felelősséget vállal a rá bízott
gyermekekért, felnőttekért és gazdasági
javakért.
EGy: Hogy indult a pályafutásod és
hogyan jutottál el eddig a megtisztelő
feladatig?
Sz. D. Ildikó: Túrkevén nőttem fel.
Már az általános iskolás évek alatt
megfogalmazódott
bennem,
hogy
pedagógus leszek, ami a középiskolában
tovább erősödött, így egyértelmű volt,
hogy érettségi után tanárképzőbe megyek
tovább. Amikor 1997-ben megkaptam a
diplomát, egy vágyam teljesült azzal, hogy
itt Túrkevén kaptam állást a református
iskolában. Időközben elvégeztem az
egyetemet is, de megmaradtam a felső
tagozatos diákoknál. Mindenkinek a saját
személyiségéből adódik, hogy melyik
korosztállyal tudja igazán megtalálni

a kapcsolatot, mert a tanulásnak, a szülőként keresnek újra fel minket
tudásátadásnak az alapja a szeretet és a és hozzák gyermekeiket óvodánkba,
bizalom. Ezt kiépíteni a gyerekekkel nem iskolánkba. Itt látszik, hogy telik az idő.
könnyű feladat, s én úgy érzem, hogy nekemIntézményvezetőként sem szeretnék
ezzel a korosztállyal sikerül leginkább. elszakadni a gyerekektől és a mindennapi
Az évek alatt többféle képzésben is pedagógiai munkától, ezért vállaltam,
részt vettem, bővítettem tudásomat, hogy a 7-8. osztálynak továbbra is tanítok
megszereztem
a
közoktatásvezetői földrajzot.
szakvizsgát is. Mint osztályfőnök, EGy: Hogyan látod a mai fiatalságot?
és mint munkaközösségvezető is Sz. D. Ildikó: Ebben a felgyorsult
tudtam hasznosítani az ott elsajátított világban a gyerekek szeretnek mindent
ismereteket. Most, hogy Nagy Róza úgy
gyorsan megkapni, mint például a
döntött, hogy a következő ciklust már sikereket. A tanulás nem erről szól, itt
nem vállalja, merült fel a lehetőség, hogy meg kell dolgozni hosszú távon a sikerért.
én lehetek az utódja. Az igazgatótanács Egyre több az a gyerek, aki nehezen
felkért a feladatra, én elvállaltam, tud perceken keresztül figyelni, nehéz
s ennek megfelelően elkészítettem fenntartani az érdeklődésüket, mert
a vezetői programomat, amit az már egészen kis korban hozzászoknak
alkalmazotti közösség és a presbitérium a gyors, színes, villódzó dolgokhoz.
is véleményezett. Szavazással döntöttek, Fontos a személyes kapcsolat minősége,
ahol nagy örömömre teljes támogatást hogy hiteles és határozott legyen az
kaptam az intézményvezetői feladat ember, amikor kiáll a diákok elé, hogy
betöltéséhez.
felfigyeljenek rá, hogy elfogadják,
EGy: Mi az első nagy feladat vezetőként, amit nyújt. Ez akkor működik igazán
amivel meg kell birkózni?
eredményesen, ha a családban is azt kapja
Sz. D. Ildikó: Az új óvoda felépítése, a gyermek - hogy a tudás az érték, tanulni
melynek
előkészületeit
az
előző fontos dolog, a türelem erény. Ezért is
iskolavezetés kezdte meg. Három óvodai támogatom a nálunk tavaly elkezdett
csoportunk van két telephelyen, egyik Boldog Iskola Programot, ami a pozitív
itt a Kossuth úti épületben, a másik pszichológia eredményeire építve, egymás
kettő pedig a Mátyás Király úton, ahol elfogadásáról és a pozitív érzelmekről
kevés a hely a három csoportnak. Az új szól, hogy hálát adjunk dolgokért, hogy
és modern óvodát a Kálmán Király úton
megtaláljuk a lelki békét, ami fejleszti
fogjuk felépíteni pályázati támogatással, az érzelmi és értelmi intelligenciát is.
szemben a felső tagozatos iskolaépülettel. A református intézményeknek ez az
A terveink szerint 2021 őszén kerül egyik nagy erőssége. A magas szintű
átadásra.
tudásközvetítés mellett a személyiséget,
EGy: Kialakul a kölcsönös kötődés tanár a lelket úgy formálja, hogy a kikerülő
és diák között. Egy ilyen hosszú pályafutás gyermekek boldog felnőttek lehessenek.
alatt sokat megérhettél emberi érzelmek A hosszú távú cél az, hogy a Kaszap
terén. Milyen a viszony a jelenlegi és a volt Nagy István Református Általános
diákokkal, illetve intézményvezetőként Iskola és Óvoda továbbra is meghatározó
hiányzik-e a gyerekekkel való közvetlen
szerepet töltsön be Túrkeve oktatásában
kapcsolat?
és jellemes embereket adjunk a magyar
Sz. D. Ildikó: Büszkeséggel tölt el, hogy társadalomnak. Az iskolánk legyen egy
mindenkit tanítottam, aki ebben az újra olyan hely, ahová jó bejönni, jó itt tanulni,
induló református iskolában végzett. sok emlékezetes élményt lehet szerezni és
Amikor találkozunk, üdvözöljük egymást az Úr szeretetét megtapasztalni.
és felelevenednek emlékek az iskolás
évekből. Nyílván erősebb a kötődés a EGy: Ámen! Köszönöm szépen a
saját osztályaimhoz, akiket nyolcadikig beszélgetést és jó munkát kívánok az új
végig vezethettem. Már a második feladathoz!
generációt is megértem pedagógusként,
vagyis vannak volt tanítványaim, akik
Erdei Gyula főszerkesztő
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Mobilitás 2019.
A KSZC
Ványai
Ambrus
Szakgimnáziumának
és
Szakközépiskolájának szakmai tanárai 2019. szeptember
hónapban Erasmus+ mobilitási programon vettek részt. A program
célja, meglévő kapcsolataink erősítése, következő diákmobilitás
előkészítése. A Berufskolleg Dieringhausen Szakképző Iskola
Erasmus + projekt koordinátora bemutatta az iskola képzési
palettáját, betekintést nyerhettek tanáraink az ott folyó szakmai
gyakorlati képzésbe, valamint külső gyakorlati helyeket is
meglátogattak. Morschban a Montaplast céget látogatták meg, ahol
szintén duális képzést folyik. Az új partneriskolánk küldöttsége
október első hetében érkezik és a diákcsere program keretein
belül a német tanulóik novemberben fogják gyakorlatukat tölteni
nálunk. Megbeszéléseink során szóba jött új szakmacsoportok
külföldön történő gyakorlatának letöltési lehetősége is.
Kisné Barát Janka

Próbatételek a biztonság hetében

A KSZC Ványai Ambrus
Szakgimnáziumának
és
Szakközépiskolájának tanulói meghívást kaptak a FORD
Karrierprogram keretében egy biztonságtechnikai vezetési

tréningre.
A közép-európai Ford vezérképviselete fontosnak tartja a fiatal
autóvezetők képzését. A statisztikák szerint a frissen megszerzett
vezetői engedéllyel rendelkező autóvezetőknél nagyon nagy a
baleseti arány. Minden 100 balesetből 27 halálos kimenetelű!
Ezét tartotta fontosnak a szervező, hogy a Ford Karrierprogram
keretében résztvevő iskolák diákjai számára egy ilyen nem
mindennapi lehetőséget biztosítson.
A tréning helyszíne Budapesten, a Pólus Center hátsó parkoló
részén volt. A diákoknak különböző forgalmi és veszélyt jelentő
helyzetekben kellett számot adni a felkészültségükről. Az
akadályokat sikeresen teljesítették és a végén elismerő oklevélben
részesültek.
Ezúton is köszönjük lehetőséget.
Győri Attila szakoktató

Jutalomkiránduláson a Petőfisek
állatok, ausztrál állatok, európai állatok, stb.
A kirándulás előtti biológia órán, nálunk, hetedikeseknél, éppen
a csimpánzokról, bőgőmajmokról esett szó, ezért amikor a
csapatom a majmokat tekintette meg, el tudtam mondani az
állatról az órán megszerzett ismereteimet. A majmoktól az andoki
kondor elnevezésű madár felé vettük az irányt.
Heni, a csapattársam már alig várta, hogy a ragadozó állatokhoz
érjünk, izgalommal beszélt a farkasról és a jaguárról. Zsófit és
Bogit pedig a flamingók nyűgözték le.
A legtöbb érdeklődőt talán a Fóka-show vonzotta, csodálkozva
bámultuk, ahogyan a fókák átugrottak a karikán, vagy tapsoltak,
Még alig kezdődött meg az iskola, máris jutalomkiránduláson ha a közönség is megtapsolta mutatványukat.
vehettek részt szeptember 13-án és 20-án azok a diákok, akik Érdekes volt a papagáj-show is, sokáig gyönyörködtünk a
az elmúlt tanév során szép bizonyítvánnyal tértek haza, illetve különböző színű és mintázatú példányokban. Igyekeztünk minél
kiemelkedően teljesítettek a különböző versenyeken. Alsóból
több, főleg számunkra ritkábban látható állatot fölkeresni.
és felsőből összesen 80 tanuló érdemelte ki a részvételt a Sajnos hamar eltelt a nap, indultunk haza. Útközben megálltunk
kirándulásokra.
Debrecenben egy gyorsétterembe, ahol vásároltunk és
Korán indultunk, és három órás út után végre megérkeztünk a játszóházaztunk egy jót. A hazaúton mindenki az állatkertben
Nyíregyházi Állatparkba.
látottakról áradozott a buszon.
Kisebb csoportokba váltunk szét, és így fedezhettük fel Sóstó Ez a nap nagyon szuper volt.
Zoo-t.
Társaim nevében is köszönjük a Petőfi Diákegyesületnek, hogy
Mivel mindenkinek más az érdeklődési köre, szinte minden egy ilyen élménydús napot szervezett számunkra!
csoport más irányba indult el. Az állatkertben élő állatok a
származási helyük szerint, rendszerezve találhatók meg: afrikai
Árvai Gabriella, 7. a osztályos tanuló
8
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15 éves a Kultúra Lovagrendje

Túrkeve városa megkülönböztetett helyet foglal el a Kultúra
Lovagja elismerés történetében. 1998. októberében a
rákócziújfalusi templom avatását követően a lakatlan dunai
szigeten – Veránkán – fogalmazódott meg első alkalommal
írásban a Kultúra Lovagja elismerés szükségessége. Az 1999.
évi sikeres indítás, majd a millenniumi években megtapasztalt
társadalmi megbecsülés során merült fel az újabb elismertekkel
való kapcsolattartás igénye, amelyre a lovagok rákóczifalvai és
olaszfalui, majd ikervári találkozója igyekezett megoldást találni,
így bontott zászlót – a doni áttörés 60. évfordulóján – 2003. január
22-én a Kultúra Lovagrendje.
Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség zászlóadománya,
majd később az egyes bankfiókok támogatása megerősítette
a címet alapító 21. századi katonákat, hogy Neumann János
évszázadában a tudatlanság az ellenség. A zászlóbontást
követően 2004 júliusában szervezett Budapest-Szolnok-Túrkeve
útvonalon végrehajtott emlékfutás zárásaként – 2004. július 10-én
– az alapító okirat aláírásával és a lovagi alkotmány elfogadásával
alakult meg a Kultúra Lovagrendje.
Az elmúlt években a Magyar Kultúra Napja Gála a Magyar Kultúra
Napjához kötődő országos hagyománnyá vált, melyen közel
harminc térség mutatkozott be díszvendégként. Az ünnepen 707
Kultúra Lovagja címet és közel ötven „Örökség serleg” elismerést
adtak át. A nándorfehérvári győzelem 450. évfordulójára létrejött

a Kultúra Lovagrendje emlékparkja, amelyben a 2008 óta – az
Európai Kultúra Napja keretében – 145 elhunyt lovagtárs számára
emeltek lovagi emlékoszlopot.
Túrkeve, a nagykunsági város a sikeres 10. éves találkozó után
a 15. éves jubileum alkalmából is szívesen látott vendégként
fogadta a lovagrend tagjainak képviselőit. A találkozóra 2019.
május 31. és június 2. között került sor. Az események fő helyszíne
az Ifjúsági szálló volt.
A találkozó nyitónapján igazi kulturális élményt jelentett a
gyomaendrődiek kulturális bemutatója. Szombaton folytatódott
a várossal való ismerkedés és koszorúzások, amelyek a fontos
elemei a település és a vendége közötti kapcsolat kezdetének, vagy
– korábban már létrejött kapcsolat esetén – a megerősítésének.
A találkozó fontos tartalmi része volt a szimpózium, amelyen
ezúttal – „Lovagnak lenni nehéz, de nem lehetetlen” gondolat
alapján – a vidékbiztonságról, az együttműködési lehetőségekről,
valamint a Kultúra Lovagja elismerés és a lovagrend működésének
jövőképéről tanácskoztak a találkozó résztvevői.
A nap megkoronázása volt az Egressy Béni Zeneiskolában
megrendezett zongorahangverseny, amely hangulatos vacsorával,
és késő estig való közös szórakozással ért véget.
A zárónapon a lovagrend tagjainak jelentősebb része az
úrvacsorával egybekötött református istentiszteleten vett részt. A
találkozó döntéshozatallal, majd közös ebéddel ért véget.
A Kultúra Lovagrendje tagjai és a hozzátartozók megköszönik
a fogadtatást, a lovagrend tevékenysége iránti érdeklődést és a
kapott kulturális élményeket, amit dr. Szabó Zoltán szervezésében
a város és intézményeitől kaptak. Mindezek jelentős mértékben
befolyásolták a találkozó résztvevőit abban, hogy a XXV. Magyar
Kultúra Napja Gálára díszvendégkénti bemutatkozásra Túrkeve
és a Nagykunság kultúráját hívja meg a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány.
Nick Ferenc
alapító lovag,
Magyar Kultúra Lovagja
Falvak Kultúrájáért Alapítvány
kuratóriumi elnöke, Balogh János-díjas

GRATULÁLUNK NEJZSMÁK EMMÁNAK …
Nejzsmák Emma a Magyar Kultúra
Lovagja,
Balogh
János-díjas,
Túrkeve Város tiszteletbeli polgára, a
kárpátaljai Rahói Járás Ukrán-Magyar
Együttműködési Társulás elnöke 2019.08.
19-én Budapesten a Parlamentben vehette át
a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
állami kitüntetést: a szórványban élő
magyarok érdekében végzett sok évtizedes
eredményes munkája elismeréseként.
Nejzsmák Emma sokat tett Balogh János
ökológus szülőhelyével, Nagybocskóval
történő kapcsolatfelvétel érdekében, majd
az elmúlt több mint tíz esztendő során
Balogh János szellemi hagyatékának
kárpátaljai megismertetése érdekében.
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Vásárnap

Megélve a vásári hangulatot, látszódott, hogy a gyermekek az
igazi nyertesei ennek a napnak. A légvárak (mert hogy több is
volt és ingyenesen) állandóan hullámoztak a gyereksereg ugrálása
alatt. A játszóház a gyermeki kacajtól és visongástól volt hangos,
s a körhinta is sokaknak okozott örömet, még a szülőknek is,
mivel egy-egy kört az Önkormányzat fizetett. Rengeteg játék,
csecsebecse és édesség tette színesebbé, ízesebbé mindenki
vasárnapját, illetve vásárnapját.
Patkós Lajos kezdeményezésére újjáéledt Túrkevén a vásári
hangulat és ezzel kapcsolatban érdeklődtem a részletekről.
Patkós Lajos: Négy éve kezdeményeztem és tavaly sikerült
elérni, amihez kellett a képviselőtestület támogatása. Tavaly
tavasszal volt az első, aztán ősszel is volt egy és ezzel együtt már
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a negyedik vásár az újjáéledés óta. Szeretném ha nyáron is lenne
egy és azzal évente három vásárt rendezne Túrkeve. Azt látom,
hogy erre szüksége van az embereknek. Kell a kikapcsolódás,
mindenki jól érezte magát, mindenki jó szájízzel távozott és sok
portékával, kézműves termékkel. A kereskedők is elégedettek
voltak és jelezték, hogy szívesen jönnek legközebb is. Az éhes
emberekre is gondoltunk - összesen hat bográcsban főttek ételek,
melyből kettőt én főztem. Az egyik birkapörkölt magyar rackából,
a másik marhapörkölt, saját tenyésztésű növendék bikából. Sajnos
a vásárban felvonultatott állatállomány még csekély, szeretném
ha bővülne kis állatokkal, hobbi állatokkal is, ami látványosság
lenne, a gyerekek számára azt gondolom nagy örömet okozna.
Erdei Gyula főszerkesztő

TÚRKEVE
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Hírek

GSM tárlat Túrkevén

A Neumann Társaság nemzetközi színvonalú informatikai múzeumából,
Szegedről érkezett vándorkiállítás Túrkevére, a Finta Múzeum Vadász Pál
Kiállítótermébe.
A GSM – Generációk Saját Mobiljai című tárlat a mobiltelefon térhódítását,
leghíresebb készülékeit mutatja be. A Neumann Társaság tárlata
eredetileg a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával készült, a
Mobilmementók baráti kör és Ördögh Zoltán magángyűjtő (Retromobil)
kollekcióinak válogatása nyomán – és a nagy sikerre való tekintettel indult
vándorútra. A GSM-kiállításon olyan rádiótelefon is látható, mellyel az első
hazai mobilhívást lebonyolította Bod Péter Ákos miniszter 1990-ben.
Az átfogó, a mobilgenerációk- és szolgáltatók történetét bemutató tablósor
mellett személyhívók, NMT- és GSM-rendszerű mobiltelefonok sokasága
látható a Túrkevén november közepéig megtekinthető, különleges
kiállításon.
A GSM tárlatot a kiállítás társrendezője, Képes Gábor, a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa nyitotta meg. Megnyitó
beszédében megköszönte Kapás János Zsolt, a Finta Múzeum igazgatója
és az általa vezetett csapat munkáját. „A Finta Múzeum méltán híres
országszerte, én pedig kilenc és fél éve működöm együtt túrkevei
barátaimmal a technikatörténet bemutatása érdekében” – mondta.
Az 1968-ban alakult Neumann Társaság a magyar informatika legelső
szakmai szervezete, amely sikeres rendezvényekkel, kiállításokkal,
könyvkiadással, szakmai véleményadással a hazai számítástechnikai élet
meghatározó szereplője, aktív a jövőt befolyásoló területek (robotika,
mesterséges intelligencia) építésében is.
Az elmúlt évtizedekben a Neumann Társaság kiemelkedő szerepet vállalt
a digitális esélyegyenlőség megteremtésében, a digitális írástudás (ECDL)
és az informatikai kultúra terjesztésében. Fontos tevékenységi köre a hazai
informatikai szakma értékeinek, történetének, eszközeinek megőrzése,
bemutatása.
Túrkevén ez a patinás tudományos civil szervezet második kiállítása, múlt
évben a Társaság legendás főtitkáráról, Kovács Győzőről szóló Győző
győzött tárlatot hozták el a városba.
Kapás János Zsolt, intézményvezető

11

Hírek

2019. OKTÓBER

TÚRKEVE

Piknik Keleten és Nyugaton

Túrkeve Város Önkormányzata családi piknikre invitálta a
lakosságot szeptember utolsó hétvégéjén, hogy átadásra kerüljön
egy-egy új játszótér és közéleti beszélgetést kezdeményezzen
a lakossággal. Cél a közösségépítés, az életminőség javítás és
szolgáltatásfejlesztés volt.
Szombaton Kelet-Újvároson a Sirály utcában F. Kovács Sándor
Országgyűlési Képviselőnk és Vida Tamás Túrkeve Polgármestere
adta át az új játszóteret. A beszédek után a gyermekek segítségével
átvágták a nemzeti színű szalagot. A kis gyerkőcök nagy örömmel
foglalták el a játékszereket, valamint zenei program színesítette és
ajándék vattacukor ízesítette az eseményt. Fellépett a Holdvirág
zenekar, kik elképesztő lendülettel mozgatták meg a gyerekeket,
majd Zelenák Gyula énekelt inkább már a felnőtt korosztálynak.
Vasárnap Nyugat-Újvároson, a Szabadság és a Nóborda utca
sarkán kialakított játszótér átadásával folytatódott a program,
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ahol ismét a legifjabb korosztály volt Vida Tamás polgármester
és Magos Vilmos alpolgármester segítsége a szalagátvágásnál.
Lényegében a gyerkőcök adták át saját maguknak a játszóteret,
s ezt követően alaposan letesztelték a játékelemeket, hogy mit
bírnak. Pihenésként be-beálltak a sorba, ahol a vattacukrot adták,
majd irány vissza játszani… Hihetetlen energiák szabadultak fel.
A szülők örömmel nézték a kicsiket és lelkesen kapcsolódtak be a
játékba, vagy segítették gyermekeiket a mászásban, az akadályok
leküzdésében. Közben a Csimota zenekar tagjai, Finta Zoltán,
Koós József és Vincze Róbert mozgatta és nevettette meg a
gyerkőcöket.
Reméljük, hogy mindkét játszótér hosszú távon fogja szolgálni
a gyerekeket és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a legifjabb
korosztály minél ügyesebb és erősebb legyen, hogy később az élet
szolgáltatta akadályokat is jól le tudják küzdeni.
Erdei Gyula főszerkesztő
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Sport, hírek

2019. OKTÓBER

Bejutottak az országos versenyre
A Túrkevei Városi Sport Egyesület ifjú birkózói beküzdötték
magukat az országos megmérettetésre. 2019. szeptember 15-én
került megrendezésre Szarvason az őszi szezon első versenye, a
Délkelet Területi Diákolimpia, ami bejutási lehetőséget jelentett
az országos versenyre. A TVSE Birkózó Szakosztály versenyzői
kiválóan teljesítettek. Öt induló közül négy fő kvalifikálta magát
az országos versenyre.
Eredményeink (kötött fogás):
Rácz Milán Krisztofer III.hely (26 kg. Diák II. korcsoport)
Bóka Zdenkó II.hely (50 kg. Diák II. korcsoport)
Bíró Péter I.hely (55 kg. Diák II. korcsoport)
Lucza Dávid III.hely (85 kg. Diák I. korcsoport)
A Diák I. korcsoport számára az országos verseny Tatabányán
lesz október 11-én, a Diák II. korcsoport országos küzdelmeinek
pedig Püspökladány ad otthont október 5-én. Gyertek szurkolni!
Kiss Kálmán edző

„Egy meseszerelem”
boldogabbá az életüket és adnak erőt a
folytatáshoz.

H osszú házasságok titka,
A zt gondolom, nem is ritka.
Z eng az ének, fut az élet
Milcsike néni még a mai napig A hogy telnek hosszú évek.
aktívan részt vesz a divatvilágban, S zámoljuk az élményeket
S orsunk nem mindig kényeztet.
hiszen butikja itt Túrkevén üzemel. Á téltünk már jót és rosszat,
Bandi bácsi, „az utak királya” pedig G ondoltuk, csinálunk jobbat!
még mindig aktív buszsofőr. Együtt, I dő telik reménykedve

egymást segítve 60 év házasság után is
„örök fiatalon”.

É s bízni kell az életbe.
V agy a sors most lazít, ha hó,
„Ez maga a csoda, ez egy meseszerelem! F el, - le, hintázik a hajó
Ritka, ahogy ezt megélték.” – mondja O lykor kikötőt keresünk,
R endben, kicsit megpihenünk
az egyik hozzátartozó, K.K.T.
D erűs élet, szépgondolat,
Ú jabb szép éveket hozhat
L egyen könnyű már az élet,
2019. szeptember 14-én délután
Ó vni kell a szeretetet
R eceptbe még nincs meg írva,
15 órakor egy nem mindennapi
A boldog házasságok titka.
eseménynek adott otthont a Túrkevei

Református Templom. Kiss András
és felesége, Nagy Emilia járult az
oltár elé, hogy 60 év elteltével újból
megpecsételjék házasságukat. 60
év együtt, házastársi kötelékben,
boldogságban, szerelemben.
Szerelmük
gyümölcseként
két
gyermekük
született,
Feri
és
Bandi, kiket nagy szeretetben és
boldogságban neveltek, nevelnek. Mai
napig gondoskodóan állnak mellettük.
Unokák és dédikék születése tette még

Potyog a dió
Újjáéled Túrkevén a Szüteri Bál
Időpont: 2019. 10.19.
19 órától kifulladásig
Helyszín: Madarász Károly
Művelődési Ház
A Zenét Szolgáltatja : Dj Kiss Joe és
Dj Nagy
Mindenkit Sok Szeretettel Várunk
Retros És Mulatós Dáridóval
Belépő: 1000 Ft
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Fizetett hirdetés

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

FIGYELEM
MŰKŐ SÍREMLÉKEK,
ÉS EGYÉB KŐ
FELÜLETEK
TISZTÍTÁSA ÉS
NANOTECHNOLÓGIÁS
KEZELÉSE
Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!
06-20/513-04-99
vagy
www.keviretro.hu
Fizetett hirdetés
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Népszerűek az othonteremtési támogatások
Már több mint két hónapja igényelhető a Babaváró támogatás, de az érdeklődés töretlen a termék iránt; az első
két hónapban több mint 18 ezer család igényelte a kölcsönt az OTP Banknál, amelyből már több mint 8 ezret
folyósítot is a hitelintézet. Az igényléseket elsősorban Budapesten és környékén nyújtoták be, de Magyarország
északi régióiban is komoly az érdeklődés.
A Babaváró támogatás olyan szabad felhasználású kölcsönt kínál a fatal házaspároknak maximum 10 millió forintg,
amely a teljes futamidőre, maximum 240 hónapra kamatmentessé válik, ha öt éven belül megszületk az első
gyermekük. Ekkor a család kérhet a törlesztés szüneteltetését három évre, amivel a futamidő is meghosszabbodik.
Ha viszont megszületk a második és harmadik gyermek is, a fennmaradó tartozást gyermekvállalási támogatás
formájában átvállalja a kormány.
A hirdetésben szereplő családi othonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtot
támogatás.
A hirdetésben szereplő többgyermekes családok othonteremtési kamatámogatása Magyarország
Kormánya által nyújtot támogatás.
A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosítot babaváró támogatással
nyújtjuk.

„Az OTP Bank az állami támogatások szakértőjeként sokéves tapasztalatal rendelkezik a Babaváró kölcsönhöz
hasonló termékek közvettése kapcsán. Szakértő kollégáink országszerte, közel 400 fókban várják az érdeklődőket. Az
ügyfeleink gyors és papírmentes ügyintézésre számíthatnak, a Babaváró kölcsönt átlagosan akár néhány napon belül
folyósítjuk” – emelte ki Bata Katalin Kornélia, az OTP Bank túrkevei fókvezetője.
Ugyancsak július elejétől érhetők el a Családok Othonteremtési Kedvezményének újabb formái, a falusi és használt
CSOK-hitel.
A falusi CSOK külterületen lévő tanya, birtokközpont esetében bárhol, belterületen belül pedig közel 2500
kistelepülésen lévő lakásra igényelhető. Ez a vissza nem térítendő támogatás lakásbővítésre és/vagy korszerűsítésre
fordítható, akár a használt lakás vásárlására igényelt kölcsönnel együt is. Vásárlással egybekötve a falusi CSOK
összege szintén maximum 10 millió forint lehet. Fontos kitétel, hogy vásárlásra kizárólag a támogatás fele fordítható,
a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani. Használt lakás korszerűsítésére vagy bővítésére 3
vagy több gyermek esetén maximum 5 millió forint igényelhető. Kamatámogatot hitel is kérhető a falusi CSOK mellé,
amelynek összege 3, vagy több gyermek esetén akár 15 millió forint is lehet.
Szintén fontos változás, hogy már használt lakás vásárlására is felhasználható a kedvezményes, akár a teljes
futamidőre rögzítet, fx kamatozású kölcsön. Korábban ezt a kamatámogatást csak új lakóingatlan építésére vagy
vásárlásra lehetet igényelni. Tekintve, hogy az ingatlan tranzakciók több mint 90 százaléka a használt lakások piacán
zajlik, ez óriási segítséget jelenthet a családok számára.
Igénylés előt érdemes felkeresni az OTP Bank honlapját: www.otpbank.hu, vagy felhívni a hitelintézet telefonos
ügyfélszolgálatát, ahol a hitelintézet munkatársai tájékoztatást adnak, de akár időpont is foglalható a fókokba.
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