Újévi köszöntő
Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort,
tehetséget,
tiszta szívet, éles elmét,
hitet adjon,
jószerencsét!
Adjon Isten
boldogságot,
szeretetet, bátorságot,
s elviselni a jövőt
mosolyt adjon, nagy
erőt!
Adjon Isten hű családot,
ne túl sok, de jó barátot,
önzetlen és szép
szerelmet
s adjon hozzá
békességet!
Garai László
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Kedves Olvasó!
A Túrkeve Újság 2015. évi első lapszámában kívánok önnek és
családjának boldog és sikeres új esztendőt!
A következőkben pár mondatban összefoglalom az elmúlt időszak
legfontosabb helyi történéseit, illetve a közeljövőre vonatkozó aktuális
feladatainkat.
2014. december 23-án 300 adag setéspörköltet és savanyúságot
osztottak ki a Szociális Szolgáltató Központ és a Városgondnokság
Ványai konyháján dolgozó munkatársai a rászorulók között.. Köszönöm
mindenkinek, akinek a munkája révén sikerült a legnehezebb helyzetben
levő társainknak örömet okozni az ünnep előtt. Természetesen ideértem
azokat is, akik megtermelték az alapanyagot, a közfoglalkoztatási
programban résztvevőket.
Elismerés illeti mindazokat is, akik a karácsonyi időszakban meghitté
varázsolták műsoraikkal az adventi várakozást. A Városháza, a mozi
és a Művelődési Ház termei többször is megteltek az év legrövidebb
napjaiban. Megható, amikor embertársaink egymás felé fordulnak,
figyelmességük kiterjed, amikor angyal száll át a fejünk fölött.
Az óév utolsó és az újév első napjaiban köszöntöttük mindazokat, akik a
2014-es évben maradandót alkottak, akikre igazán büszke a városunk. Ez
a cikk nem ad elegendő keretet ahhoz, hogy valamennyiüket kiemeljem,
hiszen majdnem kétszázan voltak, akik ország-világ előtt öregbítették
Túrkeve jó hírét.

egy próbát!
Sokan jelzik felém, hogy a strand több bosszúságot okoz, mint örömöt.
A kivitelező és az üzemeltető az elmúlt időszakban folyamatosan
kapcsolatban volt, egy több, mint 40 tételből álló hibalista mentén
folynak a tárgyalások és a munkálatok. Jómagam is részt vettem a
légtechnikai berendezések üzemeltetési bejárásán. A berendezések
több olyan hibajelenséget is generáltak, melyek gondos beállítással
elkerülhetők lettek volna. Az új medencetér folyamatos jó minőségű
üzemeltetése kiemelkedően fontos a város számára, ezért valamennyi
hiba javítását sürgetjük.
Az idei évben új szabályzók jelentek meg többek között a
hulladékszállításra vonatkozólag is. Hamarosan minden háztartásba
eljuttatunk egy részletes ismertetőt. A legfontosabb kérésünk a lakosság
felé, hogy legyen partner a szelektív hulladékgyűjtésben. A kommunális
hulladék elszállítása 2015-ben 20-30 millió forint veszteséget okoz a
városnak. A külön gyűjtött műanyag és papírhulladék viszont duplán is
hasznot termel: csökken a vegyesen (és drágán) lerakott háztartási szemét
mennyisége, ugyanakkor nő az újrahasznosítható, szelektíven gyűjtött
hulladék után kapott bevétel. Az Önkormányzat sokkal inkább költené a
városra, járdákra, utakra a fenti összeget, mint lerakási illetékre. Ehhez
azonban a lakosság felelős magatartása szükséges. Ehhez kérem a város
összefogását.

Ha már a jó hírnél tartunk: A Petőfi Sándor Általános Iskola
tornacsarnokának felújítási- helyreállítási munkálatai befejeződtek,
az első félév utolsó napján elindulhattak a különböző hatósági
engedélyezési eljárások. Már csak napok kérdése, és a diákok, sportolók
újra biztonságosan használhatják ezt a sportlétesítményt.

Végül egy bulvárhír margójára: A Kuncsorbáról származó kerekeskút
bekerült az országos médiába is. Igaz, egyik-másik jelentősen elferdítette
a valóságot. Kuncsorba polgármestere, Rédai János levélben keresett
meg, melyben visszakérte azt a kerekeskutat, melyet 1998-ban a
Túrkevéért Alapítvány a kútskanzenben felállított. A visszaadásról
A víz olykor bosszúság, olykor áldás. A Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok előterjesztés készült, amit a képviselő-testületi ülés napirendjéről
tetőszerkezete évek óta beázik, de ez az áldatlan állapot idén nyáron levettünk, ugyanis az alapítvány a skanzen tulajdonjogát nem adta
megszűnik. A helyreállításhoz szükséges pénzösszeget megnyertük, át a városnak, tehát nem is rendelkezhet a visszaadásról a testület. Az
elkezdődött a közbeszerzés előkészítése. Reméljük, áprilisban nem alapítvány kuratóriumának elnöke, Dr. Szabó Zoltán nem kívánja a kutat
lesz túlságosan esős az időjárás, ugyanis a Nagykun Diák Sportviadal visszaadni. A vita az alapítvány és a kuncsorbai testület között zajlik.
megrendezése során a sportcsarnok fontos helyszín.
Természetesen amennyiben igénylik, önkormányzatunk közvetít a felek
között, hiszen a jó szomszédi viszony mindenki érdeke. Engedjék meg,
Az ivóvízminőség-javító program is célegyenesbe került. A fejlesztések
hogy magánvéleményként leírjam: nem ez a legfontosabb történés
elkészültek, néhány olyan munkafázist kell csak márciusra halasztani, Túrkevén.
melyeket az időjárási körülmények miatt jelenleg nem lehet elvégezni.
A csapvíz már az új szűrőrendszeren át kerül a hálózatba, érezhető is a
Zárásként még egyszer kívánok mindannyiunknak eredményes új évet.
javulás. A víz „simább”, kellemesebb ízű, kevésbé klórszagú, a színe sem
sárgás. Javaslom mindenkinek, aki évek óta nem kóstolta, most tegyen
Vida Tamás, polgármester

Képviselő-testületi ülés
2014. december 18.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015-ös biztosítási évre, 1 éves
tartamra a legkedvezőbb ajánlatot adó Allianz Hungária Biztosító Zrt.vel köt vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést.
A képviselő-testület a Túrkevei Városi Sportegyesület 2014. évi további
működéséhez 2.940 eFt támogatást biztosított. A támogatás kifizetésére
azt követően kerülhet sor, ha a TVSE előző működési támogatási
összegeiről szerződés szerint elszámolt.
A Képviselő-testület nem fogadta el az előterjesztést, amely a Túrkeve
újság és Túrkeve Televízió főszerkesztőjének megbízásáról szólt
és úgy döntött, hogy a főszerkesztői álláshelyére pályázatot ír ki. A
leendő főszerkesztő megbízási díja havi 80.000 Ft., mely megegyezik
az eddigi megbízási díj összegével. A képviselő-testület megköszönte a
Túrkeve újság és Túrkeve Televízió korábbi főszerkesztőjének, Molnár
Magdolnának eddigi főszerkesztői tevékenységét.
A képviselő-testület a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek
Otthona részére 1,5 millió Ft-ot biztosított támogatásként. A támogatást
az intézmény működésére, likviditási gondjainak megoldására kell
fordítani. Az intézmény likviditási gondja az intézmény önhibáján kívüli,
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államkincstárnál keletkezett 2013. évi feladat finanszírozási elszámolás
különbözetből adódott. Az intézménynek ezzel párhuzamosan 2.606 ezer
Ft visszafizetési kötelezettsége van Mezőtúr város gesztor önkormányzata
felé. A támogatást az iparűzési adó többlet bevételből kell biztosítani.
Módosította a képviselő-testület a 2014. évi költségvetést. A módosítás
keretében a központi támogatást, állami hozzájárulást érintő módosítások,
valamint korábbi, a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések
átvezetése történt meg.
Elfogadta a testület a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, ennek keretében az
önkormányzat gazdasági társaságainál és az önkormányzati költségvetési
szerveknél történő ellenőrzésekről döntöttek.
Túrkeve Város Önkormányzatának képviselő testülete úgy döntött, hogy
a „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok
számára” című pályázatának záró elszámolásához 5.343.450 Ft
megelőlegezését engedélyezi. Az elszámolást követően a támogatási
összeg azonnal visszakerül az önkormányzat számlájára. Ennek várható
határideje: 2015. március hónap.
Módosította a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalalapító okiratát.
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A módosításra azért volt szükség, mert a Túrkevei Közös Önkormányzati
Hivatal megszüntetéséről döntött mind a túrkevei, mind a mezőhéki
testület.
Elfogadták a képviselők a 2015. évi munkatervet. Eszerint 2015. évben
tervezetten tíz képviselő-testületi ülés lesz és egy közmeghallgatás.
Szintén elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi rendezvénytervet. A
rendezvényterv tartalmazza mindazon állami és nemzeti ünnepeket,
emléknapokat és egyéb városi rendezvényeket, melyeknél az
önkormányzat a rendező.
Elfogadta a képviselő-testület a települési roma nemzetiségi
önkormányzattal
kötendő
együttműködési
megállapodást.
A
megállapodás a nemzetiségi önkormányzat személyi és tárgyi
működésének biztosításáról, valamint gazdálkodási feladatainak
ellátásáról szól.
Túrkeve Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában
és a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
működtetésében levő Mátyás király u. 3. sz. alatti ingatlan
kerítésrészletének felújításához 90.000 Ft-os anyagköltséget biztosítja az
általános tartalékalap terhére. A felújítási munkákat a működtető végzi el.
A képviselő-testület levette a napirendjéről a „Kerekes kút
visszaszolgáltatása Kuncsorba község részére” című előterjesztést.
Módosította a képviselő-testület a Nagykun Hagyományőrző Társulás
társulási megállapodását. A módosítás alapján ezután két alelnök segíti
az elnök munkáját, ebből az egyik alelnök Túrkeve Város Polgármestere,
valamint a tagtelepülések által fizetendő hozzájárulás összege 35 Ft/
lakos/év.
A képviselő-testület az ebrendészeti feladatok ellátásához új kábító
fegyver beszerzését rendelte el. A beszerzéshez 500.000,- Ft keretet
biztosított. Forrás: A 2014. évi rendkívüli adóbevétel.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy kezdeményezi a Belügyminisztérium
start munkaprogramot
felügyelő közfoglalkoztatási
helyettes
államtitkárságán, hogy a túrkevei vágópont épületét zöldség feldolgozó,

előkészítő, konzerváló, savanyító üzemként hasznosíthassa és a
funkcióváltást engedélyezzék, valamint a funkció váltáshoz a korábban
támogatási összegként megítélt 9 millió Ft megmaradt részét, 680 ezer
Ft-ot felhasználhassa.
A képviselő-testület Takács András, a Túrkevei Rendőrőrs állománya
tagjának részére a Túrkevei Rendőrőrsnél fennálló munkaviszonya
idejére, de legfeljebb 1 év határozott időre kiutalta a Túrkeve, Setét M.
u. 2. I/17. sz. alatti 37 m²-es szakember lakást. A lakás bérleti díja havi
14.600 Ft.
A képviselő-testület elfogadta a Városi Baleset-megelőzési bizottság
2013. évi és 2014. év I-IX. havi közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolókat.
A képviselő-testület a Túrkevén rendezendő XXIV. Nagykun Diák
Sportviadal előkészítő és szervező bizottságának tagjai sorába a
következő személyeket választotta meg: Magos Vilmos elnök, Takács
Tibor társelnök; tagok: Szemes Attila, Vincze Mihály, Urbán Marianna,
Török Róbert, Csekő Istvánné, Katona Ferenc, Molnár Tibor, Kormos
János, ifj. Kántor Lajos, Nagy Ibolya.
A képviselő-testület elfogadta a Szolnok-Abony-Rákóczifalva Települési
Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása
Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. Ennek lényege,
hogy Társulás neve Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásra
módosul valamint a Társulási Tanács elnökeként megerősítésre került
Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere alelnökök
pedig Rákóczifalva és Túrkeve Város mindenkori polgármesterei.
Túrkeve Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a háziorvosokkal és
fogszakorvossal kötött feladat-ellátási szerződés mellékletében foglalt,
a közös használatú helyiségek működtetésére vonatkozó hozzájárulás
megfizetésétől 2015. január 1-től eltekint, továbbá gondoskodik a Dr.
Nánási Lajos Egészségház takarításáról igény szerint.
Szászné dr. Pataki Marianna
aljegyző

A helyi termékek jelentősége
Magyarországon és Túrkevén
érdemes megtermelni dolgokat, ezeket feldolgozni, értékesíteni, de nem
ért hozzá, és valljuk be sokszor nem is meri elkezdeni, merthogy úgyis
csak ellopják a terményt. Pedig ennek nem kellene így lennie, hiszen ha
lenne miből megélni kevesebben választanák a tolvajlás kevésbé nemes
szakmáját. Márpedig minden ember, aki belekezd valamibe hamarosan
2-3 embernek fog munkát, megélhetést adni. Csak azért mert egyszerűen
kell a kétkezi munka. Mi magunk tudjuk kihúzni a túrkevei embereket a
saját hajuknál fogva a Nagy-Sárrét rég lecsapolt mocsaraiból. Mi magunk
vagyunk a felelősek azért, hogy az itt élő fiatalok itt is maradjanak, a
mi dolgunk megvédeni a kertjeinket, gyümölcsöseinket a házainkat a
tolvajoktól, rablóktól. Hiszen, ha mi nem tesszük ezt, helyettünk senki
sem fogja megcsinálni.
Ehhez pedig egy dolog mindenképpen kell: a helyi termék!
Szász Béla
Beklen Alapítvány

Hirdetés

A Beklen Alapítvány hamarosan megnyitja a felújított
tejcsarnokot Túrkevén! Keresünk olyan partnereket,
akik nyers tejet szeretnének beszállítani hozzánk.
Az érdeklődők jelentkezését az alábbi
telefonszámon várjuk:

Fizetett hirdetés

Hazánk hagyományosan egy mezőgazdaságból élő ország. Persze az előző
rendszer ezt szerette volna átalakítani iparivá, a trianoni békediktátum
sem tett jót (a legjobb területeink elcsatolásával) a mezőgazdaságnak, de
az egyik legnagyobb kárt a rendszerváltás utáni időszak okozta.
Lehetne sorolni az okokat, feltenni a kérdéseket. Minden bizonnyal pár
perc alatt akár százat is össze lehetne szedni, ugyanakkor a lényeg ebben
a pillanatban nem ez hanem, hogy mi az ami megmaradt; mi az amivel
kezdhetünk valamit; mi az, ami miatt újra jelentős szerepet kaphatnak
Magyarországon a helyi termékek.
A régi időkben elképzelhetetlen volt, hogy amit fogyasztanak az
emberek ne helyi termék legyen. Ennek persze több oka volt. Első, hogy
egyszerűen nem érte meg szállítani. A szállítás lassú volt, drága és sok
esetben veszélyes is. Másrészt minek szállítottak volna olyan dolgot, ami
helyben is volt. Persze a sót, ruházatot, fűszereket (pl. bors) utaztatták,
mert csak messziről lehetett beszerezni, de a kenyeret, a húst és minden
mást helyben termeltek meg, helyben értékesítették, és helyben is
fogyasztották.
Nem hiszem, hogy az akkori embereknek felmerült volna a fejében az,
hogy fogyasszunk helyi terméket, mert azzal a helyben élőket támogatjuk.
Persze a szolidaritás megvolt a helyiek között – főként pl. az iparosok
felé – hiszen, a javítanivalót odavitték, akit ismertek, aki a múltkor meg
tőle vette a búzát, kukoricát az állatnak.
Mára odáig romlott a helyzet, hogy muszáj helyi terméket fogyasztani,
mert a falvak elnéptelenednek, mert a helyben élők életszínvonala
meredeken zuhan, mert a környezetünk nem bírja sokáig az intenzív
gazdálkodást és az ide-oda furikázást. A kistelepüléseknek (főként az
olyan kistelepüléseknek, mint Túrkeve) az egyik (és talán legfontosabb)
kitörési pontja pont a helyi termék. Persze nem az önkormányzat kitörési
pontja – bár segíteni sokat tudna -, nem a kereskedőké, iparosoké, főként
nem a nagygazdáké – habár mindenki jobban járna -, hanem az egyszerű
emberé, aki nem kap saját városában munkát, aki nem látja, hogy
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Találkozásunk a Diótörővel
2014. december 21-én, aranyvasárnap a
Magyar Állami Operaházban a Diótörő-előadás
a Gyermekmentő Karácsony programcímet
viselte. Az MKB Bank és a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat közös gyermekgálája
már tizennyolcadik
alkalommal
került
megrendezésre, ahova az ország különböző
részeiből és a határon túlról ezeregyszáz
hátrányos helyzetű gyermeket invitáltak, köztük
- Kántorné Bíró Emília szervezőmunkájának,
és Ábrahám Károly által biztosított ingyenes
utazásnak köszönhetően - iskolánk 29 tanulóját
is.

A 11 órakor kezdődő előadást dr. Edvi Peter,
a Szolgálat elnöke és Ókovács Szilveszter
az Operaház főigazgató nyitotta meg.
Csajkovszkij „Diótörő” című, igazi karácsonyi
hangulatot idéző mesebalettjének csodálatos
muzsikájában és látványában az első sorokból
gyönyörködhettünk. A díszletek, táncok sikerét
a felcsattanó tapsok is bizonyították.

A darab végén az Operaházból minden gyerek
egy hátizsákkal távozhatott, amiben különböző
ajándékok voltak találhatóak.

A gyerekek szüleikkel együtt nagy izgalommal
készültek a programra, amely már az épület
előtt elkezdődött: az előadás különböző,
jelmezbe öltözött szereplője várt bennünket.
Az egérkatonától bizony, többen is megijedtek.
A résztvevő gyerekek, pedagógusok nevében
szeretném megköszönni Kántorné Bíró
Emília és Ábrahám Károly önzetlen segítségét
ahhoz, hogy eljuthattunk erre a csodálatos
rendezvényre. Köszönet érte!
Hajósné Bornemisza Edit

Bent az épületben a számtalan megterített
asztalon kakaó, üdítő, szendvics, gyümölcs és
mákos bejgli várta a vendégeket, s nem csak
érkezéskor, de a szünetekben is. Ugyanakkor
a büfé mellett még kéz-, arcfestésre,
léggömbhajtogatásra is lehetőségük volt a
gyerekeknek.

Karácsony
a Művészeti
Iskolában
Rendhagyó módon zajlott a karácsonyi
ünnepség a Korda Vince Táncművészeti,
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú
Művészeti Iskolában.

Az ünnepség célja a karácsonyi hagyományok,
szokások megismerése volt, a régi magyar
szokásoktól más népek ma is élő szokásain át.
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Az ünnepség célja a karácsonyi hagyományok,
szokások megismerése volt, a régi magyar
szokásoktól más népek ma is élő szokásain át.
Ezen
felül
érzelmi
nevelés,
személyiségfejlesztés,
egymásra figyelés,
valamint más művészeti ágak, tanszakok
munkájának megismertetése is a célok között
szerepelt. A folyamat lényege az volt, hogy
társművészetekkel együttműködve színesebbé
váljon a karácsonyi készülődés, miközben a
részvevők a saját műfajukban úgy tudjanak
fejlődni, hogy közben a társművészetekkel
is megismerkednek. Mindezt tették játszva,
szórakozva.
Mégis mitől lett ez az iskolai karácsony
más, mint az eddigi? A három tanszak volt
a házigazda az ünnep előtti utolsó nap az
iskolában. A társastáncosok képzeletben
elrepítették társaikat a világ különböző
pontjaira, kiselőadás formájában mutatták be
más népek karácsonyi szokásait. Majd egy
gyönyörű bécsi keringőt is bemutattak. A
képzőművészet tanszak diákjai dekorációkat,
ablakdíszek, ajtódíszek készítettek a másik két
tanszak tanulói bevonásával.

A néptáncosok által bemutatott karácsonyi
ünnepkörhöz tartozó népszokások pedig közös
játékra késztették a tanulókat, fejlesztették
előadói átélő képességüket. A népi táncház
egyszerű lépéseivel, közös éneklésével, jó
hangulatával könnyen magával ragadta a más
tanszakos tanulókat is. Az ünnepség végül a
közös karácsonyfa díszítéssel zárult.

A három különböző tanszak tanulói egy
közösséggé kovácsolódtak össze. Öröm volt
nézni a gyerekeket. Mindenkit megérintett
a szeretet összetartó ereje. Ez a karácsony
valóban más volt, mint az eddigiek.
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„Túrkevétől Óceániáig”
Dr. Balogh János emlékének ápolása

Az elmúlt években református iskolánk
(Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola és Óvoda) a különböző alkalmakon,
rendezvényeken mindig igyekezett tanulóinak
figyelmét felhívni Dr. Balogh János professzor
úr munkásságára, szellemi örökségére.
Ennek egyik fontos állomás volt, hogy
2014-ben kidolgozásra került a TÁMOP
3.1.1. köznevelés megújító pályázaton, az
Oktatáskutató és fejlesztő Intézettel közösen,
az Ökoiskolai tevékenység keretén belül egy
olyan modul, ahol tanulók, életkoruknak
megfelelően, megismerkedhetnek Dr. Balogh

János életútjával, kutatásaival, felfedezéseivel,
tudományos eredményeivel. A foglalkozás
alkalmával
a tanulók felkeresték
és
megkoszorúzták Dr. Balogh János szobrát is.

A modul kidolgozója és megvalósítója Kissné
Papp Gyöngyi, iskolánk pedagógusa. A modul
foglalkozásai hozzájárulnak ahhoz, hogy
méltóképpen őrizzük és ápoljuk, Túrkeve nagy
tudósának, Dr. Balogh Jánosnak az emlékét.
...A Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola és Óvoda így rója le tiszteletét Dr.
Balogh János munkássága előtt.
Kissné Papp Gyöngyi
Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola és Óvoda

VISSZATEKINTÉS…

25 ESZTENDŐVEL EZELŐTT JÖTT LÉTRE A TÚRKEVE-NAGYSZALONTA
KÖZÖTTI TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT
Óév végén sokan készítünk mérleget a távozó esztendőről, amely mérleg
különösen fontos lehet, a következő esztendő terveihez.
Most azonban a következő sorokban hosszabb visszatekintést teszek,
hiszen az erdélyi-partiumi hajdúvárossal, Nagyszalontával a kapcsolatot
1989. december 27-én vettük fel.
A múlt század nyolcvanas éveinek végén a közép-és kelet-európai
országokban robbanásszerű politikai változások történtek.
Az estetek többségében az egy-párti berendezkedést békés úton váltotta
fel a több-pártrendszerre épülő demokrácia, addig a romániai viszonyok
megváltoztatására fegyveres harc, forradalom robbant ki.
Sokan emlékszünk
Tőkés László református lelkész temesvári
ellenállására, amely mintegy szikraként indította el a változás folyamatát.
Szorongva követtük az eseményeket 1989 Karácsonyán, hiszen a
romániai helyzetalakulása az ott élő magyarok számára is igen fontos
volt.
Sokan voltunk, akiknek ott élő családtagjain keresztül is érzékelhettük a
feszültséget…
Fontos dátum az 1989. december 27-e, hiszen e napon küldtük Túrkevéről
azt a telex-üzenetet, amelyben a kapcsolatok felvételét indítványoztuk.
Nagyszalonta ősi magyar város akkori – a változást irányító vezetőimég az nap megküldték a választ: örömmel fogadták a javaslatunkat.
25 év telt el azóta, sok minden történt mindkét városban. Emlékezhetünk
a kapcsolatban is hullám hegyre és hullám völgyre, de tény, hogy a két
város sok-sok polgára ismerhette meg egymást. A közúti távolság alig
110 km a két város között és ma már szinte hihetetlen, hogy a határátkelés
szinte virtuálissá vált.
A kezdeti időszakban – 1990. februárjában, amikor az első túrkevei
küldöttséggel utaztunk, adományt vittük – hosszú ellenőrzés után
juthattunk a határ másik oldalára, akkor még Gyulán keresztül, jelentős
kerülővel.
Nagyszalonta változáskori első polgármesterével Pelók Benedekkel
nagyon gyorsan szót értettünk: hosszú távú együtt működést tűztük ki
célul.
1991. május 25-én megalakult Túrkevéért Alapítvány egyik legfontosabb
célja volt a két város közötti kapcsolat szervezése, tartalommal való
megtöltése.
Nagyszalonta a magyar kultúra és tudomány egyik legfontosabb
bölcsője, legelső teendőnk volt, hogy Zilahy Lajos író és Sinka István
költő szülőházára emléktáblát helyezzünk el. Az emléktáblákat Finta
Sándor szobrászművész készítette.
Tragikus halálátkövetően 1992-ben választották meg Tódor Albertet
polgármesternek, ki 2004-ig töltötte be tisztségét.
A kilencvenes évek közepén megnyílt az új átkelő Sarkad-Méhkeréknél,
így könnyebbé vált és rövidebbé az utazás.

E tizenkét esztendő alatt a kapcsolatunk rohamos tempóban fejlődött:
- jelen voltunk kölcsönösen egymás rendezvényein, 1992-ben
Arany János szobrának avatásán, iskoláink tanulói pedig az ekkor induló,
a költő nevét viselő versmondó versenyeken mindig sikerrel szerepeltek,
éveken keresztül,
- 1992-ben Túrkevén három napos kulturális programot
bonyolítottunk le, a költő születésének 175. évfordulójának tiszteletére, e
program részeként jelentettük meg magán kiadásban Gábor Ferenc /19232006/ nagyszalontai költő verses kötetét, Vád és könyörgés címmel,
- 1994 újabb fontos momentum kapcsolatunkban, hiszen
ekkor mutatkozott be a Túrkevéért Alapítvány által létrehozott Egressy
Béni Zeneiskola a szalontai Magyar Házban, nagyszámú közönség előtt
sikerrel, köszönthettük együtt Karácsony ünnepét.
Az utóbbi években a Református Templomban zajlanak a zeneiskolásaink
koncertjei, 2014. december 7-én huszadik alkalommal jártunk Szalontán.
-1997 Sinka István költő szobrát adományoztuk, a költő
születésének 100. évfordulójára emlékezve avattuk fel , Talamasz Lajos
alkotását, a Túrkevéért Alapítvány adományaként,
-1999 Zilahy Lajos író szobrát adományoztuk, a szolnoki
művész Katona József alkotását,
-2000-ben részt vettünk a városalapító Bocskai István
szobrának avatásán, ritkán látható óriási tömeg jelenlétében
-2005-ben magánkiadásban jelentettük meg Dánielisz Endre
Arany-kutató, tanár édesapjának I. világháborús naplóját, Galíciától a
Garda-tóig címmel.
-2013-ban Gábor Ferenc költő születésnek 90. évfordulójára
magánadományból mellszobrát adományoztuk szülővárosának, amely
Fehérváry Tamás budapesti művész alkotása. A szobor ünnepélyes
felavatására 2014. május 13-án került sor, Nagyszalonta belvárosában.
Idén 2014. december 7-én köszöntötték zeneiskolánk növendékei és
tanárai a szalontaiakat a Református Templomban, majd legnagyobb
örömünkre december 17-én a szalontai magyar iskola zenekara közösen
lépett fel Túrkevén a mi növendékeinkkel, nagy sikerrel.
Az elmúlt huszonöt év legfontosabb eseményeit, a teljesség igény nélkül
vettem számba. Lehet, hogy a szubjektivitást is érzi a kedves Olvasó, de
miután az elmúlt negyed század eseményeinek formálásában aktív részes
lehettem, megbocsájtják ezt nekem.
Remélni merem, hogy a szilárd alap, amelyet megteremtettünk 25 év
alatt, biztosítéka annak, hogy a két város kapcsolata újabb és újabb
területeken bővül , hozzájárulva a magyarság tudat erősítéshez…az egy
nemzethez tartozás érzésének elmélyítéséhez.
Dr. Szabó Zoltán
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„ Akikre büszkék vagyunk 2014…”
Vida Tamás polgármester úr és Magos
Vilmos alpolgármester úr hagyományteremtő
szándékkal hívta meg Túrkeve Város
képviselő-testülete nevében 2014. december
16-án a Városháza Dísztermébe mindazokat a
túrkeveiket, akik 2014-ben állami kitüntetésben
részesültek, akik nemzetközi- és országos
versenyeken
kimagasló
eredményeikkel
öregbítették vagy éppen ismertté tették Túrkeve
hírnevét országhatáron innen és túl. Összesen
105 fő kapott ajánlás alapján meghívást.
Nagyon érdekes volt szembesülni az örömteli
ténnyel, hogy mennyi kimagasló eredményt
elérő személy él városunkban! Érdekes volt
látni az elért eredmények sokszínűségét.

Az állami kitüntetettek között köszönthettünk
olyan személyt, aki Balog Zoltán emberi
erőforrások miniszterétől vette át a BatthyányStrattmann László egészségügyi díjat, egy
középiskolás lány pedig a Jó tanuló, jó
sportoló elismerést. Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter úr adományozott
Magyar Ezüst Érdemkeresztet a családi
gazdaságok fejlesztéséért, valamint egy
házaspárt ismert el oklevéllel a 20 éves
mangalica tenyésztésben elért eredményükért.
A Belügyminisztériumban két fő vehetett

át kitüntetést, Bátorságért Érdemérmet.A
kimagasló versenyeredmények is rendkívül
széles palettát mutattak. Az általános és
középiskolások számos, hagyományosnak
mondható országos tantárgyi versenyen
nyújtottak kimagasló eredményt: matematika,
kémia, magyar nyelv, versmondás, történelem,
hon- és népismeret, természetvédelem, ének
kategóriában.

A sportolók az alábbi sprotágakban
remekeltek:
autocross,
tereprally,
lovaglás, atlétika- súlylökés, gerelyhajítás,
diszkoszvetés,magasugrás; torna, birkózás,
judo, thai boksz, MMA, grappling, billiárd.
Volt egy különlegesnek mondható, nagyon szép
nemzetközi versenyeredmény is műkörömépítő
kategóriában.

Az eredmények ismeretében a legfontosabb
üzenet a kiváló eredményt elérőknek, ha volt
felkészítésben segítő, közreműködő személy,
akkor természetesen neki is, a családtagoknak,
az ismerősöknek és valamennyi Túrkeve
újságot olvasónak, hogy nagyon sok
személyre büszkék lehetünk, akik kitartó
szorgalmukkal,
elszántságukkal
képesek
kimagasló eredmények elérésére! Többen
vannak olyanok, akik a céljaik megvalósítása
érdekében nap mint nap korán kelnek, edzenek.
Rengeteg hétvégét áldoznak a versenyeken való
megjelenésre. Mások egyszeri teljesítménnyel
nyújtottak kiválót!

Nem lehet és nem is szabad összevetni,
összehasonlítani az egyes eredményeket.
Minden tényt önmagában kell értékelni.
Mindenki a maga területén nyújtott maximális
teljesítményt, ami mások számára is
megismerésre számot adó és elismerendő. Nem
számít, hogy ki hány éves, milyen területen
bizonyított, az a lényeg, hogy maradandót,
elismerésre méltó teljesítményt nyújtott 2014ben, amivel példaként szolgáhat mások előtt
is!
Nagyné Bedő Ildikó
a Humánerőforrás Osztály vezetője

Országos kitüntetések és eredmények
Országos kitüntetések:- 6 fő
Dr. Tóth Ferenc- Batthyány - Strattmann
László eü. Életműdíj EMMI min.
Dr. Szőllősi Kálmán- Magar Ezüst
Érdemkereszt- a családi gazdaságok
fejlesztését szolgáló kiemelekdő társ.
Munkáért, valamint a vidéki hagyományok
megőrzéséért – Dr. Fazekas Sándor fm.
Miniszter adta át.
Tóth László és felesége Marika A
Mangalica Tenyésztők Országos
Egyesületének
20
éves
jubileuma
alkalmából a Parlamentben a mangalica
génállomány
megőrzéséért
végzett
tevékenységért kaptak elismerő okleveket
Dr. Fazekas S. fm miniszter úrtól
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Takács András r. tőrzsőrmester, Nagy
Róbert polgárőr- Bátorságért Érdemjel
kitüntetés- Belügymin. Márványaulájában
aug. 20-án

BUDAPEST OPEN - Schulek Ágoston
Emlékverseny
Budapest - Ikarus Pálya, 2014. június 14-15.
•Súlylökés
1.hely 12.20 m
Magos Anita- atlétikaMAGYARORSZÁG 2014. ÉVI IFJÚSÁGI
Edző: Majercsik László
EGYÉNI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA
Állami elismerés: Jó tanuló, jó sportoló Zalaegerszeg, Vágóhíd utcai Sportcentrum díj- der János köztársasági elnök úr adta 2014. június 21-22.
át
•Súlylökés
Ifjúsági Magyar Liga 2014. pontverseny:
3.hely 12.36 m
súlylökés.II. hely, Gerelyhajítás III.hely
•Gerelyhajítás
( Az elmúlt 4 évben 17 Magyar bajnoki
helyezés
gerelyhajítás,
súlylökés, 3. hely 38.68 m
30. HONVÉD NEMZETKÖZI KUPA
diszkoszvetés, ebből 4 első hely.
Budapest, Iharos Sándor Atlétikai Pálya Kelet Kupa Debrecen, 2014.05.17
2014.08.22.
•Gerelyhajítás
•Gerelyhajítás
3. hely 39.82 m
BUDAPEST
NEMZETKÖZI
NYÍLT 4.hely 36.73 m
X. Németh Miklós Gerelyhajító Verseny
FELNŐTT BAJNOKSÁG
Vác, 2014. szeptember 28.
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•Gerelyhajítás
3.hely 37.77 m
2014/2015. TANÉVI
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA®
ÜGYESSÉGI
ÉS
VÁLTÓFUTÓ
CSAPATBAJNOKSÁG
V-VI. KORCSOPORT
•Gerelyhajítás (600g)
3.hely átlag:29,78 m
tagok:
Magos Anita 35,70 m
Csíkos Cintia 28,63 m
Orján Viktória 27,47 m
Dömsödi Alexandra 27,32 m
Kaufmann Kitti 22,03 m

2015. JANUÁR

hely, Magyar Bajnokság 1. hely (2011
óta igen szép világ és magyar versenyes
eredményei!) / Nincs jeln!/
Üzenete:
Szeretnék
gratulálni
a
sportolóknak és további sok sikert, erőt
kívánok nekik a további sikereikhez,céljaik
eléréséhez.

szak- és Szakközépiskola Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Tagintézmény
Edző: Kocsis István- elhunyt, Ecseki Tibor
veszi át a család megbízásából az oklevelet
atlétika- Atlétika Diákolimpia súlylökés,
diszkoszvetés 1. hely, Atlétika Diákolimpia
Országos Döntő súlylökés, diszkoszvetés

Atlétika, kézilabda- Túrkeve, Szolnok,
Orosháza
Nyakó Rozália- 13. M of. Asztalos Csilla
Országos Diákolimpia VI. korcsoport 4.
helyezés magasugrás
Edző: Ecseki Tibor Szolnok MÁV SE
( Szolnokon 165 cm magasugrásban 1.
helyezés. Többszörös Nagykun Atlétika,
Kézilabda bajnok. Kézilabdában 2013/2014
NB II. Junior gólkirálynő)
Kézilabda edző: Tóth Tibor
Jelenleg az Orosházi Női Kézilabda Klubnál
igazolt játékos az NB I/b-nél
Heves
B2/ifi
(110cm
lovasok
stílusversenye) 2.hely
- Kaposvár Országos Minősítő B1/c 1.hely
- Heves B0/ny 2.hely
- Gomba Fedeles Országos Minősítő B2/ifi
5.hely
- Székesfehérvár B0/ny 1. és 2.hely
- Ócsa B0/ny 3.hely
- Kecskemét B0/ny 1.hely , B1/c 3.hely,
(másnap) B0/ny 1.hely
Kaposvár
Fedeles
Országos
Minősítő B1/c 2. és 4.hely, (másnap) B1/c
1.hely, (harmadnap)
-B2/ifi 2.hely
- Székesfehérvár Fedeles Országos
Minősítő B0/ny 3.hely, (másnap) 1.hely
- Gomba Fedeles Országos Minősítő B2/
ifi 5.hely, (másnap) 1.hely

2. hely
Edző: Kocsis István- elhunyt, Ecseki
Tibor veszi át a család megbízásából az
oklevelet

IAAF Atlétikai Világnap-XIV.Tiszaújváros
Nemzetközi Atlétikai verseny
•Súlylökés
1.hely 11.58 m
•Gerelyhajítás
•2.hely 35,74 m
Ifjúsági és Serdülő Atlétikai Ügyességi és
Gátfutó Csapatbajnoksága
•Gerelyhajítás:1. hely Átlag:35,01m
Veres Bettina 44,59m
Magos Anita 35,70m
FilyóFanni 24,73m
Kaufman Kitti 22,83m
Városi elismerés: Szolnok-Diákolimpiai
bajnokok köszöntése
Városi elismerés: Szolnok Magyar Bajnokok
köszöntése
Állami elismerés: „Jó tanuló, jó sportoló” díj
Ifjúsági Magyar Liga 2014. pontverseny:
Súlylökés: II. hely
Gerelyhajítás III. hely
Az elmúlt négy évben 17 Magyar Bajnoki
helyezés gerelyhajítás,
súlylökés és Kiss Boglárka- lovaglás
diszkoszvetés számokban, ebből 4 első hely.
-Gomba Országos Fedeles minősítő 110.cm
TVSE
febr1 1.hely
Autocross
-Budapest Országos Amatőr Fedeles Döntő
márc27 3.hely
Ábrahám Károly 1 fő-Budapest Országos Amatőr Fedeles Döntő
Az augusztusi túrkevei versenyen Közép- márc28 4.hely
Európa Trófea kategóriában 1.hely, -Kisújszállás Kumánia Kupa 120cm máj7
Nyírádon Super Buggy kategóriában 1.hely
Európa Bajnokságon 42 indulóból 4. hely. -Tápiószentmárton Országos minősítő
Legfrissebb eredmény: Dubai most hétvége 120cm júl12 1.hely
1. hely
-Nagykőrös 120cm aug.20 1.hely
Super Buggy kategóriában 1 helyezett -Heves 110.cm aug30 3.hely
Országos bajnok Túrkevén 3 alkalommal, -Heves 125.cm aug.30 6.hely
Szeghalmon, Dömsödön, Nyírádon állt fel -Kenderes 110.cm szept.7 1.hely
a dobogó 1. fokéára.
-Kenderes 120.cm Szept7 1.hely
Tereprally
-Karcag 110cm szept.27 1.hely
Sebestyén Sándor -1 fő
-Karcag 120cm szept27 2.hely
Dakar T2 kategória7. hely, abszolút 47. -Simonpuszta okt11 110cm 1.hely
hely- Argentina, Bolívií, Chile, 13 nap, 153 -Simonpuszta okt12 120cm 6.hely
autós egység, 9395 megtett km.
-Simonpuszta okt12 110cm 1.és 6.hely
Túrkeve Kupa, Gyulai Várfürdő Kupa I. - Budapest Országos Minősítő dec.4-7.
hely, Adrelanin KupaHungarian Baja 2. B2 ifi 1. és 3. hely
hely, Baja Poland 6. hely – 2014-es CEZ B1C 2. és 4. hely
kupában év végén 2. helyen végzett. Mongol B1 C 6. hely
rallysoktól magasrangú kitüntetést kapott.
B2 ifi 1. hely
Juhász József –MMA Világbajnokság 1.

Közügyek

Nánási István – Szolnoki Szolgáltatási

Petőfi Sándor Általános Iskola: -27 fő
Curie országos. 8. o szt. kémia verseny
Bognár Ádám 9. hely
Felkészítő
tanár:
Bedőné
Homoki
MártaAlapműveleti matematika verseny2 fő
-Bognár Vanessza 6. b 4. hely
Felkészítő tanár: Pozsonyiné Vad Ilona
Hagyományok
Háza
szervezésében
Forgószél hon- és népismereti verseny2fő
Árvai Fanni 6.a
Bognár Vanessza 6.b
2. hely
Felkészítő tanár: Dittrichné Szegő Hedvig
Hagyományok
Háza
szervezésében
Garabonciás
hon- és népismereti
verseny- 1 fő
Simon Máté 8.b 1. hely
Felkészítő tanár: Dittrichné Szegő Hedvig
Túzok Tusa Természetvédelmi verseny –
4 fő
Ács Ágnes, Juhász Zoltán, Mészáros
Dávid 9. oszt. tanulók 5. helyezés
Felkészítő tanár: Czeglédi Erzsébet
„ Köszi CBA” rajzpályázat- 2 fő
Lénárt Anna 3.b 1. helyezés
Felkészítő tanár: Nagy Anikó
Pindur- Pandur KRESZ verseny orsz. 1.
hely- 8 fő
Bodó Boglárka, Bordács Bence, Finta
Levente, Koós Ádám, Koós Róbert,
Madarász Edina, Papp Edina- 2.,3. osztályos
tanulók
Felkészítő tanár: Simonné Nánási Renáta
Sport eredmények:
Birkózás:- 2 fő
Szarka Szivia- Országos birkózó olimpia
43 kg-os súlycsoportban Országos birkózó
olimpia 3. hely
Edző: Szarka Imre
Szilágyi István: Wing Chung kung fu
Országos Bajnokság Érd Formagyakorlat
1. hely
Kaszap Nagy István Reformátis Ál.t. Isk. és
Óvoda – 17 fő
Arany János Műveltségi VersenyNagyszalonta – 5 fő
Nagy Gréta, Pozsonyi Dóra, Sallai Tifani,
Földesi Szabolcs- II. hely
Felkészítő tanár: Finta Zoltán
7
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Nádudvari Emese – Nemzetközi XXIX.
Atom Kupa, Baja Nemzetközi Pajtás
Kupa, Brako M. Dragic Nemzetközi Emlék
Verseny, Országos Magyar Bajnok, Magyar
Kereszti Édua- VI. hely- Felk.tanár- Kupa bajnok I helyezések ezen kívül
regionális 1. helyek
PuskásnéTúri Ildikó
Molnár Fruzsina- VIII. hely- Felk.tanár- Kovács Zoltán - Nemzetközi XXIX. Atom
Kupa, Brako M. Dragic Nemzetközi Emlék
Kissné Papp Gyöngyi
Laskai Dominika VII. hely F e l k . t a n á r - Verseny, Budapest Bajnok 1. helyezések
Országos Magyar Bajnokság, , Országos
Sebestyénné Balogh Erzsébet
diákolimpia 3. helyezések
Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai Fekete Viktória- Nemzetközi XXIX. Atom
és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola- Kupa, Brako M. Dragic Nemzetközi Emlék
Verseny, Budapest Bajnok 1. helyezések
11 fő
Országos Magyar Bajnokság, , Országos
Szabó Katalin 11. a oszt. tanuló
XVI. Kevi Juhászfesztivál meseíró pályázat diákolimpia 3. helyezések
Simon Éva- Baja Nemzetközi Pajtás Kupa,
III. hely
Szivárványhíd Országos irodalmi levelező Nemzetközi XXIX. Atom Kupa, Magyar
Kupa Bajnokság 1. helyek
verseny III. hely
Időutazó országos történelmi levelezős Budapest Bajnokság 2. hely
Brako M. Dragic Nemzetközi Emlék
verseny II.hely
STAT WARS
I.
világháborúhoz Verseny, Országos magyar Bajnokság 3.
kapcsolódó
Országos
statisztikai helyezés
vetélkedő (csapatversenyben III. hely- Edző: Ozsváth Attila
Monoki Gyöngyi, Horváth Flóra, Horváth
Noémi, Barna Anna, Ollé zsuzsanna, Gábris Birkózás: -7 fő
Barbara, Busi Adriána, Bíró Tamás
Balogh Viktória- Serdülő lány Országos
Pápai Ibolya, Busi Adriána, Bíró Tamás- bajnokság II.hely
„ Ferenc József ej-haj háborút indított” Füleki Edit - Serdülő lány Országos
Magyarország az I. vh. idején Országos bajnokság III: hely
Gaál Henrietta Diák leány Országos
történelmi verseny I. hely
bajnokság III. hely
Felkészítő tanár: Csáki Csilla
Kromperger Zsolt Serdülő lány Országos
bajnokság IV. hely
Egressy Béni Zeneiskola- 12 fő
„…Feltekintek a csillagos nagy égre” Lucza Dávid gyermek korcsoport Centrum
kupa 1. hely
elnevezésű, az I. világháború centenáriumi
megemlékezésének tiszteletére szervezett Edzők: Kiss Kálmán, Juhász Józsefww
országos Katonadal versenyen nyújtott
teljesítményért különdíj- Simon Diána,, Thai boksz- 5 fő
Simon Éva, Orbán Boglárka Éva, Varga
Noémi, Gáll Péter Adorján, Fürge Flóra, Tóth Károly – 2-szeres Magyar bajnok a
WAKF Szöv. - Low-kick light kategóriában
Lakatos Gábor, Piroska Szintia, Nádudvari
71 kg-os súlycsoportban. K1 kategóriában
Lilla; Pujov Jenő, Halusz Katalin, Balogh
2. hely . Budapesten megrendezett
Ottó
„Harcosok klubja14” meghívásos profi
gálán győzelmet ért el.
TVSE
Református Iskolák Országos Magyar
Versenye- Miskolc- Diósgyőr- 4 fő

Judo:- 7 fő
Magyar Gréta- Nemzetközi XXIX. Atom
Kupa 2. hely, Brako M. Dragic Nemzetközi
Emlék Verseny 2. hely, Nemz. Globus Kupa
7. hely, Országos Magyar Kupa II.hely,
Orsz. Bajn. 4.hely, Diákolimpia 5.h.
Horváth Ágnes - Brako M. Dragic
Nemzetközi Emlék Verseny 1.h. Baja
Nemzetközi Pajtás Kupa 2. h. ,Nemzetközi
XXIX. Atom Kupa 5. Országos Magyar
Kupa . III.hely, Országos Magyar Bajnokság
4.h, Orsz. Diákolimpia 5. h. , Budapest
Bajnokság 3. h.
Edző: Ozsváth Attila

Nagy István- WAKF Szöv. Magyar
Bajnokság 86 kg Low- kick light kat. 2.
hely.
Kurgyis Csaba WAKF Szöv. Magyar
Bajnokság 2. hely 57 kg-os súlycsop. Lowkick light kat. 2. hely Magyar-szerb profi
K1 összecsapás 1.hely
Földesi Szabolcs- Bólyon megrendezett
utánpótlás
versenyen
Thai
boksz
kategóriában Magyar Bajnokság I. hely,
WAKF Szöv. - Low-kick light kategóriában
1. hely 57 kg-os súlycsoportban

FOGADÓÓRA
Vida Tamás, Túrkeve város polgármestere
hétfői napokon 15 órától tart fogadóórát.
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Edzők: Bíró László és Hajós Sándor
MMA, Grappling- 1 fő
Hajdú Tamás - Harcososk éjszakája MMA
és K1 szabályrendszerű versenyen 95 kgban már az első menetben megszerezte
győzelmét.
Edző: Hajós Sándor
Lovaglás: - 1 fő
Szőllősi Letícia – Mezőtúr- Mezőtúri Ref.
Kollégium 9. oszt.
Székesfehérvár Fedeles Országos Minősítő
B1/c 4.hely, Gomba fedeles Országos
minősítő B1/a 5. hely, B1/c 4. hely
Edző: Süveges Gergő
Acsádi Zsanett- Díjugratás- Magyar
Bajnokság II. hely
Edző: Süveges Gergő
Edző: Hajós Sándor fekete öves egy danos
kick boksz mester és Halmi Viktor FFC
Mma profi világbajnok
Billárd- 3 fő
Hudák János- Országos Amatőr Szabad
játék 1. hely Három falas verseny 6. hely
Simon László Országos Amatőr Szabad
játék 1. hely Három falas verseny 7. hely
Ratkai Sándor Országos Amatőr Szabad
játék 1. hely
Szertorna szakosztály 3 éve indult
városunkban- 3 fő- A Kaszap Nagy Ref.
Ált. Isk. és Óvoda tornatermében edzenek.
A kis tornászpalánták hihetetlen alázattal,
keménységgel dolgoznak a lányok, nap mint
nap leküzdik a félelmet és a tornaszereket..
Budapesti
Központi
Sportiskolában
rendezett
országos
tornaverseny
a
legeredményesebb túrkevei versenyzők:
Kereszti Édua Sarolt 8. hely, Kereszti Villő
Mikolt 9. hely
Edző: Nagy Ibolya

A Túrkeve Újság új
e-mail címe:
ujsagturkeve@gmail.com

www.turkevetv.hu
turkevetelevizio@gmail.com
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Megyei eredmények:
A bemutatott nemzetközi, országos siker mellett
számos szép megyei és egyéb eredményekről is
beszámolhatunk:
-JászNagykunSzolfézsverseny

Szolnok

Kézilabda U13-U 14 leány csapata
Diákolimpia III. korcsoport
Csoportmérkőzések 1.hely
Megyei elődöntő: 1 hely
Megyei elődöntő: 1. hely
Országos elődöntő: 2. hely
Diákolimpia IV. korcsoport
Csoportmérkőzések 1.hely
Megyei elődöntő: 1. hely
Megyei elődöntő: 3. hely
Erima országos gyermekkézilabda bajnokság:
10 forduló után /fordulónként 3
mérkőzés/ jelenleg veretlenek a lányok.
Edző: Fábiánné Nagy Edit

Megyei

Kereszti
Édua
Sarolt
I.
Helyezés,
kottaolvasásáért különdíjban részesült
U11 leány kézilabda csapat
Országos
Erima
Gyermekbajnokság
Sterbinszky Amália régió 5. helyzett csapata
Edző: Kovácsné Szécsi Mária

-Fotó:

Néphagyomány-hímzés
Nagy Istvánné- hímzéseivel szerepelt a JászNagykun- Szolnok Megyei Népművészeti
Egyesület – Jászkunság Élő Népművészete c.
30 éves jubileumi kiállításán.
Labdarúgás U13-U 14 fiú csapata
2014. évi bajnokság 3. hely. Jelenleg 2. helyen
várják a tavaszi fordulót.
Edző: Tőke Imre
Kiss Imre- szerepelt a békéscsanbai „Csak
tiszta
forrásból
…”c.
fotópályázaton.
Képei rendszeresen bekerülnek a National
Geograraphic Magyarország magazin napi
válogatásába, ahol több alkalommal volt fotója
a Nap képe. Szintén rendszeresen jelennek meg
fotói a Formula Magazinban autóversenyekről.

SPORT
Férfi Kézilabda csapat
2014. Bajnoki év megyei bajnokai. Hazai
nevelésű túrkevei fiatalokból áll a csapat.
Edző: Urbán Marianna
Még egyszer gratulálunk a 2014es eredményekhez! Reméljük, 2015
decemberében is sok boldog arcot láthatunk
a hasonló tárgyú fogadáson! Kitartó, szép
eredményeket hozó boldog új eszetndőt
kívánunk valamennyi Túrkeve újság
olvasónak!

-Képzőművészet
Kurgyis Lajos, Szilágyi Lászlóné, Tóthné
Szabó Edit- szerepeltek a Jász- NagykunSzolnok Megyei Amatőr Képzőművészeti
Tárlaton.

„ Akikre büszkék vagyunk 2014…” képekben

Acsádi Zs., Szőllősi l. Ábrahám Zs.- lovaglás

Balogh O., Pujov J.,Halusz K.Simon É.,
Lakatos G.,Nádudvari L., Fürge F., Varga
N., Orbán B. É.,Gáll P.A._ Orsz. Katonadal
verseny

Dr. Tóth Ferenc
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Dittrichné Szegő H. Felk.tanár, Bognár
Vanessza- Forgószél hon- és népismereti
verseny

Tóth László, Tóth Lászlóné

Ábrahám Zsófia, Kiss Boglárka- lovaglás

Tóth Tibor-edző, Nyakó Rozália- magasugrás

Balogh Viktória, Füleki Edit, Gaál Henrietta, Kromperger
Zsolt, Lucza Dávid - felkészítő tanár Kiss Kálmán

Koós R., Koós Á., Finta L., Bodó B.Bordács
B.,Madarász E., Papp E. Simonné Nánási
R. felkészítő tanár- Pindur- Pandur KRESZ
vereseny

Zenés köszöntő- Egressy Béni ZeneiskolaFelkészítő Pujov J. ig.

Lénárt Anna, Nagy Anikó felkészítő tanárKöszi CBA rajzverseny
Simon É., Horváth Á.,Magyar G.,Nádudvari
E. Kovács Z., Fekete V.Ozsváth A. edző- judo

Bodó Zita- műkörömépítés

Csáki Csilla-felkészítő tanár,Busi adriána, Bíró
amás, Szabó Katalin
Árvai F, Simon M.felkészítő tanár Dittrichné
Szegő H.- hon- és népismereti vereseny

Bognár Ádám Curie kémia verseny

Majercsik László-edző Magos Anita- atlétika
Bíró L., Hajós S. Hajdú T- MMA, frappling
10
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Ábrahám Károly- autocross
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Czeglédi Erzsébet-felkészítő tanár, Mészáros
Dávid- Túzok Tusa természetvédelmi verseny

Autókrosszosok Ázsiában
Nagy Róbert polgárőr, Takács András r.
tőrzsőrmester

Sebestyén Sándor- tereprally

Szarka Imre, Szarka Szilvia -birkózás

Szilágyi István- Wing Chung kung fu

Földesi Sz.,Kurgyis Cs.,Nagy I.,Tóth K.-thai
boksz

December 12-én, az Egyesült Arab
Emirátusokban
található
Emirates
Motorplexben
magyar
versenyzők
főszereplésével,
a
helyi
uralkodó,
Sejk Marwan Bin Rashid Al Mu’Alla
meghívására megrendezték az autókrossz
történetének első nem európai földön
lebonyolított versenyét.
A sejk még augusztus 23-25-én járt
Magyarországon, ahol a nyirádi katlanban
csodálta meg hazánk FIA Autókrossz
Európa-bajnoki futamát. Ekkor határozta
el végleg, hazájában, az Egyesült Arab
Emirátusokban is meg akarja honosítani
ezt a sportágat.Mindehhez a magyarok
hathatós segítségét kérte, így történhetett,
hogy december elején kilenc magyar
versenyző és a hozzájuk tartozó kilenc
magyar
vasszöcske
részvételével
rendezték meg azt a bemutató jellegű
próbaversenyt, amely elsősorban azt a célt
szolgálta, hogy élesben is leteszteljék a
sivatagi sportkomplexum új, autókrosszos
nyomvonalát, miközben megismertetik
és közelebb hozzák a sportágat a helyi
szurkolókhoz.A meghívott csapatok és
versenyzők mellett az FIA Pályainspekciós
Bizottságának tagjaként Faluvégi Péter,
az FIA Off-Road Bizottság tagjaként
és nyirádi versenyrendzőként Budai
Boglárka, továbbá a verseny hivatalos
időmérőjeként a Majosházi Péter vezette,
szintén teljesen magyar időmérőcsapat, a
Chronomoto is közreműködött a verseny
profi lebonyolításában.Az 1,1 kilométer
hosszúságú pályát a pilóták élvezetesnek
találták, és a nap során látványos
futamokkal kápráztatták el a motorsportra
és az extrém dolgokra oly fogékony helyi
közönséget.
Hat SuperBuggy és három Buggy1600as vasszöcske alkotta a bemutatóverseny
mezőnyét, melyeket a következő pilóták
terelgettek: Ábrahám Károly, Kotán Péter,
Tóth Richárd, Klenáncz József, Istókovics
István és Vörös Tibor (Super Buggy),
illetve Szabó Krisztián, Klenáncz Szabolcs
és Brezovszki Sándor (Buggy1600).
A sokszoros magyar bajnok, idén az

autókrossz Eb-n a parádés 4. helyen végző
Ábrahám Károly, valamint a kétszeres
junior, egyszeres felnőtt Európa-bajnok
Szabó Krisztián mellett egy másik sportág,
a ralikrossz nyolcszoros magyar bajnoka,
Kotán Péter vasszöcskés debütálása is
igen komoly kuriózumnak számított.Az
edzések összesített eredményei alapján
még Tóth Richárdot jegyezték az 1. helyen,
ám a két előfutamot már egyaránt Ábrahám
nyerte. A rutinos pilóta a döntőben
sem talált legyőzőre, a pole-pozícióból
indulva magabiztos rajt-cél győzelmet
aratott, igaz, a két legifjabb induló,
Szabó Krisztián és Klenáncz Szabolcs
végig viszonylag szorosan tapadni tudtak
rá, és minimális különbséggel szelték
át mögötte a célvonalat. Becsületükre
legyen mondva ez, hiszen ők mindketten
egy Buggy1600-as gépet terelgettek, ami
ugye kisebb motort és jóval gyengébb
technikát jelent SuperBuggykhoz képest.A
4. helyen is egy Buggy1600-as versenyző,
Brezovszki Sándor végzett, ő Istókovicsot
és Klenáncz Józsefet tartotta nagy csatában
maga mögött. Kotán Péter egy 7. helyet
tudhatott magáénak élete első autókrosszos
kalandján,
megelőzve
a
döntőben
problémával küzdő Tóth Richárdot. A
kilencedik versenyző, Vörös Tibor műszaki
probléma miatt már az előfutamokra sem
tudott kiállni.
A pilóták elégedetten zárták a versenyt,
élvezték kint létüket, a sejknek és a
nézőknek is tetszett, amit láttak, a verseny
tehát elérte a célját. Ázsiában is jó hírét vitte
az autókrossznak a magyar különítmény.
A verseny végeredménye:
1.
Ábrahám Károly /SuperBuggy/
2.
Szabó Krisztián /Buggy1600/
3.
Klenáncz Szabolcs /Buggy1600/
4.
Brezovszki Sándor /Buggy1600/
5.
Istókovics István /SuperBuggy/
6.
Klenáncz József /SuperBuggy/
7.
Kotán Péter /SuperBuggy/
8.
Tóth Richárd /SuperBuggy/
n. é.:
Vörös Tibor /SuperBuggy/
Borbás
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Fizetett hirdetés

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött az Európai Unió által nyújtott támogatással
megvalósuló szervezetfejlesztési projekt Túrkevén!
2014. 12. 29.
Túrkeve Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Államreform
Operatív program keretében 2013-ban. A „Szervezetfejlesztés
Túrkeve Város Önkormányzatában” című projektünk támogatást
nyert. A program alapvető célja, hogy a járási kormányhivatalok
bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok ellátásának
optimalizálása érdekében a szükséges változások felmérését,
megtervezését, megvalósítását, visszacsatolását támogassa.
Ezzel összefüggésben jelen projekt célja az volt, hogy Túrkeve
Város Önkormányzata a településre jellemző nehézségeket és
kihívásokat felmérje.
A fejlesztés a következő területekre terjed ki:
-

-

támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok
felülvizsgálata,
fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly,
az önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében
álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási modell
kidolgozása.
munkaköri leírások, felelősségi körök felülvizsgálata
a projekt teljes időtartama alatt nyomon követés,
szakértői támogatás biztosítása
a
lakosság
körében
felmérés
végzése
a
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről, a
felmerült igényekről.
A Városgondnokság Kft hasznosításában lévő ingatlanok
bérleti szerződéseinek felülvizsgálata
közmunkaprogram felülvizsgálata
postázás, iktatási rendszer felülvizsgálata.

Köszönet

Amikor meghalljuk a sziréna hangját szívünk hevesebben kezd verni,
gyomrunk összeszorul. Arra gondolunk rögtön valahol baj van. S ha
megtudjuk a hírt, hogy bennünket ért valami különös rossz, azt sokk
hatásként éljük meg (2014. december 13.). Feleségem elmondásából
tudtam meg, hogy a kora esti órában elment az áram. Benézett az
alsó épületbe ahol már hömpölygött a füst. Lányommal azonnal
. A közbeszerzés lebonyolítása még 2013-ban megkezdődött, majd
telefonáltak a tűzoltóknak. Közben hazaért a fiam és látta a bajt.
sor került a szerződéskötésre, így külső szakértők, tanácsadók
Szerencsénkre az előttem lévő szomszéd is felfigyelt a különös zajra,
közreműködésével, valamint belső szakmai közreműködők
és amikor meglátta a lángokat, futott segíteni. Lélekjelenlétének
segítségével valósult meg a projekt. A program kidolgozása során
köszönhetően azonnal elzárta a gáz főcsapját, és az autót is segített
kettő alkalommal a lakosság véleményét is felmérték kérdőíves
kitolni a tűz útjából. Sajnos több dolgot nem tehettek, mert minden
formában. Ezek felhasználásával elkészültek a programot záró
lángokban állt. Mire hazaérkeztem négy tűzoltó autó és egy mentő
dokumentumok, melyek javaslatot tartalmaznak a szükségesnek
fogadott. A tűzoltók nagy küzdelem árán eloltották a tüzet, s tették az
látott szervezetfejlesztésekre. A szervezetfejlesztés fizikai
ilyenkor szokásos dolgukat, ennek köszönhetően elkerültük a még
megvalósítása 2014. december 31-ig tart, de az első eredmények
nagyobb bajt. Csaknem egy élet munkája semmisült meg. A hatékony
már az év első félévében érezhetőek voltak.
közreműködésért hálásak vagyunk Sebők János szomszédnak, a
Mindez az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott
túrkevei Önkéntes Tűzoltóságnak (Sörös Tibor Parancsnok, Vékony
100%-os társfinanszírozásban történt.
Zoltán Parancsnokhelyettes, Kardos József, Lucza Ferenc, Businé
Túrkeve Város Önkormányzata
Kiss Zsuzsanna, Szőke Tamás, Varga Károly tűzoltóknak), a mezőtúri
5420 Túrkeve Petőfi tér 1., polgarmester@turkeve.hu
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a kisújszállási Önkormányzati
www.turkeve.hu, www.ujszechenyiterv.hu
Tűzoltó Parancsnokság oltásnál részvevő állományának. Ezúton
szeretnénk megköszönni a tűzoltók munkáját, valamint Polgármester
Úrnak azt, hogy szabadidejét feláldozva megjelent az oltási
folyamatnál és felajánlotta segítségét. Munkájukhoz kívánok erőt,
egészséget, és a tűzoltóknak ESEMÉNYMENTES SZOLGÁLTOT!
-

Köszönettel: Rácz Károly és családja
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Közügyek

f Tűzoltósági hírek
Minden Tisztelt olvasónknak ezúton is kívánok egészségben és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet! Az elmúlt időszakban az alábbi
feladatokat végeztük. Több helyen a városban kérték fák kivágását,
illetve gallyazását, melyek többnyire a villanyvezetékbe nőttek, vagy
épületeket veszélyeztettek. Többek között a Ványai Ambrus Gimnázium
udvarán, a József Attila és a Kísér úton. 2014. november 26.-án az éjjeli
órákban jelzést kaptunk , mely szerint az Árpád út 4. szám alatt alsóépület,
garázs és benne személygépkocsi ég. Az oltás során az épületből több
gázpalackot hoztunk ki, a gyors beavatkozásnak köszönhetően a
lakóépületben nem esett kár. Sajnos a melléképület teteje, a garázs és
a benne lévő személygépkocsi megsemmisült, az anyagi kár jelentős.
November 28.-án az esti órákban a rendőrség kérésére nyújtottunk
segítséget, az új szennyvíztelep építési területén, ahol egy kamion elakadt.
Az egység vontatókötél segítségével a járművet kivontatta. November
29.-én a Kabai úton egy személygépkocsi csúszott árokba, személyi
sérülés szerencsére nem történt. Járművet az árokból kivontattuk, az
anyagi kár nem jelentős. Sajnos a nagy mennyiségű csapadék sok helyen
okozott problémát,így a strandfürdő területén, ahol az élménymedence
gépháza került víz alá, a Ványai Ambrus Gimnázium kollégiumának
pincéjében majd a Rákóczi úton szivattyúztak egységeink. Ugyanezen
belvízproblémák miatt december elején folyamatosan ellenőriztük a
Holt-Berettyó vízszintjét, illetve a kerti ingatlanok érdekében megtörtént
a homokzsákok kihelyezése, amelyek a viszonylag gyors apadásnak
köszönhetően nem kerültek alkalmazásra. December 3.-án a Deák
Ferenc úti Óvodában takarítottuk ki aereszcsatornát a felgyülemlett
falevelektől,majd másnap ugyanezt a munkát végeztük el az orvosi rendelő
épületein. December 7.-én a moziból a dobogókat szállítottuk ki a Ványai
Ambrus Gimnáziumban megrendezett szalagavató bálra. December
12.-én egységünk a város karácsonyfáját vágta ki és szállította a Korda
Sándor Filmszínházhoz, valamint a Református Templombaés a Nimfea
Szabadidőközpontba is tudtunk juttatni a lakossági felajánlásoknak
köszönhetően. Köszönjük a fenyők felajánlóinak önzetlen segítségét,
és a Városgondnokság valamint a Keve-Táp Kft munkatársainak
segítségét. December 13-án jelzést kaptunk, hogy az Emődi úton (volt
Rózsa Ferenc utca) lévő egyik ingatlanudvarán melléképület ég. A
tüzet a mezőtúri illetve kisújszállási kollegákkal közösen eloltottuk,
az anyagi kárjelentős, személyi sérülés nem történt. December 17-én
a Sebestyén Kft-nél segítettük az utak lemosásában. December 18-án
a Thököly út egyik ingatlanának udvarán felgyülemlett csapadékvizet
távolítottuk el, amely lakóépületet veszélyeztetett. Ugyanezen a
napon a délutáni órákban a mezőtúri országúton egy személygépkocsi
árokba hajtott, majd többször megpördült. A gépkocsiban egy személy
utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, a járműben azonban
jelentős anyagi kár keletkezett. Járművet árokból kivontattuk, majd az
autómentőnek átadtuk. December 20.-án az esti órákban a szélsőséges
időjárás következtében Ábrahám Kft tűzjelző berendezése jelzett,

kiérkezésünk előtt a helyi szakemberek meggyőződtek a jelzés
valótlanságáról, az eset téves jelzésnek bizonyult. December 23.-án a
Petőfi téren gallyaztunk fákat a lakóközösség kérésére. December 24.én a Thököly úton a korábbi helyszínen végeztünk ismét vízeltávolítást.
December 28-án az esti órákban riasztották egységünket, a Református
Templom tornyán lévő egyik egy ajtót az erős szél megbontotta. Az ajtót
rögzítettük, a balesetveszélyt megszüntettük. Ezt követően a hajnali
órákban a Kuncsorbai országúton több közepes méretű fa az úttestre
dőlt, és forgalmi akadályt képezett. Egységünk a forgalmi akadályokat
megszüntette, balesetveszélyt elhárította.December 29-én a reggeli
órákban a Csokonai út egyik lakóingatlanában egy kályhacső csúszott ki
a kéményből, nem kis riadalmat okozva az ott élő személynek. A meleg
kályhacsövet visszahelyeztük a helyére,a veszélyt elhárítottuk. Január
3.-án egységünk a Dr. Nánási Lajos utca egyik ingatlanában nyújtott
segítséget, ahol egy vízcsap fagyott el a kazánházban és a kiömlő víz
elárasztotta azt. Január 5.-én jelzés érkezett miszerint a Kölcsey úton egy
személygépkocsi villanyoszlopnak ütközött. Kiérkezés után az egység
a járművet áramtalanította, egy főt a mentők könnyebb sérülésekkel
kórházba szállítottak. A sérültvillanyoszlop miatt az Eon szakembereit
kértük a helyszínre, akikintézkedtek annak cseréjről a további
balesetveszély elkerülése érdekében. Január 6-án a reggeli órákban jelzés
érkezett miszerint a mezőtúri országúton két személygépkocsi ütközött.
Az egyik autó az árokba csúszott, a másik pedig útzárat képezett.
Személyi sérülés nem történt, az áramtalanítást mindkét jármű esetében
elvégeztük, majd a rendőrségi helyszínelést követően az árokban lévő
autót kivontattuk. Ezt követően a kiérkező autómentőknek nyújtottunk
segítséget a sérült járművek trélerre történő felhelyezésében. Január 7.én az esti órákban kaptunk jelzést, miszerint a Csokonai úton lévő egyik
ingatlan udvarán melléképület ég. Kiérkezésünkig az épületben tárolt 2
db propán-bután gázpalack felrobbant, jelentős mértékben megrongálva
az épület födém szerkezetét. Oltás során még egy gázpalackot találtunk
az épületben, melyet sértetlenül sikerült kihoznunk. Tüzet eloltottuk,
majd az épület átszellőztetését hosszadalmas utómunka kíséretében
elvégeztük. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban
jelentős. Január 10.-én a hajnali órákban kérték segítségünket, a Setét
Mihály úton lévő egyik ingatlanából, ahol idős, ápolásra szoruló személy
a lakásában rekedt, annak ajtaját egészségi állapota miatt kinyitni nem
tudta. Az erkélyen lévő nyílászáró felfeszítésével a lakásba sikerült
bejutnunk, majd a tulajdonos ellátásának érdekében mentőt kértünk a
helyszínre, akik Őt a mezőtúri kórházba szállították további megfigyelés
és vizsgálatok céljából.
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics. M . Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
Sörös Tibor pk.

Felhívás!
hidraulikus feszítő-vágó berendezés. Ennek az eszköznek hiányában
nem tudjuk a roncsolódott járműből kiszabadítani a beszorult sérülteket.
Tűzoltóságunk a megyei Tűzoltó Szövetség jóvoltából rendelkezik ilyen
eszközzel, amely jelenleg üzemképtelen, életmentésre nem alkalmas. A
nyomótömlők és a motor cseréje, valamint a szükséges felülvizsgálat díja
600.000.- Ft, amely összeg sajnos nem áll rendelkezésünkre.
Valljuk azt, hogy az emberi élet, amelyet az eszközzel megmenthetünk,
pénzben nem mérhető. Az idő, amely eltelik addig, amíg más településről
segítség érkezik, hosszú és drága, ezt csak az tudhatja, aki szorult már
segítségre.
Kérjük Önöket, lehetőségeikhez mérten támogassák az eszköz mielőbbi
felújítását!
Segítsenek, hogy segíthessünk!!!

Tisztelt Lakosság!
Napjainkban a műszaki mentések legalább annyi munkát rónak a
tűzoltókra, mint maguk a tűzesetek.
A közúti baleseteknél történő életmentés elengedhetetlen eszköze a

Adományaikat
befizethetik
a
Kunszentmárton
és
Takarékszövetkezetnél
vezetett
69800126-16204131
számlaszámunkra, illetve személyesen a tűzoltó laktanyában.

vidéke
számú
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Hírek
TISZAMENTI REGIONÁLIS
VÍZMŰVEK ZRT.
JNSZ Megyei Üzemigazgatóság
Túrkevei Ügyfélszolgálat Túrkeve,
Kinizsi utca 51
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.00-16.00
Szerda: 7.00-17-00, Péntek: 7.00-13.00,
Telefon: 06-70/681-60-36
Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38,
06-70/681-60-48
Szennyvíz: 06-70/681-60-44
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Gyógyszertári nyitvatartás
Paprika Gyógyszertár ( Széchenyi u. 30.)
H-P : 8:00-18:00 óra
Szo: 8:00-12:00 óra
Megváltó Gyógyszertár ( Kenyérmezei u. 18.)
H-P: 8:00-12:00 óra és 13:00- 18:00 óra
Vasárnap és ünnepnapon gyógyszertári ügyelet
működik a két gyógyszertár közötti heti váltásban
10:00 – 12:00 óra és 16:00- 18:00 óra között.

Ekkor jön a kéményseprő

(Kéményseprő-ipari közszolgáltatás várható ütemezése)

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

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

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

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

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

A MAGYAR
KÚLTÚRA
NAPJA

Egész héten át tartó programok a városi
könyvtárban
Január 19. – 23.
KÚL-TURISTÁK a könyvtárban (felső
tagozatos csoportok vetélkedője a hét
minden napján, délelőtt)
Január 22.
Könyvtárunk a kultúra szolgálatában
(Ingyenes, éves beiratkozás minden
korosztály számára)
A hét folyamán a Himnusz kéziratának
fénymásolt példányát adjuk ajándékba
kedves látogatóinknak. Méltassuk együtt
nemzeti kultúránkat!

Magyar Kultúra Napja:
Református templom
2015.január 25. 9.15
Debreczeniné Mezey Alice
művészettörténész előadása a templom
épített kincseiről.
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Várható időpont 2015. évben
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
02.01-03.31
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Harcosok éjszakája
2014. október 11-én Kétegyházán rendezték a Pogácsa Fesztivál
keretein belül az immár hagyományossá vált Harcosok Éjszakája
MMA és K1 szabályrendszerrel szervezett nagyszabású küzdősport
gálát, ahol több neves hazai résztvevő között Hajdú Tamás a TVSE
versenyzője is küzdőtérre lépett. A versenyt a túrkevei gyökerekkel
rendelkező Nagy László 4 danos nemzetközi taekwondo mester
szervezte. Hajdú Tamás több mint 600 néző előtt lépett a küzdőtérre
Szuper Fight profi MMA szabályrendszerben, 95 kg-ban. A mérkőzés
ketrecben történt s 2x5 perces menet idővel került megtervezésre, de a
Kevi legény már az első menetben győzedelmeskedett. Hajdú Tamás
felkészítői Hajós Sándor fekete öves egy danos Kick-box mester a
TVSE edzője és Halmi Viktor FFC MMA profi világbajnok. A jövő
évre is jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk Tamásnak és
felkészítőinek!
Magos Vilmos, alpolgármester

Mi kell a győzelemhez?
November 29-én tavaszról előrehozott
őszi utolsó mérkőzését játszotta a
kevi focicsapat. A kiesési zónából
menekülő, a szerencsével hadilábon
álló focistáinknak a hazai pálya
most semmi előnyt nem biztosított,
mivel nem volt közönség. Az előkelő
helyen álló, jó erőket felvonultató,
támadójátékáról közismert ellenfél,
Fegyvernek
viszont
tiszteletet
parancsolt.
A víznyomásos pálya, a most is
ködölő eső nem sok jót ígért a
mérkőzés
kimenetelét
illetően.
A nyirkos hideg, nem kevésbé az
elszenvedett vereségek sorozata még
a drukkereket is otthon marasztalta.
Így a jegypénztáros kislányoknak
semmi dolguk nem akadt. A
főrendezőnek, Gönczi Karcsinak
és társainak Debreczeni Karcsinak
és Simon Jancsinak sem sokkal
több. A focirajongók közül is csak a
legelszántabbak demonstrálták, hogy
nincs lefutott meccs, Túrkeve képes
bárkit is legyőzni. Könnyű felsorolni
őket: Finta Miklós, Debreczeni Laci,
Szalai Miska, Vigh Gyula, Mészáros
Sanyi, Szilu, Buga, Ficsek, Sass
Öcsi…
Az
előkészületekből
lehetett
sejteni, hogy ez a meccs más
lesz, mint amit eddig láttunk. Pl.
a kevi kapus, Tőke Imre letette a
szemüvegét. A meccs a szokásos
formaságok után elkezdődött. Nem
volt iszapbirkózás, mégis 10 perc
elteltével
már
ördögfiókákhoz
hasonlítottak a játékosok. Többnyire
a mezük számáról lehetett tudni, hogy
kinél van a labda. Mindenhol ott
voltunk. Amikor a 7-es (Kántor Lali)
betermelte az első gólt, a vendégek
hozták a formájukat; óriási iramot

diktáltak. Helyzeteik is voltak, de
látszott, hogy ez a nap nem az övéké.
Amikor luftot rúgtak, nem is tudtunk
rajta derülni. A labda számtalanszor
becsapta őket. Minket is. A 2. félidő
eseménydúsabb volt. A 13-as (Sass
Zoli) rendre megállította a rohamokat.
Amikor be akarták venni a kapunkat,
a védelmünk kitűnően működött.
Amikor beszorultunk, a kapusunk
óriásit védett. Szükséges volt, hogy
Varga László edző aktivizálja magát,
hogy helyreigazítsa az összjátékot.
Harsány utasításait még az Oncsa
soron is lehetett hallani. A 4-es
(Nagy Peti) felszabadító rúgásával
kezdődött az újabb akció. A gólpasszt
Varga Zoli fejezte be.
2:0. A
vendégek még szépíteni sem tudtak.
Edzőjük a következőt nyilatkozta az
újságnak: „Ha valaki kritizálni akarja
a játékosokat, előbb próbáljon meg
úszómedencében focizni.” Súlyos
szavak ezek a pályaalkalmasságot
illetően.
Faragó Attilának teljesen igaza van.
Nem volt szép meccs. Ez a mérkőzés
nem a lábakban dőlt el, hanem a
fejekben, mely egyértelműen a hazai
csapat javára billent. Ez a szellemi
tőke kellett a győzelemhez! Jó bírói
vezetés mellett kevés szabálytalanság
történt és nagy szerencsénkre baleset
nélkül megúsztuk. A legfontosabb,
hogy a 3 pontot itthon tartottuk,
mellyel sikerült kievickélni a kiesési
zónából. Ezen túlmenően az itt
szerzett tapasztalat nagyon kellett a
tavaszi folytatáshoz.
Sajnálhatják
a
reményvesztett
szurkolók,
hogy
ebből
a
sikerélményből kimaradtak.
Sipos Sándor

TVSE BIRKÓZÁS
EREDMÉNYEK
Orosháza Leány Diák- Serdülő Országos bajnokság
eredményeink 2014.11.15.
Balogh Viktória II.hely
Füleki Edit III.hely
Gaál Henrietta III.hely
Skultéti Marianna II.hely
Kovács Katalin III.hely
Dorog Leány Upcsapatbajnokság (Utánpótlás) Diák –
Serdülő Országos bajnokság eredményeink 2014.11.23.
UpDiák korcsoport
Balogh Viktória, Kovács Katalin, Skultéti Mariann, Kiss
Boglárka, Gaál Henrietta
Serdülő korcsoport
Füleki Edit, Sallai Gabriella, Juhász Beáta, Németh Doroti
A Országos csapatbajnokságon, Országos Ranglistán az
UpDiák korcsoport 5. helyen végzett, a serdülő korcsoport
4. helyen végzett.
Budapest Fiú Serdülő Országos bajnokság eredmény
2014.11.29.
Kromperger Zsolt IV.hely
Törökszentmiklós Centrum kupa 2014. december 20.
Balogh Viktória II.hely
Biró Zoltán III.hely
Füleki Edit II.hely
Gaál Henrietta II.hely
Kromperger Zsolt II.hely
Kovács Katalin I.hely
Kiss Boglárka I.hely
Lucza Ferenc II.hely
Lucza DávidII.hely
Molnár Kitti 2 db I.hely
Németh DorotiII.hely
Nagy Zsombor III.hely
Nagy Zoltán II.hely
Skultéti Mariann I.hely
Sallai Gabriella II.hely
Simon Mária II.hely
Víg Gábor III.hely
Gratulálunk az elért eredményekhez a szakosztálynak.
Juhász József szakosztályvezető,edző,
Kiss Kálmán mester edző
15

TÚRKEVE

2015. JANUÁR

TÚRKEVE

- INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP

A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16. Lapzárta: 2015. február 05.
ISSN:0865-1302 | Szerkeszti a Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: megbízott főszerkesztő: Kovács István intézményvezető.
Nyomdai előkészítés: Márton József Dávid. Elérhetőség: 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/361-214.
Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

