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A TARTALOMBÓL

Húsvéti 
köszöntő

Örüljünk, vigadjunk, kedves 
keresztyének,

Szívünkből szálljon ma Istenhez az 
ének,

Megváltónk kősírja üresen áll mára,
Hiába szegeszték fel a keresztfára,

Hiába őrizték katonák a sírját,
Feltámadt s elhozta bús szívünk 

gyógyírját.
Kiomlott vérével megtisztított 

minket,
Lemosta lelkünkből sötét bűneinket.
Kitépte rettentő halálunk fullánkját,

S meggyújtá hitünknek biztató, 
szent lángját.

Fényénél sírunknak mélyétől nem 
félünk,

Lelkileg Jézussal mindörökké élünk.
Jertek hát lányok, ragyogjon 

orcátok,
Illatos harmatot locsolok most rátok,
S nem kérek ma tőletek semmi mást,

Csak egy szál virágot, vagy egy 
piros tojást.

Boldog ünnepet kívánok e háznak,
Igaz szent békét az egész világnak. 

(Népköltés)
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 Talán  kissé  változatos  időjárással,  de  a  természet 
megújulását  jelentő  tavasz  vitathatatlanul  megérkezett.  A 
megújulás városunk életében is tetten érhető. 
 Közmunkások serege sürög-forog a közterületeken, 
árkokat  és  átereszeket  takarítanak,  ágyásokat  készítenek 
elő, vetik a virágmagot. Ebben az évben munkájukat egy 
előre elkészített munkaterv alapján végzik. A munkatervet a 
műszaki osztály dolgozói állították össze. A mezőgazdasági 
program kidolgozásánál kertmérnök szakértelmét is 
igénybe vettük. Örömhír, hogy a Belügyminisztérium 
illetékes államtitkárságán támogatták elképzeléseinket, 
és  megvalósulhat  a  termálvízzel  fűtött  fóliasátor.  Büszke 
vagyok arra, hogy a közmunka programban foglalkoztatottak 
remek munkát végeztek eddig, és ezzel emelik a közmunka 
megbecsülését.
 Új közvilágítást kap városunk, már elkezdődött a 
világítótestek  cseréje. Az  új  rendszer  takarékosabb,  LED 
fényforrások adják a fényt éjszakánként.
 Zajlik a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok 
tetőfelújításának előkészítése, a tanév végeztével a 
munkálatok is elindulhatnak szándékunk szerint.
 Új  főszerkesztőt  is  választott  a  képviselő-testület 
az újság és a televízió élére: Finta Zoltánt. Ezt a lapszámot 
még  nem  ő  szerkeszti,  megbízatása  áprilisban  kezdődik. 

Kedves Olvasó!
Köszönöm Kovács István igazgató úrnak az átmeneti 
időszakra eső lapszámok gondozását.
 A megújulás jegyében tervező munkába is 
kezdtünk. Jász-Nagykun -Szolnok megye Uniós fejlesztési 
forrásaiból korábban 600 millió forint lehívására 
látszott esély. Igyekszünk a lehetőségeket megragadni, 
szeretnénk  ennek  az  összegnek  a  dupláját  megnyerni. Az 
iskolák  és  óvodák  energetikai  korszerűsítése  valamint  a 
gyermekorvosi rendelő rendbetétele mellett új programokat 
is összeállítottunk, egyelőre persze csak projektterv szinten. 
Tervezzük egy komplex városrehabilitációs program 
megvalósítását,  ennek  része  egy  közösségi  tér  funkcióval 
is bíró piaccsarnok építése, zöldterületek megújítása, 
pihenőparkok  és  játszóterek  kialakítása,  elöregedett  fák 
cseréje, valamint a Kis-Berettyó kotrása és környezetének 
rendezése.  Bízunk  abban,  hogy  az  új  fejlesztési  terveink 
támogatásra találnak.
 A Húsvét mind a népi hagyományok szerint, mind 
a keresztény kultúrákban a megújulás, a feltámadás ünnepe. 
Minden kedves túrkevei lakosnak meghitt ünnepet kívánok!
      
      Vida Tamás, polgármester

Közmunka hír
A  március  harmadik  hetében  a  közmunkaprogramban  részt 
vevők újabb munkálatokat végeztek. Elkezdték a járdaszegélyek 
gyártását.  S  megkezdték  a  térköves  járdáink  javítását  több 
helyen. Másik csapatuk pedig a keletújvárosi árkokat tisztította, 
s biztosította a gyűjtőárkok vízelvezetését is. 

Fotók Magos Vilmos és Hartvig József
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 Túrkeve  Város  Képviselő-testülete  soros  ülését  2015. 
március 26-án tartotta.
 Első napirendként a Túrkeve újság és a Túrkeve 
Televízió főszerkesztői megbízására kiírt pályázat elbírálását 
tárgyalták. A három beérkezett pályázó közül, titkos szavazással 
Finta  Zoltánt  választották,  így  2019.  december  31-ig  ő  látja  el 
a  feladatot.  Gratulálunk  Finta  Zoltának  a  megbízatáshoz  és  jó 
munkát kívánunk.
 Második napirendként tárgyalták és fogadták el, 
a Túrkevei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának átalakításáról szóló előterjesztést. Az átalakításra 
azért van szükség, mert központi előírások miatt a hivatal létszáma 
nem haladhatja meg a 25 főt, amelyet 2016. első félévére tudnak 
elérni.
 Harmadikként  csoportos  önkormányzati  közbeszerzési 
eljárásban való részvételről döntöttek földgáz beszerzése céljából. 
A részvétel előnye, hogy nagyobb mennyiség beszerzése esetén 
jelentős árelőnyt lehet érvényesíteni, ami megtakarítást jelent a 
nagy mennyiségű földgázt fogyasztó intézményeknek. 
 Tárgyalták a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, melyet az 
előterjesztett formában elfogadtak.
 Napirendre került két önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság: a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. 
és a Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi működéséről 
szóló tájékoztató is, melyet mindkét esetben elfogadtak. 
 Az intézmények takarítási és karbantartási munkáit 
korábban az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Túrkevei 
Városgondnokság látta el. Ezt a szerződést megszüntették, mert 
március  hónaptól  a  feladatokat  önkormányzati  és  intézményi 
munkavállalók végzik.
 Pályázatot nyújt be az önkormányzat Mezőtúr várossal 
együttműködve az Idősek Otthona fejlesztésére, valamint 
támogatást biztosítottak az Idősek Otthona számára bontási terv 
elkészítéséhez és tűzcsap elhelyezéséhez. 
 Módosították az egészségügyi alapellátást végző 

felnőtt háziorvos és fogszakorvos feladat-ellátási szerződéseket, 
mert a jövőben nem kell működési hozzájárulást fizetni a 
közös  használatú  helyiségek  használatáért,  valamint  a  rendelő 
takarításáról az önkormányzat gondoskodik.
 Módosításra került a Közbeszerzési Szabályzat, a 
Közbeszerzési Bizottságban bekövetkezett személyi változás 
miatt.
 Elfogadták  Túrkeve  Város  Önkormányzatának  2015. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
 Határozatot  fogadtak  el  az  önkormányzati  társulásban 
megvalósuló „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c 
pályázat megvalósításához szükséges intézkedésekről.
 Pályázat  benyújtásáról  döntöttek  a  Nemzeti  Kulturális 
Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma felhívására a Kevi 
Juhászfesztivál megvalósítására.
 Meghatározták  az  óvodai  beiratkozás  időpontját,  mely 
2015. április 27-én és 28-án (hétfőn és kedden) lesz.
 Döntöttek  egy  területbérleti  díj  mérséklésére  és  egy 
szociális bérlakás bérletének meghosszabbítására vonatkozó 
ügyben.
 Tájékoztatót hallgattak meg és fogadtak el a polgármester 
és az alpolgármester két ülés között végzett munkájáról.
 Tulajdonosi hozzájárulást adtak Túrkeve város 
belterületének egy részét lefedő optikai hálózat megépítéséhez.
 Az ülés végén a képviselők különböző témákban 
kérdéseke intézhettek a polgármesterhez és az alpolgármesterhez.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a képviselő-testületi 
ülésekről  készült  vágatlan  felvételeket  az  ülést  követő  napon 
sugározzuk a Túrkeve Televízióban, de megtekinthetik az 
interneten a www.turkevetelevizio.hu oldalon is. Az előterjesztések 
írásos anyaga a testületi ülések előtt megjelenik a város honlapján 
(www.turkeve.hu), valamint a Városi Könyvtár részére is 
megküldésre kerül, ahol minden érdeklődő megtekintheti.   
                Kovács István

Ülésezett a képviselő testület

Kitüntették dr. Hajnal Ferencet

 A túrkevei születésű dr. Hajnal Ferenc a Szegedi 
Tudományegyetem Családorvosi Intézetének vezető professzora 
a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vette át március 15-én. A 
kitüntetést Áder János köztársasági elnök megbízásából Balogh 
Zoltán az emberi erőforrások minisztere adta át.

Szülővárosa nevében gratulálunk a kitüntetéshez! 
 Hajnal  Ferenc  1950-ben  született  Túrkevén.  Itt  járt 
általános  és  középiskolába,  majd  a  Szegedi  Orvostudományi 
Egyetemen tanult. Diplomáját 1975-ben szerezte meg. 
Belgyógyász,  gasztroenterológus  és  háziorvostan  szakvizsgát 
is  tett.  1996-ban  alapító  intézetvezető  egyetemi  tanár  lett  a 
Családorvosi  Intézetben.  Az  orvostudományi  kar  vezetésébe 
2005-ben került be centrumelnök-helyettesként, majd 
a következő ciklusban, az új vezető mellett is a klinikai 
központ  elnökhelyettese  lett.  Nemzetközi  vezetői  szerepet  is 
vállalt:  1998-ban  az  Európai  Háziorvosok  Uniójának  magyar 
delegációvezetője lett, 2007-től alelnöke, 2011-től pedig elnöke.
 Egy vele készített riportot közölt a  Délmagyarország 
napilap internetes oldalán. Tímár Kriszta: „Hajnal Ferenc szerint 
a  nők  menthetik  meg  a  háziorvosi  szakmát”  címmel  (http://
www.delmagyar.hu/szeged_hirek/hajnal_ferenc_szerint_a_
nok_menthetik_meg_a_haziorvosi_szakmat)
(forrás: delmagyar.hu)
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I. rész

Karcagon  született,  a  Gábor  Áron  Gimnáziumban  érettségizett 
1969-ben, s 1974-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
történelem-néprajz szakán végzett. Dolgozott a karcagi Györffy 
István  Nagykun  Múzeumban,  majd  negyedszázadig  igazgatta 
a  túrkevei  Finta  Múzeumot.  Számos  kötete  jelent  meg,  sok 
tanulmányát  és  cikkét  jegyzi  a  szakma,  manapság  is  sikeres 
pályázatok gazdája, mellette köteteket, folyóirat-évkönyvet 
szerkeszt, egyesületet és tudományos közösséget vezet, 
konferenciákat  szervez.  Mellesleg  pedig  2008  óta  nyugdíjas. A 
legújabb  biográfiai  hír  róla:  dr.  Örsi  Julianna  2015.  március 
15-a  alkalmából  „a  magyar  vidék  kulturális  örökségének 
megőrzése  és  a  térségben  élők  életkörülményeinek  javítása 
érdekében  végzett  kiemelkedő  munkája,  valamint  jelentős 
tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként” a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át dr. Fazekas 
Sándor  földművelésügyi minisztertől. A napokban találkoztunk 
és munkásságáról beszélgettünk, melyből a túrkevei éveket 
emelem ki.

— Mikor került a túrkevei múzeum élére?

—  Egészen  pontosan  1982.  szeptember  1-jén  lettem  a  Finta 
Múzeum  vezetője. Az  új  intézmény  egyben  új  lehetőségeket  is 
jelentett és kihívás volt, mert mint általában a vidéki múzeumoknak, 
ennek is összetett feladatai voltak, de előzményei lenyomataként 
a gyűjteménye is összetett volt. Eredetileg helytörténeti 
múzeumként indult, és az 1950-es évek elején az első igazgató, 
Dankó  Imre  kicsi,  ám  nagyon  értékes  anyagot  gyűjtött  össze. 
Mivel  a  település  hamarosan  az  első  termelőszövetkezeti  város 
lett, a múzeumot termelőszövetkezeti múzeummá szervezték át. A 
következő jelentős gyűjteménygyarapító Györffy Lajos volt, aki 
nyugdíjasként vezette a múzeumot 1966-1978 között. Történelem-
földrajz szakos tanár volt, de több nyelven, közte törökül is jól 
beszélt,  sőt  16.  századi  deftereket  fordított,  elsősorban  tehát 
nyelvészeti dolgokkal foglalkozott. Nagyon nagy érdeme, hogy 
az  Egyesült  Államokból  hazahozatta  a  Finta  képzőművészeti 
hagyatékot, ami aztán nemcsak a túrkevei múzeum szimbóluma, 
hanem már a „névadója” is volt, amikor én odakerültem.

— Egy fiatal néprajzkutató számára mennyiben jelentett 
feltáratlan terepet Túrkeve?

Állami kitüntetés került Túrkevére is
— Beszélgetés dr. habil. Örsi Juliannával —

—  A  feltárás  kezdeteit  talán  Vadász  Pál  munkássága  jelenti, 
de  annak  idején  a  családi  kötődések  révén  Györffy  Istvánnak 
is eleven kapcsolata lett a helyi értelmiségiekkel és több 
alkalommal  is  gyűjtött  itt.  Az  ő  hatására  az  1930-as  években 
kezdődtek  Györffy  Lajos  bácsi  itteni  kutatásai.  Ő  egyébként 
két fontos munkával jegyezte be magát a néprajzi és a történeti 
irodalomba.  Az  egyik  az  1863.évi  aszályról  írott  dolgozata,  a 
másik pedig a szolnoki szandzsák 1571.évi defterének a fordítása. 
A múzeum mellett az 1970-es évek közepén több olyan szakkör 
alakult,  amelyek  feladatuknak  tekintették  a  hagyománykutatást 
és a hagyományőrzést. A Hagymási Sándor irányította 
közösség helytörténeti szakkör volt, Szádvári Andrásné pedig a 
díszítőművészeti kört vezette. Ez a két csoport vett pártfogásba, 
amikor  odakerültem  és  később  nyilván  én  is  segítettem  az  ő 
munkájukat.

— Mivel kezdte a település tudományos igényű feltárását?

— A múzeumi munkába igyekeztem azokat a módszereket 
átültetni  és  meghonosítani,  amiket  Karcagon  tanultam.  Ebben 
voltak rendszeres kiállítás-rendezések és kiállítás vándoroltatások. 
(Az ismeretátadásnak ezt a lehetőségét ma is nagyon fontosnak 
tartom. Múzeumi ténykedésem évtizedei alatt százhatvan kiállítást 
rendeztem.) Voltak ugyanakkor múzeumi gyermekfoglalkozások 
és  mellette  még  a  tudományos  munka.  Ezen  a  három  területen 
igyekeztem fellendíteni a túrkevei múzeumi életet. A gyűjtemény-
gyarapítás során az esztendők alatt jelentős iskolatörténeti 
anyagot tudtam begyűjteni – elsősorban a tanyai iskolák életéből. 
Másrészt pedig, mivel elődeim nemigen foglalkoztak textíliával 
ezt az állományrészt is sikerült megerősíteni. Vászon neműeket, 
hímzéseket stb. nagy számban gyűjtöttem, de a kutatási témáimból 
fakadóan,  a  változás  néhány  emblematikus  tárgyát  is  bevittem 
a múzeumba. Érdekes volt megfigyelni, ahogy az 1870—’90-es 
években született adatközlőktől közeledtünk napjaink világához, 
az újabb és újabb generációk elbeszélései, tapasztalatai – a 
korábbi  viszonylagos  mozdulatlansághoz  képest  -  egyre  inkább 
egy  folyamatosan  változó  világot  mutattak.  Az  1970-es  évek 
közepétől több olyan Alföld-kutató programban is részt vettem, 
amelyek  eredményei  a  ’80-as  évek  elejére  beértek  –  azaz  a 
kutatócsoportok megállapításait, tapasztalatait számos könyvben 
tették közzé. Ezekre hivatkozhattam, amikor az akkori vezetés, a 
városi tanács elé terjeszthettem a javaslatomat, miszerint indítani 
kellene egy Túrkeve monografikus kutatást, és ennek én, mint a 
múzeum vezetője szívesen az élére állnék. Elfogadták, és 1986-
ban el is indíthattuk a munkát. Ennek az eredménye a Túrkeve 
földje és népe című városmonográfia — 1992-ben, 1996-ban és 
2000-ben megjelent — három kötete.

— A három kötet ezerháromszáz oldalon, huszonnyolc tanulmányt 
sorakoztat fel. Gigászi munka! Másrészt a nagykun városok közül 
a kisújszállási három kötet után a túrkevei lett a második nagykun 
városmonográfia. Hogyan fogadták az olvasók?

— A három kötet is igazolja, hogy a lakosság szívesen fogadott 
bennünket  az  anyaggyűjtés  során,  a  város  vezetése  mindvégig 
támogatta a kutatást és megjelenést – és szakmailag is elismerték 
az eredményeit.                Elek György
                   (folytatjuk...)
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Az Év gazdája kitüntetés

Gratulálunk dr. habil Örsi 
Juliannának, dr. Hajnal 

Ferencnek és Lénárt 
Istvánnak a kitüntetéshez. 
Mindnyájuknak további 

sikereket kívánunk!

 A tegnapi nap a fájdalom és az 
emlékezés napja volt. Azé a napé, amikor 
Rácz  János  Csaba  az  életéért  folytatott 
néhány órás küzdelem után, megadta 
magát a könyörtelen Sorsnak és gyönge, 
beteg  szíve  megállván,  átadta  testét  az 
elmúlásnak. Utolsó leheletével, tiszta, 
szeretetreméltó  lelke,  bebocsájtást  nyert 
a Mennyország kapuján át a végtelen és 
örök Mindenségbe.
 Azért ez mégsem ilyen egyszerű, 
és harag, fájdalom, düh, értetlenség 
kavarog az emberben, hogy miért és 
hogyan történhetett ez meg?
Ki  és  kik  a  felelősek  azért,  hogy  ez  a 
fiatal, beteljesületlen, ígéretes élet az 
enyészeté lett?
Hogyan történhetett meg az, hogy 
több  órás  haláltusája  alatt  nem  kapott 
kielégítő orvosi ellátást, miért csak késve 
érkezett az orvosi segítség és a Mentők, 
hogy  nem  volt  senki,  aki  egy  keringést 
fenntartó szívmasszázzsal, elsősegélyben 
részesítette volna?
Mért nem értesítette senki az édesanyját, 
édesapját, hogy szerető, féltő aurájukkal 
erőt adhattak volna neki a nehéz, 
fájdalmas órák küzdelme alatt?
Mért  kellett  úgy  elhagynia  ezt  a  földi 
világot, hogy nem búcsúzhatott el senkitől, 
akit  szeretett,  és  akik  szerették?  Miért? 
Miért? Miért? Ez  megbocsájthatatlan  és 
örök és fájdalmas, lezárhatatlan sebet 
hagyott az itthagyottak lelkében. Az 
édesanyjáéban, az édesapjáéban és a 

nővérében, akiket a világon mindenkinél 
jobban szeretett.
Mért  kellett  búcsú  nélkül,  magányosan 
elmennie, egyedül maradva a haláltusája 
okozta rettenetes fájdalmakkal és 
szenvedéssel? Miért? Miért? Miért?
Ki, vagy kik a felelősek ezért a 
gyalázatért,  hogy  egy  élete  virágjában 
lévő fiatalembernek ily’ nyomorult 
körülmények között kellett eltávoznia 
a megismételhetetlen, csodálatos 
életből?  Még  annyi  teendője  lett  volna, 
hiszen  előtte  volt  a  családalapításnak,  a 
gyermeknemzésnek,  hogy  drága  szüleit, 
életet és vidámságot hozó unokákkal 
ajándékozza meg. Még előtte volt a 
szerelem,  a  karrier,  az  egész  nagybetűs 
élet.
Ki, vagy kik a felelősek mindazért, hogy 
ez  a  tragédia  bekövetkezhetett?  Én  azt 
hiszem, hogy itt élnek közöttünk valahol 
ezek a megnevezhetetlen, lelketlen 
sunnyogók, Isten legyen irgalmas a 
lelkükhöz, mert mi nem vagyunk, és az 
itthagyottak  lelkében,  nincs  irgalom  és 
feloldozás.
 Drága Barátom, te onnan fentről 
látod az emberek lelkét, belelátsz a 
szívekbe  és  jól  tudod,  hogy  mennyire 
szeretünk, és hogy mennyire hiányzol 
nekünk, és hiába mentél el már egy 
éve, minden nap gondolunk rád és 
megkönnyezünk. Nyugodj békében, 
soha nem feledünk, szeretünk és nagyon, 
nagyon hiányzol nekünk.      Kiss András

In memoriam-  Rácz János

Lénárt  István  túrkevei  gazdálkodó 
az Év gazdája díjat vehette át 
2015. március 5-én, Szolnokon 
a Megyeháza dísztermében. A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége által szervezett 
fórumon dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi  miniszter  adta  át 
a díjakat.

Reménytelenül
Lassan, tünődve

Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.

Én is így próbálok csalás
nélkül szétnézni könnyedén.
Ezüstös fejszesuhanás
játszik a nyárfa levelén.

A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.

Vas-színű égboltban...

Vas-színű égboltban forog
a lakkos, hűvös dinamó.
Óh, zajtalan csillagzatok!
Szikrát vet fogam közt a szó - -

Bennem a mult hull, mint a kő
az űrön által hangtalan.
Elleng a néma, kék idő.
Kard éle csillan: a hajam - -

Bajszom, mint telt hernyó terül
elillant ízű számra szét.
Fáj a szívem, a szó kihül.
Dehát kinek is szólanék - -
- 1933. március-
                József Attila
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2015. ÁPRILISKultúra

 A magyar népi hímzéskultúra egyik legrégebbi 
hímzéstípusa  a  szőrhímzés,  amelynek  a  Nagykunságból  máig 
megőrzött darabjai (hímzett párnavégek) vannak a 17-18. századból 
közgyűjteményekben  (Néprajzi  Múzeum  (Budapest),  Egyházi 
Gyűjtemény (Esztergom), Györffy István Nagykun Múzeum 
(Karcag).  A kora újkorban a vászonra festett gyapjúfonallal 
szálán varrott öltéssel díszített textíliák különösen a református 
vidékeken elterjedtek voltak. Egyes kutatók a kunokhoz köthető 
keleti elemeket mutattak ki a motívumkincsben. Tény, hogy a 19-
20.  században  a  nagykun  településeken  közhasználatban  volt  a 
hamis lapos-öltéssel hímzett párna, terítő. A kunhímzés jellemzői 
közé tartozik még: jellegzetes motívum-kincse (gránátalma, 
rózsa,  tulipán,  leveles  indák),  szerkesztési  módja  (a  központi 
motívumot egy keskeny minta sor zár, a motívumok szimmetrikus 
ismétlése)  és  harmonikus  színvilága  (pasztellszínek  egymásba 
átmenő alkalmazása). E hímzéstechnika generációról-generációra 
öröklődött, az elkészített darabokkal díszítették a lakásokat. 
Emellett az egyházaknak és más intézményeknek is ajándékoztak 
belőlük. A 20. században egyre gyakrabban szerepelt a kunhímzés 
kiállításokon.
 Mindez érvényes a Nagykunságra és ezen belül 
hangsúlyozottan Túrkevére. A városban ugyanis 1975-ben alakult 
meg  a  Népi  Díszítőművészeti  Kör  a  Városi  Művelődési  Ház 
kiscsoportjaként  Szádvári  Andrásné  Sallai  Margit  vezetésével 
(1975-1991),  amely azóta is működik 20-25 taggal. A szakkör 
alapító  vezetője  összegyűjtötte,  lemásolta  (fotózta,  diára  vette) 
a fellelhető archív anyagot, majd saját tervezésben tovább 
gazdagította azt. Első szakmai tanácsadójuk Fél Edit néprajztudós 
és Fejér Mária jászberényi főiskolai tanár volt. A túrkevei 
asszonyok felvállalták e hagyomány éltetését, továbbvitelét. 
Az  alapító  halála  után  Rácz  Kálmánné  (1991-2005),  jelenleg 
Nagy  Istvánné  (2005-től)  a  vezető.  Rendszeresen  összejárnak, 
múzeumokat, népművészeti, népi iparművészeti kiállításokat 
látogatnak, kapcsolatot tartanak néprajzkutatókkal, népművészeti 
körök irányítóival. 
 A szakkör legszebb darabjaival szinte mindig ott volt, ott 
van a Kiss Jankó Bori országos bemutatón és az Élő népművészet 
tárlatokon, ahol szép eredményeket ért el. Beválogatták legszebb, 
zsűrizett darabjaikat a Szolnokon, Debrecenben, Budapesten 
rendezett tárlatokra. Munkájuk eredményeként 3 megyei nívódíjat, 
3 megyei első díjat, Kecskeméten területi díjat, országosan 1986-
ban  és  1989-ben  ismerték  el  harmadik  díjjal  tevékenységüket. 
A  függöny,  asztalterítő,  párna  kollekciójuk  2013-ban  bekerült 
zsűrizett  termékek  közé  (SzB  975  2013).  Szádváriné  1989-ben 
népi iparművész címet, majd 1990-ben Túrkeve város Pro urbe 
díját, Rácz Kálmánné 2000-ben Túrkeve város szolgálatáért 
díját kapta. A közösség munkáját a település 2010-ben Túrkeve 
városért díjjal ismerte el.
 Rendszeresen bemutatták anyagukat kezdetben a 
Művelődési Házban és a helyi múzeumban, majd az 1980-1990-es 
években a Finta Múzeum számos kiállítást rendezett munkáikból 
a  megyében  (Karcag,  Kisújszállás, Törökszentmiklós,  Mezőtúr, 
Szolnok) és azon kívül (pl. Hódmezővásárhely, Olaszország). A 
kunhímzés  megismertetésében,  terjesztésében  jelentős  szerepe 
volt  Szádvári Andrásnénak,  aki  üzemekben,  iskolákban  és  más 
településeken  (Mezőtúr,  Tiszaföldvár)  is  létrehozott,  irányított 
hímző csoportokat. Jelenleg Nagy Istvánné szakkörvezető a 
legaktívabb  ismeretátadó.  A  kész  munkákon,  mintadarabokon 

Kunikum Túrkevén
Négy évtizedes teljesítmény a túrkevei Népi Díszítőművészeti Körben

kívül nagyszámú mintarajzzal is rendelkeznek. 1994 óta a helyi 
művelődési házban állandó kiállításuk van. Munkásságukról 
a Városi Művelődési Intézmény évtizedenként katalógusokat 
jelentetett meg. A Debreceni és a Szegedi Egyetemen is készült 
szakdolgozat a témában (Bán Andrea, Nagy Anita). Napjainkban 
jelenik meg Bán Andrea írása könyv alakban.
 A túrkevei asszonyok által készített kunhímzéses terítők 
díszítik a helyi református templomot, az általuk készített darabok 
a város reprezentációs tárgyai között első helyen szerepelnek. 
 A  túrkevei  Népi  Díszítőművészeti  Kör  adományozott 
hímzéseket közgyűjteményeknek (a karcagi, a szolnoki és 
túrkevei múzeumnak, a budapesti Néprajzi Múzeumnak). Vannak 
hímzéseik a szolnoki Damjanich János Múzeumban. 1980-
as  években  egy  34  darabból  álló  kollekcióval  gazdagították  a 
tiszavárkonyi Népművészeti Alkotóházat. 
 A túrkevei kunhímzésekkel évenként rendszeresen 
találkozhatnak a turisták a túrkevei Juhászfesztiválon, a 
megyei és országos idegenforgalmi vásárokon, bemutatókon. 
A lakások díszítésére (asztalterítő, párna, függöny stb.) is 
használják,  motívumait  hímezik  az  ünnepi  viseletre,  ott  vannak 
blúzaik  a  fellépő  népdalkör  és  más  szereplők  ruháin,  az  iskolai 
osztálynaplókon,  a  templomba  menő  asszonyok  imakönyvein 
stb. A kunhímzés motívumai megjelennek prospektusokon, 
plakátokon, névjegykártyákon vagy postai képeslapként. Újabban 
logóként  is  használják  egyes  helyi  termékek  kínálatában  (pl.  a 
Máté-hús termékein). 
 A túrkevei Népi Díszítőművészeti Szakkör mindig nagy 
figyelmet fordít a hagyomány továbbadására.  A Művelődési 
Házban, a helyi iskolákban bemutatókat tart, kézműves 
foglalkozásokon ismerteti meg tájunk hímzéstechnikáját. Jelenleg 
a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola tantervében is 
szerepel a kunhímzés elsajátítása. 
 Összegezve elmondható, hogy a kunhímzés a 
nagykunsági néprajzi csoport tárgyi kultúrájának egyedi, 
karakterisztikus  darabja,  melynek  hagyományőrzői  a  túrkevei 
Népi Díszítőművészeti Kör, akik nagy hangsúlyt fordítanak 
a hagyomány átadására. Ennek alapján méltán ajánlom e 
„kunikumot” a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba, sőt a 
Hungarikumok közé is. 

Dr. Habil. Örsi Julianna
a néprajztudomány kandidátusa
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Megnyitó a jubileumi kiállításon
 A  túrkevei  Népi  Díszítőművészeti  Szakkör  1975-ben 
alakult.  Első  vezetőjük  Szádvári  Andrásné  Sallai  Margit  volt, 
akivel  több  tájegység  hímzéseit  gyakorolták,  de  fontos  célnak 
tekintette a régi kunhímzés megmentését, hagyományainak 
felelevenítését    és  ápolását  is.  A  Népi  Díszítőművész  Szakkör 
kezdetektől fogva számos megyei és területi nívódíjat, kitüntetést 
kapott. 
Szádvári Andrásné halála után a szakkör vezetését 1991-ben Rácz 
Kálmánné vette át. 1995-ben Talpalló Piroska művelődésszervező 
segítségével megnyílt a szakkör állandó kiállítása a Művelődési 
Házban, 2000-ben pedig jubileumi kiadvány is készült a 
kiállításhoz.
 2005 áprilisától éppen 10 éve a csoport vezetője 
Nagy  Istvánné,  aki  majdnem  a  megalakulástól  kezdve  tagja  a 
szakkörnek.  Ő  is  fontosnak  tartja  a  hagyományos  kunhímzés 
ápolását, munkájának eredményeképpen fennmaradt és sokat 
gazdagodott ez a hagyomány.
 A kunhímzés mellett más tájegységek hímzéseit is 
kedvel gyakorolják, például a höveji-, a hévízgyörki-, gömöri -, 
komádi -, siógárdi -, drávaszögi -, recski vagdalásos technikával 
készülő  darabokat,  úri-  hímzést  és  a  csipkeverést  is. A  szakkör 
munkájáért 2010-ben Túrkeve Városért kitüntetést kapott. 
Rendszeresen részt vesznek kiállításokon, pályázatokon, például 
a  Kis  Jankó  Bori  Országos  Hímző  pályázaton,  a  debreceni  Élő 
Népművészet kiállításon, munkáik megjelentek megyei és 
országos tárlatokon. Természetesen a város nagyredezvényein is 
rendszeresen láthatjuk munkáikat. 
 Mostani  40  éves  jubileumi  kiállításukra  többségében, 
legfrissebb  munkáikat  hozták  el.  Ebben  a  teremben  láthatók  a 
kunhímzéssel készült munkák.
 A  kunhímzés  egyik  nagyon  fontos  jellegzetessége  a 
finom színátmenetek alkalmazása. Motívumai között igen kedvelt 
a rózsa, a szegfű, tulipán.  A kunhímzés mindig egyszerű, letisztult 
pasztellszíneket mutat.  A színek finom árnyalatokkal mennek át 
egymásba, egy szín sokféle árnyalatával. 
Ahogy  említettem  sokféle,  más  hímzéstechnikát  is  ismernek, 
melyből másik teremben láthatunk gyönyörű darabokat, a hímzés 
mellett gyönyörű csipkéket is.
Miért kell nekünk a népművészet?
 A  hímzések  és  köztük  a  kunhímzés  legszembetűnőbb 
vonása a szépség. Szeretjük, készítjük, mert szép. Ez a szépség 

40 éves a túrkevei Népi Díszítőművészeti Szakkör
megnyilvánul a színekben, a formákban, ezek összehangolt, 
szépen megformált kompozíciójában. 
 A generációkon keresztül kiformálódott motívumok, 
kompozíciók  rengeteg  tudást  őriznek.  Gondoljunk  csak  bele, 
mennyi tudás volt egy szép párnavég, vagy lepedővég elkészítése 
mögött. Eleve maguk szőtték a vásznat, maguk fonták a fonalat, 
és maguk festették a természetben fellelhető anyagok, növények 
felhasználásával. Mennyi próbálkozás, tapasztalás kellett például, 
csak a színezés gyakorlatának kialakításához. És eztán jön még 
a megfoghatatlanabb része, a motívumok és azok rendszerének 
kialakulása.  Mennyi  variációból  alakulhatott  ki  egy  ma  már 
megszilárdult, elfogadott kompozíció! Hogyan születhetett 
egy  motívum,  voltak-e  előképek,  például  az  egyházi  művészet, 
vagy  a  kollektív  emlékezet  által  megőrződött  keleti  stílus?  Ez 
utóbbit  sokan  felismerik  a  mai  kunhímzésekben. Az  is  érdekes 
kérdés lehet, hogy mindez hogyan épült be a mindennapi életbe. 
Voltak-e hagyományai, vagy szabályai annak, hogy kik és mikor 
készítették ezeket, kinek ajándékozták és milyen alkalommal? 
Ha mindezt végiggondoljuk, akkor látjuk, hogy ez már több mint 
művészet (bár ez sem kevés) ez már maga a kultúra, összes ismert 
és nem ismert összefüggésével és mélyrétegével együtt. 
 A  mai  közművelődésnek  fontos  témája  a  hagyomány 
továbbörökítése, a hagyományokban fellelhető tudás és tapasztalat 
felismerése, feltárása, és annak keresése, hogy hogyan tudnánk 
ezt a tudást és tapasztalatot hasznosítani napjainkban.
Egyik  ilyen  „haszon”  lehet  a  közösségi  tudat,  az  önazonosság 
erősítése. Egy-egy továbbélő hagyomány egy nép, vagy 
népcsoport, tájegység öntudatának összetartozásának jelképe 
lehet.
 Intézményünk az állandó kiállítás fenntartásával és 
gondozásával,  a  szakköri  munka  segítésével,  annak  különböző 
formában való népszerűsítésével szolgálja ezt a célt. Ennek 
eredménye  volt  a  35  éves  jubileumi  kiállítás  és  kiadvány,  és 
legújabb eredménye ez a mai kiállítás és ez a szép új ismertető, 
melyet  a  40  éves  jubileumra  készítettünk.  Ez  első  sorban  a 
szakkör  életét  mutatja  be,  válogatás  a  munkáikból,  képek  az 
állandó kiállításról.  A bevezető ismertetőt dr. Örsi Julianna írta. 
Köszönjük írását, és azt a munkáját melynek eredményeképpen 
a túrkevei kunhímzés bekerült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Értéktárban és remélhetőleg a Hungarikumok közé is.
 Öröm számunkra, hogy a Művelődési Ház, segítő 
munkájával  hozzájárult  ahhoz,  hogy  hímzőink  negyven  éven 
keresztül megőrizték a tudást, és továbbörökítik azt.  

Kovács István
a Városi Művelődési Intézmény vezetője

Túrkeve, 2015. március 27.

A kiállítás 2015. április 13-ig látogatható
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 „Hihetetlen,  erről  is  lehet  vitázni”  olvasom  az  ezzel  a 
címmel  megjelent  cikket  a  csorbai  kerekes  kútról.  Nézek,  mint 
a  „Luki”  nyúl. Tényleg  lehet  vitázni.  Január  13-án  gyermekem 
figyelmeztetet, hogy keviről van szó a televízióban. Téma a kút, a 
kerekes kút. Nyilatkoztak keviek és csorbaiak.  Országos hír lett 
belőle.
 
 Mi van? Miről is van szó? 1998 augusztusában szabadtéri 
kútmúzeumot  avattak  fel  Túrkevén  a  „karácsonyfás”  házaknál. 
Hivatalos neve Nagyszalonta park. A Túrkevéért Alapítvány és az 
akkori  kuncsorbai  polgármester  megállapodásának  megfelelően 
került az agg üzemen kívüli kút csorbáról a kevi skanzenbe. Ezt a 
kutat szeretnék visszaszállítani Kuncsorbára. A jelenlegi csorbai 
polgármester kezdeményezte ezt a barátságtalan lépést lakossági 
nyomásra hivatkozva az elmúlt évben. További részletekért tessék 
felkutatni a cikket vagy a Tv-s riportot.

  Nincsen harang, aminek a nyelve csak az egyik oldalra 
leng ki. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, mondják. 
Meglepő a csorbai fellépés. Meglepő az általam javasolt reagálás 
talán még mulatságos is. Kérjük vissza a csorbai templom 
harangját, amit 100 éve használnak. A közel négy mázsás harangot 
szállítsa vissza a falu polgármestere. 
 A harang alsó részén „Az Istenhez való buzgó szeretiből 
csináltatta N. Kálló István uram, maga saját költségén a Túrkevi sz. 
Ekklézsia számára” felírat olvasható. Túrkevén 1727-től 1733-ig 
minden évben Kallós Istvánt választották a község első emberévé. 
Teljesítménye internetes adat alapján párját ritkító. A Kallós harang 
1755-től  szolgált  a  református  templomunk  tornyában  1859-ig. 
Haranglábra  került  majd  1908-ban  Kuncsorbára  szolgalmi  jog 
alapján. Ez konyhanyelven olyasmi, mint a haszonélvezet. A kevi 
harang jelzi, a delet Csorbán ez a harang kíséri az ásót, kapát.
 A harangra legalább olyan szüksége van Kevinek mint 
Csorbának a kerekes kútra. Maradjon a kút a múzeumban, harang 
a toronyban és nyugton a csorbai polgármester.

                                                                                        Darvasi Róbert

Kiskút kerekes kút

 2015. március 21.-én a Keviföld Alapítvány és a Korda 
Vince  Táncművészeti,  Képzőművészeti  és  Színjáték  Alapfokú 
Művészeti  Iskola  által  rendezett  Korda  Bál  nyitotta  meg  a  báli 
szezont városunkban. 
 Talán kissé kockázatos ebben a válságos, nehéz 
helyzetben bált hirdetni, mikor a családok megélhetése oly nehéz, 
de  nagy  örömünkre  mégis  beindult  a  vásárlási  láz  és  összesen 
70  jegy  talált  gazdára.  Szülők,  kollegák,  munkatársak,  barátok, 
támogatók, egykori tanítványok, és városunk vezetője is elfogadta 
meghívásunkat.  Vida  Tamás  polgármester  úr  köszöntő  beszéde 
után a Kevi Ifjú Polgára cím átadására került sor. Az elismerő címet 
Szilágyi  Péter,  képzőművész  tanuló  érdemelte  ki  példamutató 
magatartásával,  példaértékű  szorgalmával,  tartalmas  közösségi 
munkájával, a versenyekre való szorgos és precíz felkészülésével 
és az azokon elért kiváló eredményeivel. A díjazott oklevelet és 
Szecseiné  Pápai  Erzsébet  által  készített  plakettet  kapott,  majd 
díszszalagot tűzött az iskola zászlajára. Ezt követően a társastánc 
és néptánc tanszak tanulóinak műsora következett, melyben 
a  túrkevei  táncos  palánták  mellett  a  kisújszállási  és  kenderesi 
növendékek  is  bemutatkoztak. A  bál  vacsorával,  majd  hajnalig 
tartó  táncos  mulatsággal  folytatódott. A  talpalávalót  a  Nothing 
Zenekar  szolgáltatta.    Éjfélkor  értékes  tombolatárgyak  kerültek 
kisorsolásra. A bál bevételét a tanulók támogatására és eszközök, 
jelmezek beszerzésére fordítjuk majd. És reméljük, a jövőben is 
érdemes lesz hasonló bálokat szervezni.
 Ez úton is szeretném megköszönni a Keviföld 
Alapítvány  alapítóinak  és  kuratóriumi  tagjainak,  valamint  az 
iskola  pedagógusainak,  diákjainak,  szülőknek  és  támogatóknak 
az  odaadó  és  lelkiismeretes  munkát,  mely  nélkül  ez  a  bál  nem 
jöhetett volna létre.

Kézsmárki János
ig.h.

Korda Bál
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Az óvodába történő beiratkozás időpontja: 
2015. április 27-28-án ( hétfő, kedd) lesz . 

Beíratásra kerülnek azok a gyermekek, akik 2016. augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betöltik. Az óvodai beíratás helyszíne: 
A Túrkevei  Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde központi irodája. 
5420. Túrkeve Széchenyi út. 11. munkaidőben 8-16 óráig. 
A beíratáshoz szükséges iratok (a gyermek anyakönyvi 
kivonata,TAJ-kártyája, lakcímkártyája, a szülő személyazonosító 
igazolványa) .

Az óvodai életbe a szülők nyílt délutánokon pillanthatnak be 
minden óvodába : 

Széchenyi  úti  óvoda:  (Túrkeve,  Széchényi  út  11.)    2015.  áprlis 
21-én (kedden) du. 15:30 -16:30-ig.
Deák Ferenc úti óvoda:(Túrkeve, Deák Ferenc út 5.)  2015. április 
22. (szerda) du. 15:30 -16:30-ig.
Kálmán király úti óvoda: (Túrkeve, Kálmán Király út 13.) 2015. 
április 23. (csütörtök) du. 15:30 -16:30-ig.  
Dr.  Nánási  Lajos  úti  óvoda:  (Túrkeve,  Dr.  Nánási  Lajos  út  3.) 
2015. április 23. (csütörtök) du. 15:30 -16:30-ig. 

Kedves Szülők !  
 „Az óvoda hatása a gyermekre: A kisgyermek ebben az életkorban 
egyre jobban kiteljesedik, egyre önállóbb lesz, egyre nyitottabbá 
válik a világra. Igényli a kortársi kapcsolatok kialakítását ebben a 
korban van ténylegesen jelentősége a közösségnek, a közösségbe 
tartozásnak. Helyes tehát, ha a gyermek 3-4 éves korban megkezdi 
az óvodába járást.”                        
             Várjuk az óvodába kisgyermekét:                              
                                                            Üdvözlettel: Finta Zoltánné  
         intézményvezető

Széchenyi úti óvoda

Deák Ferenc úti óvoda

Kálmán király úti óvoda

Dr. Nánási Lajos úti óvoda

Kertművelés
Két sikeres kertészetei előadást tartott a Művelődési Ház február 
és március hónapban a Művelődési Intézet megyei irodájának 
támogatásával. A  közönség  között  az  idén  alakult  Gazdálkodj 
okosan klub tagjai is ott voltak. A két kertészmérnök előadótól 
Kovács Sándor és Túri Tibortól sok hasznos tanácsot kaptak az 
érdeklődők,  akik  egymással  és  az  előadókkal  is  megbeszélték 
saját tapasztalataikat is.
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 Mára az emberek kezdik észrevenni, hogy a globalizált kereskedelmi 
struktúrán kívül is van lehetőség mindennapi élelmiszereink beszerzésére, például a 
helyi termelők piacán. Azonban itt sem minden arany, ami fénylik, mert elvárásokkal 
kell lennünk a helyi termelők irányába is.

 Mik lehetnek ezek az elvárások? Elsősorban a termék eredete. Piaci 
körülmények között megvan az a lehetőség, hogy személyes beszélgetésbe elegyedjünk 
az árusítóval, megtudhatjuk, honnan, milyen körülmények közül származik terméke, 
így bizonyosodva meg afelől, hogy nem a nagybani felturbózott árukat, hanem kiskerti, 
kétkezi  munkából  származó  zöldséget,  gyümölcsöt  van  módunkban  megvásárolni. 
Másik dolog, hogy a termékek minőségben is megüssenek egy minimális mércét. Az 
elvárás nem egy ládányi egyforma méretű, egyformán piros alma, hanem, hogy ár- érték 
arányában  elfogadható  árukat  bocsássanak  a  vásárlók  elé.  Harmadik  megemlítendő 
dolog,  a  környezettudatosság.  Aki  helyi  piacon  vásárol  feltételezhetően  már  egy 
felvilágosultabb világszemlélettel rendelkező személy, akinek nemcsak az egészséges, 
fogyasztható  élelmiszerre  van  igénye,  hanem  arra  a  tudatra  is,  hogy  döntéseivel  a 
környezetvédelem irányába is tesz valamit, ilyen valami például, hogy a helyi termelők 
piacán  a  térségben  megtermelt  árukat  van  módunkban  beszerezni,  így  a  szállítással 
járó környezetterhelés minimális. Mi lehet még? Például, hogy feltételezzük a helyi 
termelőkről, hogy nem műtrágyázza, permetezi olyan nagymértékben terményeit, vagy 
nem termel akkora mennyiségű csomagolóanyag hulladékot, mint egy multinacionális 
cég,  és  bár  nem  láthatunk  bele  a  háttérmunkálatokban,  de  reméljük  a  fóliasátor 
maradványokat, feleslegessé vált göngyölegeket nem a kertben, vagy a kályhában égetik 
el.  Utolsó  sorban  megemlíteném  a  kommunikációra  való  hajlamot,  a  termelőnek  is 
tudnia kell, hogy az ő érdeke vásárlói felé kommunikálni, hogy termékei megbízhatóak, 
és mindig korrekt kiszolgálásra, megfelelő ár-érték arányra számíthat nála, az, aki őt 
választja.

 Mindezek alapja, hogy emberi kapcsolatokat alakítunk ki az árusokkal, és bár 
lehet, ez furcsán hangzik, de a multik még arról is leszoktattak minket, hogy egy pár 
kedves szót váltsunk azokkal az emberekkel, akikkel mindennapi, sietős bevásárlásaink 
során találkozunk. A helyi termékek vásárlása társadalmi kapcsolatok kialakításában is 
hasznosnak bizonyul, nem csak azért, mert így információkhoz jutunk a termékekről, 
hanem mert mindenki napját szebbé varázsolhatja egy-egy jó kívánság, egy jó 
beszélgetés.

A helyi termelők garanciája: a 
kommunikáció

 Kreatív Öltögető foltvarró 
csoport  ebben  az  évben  már  másodszor 
vett  részt  városon  kívüli  rendezvényen. 
Először Mezőtúron jártunk, ahol új 
technikát tanulhatunk egy profi szekszárdi 
oktatótól. Az elmúlt hétvégén ismét 
utaztunk, kedves meghívást kaptunk 
az ARANYKEZŰ FOLTOZGATÓK 
című kiállításra, melyet a Martfű 
Városi Művelődési Központban lehetett 
megtekinteni. Vendégek az ország számos 
pontjáról érkeztek. A kiállítást megnyitotta 
a helyi civil kerekasztal vezetője, aki 
méltatta a csoport magas szintű munkáját. 
Nagy elismeréssel szólt a mindig 
megújuló,  ötletekben  gazdag  kiállításról, 
nagy létszámú csoportról. Erkölcsi és 
anyagi támogatásban is részesültek. A 
jelenlévőket közös varrásra invitálták 
előre elkészített egységcsomagokkal. 
A helyszínen kulcstartót, neszesszert 
varrtunk. Tapasztalatszerzés, kedves 
vendéglátás,  baráti    légkör  miatt,  minden 
évben szívesen visszatérünk. 
 Következő programunk, 
hogy  húsvéti készülődés alkalmából 
alsó tagozatos diákokat fogadunk a 
könyvtárban, színes filcből tojásdíszt 
varrnak  segítségünkkel.  Terveink  között 
szerepe, hogy április hónapban kiállításra 
megyünk  Kecskemétre,  május  hónapban 
újra továbbképzésen veszünk részt, hisz a 
foltvarrás olyan, amiben mindig lehet újat 
és újat tanulni, szívesen állunk elébe. 
 Várjuk kedves jelentkezőket, 
akik érdeklődnek a foltvarrás iránt, 
péntekenként 3 órakor a könyvtárba. 

KREATÍV ŌLTÖGETŐ CSOPORT 

Szomszédoltak a 
kreatív öltögetők
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A Kevi Érdeklődők Klubja, a KÉK, nagy 
szeretettel  hív  minden  kedves  érdeklődőt 
egy különleges programra: 

2015. április 13-án hétfőn 17órakor a 
Városi Könyvtárban lesz vendégünk  V. 
KULCSÁR  ILDIKÓ  a  Nők  Lapja  újság 

Kedves Olvasó!
írója.
Bizonyára sokaknak ismerősen cseng a 
név a Ne félj mesélj! rovatból és sok-sok 
cikkéből többen jól ismerik az írásait. 
Ezen kívül számos  könyvet is írt - 
többek  között  a  Gyilkos  ráncok,  győztes 
mosolyok, Szeretetvár - Unokáknak, 
szülőknek, nagyszülőknek, A királynők 
vendége voltam… Júniusban jelenik meg 
a 10. könyve. 
EGY KORTY DERŰ címmel tart szerzői 
estet Túrkevén.
Nagyon szeretne találkozni minél több 
túrkevei olvasóval!

V.  Kulcsár  Ildikó  nevében  is  szeretettel 
hívja Önöket a KÉK egy nagyon 
hangulatosnak ígérkező találkozóra!

Legyen a vendégünk, találkozzunk április 
13-án hétfőn 17-kor a Városi Könyvtárban 
közösen V. KULCSÁR ILDIKÓ író, 
újságíróval!

 A 2013/2014-es tanévben új 
lehetőség nyílott Református Iskolánk 
számára. Megkeresett minket a Kettőspont 
Alapítvány,  akivel  már  volt  szerencsénk 
együtt tevékenykedni sikeres pályázati 
projektben, s felajánlotta együttműködését 
a TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0176 Tanodai 
pályázatban. 
 A pályázat lehetőséget ad főként 
hátrányos- és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekek felzárkóztatására, 
illetve  a  szabadidő  kulturált  eltöltésének 
megszervezésére.  Négy  területen  végzik 
az oktatók a munkát: humán, reál, 
nyelv  és  informatika  területeken.  A  heti 
rendszerességgel tartott foglalkozások a 

gyermekek hétköznapi tanulmányait is 
elősegítik.
 Tanodánknak volt lehetősége 
a különböző szabadidős tevékenységek 
mellett táborozásra is. Előző nyáron 
Szarvason volt csapatunk, ahol 11 
feledhetetlen napot tölthettünk együtt 
gyerekek  és  felnőttek. A  lehetőség,  hogy 
ilyen minőségben tábort szervezzünk, nem 
mindennapi volt számunkra. 
 A Tanoda projektünk 2015. 
június 30-ával zárul. Addig megragadunk 
minden  alkalmat,  hogy  minél  szélesebb 
körben segíthessünk gyermekeinknek.                           
     
                    Magos Vilmos

Túrkevei Tanoda

2015. április 22.-én A Föld 
Napján (szerdán) megújuló 
energiaforrások, közösségi energia, 
és energiafüggetlenségtémakörök 
kapcsán tart műhelymunkát a Nimfea 
Természetvédelmi Egyesület, a Fekete 
István Oktatóközpontban!

 Minden olyan kedves érdeklődőt 
sok szeretettel látunk, akit érdekel az 
alternatív  energia,  aki  bele  szeretne  látni 
a megújuló energiaforrások (napkollektor, 
szélkerék, geotermikus energia) működési 
hátterébe, kivitelezési lehetőségeibe. 
Lesznek makettek, szemléltető eszközök, 
és egy előadást is meghallgathatnak a 
témáról.
Időpont: 2015. április 22. (szerda), 16:00 
óra
Helyszín: Fekete István Oktatóközpont 
(5420 Túrkeve, Ecsegi utca 22.)
A részvétel ingyenes!

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

A rendezvény tartalmáért egyedül a szervezők 
felelnek, az nem feltétlenül tükrözi az 

Európai Unió álláspontját. Sem az EASME, 
sem az Európai Bizottság nem tehető 

felelőssé a hordozott információkkal ill. azok 
felhasználásával kapcsolatban. 

Community Power
info@communitypower.eu

www.mtvsz.hu/kozossegi_energia 
www.communitypower.eu

MEGHÍVÓ

Szeretettel köszöntjük a 
90 éves Víg Lajosnét, a 90 éves Tőkési Terézt és a 95 éves Olajos Péternét.
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Tisztelt Lakosság!

Túrkeve Város teljes területére 2015. 
március 28- tól 2015.április 16-ig 
ebzárlatot  és  legeltetési  tilalmat  rendelt 
el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal  Mezőtúri  Járási  Hivatal 
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatala, melyre a város 
területén élő rókák veszettség elleni orális 
immunizálása miatt van szükség.

Az ebzárlat tartama alatt:

• Tartási helyén minden kutyát és macskát 
elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve 
úgy  kell  tartani,  hogy  azok  más  állattal, 
vagy emberrel ne érintkezhessenek; 
zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan 
ki nem szökhetnek.
• Kutyát tartási helyéről csak pórázon 
vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
• A település területéről kizárólag érvényes 
veszettség  elleni  védőoltással  rendelkező 

kutyát  vagy  macskát  és  csak  a  hatósági 
állatorvos  kedvező  eredményű  vizsgálata 
után és engedélyével szabad kivinni.
• Az érvényes veszettség elleni védőoltással 
rendelkező vadászebek, fegyveres erők 
és  fegyveres  testületek  ebei,  katasztrófa-
mentő ebek, segítő és terápiás ebek, 
valamint  a  látássérült  embereket  vezető 
ebek rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére mentesek a fentiekben 
foglalt korlátozás alól.
• Az ebzárlat alatt befogott kóbor 
húsevőket  hatósági  megfigyelés  alá  kell 
helyezni az ebzárlat időtartamára.
• Az ebzárlat alatt húsevő állatok 
összevezetésével járó rendezvény nem 
tartható.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent 
megjelölt időszakban a leírtak szerint 
szíveskedjenek eljárni!

Tisztelettel:
Túrkevei Polgármesteri Hivatal

Műszaki Osztály

FELHÍVÁS EBZÁRLAT ÉS 
LEGELTETÉSI TILALOM 

ELRENDELÉSÉRŐL

Tájékoztatom a tisztelt túrkevei 
földtulajdonosokat, hogy Túrkeve 
16-754310-1-3-0 ny.v.sz. Földtulajdonosok 
jogi személyiség nélküli Vadászati 
Jogközössége a vadászati jog haszonbérleti 
díjának kifizetését megkezdi osztani.

A bérleti díj összege visszamenőleg:

2011-ig:     110 Ft/ha, akik még nem vették fel
2012. évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel
2013.évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel
2014. évre: 110 Ft/ha, akik még nem vették fel
2015. évre: 110 Ft/ha.

A haszonbérleti díj átvehető Túrkeve Város 
Önkormányzata fsz. 17-es szoba

Időpontok: 2015. március 19-től 2015. május 
21-ig csütörtökönként az alábbi napokon, 
8-12. óráig és 13-16. óráig:

2015. március 19., 2015. március 26.,         
2015. április 02., 2015. április 09.,
2015.április 16., 2015. április 23.,
2015. április 30., 2015. május 07.,
2015. május 14., 2015. május 21.          

   
A földtulajdonosok jogosultságának 
hivatalos igazolása:

- tulajdoni lap (2011-ig visszamenőleg)
- földhasználati lap (akkor, ha a tulajdonos 
azonos a földhasználóval)
- esetleges tulajdonjog változást, cserét, vételt 
igazoló szerződés illetve a tulajdonjogot 
igazoló bejegyző határozat, melyet a 
Földhivatal állított ki.

Pénzfelvételhez szükséges:

- személyi igazolvány, lakcímkártya, személyi 
szám, adóazonosító kártya
- hivatalos meghatalmazás

E területbe való azonosítás:
Túrkeve külterületének Önkormányzati határán 
belül eső összes terület.

Kivételek:

- Kuncsorbai rész
- Az NK II. öntözőcsatornától Kisújszállás felé 
eső része (Göröngyösi rész) 
- Templomzug
- Pásztózug

Tisztelettel: Sebestyén Sándor, közös képviselő
Túrkeve, 2015. március 06.

TISZTELT 
FÖLDTULAJDONOSOK!

Április 3. péntek 17 óra: Nagypénteki 
passiós istentisztelet
Helyszín: Református templom
Rendező: Református Egyházközség

Április 11. szombat 10 óra: „Én nem 
ilyennek  képzeltem  a  rendet.”-  110 
éve  született  József Attila-  Költészet 
napi műsor
Helyszín: Egressy Béni Zeneiskola
Rendező: Túrkevéért Alapítvány

Április 11. szombat (felső tagozat) és 
Április 14. kedd (alsó tagozat 1-2. 
osztály)
Április 15. szerda (alsó tagozat 
3-4. osztály) Költészet napi városi 
versmondó verseny diákoknak
Helyszín: Városi Könyvtár
Rendező: Városi Könyvtár

Április  13.  hétfő  17  óra:  „Egy  korty 
derű”- Író- olvasó találkozó V. 
Kulcsár Ildikó íróval, újságíróval 
Helyszín: Városi Könyvtár
Rendező: Kevi Érdeklődők Klubja

Április 15. szerda 18:30 óra
„Tudod, hogy nincs bocsánat…” 
József Attila verseit előadja 
(Földes László) HOBO 
Helyszín: Művelődési Ház
Rendező: Művelődési Ház

Április  17.  péntek:  Mekk  Mester  az 
ezermester meseelőadás 10:30
Helyszín és rendező: Művelődési Ház

Április 23-25. csütörtök- szombat: 
XXIV.  Nagykun  Diák  Sportviadal- 
Térségi középiskolai sportverseny
Helyszín: Kiss Kálmán Városi 
Sportcsarnok
Rendező: Túrkeve Város 
Önkormányzata, Túrkevei VSE, 
Petőfi Sándor Ált. Isk., Ványai 
Ambrus  Gimnázium,  Informatikai  és 
Közlekedésgépészeti Szakközépiskola

Április  24.  péntek  17  óra:  Horváth 
György festőművész kiállítása
Helyszín: Művelődési Ház
Rendező: Művelődési Ház

Áprilisi programok városunkban:
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f Tűzoltósági hírek 
 Tisztelt olvasóink! Az elmúlt időszakban, a jó időnek 
köszönhetően,  a  kerti  munkák  előrehaladtával  sokan  kerestek 
meg  minket  az  avar  és  kerti  hulladék  égetésének  szabályaival 
kapcsolatban.2015  március 5.-én  hatályba  lépett az  „Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.( XII. 5. ) BM rendelet, 
mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri égetések 
szabályaira vonatkozóan az alábbiak szerint:
„225. § (1 ) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon 
álló  növényzet,  tarló,  növénytermesztéssel  összefüggésben  és 
a  belterületi  ingatlanok  használata  során  keletkezett  hulladék 
szabadtéri égetése tilos.
226.  §  (1)  Külterületen  az  ingatlan  tulajdonosa,  használója  a 
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő 
területen irányított égetést végezhet.”
A  fenti  előírásokkal  kapcsolatban  a  központi  szerv  az  alábbi 
iránymutatást adta:
Az irányított égetést a területileg illetékes KVK engedélyezheti, 
esetünkben a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
kérelmenként egy db 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése 
jelenthető be, és az eljárás illetéke kérelmenként 3000 Ft. 
 Az OTSZ 225. § (1 ) bekezdés értelmében tilos 
belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más 
jogszabály- esetünkben önkormányzati rendelet megengedi.
„Túrkeve Város Önkormányzata 22/2008. (X.22.) sz. rendelete a 
környezetvédelemről 11.§
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
(1)Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról annak 
hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem 
lehetséges, elszállításáról intézkedni kell.
(2)Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem 
lehetséges.
(3)Égetni csak megfelelően kialakított helyen a tűzvédelmi 
előírások betartása mellett lehet.
(4)Avart és kerti hulladékot közterületen égetni tilos.
(5)Az égetés belterületen október 1. és április 30. között, 
szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett 
történhet  10:00  –  18:00  óra  közötti  időszakban  a  hét  minden 
napján, vasárnapot és ünnepnapokat kivéve.
(6)Az  égetés  befejeztével  a  tüzet  el  kell  oltani  és  a  parázslást 
vízzel,  földtakarással,  egyéb  arra  alkalmas  módon-  meg  kell 
szüntetni.”
Kérjük a Tisztelt Lakosságot a fenti rendeletek betartására 
fokozottan figyeljenek, ellenben azok megszegése eljárást és 
jelentős pénzbírságot vonhat maga után!
 Az elmúlt időszak jelentősebb eseményei voltak: 
Március 8-án délután jelzés érkezett miszerint Mezőtúr 
külterületén,  nagy  terjedelemben  nádas  ég,  a  műveletirányítás 
kérésére segítségnyújtás céljából a helyszínre vonult egységünk.  
Március  10-én  a  Strandfürdő  területén    az  új  épület  magasan 
lévő  üvegfelületét  takarítottuk  meg,  segítve  az  ott  dolgozók 
munkáját. Március 11-én Nagyméretű fenyőfát vágtunk ki 
a  Buga  Vendégház  udvarán,  a  tulajdonos  kérésére.  Március 
12-én  a  délelőtti  órákban  a  Toldi  M.  utca  19.szám  alatt  levő 
ingatlan konyhájában tűz ütött ki, kiérkezésünkkor a lakásban 
nagy füstterhelés volt tapasztalható, egységünka tüzet eloltotta, 
a lakást  átszellőztette,  személyi  sérülés  nem  történt, 
az  anyagi  kár  jelentős.  Még  aznap  délután  az  Ábrahám  Kft 

telephelyére vonult egységünk, ahol a tűzjelző berendezés 
bejelzett. Az  épületek  átvizsgálása  után  megállapítottuk,  hogy 
a  berendezés  egyik  érzékelője  hibásodott  meg,  az  eset  téves 
jelzésnek bizonyult.  Március14-én a kora reggeli órákban 
szintén lakóépület tűzhöz riasztották egységünket, a Hajdú 
Benedek  úton  egy  lakatlan  ingatlan  szobájában  csaptak  fel  a 
lángok. a gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz a szobából 
nem  terjedt  ki,  az  anyagi  kár  így  is  jelentős.Március  15-én  a 
délutáni órákban érkezett jelzés, miszerint Túrkeve külterületén 
a  mezőtúri  országút  mentén  körbálák  égnek. A  jelzett  helyen 
25  db  körbála  égett,  az  egység  kéziszerszámok  segítségével, 
és  egy  „D”  sugárral  a  tüzet  eloltotta.  Március  17-én  a  Balai 
Gazdaság  volt  irodaházában  tartottuk  meg  az  éves  minősítő 
gyakorlatunkat, ahol már az újonnan levizsgázott tűzoltóink is 
minősítést szerezhettek,így az egyesület jelenleg 14 fő minősített 
tűzoltóval  rendelkezik.  A  minősítő  vizsga  során  használtuk  a 
nemrég  felújított  hidraulikus  feszítő-vágó  berendezést  is,  ami 
kifogástalanul működött, megtapasztalhattuk hatékonyságát az 
eszköznek.  Március  18-án  a  strandfürdő  területén  aknákból, 
az azokban felgyülemlett vizet kellett kiszivattyúznunk.
Elkezdődtek a favágások, a Dr. Berentei utcában, a József A., 
és a Csokonai utcában nagyméretű fákat vágott ki egységünk. 
Március 18-án az esti órákban, az Emődi utcában egy macskát 
kellett lementeni egy fáról, a macska már több napja fent volt 
ott,  az  eset  állatmentésnek  minősült.  Március  19-én  délután  a 
Tisza II. csatorna mentén avar, gaz, nádas égett. Egységünk a 
tüzet eloltotta, az eset kár nélküli. 

Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics. M . Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig  06/20-991-26-36, 06/56-361-100

Sörös Tibor pk.
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ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a Művelődési Házban 

2015. április 22-én (szerda) 8,00 - 13,00 óráig.

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

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

M u n k a n a p o k o n  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

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

Állatorvosi ügyelet

Tisztelt  Adózó 
Állampolgárok!

A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma megköszöni a 
támogatást, mellyel az Egressy Béni Zeneiskola működését 

segítették. Ez az összeg 2014-ben 191 070 Ft volt.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák 

2015-ben is a Túrkevéért Alapítványt.

Adószámunk: 19221678-1-16

Együtt könnyebb!
Segítségüket köszöni a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma

A Beklen Alapítvány hamarosan megkezdi tejautomatái 
üzemeltetését. Keresünk vállalkozásokat (boltokat, piacokat), 

akik partnerek lennének az automaták elhelyezésében. 
Az érdeklődők jelentkezését e-mailben a bela@nimfea.hu, 
vagy telefonon a 06-56/361-505-ös telefonszámon várjuk.

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:
06-56/361-505

Lomtalanítási információk
A hulladék minden olyan, a háztartásban keletkező, felesleges lom 

lehet, amely nem kommunális hulladék, illetve nem tartozik a veszélyes 
hulladékok kategóriájába. A lom hulladék között nem helyezhető el 

autógumi, trágya, vagy egyéb, biológiailag lebomló (fű, lomb, konyhai 
hulladék, állati tetem, stb.) hulladék sem.

2015. május 4. A Kuthen király-Széchenyi-Bajcsy-József A. 
utcák és ettől nyugatra eső területek

2015. május 5. A Kuthen király-Széchenyi-Bajcsy-József A. 
utcáktól keletre eső területek

Kérjük adója 1%-val támogassa a Keviföld Alapítványt és a 
fenntartásában álló 

Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték 
Alapfokú Művészeti Iskolát!

Támogatásukat a kuratórium tagjai valamint az iskola tanárai és 
diákjai nevében nagy tisztelettel köszönjük!

Keviföld Alapítvány
Adószám: 18821419-1-16
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 2015. március. 21. Vácon tartott WAKF kick-box 
Országos  Bajnokságon  vett  részt  a  TVSE  Kick  &  Thai-Box 
Szakosztály csapata. A rendezvény magas színvonalát a résztvevő 
versenyzők biztosították. Izgalmas mérkőzéseket láthattunk, ahol 
a Keviek ismét kitettek magukért.
A versenyen kétfajta szabályrendszerben küzdöttek a versenyzők. 
Low Kick light (félerő, a testen és a feje kívül támadható a comb, 
térd rúgás nincs)
A-pro  K1  szabály  rendszer:  fejvédő  nélküli,  teljes  testfelület 
támadható szemből (fej, test, comb) valamint térd rúgás, forduló 
ütés is alkalmazható.

Kemény lányok és fiúk a küzdőtéren

Március  14-én  Pestszentimrén  megrendezett  birkózó  Országos 
Diák olimpián  a III-IV. korcsoportjában 43 kg
súlycsoportban    a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskolát  képviselve 
SZARKA  SZILVIA  Országos  Diákolimpia  Bajnok  lett.  A  240 
versenyzőt  felvonultató  versenyen  4  mérkőzéséből  mindegyik 
ellenfelét két vállal győzte le. Köszönjük a támogatást az iskola 
igazgatójának és testnevelőtanárának Bori Lászlónénak.
Februárban  megrendezett  nemzetközi  A  kategóriás  versenyen, 
amelyet az ausztriai Wolfurtban megrendezett FLATZ OPEN -en 
a magyar kadet válogatottat képviselve 43 kg súlycsoportban  1. 
helyezést ért el.
Áprilisban  megkezdődik  a  kadet  válogatottal  a  felkészülés  a 
Szabadkai Kadet Európa bajnokságra.

Szarka Szilvia Országos 
Diák olimpiabajnok!

2015.Március 14 Budapest Szabadfogású leány Diákolimpia. 
Eredmények!

Gaál Henrietta II. hely
Balogh Viktória II. hely
Sallai Gabriella III. hely

Füleki Edit III. hely
Skultéti Marianna III. hely

2014 es évhez képest meg dupláztuk a Diákolimpiai 
eredményességünket, mivel a 2015 év egyik legrangosabb 
versenye volt, amelyen szépen helyt álltak a lányaink.

2015.Március 15 Kiskörös Dél-kelet területi Diák I-II korcsoport, 
Serdülő Kötött és Szabadfogású verseny. Eredmények!

Biró Zoltán I. hely
Kromperger Zsolt I. hely

Kovács Csaba II. hely
Lucza Dávid II. hely

Sallai Gabriella III. hely
Lucza Ferenc III. hely

Gratulálunk versenyzőinknek az elért eredményekhez.

Juhász József Szakosztályvezető, edző.
Kiss Kálmán Mesteredző

Csapatunk eredményei:
Lajter Dorina Lány +60 kg 1. hely

Földesi Szabolcs + 65 kg Kadét 1. hely
Poták Tamás junior +65 kg 1. hely

Nagy István “Csendó” -95 kg 1. hely
Barkóczi Brendon junior -65 kg 2. hely

Hajdú Tamás +95 kg 3. hely
Varga Tibor -85 kg 3. hely

Kurgyis  Csaba  K1  A-pro  mérkőzését  visszamondták,  így  Low 
kick Light szabály rendszerben egy nála 10kg-al! nehezebb 
ellenféllel bunyózott. Sajnos alul maradt pontozással. De hatalmas 
teljesítmény a szemünkben egy ilyen mérkőzést  bevállalni.
Gulyás Bence gyermek K1 szabályrendszer 1.hely
Bóka Kamilla - 60 kg A-pro  1 hely. Kamilla haza hozta az övet.
Tóth  Károly  “Karimó”  az  egyik  legnehezebb  -69  kg A-pro  K1 
szabályrendszerben indult. Vitatható pontozással 3. helyen 
végzett.
Csapatbajnokságban végül 2. hellyel végeztünk.
 Ezúton is nagyon szépen köszönöm a meghívást! Jó volt 
veletek eltölteni ezt a napot. Köszönöm! 
További jó felkészülést kívánok a bajai gálára!

Magos Vilmos

TVSE Birkózó 
Szakosztály márciusi hírei!
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