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2015. JÚNIUSÖnkormányzati hírek

Hamarosan ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

2015 nyarán megkezdődik Túrkeve egyes részein is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Várhatóan 
nyár közepétől a túrkevei Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív 
tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás számára válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet 
2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. 
A túrkevei lakosoknak mintegy a felét érintheti majd a fejlesztés, így év végéig több mint kétezer itteni háztartás számára nyílik meg a 
lehetőség, hogy használhassák a szupergyors technológiát. 

De mit jelent ez a Túrkevén élők számára? 

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a 
számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést- és megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek 
az e-mailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat is. Egyúttal új szolgáltatások is 
elérhetővé válnak, így például már itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható 
és visszatekerhető élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé 
képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások. 

2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még 
magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a túrkeveiek számára is elérhetővé, valamint, a közösségi életet támogató környezet alakuljon 
ki.  Telekom szisztematikusan haladva építkezik, tervei szerint a helyi lakosok teljes körű tájékoztatást kapnak majd a vezetékes hálózat 
kiépítése miatt zajló munkálatokról minden érintett helyen. 

A  szélessávú  hálózat  kiépítésével  párhuzamosan,  folytatódik  a  4G-s  hálózat  bővítése  is,  amely  már  most  80%-os  kültéri  lakossági 
lefedéssel  rendelkezik;  a  vezetékes  és  mobilhálózati    fejlesztések  hozzájárulnak  a  Digitális  Magyarország  célkitűzéseinek  mielőbbi 
megvalósulásához is.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu weboldalon olvasható.

TÚRKEVÉN  IS  MAGASABB FOKOZATBA 
KAPCSOLÓDHATNAK A SZÁMÍTÓGÉPEK

A  címben  feltett  kérdésre  százféle  válasz  adható.  Például  folyik 
egy kistérségi ivóvízminőség-javító program. Persze többen 
módosítanák is a címbeli kérdést úgy, hogy hozzáteszik: „...ivóvíz 
helyett.” A  projektet  múlt  év  végén  kellett  volna  zárni,  azonban 
különböző okok miatt a próbaüzem meghosszabbításra került, 
egészen  mostanáig.  Pár  nappal  ezelőtt  lakossági  panasz  érkezett 
hozzám, kaptam egy vödörnyi vízmintát, mely egy vízszűrő 
berendezésből származott. Az internetes közösség segítségét 
kértem ahhoz, hogy feltérképezzük, a város mely területein hasonló 
a helyzet. Köszönöm a gyors reakciókat, ezek alapján a TRV Zrt 
-  a  hálózat  üzemeltetője  -  rögtön  teljes  körű  mosatást  rendelt  el. 
Vizsgálni kezdték, mi lehet ez a barnás-feketés uszadék, ami 
megjelent  a  vízhálózaton. Az  első  vizsgálatok  arra  utalnak,  hogy 
a  víz  minősége  remek,  a  barnás  uszadék  vélhetőleg  egy  vasfaló 
baktérium  telepeiből  áll  össze,  melyek  elhalása  után  keletkezik  a 
jellegzetesen büdös szag. Ugyanebben az időben kaptam a levelet, 
miszerint elhárulni látszik az utolsó akadály is a fejlesztés befejezése 
elől,  a  próbaüzem  lezárható,  át  kell  vennünk  a  műtárgyakat.  A 
kivitelező AB Berettyó-Körös konzorcium, a beruházást felügyelő 
mérnök, a kistérség polgármesterei és a majdani üzemeltető TRV Zrt. 
munkatársai  részvételével  azonnali  egyeztetést  kezdeményeztem. 
Leszögeztem,  hogy  addig  nem  járulok  hozzá  az  átvételhez,  amíg 
az ivóvizünk újra tiszta nem lesz. Hiába iható most is (én magam 
is fogyasztom), amíg a jelenség teljesen el nem tűnik, nincs helye 
a projektzárásnak. Az egyeztetés során a szakemberek igyekeztek 
feltárni  a  lehetséges  okokat  és  a  megszüntetés  módjára  is  tettek 
javaslatot. Ennek folyományaként újabb teljes mosatáson esik 
át a teljes rendszer, beleértve a víztornyot is.  Elképzelhető,  hogy 
intenzívebb klórozással fogunk találkozni a következő napokban, 
kérem a lakosság megértését és türelmét.
Folyik egy másik pályázat megvalósítása is városunkban. 
Besenyszög, Jászkisér és Túrkeve egy úgynevezett térségek 

közötti együttműködés keretében pályázott egységes arculatú 
utcabútorok beszerzésére. 99 virágláda és 33 hulladékgyűjtőt 
helyeznek ki a Millennium tér és a Strand közötti városrészen. A 
Református Egyház Szeretethíd elnevezésű rendezvénye keretében 
közreműködik  a  virágládák  beültetési  munkáiban,  köszönet  érte. 
Kérem  a  város  lakosságát,  ügyeljünk  városunk  új  színfoltjaira. 
Remélem, hogy rongálók nem teszik tönkre sem a növényeket, sem 
az eszközöket, hiszen ez nem csak erkölcsi hanem anyagi veszteséget 
is jelent. A pályázati kiírás szerint a javítási munkálatokat a helyi 
költségvetésből kell ilyen esetben fedezni.
Végül  arról,  hogy  „mi  folyt  itt,  Túrkevén..”.  Köszönöm  minden 
szervezőnek, segítőnek, fellépőnek, helyi és meghívott vendégnek, 
hogy  május  közepén  újra  ilyen  sokan  találkozhattunk  Túrkeve 
központjában. Rengeteg dicséretet kapott a rendezvény, más 
településekről érkezettektől különösen sokat. Természetesen kritikus 
hangok, jobbító észrevételek is eljutottak hozzám, igyekszünk 
a  jövőben  megfogadni  azokat.  A  Kevi  Juhászfesztivál  országos 
hírű rendezvénnyé vált, több országos sugárzású televíziócsatorna 
számolt be az eseményekről. Talán egy kissé sűrű is volt a 
szombati  program:  az  Országos  Akácnap,  a  faipari  konferencia, 
a  nagykunkapitány  választás,  kiállításmegnyitók  kísérték  a  már 
megszokott programelemeket. Biztos vagyok benne, hogy ezek az 
események nem csak egy aznapra szóló látványosságot jelentettek. 
Tóth Lajos nagykunkapitány 3 évig regnáló kapitányként 
képviseli az egész Nagykunságot ország-világ előtt.  Az, hogy 
vendégül láthattuk Dr. Fazekas Sándor miniszter urat, Glattfelder 
Béla  államtitkár  urat,  Dr.  Rácz András  és  Ugron  Ákos  helyettes 
államtitkár urakat, a helyi vállalkozások, a túrkevei termékek piaci 
helyzetét javíthatják. A Juhászfesztivál nagyon sokat segített abban, 
hogy Túrkevét „visszahelyezzük a térképre”. 

Vida Tamás
polgármester

Mi folyik itt, Túrkevén?

Fizetett hirdetés
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2015. április 23-tól 25-ig, a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium, 
Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola adott 
otthont a XXIV. Nagykun Diák Sportviadalnak. A nemes 
versengésben öt település, nyolc iskolája vett részt.
A  Nagykun  Sportviadal  már  igen  hosszú  múltra  tekint  vissza.  
1929-ben jött létre a Nagykun Sportliga, amelynek alakuló ülésén 
határozták  el,  hogy  évente  megrendezik  a  Nagykun  Viadalt. 
Mindez a II. világháborúig tartott, majd hosszú időre feledésbe 
merült. Az újraéledő versenyt 1969-ben már kifejezetten 
középiskolásoknak szervezték. 
Minden alkalommal öt nagykun település (Karcag, Kisújszállás, 
Kunhegyes, Kunszentmárton, Túrkeve) középiskolái mérik össze 
az erejüket, szertorna, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgás 
és atlétika sportágakban. 
Ezt a hagyományt ma is ápoljuk. A Nagykun nemcsak 
sportverseny, a sport pedig nemcsak testmozgást jelent, rengeteg 
egyéb képességet is fejleszt, mint akarat, kitartás, csapatmunkára 
való alkalmasság stb. Ez a rendezvény pedig még ennél is több! 

Városokat,  iskolákat,  tanárokat,  diákokat  kovácsol  össze.  Új 
kapcsolatok  építésére,  illetve  azok  ápolására  ad  lehetőséget.  A 
mindennapok  rohanásában  nem  is  érezzük  ennek  fontosságát, 
építő szerepét!

Most  2015-ben  pedig  mi  túrkeveiek  igyekeztünk  elődeinkhez 
méltóan  megrendezni  a  XXIV.  Nagykun  Diák  Sportviadalt. Az 
igen színvonalas és izgalmas versenyekben gazdag három napot 
szép eredménnyel zárhatták a ványaisok, ugyanis összetettben 2. 
helyezést  ért  el  iskolánk.  Erre  20  éve  nem  volt  példa!  Nagyon 
büszkék vagyunk erre az eredményre!
A rendezvény záróünnepélyén Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter,  Dobos  László  Karcag  polgármestere  és  Vida  Tamás 
Túrkeve polgármestere  adta át a kitüntetéseket.  Gratulálunk 
városunk  ifjú  sportolóinak,  a  felkészítő  tanároknak,  valamint 
Ozsváth László igazgató úrnak és minden segítőjének, 
támogatójának a verseny színvonalas lebonyolításáért!

„Nagyok” voltunk a Nagykunon
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Keressük a Kevi 
Juhászfesztivál  

főzőversenyének díjazottjait!
Nyertes sorszámok:
Május 16. szombat: Kevi birkapaprikás főzőverseny: 
barna 25 (Bronz fokozat)
Május 17. vasárnap: Kunsági birkapaprikás főzőverseny: 
zöld 75 (Ezüst fokozat)

A díjak átvehetők a Polgármesteri Hivatal 10.sz. irodájában.

 A Túrkevén 2015. május 16-17-én megrendezésre 
kerülő XVII. Kevi Juhászfesztiválon minden tervezett programot 
maradéktalanul sikerült teljesíteni. Idén is a hagyományápolás, a 
hagyományőrzés állt középpontban, amely a hosszú évtizedekig 
a Túrkevén nagyon híres juhászathoz kapcsolódó szakmai 
programokban,  az  ünnepi  étekhez,  a  birkapörkölthöz  kötődő 
gasztronómiai programokon, a két napos főzőversenyen, a 
kézműves vásáron, valamint a népzenei, néptáncos programokban 
nyilvánult meg.
 A rendezvényünk fővédnöke, Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő volt.
 Az elmúlt  17 év alatt nagyon sokat fejlődött, bővült a 
Kevi  Juhászfesztivál  programkínálata.  Az  állandó  alappillérek, 
maradtak,  a  programok  száma,  minősége,  évről  évre  bővült, 
valamint sok-sok új elemmel is gazdagodott.
 Igazi  fesztiváli  hangulat,  általános  jókedvet  sugárzó 
népünnepély jellemezte a Kevi Juhászfesztivál egészét. 2015-ben 
a két nap alatt több mint 10 ezer látogató volt kíváncsi a Kevi 
Juhászfesztiválra.    A  város központjában  a  korábbi  területet 
kinőttük, így bővíteni kellett a kézműves vásár területét és még 
intenzívebben belaktuk a Petőfi teret.
 Az ünnepélyes  megnyitó  után felemelő,  ünnepélyes 
pillanatok következett: a kunkapitány beiktatási ceremónia. 
Balogh Márton, 2002-ban beiktatott népdalénekes, túrkevei 
kunkapitány után, aki sajnos időközben 2010-ben elhunyt, 2015-
ben ismét Túrkeve adhatott három évre kunkapitányt Tóth Lajos 
személyében. 
Az idei évben a korábbiakkal ellentétben két szakmai konferencia 
volt a fesztiválon. A hagyományos, aktuális szakmai kérdésekkel 
foglalkozó  Juhászati,  állategészségügyi  szakmai  konferencia  és 
az Országos  Akácnaphoz kapcsolódóan egy Faipari konferencia. 
A látványos szakmai elemek közül nem maradhatott el a kézi – és 
gépi juhnyíró bemutató. Új elemként nem csak kóstolni lehetett 
a  juh-  és  kecsketejből  készült  különböző  termékeket,  hanem 
nyomon is lehetett követni egy szakmai bemutatón, hogyan lesz a 
juhtejből gomolyatúró és orda. 
Dani János Makó környékéről érkezett juhász jóvoltából 
összeállított  alkalmi  kiállítás  is  hozzájárult  a  múltidézéshez,  a 
juhászok  mindennapjainak  bemutatásához,  a  mosolyra  derítő 
„Pásztoróra”  jelenettel  együtt. A  népi  udvarban  a  korábbi  évek 
kosfogata  után  először  jelent  meg  egy  betanított  kecskefogat  a 
vendégek örömére. 
Fontos  új  színfolttal  bővült  a  fesztiváli  programkínálat:  jelen 
voltak a Kevi Juhászfesztiválon Magyarország Nemzeti Parkjai 
változatos szakmai anyagokkal, interaktív eseményekkel . 
Remekül illeszkedett a jelenlétük a fesztivál programjához!
Évről évre - a hely szűkössége miatt a Ligetben nem pulikutyákkal, 
hanem  a  kisebb  helyen  megvalósítható,  rendkívül  látványos, 
különleges border collie terelőkutya bemutató részesei lehetnek 
a  látogatók.  Fantasztikus  nyomon  követni,  ahogyan  a  kutyák 
gyakorlatilag a szemükkel, fegyelmezett, céltudatos mozgásukkal- 
természetesen kiváló kiképző hölgyek közreműködésével- terelik 
céltudatosan a juhokat.
A  Ligetben  a  Nimfea  udvar  teremtett  népies  hangulatot,  ahol 
állatsimogató, bojtárolimpia és különböző kézműves programok 
várták az érdeklődőket.
 240 bátor főző nevezett be a két nap alatt a főzőversenyekre, de 
ennél jóval több bográcsban rotyogott szabad tűzön étel. Remek 
hangulat,  zsúfolásig  megtelt  főzőhely,  a  Piactér,  közel  10  ezer 

A XVII. Kevi Juhászfesztiválról…
szabadban  készült  étel  adag  illata  töltötte  be  a  Piacteret  és  az 
egész fesztivál területét.
Külön öröm, hogy egyre többen jelennek meg juhászok, főzők, 
kézművesek, magánemberek népi ruhában a rendezvényen, 
láthatóan jól érzik benne magukat, szívesen viselik azt. 
A Kevi Juhászfesztiválról nem maradhat el a színpadi színvonalas 
kulturális, szórakoztató programok sora sem. 2015-ben két 
színpadon  zajlottak  nagy  sikerrel  különböző  műfajú  programok 
nagy  tömegeket  vonzóan.  Népzene,  néptánc,  “Jó  ebédhez  szól 
a  nóta”  és  a  populáris  előadókkal    megvalósuló  szenzációs  élő 
koncertek. 
A fentiekben említett szakmai újdonságok mellett engedjék meg, 
hogy két kulturális elemet is kiemeljek. Szombaton köszöntöttük 
a  Fesztiválszínpadon  Farkas  Rozikát,  a  túrkeveiek  Madarász 
Katalin  nótaénekes  melletti  másik  büszkeségét,  aki  a  30  évvel 
ezelőtti “Nyílik a rózsa” tehetségkutatón kiemelkedő eredményt 
ért  el  fiatal  nótaénekesként.  Kiváló  szakmai  tanítómesterektől 
igen  eredményesen  tanulva  indult  el  énekesi  pályafutása,  mely 
töretlenül tart azóta is, és reméljük  így lesz még sok-sok évtizeden 
át!  Országszerte  ismerik  Rozikát,  sőt  a  határon  túl  is.  Tv-ben, 
rádióban  is  rendszeresen  szerepel  nótaműsorokban.  Hangjával, 
személyiségével munka mellett szabadidejében varázsolja el 
lelkes közönségét.
Nem  mehetünk  el  egy  másik  különleges,  múltidéző  program 
mellett  sem  szó  nélkül.  Az  Egres  Kis  Lajos  néptánccsoport 
és a Chorda Kórus Finta Zoltán bevonásával  nagy dologra 
vállalkozott. Felidézték a néptánccsoport névadójához, Egres Kis 
Lajoshoz kötődő TOBORZÁST, ahogy megszólította a katonákat, 
és táncával toborozta őket a seregbe. Sikeres volt a toborzás 2015-
ben is, mert többen csatlakoztak a nótázó, táncoló csoporthoz.
A szöveges összefoglaló a teljesség igénye nélkül készült. 
Szerencsére olyan sok program, esemény zajlott a Juhászfesztivál 
két napján, hogy még oldalakat  lehetne írni róla. Képzelje 
vagy  vegye  maga  elé  a  kedves  olvasó  a  múlt  havi  lapszámban 
megjelent programajánlót, és annak segítségével felidézhető 
az  összes  program,  melyet  a  rendező  szervek,    Túrkeve  Város 
Önkormányzata, a Túrkevei Művelődési Intézmény és Könyvtár, 
valamint a kísérő programok szervezői nagy körültekintéssel, sok 
munkával állítottak össze.
A XVII. Kevi Juhászfesztivál sikere reményeink szerint határon 
innen és túl elvitte, öregbítette Túrkeve hírnevét! Legyen ez így 
a jövőben is!

Az anyagot összeállította: 
Nagyné Bedő Ildikó

főszervező
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Tóth Lajos KunkapAitány eskütétele

Akác ültetés

Főzőverseny

Néptánc gála

Hagyományörző toborzás

Az Apostol együttes koncertje

A 3+2 zenekar előadása

Project 4.1 Túrkeve, utcabál
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Májusban  több  újság,  televízió  és  rádió  is  hírt  adott  redempciós 
ünnepségekről  innen-onnan.  A  központi  ünnepség  Jászberényben 
volt, de tartottak megemlékezést például Kunmadarason, 
mesterszálláson és nálunk, Túrkevén is. 
A  helytörténelemben  nem  járatos  emberek  kérdezik,  hogy  mit  is 
jelent  a  redempció  és  miért  emlékezünk  rá  270  év  múlva.  Erre  a 
kérdésre  adok  választ  röviden  ezen  írásban.  Aki  részletesebben 
akar  olvasni  a  témáról,  ajánlom,  hogy  olvassa  el  a  „Jászkunság 
összefogása” és egyéb helytörténeti könyveket a könyvtárban vagy 
a Finta Múzeumban. 
A redempció (önmegváltás, visszaváltakozás) a Jászkunság 
önállóságáért  és  függetlenségéért  folytatott  négy  évtizedes  harc 
eredménye, amely sikerrel zárult 1745-ben. A küzdelem sikerének 
nyitja abban állt, hogy 31 település az Alföld közepén összefogott és 
közös érdekeik mentén együtt munkálkodott azon, hogy történelmi 
jogaikat visszaszerezzék és elismertessék az akkori hatalommal. Ez 
az  összefogás  nagyban  hozzájárult  a  török  kiűzése  után  újraéledő 
nagykun  települések  önkormányzatiságának  kiépüléséhez,  sőt  új 
alapokra helyezte a települések gazdálkodását, egységes keretekbe 
foglalta közigazgatását és jogszolgáltatását. Bár a területre vonatkozó 
nemesi  kiváltság  feudális  jog  volt,  de  a  redempció  gyakorlati 
megvalósulása  egy  új  szemlélet,  a  polgári  tulajdon  kialakításának 
megjelenését jelenti.
A  gyakorlati  megvalósítás  ugyanis  azt  jelentette,  hogy  a  jászkun 
települések engedélyt kaptak a királynőtől arra, hogy a földesuruktól 

pénzben megválthassák településük és pusztáik határát, azaz 
kifizessék a rájuk eső összeget, biztosítják a kunok bírája (legfőbb 
méltóságuk)  fizetését  és  vállalják  részüket  az  ezer  lovas  katona 
kiállításában. Túrkevének 28.300 rénes forintot kellett előteremtenie 
és 42 lovas katonát kellett biztosítani a közös hadseregbe. Azonban 
–  mint  oly  gyakran  —  a  helyi  tanács  pénztárcája  üres  volt.  Ezért 
átmenetileg kölcsönből biztosították a befizetendő összeget. Kölcsönt 
vettek fel a helybeli görög kereskedőtől, az Ecsegen is gazdálkodó 
főúrtól stb. A végleges rendezéshez azonban a lakosokhoz fordult 
az elöljáróság. A gazdák eladták állataikat, összeadták a fizetendő 
összeget.  Túrkevén  228 család  vállalta  kisebb-nagyobb  összeg 
befizetését a megváltakozásba. 228 család vett részt a redempciós 
váltságdíj előteremtésében. 20-560 ft-ot fizettek be a közös kasszába. 
Az összegek nagysága is mutatja, hogy nemcsak a legtehetősebbek 
vállalták e tehet, de azok is, akiknek kevesebb tőkéje volt, de bíztak 
az akció eredményességében. Kb. a lakosok 1/10-e maradt kívül. A 
vállalás ellenétele az volt, hogy a redempciós kulcs szerint kaptak 
örökös  tulajdonjoggal  szántóföldet,  használati  jogot  a  réten  és  a 
legelőn.  Mindehhez  természetesen  hozzátartozott  a mindenkori 
katonaállítási kötelezettség is. 
A  helyi önkormányzatok  és a Kerületek  igazgatásának  másfél 
évszázadra e szempontok érvényesítése lett a legfőbb irányító elv. Ez 
pedig biztosította, hogy a Jászkunság és benne Túrkeve is elinduljon 
a polgári fejlődés útján.

A redempció üzenete a mának

„A kunok középkori társadalomrendszerében emblamitikus szerepet 
töltöttek be a kapitányok. Ők irányították a nemzetségeket.  A 
közösség megbecsült tagja volt a kapitány, akinek szavára hallgattak, 
döntéseit  elfogadták.  Tisztelet  övezte.  Ezzel  a  tisztséggel  a  török 
uralom  idején  is  találkozunk,  bár  szerepét  részben  a  településeken 
átvették a bírók. 
A Jászkun közigazgatási önállóságban szükség volt a kapitányokra 
a  közösség  és  a  nádor  között  fenntartott  kapcsolatok  miatt.  Ezt 
Mária Terézia  királynő  is  elismerte,  amikor  1745.  május  6-án  kelt 
kiváltságlevelének 9. pontjában így fogalmaz: A Jászkun Kerület a 
kapitányaikból, ülnökeikből, jogtudó férfiakból álló törvényszékükön 
pallosjoggal bírhatnak. Fellebbezési jogukkal élve fenyítő vagy 
polgári perben a nádorhoz fordulhatnak. Igazságügyi, közigazgatási 
ügyeik intézésének szabályozására javaslatot nyújthatnak be a 
nádoron keresztül az országgyűléshez.
Ennek értelmében a király kinevezte a Jászkun Kerületek 
főkapitányát. A  kerületek  —így  közte  a  Nagykunság  közössége  is 
—  megválasztották  kapitányukat.  1745-től  néhány  év  kivételével 
a  Kisújszállási  Illéssy  család  tagjai  töltötték  be  ezt  a  tisztséget. A 
túrkeviek  számára  fontos  tudni,  hogy  az  a  néhány  év  nevezetesen 
1826—1829 közötti időszakban Laczka János túrkevei lakos ügyvéd 
volt  a  nagykun  kapitány.  1876-ban,  Jász-Nagykun-Szolnok  megye 
létrejöttével megszűnt ez a tisztség. 
A redempció 250. évfordulója ünneplése eredményeként aztán 
1996  után  egymás  után  jöttek  létre  a  hagyományőrző  szervezetek, 
létrehozván új tisztségeket is. Az újkori nagykun kapitányokat egymás 
után választották meg a települések. 2000-ben Kisújszálláson Horváth 
György,  2001-ben  Karcagon  Györffy  Sándor,  2003-ban  Túrkevén 
Balogh Mártont avattuk Nagykun kapitánnyá. Újkori nagykun 
kapitányok  voltak  még  eddig  a  felsoroltakon  kívül  Csíkos  Sándor 
(Berekfürdő), Simai János (Kunhegyes), Barta László (Kunmadaras), 
Smuta Zsolt (Kunszentmárton), Ullár Imre (Kuncsorba), Antal Zoltán 
(Kétpó),  Illéssy  Ádám  (Kisújszállás).  Megbízatásuk  nem  közjogi 
értelemben vett kinevezés, hanem társadalmi megbízatás. 
Ki lehet nagykun kapitány és mi a feladata?

A települések megbecsült közéleti embert javasolnak nagykun 
kapitányi tisztségre. Valamennyi nagykun település önkormányzata és 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás — megvitatja és megválasztja 
a tisztségre érdemes jelöltet. Ez évben Tóth Lajos túrkevei lakosra 
esett a választás. 
A  mindenkori  nagykun  kapitány  tisztséggel  jár,  hogy  méltósággal 
képviselje a Nagykunság népét különböző hagyományőrző, 
kulturális  rendezvényeken,  segítse  a  Nagykunság  népszerűsítését. 
Feladata továbbá, hogy részt vegyen a Kapitányi Tanács munkájában, 
javaslataival járuljon hozzá a Jászkunság identitástudatának 
erősítéséhez.  A  nagykun  kapitányok  önként  vállalt  feladatokat  is 
célul tűznek maguk elé, amelyet regnálásuk 3 éve alatt szeretnének 
megvalósítani. Bizonyára Tóth Lajos is szerepeltet ilyeneket tervei 
között.  Nagy  izgalommal  várjuk Tóth  Lajos  beiktatását  a  nagykun 
kapitányok közzé és eredményekben bővelkedő három évet kívánunk 
neki.”

A  beszéd elhangzott Tóth Lajos nagykun kapitánnyá avatásán, 
Túrkevén  2015.  május  16-án.  Tóth  Lajos  a  rendezvényen  Borbás 
Ferenc jelenlegi jászkun főkapitánytól marhabőrre írt oklevelet 
kapott a megbízatáshoz. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, 
földművelésügyi miniszter a nagykun kapitányi pecsétet, Vida Tamás 
polgármester  a  kapitányi  medált,  Kovács  Sándor  a  Kunszövetség 
elnöke a kapitányi kulacsot, Bene Sándor leköszönő kapitány 
a  nyakravalót,  jászkun  főkapitány  a  kapitányi  süveget,  Horváth 
György emeritus kapitány a kardot adta át az ünnepeltnek. Tóth Lajos 
Kece István a Nagykun hagyományőrző Társulás elnöke előtt letette 
a  kapitányi  esküt.  A  rendezvényre  több  neves  vendég  (emereitus 
nagykun, kiskun és jászkapitányok, polgármesterek, néprajz- és 
helytörténet-kutatók, hagyományőrzők stb.) érkezett, akik az ünnepi 
ceremónia mellett megnézték az Egres Kiss Lajos Néptánccsoport, 
Balogh Márton emlékét idéző műsorát és részt vettek a Kevi 
Juhászfesztivál egyéb programjain is.

dr. habil. Örsi Julianna
ny. múzeumigazgató

A kunkapitány szerepe egykor és ma
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1886. október 14-én született Túrkevén, 
református vallású, nemesi családban. A 
címeres  nemeslevelet  1610-ben  nyerte  el  a 
család (A Vallás és Közoktatási Minisztérium 
120.258/1908. sz. és 103.368/1909. sz. 
határozatai alapján használták az előnevet).
Édesapja Vadász Károly (1842-1921) 
földbirtokos (Túrkeve, Dévaványa, Gyoma), 
édesanyja nemes Czihat Lídia (1856-1932).
Gimnáziumi tanulmányait a mezőtúri 
református gimnáziumban és Szarvason, 
jogi  egyetemi  tanulmányait  Budapesten  és 
Kolozsváron  végezte.  1908.  december  5-én 
szerzett államtudományi oklevelet.
Külföldi tanulmányútjai után úgynevezett 
fizetésnélküli  közigazgatási  gyakornokként 
kezdte vármegyei pályafutását 1909-ben. 
1910 elején Almásy Imre főispán őt nevezte 
ki  a  rendszeres  díjazott  gyakornoki  állásra 
(1000 koronás évi díjjal). Néhány héttel 
később tiszteletbeli vármegyei aljegyző lett, 

Gyöngyös-Halászi Dr. Vadász Károly

majd a X. fizetési osztály sorolt szolgabírói 
állásra jelentkezett, ám azt végül Elek 
Tibor közigazgatási gyakornok nyerte el. 
1912-ben, majd 1914-ben is jelentkezett, 
végül utóbbi esetben –  közfelkiáltással – 
már szolgabíróvá választották. A tiszai alsó 
járásban szolgált két évig, amikor Alexander 
Imre másodfőjegyzővé választása miatt 
megürült az egyik aljegyzői állás, és amelyre 
Vadász is pályázott Kiss Ernő Hunyad 
vármegyei  nyugalmazott  másodfőjegyzővel 
együtt.  A  közgyűlés  egyhangú  döntés  után 
Vadász  Károlyt  választotta.  1919-ben  neki 
is menekülnie kellett – egészen Nagyváradig 
– a kommunisták elől. 1920-ban először 
helyettesített másodfőjegyző volt néhány 
hónapig, majd Lippich István második 
főispáni installációs közgyűlésén – 1920. 
október 20-án – tiszteletbeli vármegyei 
főjegyzővé nevezte ki. A beiktatáson 
egyébként az alispán, Almásy Imre és 
Simon Aladár mellett Vadász Károly is 
üdvözölte az „új” főispánt. Vadász kiemelte, 
hogy  egy  olyan  kaotikus  időszakot  hagyott 
maga mögött az ország, amely nem 
kímélte „hagyományainkat, felfogásunkat, 
intézményeinket”. E rendkívüli viszonyok 
között viszont fontossá vált, hogy egy ismert 
és „kipróbált” ember álljon a törvényhatóság 
élén,  akivel  szemben  hatalmas  elvárásokat 
fogalmazott meg: a gazdasági élet 
talpraállítása, a közigazgatás gépezetének 
rekonstruálása, a társadalmat dúló bajok 
eloszlatása, az „elárvult kulturális élet 
istápolása”.
A megüresedett főjegyzői állásra két 
jelentkező  volt:  Vadász  és  Cziriák  Gyula. 
A decemberi közgyűlés egyhangúan 
Vadászt támogatta. Az 1929-es tisztújításon 
megismétlődött az egyértelmű döntés.
Közéleti munkásságai közül érdemes 
kiemelni,  hogy  főgondnoka  volt  a  szolnoki 

református egyháznak, tanácsbírája volt 
a Heves-Nagykunsági egyházmegyének, 
választmányi tagja volt a vármegyei 
Gazdasági Egyesületnek, tagja volt a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaságnak.
Életének 49. évében, 1935. április 7-én hunyt 
el. „Túrkeve nagy fiát” szülővárosában, 
a vénkerti temetőben lévő családi 
sírboltban temették el. „A temetésen a 
törvényhatósági bizottság tagjainak, a 
tisztelőknek, ismerősöknek és barátoknak 
olyan ritkán látott tömege jelent meg, hogy 
ez  a  nagyméretű  részvét  is  mutatta  azt  a 
kivételes nagyságot, amelyet Dr. Vadász 
Károly  jelentett  a  vármegye  közéletében”.
Végtisztességén roffi Borbély György 
főispán  és Alexander  Imre  alispán  vezetése 
alatt a vármegye egész tisztikara megjelent.
„Gyöngyös-Halászi Dr. Vadász Károly 
az ízig-vérig vármegyei ember, mély 
tudásával, páratlan szorgalmával és 
lelkiismeretességével,  aranybetűkkel  írta  be 
nevét vármegyénk történetébe.
A legszebb és a legnemesebb emberi 
tulajdonságok és erényeit inkarnációja volt, 
ami korán elköltözött kedves barátunk.
Isten-félelem, mély vallásos érzés, az ezeréves 
alkotmányhoz,  a  régi  tradíciókhoz  való  hű 
ragaszkodási mindhalálig, az embertársai 
sorsa iránt megértő gondoskodás adtak 
tartalmat az ő áldásos életének. (…)
Vadász Károly ércszobornál maradandóbb 
emléket hagyott hátra szíveinkben, mert míg 
életében osztatlan szeretet és megbecsülés 
vette őt körül - halála után követendő 
példaként állítjuk az utókor elé az ő 
vallásosságát, áldásos életét, hű szolgálatát 
és ember szeretetét.
Pályafutásának legszebb és legmaradandóbb 
sikerét jórészben a közigazgatási 
bizottságban aratta a mi felejthetetlen 
aranytollú főjegyzőnk”.

Már  csak  néhány  nap,  és  az  iskolatáblákon 
megjelennek a szeptember eleje óta várt 
betűk szépen, sorban: vakáció! A szünidőre 
az  ország  minden  iskoláját  bezárják,  ez  a 
legszebb időszak a gyermekek számára (is).
A  szó  egyébként  a  latin  vacatio-ból  ered, 
és mentességet, ürességet, hiányt jelent. 
Érezzük rögtön, hogy a vakáció éppen ezért 
veszélyt is hordoz magában, mert a szabadság 
szabadosságba, az üresség, mentesség 
pedig  semmittevésbe  sodorhatja  az  embert. 
Furcsa  dolog  ez  a  „semmittevés”,  hiszen  a 
semmittevő  ember,  gyermek  semmire  sem 
fog jutni, semmit nem ér el. Ha valakit semmi 
sem  ösztönöz,  érdekel,  akkor  üres  lesz  az 
élete. A 2. Thesszalonikai levélben olvassuk 
(3:10): „ha valaki nem akar dolgozni, ne is 
egyék.” Elszomorító időszerűsége van ennek 

a csaknem kétezer éves mondatnak. Sokszor 
tapasztaljuk felnőttekkel és gyermekekkel 
kapcsolatban  is,  hogy  élnek,  de  csak  úgy, 
mindenféle cél nélkül. Hiányzik az igyekezet, 
a szorgalom. Vacatio mindentől! Mentesség 
minden hasznostól! „Semmi” sem lesz így az 
ember  lelkében,  gondolataiban,  érzéseiben 
is. Vacatio – üresség támad
Az  ember  „semmi”-jével  szemben  azonban 
ott áll Isten, a „Minden”, hogy a megüresedett 
lelkeket betöltse, az összetört kapcsolatokat 
helyreállítsa, a bajban lévőket segítse, 
a keresőknek választ adjon, a gyászolót 
vigasztalja,  a  beteget  gyógyítsa.  Ő  az,  aki 
a  kiüresedő  élet  helyett  hittel,  értelemmel, 
hasznos dolgokkal gazdagíthat meg 
bennünket. Ezért kellene visszatalálnunk 
Hozzá, Aki mindennek az eredete. „Ad 

fontes”  –  vissza  a  forrásokhoz  –,  hirdeti  a 
XVI.  századi  protestáns  ember,  és  vallja, 
hogy mindennek Istentől, a Szentírástól 
kell  elindulnia.  Mert  ha  a  kezdet  jó,  akkor 
a folytatás is reményteljes, ígéretes. Ma 
ugyanezt  az  útmutatást  kellene  követnünk, 
hogy visszatalálhassunk a Mindenhez, az 
élet-tartalomhoz. 
Így tehát szívből kívánok mindenkinek 
gazdag,  tartalmas  nyarat,  vakációt  a  Biblia 
tanácsával: „Bízzál az Úrban teljes szívből, 
és  ne  a  magad  eszére  támaszkodj!  Minden 
utadon  gondolj  rá,  és  ő  egyengetni  fogja 
ösvényeidet!” (Péld 3:5-6)
      
             
                 Kereszti Roland
      református lelkipásztor

Vakáció

„Az aranytollú főjegyző”
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„ A nyelvünk azonban határtalan és szabad, korlátlan terület, ahol 
alkotni, játszani és táncolni lehet. Mindenki a képére formálhatja.”
(Kosztolányi Dezső)

2015. május 11-én, Óvodapedagógiai napon előadások és 
korreferátumok  hangzottak  el  óvodapedagógusainktól.  Téma:  Az 
anyanyelvi nevelés alapjai óvodában. 
Ennek összegzését osztjuk meg Önökkel. Az óvodai nevelés 
történetében az anyanyelvi nevelés területe minden időben 
kitüntetett helyet és szerepet kapott.  Az anyanyelv ápolása, 
az óvodapedagógusi beszéd-és viselkedésminta, a gyermekek 
beszédkedvének felkeltése, ébrentartása, a nyelvi fejlődés játékos 
keretek  közötti  megtámogatása  olyan  értékek  és  hagyományok, 
amelyek kiállják az idő próbáját. Mindemellett az anyanyelvi nevelés 
kivívott helyét és szerepét olyan hatások érték és érik folyamatosan, 
amelyek alapjaiban megváltoztatták a célját és funkcióját.
A mai családoknak egyre több információval, ingerrel kell 
együtt  élniük.  Ez  az  együttélés  zömében  vizuális  és/vagy  auditív 
együttélést  jelent,  mellőzve  a  hangos  beszédet. Adódik  a  kérdés, 
hogy  mit  jelent  a  vizuális  és/vagy  auditív  együttélés,  és  milyen 
következménnyel jár? A több információ, a több inger feldolgozása 
több időt feltételez. Ennek ellentmondani látszik, hogy nem éppen 
beszélgetős világban élünk. Keveset beszélgetünk, kevés időt 
szánunk gondolataink pontos, átgondolt megfogalmazására és 
kimondására, közlésére. 
Az aktív szókincs, amelyet a gyermek és felnőtt minden nap használ, 
megfakulni látszik, mennyisége, minősége nem kedvez a kifejező, 
árnyalt, választékos, igényes beszédnek. A passzív szókincs azokat a 
szavainkat tartalmazza, amelyeket értünk, de ritkán vagy egyáltalán 
nem  használunk.  A  gyermek  számára  az  információk,  ingerek 
feldolgozására nyújtott felnőtt-, családi minta sok esetben elbillen 
az úgynevezett audiovizuális nyelv javára, az aktív szókincs kárára. 
A passzív szókincs túlzott mértékben megelőzi az aktívat.
Ez  a  nyelvhasználati  gyakorlat  azzal  a  kedvezőtlen  hatással  és 
eredménnyel  jár,  hogy  a  gyermek  keveset  beszél. Az  őt  ért  képi- 
és hangi hatásokat mélyen elraktározza, és a feldolgozás fázisában 
nem  tudja,  vagy  nehezen  tudja,  előhívni,  hiszen  a  szókészlet,  a 
szóhasználat egyoldalúvá, „képivé”, „hangivá” vált. 
A  gyermek  csak  látja,  csak  hallja  a  világot,  és  a  világból  érkező 
információk, ingerek rendszerezése hiányos a megnövekedett 
passzív szókincs miatt. 
Az óvodai anyanyelvi nevelés során az óvodapedagógusnak 
mindezekkel  a  tényekkel  számolnia  kell,  és  hozzá  kell  segíteni  a 
gyermeket  az  ingerek  játék  útján  történő,  minél  változatosabb 
tevékenységekkel  megvalósuló  feldolgozásához,  a  világ  komplex 

befogadásához. 
A befogadás tevékenységei is folyamatosan bővülnek.
 Az anyanyelvi nevelés nem egyenlő az irodalmi neveléssel, ahogyan 
a  gyermek  fejlesztése  sem  szorítkozhat  csupán  kommunikációja 
fejlesztésére. 
Az  anyanyelvi-,  dramatikus-,  népi  játékok,  a  néptánc,  a  népzene, 
a népdal, a bábjáték, a külső világ tevékeny megismerése, a 
matematikai tartalmú tapasztalatok megszerzése, a vizuális nevelés, 
a zenei nevelés, a hagyományápolás, -őrzés, -teremtés és az 
irodalmi nevelés együttesen adják a megújuló anyanyelvi nevelés 
tartalmát  a  kompetencia  alapú  óvodai  programcsomag  elméleti 
alapvetései és témaajánlásai segítségével. Így válik az anyanyelvén 
szívesen beszélő óvodás gyermek anyanyelvét értő-, szerető-, ápoló 
kisiskolássá, felnőtté, bejárva az egészséges nyelvfejlődés sajátos, 
csak rá jellemző útját.
Ahhoz, hogy az óvodai nevelésen belül az anyanyelvi nevelés új 
szemléleti alapokra 
kerüljön, elsősorban az óvodapedagógusok körében, arra van 
szükség,  hogy  világosan  lássuk  nyelvünk  rendszerét,  nyelvünk 
sajátosságait. Az utóbbi magában hordozza a kreativitás lehetőségét 
is. Azt a nyelvi kreativitást, amelyet a gyermekek nagyon 
könnyedén, játékosan élnek meg. Mindannyian találkoztunk 
már  olyan  gyermeki  kérdésekkel,  amelyek  visszatükrözték  saját 
világukat. A gyermeki közlésvágy kibontása, fenntartása, az aktív 
szókincs gyarapítása, gazdagítása érdekében beszélgessünk sokat a 
gyermekekkel. 
Teremtsünk számukra olyan beszélő környezetet, olyan helyzeteket, 
ahol a kérdések, a beszélgetés természetes formái, módjai az 
információk, az ingerek feldolgozásának. 
Vegyük  figyelembe,  hogy  a  nyelvelsajátítás  melyik  fázisában,  a 
beszéd melyik mozzanatában, a beszédfejlődés meghatározott 
fejlődései  közötti  átmenet  melyik  állomásán  tart  a  gyermek.  A 
kompetens  óvodapedagógus  az  óvodai  nevelés  funkcióit  minden 
olyan helyzetben megvalósítja, amikor az anyanyelvi nevelés 
alapjait  és  alapelveit  érvényesíti.  Az  anyanyelv  áthatja  az  élet 
minden  mozzanatát,  az  óvodai  nevelés  teljes  folyamatában  jelen 
van, annak szerves része. A gyakori mondókázás, a mindennapos 
mesélés, az éneklés, a hagyományápoló tevékenységek, a néptánc 
gyakorlása  által  a  gyermek  intenzívebben  részesül  az  anyanyelv 
élményében. 
Az anyanyelv jel- és szabályrendszerét a gyermek az óvodában a 
játékos  tevékenységek,  a  munka,  a  tanulás,  a  társas  érintkezések 
során utánzás alapján sajátítja el.      
               Vajda Tiborné
         intézményvezető helyettes

Az anyanyelvi nevelés alapjai óvodában

Kinn voltunk az udvaron, amikor egy repülőgép jó nagy hanggal 
közeledett és húzta maga után a “csíkot”.Ádám felnézet és 
felkiáltott: Óóó jaj! Reped az ég!

Mici beteg. Kérdem tőle, Micikém, lázas vagy? Rázza a fejét: Nem, 
csak felemelkedésem van...

Kincső így figyelmeztet az összetört Túró Rudi láttán:
Anya, ez a Rudi romokban hever...

Sétálunk, hirtelen feltámad a szél, hűvös lesz. Mondom Annának, 
vegye fel a pulcsiját. Nem veszem, anya, szeretek szellőzni...!

A kisunokámat mindig arra tanítottam, hogy a legcsúnyabb dolog 
a  hazugság.  Míg  Budapesten  laktunk,  nem  volt  kutyánk. Amikor 
leköltöztünk vidékre, ott lett. Kedves kutya volt, de sokat ugatott. 

Kérdi a kisunokám:
-Nagyi, miért ugat ez a kutya?
-Így jelzi, fiam, hogy valaki jön.
Na,  fogja  erre  a  kicsi  sámliját,  kiviszi,  leül  a  kutyával  szemben. 
Figyel. Egyszer csak felháborodva bejön:
-Nagyi, ez a kutya hazudós. Ugat, de nem jön senki.

A kishúgom középsős volt az oviban, mikor leesett a mászókáról. 
Csúnyán beverte a száját, fel is szakadt, össze kellett varrni.Mikor 
a történtekről mesélt, kérdeztem tőle, hogy akkor az nagyon fájt és 
ugye sírtál is?Erre ő:- Nem, csak kikéredzkedtek a könnyeim!

Fanni (akkor volt 4 éves) a nővérem 40. szülinapján, amikor amúgy 
is roppant érzékeny hangulatban volt, egyszer csak odalépett hozzá, 
és  tapintatos  hangon  megszólalt:-  Nünü,  amikor  te  megszülettél, 
már kihaltak a dinoszauruszok?

Gyerekszáj
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Legnagyobb örömünkre a Ványai Ambrus 
Gimnáziumban egyre több érdekes és 
szórakoztató programban lehet részünk. A 
sport kedvelőinek kedvezett az áprilisban 
megrendezett XXIV. Nagykun Diák 
Sportviadal, ám az iskola vezetősége 
nem felejtkezett meg azokról a diákokról 
sem, akik inkább a humán tárgyakban 
érdekeltek. A Nagykun fáradalmai és 
izgalma  után  a  következő  hét  a  magyar 
nyelv iránt érdeklődő diákok tanóráit 
színesíttette. Április 29-én ellátogatott 
hozzánk az elismert nyelvészprofesszor 
Koltói Ádám, hogy egy óra keretei 
között  bemutassa  nekünk anyanyelvünk 
titkait.  Az előadáson meglepően sokan 
összegyűltünk és szájtátva  hallgattuk a 
döbbenetes történeteket a mindennapokban 
használt szavainkról.
  A  professzor  úr  hatalmas  hozzáértéssel 
és közvetlen személyiségével válogatta ki 
és mutatta be a fiatalság körében gyakran 
elhangzó kifejezéseket, rávilágítva, 

hogy  a  szavaknak,  sőt  a  toldalékoknak 
hangulata  és  ereje  is  van.  Még  ebben  a 
rohanó  világban  is  meg  kell  válogatnunk 
szavainkat.  (Összevetettünk  egy  19.  sz.-i 
udvarló levelet egy mai e-maillel…) 
Emellett megismerhettük a magyar 
sajtóipar legnagyobb hibáit is, heti- 
és napilapokból kivágott cikkekkel 
szemléletesebbé  téve  mit  tegyünk  és  mit 
ne,  amikor  fogalmazunk.  A  legtöbb  cím 
figyelemfelkeltésre tökéletes volt, ám 
teljesen eltért a cikk témájától, illetve 
tiszteletlen volt arra nézve. (Az egyik 
cikk címe, mely egy buszbalesetről 
szólt, így hangzott: „Repülj busszal!”) 
Kis segítséggel megtaláltunk olyan 
helyesírási hibákat, valamint helytelen 
szóhasználatot, amelyek felett máskor 
biztosan elsiklottunk volna. 
Az  előadás  végén  egy  szokatlan  verset 
elemeztünk  közösen,  visszacsatolva  arra, 
hogy  még  a  toldalékoknak  is  van  ereje! 
Igazán elgondolkodtató.

Rudnai Gábor: Toldalékok

-val, -vel?
-vá, -vé?
egy „t”,
két „t”.

Tétlen -andó, -endő,
jeltelen jelen,

-hoz, -hez, -höz hasonló,
-ban, -ben idegen.

Úgy gondolom, mindannyiunk  nevében 
mondhatom, hogy az előadás emlékezetes 
pillanatokat okozott, amelyekre még 
szükségünk lehet a sikeres tanulmányi 
előmenetelhez, valamint az élethez. 
Továbbá, biztos vagyok benne, hogy nagy 
segítséget nyújtott az akkor jelenlévő 
végzősöknek az érettségi feladatok 
megoldásához.

Horváth Noémi

Anyanyelvünk titkai

(Majdnem) Repültünk…

“Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, 
és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.”
Egy öreg indián találó mondásával indítom soraimat- a 
címválasztás  sem  véletlen  -,  mert  ha  azt  írom,  hogy  Curie 
Környezetvédelmi Megyei Verseny, sokan el sem olvasnák!
Pedig a környezetvédelemmel mindenkinek nap mint nap 
foglalkozni kell. Ezt tettük mi is, csak jobban beleástuk magunkat 
a témába.
A  Szolnoki  Műszaki  Szakközép-  és  Szakiskola  Pálfy  Vízügyi 
Tagintézménye  által  szervezett  vetélkedő  híre  a  Ványaiba  is 
eljutott. Nagy érdeklődéssel és izgalommal vágtunk bele a 

versenybe. A háromfordulós vetélkedőn magas pontszámot értünk 
el,  így  bejutottunk  a  megyei  versenyre  is.  Többféle  feladatot 
kellett megoldanunk: pl. hungarikumokat kellett felsorolni, 
ismerni,  a  szmoggal  kapcsolatosan  is  számot  kellett  adnunk 
tudásunkról,  valamint  gyakorlati  feladat  is  volt:  egy  kísérletet 
kellett  elvégeznünk.  Igyekeztünk  helyt  állni  a  küzdelemben, 
tudásunk szerint a legjobbat nyújtani.
Az eredményes felkészülés gyümölcse: megyei 3. helyezés.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Árvai Gabriella tanárnőnek a 
felkészítést!
        Monoki Gyöngyi és Szabó Katalin

Az öreg indián bölcsessége

2015.  május  8-án  a  9.  B  tanulmányi  kiránduláson  vett  részt  a 
Ferihegyi  repülőtéren.  Nagyon  élvezetes  volt  ez  számunkra  és 
kísérő tanárainknak is egyaránt. Ezen a napon lehetőségünk nyílt 
olyan helyekre is betekinteni, ahova egy átlagos ember nem mehet 
be, a futópályák közvetlen közelébe voltunk a repülőgépektől pár 
lépésnyire. 

Fokozott biztonsági ellenőrzés után bemehettünk a reptér 
területére,  ott egy fiatal  és nagyon tehetséges idegenvezető 
kísért  minket  tovább.  Lelkesen  avatott  be  bennünket  a  reptér 
„titokzatos”  világába,  így  rengeteg  információ  maradt  meg  az 
emlékezetünkben.  Láttunk  felszálló  és leszálló  repülőket,  és 
olyanokat,  amiket  az  útra  készítenek  fel. Mivel  közlekedési 
osztályról van szó, így nagyon érdekelt minket ez a kirándulás. 
Mielőtt  bementünk  volna  a  reptér  területére  bemehettünk  az 
AEROPARKBA  –  a  repülőgép  múzeumba,  ez  is  nagyon  nagy 
élmény  volt.  Rengeteg  régi  és  érdekes  dolgot  láttunk  ott,  s 
felmehettünk a repülőkre is. 

A 9/B nevében nagyon szépem köszönjük tanárainknak, igazgató 
úrnak, hogy lehetőségünk volt egy ilyen élmény dús, hasznos és 
tanulságos kiránduláson részt venni!       Gombás József
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Tisztelt Szerkesztő Úr!

Egy közéredekű jelenségre szeretném felhívni a figyelmüket. Arra 
hogy a Túrkevei Szociális Szolgáltató (Családsegítő) a nyugdíjas, 
idős rászorulókat milyen módon segíti.
Sokan a Családsegítőn keresztül kérjük az ebédet, mert egy kicsit 
olcsóbb volt, mint a vendéglőkben. Kerékpáros asszonyok hordták 
ki éveken kereszül, akikhez hozzászoktunk, megszerettük őket. 
De  sajnos  erről  sokunknak  le  kell  mondani,  kénytelenek  leszünk 
onnan kérni a szolgáltatást, ahol lényegesen olcsóbb, ha nem tudjuk 
ellátni magunkat.
Jelenleg  a  szociális  étkezés  ára  650  Ft  naponta. A  vendéglőkben 
480-500  Ft.  Egy  hónap  alatt  majd  5000  Ft  az  árkülönbség,  ami 
nekünk,  kisnyugdíjasoknak  nagyon  sok.  A  nyugdíjunk  fele  az 
étkezésre megy el, a másik fele meg a gyógyszerekre. 
Emlékszem rá évekkel ezelőtt, aki minimális nyugdíjjal rendelkezett, 
ingyen kapta az ebédet.
Olvasni még mi is tudunk, a hirdetésekből értesülünk az aktuális 
menü árakról. Ha június 1-től még feljebb megy a szolgáltatás ára, 
azt már nem fogjuk bírni. (…)
Sajnáljuk az ebédhordó asszonyokat is, mert így az ő munkájuk is 
fölösleges lesz.
                Tisztelettel: Egy magányos nyugdíjas

Kedves Magányos Nyugdíjas!  

  Szeretnék  Önnek  a  Berettyó-Körös  Többcélú  Társulás  Szociális 
Szolgáltató  Központjának  nevében  válaszolni.  Elsőként  is  engedje 
meg, hogy megköszönjem, szolgáltatásunk igénybe vételét. Remélem, 
hogy meg volt elégedve az általunk nyújtott szolgáltatással, s valóban 
a munkatársaink kedvessége, szeretette hiányzik, hiányozni fog, ha 
már nem Intézményünknél veszi igénybe az étkezést.
Nem  kioktatásként  írom,  de  Ön  nem  a  Családsegítő  Szolgálatnál 
vette igénybe az étkeztetést, ( bár egy iroda áll rendelkezésre a két 
szolgáltatásnak)  mivel  ilyen  fajta  ellátást  a    „Családsegítő”  nem 
nyújt, de egyéb szolgáltatásokat igen, mint családsegítés – szociális, 
életvezetési  és  mentálhigiéénés  tanácsadás,  anyagi  nehézségekkel 
küzdők számára a pénzbeli ellátásokhoz, továbbá a szociális 

ellátásokhoz való hozzájutás segítése, a családban jelentkező 
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának segítése, 
krónikus  betegek,  adóságterhekkel  küzdők,  szociálisan  rászoruló 
illetve egyéb más okból rászoruló személyek számára tanácsadás.

A Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott házi segítségnyújtás és 
szociális étkeztetés még mai is szociális, hiszen a térítési díj összege 
az igénylő jövedelmétől függ.  Ha Önnek alacsony a nyugdíja, akkor 
a térítési díj összege is alacsony, mivel a személyi térítési díj nem 
haladhatja  meg  az  igénylő  jövedelmének,  étkezés esetén a 30%-
át, házi segítségnyújtás esetén a 25%-át, ha mindkettőt igénybe 
veszi, akkor pedig a jövedelmének a 25%-át.

Házi segítségnyújtás területén segítséget tudunk nyújtani 
gondozottjainknak a gondozási-ápolási feladatok elvégzésében, 
mint  fürdetés,  étkeztetés,  öltözködés,  vagy  bevásárlás,  ügyintézés, 
gyógyszeríratás, kiváltás, gyógyszeradagolás stb.
Vannak szolgáltatások melyek teljesen ingyenesen vehetők 
igénybe ügyfeleink számára.
Láthatja, hogy segítségnyújtásunk sok területre kiterjed, 
gondozottjaink legnagyobb megelégedésére.

  Amiben  Önnek  igaza  van,  hogy  sajnos,  Túrkevén  nem  egyedüli 
szolgáltatóként  vagyunk  jelen,  akik  szociális  étkeztetést  nyújtunk, 
hanem megjelent egy olyan szolgáltató, aki olcsóbban tudja 
biztosítani az étkeztetést. De biztosak lehetünk-e abban, hogy akár 
az Ő árai vagy más szolgáltató ára nem változik meg egyik napról a 
másikra?
 Intézményünk árai nem változnak , ugyanis évente egyszer van arra 
lehetőségünk  -  amennyiben  szükséges-  hogy  árat  emeljünk.  Eddig 
sem és ezután sem szeretnénk, ha Ön illetve ügyfeleink számára ez 
jelentős fizetési tehernövekedést jelentene. 

Kérném Önt ismeretlenül is, ha bármiben tudok segíteni, 
keressen személyesen!

Köszönöm, hogy elolvasta levelemet! Remélem, hogy nem 
veszítette el bizalmát Intézményünk iránt

      Tisztelettel: Kádár Anikó, intézményvezető helyettes

A hónap levele

f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt  Olvasóink!  Az  elmúlt  időszakban  az 
alábbi  tűzoltói  segítséget,  illetve  beavatkozást 
igénylő  események  történtek  településünkön.  
Április 24-én az önkormányzat kérésére a 
Kisújszállási  úton  lévő  oszlopra  segítettünk  a 
Juhászfesztivált hirdető molinót kihelyezni. 
Április  27-én  az  esti  órákban  jelzés  érkezett 
miszerint a viharos időjárás következtében 
a Kuncsorbai országút mentén az úttestre 
nagyméretű  faágak  estek  le  melyek  forgalmi 
akadályt képeztek. Az egység a helyszínre 
vonulás után az akadályt elhárította, a 
veszélyhelyzetet megszüntette, az utat 
a forgalomnak átadta. Április 28-án az 
újonnan felszerelt állomány tagjai sikeres 
kisgépkezelői vizsgát tettek a szolnoki 
Hivatásos Tűzoltóságon, melyhez ezúton 
is gratulálok. Április 30-án a Strandfürdő 
területén segédkezett egységünk a Családi 
Majális  előkészületeiben,  ezt  követően  Május 
elsején a rendezvény biztosításában vettünk 
részt.    Május  2-án  két  fővel  Pilisszentivánra 
távoztunk az ott megrendezett Országos 
Tűzoltónapra,  ahol  Vékony  Zoltán  pkh.  Gróf 
Széchenyi Ödön emlékplakettet vehetett át, 
Tűzvédelem területén nyújtott kiemelkedő 
munkájáért. Ezúton szeretném megragadni 

az alkalmat, hogy megköszönjem eddigi 
munkáját, valamint engedjék meg, hogy 
gratuláljak magam, és kollégáim nevében.  
Május 3-án egységünk a helyi Katolikus 
templomban a Tűzoltóságunknak felajánlott 
szentmisén vett részt, ahol megszentelésre 
került a laktanyánk falait már korábban 
díszítő,  Kelemen  Kata  festőnő  által  készített, 
és ajándékozott Szent Flórián festmény, 
melyet ezúton is köszönünk. Ezt követően 
Kurgyis  János  nyugalmazott  tűzoltó  ezredes 
Franciaországból származó ruhákat, használati 
tárgyakat  adott  át  ünnepélyes  keretek  között. 
Május  6-án  az  egyik  helyi  méhész  kérésére 
egy elszabadult méhcsalád befogásában 
segédkeztünk. Május 14-én a délutáni órákban 
ismét  jelzés  érkezett  laktanyánkba,  miszerint 
a Kinizsi út egyik ingatlanában tűzjelző 
készülék működésbe lépett. Utóbb kiderült, 
a  készülék  tévesen  riasztott.  Május  16-17-én 
került  sor  városunkban  immár  a  XVII.  Kevi 
Juhászfesztivál megrendezése, ahol egységünk 
mind  a  két  napon  biztosította  a  főzés  ideje 
alatt a helyszínt, valamint az esti tűzijáték 
balesetmentes  lebonyolítását.  Május  23-24-én 
a Győrffy tanyában megrendezett Díjugrató 
és  Fogathajtó  verseny  biztosítására  kérték  fel 

tűzoltóságunkat, melyen az előző évekhez 
hasonlóan segédkeztünk, és biztosítottuk 
a rendezvény sikeres lebonyolítását. A 
versenyzőknek további sikereket kívánunk! 
Május 27-én Karcagon a Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei Tűzoltó  Szakmai Vetélkedőn 
vettünk részt, ahol derekasan helytálltunk 
felvéve a kesztyűt a hivatásos állománnyal 
szemben.   A  lombfakadás  ellenére  végeztünk 
veszélyes fák kivágását gallyazását, többek 
közt: Kisér utca, Zrínyi utca,  Afit területe, 
Széchenyi utca, és Munkácsi utcán. 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
favágást,  gallyazást  legközelebb  csak  az  őszi 
időszakban tudunk vállalni. Természetesen 
kivétel, ha a fa veszélyhelyzetet idéz elő. 
A jó idő beköszöntével megjelentek a 
darazsak, méhek. Amennyiben azok a 
lakosságot veszélyeztetik, az előző évekhez 
hasonlóan, kérhetik tűzoltóink segítségét!  A 
beavatkozás díjmentes szolgáltatás, az ingatlan 
tulajdonosának az irtáshoz szükséges darázsirtó 
sprayt kell megvásárolnia.
Elérhetőségeink: 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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Alapítványunk tevékenysége: oktatás, 
nevelés, kulturális tevékenység.
Jellemző mérlegadatok
-közhasznú tevékenység bevétele: 
19.898 eFt
-befektetett eszközök: - Ft
-saját tőke: 563 eFt
-közhasznú tevékenység eredménye:  
472 eFt
Eredmény levezetése:
-tevékenység összes bevétele: 19.898 eFt
Bevételek részletezve:
-központi költségvetetés: 19.378 eFt
-önkormányzat: 40 eFt
-egyéb bevétel: 1.822 eFt
-adományok: 23 eFt
-APEH 1%-os jóváírás: 196 eFt
-pályázati támogatás: - Ft
-kapott kamat: - Ft

-közhasznú tevékenység bevétele: 60 eFt
-tevékenység összes ráfordítása: 
20.370 eFt
Ráfordítások részletezve:
-készpénz kiadás: 20.370 eFt
-értékcsökkenés: - Ft
-tárgyi eszköz: - Ft
Pénzügyi eredmény: - Ft
(2013-ban 31 eFt)

Alapítványunk saját vagyona:
-tárgyi eszközök nettó értéke: - Ft
-értékpapír: - Ft
-pénzeszközök: 555 eFt

A magánszemélyek által felajánlott 1 %-os 
SZJA 196 eFt, amely összeget a zeneiskola 
működésére használtunk fel.
       A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma

A Túrkevéért Alapítvány
2014. évi közhasznúsági jelentése

Új rovatot indítunk útjára, Múlt-kor 
címmel, melyben túrkevei sajtótörténeti 
kordokumentumokat tárunk olvasóink elé. 
124 évvel ezelőtt indult útjára a nyomtatott 
sajtó városunkban. A XX. század 
társadalmi változásai közepette is biztos 
pont volt a közösség életében. A következő 
hónapokban egy igazán mozgalmas időszak 
írásait vesszük elő újra. A rendszerváltozás 
és  az  első  szabad  választások,  valamint 
az első képviselő-testület munkássága 
is előkerül. A válogatás célja nem a 
nosztalgia. Esetenként tükröt tarthatunk 
vele megunk elé. Az egykori cikkek, 
mindenféle manipuláció és változtatás 
nélkül kerülnek ismét az újságba. Elsőként 
az 1989-ben újrainduló lapból jöjjön egy 
átfogó történelmi áttekintés. Kellemes 
múltidézést!
                          Finta Zoltán, főszerkesztő

A túrkevei 
sajtó régen

Közel  száz  éve,  1891-ben  jelent  meg  az 
első túrkevei újság hetilapként „Túrkeve” 
címmel. A kor kívánalma volt ez. A 
felgyorsuló  tőkés  fejlődés  igénye  hozta 
magával a vidéki lapok százainak az 
alapítását. A  nyomdatechnika  megújulása 
és a polgáriasodás nyomán megnőtt 
olvasótábor olyan lehetőségeket nyitott 
a  magyar  lapvállalkozások  előtt,  melyek 
új korszakot indítottak a magyar sajtó 
történetében. Egy kimutatás szerint 1906-
ban Magyarországon 1878 lap jelent meg, 
75 százalékkal több, mintegy fél évtizeddel 
előbb.  A  gazdasági,  politikai,  kultúrális 
életkívánalmai hozták létreTúrkevén és 
a  környező  városokban  is  a  XIX.  század 
végén az első újságokat.
Ezen lapok színvonala természetesen 
egyenetlen volt, nem mérhető az 
országos lapok mércéjével, mégis 
igen jelentős szerepük volt a helység 
lakóinak tájékoztatásában, a nyilvánosság 
megteremtésében, a közügyekbe való 
bevonásában. A „Túrkeve” is vállalta ezt a 
szerepet és becsülettel meg is felelt ennek.
Akkor volt a legszínvonalasabb  a lap, 
amikor  a  polgári  iskola  első  igazgatója, 
Farkas  Imre  szerkesztette  1908  és  1913 
között. „Végre valahára van e városnak is 
európai  színvonalon  álló  hetilapja”  –írja 
lelkendezve  az  országszerte  ismert  kevi 
író, Kupa Árpád.
Az újság minden vasárnap jelent meg, tehát 
egy évben 52 számot adtak közre. Ezekben 
az elmaradhatatlan  vezércikk mindig a 
város életét érintő aktuális kérdésekről 

MÚLT-KOR
szólt. (A kevi erkölcsökről, a tanyai 
iskolákról, a polgári iskoláról, a túrkevei-
kisújszállási vasútvonal építésének 
sürgetéséről,  a  helyi  munkásság  életéről, 
az egyházi életről stb.) Nem kíméli a 
szerkesztő  a  helyi  hatalmasságokat  sem, 
bátran  kiáll  az  igaznak  vélt  ügy  mellett. 
„A  mi  közéletünk  is  nagyon  beteg.  Ha 
igazságosak akarunk lenni, meg kall 
hogy  lássuk  abban  a  léha  pöffeszkedést, 
az önérdek hajhászását,  az irigykedést, 
a gyűlöletet, az erőszakosságot, az 
erkölcstelenséget, a vallástudatlanságot, 
a gyenge elnyomását, a tudatlan 
kizsákmányolását, a szívtelen és lelketlen 
demagógok  szájhősködését,  -  és  ki  tudná 
elszámlálni  azt  a  tengersok  bajt,  amely 
közöttünk buján tenyész és útját állja  
atisztes haladásnak.”
A  lap  kötelességének  tartja,  hogy  ezekre 
felhívja a figyelmet, és orvoslásuknak 
útját keresse a városban. (Úgy gondolom 
a  most  induló  városi  újság  mindezeket 
a nemes szándékú célokat, igaz hogy 
más körülmények között, de magára 
vállalhatja.)  A „Túrkeve” Tárca rovata 
1-2 verset, novellát, leírást, levelet, 
történelmi témájú visszaemlékezést 
tartalmazott. A Hírek c. rovat adott 
tájékoztatást a város mindennapi életéről. 
Néhány cím felsorolása is jelzi ennek 
sokszínűségét: Beállott a farsang, Előadás 
az ipartestületben, Sárosak és piszkosak a 
járdák, Építik a Soós-kutat, A korcsmázás 
vége, Az anyakönyvből stb. Külön 
helyet  kapott  az  Irodalom  és  művészet, 
amely  felhívta  a  figyelmet  a  megjelenő 
könyvekre, a helyi kiadványokra, kritikát 

adott a városban megjelenő színtársulatok 
előadásáról  stb.  A lap utolsó negyedik 
oldalán hirdetményeket olvashatott az igen 
tisztelt olvasó.
A  „Túrkeve”  utolsó  száma  1919.  április 
27-én, a proletárdiktatúra túrkevei 
végnapjainak idején jelent meg.
A Horthy-rendszer időszakában is volt 
nyomtatott sajtóterméke városunknak. 
„Mezőtúr  és  Túrkeve”  néven1922-1924-
ig  jelent  meg,  majd  két  lap  is  napvilágot 
látott „Túrkevei Hírlap” és „Túrkevei 
Újság” címmel. Mindkettőt Daróczy Antal 
nyomdájában nyomták.
E lapokban nem hivatalos újságírók, 
ahanem  jó tollú túrkeveiek  fejtették  ki 
álláspontjukat  a  város  közösségét  érintő 
kérdésekben. Többségük írói álnéven 
jelentette  meg  cikkét.  /  Robotos  =Laskai 
Mihály, Vénkrónikás = Szabadffy 
Elek,  Patrióta  =  Vad  Mihály,  Gazdász  = 
Hagymásy Sándor, Figyelő = Erdei Sándor 
stb./
A  „Túrkevei  Hírlap”  utolsó  száma  1944. 
október 1-én jelent meg Cziriák Géza 
szerkesztésében. (A másik kevi lapot 
már korábban megszűntette a fasiszta 
sajtótörvény)
Úgy gondolom, hogy a leírtak is bizonyítják, 
a város régi sajtója kulturális örökségünk, 
hagyományunk,  amelyet  vállalhatunk.  A 
most  induló  „Túrkeve”  c.  lapnak  át  kell 
vennie mindazt a régi újságokból, ami segít 
a szülőföld, a lakóhely megismerésében, a 
haladó  örökségek  megőrzésében,  és  ami 
előremutató, nemes szándékú, a város 
közösségének értéket jelent.
                                   Szikár (1989. július)
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2015. JÚNIUSPályázatok, közügyek

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Mediaworks Regionális Kiadó Kft. 
közös pályázatot hirdet általános iskolák felső tagozatos tanulói és 
középiskolás diákok részére:

„Családom élő emlékezete – legyél az őseid krónikása”  
- címmel.

A Te családodban is lehetnek legendák!

A pályázat célja,hogy:
• egy izgalmas kaland részese lehess
• jobban megismerhesd nagyszüleid és családod történetét
• őseid értékei ne vesszenek el
• felfedezhesd mitől különleges, egyedi a Te családod

Hogyan kezdhetsz hozzá pályázati munkád elkészítéséhez?

Van néhány javaslatunk , amelyek nem követelmények, de 
segítségükkel érdekes és sikeres pályamunkát készíthetsz.

Beszélgess szüleiddel, felmenőiddel, tegyél fel kérdéseket a 
családodról.
Nézegesd,  gyűjtsd  össze  őseid  fotóit,  régi  dokumentumait,  lásd  el 
rövid leírással, feliratozással.
Készíts egyszerű családfát a mellékelt minta alapján családtagjaidról 
és közeli/távolabbi rokonaidról.
Rendszerezd és foglald össze a felkutatott információkat.

A pályázat feltételei:
Regisztrálj az Aba-Novák Agóra honlapján: www.agoraszolnok.
hu weboldalon.
A regisztrációt követően letöltheted a szükséges segédanyagokat, 
dokumentumokat és a szülői/gondviselői hozzájáruló 
nyilatkozatot.

A pályázók köre:
Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő vagy a megyéhez kötődő 
személyek
Beadási határidő:
Postára adási határidő: 2015. szeptember 21. (hétfő) 
A pályázatokat postai úton a „Családom élő emlékezete – legyél az 
őseid krónikása”  pályázati címet feltüntetve, az Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központ címére (5000, Szolnok, Hild J. tér 1.) küldheted 
be.
Kapcsolattartónk  Pálinkás Csaba 
(telefonszám: 06/56-514-569, email cím: palinkas.csaba@ankk.hu), 
akihez bizalommal fordulhatsz kérdéseiddel.

Az értékelés menete, a verseny díjazása

A szakmai zsűri bírálati szempontjai:
Olyan írásos, képes anyagot várunk Tőled, amely szemléletesen, 
részletesen és információban gazdagon, lehetőleg minél 
több  családi  fotóval  mutatja  be  családod  történetét,  érdekes 
egyéniségeit, eseményeit.
A  munka  során  nélkülözhetetlen  a  közös  beszélgetés,  együtt 
gondolkodás  a  családoddal,  rokonaiddal,  de  fontos  szempont, 
hogy a pályamunkát önállóan készítsd el!

Terjedelmi korlát nincs, de az indokolatlan, a témához nem 
kapcsolódó kitérők hátrányt jelentenek. Nem kötelező, de a tágabb 
lehetőséget  biztosító  számítógépes  feldolgozás  esetében  célszerű 
CD/DVD-re kiírt formában is beadnod az elkészült anyagot.

Eredményhirdetés és díjátadás:
Időpont: 2015. december 11. 
Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, Szolnok Hild J.  tér 1.

Pályázati felhívás

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 
TÁMOGATÁSÁT.
NAGY ISTVÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
5420 TÚRKEVE, JÓZSEF ATTILA U. 6.

NAGY ISTVÁN E.V. VENDÉGLÁTÓIPARI 
EGYSÉGÉBEN KÉT FŐ PÁLYAKEZDŐ 
ALKALMAZÁSA A GYAKORNOKI PROGRAM 
KERETÉBEN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 
3,50 MILLIÓ FORINT
TÁMOP-2.3.4A-13/1-2014-0592

Az  eredményhirdetés  határidejét  a  beérkezett  pályázatok  számától 
függően módosíthatjuk, melyről a pályázókat értesítjük.  
A  versenyt  két  korosztályban  hirdetjük  meg:  általános  iskola  felső 
tagozat és középiskola.
Korosztályonként a három legjobb pályaművet díjazzuk.

Nyeremények: (korosztályonként)
1-1 db családi élmény hétvége
1-1 db családi fotó készítése
1-1 db könyvutalvány

Segédanyagok (pályázati felhívás melléklete):
A  pályamunkád  mellé  szükséges  csatolnod  egy  szülői-gondviselői 
hozzájárulást annak érdekében, hogy a legértékesebb pályamunkákat 
digitális  formában  megőrizhessük,  azokat  publikálhassuk. A  szülői 
hozzájárulás letölthető az www.agoraszolnok.hu weboldalról.

Készíts listát mellékleteidről (fényképekről, dokumentumokról), 
hogy könnyebben követhető legyen miből, mennyit adtál le a 
pályázatodhoz.

Országos kispályás labdarúgó torna 2015. június 13-án. 

Helye: Ványai Ambrus Gim., Inf. és Közl.gép. Szki.

Nevezési határidő: 2015. június 6. 

Információ: Csajbók Ferenc 
06/30/286-6474, 06/56/361-929, apaatok@freemail.hu

XXI. Munkás kupa

 ♫ Az Egressy Béni Zeneiskola ♫

Tanévzáró ünnepségét
2015. június 11-én, csütörtökön

17:00 órai kezdettel tartja.
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A tüdőszűrés városunkban 2015. június 16-tól (kedd) július 
24-ig (péntek) tart.
Helyszíne: Korda Sándor Színházterem (Mozi) Széchenyi u. 29.

Szűrési idő:
Hétfő: 12:00 - 17:00 óra
Kedd: 8:00 - 13:00 óra

Szerda: 12:00 - 17:00 óra
Csütörtök: 8: 00 - 13:00 óra

Péntek: 8:00 - 13:00 óra

Az UTOLSÓ szűrési napon : 
2015. július 24.-én (péntek) 8:00 órától 12:00-óráig!

Fontos tudnivalók:
• A szűrés nem kötelező.
• A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, évi egy 
alkalommal ingyenesenvehetik igénybe. 
• A 40 év alatti lakosok részére a szűrés orvosi beutalóval 
(foglalkozás-egészségügyi szakorvosi, iskolaorvosi) vehető 
igénybe és térítésköteles (1700 Ft). 
•  A  14-18 év közöttiek  szűréséhez  írásos szülői/törvényes 
képviselői beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges.
• Betegbiztosítási kártya (TAJ-kártya), és lakcímkártya 
bemutatása szükséges a szűrés elvégzéséhez!
•  A  szűrés  díját  csekken  kell  befizetni  a  szűrés  előtt.  Csekk 
beutaló ellenében a szűrés helyén átvehető. A szűrésről számla 
kérhető. 
• Kérésre az eredményt megcímzett és bélyeggel ellátott boríték 
leadásával postázzák. 
          Dr. Rácz Kálmán jegyző

Május többször is mozgósította a kevieket. Először negyedikén 
és ötödikén Túr (t)- keve. Lomtalanítás. Már harmadikán 
vasárnap megjelentek a felesleges holmik az utak mentén és még 
nyolcadikán, pénteken ott éktelenkedtek. Tóni bácsi „ne csinálj 
magadnak  egy  dologból  kettőt”intése  ellenére  lomtalanítottam. 
Volt mit kirakni mivel sok mindent őriztem azzal a gondolattal, 
hogy majd jó lesz még valamire. Amit az egyik kevi kirakott az 
még  a  másiknak  értéket  jelentett  és  magával  vitte.  „Aki  keres, 
talál.”  Tóni  bácsi  igazságával  így  szembesültem  folyamatosan 
széttúrták az áttekinthető módon kihelyezett lomot. A maradványt 
újra és újra visszarendeztem. Vitték a nagy szőnyeget, amit a kerti 
medence alá raktunk. Semmi urizálás az ilyen gyermek egynyári 
tüdővel  felfújható  alatt  volt.  Keviesen  „hót  koszos”,  de  vitték. 
A  foszlott  boldog  legénykori  szőnyeget  is.  Jött  a  fémgyűjtő  az 
is felforgatta a kincseket. Jött a papírgyűjtő, aki a papírdobozok 
megszerzésé érdekében borított mindent. A festékgyűjtő sem volt 
finomabb  vitte  a  beszáradt  festéket  és  az  ugyanilyen  ecseteket. 
„Ahová  nem  tettél  ne  keress”.  Naponta  rendet  raktam  azt  is 
észlelve,  hogy időnként  szaporodott  a  lerakat,  gondolom  az 
utcabeliek tettek hozzá egy- egy értéket. Végül az elszállítással 
hivatalosan megbízott képzett munkás tette fel a pontot az i-re. 
„Végén csattan az ostor”.16 éven keresztül őriztem egy szögletes 
üveglámpaburát a nyolcvanas évek elejéről, folyosókra szereltek 
ilyet. Gusztustalanul nézett ki, de az anyag biztosan benne volt. 
Dolgozónk ezt ejtette el repültek a darabok. A fűbe, amit nyírok 
rendszeresen a műúton ahol én is közlekedek jó nagy területen 
mindenhol balesetveszélyes üvegszilánkok hevertek. Mit 
tehettem megint rendezkedtem. Legközelebbi lomtalanításkor az 
éj leple alatt más elé rakodok vagy egyenesen a Városgondnokság 
udvarába borítok. Tisztelt háziorvosom mérőskáláját kölcsönözve 
a lomtalanítás lebonyolítását a tízes skálán erős 4,2-re értékelem.

Másodszor a kúltúr-keve szólított. A XVII. Juhász Fesztivál. Több 
kevi is jöhetett volna, hiszen a rendezvény ingyenes és mindenki 
találhatott  érdeklődésének  megfelelő  programot.  Van,  aki  azt 
mondja Balázs Pált nem szombat esti zárásra hívta volna. Ez is egy 
vélemény. Én is tovább kapcsolok a televízión, ha feltűnik a Pál.  
Mindenkinek van olyan ismerőse, aki nem mozdult ki otthonról 
mondván „majd csinálok én fesztivált itthon”. A 3+2 zenekar, akik 
tudói  az  ósdi  slágereknek  különös  jelenség.  Kossuth  díj  kizárt. 
Aki viszont ’84-’87 környékén volt fiatal vagy éppen katona is, 
kíváncsi rájuk. Mint én. Abban az időben kikerülhetetlenek voltak 
a csapból is a „kicsiny falum…” a „kiscsónakom leng…” folyt. A 
kevi közönség együtt énekelt. Drága a kürtős kalács, és a vurstli, 
ez  igaz.  Étkezzünk  otthon,  hozzunk,  hazait  csak  ne  maradjunk 
otthon. Annyi  élményt  lehet  gyűjteni,  hogy  kétheti  beszélgetés 
témája alapozható meg. A legjobban egy nem tervezhető jelenet 
érintett meg. A műsorvezető művészünk kevi fiúnk édesapjának 
fia  iránti  büszkesége.  Tudják,  az  anyukák  kicsit  sírdogálnak, 
szipognak a színpadra termett „kisfiuk” láttán. Az apának azért 
nem  ilyen  egyszerű.  A  büszkéség  kifejezésére  gitárt  ragadott, 
és  amikor  feloldódott  a  fiának  játszott.  Remélem  a  gyermek  is 
észlelte  ezt.  Otthon  maradt  vagy  legalábbis  nem  találkoztam 
az  erőszakos  pofátlan  bohóccal,  aki  kihasználta  a  kisgyerekes 
szülők  figyelmetlenségét  és  sok  százért  csavart  léggömbkutyát 
nyomott  a  csillogó  szemű  gyerek  kezébe. A  ligeti  nagysátorba 
szilárd  padozatot  telepített  a rendezőség.  Tanultak  a tavalyi 
káoszból, amikor több mint 2000 embert vezényeltek a szalmás 
latyakba. Oda figyelhettek volna a bejövő utak környezetére sok 
helyen derékig érő fű éktelenkedett. A keresztgödörnél felállított 
szalmabábúk  helyét  lekaszálták  mellette  meghagyva  a  magas 
füvet. A fesztivál után hétfőn és kedden alig késve rendbe rakták 
az utakat a  közmunkások lekaszálták.  Apropó szalmabábúk. 
Ezeket  tavaly  leborította  valami  erős,  (nem  a  szél)  így  történt 

ez most is.  A garázdánk következetes  konok kun. Látszik, 
hogy nem politikus. Leborította a múltkor is és most is, sőt ha 
itthon  lesz  jövőre  is. A  fesztivált  az  orvosi  skálát  elővéve  erős 
szubjektivitással 8,3-re értékelem.
Harmadjára  a  Györffy  tanya  hívta  a  kevieket  lovasversenyre. 
Jobban mondva korábban Gyuri barátom kisbíróként lovas 
fogaton érkezve éles hangú dobjával hirdetve itt-ott az eseményt. 
Hitelesebb lett volna a szikár bírónk, ha sörpocakja van. 23-án 
délelőtt a kitartó eső miatt a versenyzők és hozzátartozói tartottak 
ki. Az érdeklődők száma alig haladta meg a fehérhollókét. Délután 
ragyogott  a  nap.  Ha  valaki  a  Györffy  tanyát  műúton  akarta 
megközelíteni jobb, ha azt gyalog tette vagy vár az öt találatra 
és  terepjáró  gépkocsit  vásárolt.  Minősíthetetlen  a  Lovarda  utca 
útteste. A környező földutak jobb állapotban vannak. Csoda, hogy 
az  ott  lakók  még  nem  kezdtek  éhségsztrájkba  kikényszerítve 
a  javítást.  Vasárnap  folytatódott  a  verseny  a  fogatosokkal,  az 
időjárásnak köszönhetően jelentős számú érdeklődővel. A 
versenyzők  sutba  vágták  a  hétköznapi  zsíros  kalapjukat  fel  az 
újat, és nosza rajta. A lovak a lószerszámok és a kocsik ragyogtak. 
Látványos  verseny  bonyolítottak. Volt,  aki  időnként  nem  tudta, 
hogy hol jár döntött borított a pályán. Így színesítette a küzdelmet. 
A  verseny  különös  alakja  volt  középen  a  pályakarbantartó,  aki 
jobb ball kézzel folyamatosan adagolva rágta majd köpte a magot. 
Akkor is, amikor keresztbe rakott lábbal negyvenöt fokos szögben 
támaszkodott a zászlórúdnak és elszáguldott egy-egy fogat.

Darvasi Róbert

Túr-kevi

TÜDŐSZŰRÉS
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, és a csalódottságukna hangot 
adó  kisgyermekes  szülőket,  hogy  az  újszülött  gyermekekről 
csak úgy tudunk képet közölni az újságban, ha a kedves szülők 
eljuttatják hozzánk a szükséges adatokat.
Továbbra is várjuk a gyermemkek képeit az 
ujsagturkeve@gmail.com  e-mail  címre,  vagy  személyesen  a 
Túrkeve újság szerkesztőségébe!
Köszönjük!

Újszülöttek 

Szeretettel meghívunk minden túrkevei lakost 2015. június 6-án 
a  Forfa  környékén  a  HUMUSZ  és  a  Giligán  Egyesület  által 
szervezendő garázsvásárra!
Bővebb információ: info@giligan.hu, 
vagy a facebook oldalunkon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Garázsvásár

Eladó ház
Két és fél szobás, gázfűtéses ház, 
bútorozottan, nagy hátsó udvarral, 

városközponthoz közel (Szénási utca 12.), 
egészségügyi okokból sürgősen eladó!

Érdeklődni: 06/30/496-4662

Fizetett hirdetés

Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Iroda:  5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. 
(volt TSZ iroda, az orvosi rendelővel szemben)

Új épület, I. emelet 9. ajtó. 

Az alábbi tevékenységi körökben állok a Tisztelt 
Ügyfelek rendelkezésére:
- polgári, munkajogi, családjogi és válóperek
- elektronikus cégalapítás és                            
változásbejegyzés
- cégek peres és peren kívüli jogi képviselete
- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási     
eljárásban képviselet
- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Telefonszám: 06-70/456-4204

Fizetett hirdetés

Dr. Vajda István
(Helyettesíti: Dr. Oláh Gyöngyi)

06.08.-06.21.
07.06.-07.19.
08.03.-08.16.

Dr. Oláh Gyöngyi
(Helyettesíti: Dr. Vajda István)

06.01.-06.07.
06.22.-07.05.
07.20.-08.02.
08.17.-08.30.

Dr. Forvith Péter
(Helyettesíti: Dr. Kun Elemér)

06.08.-06.21.
07.06.-07.12.
07.20.-07.26.
08.01.-08.16.

Dr. Kun Elemér
(Helyettesíti: Dr. Forvith Péter)

06.01.-06.07.
06.22.-07.05.
07.13.-07.19.
07.27.-08.02.
08.17.-08.31.

Háziorvosok nyári szabadsága

A tervezett szabadság időpontjának esetleges változásáról a rendelő ajtaján lévő kiírásból tájékozódhatnak.

Kedves fürdőző túrkeveiek!
Túrkevei lakóhellyel rendelkező vendégeink május 1-től 
kedvezményes jegyekkel vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait, 
így a szabadtéri medencék és fedett élményfürdő szolgáltatásait 
is.
Érvényes belépővel rendelkező vendégeink továbbra is díjmentesen 
használhatják a szaunákat, a sószobát, és a gőzkabint, valamint a 
kisgyermekes családok gyermekei a játszóházat, mozogni vágyók 
a sportpályáinkat; a teniszpályát és homokfocipályát is.

Kedvezményes, egész napra érvényes jegyek
Túrkevei állandó lakos, felnőtt jegy 900 Ft
Túrkevei állandó lakos, diák, nyugdíjas jegy 700 Ft

Kedvezményes délutáni jegyek, melyek 15 óra után válthatók
Túrkevei állandó lakos, felnőtt jegy 700 Ft
Túrkevei állandó lakos, diák, nyugdíjas jegy 550 Ft
Általános belépő 18 órától 600 Ft
6 éves kor alatt a belépés ingyenes!
A kedvezményes jegyek kizárólag érvényes túrkevei lakóhelyet 
tartalmazó lakcímkártya felmutatásával válthatók.
Mindenkit szeretettel várunk és bízunk abban, hogy a 
túrkeveieknek szánt kedvezményes jegyekkel minél többen 
igénybe fogják venni a fürdő szolgáltatásait.

Gyógyfürdő Kft.

Kedvezményes fürdő 
belépő túrkeveieknek
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Április 4. Gádoros Területi verseny
I. helyezettek: Nagy Zsombor, Sallai 
Gabriella, Gaál Henrietta,
II. helyezett: Lucza Ferenc
III. helyezettek: Biró Zoltán, Lucza 
Dávid
V. helyezett: Kovács Csaba

Április 25. Karcag DIÁK MAGYAR 
BAJNOKSÁG.
II. helyezett: Herczegh Lajos

BIRKÓZÁS
JÁSZ KUPA JÁSZAPÁTI Május 
03.
Aranyérem: Lucza Ferenc, 
Herczegh Lajos
Ezüstérem: Sallai Gabriella, Nagy 
Zsombor, Lucza Dávid
Bronzérem: Biró Zoltán, Gaál 
Henrietta, Kromperger Zsolt

Május 16. Csepel Országos 
Szabadfogású KADET Verseny 
Kromperger Zsolt I.hely

Május 22. Újpest Kötöttfogású 
Diákolimpia 
Herczegh Lajos III. hely

Május 23. Újpest Kötöttfogású 
Serdülő Magyar bajnokság
Kromperger Zsolt II. hely

Gratulálunk az eredményekhez!

Kiss Kálmán Mesteredző, Juhász 
József Szakosztály vezető/edző

2015.05.10.SZENTKIRÁLYI JUDO KUPA 

Nyolc judoka indult Kecskemétre. A versenyen 
a  gyermek  és  Diák  C-B-A  korcsoportos  judokái 
indulhattak.
Túrkeve VSE. Judokáinak eredményei:

Judo

Balról: Fekete Viktória ezüst, Horváth Csongor 
bronz, Nádudvari László bronz, Lénárt István arany, 
Veres Zoltán bronz, Horváth Orsolya bronz, Simon 
Éva Bronz.
Pető Péter a bronzéremért mehetett, de sajnos nem 
sikerült így ötödik helyen végzett.
A nap végén zárás: egy arany, egy ezüst, öt bronz, 
egy ötödik hely.       Ozsváth Attila

A juhászfesztivált követő hétvége 
eseménydús volt a Győrffy tanyán: két 
napon keresztül a lovassport kedvelői 
látványos, színvonalas versenyekben 
gyönyörködhettek.
Úgy tűnik, a hagyományos fogathajtó 
versenyen  immár  az  is  hagyománnyá  kezd 
válni, hogy a versenyt megelőző napon-
éjszakán  esik  az  eső,  -  biztosítva  ezzel  a 
füves pálya jó állapotát,
és a verseny napján a ragyogó időt. 
Bizonyára ennek is köszönhető, hogy 24-én 
sokan kijöttek, de a „közhírré tétetik” hintós 
hírverésnek legalább akkora szerepe volt. 
Köszönet  ezért  Tóth  Jánosnak,  aki  míves 
hintójával, néhány alkalommal körbejárta 
a várost, és a hintón helyet foglaló Ladányi 
Gyulának, aki kiválóan és eredményesen 
alakította a kikiáltó szerepét.
Vasárnap pontban 10 órakor Ács Ági lovas 
felvezetésével,  az  induló  hangjaira15  fogat 
sorakozott tiszteletkörök után a tribün elé.
Tóth Ferenc versenybíró, mint mindig, 
most is gördülékenyen, nagyszerűen 
és természetesen szakszerűen vezette a 
versenyprogramot.  A  délelőtt  folyamán  27 
versenyző  indult  az  akadályhajtásban,  s  a 
program 13 óráig tartott.
Ebédszünet  következett,  a  Nótás  vendéglő 
biztosította a versenyzők és a versenybíróság 
ebédjét, a menü birkapörkölt volt. De főtt a 
birkapörkölt  másik  bográcsban  is,  ami  egy 
fegyverneki lovassporttárs felajánlása volt és 

Hagyományőrző térségi fogathajtó verseny
főzte a túrkevei Kovács Sándor. 
A kisújszállásiak pedig a „táborhelyük” 
környékén öregtésztás pikniket rendeztek 
saját szurkolótáboruknak.
Ebédszünet után 14 órakor hibaidős 
akadályhajtással  folytatódott  a  verseny,  27 
résztvevővel. 
16.30-kor eredményhirdetésre sorakoztak 
a fogatok. A serlegeket, emléklapokat 
Gyarmati  Zsolt  versenyigazgató  adta  át,  a 
szalagokat Ágoston Gábor versenybíró tűzte 
fel.
A  díjátadás  és  a  fogatok  levonulása  után 
Gyarmati Zsolt versenyigazgató egy 
hibaidőn belüli és hibátlan akadályhajtással 
tisztelgett a jelenlévők előtt.
Ezt követően került sor a szokásos 
tombolahúzásra, ahol a főnyeremény most is 
a Gyógyfürdő felajánlása: 4 személy részére 
egy éjszaka a fürdő valamelyik szálláshelyén, 
a szokásos szolgáltatással együtt.
Balesetmentes, szép verseny élményével 
indulhattak haza mind a versenyzők, mind a 
programra kilátogató érdeklődők.
A versenyszabályok változása miatt idén 
az  Alföldi Barangolás Térségi Turisztikai 
Egyesület és a Túrkevei Szociális Szövetkezet 
2012 mellett a Városi Sportegyesület is 
felsorakozott  a  rendezők  mellé.  Köszönet 
a túrkevei versenyző fogatosoknak, akik 
leküzdve minden nehézséget mindig 
hajtóerői a verseny megrendezésének!
A nehezedő feltételek mellet a verseny 

megrendezéséhez  most  is  nélkülözhetetlen 
volt  az  a  segítség  (anyagi,  tárgyi,  erkölcsi) 
amit a támogatások jelentettek. Köszönet 
érte MINDENKINEK, aki segített! 

Akadályhajtás egyszeri összevetéssel - 
póni kettesfogatok:

V. Nánási Zsolt, VI. Csízi Lajos
Hibaidős akadályhajtás - póni 

kettesfogatok:
III. Nánási Zsolt, V. Nánási Sándor

Támogatóink:

Kevi Növény Kft, Agrokeve Kft, Búzavirág 
kft,  Hollósi  Imre,  Kalmár  Lajos,  Gyarmati 
József, Borsos Andrásné, Hajdú Péter, 
Borók Mártonné, Molnár Zoltán, Nótás 
Vendéglő, Tűzoltó Egyesület, Dodó 
Pizzéria, Mentész Zrt, Nufarm Zrt, Dominó 
Kulturcikküzlet, Fagyöngy üzletház, 
Kópia  Cukrászda,  Dorina  virágbolt,  Pápai 
virágbolt, Gyógybolt, Túrkevei Gyógyfürdő, 
Baán  Katalin,  Ábrahámné  Nánási  Mariann, 
Sebestyén István, GABIT informatikai 
üzlet, Tóth János, Ladányi Gyula, Nagy 
Róbert, Ács Ágnes, Pomázi Zoltánné, 
Madarász Jánosné, Finta Lászlóné, Vad 
Károly, Túrkevei Szociális Szövetkezet 2012 
Győrffy  tanyándolgozó  munkatársai,  Urbán 
Mariann, Gyarmati Zsolt és felesége.
                                
                          Molnárné Vida Anna
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