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A TARTALOMBÓL

Már  tavaly  december  hónapban  kezdtünk  készülődni  a  Kultúra 
Napjának megünneplésére. 2016-ban magától értetődő volt, 
hogy  az  ünnepet  Balogh  Márton  országos  hírű  néptáncosunk, 
népdalénekesünk, nagykunkapitányunk emlékének szenteljük, 
születésének hetvenedik évfordulója alkalmából.
Sokan eljöttek a megemlékezésre: Balogh Márton tisztelői, 
barátok, szomszédok, régi iskolatársak, rokonok. 
A vendégek között üdvözölhettük Marci édesanyját, Zsófi 
nénit és családját, városunk vezetőit, a nagykunkapitány 
társak  közül  Györfi  Sándor,  Smuta  Zsolt,  Ullár  Imre  emeritus 
nagykunkapitányokat és Borbás Ferenc Jászkun főkapitányt.
A megemlékezésen a Madarász Károly Művelődési Ház és 

Városi Könyvtár igazgatójaként méltattam Balogh Márton életútját, 
majd  Horváth  György  emeritus  Nagykunkapitány  meleg  hangon 
emlékezett  Marcira,  a  művészre,  a  barátra,  a  nagykunkapitány 
társra.
Az  ünnepi  műsor  első  részében  olyan  fellépőket  léptek  fel,  akik 
szerepeltek a Marci szervezésében 1996-ban elkészített, majd 
2012-ben CD-n is kiadott Daloló Túrkeve kazettán, vagy Marci más 
módon segítette munkájukat. 
Elsőként  az  Egres  Kis  Lajos  Néptánccsoport  lépett  színpadra, 
vezetőjüknek, Dittrichné Szegő Hedvignek, Balogh Márton 
emlékére készített koreográfiáját járták el, a Marci táncát, ahogyan 
ezt egymás között nevezik. (folytatás a következő oldalon)A 



TÚRKEVE

2

2016. FEBRUÁRA Magyar kultúra napja

Balogh Mártonra emlékeztünk
koreográfia  zenei  alapját  Marci  hangfelvételei  adják,  így  az  Ő 
hangját  is  megidézték.  A  csoport  tevékenységét  Marci  sokat 
segítette, névadójuknak is az Ő javaslatára választották a legendás 
táncost Egres Kis Lajost. 
A Chorda kórus tagjai szintén baráti és munkakapcsolatban 
voltak  Marcival.  Ő  ismertette  meg  velük  Illés  Lajos:  Magyar 
ének  c.  művét,  majd  ajándékként  néhány  részletét  megtanította 
és együtt énekelte velük. Féltve őrzik azóta is kottagyűjteményét, 
amelyre  kézírásával  jegyezte  fel  az  instrukcióit.A  kórus  négy 
részletet adott elő a műből, amit Szvorák Katalin művésznőnek is 
szeretettel ajánlottak, hiszen ő ezeket a dalokat Balogh Mártonnal 
együtt énekelte.
Marci kedves dalaiból válogatott a Sebők Jánosné vezette 
Madarász Károly Népdalkörés Farkas Rozika.  A népdalkört 
citerán kísérteKalmár Sándor és Angyal Ferenc, aki a Nagykunság 
legjobb  citerásaként  szólót  is  játszott.  Műsorukban  a  túrkevei 
népdalok  mellett  felcsendült  a  Marci  által  csodálatosan  énekelt 
„Amott  legel,  hat  pej  csikó”,  és  a  legendás  „Komámasszony 
kakasa” is.
Az első rész végén minden addigi szereplő közösen énekelte el a 
„Jászkunsági gyerek vagyok.” c. dalt. A szereplők nagy gonddal 
készültek erre az alkalomra, a tánc magával ragadó volt, a dalok 
tisztán  és  szépen  szóltak,  méltóan  Balogh  Márton  emlékéhez.
Megköszönöm  minden  helyi  szereplőnek  a  felkészülést  és  a 
színvonalas műsort.
Az est második részében Balogh Márton meghívott művészbarátai 
léptek fel. Amikor gondolkodni kezdtünk azon, hogy kit szeretnénk 
meghívni  erre  az  alkalomra,  elsőként  Szvorák  Katalin  Kossuth 
díjas népdalénekes jutott eszünkbe, akit Marci sokat és szeretettel 
emlegetett. Katika is a „Röpülj páva!”győztese volt, sokat énekelt 
Marcival  élő  műsorokban  és  lemezen  is.  Megkeresésünk  után 
örömmel vállalta a fellépést. „Valóban szívem, lelkem úgy érzi, 
hogy  Marciról  mindenképpen  meg  kell  emlékeznünk.”  –  írta. 
Ajánlására lett vendégünk Gombai Tamás és zenekara, az egykori 
Hegedős  Együttes  tagjai,  akikkel  Balogh  Márton  rendszeresen 
fellépett a Honvéd Együttesben. A zenekar tagjai: Gombai Tamás 
prímás, D. Tóth Sándor brácsás, Kürtösi Zsolt bőgős, Tárkány-
Kovács Bálint cimbalmos voltak. Marcira, mint táncosra pedig: 
Rusorán  Gabriella,  Mlinár  Mária,  Mozár  László  és  Knapiczius 
János néptáncukkal emlékeztek a Honvéd Együttesből.
A  műsort  Szvorák  Katalin  gyönyörű  hangja,  ihletett  előadása, 
a  zenekar  virtuóz  játéka  és  a  táncosok  fergeteges  tánca  tette 
felejthetetlenné.
Úgy gondolom, hogy atöbb mint két órás ünnepi műsorral 
méltóképpen emlékeztünk meg Balogh Mártonról, és 
méltóképpen tisztelegtünk magyar kultúránk előtt is. Szomorú és 
felemelő  is  volt  ez  a  megemlékezés.  Szomorú,  hisz  Marci  már 
nem lehetett köztünk, nem énekelhetett nekünk, de felemelő is, 
hiszen életműve példa lehet számunkra, művészetét a szívünkbe 
zártuk.
Megköszönöm  kedves  vendégeinknek  azt,  hogy  megtisztelték 
rendezvényünket,  bízom  benne,  hogy  még  sokáig  emlékezni 
fognak  rá.  Külön  köszönet  illeti  azokat,  akik  támogatói  jegy 
megvásárlásával segítettek.
Megköszönöm minden szereplőnek a felkészülést, és hogy 
vállalták a fellépést.  Ahogyan Gombai Tamás mondta a 
műsorban: ha Marci hall minket az égből, akkor most biztosan 
velünk énekelt. Szerintem táncolt is.  Kovács István, A Madarász                                                        
   Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatója

A hulladékszállításról
Az  elmúlt  napokban  nagyon  sokan  kerestek  meg,  a  jelenlegi 
hulladékszállítási díjjal kapcsolatban. Pár mondatban összegzem 
a helyzetet, reagálva a hozzám eljuttatott kérdésekre. 
A képviselő-testület 2015. júliusában döntött arról, hogy 
felmondja a Városgondnoksággal kötött hulladékszállítási 
szerződését,  ugyanis  a  keletkező  veszteség  fél  év  alatt  elérte 
a  20  millió  Forintot.  Ezzel  a  feladat  megszervezése  átkerült 
a Katasztrófavédelem hatáskörébe. A Katasztrófavédelem 
kijelölő határozatában megbízta az NHSZ Szolnok Kft-t a 
hulladékszállítás elvégzésére. A határozat tartalmazza az ürítési 
díjat  is,  havi  4,33  alkalomra.  A  számlán  szereplő  ürítésszám 
ehhez igazodik, ezért lehetséges, hogy a mennyiség nem egész 
szám. 
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a lakosság által 
korábban  megszokott,  ürítési  gyakorisághoz  kötött  díjfizetés 
sokkal  kedvezőbb  volt.  A  kijelölt  szolgáltató  ezt  a  módszert 
nem tudja, nem akarja bevezetni, a különböző jogszabályi 
kötelezettségekre hivatkozva ragaszkodik a heti ürítési 
ciklushoz. Annyit sikerült elérni a tárgyalások során, hogy az 1 
vagy a 2 főből álló háztartások számára kedvezményes 60 és 80 
literes mennyiség legyen elszámolható. A szükséges adatbázis 
lekérése, összeállítása időt igényelt, ezért lett idén leszámlázva a 
korábbi időszak. Természetesen a lakosság életében adódhatnak 
olyan  változások,  ami  miatt  az  adatok  nem  helyénvalóak.  A 
szolgáltató a Kinizsi utca 51. szám alatti információs pontjában 
lehet jelezni, ha a számlán nem helyesen vették figyelembe az ott 
élők számát. Például élettársi kapcsolatban élők jelezték, hogy 
ugyanarra  a  kukára  mindketten  kaptak  számlát,  természetesen 
ezek a félreértések könnyen kezelhetők. 
Sokak véleménye szerint ők nem állnak szerződéses 
viszonyban  az  NHSZ  Szolnokkal,  azonban  a  tevékenység  a 
Katasztrófavédelem elrendelése alapján zajlik, kötelezően 
igénybe veendő közszolgáltatásként. 
A  tárgyalások  során  sikerült  elérni,  hogy  az  elmúlt  fél  éves 
időszakot  ne  egy  összegben,  hanem  két  részletben  lehessen 
megfizetni.
Többen jelezték azt is, hogy az ürítések során a kuka megsérült. 
Amennyiben ez a szolgáltató hibájából ered, megtérítik a kárt, 
ezt szintén az információs ponton kell egyeztetni.
A hulladékszállítás területén idén várhatóan törvényi változások 
lesznek,  bízom  benne,  hogy  számunkra  kedvezőbb  helyzetet 
teremt az új szabályozás.                     Vida Tamás, polgármester
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Talamasz Lajos
80. születésnapjára

Tizenhat év már elszaladt,
Lajos emléke megmaradt,

Mit nem csak családja őriz,
Hanem sok fa, fém és kő is,

Hisz mindenből alkotott,
Láttam kezében én viaszt,

Fejszét, vésőt, kalapácsnyelét,
Meg több féle faragókését,

Láttam, hogyan gyúrt anyagot,
S abból, hogyan formált alakot,

Konok kunok kemény arcát,
Szép asszonyok jó alakját.
Jellemezte őt makacsság,

Bronzba öntött kemény vadság.
Adtak Neki sok-sok nevet,

Ismerték mint bazaltembert.
Sokat tett ő városunkért

És annak jó híréért.
Ő alkotta Sinka szobrát,

Hogy díszítse Nagyszalontát.
Megannyi dombormű utcákat,
Mit az ember naponta láthat.
Apróbb, nagyobb plasztikák,
Mind őrzik kezének nyomát.

Úgy gondolom, most sem alszik,
Csak a teste, az mi nyugszik.

A felhőket ő faragja,
Sosem nyuszik ügyes karja.
Túrkeve feledni nem fogja,

Nem fogja, mert nem akarja.

Kelemen Pálné
Túrkeve, 2016. január 15.

(Elhangzott a Magyar Kultúra napján, a Finta Múzeum által szervezett 
Talamasz Lajos Emlékkiállítás megnyitóján.

A kiállítás megtekintheő a Vadász Pál kiállítóteremben.)

Talamasz Lajos emlékkiállítás

Felolvasó-est 
Takács Mihály verseiből

2016. február 24-én lenne 70 éves Takács Mihály. Verseit gyakran olvashatták a 
Kevi Kör vagy a Túrkeve újság oldalain, összegyűjtve pedig 

AZ ÉN HATOSOM – című kötetben.
Emlékezzünk rá együtt, 

2016. február 24-én 17 órakor, a Városi Könyvtárban.
Kérjük, hogy minden résztvevő olvasson fel 
egy -számára kedves- költeményt a kötetből.

A versek fellelhetők könyvtárunkban, valamint -válogatva- Facebook oldalunkon.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Vadné Árvai Ilona
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Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
2016/2017-es tanév

A  Kaszap  Nagy  István  Református  Általános  Iskola  és  Óvoda 
nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, 
hogy gyermekük nagyon fontos esemény előtt áll, mégpedig az 
iskolai tanulmányok megkezdése előtt.

Tudjuk, minden szülő a legjobbat akarja gyermeke számára, s mi 
is ezt kívánjuk adni. Azokat várjuk, akik a tanulást és a nevelést 
egyaránt  fontosnak  tartják.  2016. február 11-én du. 16:30-tól 
kezdődően Suliváró foglalkozást tartunk, melyet a leendő elsős 
tanító néni, Ráczné Göblyös Ilona tart. 

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.” (Véghelyi Balázs)

Kedves Szülők!
A  Túrkevei  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola szeretettel várja 
a  2016/2017-es  tanév  elsőseit,  a  nagycsoportos  óvodásokat  és 
szüleiket Kukucska programjaira és a nyílt tanítási órákra. 
Az iskolakezdés nagy és csodálatos változás egy gyermek 
életében. Nagy a szülők felelőssége is, hiszen a lehető legjobbat 
szeretnék gyermekeiknek. Bizalommal, ugyanakkor izgalommal 
adják őket a kiválasztott iskolájuk nevelőinek kezébe.
Leendő elsőseink számára egész évben „nyitott” az iskola.

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

Munkánk során kiemelten kezeljük:
- Az alapkészségek fejlesztését
- A tehetséggondozást, felzárkóztatást, egyéni fejlesztést
- A matematika emeltszintű oktatását 3. évfolyamtól
- Számítástechnika tanterv szerinti oktatását 1. évfolyamtól
- Angol,  német  idegen  nyelvek  tanórákon  és  szakköri  keretben 
minden évfolyamon
- Oktató munkánkat a jól bevált hagyományos módszerek mellett 
digitális táblák, számítógépek segítik
- Tanulóink napközi otthonos ellátását
- Tanulóink kutató munkáját, felkészülését az intézmény-
ben működő iskolai könyvtár segíti
-  Színes,  tartalmas  tanórán  kívüli  programokon  vegyenek  részt 
tanulóink  (szakkörök, kirándulások, üzemlátogatások stb.)
Szeretnénk megkönnyíteni a döntést, az iskolában szervezett nyílt 
napokkal, bemutató foglalkozásokkal, szülői tájékoztatókkal, 
beszélgetésekkel,  különféle  programokkal,  melyekre  szeretettel 
és tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket!
A 2016/2017-es tanévben három kis létszámú hagyományos első 
osztályt tervezünk indítani:
- az 1.a osztályfőnöke Simonné Nánási Renáta
- az 1.b osztályfőnöke Finta Ferencné
- az 1.c osztályfőnöke Hollósiné Varga Ilona lesz

Kérdéseikre szívesen válaszolunk a Túrkevei Petőfi Sándor 
Általános Iskola Igazgatóságán (Petőfi tér 6.) személyesen, illetve 
telefonon: 56/ 361-033.                                  
             Szabó Ildikó, igazgatóhelyettes

Beiskolázási tájékoztató

Előtte szülői tájékoztató lesz, ahol az iskoláról, a további 
programokról  és  a  beiratkozásról  is  információt  szerezhetnek. 
Helyszín:  Túrkeve,  Kossuth  L.  u.  15. A  további  alkalmainkról 
az  óvodákban  elhelyezett  plakátokon  és  az  iskola  honlapján 
tájékozódhatnak.
A  közelgő  iskolaválasztás  alkalmából  az  alábbiakra  hívjuk  fel 
figyelmüket. 
Leendő elsőseink számára jelentkezési lapok 2016. januárjától 
az iskola titkárságán folyamatosan átvehetőek vagy 
letölthetőek az iskola honlapjáról (www.kevirefi.hu). Lelkészi 
ajánlás javasolt. A leadási határidő: 2015. március 12.
Tájékoztatom továbbá, hogy elsőseink részére az iskolabusz 
rendelkezésre áll, s a tankönyvcsomag ingyenes. 
Havonta egy alkalommal gyermek-istentisztelet keretében 
vasárnap játékos foglalkozást tartunk tanulóink részére.
A  beiratkozás  az  állami  beiratkozással  egy  időben  lesz az 
iskola  titkárságán  (Kossuth  L.u.  15.)  (A  gyermek  anyakönyvi 
kivonatát, TAJ kártyáját, a jelentkezésre kapott határozatot, 
óvodai szakvéleményét, és a szülő a személyi igazolványát hozza 
magával.)

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket feltüntetett időn kívül 
is.  
Elérhetőségünk: telefon: 56/361-150,
e-mail: iskola@kevirefi.hu.

Tisztelettel:Nagy Róza, igazgató
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Minden évben izgalmakat, várakozással teli hangulatot idéznek 
elő  a  tavaszi  hónapok,  amikor  a  gyermekek  iskolaérettségének 
megállapítására, a beiskolázásra kerül sor.
A  gyermek  abban  az  évben,  amelynek  augusztus  31.  napjáig 
a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben 
tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői 
bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
Ha a kisgyermek testileg, lelkileg jól fejlett, szeptemberben már 
iskolába  mehet.  S  ezzel  kendődnek  az  igazi  izgalmak.  Minden 
szülőben  él  a  szorongás,  milyen  lesz  az  iskola,  hogyan  állja 
meg  az  Ő  GYERMEKÜK  a  helyét  az  új  körülmények  között. 
A  gyermek  számára  is  nagy  pillanat  az,  amikor  iskolába  lép. 
Ezzel befejeződik egy életszakasz és megkezdődik a tanulás, az 
életre való felkészülés, a mindennapi életben való eligazodáshoz 
a  megfelelő  kompetenciák  elsajátítása.  Sorsdöntő  pillanat  ez, 
s  nem  mindegy,  hogy  milyen  élményeket  raktároz  el  a  hatéves 
kisgyermek erről az időszakról.
Addigi életét, amíg óvodás volt, bizonyos kötetlenség, inkább a 
játék, játékos életforma jellemezte. Az iskolába lépés után mindez 
nagyrészt megváltozik, ha nem is mindjárt egyszerre. Most már 
elsősorban neki kell alkalmazkodnia az iskolai szabályokhoz, a 
tanító nénihez, a társaihoz, meg kell értenie és el kell végeznie 
bizonyos feladatokat akkor is, ha unalmasak, nem hagyhatja abba, 
amikor neki tetszik, mint a játékot.
Erre a változásra fel kell készülnie időben, testileg és szellemileg 
egyaránt.  Legkésőbb  az  1.  osztályba  lépés  előtti  évben.  Csak 
így lesz alkalmas az iskolai tanulmányok megkezdésére. Ahogy 
mondani szokták, „iskolaéretté” kell válnia minden téren, egész 
személyiségében. Az iskolaérettség sok feltételt foglal magában. 
A  gyermek  nem  lesz  magától  érett.  Sok  fejlesztő  hatásra,vele 
való foglalkozásra van szükség, hogy elérje a beiskolázhatóság 
fokát.  Ez  pedig  az  óvodapedagógusok,  szülők  együttműködő 
közreműködése nélkül nem lehetséges! Az iskolaérettség fizikális, 
biológiai, pszichés és mentális feltételeit a szakirodalom taglalja. 
Mégis minden gyermek a saját képességei által lesz érett.

Mi jellemző az iskolaéretlen gyermekre?
•  A  testi  fejletlenség  például,  de  meg  kell  jegyezni,  hogy  a 
testi  fejletlenség  nem  jár  együtt  szükségképpen  a  pszichikus 
éretlenséggel.

• A beszédhiba, a fejletlen beszédkészség, a szegényes szókincs 
gyakran szintén jellemző tünet. Az iskola éretlen gyermek 
érzelmileg nagyon labilis. 
• Egyesek agresszívek, elsősorban a kisebbekkel szemben, vagy 
akik  sikereket  érnek  el  pl.  a  játékban,  mások  inkább  túlzottan 
gátoltak, félénkek, alig lehet őket szóra bírni.
• Sokszor jellemző a játékos, kisgyermekes bizalmaskodás, illetve, 
”szertelen” magatartás, a túlzott mozgékonyság (hipermotilitás). 
• Az iskolaéretleneknél általában megtalálható a figyelem 
fáradékonysága, gyors elterelhetősége. Nem képesek valamit 
hosszabb ideig és jól megfigyelni. Ez is oka, hogy emlékezetük 
megbízhatatlan, hamar elfelejtik, amit mondanak nekik. (Még az 
otthoni kis megbízásokat is.)
• A látott vagy hallott dolgokból nem a lényegest ragadják meg, 
hanem  ami  számukra  érzelmileg  vagy  a  játék  szempontjából 
fontos. Az  általános  tájékozottság,  a  mindennapi  tapasztalatok, 
ismeretek  hiányos  volta  (pl.  nem  ismerik  saját  szüleik  nevét, 
lakcímüket, azt, hogy délelőtt vagy délután van-e stb.), a 
gyakorlati készségek fejletlensége (pl. ceruzafogás) csak fokozza 
a lassult pszichikus fejlődés következményeit, és még nehezebbé 
teszi a sikeres iskolakezdést.
• A munkaérettség is hiányzik. A tanulást játéknak tekintik, amit 
akkor hagyhatnak abba, amikor unalmassá válik. A feladatokhoz 
csak nehezen, hosszas biztatás után kezdenek hozzá, és folyton 
serkenteni, biztatni kell őket. Még a játékot is hamar megunják. 
Munkatempójuk nagyon lassú. Szociális érettségük sem 
kielégítő.  A  közösségbe  beilleszkedni,  kooperálni,  a  csoportos 
osztálymunkában részt venni nem képesek. Nem haladnak együtt 
a  többiekkel,  de  legtöbbször  társaikat  sem  hagyják  nyugodtan 
tanulni.

Végül: Ne követeljünk erőn felül! Vagy ne értékeljünk túl! Nem 
kívánhatjuk, hogy mindenből kiváló legyen. Értékeljünk reálisan!
Kívánok  minden  érintettnek,  a  gyermekek  érdekében  hozott, 
felelősségteljes döntést az iskolába lépéshez.

Finta Zoltánné
intézményvezető

Oviból az iskolába!
Az óvoda iskola átmenet problémái, az iskolaérettség

A Bölcsődei ellátással szeretnénk segíteni a szülőknek, hogy 
munkát vállalhassanak, ugyanakkor biztonságban tudhassák 
kisgyermeküket.
Bölcsődénk a Széchenyi út 11. sz. alatt működik, együtt az 
óvodával, de külön nevelési egységként.
Egy bölcsődei csoport van, a hozzátartozó kiszolgáló 
helyiségekkel. A csoport 10 férőhelyes, de legfeljebb 12 
gyermeket vehetünk fel, ha mindenki betöltötte a 2. életévét. 
Gondozási díjat nem kell fizetni. 
A gyermekekről 3 szakképzett, szakmailag jól felkészült 
kisgyermeknevelő gondoskodik nap-mint nap. A bölcsődében 
szakszerű gondozás-nevelés folyik, a módszertani előírások és 
hatályos jogszabályok szerint. Szeretettel, türelemmel látjuk el a 
ránk bízott „apróságokat”, tudásunkkal segítjük őket a fejlődésük 
útján. Bölcsődénkben a gyermekek felvétele egész évben  
folyamatos az üres helyekre, hiszen a gyermekeket 3 évesen 
átadjuk az óvodába. 3 éves kor után a bölcsődében csak orvosi 

igazolással maradhat a gyermek. Az étkezést a Nótás vendéglő 
biztosítja, naponta négyszeri ellátást kapnak a gyerekek.
A családdal való jó együttműködés lehetőségei még: Egyeztetett 
időpontban délelőtt 8-12 –óráig.
1. Időszakos gyermekfelügyelet: A szülő elfoglaltsága idejére 
néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. 
A szolgáltatás díja: 320 ft/óra
2. Játszócsoport:A csoporton belül ,vagy külön játszócsoportban 
a gyermeket és édesanyját együtt fogadjuk a nap bizonyos 
szakában. A szolgáltatás díja: 250 ft/óra 
Étkezésre is van lehetőség melynek összege 710 ft/nap
Az érdeklődők jelentkezhetnek személyesen a bölcsőde 
vezetőnél, vagy telefonon - 06/70-279-5536.

Szeretettel várjuk a gyermekeket és szüleiket.

                                                      Finta Lászlóné, bölcsődevezető

Gyermekkor - Bölcsődei ellátás
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2016. FEBRUÁRKultúra

A magyar kultúrtörténetnek vannak olyan ellentmondásos 
szakaszai, melyekkel az aktuális művelődéspolitika sem tud mit 
kezdeni. Ilyen volt az Aczél György által fémjelzett éra is. Olyan 
nagy társadalmi kihívások, mint a nemzeti identitás felébredése, 
a népi díszítőművészeti-, a néptánc-, a pávaköri- és a honismereti 
mozgalom megélénkülése, vagy a települések saját folyóirat iránti 
törekvései megválaszolatlanul maradtak a kultúrpolitika számára. 
A próbálkozás sem járt teljes sikerrel. 
A „3T” (támogat-tűr-tilt) csak fokozta a káoszt. Ebben a 
helyzetben vagy megedződött, vagy belerokkant az egyén.
Takács  Mihály  ebbe  a  kulturális  közegbe  születik  bele.  Kiváló 
szellemi  képességgel,  ígéretes  művészi  hajlammal,  empatikus 
érzékenységgel van megáldva. Minden cselekedetét a tudásszomj 
motiválja. Korán felfedezi magának a városi könyvtárat. 
Életének  utolsó  munkahelye  is  ez  lesz  majd.  12  éves,  amikor 
a  könyvtár  vezetőjétől  kap  egy  hosszú  verset.  „Elég  lesz  egy 
hétre…”  –  bocsátja  útjára  Laci  bácsi.  Ám  Misi  már  másnap 
jelentkezik,  hogy  könyv  nélkül  tudja.  Talán  ekkor  jegyzi  el 
magát örökre a költészettel. Az irodalmi színpad tagjaként még 
nagyobb lehetősége van az egyéni kibontakozásra. Jelesen 
érettségizik. Hivatást érez az emberiség által felhalmozott kultúra 
átörökítésére.  Ezért  a  Színművészeti  Főiskolára  jelentkezik.  A 

Takács Mihályra emlékezve…
(1946 – 2006)

bejutáshoz  Horváth  Ferenc  színművész  felajánlotta  segítséget 
nem  veszi  igénybe.  Nem  is  nyer  felvételt.  Marad  a  kultúra 
közvetítésének  megszervezése  mellett. A  tanítóképző  elvégzése 
után diplomás népművelő lesz. A színpad varázsa azonban többre 
sarkallja. Versmondását  a  legfelsőbb  fokon  minősítik.    Hatszáz 
verset szaval szűkebb és tágabb környezetében, családi és 
társadalmi ünnepségek alkalmával. 1966-ban megnyeri a Magyar 
Néphadsereg versmondó versenyét. Saját versei 1972-től jelennek 
meg. Ugyanebben az évben jelenik meg a színvonalas, nagyobb 
városokban is irigyelt Kevi Kör irodalmi és várospolitikai folyóirat, 
melynek ő az egyik főszerkesztője. Ugyancsak irigyelt a Kevikör 
fotó-festő-szobrász-irodalmi amatőr alkotóművész csoport is, 
mely nem egy hivatásos művészt érlel hazánknak. Gyakorlatilag 
ennek is ő a szellemi irányítója. Állandóan rivaldafényben van. 
A kevi ember róla mintázza a népművelő modellt. A megyében 
kultúrpolitikusként  tartják  számon  és  költőként  is  jegyzik.  Ő 
egyiknek  sem  tarja  magát.  Rajta  van  a  káderlistán.    „76-ban  – 
tősgyökeres kevi kádergyerek – bepréseltek a hatalomba.” (Az én 
hatosom 4. vsz.) Személye ekkor kerül a politika kereszttüzébe.  
A  Kevi  Kör  megjelenését  egy  időre  befagyasztják.    Mihály 
felveszi  a  harcot,  de  veszít.  (Miért  c.  verse  nagy  vihart  kavar.) 
Sértődve távozik a hatalomból. Csalódott. A felajánlott szerencsi, 
majd  a  törökszentmiklósi  járási  művelődési  központ  igazgatói 
állást  elutasítja,  inkább  vállalja  az  AFIT  Rádió  társszerkesztői 
munkakört. Túrkevével van megesküdve. 1983-ban ő váltja 
Kun Laci bácsit a művelődési ház élén. Ismert és elismert költő 
már.  SZMT-díjas.  Versei  az  aktualitásokról  (Lázképek  nélkül), 
a családról (Fénnyel bezárva), a társadalmi eseményekről 
(Lázadásunk jövőnket félti) szólnak 1989-ben az országos 
népművelő versírás pályázaton nívódíjat nyer. Öt pályadíjas verse 
jelenik meg a „Földet ér vándorlásunk” c. antológiában. Elégikus 
hangvételű verseiben társadalmi problémákat feszeget (Ugyanaz 
mindig). Megható társadalmi temetési szertartásokat vezet. 1993-
ban  megjelenik  első  verseskötete,  „Az  én  hatosom”  címmel, 
Dr. Szabó Zoltán mecenatúrájával. Boldog ember. Több kötetre 
való verset ír még, de a sors közbeszól. Nincs több hatos. 2006. 
november 12-én távozik az élők sorából.
Takács Mihály 2016. február 24-én még csak 70 éves lenne, de 
már 10 éve nincs közöttünk. Kiváló képességével óriási szellemi 
tőkét gyűjtött össze, nem öncélúan, hanem hogy másoknak 
átadja.  Előadóművészi  tehetsége  mindenkit  magával  ragadott. 
Művészetéből kinek-kinek jutott kulturális minta, de leginkább az 
egész környezetének. Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy közénk 
rendelte őt!

Sipos Sándor
egykori munkatársa

Takács Mihály: Válasz
Életünk falt hátán falt

-benne járunk
szerelmünkre

válasz
hűséges halálunk
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                            Visszatekintő

Az idén is, mint minden évben, a túrkevei Egressy Béni Zeneiskola 
növendékei színvonalas, tartalmas műsort mutattak be, városunk 
különböző,  az  adventi  időszakhoz  kapcsolódó  rendezvényein. 
Ezen túl felléptek még a kengyeli tagintézményben és Budapesten. 
2015.11.29-én a Szívbetegek Egyesületének Regionális 
találkozójára kaptak felkérést.  A hangszeres előadások nagy 
tetszést arattak.
2015.12.08-án    A  Kengyelen  levő  tagintézményben,  szívesen 
hallgattuk a település kisdiákjainak karácsonyi műsorát, majd a 
mi gyermekeink is viszonozták ezt, remek előadással. Az ottani 
tanárok és diákok lelkesen készültek első bemutatkozásukra, mely 
igen színvonalasan sikerült. A szervezők karácsonyi mesevilággá 
varázsolták  díszeikkel  és  világítással  az  előadótermet. A  műsor 
után megvendégelték a résztvevőket.
2015.12.14-én Szociális Otthonban az idős emberek élvezhették a 
gyerekek játékát. Megható volt látni a két generáció találkozását.
2015.12.15-én a Polgármesteri Hivatalba Családsegítő Szolgálat 

„ A Szeretet ünnepén” 
a zeneiskolai hangverseny-sorozat emlékei

kérésére, a zeneiskolás növendékek, óvodás és iskolás gyerekeket 
varázsoltak el játékukkal.
2015.12. 16-án Budapestre, a karácsonyi, adventi vásár 
keretében zajló komolyzenei előadássorozat résztvevőjeként 
kapott  meghívást  a  zeneiskola.  Üvegpalotában  varázsolhatták 
el a megjelenteket, illetve kihangosítóval az utca embere is 
gyönyörködhetett a gyerekek játékában, énekében.  A műsort 
hallva, már a következő évre is meghívták a gyerekeket, tanárokat.
A következő napon az Ovis karácsony programja az óvodás korú 
gyermekeknek  szerzett  élményt,  lelki  táplálékot.A  Zeneiskola 
épülete zajos volt az óvodások szűnni nem akaró tapsától, 
különösen a zeneovis csoport fellépését követően.
2015.12.18-án a Zeneiskolában tartandó karácsonyi műsor 
keretében,  minden  zeneiskolába  járó  gyermek  egy-egy  művet 
mutatott be a szülőknek és a vendégeknek, az óvodás korosztálytól 
a visszajáró középiskolásig. A gazdag, gyönyörű műsor 
szívet  melengető  érzéssel  töltötte  el  az  ottlevőket.  Csodálatos 
ráhangolódás volt a karácsonyra!
Szülők nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni a műsorért, az 
iskola minden dolgozójának, különösen a felkészítő tanároknak!
A  sok  fellépés  mögött  kitartó  munka,  gyakorlás  húzódik  meg, 
mely  a  magas  színvonalú,  következetes  oktatás  eredménye.A 
műsortervezésben követhető a szerzemények pedagógiai, nevelő 
hatása.
A sok, szép műsort végighallgatva fogalmazódott meg bennem, 
hogy  milyen  jó,  hogy  városunkban  működik  egy  a  gyermekek 
zenekultúráját  fejlesztő,  hangszeres  tudást  elsajátító  intézmény.
Bízunk  benne,  hogy  minél  tovább  fog  működni,  hogy  a  jövő 
generációja is élvezni tudja.

Zsemberiné Erdei Ibolya, szülő, pedagógus

Értékőrző Nagykunság néven indultak tehetséggondozó szakkörök 
a  Fekete  István  Oktatóközpontban.  A  program  keretén  belül  a 
fiatalok a fazekasság és a kunhímzés - mint jellegzetesen nagykun 
hagyományok - ismeretét sajátíthatják el. A foglalkozások 
kéthetente  vannak  és  a  nyár  elején  egy  intenzív,  bentlakásos 
alkotótáborral zárulnak. Ezen idő alatt szakmai kirándulásokkal is 
színesíthetik a gyerekek az órákon megszerzett tudást. A fazekas 
foglalkozásokat Sudár Anette fazekas, a hímzést Nagy Istvánné 
kunhímző vezeti. Utóbbira még van lehetőség jelentkezni 
az 56/361-505 telefonon, vagy személyesen a Fekete István 
Oktatóközpontban, az Ecsegei út 22/a szám alatt. Az „Értékőrző 

Értékőrző szakkörök a Fekete István Oktatóközpontban
Nagykunság – tehetséggondozó műhelyprogram Túrkevén” című 
projekt megvalósulását - a Nemzeti Tehetség Program keretében 
az  Emberi  Erőforrás  Támogatáskezelőn  keresztül  -  az  Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatja.      Takács Roland, Nimfea
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2016. FEBRUÁRCivil híradó

25 év a kultúra szolgálatában
 A  19.  században  a  polgári  fejlődés  kibontakozásának 
jeleként városunkban is létrejöttek az első civil szervezetek 
(olvasókörök,  egyletek,  kaszinók,  egyesületek).  Számuk  a  20. 
század  első  felében  egyre  növekedett.  E  közösségek  az  azonos 
érdeklődésű  embereket  fogták  össze,  új  ismereteket  adtak  és 
cselekvési lehetőséget kínáltak tagjaiknak a helyi társadalomban. 
Aktivitásuk nyomán a városban igen színes és gazdag kulturális 
élet  folyt.  1948-ban  azonban  az  államhatalom  egy  tollvonással 
mindezt megszüntette, a civil szervezeteket betiltotta. Több 
évtizednek  kellett  eltelnie  ahhoz,  hogy  újból  erőre  kapjanak  a 
helyi  kezdeményezések.  Végül  1988-ban  nyílt  ki  a  kapu.  Az 
országgyűlés elfogadta a civil törvényt, amely lehetőséget adott 
civil szervezetek létrehozására.
 Én magam a tiltott időszakban is tagja voltam a 
Magyar  Néprajzi  Társaságnak  1975-től,  majd  megismerkedtem 
és részt vettem a Magyar Népfőiskolai mozgalomban. Ez 
utóbbi rendezvényein ismerkedtem meg a kultúráról való 
másképp  gondolkodás  alapjaival,  a  civil  szerveződésben  rejlő 
lehetőségekkel. 1989—1990-ben végig gondolva, hogy kiket 
lehetne bevonni egy kulturális közösség létrehozásába többeket 
többször  megszólítottam.  Be  kell  vallanom,  hogy  első  körben 
ellenállásba ütköztem. Különösen a művelődési ház akkori 
igazgatója vélte az új kezdeményezést feleslegesnek. Bizonyára 
intézménye ellenlábasát vélte egy civil szervezet létrehozásában. 
Végül  azonban  többségbe  kerültek  a  másképpen  gondolkodók 
és  1990  decemberében  megalakítottuk  a  Túrkevei  Kulturális 
Egyesületet. A  megyei  bíróság  1990.  december  20-án  jegyzete 
be az Egyesületünket. A fő célunk a kulturális élet fellendítése, 
a  kulturális  paletta  színesítése,  a  kulturális,  közgyűjteményi  és 
oktatási intézmények segítése a lakosság öntevékeny munkájának, 
közreműködésének bevonásával. A cél megvalósításának 
eszközei: ismeretterjesztő előadások szervezése, kiállítások 
rendezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése, helytörténeti 
gyűjtések, kutatások és feldolgozások szervezése, segítése, 
kulturális programok szervezése. Visszatekintve az elmúlt negyed 
századra mindezekkel éltünk és az alapcélunk mentén dolgoztunk 
és dolgozunk. Túrkevén a hagyományőrzés, a tudományos 
ismeretterjesztés  fellendítéséhez  hozzájárultunk.  Mindez  ma  is 
vállalható, így munkánkat a továbbiakban is e kulturális mezőn 
folytatjuk e civil szervezet keretein belül. Egyesületünk elnöke az 
alapítástól fogva a 2011. évben bekövetkezett haláláig Ábrahám 
Miklós volt. Azóta Farkas Rozika tölti be ezt a tisztséget. Tagjai 
elsősorban a városban élő, a kultúráért tenni akaró középkorú és 
idősebb értelmiségiek. (Soraink közzé várjuk a fiatalabbakat is.) 
 Nézzünk néhány jelentősebb programot, amellyel 

Bemutatjuk a Túrkevei Kulturális Egyesületet
Egyesületünk hozzájárult a város kulturális életének 
színesítéséhez!
 A rendszerváltás első éveiben Túrkeve népe is 
kereste a megújulás útjait. Így mi is számos közösségépítő 
kulturális hagyomány kezdeményezői, megvalósítói voltunk 
(Elszármazottak Találkozója, Nagykun Bál, Nagykunságért-
díjasok  Találkozója,  összefogás  a  redempció  250.  évfordulója 
meg ünneplésére. Különösen ez utóbbi bizonyult tartós 
kezdeményezésnek és jelentőségét mutatja, hogy 1995-ben 
31 települést tudott megmozgatni, kulturális összefogásra 
serkenteni. A kezdeményezés odáig jutott, hogy 2014-ben 
a Magyar Országgyűlés egyhangúlag történelmi emlékezés 
napjává emelte a redempció napját (május 6.), amelyet minden 
évben megünneplünk Jászkunság-szerte és így városunkban 
is. Bízunk benne, hogy eljutunk odáig, hogy ez a nap legalább 
a Jászkunságban olyan iskolaszüneti nap lesz, amikor az 
ifjúság  aktív  részese  lesz  a  történelmi  tudatot,  a  hazaszeretet 
erősítő  programoknak.  (részvétel  a  rendezvényeken,  történelmi 
vetélkedők,  kirándulások  a  jászkun  történelmi  emlékhelyekre, 
múzeumokba, filmankétok, kiállítások, előadások stb.)
   Kezdetektől  szívügyünknek  tartottuk  a Túrkeve  újság 
megjelenését, amelynek terjesztését is végeztük 2002-ig. Hat évig 
a szerkesztést is vállaltuk. Meggyőződésünk, hogy a helyi lap a 
legfontosabb csatorna az információcserére. Ráadásul a helyünkbe 
jön. (Ezzel nem akarjuk csökkenteni más média és egyéb csatornák 
szerepét.)  Bízunk  benne  és  továbbra  is  szorgalmazzuk,  hogy  a 
városvezetők,  civil  szervezetek,  intézmények  és  a  lakosok  is 
egyaránt élnek a párbeszéd, az informálódás ezen lehetőségével. 
Rendszeresen  olvassák  a  lapot  és  időnként  ők  maguk  és  tollat 
ragadnak, írnak egy-egy cikket, kifejtik véleményüket a Túrkeve 
újság hasábjain. 
 Ma már az is történelem, hogy hogyan született meg a 
Túrkeve földje és népe három kötetes monográfia. Ehhez kellett 
a  szakmai  kezdeményezés,  a  város  vezetőinek  támogatása  és 
nem  utolsó  sorban  a  Finta  Múzeum  és  a  Túrkevei  Kulturális 
Egyesület közös szervező és lebonyolító munkája. Ebben 
1986—2000 között olyan gyakorlatra tettünk szert, amelyet 
azóta is hasznosítunk. Számos közös kutatást szerveztünk, 
irányítottunk, amelyre országosan is felfigyeltek. (Például 
„A  lokális  közösségek,  vérségi  csoportok  és  az  egyén  helye, 
szerepe a változó társadalomban”; „Nemzedékek kutatóúton 
…”  projektek  stb.)  Eredményeinket  könyvekben  olvashatják, 
kiállításokon láthatják, hazai és nemzetközi tanácskozásokon 
hallhatják. Gondoljunk csak például az 1997 óta Túrkevén 
többször megrendezett családkutatási tanácskozásokra, azok 
kiállításaira, könyveire, amely napjainkban a legnépszerűbb 

Jellegzetes kevi ház

Parasztház-nézőben
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téma  világszerte.  A  „Kutatóúton  Eurázsiában”  és  „A  nemzeti 
művelődés megújulása” című kiállításaink és tudománytörténeti 
tanácskozásaink ugyancsak túrkevei kulturális termékek, 
amelyek  a  város  hírnevét  öregbítik  országszerte.  Helytörténeti 
kiadványaink olyan szakmai elismertséget jelentenek, amely 
bármelyik hivatásos kiadóval összemérhetők. Túrkevén működő 
tudományos műhelyként emlegetik városunkat. Kísérjék hát 
figyelemmel megjelenő kiadványainkat, olvassák és hasznosítsák 
gondolatainkat Önök is.
 A új év új lehetőséget kínál számunkra. Régi álmunk vált 
valóra.  Egy  kultúrapártoló  túrkevei  állampolgár  adományozása 
révén tulajdonunkba került a Soós István utca 19. számú 
parasztház, amelyet szeretnénk felújítani, tájházzá, élő közösségi 
térré  alakítani.  Bízunk  benne,  hogy  mások  is  felsorakoznak  a 
támogatók  közzé.  Mind  anyagi  támogatást  a  felújításhoz,  mind 
régi tárgyakat a berendezéshez elfogadunk. Már most tervezzük 

a különböző rendezvényeket, összejöveteleket. Fő célunk, hogy 
az  ifjabb  korosztály  számára  is  sok  érdekes  gyermekprogramot 
kínáljunk. (hagyományőrzés, tehetséggondozás, szabadidő 
eltöltés területén stb.) Így a 25 éves Túrkevei Kulturális 
Egyesület megújult arculattal újabb lehetőségeket kínál 
Túrkeve és a Nagykunság lakói számára. Bízunk benne, hogy 
sokan mellénk állnak, aktívan részt vesznek a megvalósításban 
és ezzel is gazdagodik Túrkeve kulturális élete. Hisszük, hogy 
felnövekvő  gyermekeink,  unokáink  is  azt  érzik,  hogy  jó  itt 
élni, jó kevinek lenni.
(Elérhetőség:  Túrkeve,  Deák  F.  u.  4.;  tel:  06-30-9383-777; 
e-mail: kultura.kevi@gmail.com)

Dr. Örsi Julianna
egyesületi titkár

Felhívás 
(Túrkeve Futballtörténelme)

Tisztelt  volt,  és  jelenlegi  Túrkevei  futballisták, 
emlékező hozzátartozók, szurkolók!

A 2016-ban készülő „Túrkeve Futballtörténelme” 
című amatőr dokumentumfilm elkészítéséhez 
szükséges anyag összegyűjtéséhez kérem a 
segítségeteket.

Másolás  céljából  szükségem  lenne  régi  és  új, 
futballal kapcsolatos fotókra, újságcikkekre 
stb. illetve történetek felelevenítéséhez 
riportalanyokra.

Városunk  minél  hitelesebb  futballtörténelmének 
bemutatásához, az ötleteket és a segítő 
együttműködést előre is megköszönöm. 
Tisztelettel: Bartha József

Jelzési határidő: 2016. március. 1.

Elérhetőségek:
Finta Múzeum 

5420 Túrkeve Attila utca1.
tel: 06-56-361-183

Pólya Pál 
5420 Túrkeve Dr.Berentey Ernő utca 2. 

tel: 06-30-485-11-11
Győri József 

5420 Túrkeve Kenyérmezei utca 15. 
tel: 06-30-363-61-47

Bartha József 
5420 Túrkeve Deák Ferenc utca 7.

tel: 06-30-768-98-53

Helyreigazítás:
Januári számunkban az egyik fotón tévesen 

tüntettük fel Mihály Andor nevét melyet ezúton 
javítunk.

„A mi Hortobágyunk” 
országos természetismereti 
verseny 2. helyezés:

Petrovics Berta
Kalocsa Ádám
Nagy Balázs

Felkészítő tanár: 
Czeglédi Erzsébet
Petőfi Sándor Általános Iskola

A diákok és tanáruk, sajnálatos 
okból  kimaradtak  az  „Akikre 
büszkék vagyunk” díjátadó 
rendezvényéből.  A  szervezők 
azóta  már  orvosolták  a  hibát 
és eljuttatták az okleveleket és 
a plakettet az érintetteknek.

Orvosi ügyelet
Csak sürgős esetben!
Az ügyeleti ellátás kizárólag az ügyeleti időben fellépő heveny 
(hirtelen, váratlan) megbetegedések kezelésére szolgál, melyekkel 
egészségkárosodás nélkül nem lehet a saját háziorvos rendelési 
idejét megvárni.

Megértésüket köszönik:
A háziorvosok

Főszerkesztői 
közlemény

Az  olvasók  által  beküldött  anyagokra  vonatkozóan  szeretném 
leszögezni,  hogy  a  név  nélkül  érkezett  feladványokat  nem  áll 
szándékunkban megjelentetni. Erre szerkesztőségünk sem ezelőtt, 
sem ezután nem tett és tesz ígéretet. Ha egy-egy téma megkívánja, 
hogy  komolyan  beszéljünk  róla  és  választ  is  szeretnénk  felőle, 
magunkat is és az újságot, mint fórumot, komolyan kell venni. 
Szólás  és  sajtószabadság  van,  már  nem  abban  a  rendszerben 
élünk, hogy bárkit az eltérő véleménye miatt megbélyegzzenek. 
Egyéb névtelen, szubjektív problémafelvetésekre, 
véleménynyilvánításokra  remek  lehetőségeket  biztosítanak  az 
internet sötétebb bugyrai.

eFZé

Helyreigazítás
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A Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület 
forrásokat nyert a 2015-ös Tanyafejlesztési Programon keresztül, 
melynek célja két irányú. 
Az  első  programunk„A  túrkevei,  mezőtúri,  kuncsorbai  tanyák 
vízvizsgálata a lakosság és a későbbi fejlesztések szempontjából” 
címet  kapta,  amelyben  ezen  három  település  környékén  lévő 
tanyák vízvizsgálatát fogjuk elvégezni. Ennek alapja első lépésben 
egy szakmai program, amely a területen lévő kutak feltérképezését 
foglalja magába, majd pedig 40 kút vizsgálatát fogjuk elvégezni. 
Ezért kérjük azon tanyatulajdonosok jelentkezését az egyesületünk 
felé, akik szeretnének élni az ingyenes ivóvíz bevizsgálás 
lehetőségével. Mivel korlátozottak a kapacitásaink előzetes 
felmérés  után  egyesületünk  munkatársai  választják  ki  a  kutak 
helyszínét, ahol figyelembe vesszük a jelentkezők rászorultságát, 

lakók számát, valamint korösszetételét is. A vizsgálatok időpontja 
várhatóan 2016. márciusában – áprilisában lesz.
A második programunk az „Egészségügyi vizsgálatok eljuttatása 
a  túrkevei,  mezőtúri  és  kuncsorbai  tanyák  lakosságához”.  Ezen 
programban  elsősorban  a  tanyasi  lakosságnak  nyújtunk  mobil 
egészségügyi szűrővizsgálatot, ezért kérünk mindenkit, hogy aki 
úgy érzi, hogy szüksége van ilyen típusú segítségre jelezze felénk 
és  akár  kiszállással  is  elvégezzük  a  vizsgálatokat.  A  program 
lezárta után a forrásokból vásárolt egészségügyi eszközöket 
felajánljuk a túrkevei védőnői szolgálat részére, hogy a későbbiek 
során a város gyerekei lássák hasznát az eszközöknek.

Jelentkezés: info@giligan.hu
Telefon: 0670/4281872

Mint mindenki előtt ismeretes – bár nem feltétlenül tudatosul is 
mindenkiben  –  Túrkevének  egy  hatalmas  érték  van  a  kezében. 
Határainkon cca. 400 hektárnyi gyümölcsös zártkert helyezkedik 
el, amit bizony nagyon kevés város mondhat el magáról. 
Ugyan  szinte  minden  település  környezetében  találhatóak  ilyen 
zártkertek,  de  egyáltalán  nem  jellemző,  hogy  ilyen  méretekben 
legyenek jelen.
Sajnos mára sokat felhagytak, vagy csak kaszálóként használják 
(esetleg „pálinkafa”-ként hasznosítják) ami nem túl sok ösztönzést 
nyújt, főként a lakosság női felének. A fiatalok elvándorlásával, 
érdektelenségével és a tulajdonosok öregedésével egyre kevesebb 
területet  tudnak  jól  hasznosítani,  sokat  eladnak,  ami  annak  a 
veszélyével jár, hogy a fákat kivágják, a területet egybeszántják 
és egy hatalmas érték elveszti azt a funkcióját, amire eredetileg 
szánva volt. 
Én  ugyan  nem Túrkevén  születtem,  de  sokat  hallottam  a  90-es 
évekbeli  zártkerti  életről.  Hallottam,  hogy  mennyien  termelték 
meg a konyhára valót, mennyieknek jelentett kiegészítő keresetet 
a zártkert. Ma már csak azt hallom, hogy nem veszi meg senki 
vagy ellopják. 
Értem én, hogy ellopják, de ki tehet arról, hogy vannak, akik ide 
járnak lopni terményt vagy akár tűzifát? Persze hogy mi magunk, 
hiszen mi nem figyelünk a területre! Kevesen járnak ki, így pedig 
nem könnyű megvédeni a területet, az értékeket. Pedig a Giligán 
Egyesület  tagjaival  úgy  gondoljuk,  hogy Túrkeve  igazi  kitörési 
pontjai ezek a zártkertek lehetnének!
Mindenki  azt  mondja,  hogy  itt  nincs  semmi,  hogy  mindentől 
messze vagyunk, itt nincs munka. Pedig ez amennyire hátrány (és 
sajnos a legtöbben csak ezt érzik) annyira előny is lehetne. Még 
megvannak  azok  az  ismeretek,  amikkel  értéket  lehet  előállítani 
a  kertekben.  Az  országban  egyre  nagyobb  igény  mutatkozik 
a  biotermékekre,  vagy  csak  az  egészséges  termékekre.  És  itt 
jön elő, hogy távol vagyunk mindentől.  Távol vagyunk, de 

ez  ebben  az  esetben  előnyt  jelent,  hiszen  nincs  szennyezés  a 
gépjárművekből. Nincsenek (hagyományos értelemben vett) 
gyáraink sem, de legalább ezek sem szennyezik a környezetet, a 
terméket. Ezen irányban elindulva egy közös összefogással kiutat 
lehetne találni a közmunkaprogrambólés ismertté lehetne tenni a 
„Kevi termékeket”. Persze ehhez összefogás kell! Az kell, hogy 
észrevegyük az értékeket és éljünk is velük!
Egyesületünk úgy gondolja, hogy ezt a kincset meg kell védeni 
és  hasznosítani  kell.  Tudjuk,  hogy  az  emberek  jó  része  csak 
akkor  fog  mellénk  állni,  ha  „érdeke”  úgy  kívánja,  tehát  a  kert 
hozzájárul a mindennapi boldogulásához, ami természetesen 
érthető is. Ezért úgy döntöttünk, hogy ebben az irányban fogunk 
lépéseket  tenni  és  elindítjuk  a  gyümölcsfeldolgozást  Túrkevén. 
Első  lépésként  beszerzésre  került  egy  aszalószekrény  a  NEA-
2015-UN-SZ program keretében a Nemzeti Együttműködési 
Alap jóvoltából, amellyel aszalványokat, szárított gombát 
(ehhez  ősszel  elindítjuk  a  gomba  szakellenőri  szolgálatunkat  is 
Túrkevén) és fűszernövényeket fogunk készíteni. Ehhez fogunk 
partnereket keresni, akik tudnak beszállítani gyümölcsöket (akár 
kiskertből,  akár  zártkertből)  reményeink  szerint  2016  nyarától, 
őszétől (meggyet, cseresznyét tavasztól), valamint tervezzük az 
ivólégyártás elindítását is.
Reméljük, hogy így sikerül előrébb vinni a gyümölcsök, a 
gyümölcsfák és ezáltal a zártkertek ügyét településünkön.

Szász Béla
Giligán Egyesület

u.i.: A programunkhoz keresünk eladó zártkerteket. Ha úgy 
gondolja, hogy nincs aki csinálja, nincs aki továbbvigye kérem 

keressen meg minket!
info@giligan.hu
0670-428-18-72

A Giligán Egyesület Tanyafejlesztési programja Túrkevén

A túrkevei zártkertek jelene és jövője
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Kedves Túrkeveiek, Tisztelt 
katonák!
Egyesületünk felsőbb javaslatra 
elhatározta, hogy megkezdük 
szervezni egy emlékkönyv 
összeállítását.  A  régi  időkről  alig 
van írásos, dokimentum, fotó.
Mezőtúron 1938-tól működött a 
Kilián repülőszázad.
Később 1951-1991. 08. 12-ig 
működött nagy katonai egység, 
mely Debrecenbe diszlokált.
A  40  év  alatt  nagyon  sok  tiszt, 
tiszthelyettes tiszti és tiszthelyettesi 
hallgató  és  sok-sok  sorállományú 
katona szolgált itt.
Ezeket az éveket nem lehet feledni.
Kérem, írják meg katonai 
emlékeiket, küldjenek 
fényképeket, kisebb tárgyakról 
fotókat.
Minél több, kerekebb képet 
kapjunk a laktanya katonai és 
emberi történéseiről.

Mezőtúri Bajtársi Egyesület
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Levél: 5420 Túrkeve, Földesi utca 
17.

Régi idők emlékét kell visszapörgetni - hogy is volt?
Akik gyermekkoromban meséltek háborús helyzetekről: 
unokatestvérem harckocsizó volt, s ő beszélt a katonaélet 
nehézségeiről, élményeiről. Mikor behívtak, hát menni kellett, majd 
lesz valahogy. Kiskőrösi tüzérfelderítő lettem. A katonai életben 
az első és a legfontosabb a raj és a szakaszparancsnok volt. Utána 
kezdtük megismerni egymást, a tiszteket, a tiszthelyetteseket. A 
főtiszteket, laktanya-, hadtáp-, ütegparancsnokokat.
Nehéz volt megismerni a laktanyát, hol-mi van. Adták a parancsot. 
Válasz:  Értettem!  Nem  lehetett  kérdezősködni,  nem  kérdezték 
van e kedvem hozzá. 
Először az ebédlőt ismertük meg és a konyhai munkát, a 
mosogatást. A körletünkben meg a takarítást, beágyazást, 
szekrényrendezést a reggeli szemle követte.
Katonásan, vigyázzba állva kérni engedélyt benntartózkodásra.
Fegyelemmel, érthető hangon kellett a kihallgatáson jelenteni a 
szolgálatba lépést, a kimenő, eltávozási kérelmet elmondani.
A vétkesnek a kihallgatáson jelenteni miért, ki rendelte a 
parancsnok  elé,  és  már  kapta  is  a  fenyítést.  Válasz  egy  volt: 
Értettem!
Aki  napos  szolgálatban  volt,  társainak  parancsolt.  A  napirend 
szerinti kiképzésekre, foglalkozásokra sorakozót rendelt el.
Komoly szolgálatot adtunk, a legveszélyesebb a fegyveres 
őrszolgálat.
Elég  sűrűn  volt  valamilyen  szolgálat.  Napos,  kapus,  ügyeletes 
alegység, a laktanyakonyhára naponta 1-2 főt vezényeltek.
S  persze  a  legfontosabb,  a  katonai  kiképzés.  Alaki,  őrkatona 
kötelme, fegyver és lőelméleti ismeretek, katonai nagy fegyver, 
műszer  ismeretek.  E  képzéseknek  a  vizsgája  volt  az  éles  lőtéri 
gyakorlat.
Jutalmat kaphattunk az eredményes munkáért, dicséret, 

előléptetés, szabadság.
Fenyítés is volt: kimenő-szabadság megvonás, helybenjárás, 
fogda, konyhamunkára, őrségbe vezénylés, stb.
Támogatást, biztatást a katona, bajtárs, rajparancsnokunk adott.
Megtanultunk  ebben  a  zárt  közösségben  őszintén,  célszerűen 
cselekedni. Emberségesen, nyíltan beszélni, a fegyelmet 
tudomásul venni, a dicséretet „Hazámat szolgálom!” szóval 
megköszönni.
Alapvetően fontos volt a katonás alakiság, elöljárónak tisztelegni, 
jelenteni illetve jelentkezni.
Ha  ezek  simán  mentek,  jó  volt  a  szakismeret,  eredményes  a 
lövészet, rendszeres kimenőre, eltávra mehettünk.
Aki  ezeket  könnyen  el  tudja  végezni,  az  jelentkezzen  katonai 
pályára.
Előny az érettségi, szakmai képzettség. Lehet egyből tiszti illetve 
tiszthelyettesi  iskolába  jelentkezni  a  toborzó  és  érdekvédelmi 
irodában  Szolnokon  (KIEG).  Mint  munkavállaló,  szerződéses 
katonának is lehet jelentkezni. Feltétel fizikai, pszichológiai  
alkalmasság. Ez már munkahely, de a katonai szabályok 
érvényesek a katonára, 5 év az alapszolgálati idő, amely 
meghosszabítható. Az előmenetelt szaktanfolyamokkal lehet 
biztosítani  illetve  meghosszabítani  a  szolgálati  időt.  Évenként 
van terheléses vizsga (rohampálya, időre futás, szakmai vizsgák).
Halljuk,  hogy  a  kiváló  képzettségűek  külföldre  is  mehetnek 
misszióba. Ezek valóban fegyelmezett szolgálatok, akik a 
honvédség elismerését kapják.
A katonai technikai műszerismeretet magas fokon kell megismerni 
és alkalmazni. Lépj előre!
Erőt, egészséget!

Ladányi Gyula
Mezőtúri Bajtársi Egyesület

Sorkatona voltam

Felhívás
„Mezőtúron 

voltam katona”

Tisztelt érdeklődők!
Immáron 3. alkalommal kerül 

megszervezésre a Kevi Magbörze! 
A rendezvényt idén a túrkevei piactéren 
szervezzük piacidőben, 2016.03.07-én 

hétfőn.
A programon több féle magból (zöldség, 
gyümölcs, virág) lehet ingyenesen (de 

feltételekkel) mintákat kapni!
Aki úgy érzi, hogy vannak felesleges 

magjai, palántái, virágai nyugodtan jöjjön ki 
hozzánk! Cserére is lesz lehetőség!

Tisztelt kerttulajdonosok, 
kistermelők!

Gyümölcsész találkozó 
Túrkevén!

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt 
a 2016.02.26-án 16 órától, a Túrkevei 
Művelődési Házban tartandó Giligán 

Egyesület által szervezett gyümölcsész 
találkozónkra.

A program célja, hogy előadásokat követően 
egy kerekasztal keretében kielemezzük 
a helyi zártkerti viszonyokat, megoldást 

találjunk a zártkertekkel kapcsolatos 
sürgető problémákra, valamint feldolgozási, 

értékesítési lehetőségeket keressünk a 
megtermelt javakra.

Megjelenésükre számítva!
Szász Béla

Giligán Egyesület

2016. február 26. 10 órától:
A Magosfa Környezeti Nevelési és 
Ökoturisztikai Alapítvány a generációk közötti
tanulás módszereiről szóló „Kicsik és nagyik” 
fóruma, és az azt követő bemutató
foglalkozás.  A  „Kicsik  és  nagyik”  fórumon 
bemutatásra kerül maga a módszer, az eddigi
tapasztalatok  és  hasznos  tanácsok  a  hasonló 
programok szervezéséhez.
2016. február 26. 13 órától:
A  Magyar  Természetvédők  Szövetsége  által 
létrehozott „Közösség Energia program”

olyan hazai közösségi kezdeményezéseket 
népszerűsít, amelyek energiatakarékossági
és/vagy megújuló energiás beruházáson 
alapulnak, lakosok bevonásával tervezett 
illetve
működtetett, közösségi projekt alapú 
együttműködések, a résztvevő tagok/közösség 
és a
környéken  élők  is  részesülnek  előnyeiből. A 
program előadásokat és lakossági fórumot
egyaránt tartalmaz.

A Fekete István Oktatóközpont februári programajánlata
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Jó  megoldásnak  tartom,  hogy  a  Nimfea  egyesületa  tábláinál 
tájékoztatja  a  ma  emberét,  kikről  is  nevezték  el  azt  a  bizonyos 
utcát,  tehát  ki  is  a  névadó.  Nézem  a  Kenyérmezei  utca  14. 
számú  ház  kerítésén  lévő  táblát  és  azt  állapítom  meg,  ami  rá 
van írva, divatosan szólva „nagy mellényúlás”. Nézem, és igen 
elszomorodom az abszolút tájékozatlanságon.

               Tévedni emberi dolog… (olvasói levél)

Még  a  táblán  is  említve  van  Kenyérmező.  Igen  Kenyérmező 
Mátyás  király  legnagyobb  hadisikere  a  törökök  felett.  Mátyás 
királynak az volt az elképzelése, politikája, hogy délen a török 
ellen csak védekezik, északon, nyugaton támad a csehek, 
lengyelek, Habsburgok ellen.
Visszatérve a Kenyérmezei csatára: 1479-ben történt és a törökök 
nagy fölényben voltak. 50.000 török, a 25.000 rác (román) és a 
4000  Báthory  István  erdélyi  vajda  által  vezetett  magyar  csapat 
ellen.  Már  vesztésre  álltak,  amikor  üzentek Temesvárra  Kinizsi 
Pálnak, aki az akkori délvidék főkapitánya volt. Ő és huszárcsapatai 
fordították  a  csata  állását  győzelemre,  10.000  emberével.  Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy a magyar csapatoknak már volt 
védőfelszerelésük: sisak, mellény. A törököknek még nem.
Nem véletlen, hogy a Kenyérmezei (Kenyérmező) utca folytatása 
a Kinizsi utca. Azt a jelentős csatát Mátyás király egyik legjobb 
hadvezére Kinizsi Pál döntötte el nagy győzelemre.
Kenyérmező Dévától 25-30 km-re, északra található.
Úgy  gondolom,  egy  ilyen  feliratnál  vigyázni  kell  és  kétszer 
meggondolni, hogy mit írunk le.
(Forrás: Jankovich Ferenc: A budai napkirály)                               T. J.

(név és elérhetőség a szerkesztőségben)

Mi keviek mivel is tudnánk bekerülni a Magyar értéktár 
Hungarikum gyűjteményébe?  Aki komolyan veszi a kérdést 
sorolhatna értéket, mint például az egyedi kunhímzésünk, 
ami  egyben  kunikum.  Mivel  is  tudunk  felsorakozni  a  karcagi 
birkapörkölt, a hízott liba és a pálinka mellé. Ilyen kevi unikum 
lehet a sajátos kevi biciklis. Lásd, “hát ha, anyádat hülye” hallom 
ezt még elmúlt év szeptember 22-én reggel félhat környékén, a 
kerékpárúton haladva.  A Tesco-s kereszteződében elsőbbségi 
vitába keveredett több kerékpáros. A kitérésre kényszerített 
valami olyasmit mondott, hogy mi lenne ha vonat érkezne erre a 
válasz volt az idézett. A városszéli kerékpárutat a félelem útjának 
hívom. Január egytől szeptemberig a munkába igyekvők akik az 
AFIT területén dolgoznak szembe forgalommal nem találkoznak, 
ekkor jövök én ősszel az idénymunkás egyedül az ár ellen. Az út 
minősége is sajátos esős időben 80-100 literes tócsák. Benyúló 
ágak,  a  fakocsmánál  fajövés,  belógó  klíma  berendezés  zavarja 
a  forgalmat.  Maradjunk  az  esőnél.  A  biciklis  esernyőt  ragad, 
a  szél  szemébe  vág,  ezért  az  ernyőt  maga  elé  tartja.  Csak  a 
kerékpár kerekét látja. Hajt, mert késésben van. Néha még társa 
is van egymás mellett haladnak. Hová meneküljek, rácsengetek. 
Kelletlenül térnek. A kék esőköpenyes félig gombolja köpenyét 
olyan,  mint  egy  denevér.  Társaságra  vágyik,  mert  mindig  más 
mellett halad. Csöngetek “térek már” mondja olyan hangsúllyal, 
ami felér egy anyázással. A tükrös kereszteződésnél az út 
egyenes vonalát elveszti, és a kocsma takarja az utat. E kanyarba 
egyenesen hajtanak be. Időnként többen, itt nincs hová menekülni 
a szerencsén múlik az ütközés elkerülése. Aztán jön a vakmerő, 
aki  haladni  akar  és  előz  annak  ellenére,  hogy  alig  van  hely. 
Fékezek, hadd menjen. Az alvó ugyan egyedül halad csak velem 
szemben az út szélén, csengetek. Fokozott készenlétben haladok 
ennek ellenére megleptek már a hirtelen balrakanyarodással. 
“Nénike mit csinálsz?” Hagyjuk a kerékpárutat. Az áruháznál a 
piros lámpa hatálya alatt komótosan hajtott be Éva, gereblyével 
a  kezében.  A  szerszám  feje  a  kormányon  pihent.  Középkori 

lovag ötlött fel képzeletemben. Az Ecsegi utcán hosszú ideig a 
felezővonalon haladt az ülésből oldalra kihajolva egy láthatóan 
ittas férfi. Hogy csinálta? A huszár hajolt így ki nyergéből, kardját 
tartva, sújtás előtt.
Mivel tudnánk még bekerülni? Azonosságtudatunkkal, ahogyan a 
kutyapecérünkkel bánunk. Aki a városba kóborló kutyákat kábító 
lövedékkel  begyűjti,  és  az  ide  vonatkozó  rendeletek  alapján, 
sintértelepen helyezi el. Elhelyezi, ahol orvosi felügyelet mellett 
tartják a gazdáját váró ebeket. Itt költség merül fel, amit a gazdának 
meg kell fizetni. Begyűjtőnk túlnyomó többségben hívásra, 
jelzésre  érkezik.  Az  óvatlan  kutyatulajdonos  saját  felelősségét 
feledve  az  ellenséget  látja  emberünkben,  akit  kisteherautóval 
üldöz a rendőrségig válogatott szidalmak mellett. Továbbá az a 
módszer,  amivel  a  szelektív  hulladékgyűjtés  visszafejlesztésre 
került keviunikum. Már hozzászoktunk az egyre szaporodó 
“laposra tapossa” zsákhoz, amit sárgafedeles kukára cseréltünk. 
Több  hónapon  keresztül  nem  volt  szelektív  gyűjtési  lehetőség 
és  a  sárga  fedeles  pedig  egy  ötfős  családnak  nem  elegendő. A 
többlet  hulladék  megy  a  heti  ürítéses  kukába,  amiért  fizetünk, 
ha kihúzzuk az út szélére, ha nem. Itt csúsztatok, mert még nem 
érkezett számla, gondolom majd több hónapnyi egyszerre
Vendégszeretetünkkel. Várjuk a turistákat, csodát várunk a 
gyógyfürdőnktől, de a zárórakor távozók sötétben poroszkálnak. 
A  parkolóhoz  vezető  út  és  a  parkoló  világítása  nem  működik. 
A  sötétben  nekimennek  a  nyomasztó  megjelenésű  faládáknak, 
amelyekből jutott kevi más területére is. 
Belső  és  országos  útjaink  minőségével,  amelyre  vállalkozást 
lehetne alapítani. Katasztrófa turistákat hozni városunkba. 
“Ráérünk még arra, ne kapkodj, az élet úgy is megoldja, jól van 
az  úgy,  majd  megszokják,  utánajárunk  és  azt  követően,  később 
visszatérünk rá” halogató gondolkozásunkkal.
Az  unikum  szónak  egyedi  és  sajátos  fordítása  mellett  további 
értelmezése is létezik: a csodabogár.

Darvasi Róbert

Hungarikum?
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt  olvasóink!  Engedjék  meg,  hogy  beszámoljak  az  elmúlt 
időszak jelentősebb eseményeiről. December 5-én került 
megrendezésre a szalagavató bál, aminek előkészületeiben 
nyújtottunk  segítséget,  a  dobogókat  szállítottuk  a  helyszínre. 
Ugyanezen a napon az esti órákban érkezett a jelzés miszerint a 
Kálmán Király utca egyik ingatlanában páraelszívó és berendezési 
tárgyak  égtek,  kiérkezésünkre  a  tüzet  a  lakók  eloltották.  Az 
utómunkálatokat elvégeztük, épületet átvizsgáltuk, az anyagi kár 
jelentős mértékű volt. December 11-én a segítségünket kérték a 
Kópia cukrászda előtt álló fák feldíszítésében, illetve a fényfüzér 
elhelyezésében.  December  16-án  egységünk  a  József  Attila,  a 
Kupa Árpád és az Ecsegi utcában vágott fenyőfákat, majd azokat 
elszállította illetve felállította a Református Templomban, a Petőfi 
téren és az Idősek Otthonában, amelyeket magánszemélyek 
ajánlottak fel karácsonyra. A Városgondnokság és a Keve-táp Kft. 
segítségét ezúton is köszönjük. December 17-én, a Petőfi téren a 
Város karácsonyfájának feldíszítésében nyújtottunk segítséget, az 
óvodákból érkezett gyermekek saját készítésű díszeit segítettünk 
elhelyezni  a  fán,  osztozva  a  kicsik  örömében.  December  30-án 
laktanyánk adott helyt a Tisza Mentőcsoport évzáró vacsorájának. 
Néhány gondolatban az elmúlt évről: mint beavatkozó szervezet, 
immár  kétéves  tapasztalattal  a  hátunk  mögött,  úgy  gondoljuk, 
jó  elhatározás  volt  a  jogalkotók  által  lehetővé  tett  önállósodás 
mellett döntenünk. Azóta településünk tűzbiztonsága stabil, 
a szervezet működése mind szakmailag, mind anyagilag 
kiszámíthatóbbá vált. Technikailag az elmúlt időszakban komoly 
fejlődésen mentünk keresztül. Rendelkezünk immár feszítő-vágó 
berendezéssel,  valamint  emelőpárna  készlettel  is.  Laktanyánk 
felújításával, energetikai fejlesztésével elhelyezési körülményeink 
hosszú időre megoldódtak. Az elmúlt évben megrendezett 
szakmai vetélkedőn szívesen vettünk részt, ahol csapatunk 
előkelő helyezést ért el, és díjat hozhatott haza, ezzel is bizonyítva 
az önkéntes tűzoltók helytállását. Nemzetközi kapcsolataink 
(Románia, Németország) ápolásával határon túlra is eljuttathatjuk 
a  magyar  tűzoltó  mozgalom  jó  hírnevét,  ugyanakkor  magunk 
is sok tapasztalatra tehetünk szert. Összegezve elmondható, 
szervezetünk a tűzvédelem rendszerében megtalálta méltó 
helyét.Január  2-án  a  délelőtti  órákban  jelzés  érkezett  miszerint 
a  Lisznyai  Damó  utcában  az  egyik  lakóingatlan  alsó  épülete 

kapott  lángra.  A  kárhelyre  egységünk  8  perc  alatt  érkezett,  és 
kezdte meg a tűzoltási munkálatokat. A helyszínre további 
három gépjárműfecskendő érkezett, kiérkezésükig sikerült a tűz 
terjedését egységünknek megakadályozni. Személyi sérülés nem 
történt, az anyagi kár viszont jelentős volt. Az oltási munkálatokat 
követően az Önkormányzat erőgépének segítségével az udvaron 
lévő, tűz által érintett nagyobb mennyiségű szalmát elszállítottuk, 
elhárítvatovábbi veszélyhelyzetet. Január 4-én az esti órákban a 
mezőtúri országút mentén a Tisza II. csatornához közel, a síkos 
útviszonyoknak köszönhetően egy kisbusz árokba csúszott. 
Járművet kivontattuk, anyagi kár nem keletkezett, személyi 
sérülés nem történt. Január 12-én a Holt-Berettyó lovarda mellett 
levő  átereszeinek  kitakarításában  nyújtottunk  segítséget.  Január 
14-én  az  önkormányzat  kérésére  a  strand  területén  végeztünk 
szivattyúzást, ahol munkagödörben gyűlt össze nagyobb 
mennyiségű csapadékvíz, és hátráltatta az ott folyó munkálatokat. 
Január 25-én kérték a segítségünket, egy személygépjármű 
árokba  csúszott  a  Mátyás  Király  úti  kereszteződésben,  aminek 
következtében  egy  villanyoszlop  is  sérült.  A  vezetőt  könnyű 
sérülésekkel  kórházba  szállították.Január  30-án  reggeli  órákban 
a 4203-as, közismert nevén, kuncsorbai országúton jelentős 
mértékű  jegesedés  történt  melynek  következtében  több  jármű 
szenvedett  balesetet.  Egy  Ford Transit  kisbusz  árokba  csúszott, 
a jármű vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, a járműben az 
anyagi  kár,  jelentős.  Egy  Opel  személygépkocsi  az  úttestről  az 
árokba csúszott, a járművet kivontattuk, az a helyszínt önerejéből 
elhagyta, személyi sérülés nem történt. A kuncsorbai elágazásban 
egy  mikrobusz  megcsúszott,  majd  oldalára  borult. A  járműben 
szerencsére  csak  a  gépkocsivezető  utazott,  aki  sérülések  nélkül 
megúszta a balesetet. A járművet talpra állítottuk, az anyagi kár, 
jelentős. Az eset felszámolásában közreműködtek a helyi rendőrőrs 
munkatársai, segítségüket ezúton is köszönöm.   Valamennyi 
baleset elkerülhető lett volna, ha a közútkezelő időben elvégzi a 
síkosság-mentesítést az érintett útszakaszon.

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

Sörös Tibor pk.

Nem,  nem  korai  a  cikk  megjelenése.  Hol  van  még  március? 
-kérdezhetik. Rég, majd egy éve március 15-én két ünnepi 
beszédet  és  ünnepi  műsort  hallottam,  láttam.  Pilvax  kávéháztól 
Világosig  mindenről  szó  volt.  Petőfi,  Kossuth,  Táncsics  tettein 
keresztül elevenedett meg mindaz, amit ‘48 jelent nekünk. 
Bátorságuk,  példamutatásuk  üzen  a  napjainkban  élőknek.  Az 
öreg templomban gitár kísérte a „talpra magyar”-t művészi 
előadásában. Az ember fia libabőrős volt tőle. A „fiú”iskolában 
hasonló érzés töltötte el az ünneplőt a közös versmondás során.
A  kevi  ’48  smafu?  (érdektelen)  -kérdeztem  magamban.  Nem 
azért mert lehettek volna többen az ünneplő keviek. Tudjuk a kevi 
ember mindig dolgozik, nem ér rá. Főz, mos, kertet rendez, metszi 
a fát. Nos, mert egy szó sem esett a kevi hősökről. Azokról az 
emberekről, akik akár ismerhették Petőfit, különösen Kossuthot, 
aki  járt  a  közeli  városban  is  Túron.  Lapozzuk,  a  Szülőföldem 
Túrkeve című könyvet vagy a Túrkeve Kalendárium 2000 című 
kiadványt,  máris olvashatjuk, hogy a keviek a magyar szabadság 
zászlaja  alatt  meneteltek.  Nem  kevesen,  sokan.  Maguk  mögött 

hagyták  családjukat,  földet,  házat,  üzletet,  műhelyt.  Kemények 
voltak. Tisztában voltak vele, hogy a menet végén ki is dőlhetnek 
a sorból. Többnek életéről akár kisregényt is lehetne írni.
Nem esett szó a legismertebbről Gajzágó Salamonról, a 
díszpolgárról,  a  vasút  építőjéről,  aki  raboskodott  ‘48-ért.  Nem 
lett  megemlítve  Hajdú  László  zeneértő  hajdani  főbírónk,  aki 
a magyarokat gyilkoló szerb felkelők ellen vezette a kevi 
nemzetőröket. Sírja a vénkerti temetőbe domborul. A vénkertben 
jelzett sírban pihen Hajdú Imre, Vincze Ignácz, Katona Sándor. A 
’49-ben  mozgósított  1117  (?)  kevi  honvéd  századparancsnokai.  
A  többi  parancsnok  és  tábori  főrendező  neve  is  fent  maradt. A 
vénkertben  pihen  Mihály  László  hadnagy,  aki  tizenhat  társával 
csatlakozott  a  Nagykun  Lovascsapathoz  gerilla  harcmodorban 
küzdött. A ’48-as parkban a buszváró hátulján több kevi nemzetőr 
neve olvasható, köztük sok ismerősen cseng. Ma is viselik ezeket 
a neveket. A ’48-as leszármazottak itt élnek közöttünk. A mieink 
kimaradtak az ünnepi megemlékezésekből. S az idén? A 2016-os 
ünnepi beszédek még ezután íródnak.                    Darvasi Róbert

Kevi ‘48
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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. 

Telefonszám: 06-70/456-4204

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

Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én megoldom!

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetésFizetett hirdetés
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Ingyenes lakossági 
hallásszűrés a Dr. Nánási Lajos 

Egészségházban
2016. első félév 

2016. 02.19.   9.00-10.00 óra
2016. 03.18.   9.00-10.00 óra
2016. 04.15.   9.00-10.00 óra
2016. 05.13.   9.00-10.00 óra
2016. 06.10.   9.00-10.00 óra

Túrkeve újság
Lapzárta: február 24.

e-mail cím: 
ujsagturkeve@gmail.com

Postaláda: Táncsics m. utca 1.

Korda bál
A Keviföld Alapítvány és a Korva Vince Alapfokú Művészeti 

Iskola szeretettel meghívja önt és kedves családját
2016. február 20-án (szombaton) 19 órai kezdettel tartandó 

Alapítványi Báljára
Helyszín: Madarász Károly Művelődési Ház

Belépődíj: Vacsorával: 2200 ft
Vacsora nélkül: 1000 ft

Jegyek elővételben a Művészeti Iskolában kaphatóak.
Vacsorajegy február 15-én hétfőig váltható.

Balogh János XXI. Nagykunsági-Nagy-
Sárréti Tájökológiai Konferencia

A Herman Ottó Intézet, a Magyar Természettudományi 
Társulat, az Alföldkutatásért Alapítvány, a Túrkevéért 

Alapítvány, Túrkeve Város Önkormányzata és a túrkevei Petőfi 
Sándor Általános Iskola tisztelettel meghívja Önt a túrkevei 

Városháza Dr. Czihat Károly termében 
2016. február 13-án (szombaton) 9 órakor kezdődő 

Tájökológiai Konferenciára.

TORNÁSZBÁL
Szeretettel meghívjuk Önöket 2016. március 5-én a túrkevei 

KNIR Diáksport Egyesület jótékonysági báljára.
Rendezvényünk teljes bevételét az Árpád utcai iskola 

tornateremmé alakítására fordítjuk.
Helyszín: Városi Sportcsarnok

Zenekar: Ali és Roni
Menü: Birkapörkölt vagy sültes tál

Belépőjegy: felnőtt 3000Ft, gyermek 1000Ft, támogató jegy 
500Ft, mely megvásárolható a Rákóczi úti pékségben.

Megjelenésére és támogatására számítunk!
…mert megterem a tehetség vidéken is.
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