ADJON ISTEN
MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Fotó: Nagy Gábor

A TARTALOMBÓL

• Akikre büszkék vagyunk...
• Mindenki karácsonya
• Böllértalálkozó 2017
• KÉK összefoglaló

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
(Népköltés)

• Legyél te is Lokalista!
• Kevi lelkészek a nagyvilágban
• Filmbemutató
• Hírek, információk
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Akikre büszkék vagyunk... 2016.
2016. december 19-én a Városháza Dísztermében került sor immár harmadik alkalommal az „Akikre büszkék vagyunk...” fogadás
megrendezésére, ahol a beérkezett javaslatok alapján Vida Tamás polgármester úr és Magos Vilmos alpolgármester úr köszöntötte
mindazokat, akik a 2016-os évben az élet különböző területén, a munkában, az oktatásban, a sportban, vagy valamilyen szabadidős
tevékenység során az ország, illetve Európa különböző helyszínein olyan példaértékű teljesítményt nyújtottak, amely alapján elismerést
szereztek és általuk Túrkeve neve is ismertté válhatott.
A rendezvényen a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda műsorát követően az alábbi meghívottak számára
elismerő oklevelek és emlékplakettek átadására került sor.
Az elismerés alapjául a következő kitüntetések, díjak, címek, eredmények szolgáltak:

Pedagógus díszoklevelet szereztek: Perényi Bálint, Faragó
Józsefné, Erdei Lajosné, Bori Lászlóné, Bori László, Radóné
Szabó Eszter, Herczegh Lászlóné, Szabó Zoltánné, Csajbók
Ferencné, Győri József

Miniszteri kitüntetésben, országos vagy megyei díjban
részesültek: Kovács Sándor, Tóth Lajos, Kovács Károly, Tóth
Tibor, Finta Orsolya, Farkas Rozika, Fekete Viktória, Ábrahám
Károly

Országos iskolai tanulmányi, sport, művészeti versenyen kiváló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik:
Busi Olívia, Barna Tibor, Köteles Dominik, Pagonyiné Mikes Irén, Szíjártóné Kun Zsuzsa, Gulyás Anna (Petőfi), Papp Lizandra,
Magos Vilmos, Pálinkás Patrícia, Szabóné Debreczeni Ildikó, Szabó Sára Réka (Refi), Csíki Zsófia, Lukácsi Tímea, Kereszti Villő
Mikolt, Faragó Anikó, Szabó Rebeka, Nagy Ibolya (KNIR DSE)

Rácz Emília Evelin, Benczéné Szabó Gabriella, Vincze Mihály
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Dina Károly, Gáll Jázmin Zsuzsanna, Györfi Imola, Holló
Bianka, Kromperger Kitti, Tarnóczi Noémi, Tóth Ádám Zsolt,
Kézsmárki János
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TVSE szakosztályainak kiemelkedő országos /nemzetközi versenyeredményt elért sportolói, edzői: Fekete Viktória, Kovács Zoltán,
Ferencz Janka, Horváth Orsolya, Horváth Csongor, Pető Péter, Ozsváth Attila (Judo) Gaál Henrietta, Kiss Lili, Skultéti Marianna, Molnár
Kitti, Balogh Viktória, Rékasi Bernadett, Ratkai Nóra, Kiss Emília, Füleki Edit, Kromperger Zsolt, Kiss Kálmán (Birkózás)

Ratkai Sándor (Biliárd), Nemes Zsófia (Lovaglás) Ifj. Ábrahám Károly, Ábrahám Károly (Autocross)

Kiemelkedő országos/nemzetközi helyezést elért sportolók, edzők: Balázs János (Galambászat) Gaál Tibor, Nagy Zoltán
(Horgászat) Balogh Sándor, Molnárné Kupcsok Nikoletta, Molnár József (Testépítés) Ifj. Szilágyi István (Kung-Fu) Kiss Roland,
Kovács Bence (Kézilabda), Ábrahám Zsófia (Lovaglás), Juhász Attila, Magyar Gréta, Nádudvari Emese, Lénárt István (Judo)
További díjazottak:
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola: Bognár Vanessza
Kick & Thai Box: Tóth Károly (+gokart versenyeredmények),
Kurgyis Csaba, Földesi Szabolcs
Felkészítők: Pozsonyiné Vad Ilona, Madarasi Magdolna, Kiss
Zoltán, Ruscsák-Szász Andrea, Oláh József, Oláhné Csercsics
Ivett, Fórizs Sándor, Hajós Sándor, Bíró László, Gyarmatiné
Laskai Anikó, Nagy Kálmán, Rózsás János, Vida Zoltán,
Süveges Gergő, Sifu Sávai Péter.
Egyéb területen elismerésben részesülő egyesület: Mentő
és Tűzoltó Egyesület és Önkéntes Tűzoltóság, Lucza Ferenc,
Vékony Zoltán
Sörös Tibor: Belügyminiszteri elismerés a Mentő és Tűzoltó
Egyesület parancsnoki feladatainak magas színvonalú ellátásáért.

Valamennyiüknek szívből gratulálunk és hasonló sikereket,
szép elismeréseket, eredményeket kívánunk a 2017-es
esztendőre is!
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Mindenki Karácsonya 2016
Advent negyedik vasárnapján, december 18-án várusunk oktatási
intézményei és művészeti csoportjai közös karácsonyi műsort adtak,
melyre szeretettel várták a lakosságot. A harmadik alkalommal
megrendezett Mindenki Karácsonya című programra ismét sokan
voltak kíváncsiak, szűkösnek is bizonyult a művelődési ház
színházterme. A rendezvény kezdetén a gyülekezőknek alkalmuk
nyílt közvetlen beszélgetésre Dr. Fazekas Sándor miniszter úrral,
aki ünnepi beszédének zárásaként meggyújtotta a negyedik
gyertyát az adventi koszorún. A Korda Vince Alapfokú Művészeti
Iskola néptánccsoportja „Szállást keres a szent család” című
Betlehemes koreográfiája nyitotta a műsort. Őket a legkisebbek
követték. A Kaszap Nagy István Református Óvoda Betlehemes
játéka és a Túrkevei Óvodai Igazgatóság képviseletében a Deák
Ferenc úti óvodások karácsonyi köszöntője, majd az óvónénik
meglepetés produkciója. Bacskai Gabi két karácsonyi dalával
és a Dalma Dance Mazsorettcsoport produkcióival folytatódott
a műsor. A szünet után a Kistücsök Néptánccsoport majd Simon
Évi éneke következett.A Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola
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társastáncos lányai Bécsi keringő formációt mutattak be. Az
Egressy Béni Zeneiskola növendékeinek hangszeres produkciói
színesítették tovább az összképet majd Kiss Bernadett énekelt
nekünk, ismét gyönyörűen, ahogy csak ő tud.
A műsor fináléjában a kórusoké volt a főszerep. A Madarász
Károly Népdalkör három tradicionális karácsonyi dallal készült
az alkalomra. A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola
énekkara és Deák Gréta Eszter szavalata után Finta Zoltán énekelt
az ünnepről. Végül az elmaradhatatlan Chorda Kórus zárta a
délutánt, karácsonyi összeállításával.
Vida Tamás polgármester úr zárszavát követően mindenki
emelkedett lélekkel és szívvel indulhatott útnak.
Köszönet a Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár
vezetőségének a helyszín biztosításáért és a vendéglátásért. Vadné
Árvai Ilonának a konferálásért, Nagy Róbert és Dittrich Bence
technikusoknak egész napos munkájukért. Köszönet minden
fellépőnek és felkészítőnek.
Finta Zoltán
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Köszönjük a képeket Fias Gábornak
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Interjú Tóth Lajossal, a Böllértalálkozóról

2017 február 11-én kelül megrendezésre a Kevi Böllértalálkozó.
Hogyan haladnak az előkészületek?
Az előkészületek jól haladnak, bár tavalyhoz képest el vagyunk
maradva néhány dologgal, mert később kezdtünk hozzá a
szervezéshez. A technikai, infrastrukturális háttér minden
tekintetben rendelkezésre áll, a műsor, a programok egyeztetése
van még folyamatban.
Bő két hét áll még rendelkezésre az érdeklődő csapatoknak
a nevezésre. Eddig hány csapat jelentkezett az eseményre és
hány nevezésre számítatok összesen?
Hivatalosan valóban ennyi idő áll még rendelkezésére a
csapatoknak a jelentkezésre, de ezt nem szoktuk túl szigorúan
betartani; mindig akadnak, akik az utolsó pillanatokra hagyják a
nevezést, de nyilván az ő kedvüket se szeretnénk elvenni ettől.
Minden évben arra törekszünk, hogy minden érdeklődő csapatot
be tudjunk fogadni a rendezvényre, nem volt még olyan, hogy
valakit elutasítottunk volna a kései jelentkezés miatt.
Ahogy korábban, úgy most is nagyjából 30 csapat nevezését
várjuk. A legtöbben január első két hetében szokták jelezni
a részvételüket, idén is erre számítunk. Általában visszatérő
csapatokról beszélhetünk, évente 2-3 társaság szokott csak
cserélődni. 10 év távlatából kijelenthető, hogy a csapatok
létszáma és összetétele nagyrészt állandó. Természetesen mindig
nagy örömmel vesszük, ha újabb csapatok jelentkeznek, reméljük,
hogy idén is lesznek ilyenek.
A legelején, az első 2-3 évben voltak ezzel gondjaink, akkor
még nem volt olyan gazdag a program, mint manapság, és ez
meglátszott a csapatok számán is, a legelső rendezvényen például
10 csapat jelent meg. Azóta azonban kialakultak azok a feltételek
és ismeretségek, hogy nem kell különösebben senkit a nevezésre
ösztökélni, nagy kedvvel jönnek maguktól is.
Az eddigi évek alapján mi a tapasztalat: saját sertést szoktak
hozni a csapatok vagy vannak, akik a helyszínen vásárolják
meg leendő áldozatukat?
Ezen a téren vegyes a kép, nagyjából a csapatok fele hoz
saját sertést, de egyre inkább afelé tendálunk, hogy inkább
nem bajlódnak vele, és mivel az egyik helyi sertéstelepről
napi áron tudunk számukra sertést biztosítani, inkább ezt a
megoldást választják, ez kényelmesebb. 120-140 kilogrammos
súlykategóriákból lehet választani, és ez épp megfelelő: se nem
kicsi, se nem túl nagy a feldolgozás szempontjából. A sertések
hátára rá van írva a súlyuk. Kiengedjük őket egy karámból és
mindenki rábök arra, amelyikről úgy érzi, hogy jó lesz.
Mely városokból érkeznek leginkább az egyes csapatok?
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Az ország minden szegletéből van érdeklődés? Esetleg határon
túlról is?
Igen, már hosszú évek óta visszatérő vendégeink például a
tűzoltók romániai testvérvárosából érkezők. Korábban éveken
keresztül érkeztek a lengyel testvérvárosból is, és a polgármester
úrral történt korábbi egyeztetés alapján idén is remény van
rá, hogy visszatérnek. Nagyon örülnénk nekik, egyrészt mert
bemutatót kaphatunk tőlük a miénktől eltérő technikákról (pl.
nem perzselik, hanem kopasztják a disznót), másrészt egy nagyon
jópofa, jó hangulatot teremtő társaságról van szó, hoztak már
például saját zenekart is. Őket a helyiek is nagyon megkedvelték.
1-2 csapat alkalmanként szokott érkezni Szlovákiából és a
Vajdaságból is. Néhány évvel ezelőtt került a „nemzetközi“ jelző
a Böllértalálkozó név elé, és büszkék is vagyunk rá, hogy mára
valóban nemzetközivé vált a rendezvény.
Az évente megjelenő harmincegynéhány csapat okán azt
mondhatom, hogy létszámban (de nem a vendégek létszámában!)
az ország talán legnagyobb ilyen jellegű találkozóját szervezzük.
Ahogy a csapatoknak, úgy a vásározóknak is január 14ig kell jelezniük a részvételüket. Milyen jellegű vásározók
jelentkezhetnek, és melyek a jelentkezés feltételei?
A létszámra 60 körül mozgó vásározói kör is állandónak
tekinthető, évről-évre nagyjából mindössze 10-15 vásározó
cserélődik. Javarészt visszajárók tehát, köszönhetően főként a
kedvező helyszínnek és helypénznek. Nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy a találkozó megtartsa a hagyományőrző, kézműves
jellegét, ezért nem szívesen engedjük, hogy például műanyag
játékokat pakoljanak ki. A fajátékok még beleférnek az általunk
hagyományőrzés címén kialakított keretbe, de persze meg
szoktak próbálkozni a régebbi vásárosok is egyéb, nem feltétlenül
odaillő termékek árusításával is, mint az előbb említett műanyag
játékok, lufik vagy bizsuk. Nem örülünk, ha ezek is kikerülnek, de
igazából nehéz ez ellen tenni, egyszerűen nincs rá kapacitásunk,
hogy ellenőrizzük. Kellene erre 1-2 külön ember, akik csak ezt
vizsgálják. Mondjuk hiába szedetnék le az oda nem illő dolgokat,
mire körbeérnek, azok már megint visszakerülnének. Részben
persze nekik is igazuk van, hiszen van ezekre is igény. Nagyon
sokan családdal jönnek ki, és a gyerekek nemcsak körbenéznek,
hanem általában kapnak is valamit, és bizony előfordul sajnos,
hogy a valamivel drágább kézműves termékek helyett ezeket a
tömegtermékeket tudják csak kifizetni a szülők. Nekünk erre is
tekintettel kell lennünk.
Lehet már tudni valamit a kapcsolódó programokról, a
fellépőkről?
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Hogyan haladnak az előkészületek?
Az előkészületek jól haladnak, bár tavalyhoz képest el vagyunk
maradva néhány dologgal, mert később kezdtünk hozzá a
szervezéshez. A technikai, infrastrukturális háttér minden
tekintetben rendelkezésre áll, a műsor, a programok egyeztetése
van még folyamatban.
Bő két hét áll még rendelkezésre az érdeklődő csapatoknak
a nevezésre. Eddig hány csapat jelentkezett az eseményre és
hány nevezésre számítatok összesen?
Hivatalosan valóban ennyi idő áll még rendelkezésére a
csapatoknak a jelentkezésre, de ezt nem szoktuk túl szigorúan
betartani; mindig akadnak, akik az utolsó pillanatokra hagyják a

Közügyek

f Tűzoltósági hírek

A cikk elején szeretnék Önöknek sikerekben gazdag, boldog új
évet kívánni a magam és valamennyi túrkevei tűzoltó nevében.
Káreseményeink az év utolsó időszakában a következőek voltak:
December 8-án a rendőrség kérésére vonult egységünk, miszerint
a Kuthen király úton lévő társasház egyik ingatlanában élő idős
hölgy nem adott életjelet.Többszöri telefonhívásra sem reagált,
kiérkezésünkig az ajtót sikerült felnyitni, a hölgy eszméleténél
volt, a kopogást nem észlelte, az eset téves jelzésnek bizonyult.
December 13-án került sor a városi és a Református templomi
fenyők kivágására, és elhelyezésére. Köszönetem fejezem
ki a Keve-Táp kft vezetőinek és gépkezelőjének, valamint
Városgondnokság munkatársainak a közreműködését, a felajánlott
fenyőfák tulajdonosainak önzetlen támogatását. December 14-én
a Katolikus templom fenyőfájának elhelyezésében működtünk
közre. December 16-án egy kislányt kísértek be laktanyánkba,
aki rendezvényről hazaérve nem találta otthonában szüleit, emiatt
megriadt, majd egységünk a családot ismerve gondoskodott
annak nagyszüleihez való eljuttatásában.Szintén 16-án az esti
órákban jelzés érkezett, miszerint az Arany János utca egyik
lakóingatlanának szobájában mestergerenda izzik, parázslik.
Kiérkezésünk után vízsugárral, kéziszerszámokkal, majd
puttonyfecskendő segítségével minimális bontás mellett sikerült
a tűz továbbterjedését megakadályoznunk. A gerendának mindkét
nevezést, de nyilván az ő kedvüket se szeretnénk elvenni ettől. végén alátámasztásokat készítettünk a további károk megelőzése
érdekében. December 19-én a Katolikus parókia ereszcsatornájának
Minden évben arra törekszünk, hogy minden érdeklődő csapatot
be tudjunk fogadni a rendezvényre, nem volt még olyan, hogy kitakarítását végeztük el. December 27-én a hajnali órákban jelzés
érkezett miszerint a Kabai úton egy személygépkocsi kerítésnek
valakit elutasítottunk volna a kései jelentkezés miatt.
ütközött, majd azt átszakítva egy fának csapódott,és az ott
Ahogy korábban, úgy most is nagyjából 30 csapat nevezését
várjuk. A legtöbben január első két hetében szokták jelezni lévő csapadékvíz tározóba, közismert nevén a Keresztgödörbe
borult. A járműben négy fő utazott, kiérkezésünkig a járművet
a részvételüket, idén is erre számítunk. Általában visszatérő
csapatokról beszélhetünk, évente 2-3 társaság szokott csak elhagyták. A baleset következtében egy fő még a helyszínen
cserélődni. 10 év távlatából kijelenthető, hogy a csapatok életét vesztette. A mentők a sérülteket ellátták, majd kórházba
szállították. Egységünk a jármű kivontatásáig a rendőrséggel
létszáma és összetétele nagyrészt állandó. Természetesen mindig
nagy örömmel vesszük, ha újabb csapatok jelentkeznek, reméljük, együttműködve segített a helyszín biztosításában. A szokatlanul
hideg időre való tekintettel kérjük a lakosságot, hogy fokozottan
hogy idén is lesznek ilyenek.
A legelején, az első 2-3 évben voltak ezzel gondjaink, akkor figyeljenek egymásra, szomszédjaikra, idős személyekre, gyanú és
még nem volt olyan gazdag a program, mint manapság, és ez szükség esetén haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Továbbá
legyenek körültekintőek fűtőberendezéseik használata során,
meglátszott a csapatok számán is, a legelső rendezvényen például
valamint törekedjenek a biztonságos közlekedésre! Engedjék
10 csapat jelent meg. Azóta azonban kialakultak azok a feltételek
meg, hogy ezúton megköszönjem egész elmúlt éves bizalmukat,
és ismeretségek, hogy nem kell különösebben senkit a nevezésre
támogatásukat, figyelmüket.
ösztökélni, nagy kedvvel jönnek maguktól is.
Az eddigi évek alapján mi a tapasztalat: saját sertést szoktak
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
hozni a csapatok vagy vannak, akik a helyszínen vásárolják
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
meg leendő áldozatukat?
Ezen a téren vegyes a kép, nagyjából a csapatok fele hoz saját
Sörös Tibor pk.
sertést, de egyre inkább afelé tendálunk, hogy inkább nem bajlódnak
vele, és mivel az egyik helyi sertéstelepről napi áron tudunk
számukra sertést biztosítani, inkább ezt a megoldást választják,
ez kényelmesebb. 120-140 kilogrammos súlykategóriákból lehet
választani, és ez épp megfelelő: se nem kicsi, se nem túl nagy a
feldolgozás szempontjából. A sertések hátára rá van írva a súlyuk.
Kiengedjük őket egy karámból és mindenki rábök arra, amelyikről
úgy érzi, hogy jó lesz.
2017.02.08. (szerda) 11.30-12.30
Mely városokból érkeznek leginkább az egyes csapatok?
2017.03.08. (szerda) 11.30-12.30
Az ország minden szegletéből van érdeklődés? Esetleg határon
2017.04.12. (szerda) 11.30-12.30
túlról is?
2017.05.03. (szerda) 11.30-12.30
Igen, már hosszú évek óta visszatérő vendégeink például a tűzoltók
2017.06.14. (szerda) 11.30-12.30
romániai testvérvárosából érkezők. Korábban éveken keresztül
érkeztek a lengyel testvérvárosból is, és a polgármester úrral
Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház
történt korábbi egyeztetés alapján idén is remény van rá, hogy

Ingyenes lakossági hallásszűrés
tervezett időpontjai 2017. első
félévére:
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A Kevi Érdeklődők Klubja (KÉK) 2016. évi programjairól

2009 augusztusában, több mint 8 évvel
ezelőtt alakult a Kevi Érdeklődők Klubja,
a KÉK, amely havonta tartja foglalkozásait
legtöbbször a Városi Könyvtárban minden
hónap 2. hétfőjén fél 5-től. Önfenntartó
klub, a Madarász Károly Művelődési
Ház kiscsoportjaként részesül Túrkeve
Város Önkormányzatának támogatásából
kezdetek óta. Ez úton is köszönet érte!
Minden év decemberében áttekintjük,
hogy milyen programokon vehettünk
részt az adott évben, tölthettünk igen
értékes, tartalmas órákat együtt. Engedje
meg a kedves olvasó, hogy Önnel is
megismertessük,
hogy mi minden
érdekelt bennünket 2016-ban, kik voltak a
vendégeink. Ha kedvet érez ahhoz, hogy
jó társaságban, kellemes környezetben,
változatos, érdekes témákkal találkozzon,
eszmét cserélhessen ezekről vagy bármi
aktuális, közérdeklődésre számot adó
témáról, akkor szívesen látjuk tagjaink
között!
Januárban felidéztük 2015. év legszebb
pillanatait személyenként 1-2 mondatban,
majd megbeszéltük a 2016. évi tervünket,
és megismerkedtünk a 25 éves Túrkevéért
Alapítvány jubileumi programjaival.
Az év eleji találkozónkon Baracskai
Marikáék rögtönzött életút beszámolóját
hallgattuk meg nagy élvezettel. Megtudtuk,
hogy milyen „mágnes” vonzotta vissza az
egykor Túrkevén tanító tanárnőt több mint
40 év után Amerikából városunkba.
Februárban nagy érdeklődéssel hallgattuk
meg Kádasné Márton Judit rendkívül
érdekes előadását a Polgárosodás,
polgárosultság Magyarországon címmel.
Meglepő korhű dokumentumokat bocsátott
a rendelkezésünkre az előadónk.
Márciusban Oláh Gábor budapesti
filmrendező, író, képzőművész volt
a vendégünk, aki mesélt a Tizedes
meg a többiek c. film rendezésének
a kulisszatitkairól. Nagy élmény volt
hallgatni, amit a könyveiről beszélt,
illetve nagyon egyedi közös játékra
hívott bennünket. A vendégünk nagyon
nagylelkű volt, ugyanis az eladott könyvek
árát felajánlotta a KÉK-nek, amelyet
az őszi Felső- Tisza vidéki kirándulás
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útiköltségénél használtunk fel.
Áprilisban egy NAHÁT-díjas költővel,
Debreczeniné Jártó Rózsával és írásaival
ismerkedtünk meg Dr. Kovács Gyula
alkotótársa jelenlétében. Érdemes volt
felidézni decemberben is a Töltött
káposzta, az ételek étele c. írásművet.
A kellemes emlékek között áprilisban
egy nagyon szomorú eseményt kell
megemlíteni,
ugyanis elhunyt egy
klubtársunk, a nagyon kedvelt, tisztelt
polihisztorunk, Szurcsik Pista bácsi.
Májusban a korábbi évektől eltérően
nem mentünk kirándulni. Kárpótlásul
meghallgattuk
Baracskai
Marikáék
spanyolországi úti beszámolóját, majd
megismerkedtünk Kiss Imre túrkevei fotós
tevékenységével és gyönyörű fotóival.
Júniusban nyári szünet előtti „kihelyezett”
foglalkozás volt az Egressy Béni
Zeneiskolában, ahol két Petőfi Sándor
Általános Iskolás kistudós előadását
hallgattuk meg. Szabó József és Fürge
Flóra 7. oszt. diákok nagyon ügyesek és
kedvesek voltak. Felnőttes precizitással,
pontossággal
beszéltek a kedvenc
állataikról. Joci a saját vizsláikat mutatta
be, Flóra pedig a papagájaikról beszélt
lelkesen. Az én tanítványom beteg lett, így
helyetteén ugrottam be, és mutattam be
Túrkeve turisztikai értékeit. Utána pedig,
ha már zeneiskolába vagyunk, nagyon jót
énekeltünk. Szegény Baracskai Marika
törött bordával is a zongora mellé ült és
kísért bennünket.
A nyári szünetet követően szeptemberben
Török István a Balti államokban és
Szentpéterváron átélt nyári élményeibe
engedett bepillantani, majd Nagyné Bedő
Ildikó mesélt a 6000 km-es autóval megtett
családiutazásukról.
Nagy izgalommal, lelkesedéssel készültünk
az Aranyosapáti és a Felső- Tiszavidék
meglátogatására Dr. Szabó Zoltán és
Molnárné Vida Anna közreműködésével,
vezetésével. Meglátogatott helyszínek:
Vásárosnamény, Aranyosapáti- Európa
Kultúra Napja-, Beregdaróc, Tákos,
Csaroda, Tarpa, Nagyar, Szatmárcseke, Túr
bukó, Tiszacsécse, Sonkád, Túristvándi,
Nyírbátor. Nagyon emlékezetes szép
kirándulás volt. Remek idegenvezető
volt Molnárné Vida Anna. Hazafelé jövet
ellenőrző TOTÓ-val „vizsgáztunk”. Anna
még arra is figyelt, hogy szinte mindenki
kapjon tájhoz illő ajándékot.
Októberben ellátogatott hozzánk Szurcsik
Erzsébet, Szurcsik Pista bácsi lánya.
Közösen idéztük fel Pista bácsi emlékét,
emberi nagyságát, jóságát. A lánya
szemszögéből is megismertük őt.
Novemberben
Baracskai
Marika
és férje, James Eliason a januári
bevezető gondolatok után képekben is
megismertetett bennünket a 3 kontinensen,

7 országban átélt 40 év eseményeivel.
Igen érdekes, tanulságos életút tárult
elénk. Köszönjük a nagy munkát, amit a
bemutatóra szántak!

Decemberben a minden évben nagyon
izgalmas, meglepetésekkel teliadventi
foglalkozásunk
volt,
ahol
apró
ajándékokkal, finom falatokkal, rövid
irodalmi, táncos műsorral, karácsonyi
verses gondolatokkal ajándékoztuk meg
egymást az est elején. Zárásként a Barátok
közt című televíziós műsorból sokak
által ismert R. Kárpáti Péter művész
úr rendkívül jó hangulatú, színvonalas,
igazi ünnephez méltó ajándék előadásán
szórakozhattunk.
Összegezve
az
elmúlt
hónapok
eseményeit, ismét tartalmas, szép év van
mögöttünk. Köszönet mindenkinek, aki
vagy saját előadásával, vagy általa ajánlott
előadóval gazdagította a programunkat, és
hozzájárult a KÉK 2016. évi sikeréhez!
Köszönet a Madarász Károly Művelődési
Ház és Könyvtár vezetőségének, hogy a
helyet évek óta rendelkezésünkre bocsátja.
Örömmel mondhatom, hogy bővült a
létszámunk új tagokkal, ugyanakkor
hiányoljuk a ritkábban látott klubtársainkat.

2017-ben is sok érdekesség és izgalom
vár ránk. Február 13-án a kunmadarasi
Honismereti Egyesület tagjai látogatnak
el hozzánk. Március 13-án pedig Dr.
Bálint Györgyöt, a TV-ből, az újságokból
jól ismert kertészmérnököt, Bálint gazdát
köszönthetjük a körünkben.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel látunk
programjainkon!
Nagyné Bedő Ildikó klubvezető
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Elindult a Lokalista, Túrkeve hír- és információs portálja

(bevezető)
2016 november elején, sok hónapnyi előkészület után elindult
a Lokalista nevű online portál. A Lokalista célja - amint neve
is sugallja - az, hogy felületet biztosítson azok számára, akik a
nagyvilág és az ország hírein túl kíváncsiak arra is, mi történik
közvetlen környezetükben, a lakóhelyükön: a városukban.
(mi)
Mi is pontosan ez a Lokalista? Nevezzük mondjuk hírportálnak:
napi rendszerességgel szolgáltat híreket Túrkevéről, a
szomszédos városokról és a megyéről, illetve olykor kijjebb is
tekint, ha változik az adózás vagy jön az eső a hétvégén. De a
Lokalista nemcsak hírportál. Nevezhetjük cégregiszternek
is, ahol a helyi üzlettulajdonosok, szolgáltatók, szakemberek
kialakíthatnak magukról egy profilt, információkat tehetnek közzé
a termékeikről, akcióikról és egyebekről. De nevezhetjük még
közösségi médiának is, mert felületet ad események, programok,
videók, fényképek közzétételére, és ügyes-bajos dolgainkhoz
kapcsolódó kérdéseket is feltehetünk a fórumban. Mi tehát
a Lokalista? Elsősorban segítség: segít abban, hogy nyomon
követhessük városunk, Túrkeve mindennapjait és begyűjthessük
a számunkra szükséges információkat egy helyről.
(hogyan)
Egy város közélete nem egyirányú kinyilatkoztatások által alakul,
karakterét, napirendjét a beszélgetés adja meg. Ezért, bár a cikkek
jó részét a szerkesztőségünk szolgáltatja, szívesen nevezzük
magunkat egyfajta városi Facebooknak, azaz olyan közösségi
médiának, ami dedikáltan egyetlen város, jelesül Túrkeve
mindennapjait tükrözi vissza. A hangsúly a közösségen van:
mindenkit arra szeretnénk buzdítani, hogy közvetlenül az oldalon
írja meg gondolatait, véleményét, észrevételeit a város ügyeiről.
Épp mintha a Facebookon tenne közzé bejegyzést: tönkrement
az út X utcában? Tanulmányi versenyt rendeztek Y iskolában?
Kisbabája született Z-nek és szívesen eldicsekedne a róla készült
fényképpel? Gondoljanak arra, hogy a Lokalista felületén éppen
az ilyen híreket olvassák a legtöbben, tegye hát közzé, jusson
eszébe, hogy a Lokalista épp erre lett kitalálva. Írjuk együtt ezt
az online újságot!

és alul, a kommentszekcióban akár kérdéseket is fel lehet tenni a
termékekkel kapcsolatban.
Lehetőség van a nyomtatott hirdetéseknél olcsóbb, de hatékonyabb
reklámelhelyezésre is, ami ráadásul nagyon pontosan mérhető is. A
reklámozó megadhatja, pontosan hány forintot szeretne a reklámra
költeni, utána pedig nyomon követheti, hogy hányan látták a
hirdetést és hányan kattintottak rá. Így magabiztosan, hatékonyan
és rugalmasan ismertetheti meg kínálatát a vásárlókkal. De
természetesen nemcsak üzletek vagy szakemberek hirdethetnek
– az Apróhirdetés menüben kategóriákra bontott, kereshető
hirdetések is közzétehetők magánszemélyek által, akár ingyen is.
(miért)
Miért érdemes tehát a Lokalistát olvasgatni? Mert közvetlenül a
saját kisvilágunkról, Túrkevéről olvashatunk benne.
Miért érdemes hirdetni benne? Mert olcsóbb és jobban követhető,
mint a nyomtatott hirdetés.
Miért érdemes regisztrálni az oldalra? Mert úgy működik,
mint egy közösségi oldal: bárki közzéteheti a saját meglátásait,
eseményeit, képeit vagy apróhirdetését, illetve kommentelheti a
tartalmakat.
Miért érdemes saját profilt létrehozni? Mert azon keresztül
beszélgethetünk egymással, és az interaktív felület nyújtotta
kommunikációs forma lehetővé teszi, hogy minden szükséges
információt megszerezzünk a városról és a körülöttünk élőkről.
Legyél az olvasónk és a szerzőnk, alakítsuk együtt a túrkevei
közéletet!
Legyél Te is lokalista!
A www.turkeve.lokalista.hu a Túrkeve Újság állandó partnere

(mit)
A hírek, programok, közéleti és hétköznapi történések
megtekintésén túlmenően is érdemes szétnézni az oldalon, mert
az kicsit olyan is, mint egy piactér. Az Üzletek menüpontban
megtudhatjuk például, ha új áru érkezett valamelyik ruhaboltba,
és akár végig is nézhetjük az új termékek listáját és árait, mintha
csak egy katalógust lapozgatnánk. Az üzletek ugyanis fel tudják
tölteni a termékeiket, leírást adhatnak hozzá (pl. milyen színben
és milyen méretben érkeztek darabok ugyanahhoz a fazonhoz),
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Kevi lelkészek a nagyvilágban

Már-már életünk része lett a migráció. Az ország
déli határán más kultúrájú népek próbálnak bejutni Európába.
A mi fiataljaink pedig Nyugaton kopogtatnak jobb állásért
vállalva a bizonytalanságot is. December közepén Szolnokon
egy családkonferencián tartottam előadást, ahol megkérdezték
tőlem, hogy a külföldre ment fiatalok hol alapítanak családot,
milyen nemzetiségből választanak maguknak párt, magyarok
maradnak-e. A kérdés megválaszolása újabb kutatási feladat, de
nem előzmények nélküli.
A reformáció ötszázadik évfordulójára készülvén
egy könyv megjelentetését határoztam el két évvel ezelőtt.
A terv megvalósításához csatlakoztak hozzám egy tucaton.
Hozzákezdtünk az anyaggyűjtéshez, ami nem volt könnyű,
mert eléggé járatlan úton keresgéltünk. A Heves-Nagykunsági
egyházmegye egyházközségeinek történetéről az 1930-40es években jelent meg utoljára átfogó munka. Azóta csak
Ötvös László kunmadarasi lelkész összefoglalóját vehettük
kézbe. A lelkészek, lelkészcsaládokról —amire mi helyeztük a
hangsúlyt — pedig még nem írt senki. A dokumentumok, fotók,
visszaemlékezések összegyűjtése, feldolgozása után megszületett
az újabb könyv Palástban. A nagykunsági és kötődő lelkészek
bizonyságtétele igével, tollal, tettel a magyarságért címmel.
2017. január—február hónapban lesznek a könyvbemutatók
Budapesten, Szolnokon Debrecenben és a nagykun településeken.
Túrkevén 2017. február 9-én 17 órakor a Református Egyház
Gyülekezeti termében várjuk az érdeklődőket.
Program:
Horváth Viktor történész: Magyar emigráció Amerikába a 19-20.
század fordulóján
Dr. Habil. Örsi Julianna: A túrkevei lelkészek missziós
tevékenysége a 19-20.
századfordulón
az
Amerikába
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kivándorolt magyarok között
Addig is álljon itt egy kis ízelítő a könyvből, ami a kevieket érinti.
A reformáció, a református vallás elfogadása fél ezer
évvel ezelőtt nem ment könnyen. Az első hittérítő prédikátorok
(Luther Márton, Kálvin János, Szegedi Kiss István és társaik)
munkája nyomán szinte az egész országban lettek követői a
reformációnak. Tevékenységüket a 16-17. században üldözések
közepette folytatták. Túrkevén az első református pap neve —
Ceglédi Nyírő János — 1605-ből maradt fenn. Debreceni Julka
kikutatta, hogy az ő ősei között is voltak lelkészek. Nem véletlen
tehát a Pap Debreczeni név. Egyik őse gályarabságot szenvedett
a 17. század végén. Csak jóval később tudtam meg, hogy a
debreceni Kálvin téren álló gályarabok emlékművén szereplő
Harsányi Istvánnak is van túrkevei kötődése. Kik is voltak a
Harsányiak?
A 19. század elején egy dunántúli Harsányi nevű iparos
a nagydorogi születésű Sándor nevű fiát lelkésznek taníttatta
a Debreceni Kollégiumban. Őt fogadták a keviek lelkészüknek
58 évig (1868—1925), haláláig hű maradt az alföldi kis város
közösségéhez. (Síremléke ott van a Vénkerti temetőben most
is.) 12 gyermeke született a Szigethy Vass Margittal kötött
házasságából. Ma már tudjuk, hogy lelkészdinasztia alapító lett,
hiszen fiúgyermekei a lelkészi pályát választották, lányai pedig
lelkészekhez mentek feleségül. A hivatást a következő generációk
is folytatták. Eddig csak azt tudtuk, hogy Harsányi Sándor a
leghosszabb ideig szolgáló lelkész volt Túrkevén. A városunkban
született gyermekek életútjára most derült fény.
Amint a történelemből tudjuk, a 19. század végén
nagy kivándorlási hullám jellemezte az országot. A szegényebb
magyarok (számuk a 20. század közepéig elérte a 3 milliót)
Amerikába mentek a jobb élet reményében. Voltak, akik
összegyűjtve egy kis pénzt hazajöttek néhány év múlva, mások
ott maradtak, családot alapítottak. A reményük és magyarságuk
megtartásában nagy szerepe volt az Európából szervezett külhoni
misszióknak. A Budapesti és a Debreceni Kollégiumból is több
ifjú vállalta az 1880-as évektől, hogy elutazik a távoli földrészre
és megszervezi a kivándorolt magyarok között az első egyházi
közösségeket. Ilyen misszionárius lett a túrkevei lelkészcsalád
több tagja: ifjú Harsányi Sándor, István, László, a vők közül
Kecskeméti Ferenc, Révész Mihály. Kecskeméti Ferenc 1881ben utazott ki az Egyesült Államokba. (Később hazajött, feleségül
vette Harsányi Gizellát és Békésen telepedtek le.) Ő volt az első
magyar református pap New Yorkban. Révész Mihály angliai
tanulmányai során ismerkedett meg a protestáns egyházak
megújítási mozgalmával. Ő is beházasodott a Harsányi famíliába.
Révész Mihály veje, Dienes Barna előbb New Yorkban szolgált,
a 2. világháborút követően Dél Amerikában (Bolívia, Brazília,
Chile, Columbia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Peru, Uruguay,
Venezuela) vállalta a református vallás terjesztését. Buenos
Airesben halt meg.
Az közösségszervezésben (az Egyesült Államokban) különösen
ifjabb Harsányi Sándor jeleskedett. Először a clevelandi első
magyar református templom építési költségeinek rendezésével
felhívta magára a figyelmet. Részt vett Pittsburghban az amerikai
magyar református egyházmegye megalapításában. Kidolgozta
az amerikai magyar református egyház törvénykönyvét.
Szorgalmazta a magyarországi és az amerikai református
egyházak közötti kapcsolatok erősítését. Később Dél-Chicagoban egyházalapításba, templomépítésbe kezdett. Különösen
a Homestead és Vidéke egyházban végzett szolgálata volt
kiemelkedő. A három Harsányi fiú (Sándor, István és László) kint
élő magyar református családokból házasodott. Hivatásuknak
tekintették a kint élő, dolgozó magyar munkáscsaládok lelki
gondozását, a hit erejével építeni bennük a jövő reményét
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hogy megmaradjon az óhaza szeretete,
a magyar nyelvhez való ragaszkodás, de
boldoguljanak az új választott hazájukban
is. Mivel a református templomokhoz (így
nevezik ott az egyházközségeket) iskola
is tartozik, így a következő generációban
is táplálták az identitástudatot. Ifjabb
Harsányi Sándor és László nemcsak igével,
példamutatással, de az írott szó erejével
is erősítette közössége összetartozását.
Sándor több önálló könyvet is írt. Megírta
az első magyar nyelvű könyvet az amerikai
magyar református egyház történetéről.
Tankönyvet is írt a vasárnapi iskolások
számára.
Harsányi László az Amerikai Magyar
Reformátusok Lapjának a szerkesztője
volt, szerkesztette, kiadta a Gyermekkert
vasárnapi
iskolai
lapot.
Lelkészi
tevékenységében elsősorban a rászorulók
karitatív segítését helyzete előtérbe.
Harsányi Istvánról keveset tudunk, mert
néhány évi ott tartózkodás 1904-től 1910ben bekövetkezett haláláig Daytonban,
Toledoban, majd Bridgeportban szolgált,
mint református lelkész.
Harsányi László1937-ben meglátogatta
a Gyulán élő fiatalabb lelkésztestvérét,
Harsányi Pál esperest. Ő ugyanis itthon,
Gyomán, majd Gyulán szolgált. Hithű
magatartásáért — mint másokat is — a
második világháború utáni rendszerváltó
kormány és bíróság börtönbe juttatta.
Fő bűnéül rótták fel, hogy Gyomán
templomot építtetett, Csongrád megyében
pedig segítette a református kis közösségek
létrehozását, megerősítését. A vők közül
Kecskeméti Ferenc Békésen volt lelkész,
Révész Mihály pedig Biharnagybajomban.
Ők a 20. század eleji református megújulási
mozgalomban játszottak jelentős szerepet.
Túrkevén a Harsányi család utódaiból
nem él senki, de tevékenységüket, mint
példaadó lelkészekét érdemes számon
tartanunk, az idős lelkész házaspár sírját
pedig gondoznunk.
dr. habil. Örsi Julianna
a könyv szerkesztője
Bízva abban, hogy jelen írásom felkeltette
az Önök érdeklődését is, találkozzunk
a túrkevei könyvbemutatón, keressék a
könyvet a túrkevei református egyház
parókiáján vagy a szerkesztőségben
(Túrkeve, Deák F. u. 4. e-mail: kultura.
kevi@gmail.com; tel: 06-30-9383-777) A
könyv kiadója: a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Tudományos Egyesület és a
Túrkevei Kulturális Egyesület.
A kutatást és a Palástban című
könyvkiadását
támogatták: EMMI
Reformáció Emlékbizottság,
Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő, a Tiszántúli
Református Egyházkerület, a Nagykunsági
Református Egyházmegye, a Túrkeve,
Karcagi,
Kisújszállási,
Kunhegyesi,
Kunmadarasi egyházközségek.
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Oktatás

Matekos hírek a Petőfiből

A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
ebben a tanévben is kiemelt pedagógiai
feladatának tekinti az egyéni képességek
kibontakoztatását, a tehetséggondozást.
A megvalósításban nagy szerepet vállal
iskolánk matematika munkaközössége
is. A tehetségfejlesztés legfőbb színtere
a tanóra, melynek hatékonyságát jól
növeli az a tény, hogy a felső tagozat
minden évfolyamán képesség szerinti
csoportbontásban
dolgozhatnak
a
tanulók, sőt egy-egy csoport az alsós
hagyományokat
folytatva
emelt
óraszámban tanulhatja a matematikát. A
fejlesztés további folyamatos színterei
a délutáni tehetséggondozó szakkörök
és
versenyfelkészítő
foglalkozások,
melyeken nagyobb hangsúlyt kaphat az
egyéni képességfejlesztés, tanítványaink
itt
tanórai
ismereteiket
összetett
feladathelyzetben
is
kipróbálhatják.
Emellett
végzőseinkneksegítséget
nyújtunk a központi matematika írásbeli
illetve
szóbeli
felvételire
történő
eredményes felkészüléséhez is.
A
tehetséggondozó
munka
hatékonyságának egyik kézen fogható
bizonyítéka, hogy tanítványaink az
általános iskola befejezése után is
jól megállják helyüket a választott
középiskolában. Másrészt felsős éveik
alatt igyekszünk minél több lehetőséget
biztosítani arra, hogy megmérethessék
tudásukat a különböző típusú versenyeken
is. Az itt elért sikerek amellett, hogy
örömforrások, további motiváló erőt
jelentenek. A tanév első félévében 4
matematika versenyen próbálhatták ki
magukat tanulóink, ahol nagyon szép
eredményeket értek el.
Szeptemberben
iskolai
matematika
versenyre hívtuk felsős tanítványainkat.
A 25 versenyző közül a dobogósok a
következők lettek:
5. osztály: Kovács Adél 1. helyezés,
Ábrahám Réka 2. helyezés, Koós Róbert
3. helyezés
6. osztály: Ozsváth Zoltán 1. helyezés,
Dobozy Ádám 2. helyezés, Papp Balázs 3.
helyezés
7. osztály: Gyarmati Soma 1. helyezés,
Tóth Izabella 2. helyezés, Pásztor Gréta 3.
helyezés
8. osztály: Juhász Péter 1. helyezés,
Bognár Vanessza 2. helyezés, Árvai Fanni

3. helyezés
Az egyéni versenyek mellett két
évfolyamon
csapatversennyel
is
próbálkoztak tanítványaink. Az októberben
megrendezésre kerülő megyei Bolyai
csapatversenyen a következő eredmények
születtek:
5. osztály
Kovács Adél, Ábrahám Réka, Koós
Róbert, Papp Edina csapata 20. helyezés
(67-ből)
8. osztály
Árvai Fanni, Juhász Péter, Szabó József,
Vincze Tibor csapata 19. helyezés (45-ből)
Novemberben Mezőtúrra hívtak bennünket
a 11. alkalommal megrendezendő Németh
József területi matematika versenyre, ahol
a tesztes feladatok mellett szerkeszteni is
kellett a jelentkezőknek. A környékbeli
iskolákból 49 felsős fogadta el a meghívást.
Évfolyamonként 2 fővel neveztünk,
közülük 3 tanuló részesült díjazásban:
5. osztály: Kovács Adél 5. helyezés
6. osztály: Ozsváth Zoltán 3. helyezés
8. osztály: Árvai Fanni 5. helyezés
Novemberben
egy
megyei
szintű
versenyen
is
megmérethették
tanítványaink tudásukat, két órát kaptak
7-8 feladat megoldására, indoklására. Az
Ószőlői matematika versenyen 22 iskola
226 felsős tanulója indult, ahol kiemelkedő
eredményeket értünk el:
5. osztály: Ábrahám Réka 3. helyezés,
Papp Edina 8. helyezés, Kovács Adél 12.
helyezés, Fazekas Tibor 17. helyezés
7. osztály: Pásztor Gréta 1. helyezés,
Gyarmati Soma 16. helyezés
8. osztály: Bognár Vanessza 1. helyezés,
Árvai Fanni 5. helyezés, Szabó József 18.
helyezés
A tanulók versenyekre illetve felvételire
való felkészülését 5. évfolyamon Törökné
Semegi Éva, 6. évfolyamon Bedőné
Homoki Márta, 7. évfolyamon Ferenczi
Mária, 8. évfolyamon Pozsonyiné Vad
Ilona tanárnők segítették.
Köszönettel tartozunk a szülőknek is, akik
támogatják gyermeküket, segítségükkel a
mi munkánk is eredményesebb lehet.
Tanítványainknak gratulálunk eddigi
eredményeikhez,
lelkesedésükre
a
következő félévben is számítunk!
A Petőfi matematika munkaközössége
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Filmbemutató
lehetőséget, a számítógépet.
2. Vagy az országosan is jelentős értékű emléktárgyak
összegyűjtése, mobilizálható módon is lehetséges kiállításának
megteremtése.
E feladatok megvalósításával pedig el is lehetne kezdeni
újra kicsalogatni a futballpályáinkra városunk futballszerető
közönségét, hisz a küzdelmes eredményes túrkevei labdarúgást
egy ilyen futball múlttal rendelkező kis közösség talán meg is
érdemelné.
Néhány, a filmmel kapcsolatos „véletlen” érdekességet említenék
még meg:
2016. október 4-én filmvetítés formájában bemutatásra került a
Futballtörténelmünk Túrkeve c. dokumentumfilm I. része.
A szomorúan és kitartóan zuhogó eső ellenére egy kedves
hangulatos kis ünnepségnek lehettünk résztvevői. A rendezvény
lebonyolításában részt vett Vida Tamás polgármester úr, Győri
József tanár úr, Kovács István a Művelődési Ház igazgatója,
házigazdánk. Segítőkész őszinte megnyitó beszédüket, ifj.
Takács Dániel köszönő gondolatait, a Túrkeve Televízió
stábjának közreműködését, és természetesen a kedves érdeklődők
megjelenését is szeretném itt most tisztelettel megköszönni.
Azoktól, akik a Túrkeve Televízióban nézik meg a filmet, azt
kérem. Fogadják szeretettel e történelmi dokumentumfilmet,
és azt szeretném, ha mesélnének a család fiatalabb tagjainak is
erről a témáról, had éljen tovább, városunk futballtörténelmének
emléke.
Persze ahogy az lenni szokott, itt is, az I. rész bemutatása után nem
csak a II. III. rész elkészítése, hanem újabb feladatok,tennivalók
kívánkoznak megoldásra.
1.Például, a most végre szélesebb körben is megismert
írásművek, könyvben való megjelentetése. Futballtörténelmünk
írásos dokumentálásán túl, megfelelő forrás lehetne városunk
idősebb korosztályainak is, akik nem tudják használni a praktikus

Futballtörténelmünk első mérkőzésén 1912-ben csapattag volt
Madarász Károly. 1944-ben a II. világháború végén lezáródó
túrkevei sportkorszak utolsó futballcsapat tagja volt fia, Madarász
Tibor.
2016. július 21-én riportot készíthettem Madarász Tibi bácsival,
és pontosan egy hónap múlva, augusztus 21-én sajnos elhunyt.
2004. október 4-én hunyt el Soós Lajos bácsi, volt sportelnökünk,
és 2016-ban véletlenül szintén október 4-én mutattuk be a film I.
részét.
Márki Gábor, volt edzőnk, vezetőnk, majdnem szemben lakó
szomszédom 2016. szeptember 23-án elfogadta felkérésemet, és
fontos futballtörténelmi riportot készíthettem vele. Gabi bácsi
2016. november 23-án sajnos elhunyt.
Így aztán kedves Olvasó! Ennyi feladat elé nézve itt most gyorsan
be is fejezem írásomat, miközben a sors szándékán tűnődöm,
hogy mit is akar ezzel a sok véletlen érdekességgel.Talán egy
ismét sikeres túrkevei futballjövőt újraindítani?
Bartha József

Hosszú európai mesébe kezdtek a „Petőfiben”

Pályázat: Erasmus+ projekt megvalósítása kezdődött el
novemberben
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola a Karcagi Tankerületi
Központ közreműködésével sikeresen pályázott a nemzetközi
vonatkozású Erasmus+ pályázaton. Így az iskola történetében
először kapcsolódhat be, az Erasmus típusú projektbe, amelyben
ez alkalommal három nemzet képviselteti magát. Magyarország
mellett Lengyelország és Portugália egy-egy közoktatási
intézménye vesz részt az ősszel indult együttműködésben. A
„Long Europen Slide Story-Innovative Methods for Developing
Literacy and ICT Slills” program „Hosszú európai mese-innovatív
12

módszerek az irodalmi és számítógépes készségek fejlesztésére”
címet viseli. A projekt fő célja a különböző nemzetiségű
diákok együttműködése, a közösen összeállított programokban.
Az együttműködés és idegen nyelvű (angol) kommunikáció
több szinten valósul meg. Többek között a résztvevő tanulók
közös facebok oldalt és közös bloggot hoztak létre, egymás
véleményének a kicserélésére, megismerésére. Emellett közösen
megírt regény, képregény annak utaztatása az iskolák között
a” Big Art Box” röviden BAB varázsdoboz segítségével, mind
a tanulók idegen nyelvi, irodalmi és informatikai kompetenciát
fejleszti. A program során több tanuló és pedagógus fog
ellátogatni Portugáliába és Lengyelországba, ahol részt vesznek
majd az ottani iskola életében és munkájában. Viszonzásul
hozzánk is érkeznek az említett országokból pedagógusok és
diákok egyaránt. A projekt két év hosszúságú, melynek elemeit a
programban szereplő koordinátorok már megbeszélték, és a tavaly
november végi lengyelországi nemzetközi meettingen jóvá is
hagytak. Reméljük, hogy a különböző programok nagyban segítik
iskolánk tanulóinak és pedagógusainak szakmai fejlődését, más
nemzetek oktatásának és kultúrájának a megismerést.
T.R.
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Sport, környezetünk

Törökszentmiklós Centrum Kupa 2016. december 17.
Gyermek II. korcsoport 8-10 év
Finta Lara II. hely
Palkó Tifani III. hely
Papp Félix I. hely
Szőke István II. hely
Nagy Henrik II. hely
Diák I. Korcsoport 10-12 év
Rácz Attila II. hely
Gratulálok az eredményekhez, a szülőknek NAGY köszönet
segitségükért.
TKSE Birkózó Szakosztály eredményei:
Gyermek I. korcsoport 5-7 év
Farkas Attila III. hely (verseny legfiatalabb versenyzője)
Gyenge Milán III. hely
Palkó Denton III. hely
Vass László II. hely

Túrkeve Küzdősport Egyesület sikerekben, egészségben gazdag
Boldog Új Évet Kíván Túrkeve lakosainak.
Juhász József
TKSE elnök

Őrzők: Közösen a természet védelméért
Madarász Károly Művelődési Ház (5420 Túrkeve, Táncsics Mihály utca 16.) – A Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző
Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége „Őrzők” című közös kiállítása a természet sokszínűségéről, a természetvédelem
ezer arcáról és a természetért harcolók mindennapos küzdelméről szól.
A kiállítás az ország, több mint 15 helyszínére ellátogat, Túrkeve városában, 2017. január 16-tól látható a Madarász Károly Művelődési
Házban (5420 Túrkeve, Táncsics Mihály utca 16.).
A Giligán Egyesület évek óta dolgozik együtt a Magyar Természetvédők Szövetségével, közös küldetésünk a természet egészének
védelme és a fenntartható fejlődés megvalósulásának elősegítése.
Európában körülbelül 200 ezer állat és növény faj honos. Ez más területekkel összehasonlítva szegénynek mondható, ugyanakkor
a veszélyeztetettségi arány itt a legnagyobb. Európa emlősfajainak 42%-a, madárfajainak 43%-a, a lepkefajok 45%-a, az édesvízi
halfajok 52%-a fenyegetett a kihalás által.
„A biológiai sokféleség csökkenését csak úgy lehet megállítani, ha csökkentjük a természeti erőforrások használatát és több teret
hagyunk a természetes folyamatoknak. Ehhez át kell alakítanunk a termelési fogyasztási rendszerünket és a különböző ágazatokba
integrálni kell a természetvédelem szempontjait.”
A kiállítás jól mutatja, hogy bár Európa szerte számtalan különböző problémával állunk szemben a természetvédelem területén, mégis
saját egyéni szintünkön mindannyian tehetünk a természet megóvásáért.
A tablók között megtalálhatók Gyulai Iván és Molnár Antal természetvédelmi munkáját bemutató magyar anyagok is.
A kiállítás a következő városokban tekinthető még meg: Budapest, Vác, Solt, Győr, Szombathely, Őriszentpéter, Veszprém, Zamárdi,
Drávafok, Szeged, Röszke, Tótkomlós, Túrkeve, Miskolc, Eger, Baktalórántháza, Debrecen.
További információ:
Vadné Szemes Mariann, Giligán Egyesület, mariann@giligan.hu
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ÁBRAHÁM KÁROLY

ÖRÖKÖS MAGYAR BAJNOK

KORDA BÁL
A Keviföld Alapítvány és a Korda Vince Alapfokú Művészeti
Iskola
Szeretettel meghívja Önt, és kedves családját
2017. február 25-én (szombaton)
19.00 órai kezdettel tartandó Alapítványi Báljára
Helyszín: Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok
PROGRAM:
19:00: Köszöntő
19:15:A művészeti iskola tanulóinak táncbemutatója
Képzőművészeti tanszak kiállítása
20:00:Vacsora
21:00 - 03:00: Zene, Tánc
24:00: Tombolahúzás
ZENE: Nothing zenekar

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége Örökös
Magyar Bajnoki címet adományozott Ábrahám Károlynak.

VACSORA:
„A” menü: Marhapörkölt, galuska, savanyúság
„B” menü: Töltött csirkecomb, sajttal töltött sertés, vegyes
köret
„C” menü: Rántott sajt, rántott gomba, rántott karfiol, vegyes
köret
Belépődíj: Vacsorával: 2.500.-Ft
Vacsora nélkül: 1.000.- Ft
Jegyek elővételben, a művészeti iskolában kaphatóak!
Vacsorajegy február 17-én péntekig váltható!
Szeretettel várjuk a kedves vendégeket!

Meghívó a Hegyfoky Kabos
Emlékünnepségre
A Keviföld Alapítvány tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját
2017. február 12-13-án
Hegyfoky Kabos római katolikus plébános, éghajlatkutató
halálának 98. évfordulója
alkalmából rendezett emlékünnepségre.

Program:

Február 12.
9.00 – 10.00 Kegyeleti emlékszentmise a római katolikus
templomban
Szentmisét celebrálja: Ondavay Tibor főesperes, pápai prelátus
10.00 – 10.15 Koszorúzás Hegyfoky Kabos sírjánál
Február 13.
14.00 1-2. osztályos tanulók szavalóversenye
16.00 3-4. osztályos tanulók szavalóversenye
Felső tagozatos és középiskolás tanulók vetélkedője

Helyszín: Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola

Helyreigazítás:
Előző lapszámunkban Árvai Attila fotográfus helytelenül,
amatőr fotósként lett feltüntetve egyik cikkünkben. Ezúton
is elnézést kérünk a cikk írója nevében. Árvai Attila
számtalanszor bizonyította már profizmusát a fotózás terén.
Sikeres vállalkozást működtet MUTEDESIGN néven,
professzionális módon megőrízve az ünnepi pillanatokat az
utókor számára. www.mutedesign.hu
A szerkesztőség
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Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

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

Kiadó lakás Budapesten

Túrkevei lánynak budapesti albérlet kiadó,
jó közlekedési lehetőséggel. Azonnal
beköltözhető. Érdeklődni lehet:
06-30/93-83-777

Fizetett hirdetés
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Továbbra is várjuk az újszülöttekről készült képeket az ujsagturkeve@gmail.com e-mail címre.

Továbbra is várjuk az újszülöttekről készült képeket az ujsagturkeve@gmail.com e-mail címre.
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