
Február
Újra lebeg, majd letelepszik a földre,

végül elolvad a hó:
csordul, utat váj.

Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.

S íme fehér hangján
rábéget a nyáj odakint,

tollát rázza felé s cserren már a veréb.

                                                     Radnóti Miklós
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Január 9-én, azon a fázós hideg reggelen eljött a nagy nap az 
Idősek Otthona életében. Hiszen célba ért az építkezés, és átadásra 
került ünnepélyes keretek között a „Levendula Ház”. 

Ünnepélyes keretek között átadásra került az 
Idősek Otthonában a „Levendula Ház”

Amely  házon  az  elmúlt  év  márciusától  az  átadást  megelőző 
napig  szorgos  kezek  dolgoztak,  időt  és  energiát  nem  kímélve. 
Viszont az előkészítő háttérmunkálatok, mint a testületi ülések a 
pályázatírás ideje, a hagyatéki eljárás, a végeláthatatlan bizottsági 
ülések,  hatósági  egyeztetések  sokkal  korábbra  nyúlnak  vissza, 
több mint 5 éves távlatra. Az intézmény vezetőjeként jómagam is 
sokat dolgoztam az anyagi források előteremtésétől, az építkezés 
napi szervezésén keresztül, a műszaki átadásig, amelyben nagy 
segítségemre voltak a kollégáim és a támogatóink.

Ez  a  hosszú  és  kitartó  munka  meghozta  az  eredményét,  amit 
ünnepélyessé tettünk. 

32 éve nem volt ilyen hideg január

A hálózat rejtett hibái, valamint a tartós hideg idő következtében 
elfagyott vízmérők miatt Túrkeve szolgáltatási területén a 
hálózatba kiadott vízmennyiség túlszárnyalja a valaha mért 
legnagyobb nyári csúcsfogyasztást. A megnövekedett napi 
vízigény próbára tette a Túrkevei vízmű tisztítási kapacitását is. 
Ez  okokból,  a  településen  csökkent  a  víznyomás  és  akadozott 
a vízszolgáltatás.  A technikai problémák elhárításán jelenleg 
is  dolgozunk,  illetve  keressük  a  megoldást,  hogy  a  vízellátás  a 
településen újra zavartalan legyen.

Hálózatüzemeltető  csoportunk  szakemberei  a  bejelentett  hibák 
javítását folyamatosan végzik. Illetve a Túrkevei Önkormányzat 
segítségével ellenőrzik a lakatlan ingatlanoknak és a tartós 
hideg következtében elfagyott vízmérőknek a felkutatását. 
Mivel  a  lakatlan  ingatlanokra  nem  megoldott  a  szakemberek 
bejutása,  ehhez  a  munkához  kérjük  a  lakosság  segítségét  is. 

Minden  felhasználó  ellenőrizze  saját  vízmérőjét,  fagycsapját, 
figyelmeztesse erre a szomszédot is, illetve amennyiben 
lakatlan ingatlannal telekhatáros, kérjük, keressen ott is olvadás, 
vízbuzgár nyomokat. Amint ilyet látnak, jelezzék azonnal a helyi 
kollégáknak!

A TRV  Zrt.  felhívja  a  felhasználói  figyelmét  arra  is,  hogy  még 
most is érdemes a szükséges védelmet kialakítani, annál is inkább, 
mert a megrongálódott vízmérő pótlásának, szerelésének, továbbá 
hitelesítésének költségeit köteles a Felhasználó a Szolgáltatónak 
megtéríteni. A téliesítésről megtalálhatók a TRV ZRT. praktikus 
tanácsai és főbb tudnivalók a társaság honlapján is.

Vízmérő-elfagyás észlelése esetén jelezze azt, az alábbi Túrkeve 
területéről hívható hibabejelentő telefonszámon: 70/681-60-38.

Tájékoztató a vízhálózat hibáiról

Február  kezdetével  a  hét  közepén  az  időjárás  is  gyökeresen 
megváltozott. Miközben olyan enyhe jelenleg az idő, hogy 
megdőlt  a  legmelegebb  minimum-hőmérsékleti  rekord,  amely 
nem mellesleg 113 évig tartotta magát (eddigi: 8,0 °C, Sopron, 
1904; új: 9,5 °C, Kaposvár, 2017; forrás: Országos Meteorológiai 
Szolgálat);  nagyon  is  érdemes  kicsit  visszatekinteni  az  idei  év 
(a  mostaninál  sokkal  hidegebb  időjárást  hozó)  első  hónapjára, 
ugyanis  időjárási  szempontból  nem  egy  szokványos  januáron 
vagyunk túl, sőt!

A rendkívül hideg időszakok, a rengeteg zord, téli, illetve fagyos 

nap  hatására  a  januári  országos  átlaghőmérséklet  -5,8  °C-nak 
adódott,  ami  4,8  °C-kal  maradt  el  a  sokévi  átlagtól.  Ennek 
megfelelően nem meglepő, hogy az elmúlt 50 év második 
leghidegebb januárján vagyunk túl: 1967 óta csak 32 éve, 1985-
ben volt ennél hidegebb (-6,31 °C-os átlaghőmérséklettel); de ha 
1950-től nézzük, akkor is csak az 1954-es, az 1963-as, és az 1964-
es január előzi meg az ideit a rangsorban. Az elmúlt három igen 
enyhe tél után tehát újra a kifejezetten rideg, hideg arcát  mutatta 
meg leghidegebb évszakunk.

A cikk szerzője, állandó internetes partnerünk, a lokalista.hu
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Az  átadó  ünnepség  hivatalos  része  a  Polgármesteri  Hivatalban 
történt meg ahol, Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter 
köszöntötte a rendezvényt annak fővédnökeként. 

A projekt koordinátoraként én is beszámolhattam a megvalósulásról 
és a költségekről is. A köszöntőket színvonalas verses és 
könnyűzenei műsor követte. Ezután sor került a helyszínen 
a szalagvágásra az épület megszentelésére, az emléktábla 
felavatására, majd a strandfürdőben pedig állófogadásra.

Az Otthonteremtés mindig öröm és szent dolog. A „LEVENDULA 
HÁZ ”nem csupán csak ház, hanem otthon is. 

Az  otthon  sokkal  többet  jelent  a  háznál,  az  otthon  nem  csupán 
a  falakból  és  szerkezetekből  áll,  hanem  biztonságból,  lélekből 
és melegségből, és a családi kötelékből, egymást segítő emberi 
kapcsolatokból. 

Mi ezt teremtjük itt meg az idős embereknek munkánk során az 
intézményben. 

A Túrkevén élő idősek birtokba vehették a házat, amely reméljük, 
nagyon sokáig fogja még szolgálni a Kevi idős embereket. 

Ez  a  ház,  és  ez  az  épület  nem  csupán  egy  impozáns  épülete 
Városunknak,  Túrkevének,  hanem  egy  híd  is,  amely  összeköt 
nemzedékeket, generációkat, és minket, embereket is. 

Az idős emberek és a saját nevemben nagy tisztelettel szeretném 
megköszönni  mindenkinek,  aki  bármivel  is  hozzájárult  ahhoz, 
hogy e hajlék megépülhessen.

Szabó Attila 
Intézményvezető, Önkormányzati képviselő
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A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük meg országosan január 22-
én, annak emlékére, hogy – a kézirat 
tanúsága  szerint  –  Kölcsey  Ferenc  1823-
ban  ezen  a  napon  tisztázta  le  Csekén,  a 
Himnusz kéziratát. A Himnusz mérföldkő 
volt a magyar nemzet és az irodalom 
történetében, mivel előtte nem volt 
egységes nemzeti himnuszunk.
Sokszor és sokféleképpen ünnepeltük 
már meg a Magyar Kultúra Napját az 
intézményben. Az idén a Pesti Zenés 

Színpad három kiváló művésze az 
irodalom és a zene találkozásának 
jegyében adott műsort „Dalok vallomása” 
címmel. A zenés, irodalmi összeállításban a 
legnagyobb magyar költők és zeneszerzők 
műveiből hangzottak el részletek a fellépő 
művészek: 
Udvarhelyi  Boglárka  énekművész,  Pánti 
Anna előadóművész és Pozsár Andrea 
zongoraművész ihletett előadásában. 
A bensőséges ünnepi műsor keretében Vida 
Tamás polgármester méltatta az ünnep 

jelentőségét. A műsor végén a jelenlévők 
a művészekkel közösen énekelték el a 
Himnuszt.
Megköszönöm a szereplőknek a szép 
műsort,  azt  hiszem  méltó  megünneplése 
volt ez a magyar kultúrának. 
Megköszönöm, jelenlétüket azoknak, akik 
megtisztelték rendezvényünket. 

Kovács István
A Madarász Károly Művelődési Ház és 

Városi Könyvtár vezetője

A magyar kultúra napja a Művelődési Házban

Nagy elődök lelkét idézi meg a színpadon

Csengő hangon énekel valaki a szürke 
patás rénszarvasról a karácsonyfa alatt. 
Mind  többen  gyűlnek  a  színpad  köré,  s 
az  adventi  műsor  végére  Cserháti  Zsuzsa 
örökbecsű  dalát,  a  Hamu  és  gyémántot 
hallva megtelnek könnyel a szemek.
Kiss Bernadett valóban gyémánt, ráadásul 
az  egyre  csiszoltabb  fajtából.  A  túrkevei 
énekesnő fiatal kora ellenére komoly 
szakmai sikereket tudhat már maga 
mögött.
– Tizenegy éves koromban kezdtem 
énekelni,  zeneiskolába  is  jártam  –  idézi 
fel a kezdeteket Detti. – Ám ahogy 
cseperedtem, már nem volt elég számomra 
az iskolai kórus, hanem úgy éreztem, hogy 
a színpad az én igazi világom. A szüleim 
is  támogattak  ebben,  s  a  visszajelzések 
is megerősítettek benne, hogy érdemes 
kipróbálni magam. Az első fellépésem 
egy iskolai rendezvény volt, Demjén 
Ferenc Honfoglalás című dalát énekeltem. 
Valami történt akkor velem, tisztán 
éreztem,  hogy  én  ezt  szeretném  csinálni. 
Így azután egymást követték a fellépések, 
Túrkevén és a környékbeli településeken a 
falunapokon,  különböző  rendezvényeken 
szerepeltem a műsorommal. Eleinte 

retró  dalokat  énekeltem,  majd  később  a 
musicalekből válogattam és popdalokkal is 
bővült a repertoárom. A musical különösen 
kedves műfaj volt számomra. A Túrkevei 
Ifjú Tehetségek Társulatának tagjaként 
megkaptam  egy  olyan  főszerepet,  amely 
óriási élmény volt számomra. Elisabethet 
énekelhettem, ami persze hatalmas feladat, 
hiszen teljesen új dolgokat kellett hoznom 
a  színpadon.  Nagyon  nehéz  volt,  de  úgy 
gondolom,  hogy  végül  jól  sikerült,  s  az 
sem  mellékes,  hogy  nagyon  jó  csapattal, 
rendkívül tehetséges emberekkel 
dolgozhattam együtt. 
A popdalok és városnapok között aztán 16-
17  éves  kora  környékén  magával  ragadta 
Dettit a rock világa. 
-Beléptem egy zenekarba, ahová a párom 
által kerültem, ő basszusgitáros. Ez a 
stílus egészen mást kíván, hangilag is 
teljesen más. Olykor jobban igénybe 
veszi  a  hangszálaimat,  mint  egy  popdal. 
Nagyon megszerettem ezt az együttest, 
nyolc évig zenéltünk a Túrkevei 
Lokátorok zenekarban. Idén váltunk ki 
belőle,  bár  semmilyen  problémánk  nem 
volt  egymással,  egyszerűen  csak  váltani 
szerettünk  volna.  Párhuzamosan  ezzel  az 
együttessel ugyanis a mai napig működik 
egy másik együttesünk, az én szívem 
csücske,      a  Dream  Combination.  Ezt  a 
zenekart 2009-ben alakítottuk, elsősorban 
saját  dalokkal  lépünk  fel,  a  zenét  a  fiúk 
írják, a dalszövegeket pedig én, így teljes 
a  teljes  csapatmunka.  Mostanra  már  elég 
sok helyen megfordultunk országszerte, s 
nagy vágyunk, hogy a szakmában elismert 
együttessé  váljunk,  amely  értéket  ad  az 

embereknek.
A túrkevei énekesnő, Kiss Bernadett fiatal 
kora  ellenére  komoly  szakmai  sikereket 
tudhat már maga mögött FOTÓ: Mészáros 
János
A rockzene mellett Detti továbbra is 
rendszeresen vállal önálló fellépéseket is.
– Szeretem az ilyen egyszemélyes 
műsorokat is, amelyeknek önállóan 
állítom össze a repertoárját – meséli. – A 
szívemben tartom Cserháti Zsuzsát. Nagy 
kedvencem Whitney Houston is, aki sajnos 
már szintén nem él. 
Óriási nagy feladat őket énekelni. sokszor 
csak  félve  merem  bevállalni,  de  annyira 
a magaménak érzem a dalaikat, hogy 
megpróbálok felnőni hozzájuk. 
Igyekszem őket úgy előadni, hogy ha 
esetleg látják és hallják valamiként, 
tetsszen  nekik  és  büszkék  legyenek  rám. 
Tulajdonképpen  az  ő  lelküket  próbálom 
megvillantani a színpadon.

A rögösebb út az övé

Kiss Bernadett évekkel ezelőtt 
tehetségkutatókon is próbálkozott több 
kereskedelmi televízióban.
– Az első százig sikerült eljutni, az volt a 
legjobb eredményem – mondja. – Legalább 
ezt is megéltem, s természetesen nagy 
élményt jelentett, bár gyorsan kiderült, 
hogy ez nem az én világom. 
A sok megrendezett szituáció nem nekem 
való.  Inkább  a  hosszabb,  rögösebb  utat 
választom, nem a tízperces sztárságot.

            forrás: szoljon.hu
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A  Himnusz  nemcsak  nemzeti  ünnepeink 
meghatározó szimbóluma, hanem a 
zsoltáros könyvekben is megtalálható 
szakrális ének. Kevés nemzet kultúrájában 
működik ez a kettősség, így elmondhatjuk, 
hogy  Kölcsey Ferenc Himnusza 
sokszorosan is nemzetünk szimbóluma.  

Kölcsey Ferenc: Himnusz
(részlet)

A magyar nép zivataros századaiból.
„ Isten, áldd meg a magyart

Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;

Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,

Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!”

A fenti jeles nap alkalmából beszélgettem 
Szíjártóné Kun Zsuzsa tanárnővel, 
aki városunkban évtizedek óta jeles 
közvetítője  a magyar kultúrának.

Egy humán szakos  tanárnő gondolatai A magyar 
kultúra napja alkalmából… 

-Meglátásod szerint hogyan lehetne 
szélesebb körben terjeszteni a magyar 
kultúrát? Mit kellene és lehetne tenni 
annak érdekében, hogy az értékes 
magyar kultúra iránti szeretetet és  
vágyat fent lehessen tartani  a XXI. 
század „kütyükkel teli” infokulturális 
világában ? 
Mind pedagógiai, mind  kórusvezetői 
munkámban a magyar kultúra 
értékeinek megismertetésén, átadásában 
tevékenykedem. A kultúra mindenkié, 
jó lenne, ha időbeli, térbeli és anyagi 
korlátok nélkül mindenkihez el is 
juthatna.  A  legfontosabb  pedig  az  lenne, 
hogy  ez  ne  csak  a  tömegkommunikációs 
eszközök  révén  történjen.  Az  emberek  a 
kultúrától  a  szórakozást,  a  feloldódást  is 
várják. Amikor énekkari repertoárunkat 
átértékeltük, és a populáris zene felé 
is nyitottunk, ez a vonal is vezérelt 
bennünket. Jó lenne kimozdítani az 
embereket a kényelmi komfortzónájukból, 
és becsalogatni a rendezvényekre. 
Szomorúság tölt el, amikor azt tapasztalom, 
hogy az ingyenes rendezvényeken is 
alig van érdeklődő. Nagyon fontosnak 
tartom a mikroközösségekben történő 
programszervezést. A  kisközösségek 
tagjait  könnyebb  mozgatni,  és  nagyobb 
rendezvényekre bevonzani.
Napjainkra megváltozott a kultúra 
terjesztésének  a  módja,  nem  elég  hozzá 

egy jó plakát, de gyakran már a névre szóló 
meghívó sem. Úgy ítélem meg, egyenként 
kell  megszólítani  és  megnyerni  minden 
egyes embertársunkat.
S pedagógusként mit kell tennem? Kodály 
szavaival válaszolok:
„Az iskolában úgy tanítani az éneket 
és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem 
gyönyörűség legyen a tanulónak, s 
egész  életére  beleoltsa  a  nemesebb  zene 
szomját... Sokszor egyetlen élmény egész 
életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. 
Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: 
ezt megszerezni az iskola kötelessége.” 
-Hogy érzed magad a változások 
korában humán tárgyakat tanító 
pedagógusként?
37 év pályán eltöltött idő után is 
nagyszerűen érzem magam. Jól döntöttem, 
ez a hivatás az, amit a sors nekem rendelt. 
A jó oktatás kulcsa, a jó tanár, akire 
a diákjai egész életükön át emlékezni 
fognak. Mindig igyekeztem ezt nem szem 
elől  téveszteni.  A  hitelesség,  nyitottság, 
érdeklődés végigkísért pályámon. Magyart 
tanítani nagy küldetés „A magyart is 
tanulni kell, még a született magyarnak 
is. Ha nem csiszolja, újítja folyamatosan, 
berozsdásodik.” (Kodály Zoltán) A 
tanítványaim tudják, hogy fontos az 
anyanyelv ismerete, az ismeretszerzés egyik 
alapja.  Az  már  egy  másik  problémakör, 
ahogyan romlik az élő nyelvhasználat 
a fiatalok körében. Az irodalommal 
kapcsolatosan  sokkal  nagyobb  aggályaim 
vannak. Az olvasó emberek aránya 
rohamosan csökken. Minden műveltség 
alapja az olvasás, a tömegkommunikációs 
eszközök elterjedése nem használt az 
olvasóvá  nevelésben.  Két  kezemen  meg 
tudnám számolni, hogy tanítványaim 
közül ki az, aki rendszeresen olvas. 20-25 
évvel ezelőtt azért panaszkodtam, hogy a 
diákjaim csak képregényeket olvasnak. 
Bizony most már ennek is örülnék!  A mai 
kor fiatalságának rengeteg lehetősége van 
a  passzív  pihenésre,  a  könyv  valószínű 
az utolsó lehetőségek között szerepel. 
Az  iskolai  irodalmi  olvasmányok  régies 
nyelvezete  sem  használ  az  ügynek.  Egy-
egy olvasmány megtárgyalásakor gyakran 
játszom olyat a tanítványaimmal, hogy én 
vagyok az élő lexikon. Meglepődöm, hogy 
olyan  szavak  jelentését  is  megkérdezik, 
amelyet  érteniük  kellene.  Márai  Sándor 
gondolata jut eszembe: „a gyereknek 
Toldi-t olvasod, és azt feleli, oké”. 
Éneket tanítani nem könnyű feladat 
manapság, különösen nehéz a serdülők 
körében, akik a szorongás és mutálás 
problémájával is megharcolnak. A 
közösségek szeretik az énekórákat, 
felüdülést, kikapcsolódást várnak tőle. 
A tananyagtartalmakat azonban nem 
mindig szeretik.  A népdalokat szívesen 
megtanulják,  de  állandóan  foglalkoztatja 
a tanulókat, hogy miért nem tanulunk 

modernebb  populáris  zenét.  Kodály  azt 
mondta,  hogy  a  kultúra  értékét  az  idő  és 
a nép dönti el. Valóban a mély kultúrából 
a  magas  kultúráig  hosszú  út  és  átmeneti 
műfaj  vezet.  Minden  ember  maga  dönti 
el,  hogy  a  Negro  vagy  a  Mozart-golyó-e 
a  kedvence.  Nekem  mindkettőt  meg  kell 
kóstoltatnom a tanítványaimmal, hogy 
aztán szabadon vásárolhassanak majd, ha 
felnőnek.
Nagyon fontosnak tartom a tanórán kívüli 
tartalmas programok szervezését is. Ennek 
érdekében rendszeresen szervezek a 
diákoknak  színház-  és  koncertlátogatást, 
pályázatokat  írok,  amely  által  a  határon 
túli magyarok kultúráját is megismerhetik 
a tanítványaim. Legutóbb a Délvidék népi 
kultúrájával ismerkedtünk meg. Több éven 
keresztül vezettem színjátszó kört. Azt 
gondolom,  hogy  akik  idejártak  biztosan 
színházba járók lesznek felnőtt korukban.
-A  Chorda  kórus  24  éve  működik  és 
szolgál. Miben látod a kórus hosszú 
életének a titkát?
A zene, az együtténeklés örömén 
túl, közösségformáló hatású, amely 
szórakoztat,  gyógyít,  nyugtat  és  stresszet 
old. A kórus egy második családot is jelent 
számunkra, ahol várnak, hiányolnak, 
segítenek bennünket, és kellő figyelemmel 
kísérjük egymás életét is. A lányok 
gyakran  mondogatják,  hogy  a  próbákon 
a  közösségi  életet  is  élik.  Természetesen 
a  fellépések,  rendezvények  mozgatják  is, 
motiválják a célt. Az ének, a zene gyakran 
az  elfojtott  gondolatainkat  is  közli,  a  ki 
nem mondott szavak helyett. Ha az ember 
jól kiénekli magát, megkönnyebbül, 
elfelejti  a  baját.  Mi  együtt  sírunk,  együtt 
nevetünk, és együtt örülünk. Ezt az 
érzést igazán csak az élheti meg, aki egy 
közösségben hosszabb időt töltött már el. 
A  kórus  hetente  próbál. A  mi  életünkben 
ezek a kedd esték nagyon fontosak. A tagok 
gyakran kisgyermekeikkel vagy éppen 
az unokákkal jelennek meg, ha nincs, aki 
vigyázzon  rájuk.  Amikor  nincs  elegendő 
fellépési lehetőség, akkor szervezünk 
magunknak programokat, akár egy 
Tavaszt  váró  koncertet,  karácsonyi  estet, 
jótékonysági bálat. Jelenleg is egy önálló 
est dalait gyakoroljuk, amellyel egy nagy 
utazást  tervezünk  a  filmdalok  világában 
2017 március közepén a Madarász Károly 
Művelődési Házban.
-Terjeszd még nagyon sokáig a minőségi 
kultúrát  diákjaid  és  a  körülötted  lévő 
felnőttek  körében!  Kívánok  ehhez  sok 
erőt, kitartást és nagyon jó egészséget! 
Legyen továbbra is szakmai munkád 
kísérője Kodály Zoltán, aki szerint 
„Kultúrát  nem  lehet  örökölni.  Az  elődök 
kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi 
magának. „               

         Nagyné Bedő Ildikó
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A 20. század eseményei ma már a történelemkönyvekben szereplő 
epizódok.  Városunk  főterén  emlékművek  emlékeztetnek  a  két 
világháborúra,  az  1956-os  forradalomra.  Az  első  világháborús 
emlékmű talapzatán nevek sokasága.  A trianoni emléknapon 
virág,  az  emlékezés  koszorúja  is  odakerül.  De  hát  kik  ők?  Ma 
már  a  közösségi  és  a  családi  emlékezet  is  megkopott.  Egykori 
túrkevei lakosok, a ma élő nemzedékek nagyapái, dédapái, 
katonák, akik a hívó szóra, parancsra beálltak az Osztrák-Magyar 
Monarchia  közös  hadseregébe  és  életüket  áldozták  a  hazáért,  a 
családért.  Ott  voltak  a  keleti  és  a  déli  hadszíntéren.  Küzdöttek 
az orosz és az olasz katonákkal csakúgy, mint az időjárással és 
a mostoha körülményekkel. A szerencsésebbek néhány év múlva 
hazatértek, mások megjárták a poklok-poklát, a hadifogságot. Ők, 
371-en az életüket áldozták. Miből merítettek erőt, kitartást? Az 
itthon maradt kedves, a testvér, az édesanya milyen lelki támaszt 
tudott adni a tábori postai levelezőlapra rótt néhány mondatával? 
Egyáltalán a hátországban maradt családok számára mit jelentett a 
háború? Mit jelentett a gyermek, az apa távolléte, majd elveszetése 
a családnak, a fiatal arának, a kisgyermeknek? 
- Megannyi kérdés, amely nem hagyhat érintetlenül bennünket, 
kései  utódokat  sem.  Ezek  megválaszolásához  segít  bennünket 
a Helytállás a hazáért, a családért című, most megjelent könyv, 
melyet a Kedves Olvasók figyelmébe ajánlok.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület 
és  a  Túrkevei  Kulturális  Egyesület  ezúttal  egy  olyan  könyv 
kiadására  vállalkozott,  amely  a  megye,  a  város  történelmének 
egy  szakaszát  mutatja  be.  Nem  annyira  eseménytörténet,  pláne 
nem hadtörténeti munka. A középpontjában a katona és a 

Helytállás a hazáért, a családért
hátország,  az  itt  élők  állnak.  Korabeli  újságok,  katonalevelek, 
hadifogolynaplók, fényképek közvetítik felénk az üzenetet. 
Történészek,  társadalomkutatók  segítik  megfejteni,  értelmezni 
a  mondanivalót.  A  túrkevei  Ábrahám  Miklós  kamrájából,  az 
egykori  katonaládából  előkerült  levélköteg  az  aggódó  anya  és 
a  harctéren  helytálló  fiai  lelki  kapcsolatát  mutatja  elsősorban, 
de megismerjük belőle azt is, hogyan tudták felnőtt fiaik nélkül 
működtetni az itthoni gazdaságukat, milyen gondok jelentkeztek 
a város ellátásában 1917-ben és utána.
Az első világháború a múlt század fordulóján született generáció 
életében  mély  nyomokat  hagyott.  Ki  így,  ki  úgy  próbált  meg 
helytállni, túlélni ezeket az éveket. Talán nem is gondoltuk volna, 
hogy  a  túrkevei  Györffy  Lajos,  a  török  defter  megfejtője  az 
orosz fogságban is arra törekedett, hogy nyelvtudását megőrizze. 
Édesanyjával magyarul, édesapjával német nyelven levelezett. Ez 
is segítette a túlélést és a szerencsés hazatérését.
  A  lengyel-orosz-szlovák  határon  található  Przemysl  várának 
megőrzéséért a jászkun katonák is küzdöttek. Innen hurcolták el 
az oroszok a kisújszállási Vitális Pált sok száz társával együtt 1915 
tavaszán. Még elképzelni is nehéz azt az utat, amelyet a magyar 
hadifogoly  társaival  megtett  Moszkván,  a  Kaszpi-tengeren  át  a 
Kínai  határig,  onnan  az  Uralba,  lágerből-lágerbe.  Vágtak  fát  a 
tajgában,  építették  a  transz-szibériai  vasutat,  dolgoztak  a  zord 
időjárás közepette néhány deka barna kenyéren, teán, zabkásán, 
valami kis levesen élve. Hozzájárultak a háborús károkat 
szenvedő  orosz  gazdaság  talpra  állításához.  Sokak  szervezete 
nem élte túl ezt a megpróbáltatást. Hasonló körülményeket írtak 
le a Távol-Keletre (Vlagyivosztok környékére) került hadifoglyok 
is. E könyvben a karcagi Nagy László tanító feljegyzései alapján 
további  ismereteket  szerezhetünk  arról,  hogyan  tudtak  életben 
maradni  több  éven  át  a  hadifogságba  került  magyar  katonák. 
Ebben  nagy  szerepük  volt  a  lelki  támaszt  adó  lelkészeknek, 
tanítóknak.  Kulturális  műsort,  sportversenyt  szerveztek  nekik, 
tanították őket, bibliamagyarázatokkal adtak példát.  A túlélő 
hadifoglyok hazajutása évekkel a háború után (1921-1922-ben), 
a  földrészeken  át  utazva  valósult  meg.  Voltak,  akik  hazatérve 
beszéltek  ezekről  az  évekről,  voltak,  akik  magukba  zárták  és 
elvitték  magukkal  a  sírba.  Nekünk  azonban  beszélnünk,  írnunk 
kell róla figyelmeztetvén a ma emberét, hogy hasonlók ne 
következzenek  be.  A  világháborús  emlékművek,  emlékparkok, 
a  temetőben  lévő  sírok,  feliratok,  versek,  könyvek,  megmaradt 
dokumentumok mind-mind arra emlékeztetnek, figyelmeztetnek, 
hogy éljünk békében, egyetértésben.
 Ismerje meg, és legyen Ön is olvasója az Örsi Julianna 
szerkesztésében most megjelenő Helytállás a hazáért, a családért 
– Jászkunsági emlékek az első világháborúból  című könyvnek, 
melynek megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 
Első Világháborús Emlékbizottság támogatta.
 A könyv bemutatására 2017. március 1-én fél 5-kor 

a Városi Könyvtárban kerül sor. 
A kötetet bemutatja: Bojtos Gábor történész-levéltáros. 

dr. Örsi Julianna
társadalomkutató, ny. múzeumigazgató
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                   Kultúra

Többször olvashattak már a Túrkeve 
újság hasábjain a kevi juhász, Kovács 
Sándor, juhászfesztiválon túlmutató 
főzőversenyeken való részvételeiről, 
sikereiről.  A  mostani  beszélgetésünkben 
arra is kíváncsi voltam, honnan indult az 
út a Kevi Juhászfesztiválig.
 A  régi  emlékek  felidézése  során 
kiderült,  hogy  Sanyinak  a  kezdetek  óta 
kapcsolata volt a Kevi Juhászfesztivállal. A 
fesztivál indulásakor a Kádas Antal vezetése 
alatt álló Juhtenyésztő KFT biztosította a 
juhokat a Túrkevén megrendezésre kerülő 
Országos Juhnyíró Bajnoksághoz. / Kádas 
Antal úr az indulástól a mai napig a Kevi 
Juhászfesztivál juhászattal kapcsolatos 
programjainak szakmai vezetője attól 
függetlenül, hogy a fentiekben említett 
KFT 2000-ben megszűnt./ 
Cikkünk főhőse kis kora óta a juhok 
közelében élt. 1976-86-ig dolgozott 
juhászként, majd 2000-ig brigádvezető 
volt a Túrkevei Termelőszövetkezet 
Juhászati Ágazatában, valamint  a 
Juhtenyésztő KFT-nél. Amíg élt az 
édesapja, addig mindig ő családfő 
főzött  birkapörköltet  a  családban,  illetve 
különböző rendezvényeken. Sanyi jó 
szívvel segédkezett a bográcsos finomság 
előkészítésénél és a főzésnél.  A vidéki 
események közül a hódmezővásárhelyi 
Alföldi Állattenyésztési Napok voltak 
a  legkedvesebbek,  ahol  apa  és  fia  több 
bográcsban főzte a túrkevei recept 
szerinti  ízletes  birkapörköltet.  Sanyi  már 
Hódmezővásárhelyen hozzászokott a 
szakmai beszélgetésekhez, a főzőversenyek 
hangulatához.  Igaz,  ott  még  nem  az  övé 
volt  a  felelősség,  hanem  az  apukájáé.  A 
bográcsban főtt birkapörkölt illata sok 
érdeklődőt odacsalogatott. Amíg édesapja 
ügyelt az ételre, addig a fia szívesen 
válaszolt a látogatók kérdéseire. 2000-ben 
első helyezést értek el hódmezővásárhelyi 
főzőversenyen. A boldogság azonban nem 
tarthatott sokáig. Megszűnt a Juhtenyésztő 
Kft. Máshol kellett munkát vállalni. 
A  juhokkal azonban soha nem szakadt 

A juhászattól a vándorserlegekig
meg a kapcsolata, ugyanis a testvére, 
Kovács  Károly  juhnyájánál  folyamatosan 
besegített.
2002-ben sajnos elhunyt  a mintát 
nyújtó édesapa, így Sanyi átvette a teljes 
felelősséggel járó stafétát  a családi- 
és egyéb rendezvényekre történő kevi 
birkapörkölt főzés területén.
 A 2006-os év bizonyos 
értelemben a gyökerekhez való visszatérést 
hozta meg juhászunk számára, ugyanis 
nagybátyja halálát követően ő vette át 
a  fesztiválon  a  kevi  juhász  szerepét.  Ő 
lett  a  Kevi  Juhászfesztivál  arca.  Eleinte 
„csak” reprezentációs feladatot jelentett ez 
számára. Főleg a Bericóban megrendezett 
Országos Juhnyíró Bajnokságon való 
pásztorruhás szakmai képviselet volt 
a  feladata.  Később,  amikor  már  csak  a 
belvárosban  volt  a  Kevi  Juhászfesztivál, 
akkor pedig a juhászkunyhó mellett a 
bográcsos  főzést  is  bemutatva  subában, 
árvalányhajas kalapban, juhászbottal a 
kezében fogadta a fesztiválra látogató 
kedves  vendégeket  a  főbejárat  közelében 
egyre autentikusabb környezetben.  
Mindig szolgálatkészen, szakmai alázattal. 
A  kedves  családja  is  szívesen  jelen  volt 
mellette. Felesége, Terike,városunk, 
Túrkeve legnagyobb rendezvényén és 
más, főzőversenyekhez kapcsolódó 
alkalmakkor  is  elválaszthatatlan  partnere 
lett férjének, aki terítésben, tálalásban, 
majd önálló főzéssel is segítette őt.  A 
gyermekek közül Laci és Terike is kedvet 
kaptak a szabadtéri főzéshez. Hol önállóan, 
hol családi együttműködéssel vesznek 
részt  már  az  unokákkal  együtt  is  egyes 
főzőversenyeken. A sikert, az ismertséget 
az mutatja, hogy míg kezdetben csak egy 
bogrács birka főtt a fesztivál idején, addig 
most már 5-6 bográcsnál tart a mester. Ez 
azonban csak a Kevi Juhászfesztiválra 
szóló mennyiség. Ezen kívül számos 
alkalomra  főz  Sanyi  Túrkevén.  A  Kevi 
Juhászfesztiválon elért főző sikereinek 
köszönhetően  országhatáron  innen  és  túl 
főzőversenyekre szóló meghívásoknak tesz 
eleget. Sajnos nem tudnak minden helyre 
elmenni. Ahová eljutnak, ott azonban 
mindig a dobogón, többször a legfelső 
fokán,  illetve  különdíjasként  szerepelnek 
már  nem  csak  birkapörkölt  kategóriában. 
Főztek már győztes kocsonyát, lecsót, 
tárkonyos ragulevest és még hosszasan 
lehetne sorolni a finomságokat.
 Egy  biztos,  a  főzőversenyekkel 
járó áldozatos munkát egyetlen alkalommal 
sem  magukért  vállalták,  hanem  szeretett 
városukért, Túrkevéért. Nem hallgatták 
el soha az őket segítőket sem. Több éven 
keresztül  segítette  a  munkájukat Túrkeve 
Város  Önkormányzata,  Katona  István  és 
testvére,  Kovács  Károly.  Külön  kifejezte 
háláját Csányi Sándor gulyáskirály, a 
gasztronómia lovagja iránt, aki szakmailag, 
emberileg kiáll mellette.
Önzetlenségüket mutatja, hogy ha 

személyes  jelenlétükkel  és  pörköltjükkel 
kellett képviselni Túrkevét az Utazás 
Kiállításokon  Budapesten  és  Szolnokon, 
televíziós felvételeken, jótékonysági 
főzőversenyeken vagy országos 
rendezvények díszvendégeként, időt, 
energiát, fáradtságot nem kímélve,  
beöltözve, népies miliőt bemutatva 
jelentek meg az ország bármelyik 
területén. Azt gondolom, hogy a sok- 
sok  új  ismerős,  barát,  külön  hozománya, 
ajándéka az elmúlt éveknek. 2016-ban 
8 főzőversenyen vett részt a Kovács 
házaspár. Volt köztük olyan, ahová több éve 
járnak  már  -  a  Karcagi  Birkapörköltfőző 
Fesztivál  és  a  Szolnoki  Gulyásfesztivál, 
a fertődi Eszterházy Barokk Ételfőző 
Fesztivál és a tiszaföldvári Paprikás 
Ételek Főzőversenye. Amikor afelől 
érdeklődtem, hogy melyik a legkedvesebb 
rendezvény számukra, egybehangzóan 
a  Kevi  Juhászfesztivál  mellett  Fertőd  és 
Tiszaföldvár neve hangzott el, ugyanis 
mindkét helyről már két alkalommal 
sikerült  elhozni  a  legjobb  főzőnek  járó 
vándorserleget. Azt 2017-ben vissza 
kell  vinni,  s  reméljük,  sikerül  most  már 
örökösen  meg  is  tartani.  Beszélgetésünk 
alkalmával az is kiderült, hogy egyre 
nagyobb teher nyomja a sikeres főző páros 
vállát. Minden évben, minden alkalommal 
hozni  szeretnék a megszokott színvonalat.
Ami nekem külön érdekes volt az interjú 
készítése közben, bárhová néztem a 
Kovács házaspár lakásában, mindenütt 
volt  valami  emléktárgy,  fotó  és  még  egy 
festmény  is,  amely  a  KEVI  JUHÁSZT 
ábrázolja,  illetve  a  főzőversenyeken  elért 
sikereket bizonyítja. Igazán becsben 
tartott ereklyék ezek. Engedje meg a 
kedves  olvasó,  hogy  a  sok  emlék  közül 
kettőt  kiemeljek.  Beszélgetésünk  közben 
elém tárult egy olajfestmény a falon, 
(fent)  amiről  én  korábban  nem  tudtam. 
Kiderült, hogy Hornok Magdolna 
festőművészt is megihlette a kevi juhász, 
aki  tudatosan  készít  népi  mesterségekről, 
mesteremberekről élethű festményeket. 
A másik nagyon kedves pillanatképet 
pedig két, karácsonyfa alatt található 
kis mesekönyv jelentette, amelynek a 
Csillagszemű juhász és az Aranyszőrű 
bárány volt a címe. A fenti példa 
mutatja,  hogy  a  család  mindennapjaiban 
folyamatosan jelen van a juhász, a 
bárány  és  a  juh  gondolata.  Minden,  ami 
a  juhászathoz  kapcsolódó,  nagyon  fontos 
számunkra.
Kívánom, hogy 2017-es év 
eredményessége se legyen kevesebb a 
Kovács család számára, mint az előző 
éveké volt. Vigye sikerrel a stafétát a 
lánya  Terike  és  unokája  Zsombor,  akik 
külön-külön  is  szép  eredmények  boldog 
tulajdonosai lehettek 2016-ban.
          

        Nagyné Bedő Ildikó
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Beiskolázási Tájékoztató 
Szeretet és összetartozás

   A  református  iskolánkban  hitvallásunk, 
értékrendszerünk, következetes szakmai 
munkánk eredményeként megvalósul a 
személyre szabott, egyéni bánásmód.
Pedagógiai munkánk motivációja, hogy 
a gyerekek sikerélményhez jussanak, 
alkotó részesei legyenek a tanítás-tanulás 
folyamatának.
Általános iskolánkban első évfolyamtól 
kiemelt szerepet kap a magyar, a 
matematika és az angol nyelv oktatása, a 
hitéleti  nevelés.  Tanítóink:  Kolarovicsné 
Pardi Ildikó és Vincze Róbert, akik az 
osztályban  a  szeretet  és  az  összetartozás 
légkörének kialakítására törekednek. 
Ezzel együtt a biztos tudás megteremtése 
a meghatározó számukra. Az értelmi 
fejlődés  mellett  a  lelki  gyarapodásra  is 
nagy hangsúlyt helyeznek.
  Célunk, hogy a gyermekek örömmel 
vegyenek részt az iskola életében. 
Változatos szabadidős foglalkozásokon 
bontakoztathatják ki személyiségüket, 
mutathatják meg tehetségüket a 
tehetséggondozó programok által. 
Mindehhez kínáljuk iskolánk tanuláson 
kívüli programjait:
-  színjátszás,  sportkörök,  úszás,  atlétika, 
labdarúgás, torna, énekkar, cserkészet, 
kirándulások, táborok, Szülők estje, 
Tehetségnapok, Határon túli kirándulások 
stb., melyek eseményteli gazdagságát 

 Kaszap Nagy István Református Általános 
Iskola és Óvoda 2017/2018. tanév

Bognár  Vanessza  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  8.  b  osztályos 
tanulójának fogalmazása.

Kedves Bianka!
Még most is alig tudom elhinni, hogy az 1900-as évekből írok. Az 
ük nagyszüleimnek ugyan nem mondtam el pontosan, hogy milyen 
rokonuk vagyok, ők csak azt tudják, hogy egyezik a családfánk. 
Egyrészt azért titkoltam el részleteket, mert nem akartam felforgatni 
fenekestül  az  életüket,  másrészt  jobbnak  találtam,  ha  nem  tudják, 
mi  vár  rájuk,  milyen  lesz  az  élet  évtizedekkel  később.  20  századi 
szemmel furcsának, talán ijesztőnek tartották volna a jövőt, így hát 
nem  avatkoztam  bele.  Az  elején  nagyon  nehéz  volt  megszoknom 
azt,  hogy  nem  rendelkeznek  modern  technikai  találmányokkal,  de 
nemsokára valahogy csak hozzászoktam. 
Tudtak  az  érkezésemről.  Szinte  az  egész  falu  tudott  róla,  hogy 
egy rejtélyes idegen érkezik a jól megszokott, zavartalan kis 
közösségükbe. 
Fákat  nemigen  láttam  a  közelben,  a  terület  kopár,  mocsaras  vidék 
volt.  Ők  is  ugyanúgy Túrkevén  laktak,  csakúgy,  mint  én. Teljesen 
más  volt,  mint  amilyennek  megismertem.  A  messze  távolból  már 
láttam őket. Mikor közelebb értem hozzájuk, csak akkor képedtem el 
igazán…a ruházatukon, de legfőképp a beszédükön. 
Az ük nagymamám neve Sugár Julianna volt. Fehér fejkendőt viselt, 
melyet  az  álla  alatt  kötött  meg,  de  még  így  is  kilátszódott  hosszú, 
gondosan befont barna haja. Konyhakötője kéken ékeskedett. Fehér 
ingjére néhány motívumból álló, kissé díszes pruszlikot és ingvállat 
vett. Hosszú, sötét színű szoknyája lábszár középig ért, lábán 
egyszerű, fekete, magas szárú cipőt hordott.
Mellette az ük nagyapám állt, Tóth Ferenc, akin szűk vászongatya, 
fekete  posztókabát,  egy  széles  karimájú  sötét  kalap  és  egy  hosszú 
szárú  csizma  volt. Ami  mégis  a  leglátványosabb  dolog  volt  rajta, 

az a borzas bajusza. Ugyanúgy, mint az ük nagymamám, ő is festő 
kötőt  viselt,  ugyanis  ez  védte  meg  a  ruhájukat  a  piszkosodástól. 
Örvendezve üdvözöltek, és a ruháimat csodálták, ugyanis azt hitték, 
hogy  a  nagyvárosból  jövök,  és  ott  hordanak  ilyen  furcsa  ruhákat. 
Valahányszor  arra  terelődött  a  szó,  hogy  honnan  jövök,  mindig 
elintéztem azzal a válasszal, hogy nagyon messziről. 
Gyerekeket pillantottam meg, akik futva és ugrándozva közeledtek, 
Heten voltak, közülük négy fiú és három lány szaladt felém. Egyikük 
sem lehetett idősebb 12 évesnél. Ruházatuk hasonlított szüleikéhez 
és egymáséhoz is. 
Miután az ismerkedés megtörtént, az otthonuk felé vettük az irányt. 
Egy parasztháznál álltunk meg, melynek falai fehér színűek voltak, 
a tető pedig nádból készült. Nem messze ólakat véltem felfedezni, 
bennük  pedig  háziállatokat:  sertések,  tehenek  és  baromfik  éltek. A 
kertben egy rozoga fából készült kerekes kút állt. 
A ház belseje egy hosszúkás folyosóból állott, melyből helyiségek 
nyíltak. A padló mindenütt földből volt. Az ablakok zöld színűek és 
kicsik  voltak-  mint  megtudtam,  azért,  hogy  minél  kevesebb  meleg 
távozzon  a  szobákból-,  így  fény  is  alig  szűrődött  be.  Először  a 
konyhába vezettek be. Kissé szűkös volt a hely. A helyiség közepén 
egy rozoga asztal helyezkedett el, körülötte székek voltak. A fél falat 
a kemenceajtó foglalta el, amit szalmával, vagy csutkával fűtöttek.  
A falra angyalkákat ábrázoló képek voltak felszögelve, reformárus 
vallásuknak  köszönhetően,  emellett  különböző  cserép  köcsögök  is 
ékeskedtek díszítésként. A következő helyiség a hálószoba volt, ahol 
az egész család aludt, itt helyezkedett el a kemence, melyet egy padka 
vett körbe- amelyen én is szívesen ültem. Öt darab ágyat pillantottam 
meg…kilenc  emberre. A  rejtély  kis  idő  után  megoldódott,  ugyanis 
elmagyarázták nekem, hogy egy ágyban többen is aludtak az éjszaka 
folyamán. A petróleumlámpa a falra volt helyezve, mely bevilágította 
a teret. Mint megtudtam, nincs külön tisztaszoba a vendégeknek, így 

Egy hét ükapámmal

pályázatok biztosítják.stb.
A közelgő iskolaválasztás alkalmából 
az alábbiakra hívjuk fel figyelmüket: 
Leendő elsőseink számára jelentkezési 
lapok 2017. január 23-tól az iskola 
titkárságán folyamatosan átvehetőek 
vagy  letölthetőek  az  iskola  honlapjáról 
(www.kevirefi.hu).  A  leadási  határidő: 
2017. március 20. Lelkészi ajánlás 
ajánlott.   
Tájékoztatom továbbá, hogy elsőseink 
részére az iskolabusz rendelkezésre áll, s a 
tankönyvcsomag ingyenes. Az étkezés és a 
napközis ellátás biztosított.
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 
a feltüntetett időn kívül a 2017.február 16-
án kezdődő Suliváró foglalkozásainkra és 
a leendő nyílt óráinkra is.
Elérhetőségünk : telefon: 56/361-150,
                            e-mail: iskola@kevirefi.hu.  

A Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete
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„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján 
éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni 
a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”

Paulo Coelho
Kedves Szülők!

A  Túrkevei  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  szeretettel  várja  a 
2017/2018-as 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 elsőseinket egész évben szívesen látjuk, várjuk 
intézményünkben. 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 intézményben 
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 2017/2018-as tanévben három kis létszámú hagyományos első 
osztályt tervezünk indítani:
- az 1. a osztályfőnöke Hajósné Bornemisza Edit
- az 1. b osztályfőnöke Kovácsné Szécsi Mária
- az 1. c osztályfőnöke Oroszné Lengyel Katalin lesz.

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

igazgató

Petőfi Sándor Általános Iskola
Iskolába hívogató

én is a hálószobában aludtam a többiek között.  Hiába kerestem a 
fürdőszobát  kétségbeesetten,  azt  sem  találtam. Azt  mondták,  hogy 
lavórokban, teknőkben tisztálkodnak. 
Másnap  igen  megilletődtem,  mikor  4  órakor  kellett  felkelnem  a 
kakas  kukorékolására.  Itthon  nem  ilyen  körülményekhez  szoktam. 
Míg  én  álmosan  kászálódtam  ki  az  ágyból,  addig  mindenki  más 
élettel telten sürgött-forgott. A gyerekek iskolába készülődtek.  
Az  ük  nagymamám  megfejte  a  tehenet,  majd  öregtésztát  főzött  a 
konyhában.  Úgy  döntöttem,  én  is  besegítek  neki:  vizet  hoztam  a 
kútból, előszedtem az edényeket, majd gondosan elcsomagoltam egy 
bakóba a kész elemózsia egy részét, hogy aztán kivigyük a földre az 
ük nagypapámnak. 
Épp a gabonát kötötte kévébe, majd rakta hetesével kúpba, hogy aztán 
a szárából készült kötéllel összekösse. Szinte egész napját munkával 
töltötte. Reggel megetette az állatokat, leült reggelizni, majd kiment 
utána dolgozni a mezőre. Miután hazaértünk, nekiláttunk a mosásnak. 
Én vizet hoztam, amit utána rögtön fel is melegítettünk, majd ebbe 
áztattuk bele a ruhákat. Háziszappant használtunk hozzá, amit saját 
maguk készítettek. Ezeket aztán kiteregettük az udvarra- rossz 
idő  esetén  a  padlásra-,  hogy  rendesen  megszáradjanak.  Eközben 
a  szárazbab  is  elkészült.  Jöhetett  a  vasalás.  A  parazsas  vasalóval 
vigyázni kellett, nehogy megégesse a ruhákat, de csak beletanultam. 
Igen fárasztó és hosszadalmas munka volt ez számomra, pedig még 
közel sem állott az igazi megerőltetéshez.
Hát még a kenyérsütés! Az aztán a nehéz elfoglaltság! A héten azt is 
megtapasztaltam. Na de ne siessünk úgy, mert még nem ért véget a 
nap. 
Este átjöttek a szomszédok, barátok és közösen szórakoztunk. 
Voltak, akik kártyáztak, táncoltak, vagy éppen pattogatott kukoricát 
majszoltak. Az ük nagypapám kézzel faragott citerán játszott, 
miközben az ük nagymamám zsoltárokat, egyházi énekeket dalolt-
melyeket annyira szeretett. A hét folyamán, két új dalt is megismertem. 
Az  egyik  a  :”Gyere,  Bodri  kutyám,  szedd  a  sátorfádat”  ,  a  másik 

pedig  a  „Sej,  haj,  lemegyek  az Alföldre  kapálni”.  Ám  legnagyobb 
megdöbbenésemre egy olyan dalt is énekeltek, melyet én is ismerek. 
Ez pedig nem más, mint  „A csitári hegyek alatt”. Nem tudtam, hogy 
ezt  a  dalt  már  ilyen  régen  is  ismerték  az  emberek.  Mindez  tehát 
sokkal másabb volt, mint a jelen idei bulik. Ez sokkal meghittebb, 
teljesebb és őszintébb szórakozás volt. 
Így  telt  tehát  a  hetem,  minden  nap  szinte  ugyanazok  voltak  a 
feladataink. 
Kivéve  a  kenyérsütést,  mert  azt  csak  hetente  sütöttek.  Hála  az 
égnek…. Ugyanis ez egy egész napos elfoglaltság volt, és rettentően 
fárasztó. 
Reggel, -mint mindig, -nagyon korán felkeltem. Már kezdtem 
megszokni  a  korán  kelést,  de  azért  még  mindig  nehezemre  esett. 
Még előző nap átszitáltuk a lisztet, majd elkezdtük áztatni a kovászt, 
melyet már hajnalban elkészítettünk.  A kovászt a többi liszttel 
megdagasztottuk. A teknőre ruhát tettünk és hagytuk tovább kelni. 
Miután ezzel végeztünk, cipóformákra szakajtani kezdtük a tésztát, 
és szakajtó kosarakba raktuk. Két órát hagytuk így letakarva kelni. 
A  megkelt  tésztákat  bevetettük  sütőlapátok  segítségével  a  befűtött 
kemencébe.  Miután  kivettük  a  kenyeret,  megvártuk,  míg  kihűl  és 
felraktuk  a  polcra,  ami  a  kamrában  volt  elhelyezve.  Mindez  egy 
egész napot igénybe vett. 
Összefoglalva, kalandos egy hetem volt, sohasem gondoltam volna, 
hogy így és ilyen körülmények között éltek az emberek a 20. század 
elején,  amikor  még  nem  volt  számítógépük,  tv-jük,  és  semmilyen 
elektronikai  kütyüjük.  Bevallom,  nagyon  nehéz  volt  mindezeket 
mellőznöm, de teljesen megérte! 
Se  neked,  se  senkinek  nem  szabad  elfelejtenie,  hogy  milyen  az, 
ha valaki komoly munkát végez, ha nélkülöznie kell, vagy ha épp 
kilátástalan  a  helyzet.  Mert  ezek  az  emberek  fel  tudtak  állni,  a 
legnehezebb megpróbáltatások után is… Nekünk vajon sikerülne-e? 
Így  ért  véget  az  utazásom  a  számomra  ismeretlenbe,  remélem, 
egyszer még majd visszatérhetek ide.                Szeretettel: Vanessza
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Bizonyára  értesült  róla,  hogy  szomorú  hírrel  kezdődött  az  év 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 
tagjainak,  ugyanis  szilveszter  éjjelén  leégett  Tiszavárkonyban, 
festői  környezetben  található  népművészeti  alkotóházuk,  mely 
közel  három  évtizeden  át  a  hagyományápolás,  népművészeti 
értékek átadásának, és a gondtalan kikapcsolódás helyszíne volt.
Az Alföld,  a  megye  nagy  múltú  kultúrájának  és  népművészeti 
értékeinek ápolása, a hagyományok elevenen tartása az egyesület 
tagjainak  küldetése,  legfontosabb  feladata. A  mai  alkotók  keze 
nyomán  továbbélnek  az  évszázados  mesteri  formák,  a  remek 
és „beszédes” motívumok.  A hímzők, fafaragók, fazekasok, 
kovácsok, szövők, takácsok nemzedékről nemzedékre 
hagyományozták az ősi mesterségeket, a szakma fortélyait, és a 
tárgyalkotó népművészet pótolhatatlan hangulatú elemeit. Ezeket 
a  feledésbe  merülő  ősi  kézműves  mesterségek  továbbadásának 
kiemelt helyszíne volt a tiszavárkonyi alkotóház.
Sok  százan  vitték  közel  30  éven  keresztül  magukkal  a  népi 
kézműves foglalkozások, játszóházak, gyermek- és ifjúsági 
táborok, felnőtt események színes emlékeit.
Mindez most a tűz martalékává vált.
A  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK  MEGYEI  NÉPMŰVÉSZETI 
EGYESÜLET  rendkívüli  közgyűlése  2017.  január  14-én  úgy 
döntött, hogy építsük fel újra a tiszavárkonyi népművészeti 
alkotóházat!
Az alkotóház újraépítésért az egyesület adománygyűjtésbe kezd. 
Támogatást  kérünk  a  megye  lakosságától  és  vállalkozásoktól, 

vállalatoktól, intézményektől, mindazoktól, akik emlékeznek 
még az alkotóházban eltöltött órákra, napokra, és azoktól, 
akik  a  jövőben  szeretnék  megismerni  a  népi  kézművesség,  a 
néphagyományok csodás világát bemutató alkotóházat és a benne 
majd újrainduló tevékenységeket.
 
Kérem, Önök is segítsék, karolják fel ezt a kezdeményezést!
 
Az  adománygyűjtésre  megnyitott  elkülönített  bankszámlaszám, 
ahol az egyesület fogadni tudja a felajánlásokat, támogatásokat: 
 Bankszámlaszám: OTP Bank Zrt: 11745004-21413926
A jogosult : JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület 
TISZAVÁRKONY ALKOTÓHÁZ   ÚJJÁÉPÍTÉSE
 
Kérem segítsen, hogy építhessünk!
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület 
tagsága nevében tisztelettel:
 

Kenyeres Sándorné elnök
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület

5092 Tiszavárkony, Endre király út 121.
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15.

Tel.: 06 30 627 9905
E-mail: kenyeresne@t-online.hu

A TISZAVÁRKONYI ALKOTÓHÁZÉRT

Életének 84. életévében eltávozott 
közülünk Nagy Eszter, Esztike.

IN MEMORIAM NAGY ESZTER (1933-2017)

1953. december 22-én kapta kézhez tanítói 
oklevelét. 1954-55-ben Póhamarán, a 
tanyasi iskola 1-8. összevont osztályát 
tanította. Igényelte, szívesen fogadta a 
tapasztalt kollégák segítségét, tanácsait. 
Madarász Karcsi bácsi igazgatóként 
segítette őt. 
1956-tól, nyugállományba vonulásáig 
Túrkevén, a Leányiskolában (később 
Kossuth Lajos Általános Iskola) dolgozott, 
tanítóként, igazgatóhelyettesként. 1988-tól 
1 évig megbízott igazgatóként.
Az élete volt az iskola. A kihívások 
mindenkor új erőt, lendületet adtak a 
munkájához. Rendkívüli pontosság, 
szívósság, precizitás jellemezte minden 
tevékenységét. Nem is mert lehetetlent, ha 
iskoláról volt szó.
Önkritikus, következetes, elsősorban 
önmagával  szigorú  ember  volt.  Szívügye 
volt a kisiskolások nevelése, oktatása. Több 

évtizedes  igazgatóhelyettesi  megbizatása 
során a vezetővátozások bekövetkezésekor 
mindig a szilárd, konstans, folyamatos 
aprólékos munkát tartotta szem előtt.
Sohasem feledte azt az alapigazságot, 
hogy  az  iskola  nem  a  mának,  hanem  a 
jövőnek nevel.
Egykori tanítványai rá emlékezve 
igazolják, bizonyítják, hogy az iskola, 
ahol Nagy Eszter tanító, igazgatóhelyettes 
végezte a nemzet napszámosának áldozatos 
munkáját, embert, sok tisztességes embert 
nevelt.
S köztünk élő emberek őrzik, örökítik 
azokat a jellemvonásokat, amelyeknek 
egyikével-másikával Nagy Eszter tanító 
ajándékozta meg őket.
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek. 
Ő velünk marad”
Esztike! Nyugodj békében!

Csajbók Ferencné  
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 Gondolkodom,  tehát  látok. A  régi  mondást  szemészeti 
szempontból így aktualizálhatjuk. Sajnos a mai napig betegeink 
egy része csak akkor jelentkezik vizsgálatra, amikor nagy a baj, 
vagy hosszabb ideje rosszul lát.
 Különösen fontos tehát azokban az esetekben a 
szűrővizsgálat, amikor egy betegség fennállása semmiféle 
panasszal  nem  jár.  A  zöldhályog  vagy  orvosi  nevén  glaucoma 
egyes fajtái ilyenek. A primer nyitott csarnokzugú glaucoma, ami 
az  esetek  többségét  képezi,  sokáig  nem  okoz  panaszt.  Egyesek 
csak a kialakult látótérkiesések miatt jelentkeznek, amelyek nagy 
részét megszüntetni már műtéttel és helyi kezelés alkalmazásával 
sem lehet.
 Zárt csarnokzug ill. más betegségekhez társuló 
úgynevezett másodlagos glaucoma esetén a betegek a panaszaik 
miatt viszonylag gyorsan orvoshoz fordulnak.
 A  veleszületett zöldhályog születés utáni szemészeti 
vizsgálattal felfedezhető. A fiatalkorban jelentkező esetek 
felderítése a szülő, a védőnő és a szemészorvos közös feladata! 
A  szűrővizsgálatok  tehát  már  az  óvodáskorban  fontos  szerepet 
töltenek be. ( glaucoma, tompalátás, kancsalság, szemfenéki 
gyulladásos folyamat, tumor, stb.)
 Fontos  dolognak  tartanám,  hogy  iskolás  éveink  alatt, 
talán a biológiai oktatás keretén belül megtanuljuk, milyen 
feladataink vannak, lennének saját egészségünk megőrzésében.
 Felnőttkorban  ne  csak  akkor  forduljunk  szemészhez, 
ha  akut  panaszunk  van,  vagy  olvasó  szemüveg  szükségességét 
érezzük,  ill.  látásunk  romlik! A  már  népbetegségnek  nevezhető 
cukorbetegséghez, magasvérnyomáshoz, elhízáshoz ill. a 
ritkábban előforduló általános megbetegedésekhez szemészeti baj 
is társulhat.
 Érzékszerveinkben így a szemünkben lévő kiserek 
keringésének rosszabbodása nemcsak ideghártya elváltozásaihoz 
vezet, hanem kóroki tényezőként szerepel a glaucoma 
kialakulásában is.

A zöldhályog 
szűrővizsgálat 

fontossága

 A glaucoma általában több tényező együttes fennállása 
esetén jön létre. A szemészetben ezek közül közvetlenül csak a 
szemnyomást tudjuk mérni. A kampányszerűen végzett vércukor-, 
vérnyomás ellenőrzés, labor vizsgálat, szemnyomás mérés 
fontos, de nem helyettesítik a teljes belgyógyászati és szemészeti 
vizsgálatokat.

Dr. Nagy Attila főorvos
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda

5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11 Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com

A Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma 2017. március 14-én 
– nemzeti ünnepünk előestéjén – fáklyás felvonulásra hívja 

városunk lakosságát.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgők 
menete 17:30-kor indul 

a volt Kossuth Lajos Általános Iskolától. 

Útvonal:
katolikus templom mögötti Petőfi emlékhely, Széchenyi utca, 

Petőfi Sándor Ált. Iskola, Keletújváros 48-as park.
Jöjjön Ön is velünk!

„Kelj föl és járj, 
Petőfi Sándor”

Balogh János
XIII. Nagykunsági-Nagy-Sárréti 

Tájökológiai Konferencia

2017. február 25. 9:00

Túrkeve, Városháza
Dr. Czihat Károly díszterem

Tudományos előadások
a Dr. Balogh János-díj átadása
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1929. November 18-án TAC néven meg alakult a birkózó 
Szakosztály  Túrkevén,  az  edzések  a  Munkáskör  helyiségében 
kezdődtek, Vladán Milán vándoredző vezetésével. 
Szakosztályelnök Takács Dániel volt, aki Labdarugó edzőként is 
tevékenykedett, helyettese Bodó Balázs birkózó volt.
1930. Egy év elteltével nagyobb versenyen is indultak a túrkevei 
birkózók, eredményesen. Gaál Sándor II. helyezést ért el Országos 
bajnokságon.  Hogy  jobb,  több  eredmény  legyen  a  birkózóknál, 
a  TAC  vezetősége  újabb  edzőt  keresett  állandóra,  a  Magyar 
Birkózó  Szövetségtől  kértek  edzőt.  Miskei  Árpád  személyében 
meg  is  érkezett  a  kétszeres  Európa-bajnok  birkózó,  aki  rögtön 
munkához látott.
1934-ben megrendezett Nagykun Viadalon több és jobb eredmény 
született,  Bodó  Balázs  I.  hely,Szonda  Mihály  II.  hely,  Sallai 
László II. hely, Sallai Mihály III. hely, Boros Imre III. hely, Tóth 
Imre III. hely, Bodó Balázs a Nagykun válogatottba is bekerült.
Háború  után  a  birkózó  sport  teljesen  újjászerveződött,  Sallai 
Károly  lett  az  edző,akinek  nagy  szerepe  volt  a  birkózó  sportág 
újjáélesztésében Túrkevén.
1950. Illés József, Vad Antal, Gyarmati Kálmán, Barna Sándor, 
Kaszanyi János, Nyitrai Károly ismét szép eredményeket értek el 
Országos versenyeken.
1960-as  évek  pangása  után,  1969-ben  új  lendületet,  új  irányt 
vett Túrkevén a birkózó sportág. Kiss Kálmán az FTC birkózó 
szakosztálytól hazatérve szülővárosába edzőként látott munkához. 
Maradandót akart alkotni,a mely sikerült is.
Gyermek  korcsoporttal  kezdte  a  munkát,  később  serdülő,  és 
ifjúsági versenyzővé cseperedtek a birkózók. Kiváló tanitványai 
Úttörő, később Diákolimpiákon 35 Aranyérmet szereztek 
Túrkevének.
A birkózó edzések helyei mostoha körülmények között zajlottak, 
állandóan vándoroltak (Régi Mozi-Liget, Bagó Kaszinó, Kultúr-
Jelenlegi Áruház, 48-as Kaszinó, Leányiskola, Rákóczi Kaszinó, 
Kiss  Kálmán  Városi  Sportcsarnok,  Árpád  úti  Iskola,  Egyházi 
Iskola,  Strandfürdő  Faház)  ennek    ellenére  is  kiválóak  voltak 
az eredmények. Jelenleg a volt AFIT Öltöző épületében vannak 
edzéseik a Túrkeve Küzdősport Egyesület jóvoltából. 
Versenyen  rettegtek  a  Túrkeve  név  hallatán  a  „nagyvárosiak” 
természetesen jogosan.
Kiemelt eredmények: Országos Serdülő Csapatbajnok cím, KISZ 
Kupa megnyerése Serdülő korcsoport, Ifjusági bajnoki Verseny 
(IBV) Aranyérem (Kiss Károly által), Serdülő VB Szarka Imre II. 
hely, Serdülő VB Kiss Károly III. hely.
Minden  évben  tudott  adni  válogatott  versenyzőt  Túrkeve,  akik 
korosztályuk legrangosabb versenyeire utazhattak szerte a 
világban.
Kiemelkedően szerepeltek a túrkevei nevelésű versenyzők, akik 
elkerültek Túrkevéről nagyobb, tehetősebb, edzőpartnerben 
bővelkedő egyesületekhez. Mind felnőtt Országos bajnoki 
cimeket szereztek, felnőtt válogatottak lettek. Kiemelném három 
ember nevét akik Olimpiai Bajnokságokon vettek részt, a világot 
bejárva. Biró László, Kiss Sándor, Fórizs János.

BIRÓ LÁSZLÓ Felnőtt Magyar bajnok 14 alkalommal, kétszeres 
Európa-bajnok, Világbajnok II. helyezett
Olimpia:  Moszkva,  Szöul,  majd  Montreal  következett  volna, 
de a kiutazásuk előtt két héttel lemondták a magyar versenyzők 
nevezését, egyébb okok miatt.

KISS SÁNDOR Felnőtt kétszeres Magyar bajnok, Európa bajnok 

A túrkevei birkózás története II. rész
birkózóink olimpiai-, világ- és európa bajnokságokon

IV. hely, Világbajnokság IV. hely
Olimpia: Barcelona

FÓRIZS JÁNOS Felnőtt kétszeres Magyar bajnok, Európa 
bajnok V. hely
Olimpia: Atlanta

Lakatos Győző háromszoros Felnőtt Magyar bajnok
Kiss Károly négyszeres Felnőtt Magyar bajnok
Szarka Imre kétszeres Felnőtt Magyar Bajnok
Kelemen Zsolt Felnőtt Magyar bajnok

További Magyar bajnokok: Papp Tibor, Kaszanyi András, Kalmár 
István,  Fábián  Sándor,  Kovács  Róbert,  Mihácsi  Roland,  Csáki 
Sándor,  Gali  Imre,  Simon  László,  Nagy  János,  Kurgyis  Zoltán, 
Rácz Károly, Gyenge Imre.
Női/Lány  Magyar  bajnokaink:  Juhász  Beáta,  Balogh  Viktória, 
Gaál Henrietta, Kiss Lili, Molnár Kitti, Szarka Szilvia.
Leány Országos Csapatbajnokság I. hely.
NB I es Felnőtt férfi csapatbajnokság I. hely (2000)
NB I es Felnőtt férfi csapatbajnokság I. hely (2006)

Túrkevei Birkózók nem csak a versenyeken szerepeltek 
kiválóankiváló edzők is lettek, neves egyesületeknél.
FTC: Kiss Sándor, Biró László. (Budapest)
DBC: Lakatos Győző (Diósgyőr)
Dunaferr: Kiss Károly (Dunaújváros)
Kiss Kálmán edzői munkáját segitették: Gyarmati Kálmán, Finta 
Zoltán, Nagy László, Nyuli György, Rácz Károly, Kiss Péter, Id. 
Kiss Károly.

1998-tól  ismételten  egyedül  maradt  Kiss  Kálmán  edző,  majd 
2013-tól Juhász József segitette munkáját 2015-ig. 2015-től Fórizs 
Sándor  vette  át  Juhász  József  edző,  szakosztály  elnöki  helyét  a 
birkózó szakosztálynál.
2015-ben  Juhász  József  Túrkeve  Küzdősport  Egyesület  néven 
alapított sportegyesületet, ahol jelenlegi edzéseink vannak, 
egymástól független napokon.

Kiss Kálmán 46 éves edzői pályafutása alatt több értékes 
kitüntetést kapott:

Birkózók neveléséért (MBSZ) Dr. Hegedüs Csaba
Utánpótlás nevelésért (OTSH elnökétől)
Jász Nagykun Szolnok Megyéért díj
Túrkeve Város Sportjáért Aranygyűrű
A Mesteredző dijat 1995-ben vehette át

Kiss Kálmán Mesteredző, 
Fórizs Sándor TVSE Birkózó Szakosztály elnök, 

Juhász József TKSE elnök.

Helyreigazítás
Az előző havi számunkban, a Tóth Lajossal készített interjú, 

egy tördelési hiba miatt, hiányosan jelent meg.
A teljes cikk a lokalista.hu weboldalon megtalálható.

A szerkesztőség
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Néhány megjegyzés a tabellához:
A  megyei  csapatbajnokságban  9  együttes 
vesz részt. Tehát egy csapat mindig 
szabadnapos. Túrkeve 25,5 pontja, 5 
mérkőzés eredménye, melyből 3 mérkőzést 
megnyert, kettőt pedig veszített.
Pontszerzők:
Szijártó Csaba, Ducza Benjámin, Deák 
Lajos, Bogár Attila, Sipos Sándor, Csajbók 
Ferenc, Bognár Ádám (ifjúsági), Bori 
László, Földesi  Tamás, Szilágyi István, 
Szemes Attila, Jr. Szilágyi István (ifjúsági) 
és Lakatos Márk (ifjúsági).
A tavaszi szezont Túrkeve 
szabadnapossággal  kezdi,  így  a  tabellán 
lejjebb fog csúszni.

JNSZ megyei I. osztályú Sakk csapatbajnokság 
2016- 17. évi őszi idényének eredménye

Meglepetést okozott Újszász a „csikó csapatával”.Remélhetőleg több meglepetés nem 
éri Túrkevét. 

Sipos Sándor klubvezető

A Giligán Egyesület Tanyafejlesztési pályázatot nyert 2016-ban 
a „Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása a hazai tanyasi 
lakosság gazdasági működőképességének érdekében” című 
pályázatunkkal.  Célunk,  hogy  minél  több  jó  és  rossz  példát 
gyűjtsünk össze a tanyán élők és tanyagazdaságok számára, ami a 
tanya világ fennmaradását és fejlődését szolgálja. November óta 
elkezdődtek a kapcsolatépítések, valamint a időpont egyeztetések. 

Ezen program keretein belül készítettünk egy kérdőívet amivel az 
a cél, hogy egy alapot kapjunk arról, hogy hogyan élnek, milyen 
nehézségeik, életkörülményeik vannak a tanyán élőknek és/vagy 
gazdálkodó  embereknek. A  megszerzett  információk  segítséget 
nyújtanak  további  munkánk  során.  A  kérdőívet  több  facebook 
csoportban  osztottuk  meg,  több  mint  70  közvetlen  e-mail  ment 
ki tanyán élő és gazdálkodó lakosoknak, valamint egyesületünk 
honlapján is megtalálható és kitölthető a kérdőív (www.giligan.
hu). 
Ezzel  párhuzamosan  külföldi  és  belföldi  tanyákat  látogatunk 
meg a tapasztalatok begyűjtése érdekében. 2016 novemberében 

Szerbiába pontosabban Moholra látogattunk el. A két nap alatt több 
tanyát  sikerült  megismerni,  ezen  tanyák  között  meglátogattunk 
működő és elhagyatott tanyákat is. 
Sikerült  információt  szereznünk  a  tanyák  múltjáról,  valamint  a 
még  jelenleg  is  gazdálkodó  tanyatulajdonosok  mindennapjairól 
(működésről,  értékesítésről).  A  részletes  beszámoló  hamarosan 
látható  lesz  egyesületünk  új  honlapján,  valamit  folyamatosan 
láthatóak lesznek a további kapcsolatfelvételek is.

További információk: info@giligan.hu, www.giligan.hu

Elindult a Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása a 
tanyasi lakosság gazdasági működése érdekében.

„Ember lenni mindég, minden körülményben”
/Arany János/

1.  2017.  február  25.  Városháza,  13.  Nagykunsági-Nagy-Sárréti 
Tájökológiai Konferencia Dr. Balogh János tiszteletére
2. 2017. március 14. 17:30-tól
 „Kelj fel és járj, Petőfi Sándor!”   Fáklyás felvonulás – városunk 
1848-as, 49 – es emlékhelyeinek felkeresése
3. 2017. április 8. 10 óra Zeneiskola
„Ember lenni mindég, minden körülményben”
Költészet napja – emléknap
200 éve 1817. március 2-án született Arany János
120 éve 1897. szeptember 24-én született Sinka István
4. 2017. június      Zeneiskola
a 25. tanévét befejező Egressy Béni Zeneiskola tanévzáró 
ünnepélye
5. 2017. augusztus 12. Ecsegpuszta, „Itt jó lesz!”

Dr. Balogh János tisztelőinek találkozója a Balogh János 
emlékhelyen
6. 2017. szeptember   Zeneiskola, Tanévnyitó ünnepség
7. 2017. október Zeneiskola, Koncert 1956. október 23-a emlékére
8. 2017. november 18. Zeneiskola
A „haza bölcsének” üzenete a 21. század magyarjai számára
150 éve /1867 október/ írták alá a kiegyezési okmányt. Milyen 
hatással volt e tény városunk, Túrkeve fejlődésére?
9. 2017. december   Zeneiskola, Karácsonyi koncert

Tisztelt Olvasók!

Az egyes programokról részletes tájékoztatást a Túrkeve 
Újságban  illetve  a  Facebook-on  találnak.  Legyenek  résztvevői 
rendezvényeinknek ebben az esztendőben is!
Szeretettel várja mindnyájukat a Túrkevéért Alapítvány 
kuratóriuma.   

A Túrkevéért Alapítvány 2017. évi tervezett programjai
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f Tűzoltósági hírek Könyvbemutatók 
Túrkevén

A Túrkevei református Egyházközség, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális 
Egyesület tisztelettel hív Minden Érdeklődőt a 

PALÁSTBAN című könyv bemutatójára.

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 kivándorolt 
magyarok között

Időpont: 2017. február 16. 17 óra
Helyszín: Gyülekezeti terem (Túrkeve, Kossuth u. 1.)
Rendezvényünk támogatója: az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma
„Reformáció Emlékbizottság”

Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről. 
Január 3-án és 4-én jelzés érkezett miszerint a Strandfürdő 
területén  lévő  tűzjelző  bejelzett.  Egységünk  kivonulás  után  az 
épületet átvizsgálta, tüzet, tűzre utaló jelet nem talált. A jelzés oka 
ismeretlen, téves jelzésnek minősült. Január 7-én az esti órákban 
érkezett a jelzés, miszerint a Kiss Ernő utca egyik lakóingatlana 
udvarán  lévő  földgáz  elzáró  csap  erősen  szivárog.  Az  egység 
kiérkezés után a helyszínt biztosította a gázmű szakembereinek 
kiérkezéséig. A szakemberek a szivárgást megszüntették, személyi 
sérülés, anyagi kár nem keletkezett. Január 1-én, a késő délutáni 
órákban érkezett a jelzés, az Ecsegi utcán a gát tövében gaz, avar 
illetve  nádas,  kis  területen  égett.  Egységünk  a  kiérkezés  után 
megállapította, hogy a környéken lakók a tüzet eloltották, további 
tűzoltói beavatkozásra szükség nem volt.  Az eset kiérkezés 
előtt felszámoltnak minősült. Január 19-én a városi kis színpad 
dobogóinak visszaszállításában segítettünk, majd a Számügy Kft. 
udvarán  lévő  vízelvezető  rendszert  mosattuk  át.  Január  20-án 
lakossági  bejelentés  érkezett,  miszerint  a  Nyíl  utca  sarkán  lévő 
földfeletti  tűzcsap  jelentős  elfagyás  miatt  el  van  deformálódva. 
Egységünk a Vízmű Kft. ügyeletes dolgozója, valamint a 
Városgondnokság  erőgépének  segítségével  a  tűzcsapot  elzárta. 
Január  23-án  a  Strandfürdő  fedett  épületének  a  bejegesedett 
szellőzőrácsainak megtisztításában nyújtottunk segítséget. 
Befejeződött a előző évi ÖTE pályázatból finanszírozásra 
kerülő  vizesblokk  felújítása,  melynek  összege  meghaladta  az 
500 000 forintot. Ezúton szeretném megköszönni a felújításban 
résztvevő vállalkozó, illetve kivitelező lelkiismeretes munkáját. 
A cikk írásának idején egységünk a közelgő XI. Böllértalálkozó 
előkészületeiben vesz részt, és nyújt segítséget a szervezőknek. 
Idei  esztendőben  is  várjuk  a  romániai  Nagybányáról  tűzoltó 
barátainkat,  akik  színfoltjai  a  találkozónak.A  zord  téli  időjárás 
ellenében egységünknek nem kellett műszaki mentésekhez 
vonulnia,  kérjük  önöket,  a  továbbiakban  is  vezessenek  kellő 
odafigyeléssel, vigyázzanak embertársaikra. 

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

Sörös Tibor pk.

Rendezvény hívogató
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a 
Túrkevei Kulturális Egyesület szeretettel hív minden történelem 
iránt Érdeklődőt 2017. február 24-én 10 órára a szolnoki 
Damjanich Múzeumba (Szolnok, Kossuth tér 4.) az

EMLÉKEZÉS HATÁROK NÉLKÜL
konferenciára.

A konferencia témaköre: II. világháború, hadifogság, 
munkatáborok, kényszer-kitelepítések
Rendezvényünk támogatója: az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

„A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok
 és kényszermunkások emlékéve”

A Madarász Károly Művelődési Intézmény és Könyvtár, 
valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos 
Egyesület  és  a  Túrkevei  Kulturális  Egyesület  tisztelettel  hív 
Minden Könyvbarátot, Olvasót és Érdeklődőt a 

HELYTÁLLÁS A HAZÁÉRT, A CSALÁDÉRT 

-  Jászkunsági  emlékek  az  első  világháborúból  című  könyv 
bemutatójára.
A könyvet bemutatja: Bojtos Gábor történész-levéltáros
A  helytörténeti  könyvek  mai  szerepéről  beszél  dr.  habil.  Örsi 
Julianna

A rendezvény helyszíne: Városi Könyvtár (Túrkeve, Petőfi tér)
Időpont: 2017. március 1. 16:30

Rendezvényünk támogatója: az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

„Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság”

Tisztelt Lakosság!
Közeledik az adóbevallások időszaka. Az idei esztendőben is 

számítunk az Önök támogatására!
Kérjük támogassák településünk tűzvédelmét adójuk 1 %-val .

Kedvezményezett: Mentő és Tűzoltó Egyesület
Adószám: 18837108-1-16

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!!
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Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

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

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

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

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!

Ingyenes lakossági hallásszűrés 
tervezett időpontjai 2017.  

2017.03.08. (szerda)   11.30-12.30
2017.04.12. (szerda)   11.30-12.30
2017.05.03. (szerda)   11.30-12.30
2017.06.14. (szerda)   11.30-12.30

Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház 
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