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A TARTALOMBÓL

NEMZETŐR-DAL
Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;

Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:

Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!

Nem is adtam a lelkemet bérbe;
Négy garajcár úgyse sokat érne;

Van nekem még öt-hat garajcárom...
Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.

Fölnyergelem szürke paripámat;
Fegyveremre senki se tart számot,
Senkié sem, igaz keresményem:
Azt vegye hát el valaki tőlem!

Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:

De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.

(1848. április.)
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A  Túrkevéért Alapítvány  által  fenntartott 
Egressy Béni Zeneiskola közössége a 
magyar kultúra napjának előestéjén – 
2017.  január  21-én  –  tárogató-koncertre 
hívta az érdeklődőket a Zeneiskolába.
A  Gregus  Tárogató  Együttes  muzsikája 
magával ragadta a közönséget.
Az  együttes  tagjai:  Szabó  Sándor,  Tóth 
Eszter, Andrási  László,  Csuvár  Gábor  és 
Tóth Eszter zeneiskolánk tanára.
Két növendéke Andrekovics Gréta 
és Kontos Kata furulyajátékában is 
gyönyörködhetett a zenekedvelő közönség. 
Leszner József: Nótakedvelőknek című 
könyvének 356. oldalán ez olvasható 
a tárogatóról: „A tárogató az oboához 
hasonló, nyelvsíppal működtetett régi 
fúvós  hangszer.  Közép-ázsiai  eredetű,  a 
honfoglaló magyarok már ismerhették. 
Eredetileg mint tábori hangszert veszélyek 
jelzésére és riasztásra használták. II. 
Rákóczi Ferenc szabadságharca idején 
szólóhangszerként  volt  divatban,  ezért  a 
kuruc korszak jellegzetes hangszerének 
tartják.  A  fúvós  hangszerek  fejlődésével 
fokozatosan háttérbe szorult, ezért Schunda 
V. József hangszergyáros 1889-ben 
klarinétszerű formában hozta forgalomba. 
Ezt Káldy Gyula az Akadémián rendezett 
történelmi hangversenyen mutatta be.”
1945 után tönkrementek, megsemmisültek 
a nagyobb méretű hangszerek. Gregus Pál 
bajai ezermester 1997-ben Homoki Endre 
klarinétművész felkérésére autodidakta 
módon kezdett az előkerült tenor 
tárogatóról,  előbb  pedig  a  Stowasser-féle 
szoprán tárogatóról kópikákat készíteni. 
Ausztriából kölcsön kapott Schunda 
alt-tárogató másolatával egészült ki a 
hangszercsalád a közelmúltban.
A  Gregus  kvartett  Gregus  Pál  hangszer-
kópiáin játszik, ilyen összeállításban 
egyedüliként a világon. Nevükben 
is kifejezik a hangszerkészítő iránti 
tiszteletüket.

Tárogató-koncert az Egressy Béni 
Zeneiskolában

2014-ben a Hungaricum Bizottság a 
„tárogató népzenei hangszert” (más néven 
töröksípot,  harci  sípot,  nádnyelves  fúvós 
hangszert) Hungarikummá minősítette.
A tárogatómuzsikát hallgatva Kodály 
Zoltán örök érvényű gondolata jár a 
fejemben: „A zene megszépíti az életet.”
Az enyémet megszépít  ette.

Csajbók Ferencné

Túzoklesen
Kiérünk a dévaványai pusztára,

Feltűnik a telep néhány kis tanyája.
Pompás stílus, illik is a tájba,

Búza és fű most szökkennek szárba.

Csodás a kiállítóterem épülete,
Fejecskéd itt tudománnyal lesz tele.
Van itt „bár”, konyha, előadóterem,

A padlástér láttán a múltra emlékezem.

Természetbúvár s tanár túzokot nézni indul.
Szembe velünk nagyon hideg szél fúj.

Elbújt most a madár, nagyon attól tartunk.
Mindegy, néhányat úgyis csak felhajtunk!

Ott vannak, ott jönnek! Nézzünk a távolba!
Hol egy távcső? Nagy élmény számunkra.

Nádtetős kilátó korlátos részéről
látunk tizenegyet a puszta széléről.

Tetszik mindenkinek a pusztai madár.
Elnézgelődnénk itt napestig is talán,
Ha nem lenne ilyen gonosz az idő,

s Árpi bácsi a busszal nem állna már elő.

Városi gyereknek ismeretlen térség!
A sziki pocsolya épp bokáig ér még.

Egy-két cipőt le is húz hát a sár,
Mely a fűben kiadós tisztításra vár.

Indulunk már tovább Ecseg pusztájára,
Berci bácsi utal Fintáék lakára.

Itt figyelte Herman Ottó a madárvonulást,
Itt fedezte ő fel Fintát, mint kisbojtárt.

Ide járt évente Benkő Gyula, s Balogh János bácsi
A pusztát csodálni, s vadlúdra vadászni.

Szerette és védte bájait Ecsegnek,
S kérte, hogy nyilvánítsák végre már 

védettnek!

Milyen Ecseg puszta? Egyszer kell csak látni:
Pacsirta éneket, délibábot csodálni.

Nézd vadlibahúzáskor vagy daruvonuláskor!
Alföldünk szépsége visszahoz majd százszor!

Jellegzetes, szép táj, régi magyar Alföld,
Hol háborítatlanul annyi vadmadár költ.

Semmi nem zavarja a mélységes csendet.
Oh, ember! Őrizd e természetes rendet!

A verset a Mezőtúri Református 
Kollégium 6. osztályos diákjai adták elő a 

Dr. Balogh János konferencián:
Fejes Boglárka, Kovács Anna és 

Kővári Enikő, 
felkészítő tanáruk Dr. Krizsán Józsefné. 
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2017. február 25-én, szombaton zsúfolásig megtelt a Városháza 
díszterme. Kicsik és nagyok, az előzetesen meghirdetett 
természetvédelmi vetélkedő, a rajz- és irodalmi pályázatok 
eredményeire vártak.  A felnőtt és diák előadók, valamint a 
népes érdeklődő hallgatóság a Túrkevéhez, és a kárpátaljai 
Nagybocskóhoz  kötődő  világhírű  Dr.  Balogh  János  ökológus 
professzor szellemiségét megidézve töltöttek egy nagyon értékes 
délelőttöt együtt. Az idei konferencián hallhattunk előadást 
Balogh  János  „A  világ  vezető  ökológusa”  címmel  Dr.  Gallé 
László Széchenyi–díjas biológustól, professzor emeritustól. 
Dr.  Ilosvay  György  ProNatura-és  Herman  Ottó  Mediátor-díjas 
adjunktus  Balog  János  bugaci  tájhoz  való  kötődéséről  beszélt. 
Hibbey  Zsolt  természetvédelmi  szakmérnök  a  Klímafasor  című 
előadásában az út menti fák, fasorok jelentőségét mutatta be. A 
középiskolások  között  Kiss  Gergely  karcagi  diák  a  Hortobágy 
déli  kapujának  hagyományos  ökológiai  gazdálkodását  mutatta 
be, Kis Szabolcs ugyancsak Karcagról a mezsgyék védelmében a 
gátak és mezsgyék botanikai értékeit tárta az érdeklődők elé. Az 
általános iskolás előadók is nagyon érdekes témákkal készültek. 
Búsi Olívia, aTúrkevei Petőfi Sándor Általános iskola 7. a 
osztályos diákja a Hortobágy-Berettyó Ősberettyó szakaszáról, a 
folyószabályozás után megmaradt utolsó „kanyarokról” beszélt.  
Eszenyi Alexandra  a  túrkevei  Kaszap  Nagy  István  Református 
Általános Iskola és Óvoda 6. osztályos tanulója érdekfeszítő című 
előadással készült: A csüllöng kéktől a szaflósárgáig.
Az előadásokat követően került sor a Balogh János-díj átadására. 
2017-ben Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
kuratóriumi  elnöke  kapta.  A  díjazott  elévülhetetlen  érdemeket 
szerzett  Balogh  János  szellemiségének  magyarországi  ápolása 
és  a  szülőhely,  a  kárpátaljai  Nagybocskó  közötti  egyre  erősebb 
kapocs megszilárdításában.
A  XIII.  Balogh  Jánoskonferencia  2  új  elemet,  nagyon  érdekes 
meglepetést tartalmazott. A Nagykunságban- Nagy- Sárréten élő 
alsó tagozatos -3-4. osztályos- diákoknak a levelező verseny egyik 
feladata  egy  mobiltelefonnal  készítendő,  környezetvédelemhez 

XIII. Balogh János nagykunsági-nagy-sárréti 
tájökológiai konferencia Túrkevén

kötődő 2 perces videofilm készítése volt. A feladatsort összeállító 
tanító  nénik,  Madarász  Katalin  és  Deák  Ildikó  gondoltak  egy 
nagyot,  és  bevetették  a  versenyző  kisdiákokkal  az  iskolában 
egyébként nem használható mobil telefonokat, azok egyik hasznos 
funkcióját. Az ötletből nagyszerű megvalósítások születtek! 
Megmozgattak a versenyzők magukon kívül nagytestvért, 
szülőket,  tanító  néniket,  számítógépes  szakembereket  egyaránt. 
Szenzációs  alkotások  születtek,  A  film  összevágása,  megfelelő 
fájlba  áthelyezése,  majd  az  anyag  elküldése  interneten  nem  a 
legegyszerűbb feladat. Ennek ellenére egyik csapat sem adta fel. 
Megtalálták a megoldás kulcsát. Köszönet és gratuláció érte! A 
kisfilmekből egy szenzációs montázs volt látható a konferencián.
A másik újdonságot az utolsó diák-előadás tartogatta. Rendhagyóan 
a  konferencia  szellemiségéhez  illeszkedő  „Túzoklesen”  c.  vers 
színesítette a tartalmat és formát, melyet a Mezőtúri Református 
Kollégium 6. osztályos diákjai adtak elő: Fejes Boglárka, Kovács 
Anna és Kővári Enikő, felkészítő tanáruk Dr. Krizsán Józsefné. 
(A vers az előző oldalon olvasható)
Érdekes, értékes információkkal gazdagodtak a konferencia 
résztvevői,  akik  főhajtással  adóztak  a  konferencia  névadójának 
emlékműve előtt a Balogh János utcában a koszorúzáson.
2018 februárjának utolsó szombatján folytatódik a hagyomány. A 
rendező szervek, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft, a Magyar 
Természettudományi Társulat, az Alföldkutatásért Alapítvány, a 
Túrkevéért Alapítvány, Túrkeve Város Önkormányzata és a Petőfi 
Sándor Általános Iskola szeretettel várják az érdeklődőket jövőre 
is! 
Köszönet illeti Dr. Tóth Albertet és Dr. Szabó Zoltán kuratóriumi 
elnök urakat, hogy 13 éve életre hívták a konferenciát, és azóta 
is fontosnak tartják Balogh János szellemiségének ápolását 
Túrkevén és Ecsegpusztán, ahol nagyon szeretett Balogh János 
lenni. A professzor világjárása után úgy nyilatkozott idős korában, 
hogy a legszebb hely számára Ecsegpuszta. Legyünk rá büszkék! 
Óvjuk, védjük Földünket, közvetlen és tágabb környezetünket!

Nagyné Bedő Ildikó



TÚRKEVE

4

2017. MÁRCIUSÉvforduló

A hely. ahol születtünk, a környék, 
amelyben nevelkedtünk, életünk 
végzetéhez tartozik. Ilyen volt  Aranyra 
nézve Nagyszalonta, a város, ahol 
nevelkedett, ahova öregségében mindig 
visszavágyott.
E  találó  megállapítást  Riedl  Frigyes,  az 
Arany-életmű egyik elhivatott és tudós 
értékelője vetette papírra.
Nos, a szülőföld, ez az erekkel, 
mocsarakkal, alföldi erdőkkel tarkított 
síkvidék és annak pásztorkodó, földet 
művelő népe bocsátja őt útnak, hogy 
nemzete gondjainak és gondolatainak, 
érzelmeinek és értékeinek a kifejezője 
legyen.  A  taksás-jobbágy  család  tizedik 
gyermeke  a  szalontai  népnek  köszönheti 
élményeinek gazdagságát, szavainak 
üdeségét, a kifejezés valószerűségére 
törekvő hajlamot, egészséges nyelvérzékét.
És itt engedjenek meg számomra egy rövid 
kitérőt. Az utóbbi időben különösen sokat 
foglalkoztak a gyermek Arany iskolai 
éveivel.  Nem  kis  megdöbbenéssel  kellett 
tudomásul vennem, hogy még a XIX. 
sz. elején is református iskoláinkban a 
latin  nyelv  mindenáron  való  elsajátítása 
érdekében magyarul alig beszéltek. 
Szigorú büntetésjárt annak, aki az óraközi 
szünetekben  tanulótársaival  anyanyelvén 
társalgott. E felfedezés nyomán 
méginkább  elmélyült  költőnk  iránt  érzett 
tiszteletem,  aki  e  mostoha  körülmények 
ellenére is úgy őrízte meg ép nyelvérzékét, 
hogy napjainkban tudós elmék állítják: oly 
művésze  mindeddig  nem  akadt  a  magyar 
nyelvnek, mint amilyen Arany János volt.
Köztudott, hogy költőink közül az ő 
szókincse a leggazdagabb, és a Toldi 
nyomán -többek között - ilyen kifejezések 
kerültek a köznyelvi szótárakba, mint 
aprómarha-nyáj,  aranypaszománt,  bűvös-
bájos, éh-szomj, elrebbent, emberöltő, 
füstokádó, gyepszél, legénytoll. malacnép, 
megpitymallik, szöcskenyáj, vérolaj, 
visszarí, zimankós - és még hosszan 
folytathatnék a sort a Nagyszalontán ma is 
használatos szép és hangulatos szavakkal. 
Öregkorában  maga  a  szerző  nyilatkozott 
úgy. hogy a Toldi nyelvét a szalontai 
népnek köszönheti.
Arany mindenekelőtt epikájában 
bontakoztatja ki a magyar, közelebbről 
véve  a  szalontai  folklór  által  megőrizett 
formaelemeket,  művészi  eljárásokat.  De 
költészetének tárgyi világa, a paraszti 
gazdaság  eszközei,  a  falu,  a  „nagyhatár 
mező”, a ház tartozékai mind-mind a 
szalontai gyermek-, majd ifjúkor, nem 
kevésbé nótárius uram közeli világából 
valók. Verseiben ilyen, tipikusan szalontai 
néprajzi fogalmakkal találkozunk: 
aszalvány, átalvető, bicsak, bogárhátú, 

Arany János 200
Dánielisz Endre: Nagyszalonta Arany János költészetében

brúgó, cinkefogó cirokhegedű, condra, 
csengőcafrang, cserge, csiger, csoroszlya, 
csutora és a többi és a többi.
Találóan mutat rá dr. Viski Károly, a 
kiváló etnográfus, hogy Arany tárgyakban 
elénk lépő népiségének megértéséhez 
okvetlenül  ismernünk  kell  szülőföldjének 
egykori néprajzát. Ezért küzd szalontai 

tanárkodása idején egy helyi néprajzi 
múzeum  létrehozásáért.  (Terve  -  sajnos  - 
manapság is álmaink sorába tartozik.)
Egy helytörténeti, hajdúsági múzeumi 
részleg hasonlóképpen szükségeltetik, 
hiszen elbeszélő költeményeinek, 
balladáinak  nagyobbik  hányada  históriai 
alapokon nyugszik. Napjainkban el se 
tudnók képzelni a Toldiak szalontai várát, 
ha ő maga meg nem örökíti a Toldi szerelme 
VI. énekében. A helyi néphagyomány segíti 
őt Miklós jellemének megrajzolásában, 
a környékbeli nagybirtokosok tágas 
hajlékainak  látása  pedig  Toldi  Lőrincné 
és Rozgonyi Pál udvarházának valós 
bemutatásához. - A Bolond Istók I. 
énekében azzal a Körösök és a Tisza 
között  elterülő  tájegységgel  találkozunk, 
melyet debreceni diákként, majd szalontai 
jegyzőként gyakorta bejárt, a csőszkunyhó 
leírásánál hasonlóképpen gyermekkori 
élménye érvényesül, az istállóból alakított 
hajlék, ahol  Arany György családja az 
1823-as nagy tűz után meghúzta magát.
Keresztúry Dezső Az elveszett alkotmány 
bevezető strófáiban azt az eseménysort 
érzékeli, amelynek a jegyző Arany 
hivatalos  járása-kelése  során  akaratlanul 
is  szem-  és  fültanúja  volt.  Két  marokkal 
merített az adott valóságból, az őt 
körülvevő életből. Ez tette hatásossá e 
szatirikus  eposzt  a  maga  korában  s  ezt  a 
reális  tanúsítást  értékelik  benne  a  késői 
olvasók.

Arany balladáinak és lírai alkotásainak 
csupán futólagos átnézése után húszegyné-
hányról állapítottam meg, hogy a Kölesér- 
parti város, a dél-bihari táj s az itteni 
történelmi események ihletése nyomán 
keletkeztek. Közülük legismertebbek: 
a Családi kör, Az Alföld, Az Alföld 
népéhez. Az ó-torony, A szegény jobbágy, 
A  rab  gólya,  A  bajusz  és  még  hosszan 
folytathatnék a felsorolást.
Ez  utóbbiról  hadd  jegyezzem  meg,  hogy 
eredet  dolgában  hasonló  helyzetbe  jutott, 
mint  a  nagy  Homérosz.  Azonban  míg  a 
görög klasszikus születési helyéért hét 
város vetélkedik, addig Szűcs György 
uramért csak kettő: Nagykőrös és 
Nagyszalonta. Meglepődve olvasom 
boldogult  Törös  Laci  bátyám  könyvében 
a  következőket:  „a  körösiek  meg  vannak 
győződve, hogy ezért a típusért nem 
kellett Aranynak idegenbe mennie. Máig is 
emlegetik itt a B. Szűcsöket, akiket valami 
bajúsztalan ős leszármazottainak tartanak, 
innen az előnevük: Bajúsztalan Szűcsök.”
Nos, a szalontaiak is meg vannak győződve, 
hogy  e  vidám  elbeszélő  költemény  lóvá 
tett  hőse  egyszer  helységük  lakója  volt. 
Ezt  két  ténnyel  bizonyítják.  Pro  primo: 
1914-ben szalontai folklórgyűjtők az 
ími-olvasni  nem  tudó  N.  Balogh  Jánosné 
ajkáról jegyezték le a történetet, aki 
bizonyíthatóan nem ismerte Arany művét, 
pro secundo: Nagyszalontán, a Tenkei 
út  elején  lakott  kopasszájú  Szűcs  gazda. 
Leszármazottját  magam  is  jól  ismertem. 
Még ennek, e századunkbeli utódnak 
sem volt bajusza, hát akkor elődjének, 
nagyapjának.
Zárjuk  le  ezt  az  irodalmi  disputát  azzal, 
hogy ha már a szerző nem tartotta fontosnak 
forrása megnevezését, mi se vitatkozzunk 
az  eredet  felől.  Örvendezzünk  együtt  e 
derűs  szatíra  létrejöttének,  s  annak,  hogy 
általa a magyar literatúra gazdagodott.
A  szalontai  gyökerű  versek  közül  csupán 
még egynek, a Vörös Rébék c. balladának 
a  nem  is  oly  rég  feltárt  valós  magváról 
kívánok szólni. Dr. Béres András a 
debreceni  levéltárban  egy  hosszadalmas 
szalontai  per  poros  kötegére  bukkant.  A 
megsárgult  fóliánsok  szövegéből  kiderül, 
hogy  Vörös  Rébék  alapját  nem  a  népi 
képzelet szülte, hanem Veres Rebeka néven 
valóban élő személy, akinek boszorkányos 
híre a XIX. sz. elején valóságosan 
felkavarta e mezőváros lakóinak 
gondolatvilágát.  Tetteinek  emléke  Arany 
János  gyermekkorában  még  mindennapi, 
de legalábbis gyakori esti beszédtéma volt. 
A boszorkánytörténet így jutott a gyermek 
Arany János tudomására, amit majd a költő 
erkölcsi tanulság közvetítésére érdemesít.
       (Túrkeve Újság 1992. április)
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 Most,  amikor  e  sorokat  írom,  elébem  tolul  mindaz  az 
emlék,  amellyel  életem  során  találkoztam.  Sok  idős  emberrel 
beszélgettem élete soráról. Ezek közül különösen megrázók 
voltak azok a történetek, amikor azt idézték fel, hogy az első vagy 
a  második  világháborúban,  hadifogságban,  a  gulágon  átéltek, 
elszenvedtek. Az  íróasztalomon  éppen  ilyen  hadifogoly  levelek 
vannak most, amikor egyik tanulmányomat öntöm végső formába 
a második világháborúról szóló kutatásunk eredményeként.  
 Az „Emlékezet határok nélkül” című projektünk 
záró  konferenciája  -melyben  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei 
Tudományos Egyesület kutatói vettek részt- a második 
világháborúnak az emberek életét befolyásoló hatását mutatta be.  
Helytörténészek, levéltárosok, néprajzkutatók adtak számot arról, 
hogy milyen anyagot sikerült feltárniuk, amely egy-egy közösség, 
egyes  családok,  emberek  megpróbáltatásainak  bizonyítéka.  Szó 
volt  itt  az  orosz  Málenkíj  robotba  hurcolt  fegyverneki  és  érdi 
svábokról  csakúgy,  mint  a  szerb  lágerekben  raboskodó  bácskai 
németekről.  A Szovjetunióban raboskodó magyar katonák  
-akik egy évtized alatt hazatérhettek szülőföldjükre (1946-1958 
között)-  küzdelme  az  életben  maradásért  csak  évtizedek  múlva 
kerülhettek  a  nyilvánosság  elé.  Ott,  a  keleti  fronton,  vagy  a 
nyírfák  rengetegében  két  kapaszkodó  volt:  az  otthonról  érkező 
tábori  postai  levelezőlapon  írt  aggódó  édesanya,  kedves,  barát 
sorai  és  a  biblia  (az  ugyancsak  a  lágerben  szenvedő  sorstárs,  a 
lelkész, pap imája). A lelket, testet tipró körülményeket volt, aki 
túlélte, volt, aki nem.
 A  kutatómunka  nagyságára  csak  egy  példát  hozok.  A 
Debreceni Hadikórházba 1946. augusztus-december között 8.600 
hadifogoly érkezett, 1947 júniusában 5.646. Közülük 669 Jász-
Nagykun-Szolnok megyei elcsigázott ember egészségi állapotát 
rögzítették. Túrkevére 1946-1947-ben 34 hadifogoly került haza a 
debreceni kimutatás szerint. Egy másik lista szerint 1946-47-ben 
152-en jöttek haza. A kép nagyon szomorú. És akkor még nem 
tudjuk a lágerekben, az úton meghalt emberek végleges sorsát. A 
második világháborús emlékműre 346 hősi halott neve került. 
Nem rég voltunk Romániában, a Temes megyei Végváron, ahol 
újabb epizódok derültek ki a gulágon szenvedő családok sorsáról.  
Kórizs József helytörténet-kutató pedig arról hozott hírt, hogy a 

Emlékezet határok nélkül
magyarok  közelében  élő  bácskai  svábok  milyen  zaklatásoknak 
voltak kitéve a világháború éveiben.
Az emberveszteségek nem csupán számok, de megannyi családot 
érintő  tragédiák.  E  vérzivataros  években  elveszett  a  kedves, 
meghalt  az  apa,  árván  maradtak  a  gyerekek,  kiestek  a  családi 
gazdaságokat működtető, a kenyeret biztosító férfiak. Egy egész 
korosztály (1900-1920-as években születettek) életére kihatással 
volt a háború. Sajnos, ez már nem új jelenség, hiszen apáik (1870-
1890-es években születettek) az első világháború részesei voltak. 
Ők is megjárták a harctereket, a szibériai fogolytáborokat. Róluk 
szól  az  ugyancsak  a  napokban  megjelent  „Helytállás  a  hazáért, 
a  családért.  Első  világháborús  emlékek  Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből”  című  könyvünk.  A  2017.  február  24-én  Szolnokon 
megtartott konferenciánk anyagát még ebben az évben ugyancsak 
meg fogjuk jelentetni.
 A kutatási eredményeinket publikációkban, könyvekben, 
újságcikkekben, honlapokon tesszük közzé, előadásokat tartunk 
szerte az Alföldön és határainkon kívül a Bácskában, Bánátban, 
és más vidékek közösségeikben. 
Az „Elhallgatott történelem” program keretében „A Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” 
alkalmából  az  Emlékezet  határok  nélkül  projektünket  a  Gulág/
Gupvi  Emlékbizottság,  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma 
támogatta.

Dr. habil. Örsi Julianna 
társadalomkutató

„Nem Ady-körképet szeretnék adni, 
hanem azokat a verseket mondom el, 

amelyekben válaszokat találtam a saját 
problémáimra. Ezekben a versekben 

megmutatkozik az útja végéhez közeledő 
férfi nem lankadó felelősségű, harcos, 

ostorozó hazaszeretete Európa közepén, 
viszonya a múlthoz, a történelemhez, 
sorstársaihoz, a Nyugathoz, valamint 

hálás emlékezése az elmúlt szerelmekre, 
álmokra és reményekre.”

Tisztelettel: Hobo

Ady Endre: A föltámadás szomorúsága
Földes László HOBO ismét Túrkevén, A magyar költészet napja alkalmából

Ezekkel a mondatokkal jellemzi 
Földes László HOBO, 2014-ben 
bemutatott előadói estjét, mely 

Vidnyánszky Attila rendezésében 
a Nemzeti Színház repertoárjában 

kapott helyet. A darabban elhangzó 
Ady Endre költeményekhez Fekete-

Kovács Kornél álmodta meg a 
hangulatukhoz leginkább illő zenei 

aláfestést.

2017. április 7. péntek 18:00 
Madarász Károly 
Művelődési Ház További részletek az újság hátoldalán, a plakáton!
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Egyesületünk  ezen  az  éven  is  sikeresen  pályázott  forrásokra 
a Herman Ottó Intézetnél a tanyafejlesztési programjaink 
folytatására (mint ez már említettük egy előző cikkben). 
Most az eddigi eredményeinkről szeretnénk felvilágosítást 
közölni  a  lakossággal.  Megkezdtük  a  hazai  és  a  határon  túli 
kapcsolatok kiépítését és a tanyatulajdonosok véleményének 
összegyűjtését  is.  Jelenleg  cca.  60  tanyatulajdonos  töltötte  ki  a 
kérdőívünket  az  ország  különböző  területeiről.  A  kérdőívet  el 
lehet  érni  a  honlapunkon  keresztül  a  programjaink  menüben  a 
kapcsolatok kialakítása fül alattis. Kérünk mindenkit, aki segíteni 

tud a kitöltésben, tegye meg azért, hogy minél több információhoz 
hozzá tudjunk jutni és minél használhatóbb, széleskörűbb 
eredmények tudjanak születni a program végén.
Jelenleg  elsősorban  a  határon  túli  magyarság  által  üzemeltetett 
tanyák felmérését végezzük. Eddigi útjaink Romániába és 
Szerbiába  vezettek,  valamint  2017.  február  havának  végén  5 
napot fogunk tartózkodni a Vajdaságban, hogy széleskörűen 
megismerjük az ottani problémákat és a jól működő gyakorlatokat 
is. Terveink szerint legalább 20-30 tanyát fogunk meglátogatni és 
itt is be fogunk számolni az eredményeinkről, tapasztalatainkról.

Tanyafejlesztési program 2017

Ugyan még tartja magát a tél, de azért lassacskán megjelennek 
a gombák ismét a környékünkön is. Sőt, aki figyelmesen jár az 
ártéri  erdőkben  a  tél  folyamán  (és  mostanság  is)  találkozhat  a 
gombák  képviselőivel.  A  nagy  fagyok  elmúltával  megjelenik 
ismét a kései laskagomba, a téli fülőke, melyeket igazán ízletesen 
el lehet készíteni és kiváló alapanyagokat tudnak biztosítani az 
ebédhez.
Mindenesetre a tél lassan a végéhez közelít. A tavasz kezdetével 
pedig egyre több gombafajjal fogunk találkozni a környező 
területeken. 
Először  is  a  csészegombák  fognak  megjelenni.  Leggyakoribb 
képviselője a piros csészegomba, mely gyakorlatilag egy 
összefoglaló név a piros színű csészegombákra. Ugyan (ellenőrzés 
utángomba) ehető, de gasztronómiai értéke csekély, viszont 
díszítésként jól használható, valamint a téli gombászoknak ínséges 
szezon után mégiscsak gomba. Ezekben a hidegebb időkben már 
fejlődni  kezdenek  a  kucsmagombák  is. Azt  szoktuk  mondani  a 
gyerekekre,  hogy:  Nő,  mint  a  gomba.  No,  ez  erre  a  csoportra 
nem  igaz,hiszen  sokáig  lapulnak  a  terméskezdemények  a  talaj, 
az avar alatt és akár 40 nap is eltelik addig, amíg a tányérunkra 
kerülhetnek és elfogyaszthatjuk őket.
Igaz,  hogy  a  gombászás  igazi  szezonja  ősszel  van,  de  azért  a 
tavaszt  is  érdemes  figyelemmel  kísérni,  mégha  nem  is  ipari 

Tavasz-jönnek a gombák
mennyiségben  lehet  ehhez  a  finom  eleséghez  jutni,  találunk  az 
ételünkhöz kiegészítőként, díszítő elemként felhasználható, 
ízletes fajokat. 

Ne feledjük, hogy az, hogy egy faj ehető, még nem jelenti azt, 
hogy emberi fogyasztásra alkalmas is. A szedett gombákat vigyük 
el szakellenőrhöz!
Az idei évtől Túrkevén is van elérhető gombaszakellenőri állomás 
a Zádor u. 23. sz. alatt, melyet a Giligán Egyesület működtet.
Telefonos bejelentkezés szükséges!

Szász Béla
06-70/4281872

  Átlagosan  a  lakosság  egészének  10  %-t  érinti,  de  az  50  év 
felettiekben már elérheti a 
        30  %-ot. A  női  nemben  gyakrabban  fordul  elő,  de  a  férfiak 
érintettsége is számottevő. 
  A  betegség  következtében  kialakuló  törések  (csípő,  csigolya, 
alkar) komolyan hatnak 
a  rokkantságra, életminőségre, költségekre.
  A  combcsonttörések  következtében  a  halálozás  is  jelentősen 
emelkedett. 
Az osteoporosis a csonttömeg fogyása és szerkezetének változása, 
ezáltal  a  csont  fokozottabban  törékeny.  Osteodenzitometriával 
(DEXA) mérve kisebb az érték, mint -2.5 
Oka: a csontlebontás és felépítés összehangoltsága megszűnik, az 
újonnan képződött csontmennyiség kevesebb lesz a lebontottnál. 
Elsődleges csontritkulásról beszélünk, ha okként az öregedésen: 
a nemi mirigyek működésének csökkenése, a kalcium felszívódás 
csökkenése, D-vitamin hiány mellett más betegség nem 
mutatható  ki.  Kialakulását  fokozhatja  a  sovány  testalkat,  korai 
menopauza,  erős  dohányzás,  alkohol  fogyasztás,  hosszan  tartó 

immobilizáció (tartós ágyban fekvés).  Sokáig tünetmentes, 
gyakran néma járványt okozó kórképnek is nevezik. A fájdalom 
a gerinc és a medence táján jelentkezik, bizonytalan, elmosódó, 
fokozatosan    kialakuló. A  testmagasság  folyamatosan  csökken. 
Az osteodenzitometria, klinikai adatok , fizikális vizsgálat, labor 
együttes értékelésével  dönthető el, hogy valóban csontritkulásról 
van-e szó, illetve, hogy van-e olyan betegség, ami a csontvesztést 
okozza. 
Megelőzésében az egészséges életmód: mozgás, helyes 
táplálkozás  (kalcium,  fehérje,    D-vitamin)    a  napfényen  való 
tartózkodás, az alkohol és dohányzás kerülése. 
Teszttel rendszeresen szűrünk az Egészségfejlesztési irodában és 
ha ez indokolja Szolnokon a DEXA    laborban. 
                                                 

   Dr Simon Zsuzsanna 
reumatológus szakorvos

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11, Tel: 06-56-550-427

efi.mezotur@gmail.com

Csontritkulás
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                              Olvasói levél

„Behunyt szemmel újra látlak, 
Kedves, szép hely, köszöntlek!

…utcáidat újra járom,
Rabjául ejt sok régi álom

 S álmomban látlak tégedet.”
(Ady Endre)

De régen is volt! Azóta már sok esztendő 
lejárt,  a  jóval  több,  mint  fél  évszázadnyi 
időből -éveim domb-vonulatán túl- 
azonban még néhány kedves emlék itt 
maradt...
Történt,  hogy  sorsom,  életkörülményeim 
alakításában az út elején jártam, amikor a 
volt  mezőtúri  gimnáziumi  osztálytársam, 
Kopál Gyula édesanyja -aki az ÁB 
mezőtúri Fiók vezetője volt- ajánlatára 
1960.  február  24-től  az  Állami  Biztositó 
Túrkeve Városi Fiókjánál a Széchenyi 
utcában, adminisztrátori munkakörben 
felvételt nyertem. Egykettőre „fejest 
ugrottam  a  mély  vízbe”,  tulajdonképpen 
az  ismeretlenbe  vezetett  utam,  merthogy 
eddigi pályafutásom első, önállóan 
végzendő irodai munkaellátását vállaltam. 
Ekkortájt szülővárosomból, a szomszédos 
Mezőtúrról, albérleti hajlékomból 
naponta utaztam (ingáztam) Túrkeve 
vasútján a rokonszenves városkába 
hivatalnokoskodni. A korai ébredést 
követően, a vonatozások során, szintén 
munkába járó emberekkel (útitársakkal) 
kerültem beszédes viszonyba. Köztük 
volt a délceg, beszédes, jó modorú, -ha jól 
emlékszem nevére- Szücs Sándor bácsi, aki 
az akkori Terményfoglami Vállalat Túrkeve 
vasútállomás melletti magtáránakvezetője 
volt. A stuccolt bajszú utastársunk 
igencsak  az  erősen  dohányzók  táborába 
tartozott.  Mert  éppen  hogy  felszálltunk  a 
vonatra, elfoglaltuk helyünket a kupéban, 
Sándor bácsi egyre-másra előkotorászta 
zsebéből  a  dóznit  (dohányos  fémdoboz), 
és annak tartozékából cigarettát sodort. 

MÚLT-KOR: Túrkevei emlékek-1960.
Majd a füstölnivalót akkurátusán, 
gondosana  meggyfa  szipkába  illesztette, 
meggyújtotta, és beszélgetés közben 
füstkarikákat eregetett. Az emlékezés 
homályából felrémlik, hogy olykor-
olykor  látványosak  voltak  az  oda-vissza 
utazások a vonat ablakából kitekintve, 
mert tavaszban és kalászt érlelő nyárban; 
felhőkkel fellobogózott tájban robogtak 
velünk a Kevi Julcsa vagy Kevi lebbencs, 
a kis gőzmozdonyok, csattogtak alattunk a 
vonat kerekei.
Szaporázva  lépéseimet  a  vasútállomástól, 
a munkahelyemre történő beérkezést 
követően, nap mint nap izgalmas, 
eseménydús órák vártak rám az ügyintézői 
(igazgatási) feladatok ellátásában. 
Azokban az esztendőkben a széleskörű 
szervező  tevékenység  eredményeként  az 
üzemi, termelőszövekezeti dolgozók mind 
többen lettek CSÉB-tagok (Csoportos 
Élet-  és  Balesetbiztosítás),  ami  sok-sok 
pontos hivatali adminisztrációs tennivalót 
kívánt. Fiatal szivvel, lelkesedéssel, a 
szakismeretek gyarapításával, az ügyfeleim 
udvarias kiszolgálásával igyekeztem 
helytállni posztomon. Azonban kezdetben, 
mikor  még  a  tétovaság  toporgott  velem 
-téglákként nehezkedett rám a felelősség- 
csapot, papot otthagyva, majdhogy 
el nem menekültem...! De azután 
csakazért is, haladtam előre, gyűjtöttem a 
bizonyságot,  igyekeztem  a  tévelygéseket 
kiiktatni a mindennapok forgatagából. 
Abbeli törekvésemben, hogy tudniillik 
minél tágabb ismeretekkel rendelkező 
biztosítási ügyintéző lehessek,remekül 
segítségemre  voltak  az  ÁB  igazgatóság 
(Szolnok)  kiváló  szakalkalmazottai,  akik 
a  helyszínre  kiutazva  oktattak,  láttak  el 
gyakorlati tanácsokkal. Innen kezdve 
a mindennapokon újult erővel tettem 
a dolgomat -sőt merészségem is volt 
már- olyannyira, hogy beiskoláztak az 
Igazgatóság ún. „alapfokú 1. évfolyamára”. 
A kurzus záróvizsgáját 1960. június 
végen, jó eredménnyel abszolváltam. 
(Bizonyítványomat Tomon Sándor, az ÁB 
megyei igazgatója írta alá, melyet mind a 
mai napig megőriztem.)
Az  egyre  sikeresebben  teljesített  hivatali 
napjaim,a  kisváros  rokonszenves  miliője, 
immáron megnyugvással hatott ifjú 
lelkemre.  Az  ebédidőben  -ez  akkoriban 
egy órányi volt- a jó idő, a tavasz 
érkeztével törekedtem ismerkedni a 
várossal.   A  Széchenyi  utcai  ÁB  irodától 
sétálgatva,  más  utcákba  is  el-eljutottam. 
Mígnem  aztán  a  nyáreleji  napok  egyiken 
-az ifjúkor szép idején egyszercsak feltűnt 
a kedves, bájos túrkevei leányka,aki 
mind gyakrabban elsétált az irodám előtt. 
Kezdetben  -napokon  át-,  innen  az  iroda 
ablaktáblájának üvege mögül figyeltem 
őt. Majd odáig merészkedtem, hogy a 
hivatalajtóban strázsálva megvártam, 

és megszólítottam. Egyénisége, kedves 
mosolya elbűvölő volt. Amint kiderült 
nyári szakmai gyakorlatát töltötte a közeli 
műhelyben, és ebédelni vezetett útja 
errefelé. Szíven ütött a pillanat, örömmel 
konstatáltam, hogy tulajdonképpen egy 
irányba  vezetett  az  utunk,  merthogy  én 
is  az  ÁFÉSZ  Keve  étteremben  étkeztem. 
Kérdésemre, hogy vele tarthatok-e? 
Pajkos mosoly kíséretében, igennel 
válaszolt. Most aztán még derűsbbé 
lett  körülöttem  a  világ!  Jobb  ízű  lett  az 
ebéd, miközben kellemesen, vidáman 
csevegtünk, szép szemeivel teljesen 
megbabonázott... Végtelen boldogság 
költözött  lelkembe,  türelmetlenül  vártam 
a másnapokat, az ebédidőt, melynek 
perceiben egyre nyíltszívűbbé, barátivá 
lettek beszélgetéseink...
Az izgalmas, fáradságos hétköznapokat 
követően  -hol  volt  még  akkor  a  szabad 
szombat?-  hazautazás  előtt,  az  akkoriban 
Búzakalász  MGTSZ  fürdőjében,  kádban 
lubickoltam, tisztálkodtam meg. A 
fürdőhely  kedves,  udvarias  személyzetét 
volt alkalmam megismerni.
Nem idegenkedtem el innen, ámde 
sorsom az őszi napokra másképpen 
alakult.  Mindegyre  akartam  a  könyvtáros 
hivatást,  és  a  megyei  sajtóban  megjelent 
álláshirdetésre  sikerrel  pályáztam.  1960. 
október 1-én kineveztek a Kunszetmártoni 
Járási Könyvtár módszertani 
könyvtárosának
Öröm  és  szomorúság  érzése  váltakozott 
lelkemben... Meghatott hangon 
elköszöntem  munkahelyemtől,  közvetlen 
főnökömtől,  Füleki  Sándortól,  a  roppant 
energikus, lelkiismeretes kis embertől. Ő is 
segítőkész volt irányomba, különösképpen 
az első napokban, hetekben, amikor 
odakerültem. Az  idő  nem  homályositotta 
el emlékét, megőriztem ama 1960 nyarán 
Mátraszentistvánról küldött fekete-fehér 
üdvözlőlapot, melyet a Füleki család 
nevében írt és címzett: „Szathmári József 
r. Túrkeve Állami Biztositó Városi Fiók.”
Hangulati hullámzásban teltek-múltak 
szeptember  vége  felé  túrkevei  napjaim, 
mert hiszen egy bimbózó barátság is a vége 
felé  közelített. Az  akkori  KEDVES  iránt 
szívemben létező vonzalmat bizonyítandó 
verssorokat idézem, kapcsolatunk szép 
emlékeképpen.

„Így érnek napjaim fürtökben pirulván 
Az Időnek szőlőlevelei alján.

Szerelmed hiányzik, rózsa-közelséged; 
több csillagot lelnék az égen Tevéled 
és boldogabb lenne a kíváncsi este, 

hogyha kettőnk fölé hajolhatna lesbe.”
(Váci Mihály)

Úgyszintén örükbecsű emlékként 
őrzöm anno dacumál, a névnapomra 
gyöngybetűkkel írt és küldött sorokat.

Szathmári József
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Névjegye: Sportoló, edző
Becsületes, tisztességes ember
A sport munka és szabadidő is egyben

Évek  óta  foglalkoztat  a  dolog,  hogy  lehet  egy  igazán  szerény, 
vékony testalkatú, csendes fiatalember a számomra nagyon 
félelmetes,  veszélyes  ketrecharc  többszörös  világbajnoka.  Meg 
nem  gondolná  róla  az  ember,  hogy  a  szerény,  alázatos  emberi 
tulajdonság mellett a ringben Józsi teljesen átszellemül. Teljesen 
megszűnik számára a külvilág, és csak az erő, a győzni akarás, a 
nyerni, nyerni mindenáron ars poeticája motiválja.
Mi adta az apropóját, hogy éppen most szülessen meg ez a cikk? A 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolában a tanítványaim között 
több olyan alsós tanuló is van- fiú és lány-, akik Juhász Józsihoz 
járnak nagy lelkesen edzésre. Azt éreztem, hogy itt az idő, hogy 
minél többen megismerhessék Juhász József túrkevei lakost, aki 
önszántából,  egyéni  edzéstervvel  30  év  fölött  döntötte  el,  hogy 
bebizonyítja  (elsősorban  magának),  hogy  amit  nagyon  akar  az 
ember,  az  megvalósítható.  Gondolt  egy  nagyot:  megméretteti 
magát egy közeli országban, a  Horvátországban megrendezésre 
kerülő küzdősport világbajnokságon. Meglepetés erejű volt az ő 
„jöttem, láttam, győztem” berobbanása a 2012-es horvátországi 
MMA, Grapling és Pankration versenyszámokban 62 kg-os 
súlycsoportban Senior A kategóriában. 3 világbajnoki aranyérmet 
szerzett egy helyszínen. Utána 2014-ben még egyszer nekivágott 
az MMA világbajnokságnak csak azért, mert Kecskeméten került 
megrendezésre.  Úgy  gondolta,  hogy  szeretne  hazai  pályán  is 
világbajnok  lenni.  Nagyon  akarta,  elszántan  mindent  megtett 
a  sikeres  felkészülésért  és  ismét  sikerült! Az  volt  számomra  a 
meglepő, hogy úgy mesélt a világbajnoki győzelmeiről, mint egy 
kellemes kirándulásról.
Mi motivált, hogy 30 év fölött indulj el ketrecharcos 
világbajnokságon?
Próbára akartam tenni magam. Be akartam bizonyítani, hogy ha 
nagyon akar valamit az ember, az sikerül. Úgy gondoltam, hogy a 
Magyarországtól nem messze megrendezésre kerülő horvátországi 
világbajnokság számomramegfelelő, elérhető verseny.
Hogy készültél a nagy megmérettetésre? 
Birkózó alapjaim voltak.10 évesen sikerült Magyar Bajnokságon 
érmet  szereznem. Azt  éreztem  azonban,  hogy  a  küzdősportban 
szeretném  megmérettetni  magam. A  döntésem  idején  nem  volt 
még Túrkevén küzdősport szakosztály, ezért átjártam Mezőtúrra 
az ÁSZ Judo klubba. Az önedzésterv mellett Bíró László 
edző  készített  fel  a  versenyre,  valamint  a  küzdőpartnerekkel 
folytatott  harcok. A  súlytársak  mellett  a  plusz,  mínusz  10  kg-s 
edzőtársaknak  fontos  szerepe  volt  a  felkészülésben.Ezen  kívül 
tanulmányoztamaz  orosz,  az  azerbajdzsán  és  kazah  versenyzők 
harci stílusát, hogy tudjam, mire számíthatok.

Juhász József- a megszállottság, a küzdés mintaképe
Interjú a „csendes” ketrecharcos világbajnokkal

Miben láttad a sikered titkát?
A jó fizikális állapotomban és a földharcban való erősségemben, 
amit a birkózó előzményeknek köszönhettem. Ha az első 2 percet 
kibírtam  lábon,  utána  csak  a  küzdés  maradt  a  végsőkig.  Kb.  2 
percig  tud  az  ember  gondolkodva  küzdeni,  taktikázni,  aztán  a 
győzni akarás vitt tovább.
A fizikális felkészülés mellett mi adott mentális segítséget?
A  nagymamámtól  kapott  Biblia.  Istenhívő  vagyok.  Ö  segített 
engem az útjaimon. A Biblia mindig elkísért a versenyekre.
Hogy tudtad összeegyeztetni a munkát és a sportot, a komoly 
edzéseket?
Mindig  olyan  munkahelyet  választottam,  ahol  a  munka  mellett 
tudtam edzeni. Az eredményeim eléréséhez a munkahelyi vezetők, 
sportvezetők  is  hozzásegítettek. A  munkahelyek  közül  a  Súrján 
Hústól kaptam maximális támogatást.
Jól érzem, hogy sikerült a csúcson abbahagyni a küzdő sportos 
versenyzést?
Igen. Elértem azt, amit akartam. Nekem ez volt életem álma. Úgy 
éreztem, hogy ezt meg kell próbálnom. Szerencsére sikerült!
A világversenyek óta milyen szerepet tölt be a sport az 
életedben?
Változatlanul  központi  helyen  áll  a  sport.  Nem  tudnék  létezni 
nélküle. Versenyzőként műfajt váltottam. Most különböző 
hosszúságú  futóversenyekre  készülök.  Voltam  futóversenyen  a 
Kékesen,  ahol  a  hegyi  futás  jelentette  a  kihívást.  Indultam  már 
félmaratonon  (21  km).  Sikeresen  teljesítettem  szintidőn  belül  a 
távot. A nagy álmom pedig a Maraton (42 km) lefutása minél jobb 
idő alatt.
Annyira megszoktam a rendszeres kemény sportolást, hogy a mai 
napig edzek. Havonta 12 futónapot tartok időjárástól függetlenül. 
Kb 100 km-t futok 1 hónap alatt. Havi egyszer elvégzem a futók 
fizikai állapotfelmérésére világszertehasznált Cooper-tesztet. 
Addig  jó,  míg  a  szintidőn  belül  tudom  teljesíteni  az  edzettségi 
állapotot mutató korhoz, nemhez kiírt követelményt. 
Edzőként  visszatértem  a  birkózói  múltamhoz.  Kisgyerekeknek 
tartok 14 éves korig birkózó edzéseket heti 3 alkalommal. Kiss 
Kálmán rangidős birkózó edzővel közösen dolgozunk azon, hogy 
az  évtizedek  alatt  elért  a  túrkevei  birkózó  sikerek  a  jövőben  is 
megmaradhassanak. 
Mi a célod az edzésekkel?
Elérni,  hogy  a  gyerekek  testnevelés  órán  kívül  is  szeressenek 
mozogni. Hosszú távon hasson ki az életükre a sport által 
megtanulandó kitartás. Szeretném, ha azt is megtanulnák a 
hozzám  járó  gyerekek,  hogy  a  sport  kondíciót  és  tartást  ad, 
alázatra tanít kortól függetlenül. Fontos megtanulni a győzelem 
mellett  a  méltósággal  elviselt  veszteséget  is.  Jó  érzés  hallani  a 
szülők pozitív visszajelzéseit. A gyerekek szívesen jönnek a heti 3 
edzésre. Élvezik a barátságos légkört.
Meglepő  számomra,  hogy  egyre  több  lány  is  jár  birkózó 
edzésekre. Mi az oka ennek szerinted?
Talán  az  önbizalom  erősítése  lehet  a  magyarázat.  A  birkózás 
nagyon jó alapozó sport. Bokától nyakig erősít. Fontosnak tartom 
azonban azt is hangsúlyozni, hogy a nő, legyen igazi nő. Tehát 10 
éves kor után szoktam javasolni a sportágváltást.
Ki a példakép számodra?
Növényi Norbert ex-birkózó, MMA világbajnok. Mindent 
megnyert, amit csak megnyerhetett. A mindennapi életben egy víg 
kedélyű, örökifjú sportoló.

Kedves Józsi! Kívánom, hogy edzőként sportolóidnak tudd átadni 
mindazt  a  tudást,  emberséget,  kitartást,  amivel  ők  is  hasonló 
eredményeket  tudnak  elérni  mint  Te.  Futóként  pedig  jöjjön  el 
minél előbb a maratoni álom! Nagyon jó egészséget, további sport 
sikereket kívánok a Túrkeve újság hasábjain keresztül is!

Nagyné Bedő Ildikó
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2017. február 12-én, a Kerepesen megrendezésre kerülő 
Regionális versenyen Túrkevéről négy judoka indult. A diák „C” 
(10 év) korcsoportban Ferencz Janka I., Horváth Orsolya III., Pető 
Péter II. helyen végzett. Serdülő korcsoportban Fekete Viktória II. 
helyezett.

Judos hírek

2017. február 25-én, Nagykőrösön került megrendezésre a 
III. Nagykőrös Judo Kupa, ahol Magyarország, Románia, Szerbia, 
42 egyesület és 395 judoka nevezett be. Négy judokával indultunk 
el. A  diák  „A”  korcsoportban  Horváth  Csongor VII.,  Diák  „C” 
korcsoportban Ferencz Janka I., Horváth Orsolya II., Pető Péter 
III. helyen végezett.

Bemerjek  menni,  vagy  ne  menjek  be,  mert  talán  nem  is  illik 
ilyenekkel zavarni? De mégis csak túrkevei futballista volt, ezt 
véletlenül onnan tudom, hogy a 2005-ben Faragó Lajos rendezte 
focista találkozóra a Keve étterembe ő is eljött. 
Így vívódtam magamban a Kincses kert II. sz. lejáróból hazafelé 
tartva 2015. szeptember 20-án. Mikor azonban a hétvégi kisházához 
érve  megláttam  a  metszőollójával  a  bokrok  fölé  hajolva,  csak 
bekiáltottam. Tiszteletem Pista bácsi! Mivel nagyon jól ismerjük 
egymást,  barátságosan  visszaköszönt.  Üdvözlöm  Józsikám,  mi 
járatban van erre felé. Egy kis villanyszerelés volt itt a szomszédban, 
válaszoltam és közben arra gondoltam: na, itt a vissza nem térő 
alkalom, és folytattam! De ha már így összefutottunk, szeretném 
megkérni Pista bácsit egy kis beszélgetésre kint a sportpályán. Van 
egy olyan tervem, hogy városunk volt futballistáival riportokat, 
visszaemlékezéseketkészítek, mert a labdarúgás szeretete meg az 
emlékek megőrzése, meg…
Meglepetésemre Kórizs István félbe szakította mondókámat, és 
röviden felcsillanó szemmel annyit mondott. Józsi, értem miről 
van szó, szívesen segítek. 
Ettől  kezdve  már  a  foci  nyelvén,  fesztelenül  beszéltünk  meg 
minden  részletet,  ahányszor  csak  találkoztunk.  Majd  elérkezett 
a  kitűzött  nap,  és  elkészítettük  a  riportot  a  sportpálya  öltözője 
előtt,  kint  a  szabadban. A  majdnem  45  perces  visszaemlékezés 
során szó volt Pista bácsi 1952-es Túrkevére érkezéséről, 
akkori  játékostársakról,  körülményekről,  és  még  sok-sok  más 
érdekességről. 
A  riport  végén  lepődtem  meg.  Az  összeírt  oldalnyi  kérdésem 
közül, a helyszínen egyet se kellett feltennem, mert Pista bácsi 
a 60 évvel ezelőtti eseményeket, élményeket hiánytalanul 
mesélte  el,  nem  törődve  az  úton  száguldozó  járművek  zajával, 
a fákon csivitelő madarak hangjával, és a pálya füvét nyíró gép 
dohogásával. Így azután a film készítése közben voltam kénytelen 
narrátor szöveget hozzátenni, melyből egy családi videó állt össze, 
amit a Túrkeve Televízió 2017. február 17-én műsorára is tűzött.
Akinek módjában áll a Túrkeve Televízió műsorába betekinteni, 
sok  szeretettel  ajánlom,  nézze  meg  ezt  a  szívből  jövő  őszinte 
visszaemlékezést bemutató filmet.
 A Futballtörténelmünk Túrkeve II. rész (1945-1985) alapját, az 
ilyen  20-30  perces  riportfilmek  futballt  érintő  részletei  fogják 
alkotni.  Mivel  nagy  örömömre,  sok  filmet  sikerült  elkészíteni, 
ezért a II. rész bemutatása előtt, tíz éves időszakokat átfogó,egy- 
egy  családi  videó  teljes  hosszában  lesz  bemutatva.  Pista  bácsi 
filmjével kezdve az 1950-es, majd így tovább a 60-as, 70-es, 
80-as évek Túrkevéjének futball múltjába utazhatunk vissza.
Így készült el az első riportom, futballtörténelmünkre 
visszatekintés  céljából.  Hálásan  köszönöm  Kórizs  István  volt 
túrkevei  futballistának,  és  kívánok  neki  erőben,  egészségben 
további jó kertészkedést a Kincses kertjében.

Bartha József

Futballtörténelmünk 
Túrkeve

Az első riportfilm

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a 

Madarász Károly Művelődési Házban 
2017. március 22-én (szerda) 8:00 - 13:00-ig.
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Tájékoztató 
gyermekorvosi ellátásról

Tisztelt Lakosság!

A város gyermekkorú lakosainak napközbeni egészségügyi 
ellátásáról munkanapokon 8:00 órától 17:00 óráig (pénteki 

napokon is!) a  Gyermekorvosi Szolgálat gondoskodik.

Hétköznapokon 17:00 órától reggel 7:00 óráig, illetve 
pihenőnapokon, ünnepnapokon reggel 7:00 órától másnap
 reggel 7:00 óráig a városi ügyelet fogadja a sürgős ellátást 

igénylő, halasztást nem tűrő esetekben a beteg gyermekeket is.

                                    Dr. Tóth Ferenc, városi szakmai főorvos 

Túrkeve Város Önkormányzata 
pályázati felhívása

helyi civil szervezetek 
támogatására

Túrkeve  Város  Önkormányzata  a  civil  szervezetek  támogatási 
rendjéről szóló 28/ 2012.
(XII.20.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki túrkevei 
székhelyű civil szervezetek
 2017. évi támogatására

Támogatható pályázati célok:
a) a civil szervezet működtetésének elősegítése
b)  a  kultúra-,  közművelődés-,  hagyományápolás-,  nevelés  és 
oktatás-,  képességfejlesztés-,  ismeretterjesztés-,  sport  területen 
szervezett tevékenységek, programok, rendezvények támogatása, 
a kulturális örökség megóvásával, természetvédelemmel-, 
környezetvédelemmel-, gyermek- és ifjúságvédelemmel-, 
gyermek- és ifjúsági érdekképviselettel összefüggő tevékenységek, 
programok  támogatása,  a  határon  túli  magyarsággal  kialakított 
kapcsolatok támogatása.

 Nem adható támogatás:
a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
b)  olyan  szervezetnek,  amely  közvetlen  politikai  tevékenységet 
folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely az éves számviteli beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét nem helyezte letétbe, vagy tette közzé,
d) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati 
támogatás  felhasználására  vonatkozó  beszámolási,  elszámolási 
kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

Pályázati  támogatás  céljára  rendelkezésre  álló  (felosztható)  
költségvetési előirányzat: összesen 2 000 000 Ft.

Pályázni a helyi civil rendelet melléklete szerinti adatlapon, 
a  2011.  évi  CLXXV.  törvényben  foglaltaknak  megfelelően 
nyilvántartásba vett civil szervezeteknek lehet.

Pályázati adatlap letölthető Túrkeve Város honlapjáról 
(www.turkeve.hu), vagy személyesen átvehető a Túrkevei 
Polgármesteri Hivatal 10. sz. irodájában vagy a Titkárságon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, 
az e célra készített adatlapon, zárt borítékban személyesen vagy 
postai úton kérjük benyújtani.
Cím: Túrkeve Város Önkormányzata, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 
A borítékra kérjük ráírni: „Civil pályázat”.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 
Képviselő-testületi ülésen történik. (2017. április 27.)
A  nyertes  pályázókkal  az  Önkormányzat  támogatási  szerződést 
köt.

Túrkeve Város Önkormányzata

Felhívás
Túrkeve Város Képviselő-testülete a 56/2017. (II.23.) számú 
határozata alapján az önkormányzat vagyonrendeletének a 

–a vagyon elidegenítése- vonatkozó fejezetrészére tekintettel 
pályázatot hirdet a tulajdonában levő 

1184. hrsz-ú, Túrkeve, Ady E. u. 13. sz. alatti, 245 m2 
területű, kivett lakóház, udvar ingatlanának értékesítésére 

(a lakóház műszaki állapota nagyon gyenge). 
Irányár: bruttó 550.000.- Ft + ÁFA.

A pályázatokat 2017. március 27. napján 10:00 óráig lehet 
a Túrkevei Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodójához 

benyújtani. A pályázatok bontására és az ártárgyalásra 2017. 
március 28. napján 9:00 órától kerül sor. További információ, a 
részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a Városháza 20. 

számú irodájában Lénártné Sebestyén Éva 
vagyongazdálkodónál igényelhető. (Tel.: (56) 361-111/128)

                                                  Túrkeve Város Jegyzője

Arany János 200

A Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma 2017. március 2-án 17                  
órakor koszorúzásra hívta az érdeklődőket Túrkevére az István 
király és az Arany János utca sarkán lévő ház falán elhelyezett 

emléktáblához.

Együtt emlékeztek a 200 éve született költőre.

a Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma
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f Tűzoltósági hírek 

Nő az allergiások száma

A magyar lakosság legalább harmadát érinti az allergia, és számuk 
évről-évre  2-4  százalékkal  növekszik  -  mondta  Nékám  Kristóf 
allergológus az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Az  Országos  Meteorológiai  Szolgálat  a  napokban  hívta  fel  a 
figyelmet, hogy megkezdődött a pollenszezon.  Azt írták,  a 
következő  napokban  a  mogyoró,  az  éger,  valamint  a  ciprus-  és 
tiszafafélék  pollenkoncentrációja  várhatóan  a  tüneteket  okozó, 
közepes tartományban alakul, sőt helyenként - elsősorban a 
Dunántúlon és az Alföld déli részén - a magas szintet is elérheti.
    
Nékám Kristóf azt mondta: most mivel hideg volt a tél, most több 
növény egyszerre virágzik. Ugyanakkor megjegyezte, a mostani 
pollenek csak egy hétig, tíz napig vannak a levegőben. A tavasz 
második felében viszont például a kőris, amely erős allergénnek is 
számít, hosszú ideig van a levegőben.

A Túrkeve Újság állandó internetes partnere

2017. március 4-én a kora délutáni órákban nádas, gaz és avartűzhöz vonultak tűzoltóink a régi szeméttelep területére.  Az erős szél 
megnehezítette az egység munkáját. Főként kéziszerszámokkal, és egy darab “D” sugárral sikerült a tüzet megfékezni.
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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

Ingyenes lakossági hallásszűrés 
tervezett időpontjai 2017.  

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 

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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