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• Kedves olvasó

• Szülőkkel karöltve

• Előzzük meg a baleseteket

• Ha piros, akkor tilos

• Kiváló minősítést kapott

• A tehetség utat tör magának

• A név kötelez

• Véget ért egy fejezet...

A TARTALOMBÓL

Karácsony felé

Szép Tündérország 
támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára 

nézek, 
Megszáll egy titkos, 

gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel 
járom a világot, 

S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a 

szívemben, 
És hiszek újra égi 

szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak 
kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún 
nézek, 

A kis Jézuska itt van a 
közelben, 

Legyünk hát jobbak, s 
higgyünk rendületlen, 

S ne csak így 
decemberben. 

                      Juhász Gyula
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A hagyományos ünneplés a városokban és a falvakban az álarcos, 
jelmezes  játék  („alakoskodás”)  volt  Miklós-napon,  december 
6-án. A miklósoláskor 1900 előtt a fiatalok házról-házra jártak 
Miklós napján ijeszteni, amikor hosszú láncaikat csörgették és 
meg is verték vele a járókelőket, ilyenkor az emberek a házakból 
sem mentek ki szívesen. A népszokásból kiszorult a karácsonyra 
való lelki készülődés, s a gonosz-űző jelleg lett hangsúlyosabb. 
Nem  ismert,  hogy  a  Mikulás  ünnepen  történő  ajándékosztó 
népszokás mikor került pontosan Magyarországra, a 18. század 
végén megjelent tiltás árulkodik először jelenlétéről. A tiltás oka 
a gyermekek ijesztgetése volt, mivel nem a ma ismert, jókedvű, 
pirospozsgás Mikulás járt házról házra, hanem egy félelmetes, 
koromfekete  arcú,  láncot  csörgető  rém  „Láncos  Miklós”,  aki 
egyszerre  jutalmazott  és  büntetett.  Többféle  eredetmagyarázat 
alakult  ki,  a  legelterjedtebb  álláspont  szerint  a  rémisztő  alak 
Odin germán főisten továbbélése, akinek kettőssége, a jó és a 
rossz mutatkozik meg a december 6-i szokásban: jóságos alakja 
ajándékot  oszt,  míg  büntető  alakja  ijesztgetett.  A  falvakban 
egészen a 20. század utolsó harmadáig élt a lánccsörgető 
alakoskodás, akit végül kiszorított a jóságos Mikulás.
Az ajándékosztogató, mosolygós, piros ruhás Mikulás a 
városokban jelent meg először a 19. század végén, valószínűleg 
függetlenül  a  Miklós-napi  szokástól.  A  kipucolt  cipőkbe  és 
csizmákba ajándékot rakó, éjjel közlekedő Mikulást egyre 
inkább  összekötötték  Szent  Miklós  személyével:  amíg  a  19. 
század  végén  megjelent  szótárak  a  szent  püspöki  munkáját 
emelték  ki,  addig  20.  század  első  felében  már  jótékonysága 
került  a  középpontba,  a  mai  lexikonok  pedig  szinte  csak  az 
utóbbiról emlékeznek meg.

A modern Mikulás
A mai gyermekeknek mesélt legenda szerint a Lappföldön élő 
Mikulás apó felszerszámozza rénszarvasait, amik sebes vágtával 
felrepítik  az  ajándékokkal  roskadásig  megrakott  szánkóját  a 
felhők közé, hogy minden gyerekhez időben eljussanak a várva 
várt ajándékok. 1939-ben Bob May megírta Rudolf, a piros orrú 
rénszarvas történetét. Azóta Mikulás apó szánhúzó rénszarvasai  
Rudolf, Fürge, Sármos, Talpas, Kerge, Csámpás, Torkos, Bátor 
és Szélvész.

Miklós-nap
Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta a karácsonyt. 
Minden  év  december  25-én  tartják  világszerte,  habár  nem  ezt 
a dátumot tartják számon Jézus születésének. Talán azért esett 
erre  a  választás,  mert  egyes  keresztény  szerzők  szerint  Jézus 
szenvedése,  azaz  a  húsvét,  illetve  fogantatása  az  év  azonos 
napján, március 25-én történt, vagy azért, mert ekkor van a téli 
napforduló a Föld északi féltekéjén, illetve a korai keresztények 
ezen a napon a kötelező Mithrász-ünnep helyett Jézus születését 
ünnepelték. Ez a keresztény ünnep Jézus Krisztus földi 
születésének  emléknapja:  az  öröm  és  békesség,  a  család  és 
gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe.
Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény 
ünnep, sok nem-keresztény ember ünnepli világszerte a 
szeretet  ünnepeként.  A  modern  és  népszerű  ünneppel  együtt 
jár  az  ajándékozás,  a  karácsonyi  zene,  a  különböző  mintázatú 
üdvözlőlapok  küldése,  templomi  ünneplések,  karácsonyi  ebéd 
és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például 
karácsonyfa állítás, karácsonyi égők, girlandok, fagyöngyök és 
krisztustövisek elhelyezése, díszítése.

Magyar karácsony

Ünnepek ünnepe

Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus 
születésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel 
(24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). A református 
keresztények  szentestén,  azaz  24-én,  istentiszteleten  vesznek 
részt, majd másnap úrvacsorát vesznek. December 24-én 
hagyományosan a katolikus családok böjtölnek (karácsony 
böjtje), és csak este fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg 
alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül 
(böjtös bableves), végül mákos guba volt, de újabban kialakult, 
hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalra.
A  néphagyomány  szerint  a  karácsonyi  asztal  fontos  szerepet 
játszott  az  ünnepkor. Az  asztal  díszítésének  és  az  étkezésnek 
szigorú  rendje  volt.  December  25-én  következik  a  karácsonyi 
ebéd  vagy  karácsonyi  vacsora.  A  család,  esetleg  a  nagyobb 
rokonság  ilyenkor  összegyűlik,  hogy  együtt  fogyassza  el  a 
karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bensőséges családi 
együttlét általában 24-e estéje (szenteste), míg a nyugat-európai 
országokban többnyire 25-e.
A  nem  vallásos,  de  keresztény  kultúrkörbe  tartozók  számára 
a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet 
jelképezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni 
szeretteinket. 
Régebben  a  betlehemezés  a  legismertebb  és  legelterjedtebb 
karácsonyi  szokások  közé  tartozott,  amely  egy  több  szereplős 
dramatizált játék volt és az egész országban ismertek, nagyon 
sok helyen ma is gyakorolják.  
      főszerkesztő

A Mikulás-ünnep idővel egyre inkább szekularizálódott, elszakadt 
Szent Miklós alakjától, a tömegkultúra átalakította a keresztény 
legendát és az ünnep elvilágiasodott, és elüzletiesedett. 
A Mikulással kapcsolatos elképzelések is megváltoztak a 
globalizáció hatására: míg a két világháború között a Mikulás 
a  mennyben  élt,  a  gyerekeket  az  égből  figyelte,  segítői  pedig 
manók,  angyalok  vagy  krampuszok  voltak,  addig  a  jelenkor 
Mikulása a Lappföldön vagy az Északi-sarkon él, szánját 
rénszarvasok húzzák.
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HALKAN JÁRJ FÁJDALOM,
KÖZELEG AZ ÜNNEP,

SZÉL, FÚJD EL A BÁNATOT.

FINOMAN SIMOGASS SZERETET,
NYISD MEG A SZÍVEKET. 

KÖZELEG AZ ÜNNEP.

SZÜRKE MINDEN HAJNAL,
DÉR ÜL AZ ÁGAKON,

FEKETÉK A HÁZAK SZEMEI.

MÉGIS: AZT KÍVÁNOM, 
KARÁCSONY ESTÉJÉN
LEGYEN TIÉD MINDEN,

MIT SZERETNÉL.

AKKOR IS, HA EZEN
A VILÁGON
MÁR RÉGEN

SEMMID SINCSEN.
                                                        GY.A.

“Van  a  csoda...  Karácsony  csodája. 
Amire várunk. És ami teljesedik. De 
ez a csoda nem a színes szalagokkal 
átkötött  dobozokban  rejlik.  Nem  a 
feldíszített  zöld  fenyő  alatt  találod. 
Ezt a csodát másutt kell keresni, 
másutt lehet megtalálni. Ez a 
csoda  a  kedves  szavakban,  őszinte, 
szívből  jövő  kívánságokban,  szerető 
érzésben érkezik. És kell ennél 
nagyobb ajándék? A következő 
háromszázhatvanöt napban ezek 
kísérnek, ezek adnak erőt. Nem 
a csomagokban lapuló tárgyak, 
hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a 
karácsony csodája.”
   Csitáry-Hock Tamás

“De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,

De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.
                                 Ady Endre

Szent ünnep van, gyújtsd a 
lángot,

Dúdolj boldog dallamot, kívánj 
szívből szép világot,

Kívánj békés holnapot, lásd 
a mosolyokon át a gyönyörű 

csodát,
A szívek fénylő angyalát, égen 

földön várnak ránk.”
                                                       NOX

“Mikor felidézzük a régi 
karácsonyokat, rájövünk, hogy 
kis apróságok – nem a nagy 
csodák – adják a legbensőségesebb 
boldogságot.”
                                          Bob Hope

“A karácsony nem attól lesz tökéletes, 
hogy nincs porcica a szekrények 
mögött, tízféle sütit sütsz és halomban 
áll  a  fa  alatt  az  ajándék.  Nem  lesz 
jobb az ünnep attól, ha beleszakadsz a 
házimunkába, hogy aztán az ünnepek 
alatt  holtfáradt  legyél!  Sem  attól,  ha 
mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-
vásárolsz hetekig. A készülődés 
lehet az ünnep része. Lehet együtt 
készülődni és nem attól lesz tökéletes, 
hogy  minden  tökéletes,  hanem  attól, 
hogy együtt vagyunk.”
                         Vida Ágnes

“A Karácsony éppen azt hirdeti 
nekünk, hogy minden külső 
változásnak lelki feltételei is 
vannak,  s  belső  változás  nélkül 
igazi eredményt várni nem lehet. 
A  népek  lelkületében  kell  jobb 
igazságnak fakadnia ahhoz, hogy 
jobb világrend születhessék.”
          Makkai Sándor

“Lelkünkben gyujts pici 
gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s 
csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a 
reményt.”
                 Babits Mihály

“Az a nap az igazi karácsony, a 
nagy ajándékozás, a szeretet  napja, 
amikor magadhoz ölelheted a 
Kedvest.”
                                Csitáry-Hock Tamás

“Az ádventi várakozás hasonlít a 
megemlékezéshez, de valójában 
mindennél távolabb áll tőle. Valódi 
várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a 
szeretet mindennél valóságosabban 
vágyakozik  az  után,  akit  magához  ölel  és 
örök újszülöttként a karjai között tart.”
                                                      Pilinszky János

“A társadalom zöme számára 
a karácsony az a három nap az 
évben,  amikor  megpróbálnak  úgy 
tenni,  mintha  szeretnék  egymást. 
Én viszont úgy gondolom, hogy 
ha május ötödikén vagy február 
másodikán, vagy akár ma reggel 
két ember szívből, tisztelettel és 
szerelemmel  tud  egymáshoz  érni, 
amikor  kinyitják  a  szemüket  -  az 
azt jelenti, karácsony van.”
                                            Csernus Imre

“Szép Tündérország támad föl 
szívemben
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű 
igézet, 
Ilyenkor decemberben.”
                                 Juhász Gyula

Karácsonyi gondolatok
“Karácsonykor  az  ember  mindig 

hisz egy kissé a csodában, nemcsak 

te és én, hanem az egész világ, az 

emberiség,  amint  mondják,  hiszen 

ezért van az ünnep, mert nem lehet 

a csoda nélkül élni.”

                           Márai Sándor

“Kívánd, hogy mindaz, amit 
ma éjjel gondoltál,
ugyanúgy igaz legyen holnap 
s holnapután!
Kívánj igazi ünnepet, 
kívánj  igazabb  életet,  békés 
karácsonyt mindenkinek!”
                                    Piramis

KARÁCSONY

Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt a 

Mindenki karácsonya című
Karácsonyi koncertre 

2014. dec. 20-án, szombaton 17 órára 
a Korda Sándor Színházterembe.

Díszítsük fel közösen Túrkeve fenyőfáját 
a Korda Sándor Színházterem előtt! 

Hozzon mindenki magával egy 
karácsonyi díszt!
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A megváltozó téli időjárási viszonyok 
esetenként rendkívüli helyzet elé állítják 
a lakosokat. Figyeljünk egymásra! A 
Mezőtúri  Helyi  Védelmi  Bizottság  kéri 
az illetékességi területen élőket, hogy 
a téli időjárási viszonyok időszakában 
fordítsanak fokozott figyelmet 
embertársaikra, idős, egyedül élő 
rokonaikra, szomszédjukra.
A beteg, idős, egyedül élő személyek 
esetenként  arra  is  képtelenné  válhatnak, 
hogy lakásukban a megfelelő hőmérséklet 
biztosítása érdekében begyújtsanak. 
Mások  anyagi  lehetőségeik  miatt  lehet 
nem is tudnak megfelelő mennyiségű 
tüzelőanyag beszerzésére intézkedni.
A Mezőtúri HVB kéri a lakosságot, hogy 
a  figyelem  mellett  nyújtsanak  segítséget 
elesett,  arra  rászoruló  embertársainknak, 
illetve aki ilyen, bajba jutott, vagy 
veszélyeztetett személyről tud, erről 

értesítse azokat a szerveket, akik 
segítséget tudnak nyújtani az alábbi 
telefonszámokon:
Mezőtúr: 06/56/551-945 Nagy Kálmán 

hatósági irodavezető-helyettes
Túrkeve: 06/56/361-111 

Nagyné Bedő Ildikó osztályvezető 
(humánerőforrás osztály)

Kétpó:  06/56/333-294 Finta Adrienn 
kirendeltség-vezető 

Mezőhék:06/56/314-001, 
06/20/260-4156 

Fórizs Ágnes polgármester 
Mesterszállás:06/56/313-001, 

06/30/229-6956 
Kiss Gábor polgármester, 

06/30/380-8730 Kara István mezőőr
Amennyiben szükséges az egységes 
112 segélyhívó számon is lehetőség van 
bejelentést tenni. 
                           Szegő János, HVB titkár

Közeleg  az  év  vége,  s  ilyenkor  szinte 
kötelességszerűen számot vet az ember az 
elmúlt időszak tetteivel. Jóval és rosszal 
egyaránt. Mit sikerült megvalósítani a 
kitűzött  célok  halmazából,  s  mi  az,  ami 
az  el  nem  végzett  feladatok  tarsolyában 
maradt. Különösen igaz ez abban az 
esetben, amikor egy hosszabb időszak 
zárul  le.  Engedjék  meg  nekem  a  kedves 
Olvasók  e  néhány  személyes  mondatot, 
hisz’ jómagam négy évre tekintek vissza 
a  leltárkészítéskor.  2010  decembere  óta 
-  s  négy  év  kihagyással  azt  megelőzően 
is, 2002 és 2006 között - városunk 
havonta  megjelenő  lapjának  lehettem  a 
főszerkesztője.  Rendkívül  szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy ezáltal sok-sok 
jóemberrel kerülhettem kapcsolatba, akár 
úgy, hogy munkatársak lehettünk, akár úgy, 
hogy  sikerüket,  bánatukat  osztották  meg 
velem, s ezáltal Önökkel, az olvasókkal. 
2010-ig  8 oldalon jelent meg a Túrkeve 
Újság, azóta 16 oldalon igyekeztünk 
tájékoztatni Önöket a várost érintő 
eseményekről vagy szélesebb körben 
érdeklődésre számot tartó információkról. 
Önkormányzati lap lévén elsődlegesen 
az  önkormányzat  lakosokat  érintő  híreit, 
illetve civil szervezetek, valamint a 
rendőrség, tűzoltóság stb. információit 
osztottuk meg hasábjainkon. Jómagam 
igyekeztem  tükröt  tartani,  így  az  itt  élő 
emberek  véleménye,  kritikája  is  helyet 
kapott. Személyes meggyőződésem, hogy 

ez feltétlenül szükséges visszacsatolás 
a  város  vezetői  számára.  Nem  csak  az 
oldalszám mennyiségi növekedése, s 
ezáltal  a  tartalom  bővülése  jelentette  az 
elmúlt  négy  évben  történt  változást.  Ez 
idő  alatt  számos  fizetett  hirdetés  jelent 
meg  lapunkban,  egyre  szélesebb  körben 
éltek e lehetőséggel. Hosszú éveken 
át egy csöppnyi szobában dolgoztunk, 
ahol a körülöttünk tornyosuló kiszolgáló 
gépek  között  kerülgettük  egymást.  Mára 
ennek  az  áldatlan  állapotnak  vége,  pár 
hónappal  ezelőtt  a  szerkesztőség  méltó 
helyet kapott. Idő közben egy jótevő 
adománynak köszönhetően különböző 
bútorokkal, számítógépekkel gazdagodott 
a szerkesztőségi szoba. Köszönjük! 
Élhető  munkaterületté  nőtte  ki  magát  a 
szerkesztőség bázisa, ahol szándékaink 
szerint csak a jóra törekedtünk.
Az olvasókkal meglévő szoros kapcsolat 
indokolttá és érthetővé teszi a fejezet 
végén történő elköszönésem okát. Ezúton 
szeretném kifejezni hálámat a megtisztelő 
figyelemért, a véleménynyilvánításért, 
az olykor negatív kritikáért (hiszen 
ebből  tanul  az  ember)  és  a  bizalomért, 
amit megosztottak velem. Köszönöm 
munkatársaim türelmét, áldozatos 
munkáját, azokét is, akik ma már a 
messzi távolban dolgoznak, de segítettek, 
ha kellett! A közelgő ünnepekre meghitt 
békességet, szeretetet, megértést 
kívánok Önöknek, az új évre türelmet és 

Ha én rózsa volnék
Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer 
nyílnék,
Minden évben négyszer virágba borulnék,
Nyílnék a fiúnak nyílnék én a lánynak
Az igaz szerelemnek és az elmúlásnak.

Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék,
Akárhonnan jönne, bárkit beengednék,
Nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött,
Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.

Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék,
Hogy az egész világ láthatóvá váljék,
Megértő szemekkel átnéznének rajtam,
Akkor lennék boldog, ha 
mindent megmutattam.

Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék,
Minden áldott este fényben megfürödnék,
És ha egyszer rajtam lánckerék taposna,
Alattam a föld is sírva beomolna.

Ha én zászló volnék, sohasem lobognék,
Mindenféle szélnek haragosa lennék,
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének,
S nem lennék játéka mindenféle szélnek.

                             (Bródy János szövege)

a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2015. évi pályázati fordulójában beadott 
pályázatok elbírálásáról
Túrkeve  Város Önkormányzata 2014. 
november 20-án döntött a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálásáról.
A beadási határidőig 42 érvényes 
pályázat került benyújtásra, melyből 
35  „A”  típusú,  7  „B”  típusú  pályázat 
volt.  Valamennyi  pályázó  3000  Ft/  hó 
támogatásban részesült.
Az „A” típusú pályázók 10 hónapon át, 
a  „B”  típusú  pályázók  30  hónapon  át 
számíthatnak az ösztöndíjra.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat céljára - az előző évek 
„B”típusú pályázatainak kötelezettségeit 
is beszámítva - 1.305.000 Ft 
elkülönítéséről döntött, melynek forrása 
a 2015. évi költségvetés.
    Túrkeve Város Önkormányzata

bölcsességet! Minden jót!
               Molnár Magdolna, főszerkesztő

Véget ért egy fejezet…

FIGYELEMFELHÍVÁS Tájékoztató
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Mire  az  újság  az  ön  kezébe  kerül,  már 
advent  első  vasárnapján  is  túl  vagyunk. 
Advent a várakozás időszaka. Egyfajta 
várakozás lengi körül a polgármester és a 
képviselő-testület munkáját is.
Az elmúlt hetekben több olyan projekttel 
is intenzíven kellett foglalkoznom, 
melyek még az előző önkormányzati 
ciklusban indultak. Munkatársaimmal 
nap, mint nap tárgyalásokat folytattunk a 
szennyvíztisztító telep, az ivóvízminőség-
javító  projekt,  a  Petőfi  Sándor  Általános 
Iskola tornatermének felújítása, a 
szociális  szövetkezet  működése,  a  Start 
mintaprogram fenntartása és működtetése, 
a  szociális  bolt,  a  húsdaraboló  üzem  és 
a vágópont ügyében. Ezek mindegyike 
külön-külön  is  komoly  feladat  elé  állítja 
az  apparátust.  A  határidők  szorítanak,  a 
projektek előmenetele pedig nem csak 
a helyi kollégák munkabírásán múlik. 
A tárgyalások során az ésszerűség, 
egyszerűség, praktikum és célszerűség 
vezérel bennünket.
Az új szennyvíztisztító telep építése során 
megoldást kellett találnunk a megváltozott 
környezetvédelmi határértékek miatt 
felmerülő nehézségekre. A kivitelezővel, a 
tervezővel,  a  vízügyi  hatóság  vezetőjével 
és a közreműködő szervezet képviselőjével 
folytatott  megbeszélések  után  a  kormány 
képviselőit  is  megkerestük.  Jelenleg  úgy 
tűnik, hogy további jelentős pénzösszegre, 
közel  200  millió  forintra  van  szükség  a 
beruházáshoz.
A Petőfi Sándor Általános Iskola 
tornatermének vis maior keretből való 
helyreállítása is pénzügyi nehézségek 
miatt akadozott. Az önkormányzat részéről 
szerződésmódosítást kezdeményeztünk, 
amely a részkifizetések számát növeli, 
valamint tartalmaz egy határidő-módosítást 
is.  A kivitelező úgy nyilatkozott, hogy 
ez  a  két  intézkedés  biztosítja  azt,  hogy 
az  iskola  a  tanév  második  félévében  már 
használhassa a tornatermet.
Az ivóvízminőség-javító program lezárása 
is késedelmet szenved. A kivitelező 
önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a 
céldátumra vonatkozó feltételt. Emiatt 
a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa elfogadta, hogy a 
projekt zárásának határnapja december 30. 
legyen. Túrkevén a munkálatok nagy része 
elkészült, két mosatószem kialakítása van 
még hátra. A fejlesztés következtében 
a hálózatba betáplált ivóvíz minősége 
megfelel a szigorúbb normáknak is.
Az elmúlt egy hónap alatt a Start 
mintaprogramhoz  kapcsolódóan  öt  teljes 
körű ellenőrzés zajlott, ebből három 
kimondottan a vágópont helyzetét 

vizsgálta.
A külső vizsgálatokat megelőzően 
magam is felkértem egy bizottságot, 
hogy tegyen javaslatokat, melyek azok 
a feltétlen szükséges lépések, melyeket 
meg kell tennünk ahhoz, hogy ez az 
épület üzemeljen, és ne keletkezzen olyan 
visszafizetési kötelezettségünk, mellyel 
nem bírna a költségvetésünk. Erre a feltáró 
munkára Tóth Lajos, Török Róbert, Patkós 
Lajos  és  Magos  Vilmos  kapott  felkérést. 
Megállapításaik nyomán nyilvánvalóvá 
vált, hogy alapjaitól kezdve át kell 
gondolnunk a teljes programot. Felkértük 
dr.  Széphalmi  Éva  megyei  fő-állatorvost, 
tekintse meg a fennálló állapotot és 
tegyen  javaslatot.  Az  időközben  lezajló 
belügyminisztériumi és munkaügyi 
kirendeltségi ellenőrzések az eddigi 
felhasználást szabályszerűnek találták, 
de vágópontként való működéshez 
még nagyon sok tényező hiányzik. 
Legkevesebb 15 millió forintot kellene 
költenünk a hiányosságok pótlására és 
a nem elfogadható eszközök cseréjére. 
Ugyanakkor a későbbi gazdaságos 
működtetésre sem látunk esélyt. 
Valamennyi vizsgálat olyan szóbeli 
javaslattal zárult, hogy gondoljuk át a 
funkcióváltást.
Az épület jelenlegi készültségi fokán 
alkalmas lehet zöldségfeldolgozói 
tevékenység  befogadására.  A  támogatási 
összeg maradék részének ilyen célra 
való felhasználását kezdeményeztük, 
természetesen a szükséges előzetes 
számítások elvégzése után. A 
kezdeményezésünket a minisztérium is 
támogatja.
Az egész programot úgy méreteztük, hogy 
a saját igényeinket ki tudjuk elégíteni. 
Bekértem a konyhák éves nyersanyag-
felhasználásának kimutatását.  Ez alapján 
meghatároztuk a szükséges sertésállomány 
nagyságát,  takarmányigényét.  A  sertések 
hizlalásában a szociális szövetkezet 
közreműködését fogom kérni.  A vágást 
bérvágásban kívánjuk megrendelni, 

így  a  kieső  vágópont  nem  akadályozza 
a felhasználást. A daraboló-üzem 
méretezésével és engedélyezésével is 
vannak még gondok, többek között a 
nyílászárók  anyaga,  de  eszközök  hiánya 
is akadályozza a működési engedély 
megszerzését.
A növénytermesztésre épülő program 
kevesebb  nehézséggel  küzd.  A  jövő  évi 
közmunkaprogram részeként szeretnénk 
kielégíteni az intézményi konyhák 
zöldségszükségletének legnagyobb részét. 
A változtatási tervek között szerepel a 
fóliasátras termesztés alapterületének 
növelése, és a tevékenység áthelyezése 
a  strand  mögötti  területre.  A  termálvizes 
medencék  elhasznált  vize  30  C°  fölötti 
hőmérsékletű.  Ezt  a  maradék-hőt  fogjuk 
felhasználni a fóliasátrak fűtésére. 
Ehhez csőhálózatot, hőcserélőt, és más 
eszközöket kell telepítenünk. A fejlesztésre 
a pénzügyi  hátteret a Start mintaprogram 
nyújtja. A megtermelt javak feldolgozására 
a ma még vágópontként emlegetett épület 
adhat helyet. A konyhai előkészítés 
(mosás, válogatás, tisztítás, darabolás, 
csomagolás) mellett tartósítást is végeznek 
majd a munkatársaink. A savanyító 
részleg mellett befőzéssel is szeretnénk a 
termények felhasználási idejét kinyújtani.
A közmunkaprogram térkő-gyártásának 
eddigi tapasztalatai jók, a következő évben 
a gyártókapacitást és a termékskálát is 
bővítjük. Az új eszközök beszerzése után 
lehetőségünk lesz olyan betonidomok, 
árokburkoló elemek gyártására is, melyek 
a belvízprogramban használhatók fel.
Amint az talán érzékelhető, az adventi 
időszak nem csak a várakozást fogja 
jelenteni a munkatársaim számára. 
Köszönöm munkájukat, segítségüket! 
Mindenkinek áldott adventi időszakot 
és karácsonyt kívánok! A boldog új 
évért pedig együtt kell, hogy tegyünk, 
ehhez kívánok mindenkinek sok sikert és 
egészséget!
                         
            Vida Tamás, polgármester

Kedves Olvasó!

2014. november 26-án a mezőtúri Városházán szervezték meg a képviselők továbbképzését 
melyen a szomszéd település képviselői mellett a túrkevei városvezetők is részt vettek.
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Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, Ksenija Škrilec a Szlovén 
Köztársaság nagykövete, Mészáros 
László, az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület elnöke, valamint Szabó 
József, Szigetszentmiklós polgármestere 
november 21-én sajtótájékoztató 
keretében ismertette a Földművelésügyi 
Minisztérium Mézes reggeli 
elnevezésű programját, amelynek 
célja a hazai mézfogyasztás és az 
egészséges táplálkozás népszerűsítése. 
A sajtótájékoztatóval egy időben 
az ország 67 iskolájában kaptak 
ismeretterjesztéssel  egybekötött  mézes 
reggelit a gyerekek. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében egyetlen iskola, 
a Rákóczifalvi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola diákjai részesültek 
mézes reggeliben.                               fsz

A  2013.  évben  sikeresen  lebonyolított  „KRESZ-túra  Mezőtúrra”  elevezésű  KRESZ 
vetélkedő megismétlésére kerül sor, mely reményeink szerint ismét hasznos 
ismeretekkel gazdagítja a versenyzők, valamint a lakosság KRESZ tudását. A 
vetélkedőn,  a  tavalyi  évhez  hasonlóan  Mezőtúr-Túrkeve-Kétpó  települések  csapatai 
versenyeznek.  A  vetélkedőn  3x10  kérdéses  tesztlapok  kerülnek  kitöltésre  KRESZ, 
egészségügy és műszaki témakörökben. 
Az elméleti rész egy teszt kitöltését foglalja magában, míg a gyakorlati rész ügyességi 
feladatok végrehajtását jelenti.
A vetélkedő helyszíne és ideje: Mezőtúr Rendőrkapitányság, 2014.12.12-én 14.00 óra
A vetélkedőt Fekete Miklós r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Kapitányságvezető nyitja 
meg. Ezt követően kerül sor a tesztek kitöltésére, valamint a szünetekben Molnár Sándor 
helyi kresz oktató ismerteti a helyes megoldást, illetve ahhoz rövid magyarázatot fűz. A 
program végén eredményhirdetésre kerül sor.          
                    Baranyiné Fodor Zsuzsa r. szds.

A rendőrség új országos drog-
prevenciós programjában kiemelten 
számít a szülők együttműködésére. 
Az Országos Rendőr-főkapitányság 
2014 szeptemberében új országos 
drog-prevenciós programot hirdetett 
a fiatalok kábítószer-fogyasztásának 
visszaszorítása érdekében. A cél 
elérésében a rendőrség kiemelten 
számít a családtagok együttműködésére. 
A programban kijelölt rendőrségi 
összekötők közvetlen, személyes és 
interaktív módon - fogadóórákon, 
fórumokon, vagy akár elektronikus 
üzenetben,  vagy  telefonon  -  nyújtanak 
tájékoztatást  a  szülőknek  a  kábítószer-
fogyasztás veszélyeiről, büntetőjogi 
következményeiről. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében valamennyi 
rendőrkapitányságon kijelölték 
a program helyi közvetítőit, így 
megyénkben  hét  összekötő  tiszt  kezdte 
meg és folytatja ez irányú tevékenységét. 
A drog-prevenciós összekötők 
elérhetőségeiről, a fogadóórák és 
telefonos ügyelet rendjéről a rendőrség 
honlapján (http://www.police.hu/
hirek-es-informaciok/bunmegelozes/
d r o g p r e v e n c i o s - o s s z e k o t o k / j a s z -
nagykun-szolnok-megyei-rendor) és 
az érintett intézmények épületeiben 
kihelyezett tájékoztatókból 
értesülhetnek az érdeklődő családtagok.
        JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság

A parlament 128 igen és 30 nem szavazattal fogadta el a 2015-ös adótörvényeket.
A  végleges  verzióban  már  nincs  benne  az  internetadó,  azonban  még  így  is  számos 
adóemelést találunk. 

A jövő évi adócsomag legfontosabb elemei:

• A legnagyobb port a távközlési adó kiterjesztése kavarta, vagyis az internetadó. Ezt 
végül a kezdeti ragaszkodás után a kormány visszavonta. A költségvetésből így kieső 
25 milliárd forintos bevételi összeget várhatóan a tartalékokból pótolják ki. Változás, 
hogy megszűnik a társasági adó távközlési adóból történő levonásának lehetősége.
•  Változik  a  cafeteria  adózása.  Az  eredeti  módosítás  minden  béren  kívüli  juttatás 
adóterhelését emelte volna és a juttatás felső határa 450 ezer forintra csökken. Végül 
ezt a törvényalkotási bizottság megváltoztatta: éves 200 ezer forintig a béren kívüli 
juttatások közterhei nem változnak, a juttatás értékének 1,19-szerese után 16% szja-t 
és 14 % eho-t, összességében 35,7% közterhet kell fizetni. 200 ezer és 450 ezer forint 
között ez a 35,7 százalékos adóterhelés csak a SZÉP-kártyák esetében marad fent, más 
béren kívüli juttatások 51,17 százalékos közterhet viselnek (a juttatás értékének 1,19 
szerese után 16 % szja-t és 27% eho-t kell fizetni).
•  Változik  a  reklámadóról  szóló  törvény  is  több  ponton.  Ennek  egyik  lényeges 
eleme,  hogy  a  legfelső  40  százalékos  kulcs  50  százalékra  emelkedik  (ez  az  RTL-
nek fájhat leginkább). A másik módosítás, hogy a médiavállalkozások kiválthatják a 
nyilatkozattételi kötelezettségüket a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak adott bejelentéssel, 
illetve mentesülhetnek a reklámadó-fizetés alól a Google-tól és a Facebooktól 
megrendelt hirdetések.
• Jövőre vagyonarányos adót kell megfizessenek a befektetési alapok, viszont pénzügyi 
különadó már nem terheli őket. A magánszemélyek részére nyújtott portfólió-kezelés 
viszont nem lesz többé áfa mentes.
• A  házi  pálinkafőzés  esetén  egy  minimális,  jelképes  átalányadó  mérték  lép  életbe 
januártól.
• Megússzák a kézműves sörfőzdék és pálinkakészítők a 150 milliós jövedéki 
biztosítékot.
•  2015.  január  1-jétől  egy  új  termékkörrel,  az  ún.  alkoholos  italokkal  egészül  ki  a 
chipsadóról,  hivatalos  nevén  népegészségügyi  termékadóról  szóló  2011.  évi  CIIL 
törvény.
•  Az  általános  forgalmi  adózást  érinti,  hogy  2015.  január  1-jétől  27  százalékról  5 
százalékra csökken a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatok (szarvasmarha, 
juh és kecske) és vágott testek értékesítésére alkalmazandó áfa kulcs.
           /forrás: Pénzcentrum/

Elfogadták 
a jövő évi adótörvényeket

Szülőkkel 
karöltve

KRESZ-TÚRA

Mézes reggeli
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Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők 
nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetik 
járműveiket.  Ebben  az  évszakban  a  legtöbb  problémát  a  csúszós  út 
és  a  romló  látási  viszonyok  okozzák,  ezért  lényeges,  hogy  minden 
járművezető megfelelően felkészítse járművét - és természetesen saját 
magát - ezekre a körülményekre.
Mire figyeljünk, mint közlekedők?
A gépjárművek vezetőit érintően:
1. A járművek őszi-téli felkészítése időszerű. A gépjárműveket 
ajánlatos már október hónapban alaposan átnézni, megvizsgálva minden 
biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, 
a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Az őszi-téli 
közlekedés  kapcsán  ezek  mellett  a  gépkocsival  történő  közlekedés 
fontos  kelléke  lehet  a  jól  működő  ablaktörlő,  a  jégkaparó,  a  jégoldó 
spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.
2. Gyakori a szélvédő és az ablakok bepárásodása. Ezt ablaknyitással, 
megfelelő fűtéssel és száraz törlőruhák használatával együtt 
megszüntethetjük.
3. A köd, a szitáló eső, a nyálkás utak mindennapossá válnak. Szinte 
egész nap, de főleg éjszaka és a nappali órákban jellemző a fagypont 
körüli hőmérséklet. A száraz és vizes utak hirtelen válthatják egymást, 
mely különös óvatosságot és figyelmet kíván.
4. Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így kisebb 
a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén 
pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
5. Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is csökkenhet, 
szennyeződés, sár és vízpermet ugyancsak jelentősen ronthatja a 
fényerőt, ezért rendszeresen ellenőrizzük és tartsuk karban azokat.
6. A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik 
kifogástalan állapota. A megfelelően megválasztott téli autógumikkal 
vészfékezés  esetén  jelentősen  lerövidül  a  féktávolság,  mely  főleg  az 
autópályákon  nagy  sebességgel  való  közlekedés  esetén  akár  életet  is 
menthet. A téli gumik használata a csapadék kellő elvezetésével és a 
biztonságosabb úttartással a zord körülmények közötti egyenletes 
haladást biztosítja. Minden járműre csak olyan méretű gumiabroncsot 
szabad felszerelni, amilyet a járműgyártó cég meghatározott. A nyári 
gumi 7 C° fok alatt már nem teljesíti feladatát.
7. Utazást megelőzően tájékozódjunk, hogy az érintett, és a célállomás 
szerinti országban vezettek-e be olyan jellegű korlátozást, amely pl. a 
téli gumik, vagy éppen a hólánc kötelező használatára irányul. Ha igen, 
akkor a szükséges felszerelések nélkül ne induljunk útnak, mert ezek 
meglétét akár az adott ország területére való belépésnek is a feltételévé 
tehetik.
8. A lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztessük, mert 
az autó úttartását, a stabilitást, a fékút hosszát jelentősen befolyásolja. 
A fékhatást is méréssel kell ellenőrizni.
9.  A  pára,  a  köd  erősen  rontja  a  távolságbecslő  képességet,  ezért  a 
tárgyakat a valóságosnál távolibbnak látjuk.
10. Esős, latyakos időben, amikor a járda mellett széles sávban áll, vagy 
folyik a víz, nehéz az úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor jellemzően 
arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az autósnak számítania kell arra, 
hogy a járda szélén leszegett fejjel álló gyalogos a következő pillanatban 
az úttestre, a jármű elé kerülhet.
11. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az úttest mellett 
haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, 
iskolák, buszmegállók környékén.
12.  A kezdő járművezetőknek és azoknak, akik a tavaszi, nyári 
hónapokban tanultak vezetni, érdemes gyakorolni egy kicsit 
forgalommentes úton. Vezetéstechnikai pályákon azonban 
biztonságosabb  körülmények  között  tudnak  gyakorolni,  szakképzett 
oktatók segítségével.
13. Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb 
ruhadarabokra,  vontatókötélre,  fagymentesítő  zárolajozóra,  elegendő 
mennyiségű  élelmiszerre  és  italra  is.  Érdemes  tájékozódni  az  út-  és 
időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem 
érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha más közlekedési eszközzel 
(pl. vonattal) indulunk útnak.
14.  Az  országos  médián  kívül  érdemes  figyelemmel  kísérni  a  helyi 
sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül 
is  fontos  és  hasznos  információkat  szerezhetünk  a  közlekedéssel  és 

közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Gyalogosokat, kerékpárosokat érintően:
15.  A  kerékpárok  és  a  gyalogosok  is  sok  mindent  tehetnek  saját 
biztonságuk  érdekében.  Ha  pl.  fényvisszaverő  anyagokkal  felszerelt 
ruházattal  és  járművel  közlekednek,  észlelésüket  és  láthatóságukat 
a  sokszorosára  növelhetik.  Ez  különösen  szürkületben,  éjszaka  vagy 
korlátozott látási viszonyok mellett igaz.
16. A kivilágított területekről sötét zónákba érkezéskor a gépjárművezetők 
sokszor nem számolnak azzal, hogy a veszélyhelyzetek felbukkanására 
itt  is  lehet  számítani,  így  az  egyéb,  közúton  közlekedőket  nehezebb 
észlelik.  Folyamatosan  tájékozódjanak  elsősorban  az  úttesten  való 
áthaladáskor, irányváltoztatáskor.
17.  A gyalogosoknak a járdán, ahol nincsen járda a leállósávon, 
az  útpadkán  vagy  a  kerékpárúton,  ha  egyik  sincsen  vagy  gyalogos 
közlekedésre alkalmatlan, akkor az úttesten lakott területen belül 
lehetőleg a menetirány szerinti baloldalon, lakott területen kívül mindig 
a baloldalon a járműforgalommal szemben kell közlekedni.
18. Fokozottan kell figyelni az oldalszélre, hiszen a kerékpár könnyen 
felborulhat, ha pl. egy nagy sebességű gépjármű elhalad mellette, de 
az  évszakra  jellemző,  olykor  szeles  időjárás  miatt  jelentős  erősségű, 
hirtelen széllükésekre is számítani lehet.
19.  Sok  baleset  oka  a  szabálytalan  kanyarodás,  ezért  lényeges,  hogy 
a művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne 
feledkezzen meg az irányjelzésről sem.
A Rendőrség a fenti figyelemfelhívása keretében a következőről 
tájékoztatja a közlekedőket:
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 
2014. október 15-től december 15-ig meghirdette a „Látni és Látszani” 
elnevezésű kampányát, melynek elsődleges indoka, hogy a nyár 
befejeztével  az  időjárás  az  őszi,  majd  a  téli  évszaknak  megfelelően 
megváltozik, és ezzel együtt az út, - és látási viszonyok is romlanak, 
melyek sajnálatos módon a közlekedésbiztonságra is kedvezőtlen hatást 
gyakorolnak. 
A kampányban arra buzdítják a gépjárművezetőket, hogy éljenek 
a  felkínált  lehetőségekkel,  vagyis  vizsgáltassák  át  az  autójukat  és 
ellenőriztessék  a  látásukat,  mindezt  térítésmentesen.  A  kampányba 
szakszervizek és optikusok kerültek, és folyamatosan kerülnek 
bevonásra az ország különböző részein.
Az ellenőrzés során a szervizek térítésmentesen vizsgálják át az 
alábbiakat  a  gépjárművön  az  október  15-től  november  15-ig  tartó 
időszakban:
-  lámpák,  fényvisszaverő  elemek  működése,  a  lámpatestek  állapota, 
rögzítettsége,
- fényvetőegységek állapota,
- világítási tulajdonságok.
A vizsgálatokon megjelent gépjárművezető részére a szervizek külön 
a  kampányra  készített  tanúsítványt  és  a  tervek  szerint  a  szélvédőre 
kiragasztható matricát adnak át, mely igazolja, hogy a vizsgálaton részt 
vett  és  ott  a  járműve  megfelelt  a  jogszabályokban  előírtaknak.  Ezzel 
azt  a  hajlandóságot  kívánjuk  „igazolni”,  hogy  a  gépjárművezető  a 
megváltozott út,- és látási viszonyok melletti közlekedésre felkészült. 
A  szervizek  javasolni  fogják,  hogy  a  tanúsítványt  mindenki  tartsa 
magánál  a  gépjárművével  történő  közlekedése  során,  és  azt  a  közúti 
ellenőrzés alkalmával az intézkedő rendőrnek átadhatja. Mindez 
természetesen nem jelenti azt, hogy egy ezt követő közúti ellenőrzéskor 
a rendőr mindent rendben talál majd a jármű műszaki állapotát illetően. 
Ebből  kifolyólag  egy  szabályszegés  elkövetése  alól  nem  mentesíthet 
a tanúsítvány, de esetlegesen a szankció alkalmazása során a hatósági 
mérlegelés alapja lehet.
A  kampány  másik  eleme  a  gépjárművezetők  látásellenőrzése.  Ennek 
keretében a kezdeményezéshez kapcsolódó optikus szakember 
megállapítja, hogy szükség van-e a járművezető szemének korrekciós 
segítségre, megállapítja a dioptria mértékét és tanácsot ad a megfelelő 
szemüveg elkészítésével kapcsolatban is.
A Rendőrség a 2014. november 15. és december 15. közötti időszakban, 
a forgalomban résztvevő járművek, valamint az álló járművek 
kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten ellenőrzi.
Biztonságos közlekedést kíván
         
                                          a JNSZ Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

Előzzük meg a baleseteket
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FOGADÓÓRA
Vida Tamás, Túrkeve város polgármestere
 hétfői napokon 15 órától tart fogadóórát.

Előadóként kaptunk meghívást a Tempus Közalapítványtól  Budapestre, 2014. november 
5-ére      a  “Hogyan  legyünk  Európa  aktív  polgárai?”  címmel  Európa  a  polgárokért 
konferenciára.  Ez  alkalomból  megtudhattuk,  hogy  2007-2013  között  összesen  20.000 
pályázat érkezett Brüsszelbe egész Európából. Az említett 6 év alatt Magyarországon 
összesen  2134  sikeres  pályázat  volt.  Túrkeve  Város  Önkormányzata  2  alkalommal 
pályázott, 2011-ben és 2013-ban, és mindkettőt támogatásra méltónak találták 
Brüsszelben! A  számokat  hallván  külön  büszkék  voltunk  a  sikeres  pályázatainkra. A 
Tempus Közalapítvány kérésére Túrkeve Város Önkormányzata 2013-as a “Múlt- Jelen-
jövő” 205 éves város Túrkeve Város  napja és Testvérvárosi találkozó projektjét mutatta 
be  Nagyné  Bedő  Ildikó  osztályvezető.  Nagy  megtiszteltetés  volt  számunkra,  hogy  a 
program szervezői kiválasztották és érdemesnek találták a túrkevei programot arra, hogy 
egy országos konferencián a jó gyakorlatok között bemutatást kapjon. A programunk a 
Tempus Közalapítvány Disszeminációs füzetek című kiadványában is megjelenik.  
                   Nné B.I.

A Magyar Fesztivál Szövetség 
konferenciáján 2014. november 19-
én vette át Vida Tamás polgármester 
úr  Budapesten,  az  Akvárium  Klubban 
a Kevi Juhászfesztivál korábban már 
említett Kiváló minősítéséről szóló 
oklevelet.  2014-ben  3200  fesztivál  volt 
Magyarországon.  Ezek  közül  a  Magyar 
Fesztivál Szövetségnél 202 regisztrált 
fesztivál van. Összesen 102 rendelkezik 
minősítéssel. Lehet egy fesztivál 
minősített, jól minősített és kiválóan 
minősített.  Büszkék  vagyunk  rá,  hogy 
a legjobb értékelést, a kiváló minősítést 
sikerült megkapni a szakmai szervezettől 
a  2014.  május  17-18-án  megrendezésre 
került XVI. Kevi Juhászfesztivál 
alkalmával!
                                 Nagyné Bedő Ildikó

Kiváló minősítést kapott a 
Kevi Juhászfesztivál

Hogyan legyünk Európa 
aktív polgárai?

KÖZMEGHALLGATÁS
Túrkeve Város képviselő-testülete 2014. december 11-én 16.00 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart a Városháza Dr. Czihat Károly termében.
A közmeghallgatáson a helyi lakosok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a 

helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel és javaslatokat tehetnek.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt vár a képviselő-testület.

Lassan kezdi megszokni kisvárosunk 
lakossága is a Széchenyi és Rákóczi 
utcák kereszteződésében lévő közlekedési 
lámpákat. Térfigyelő kamera ide, térfigyelő 
kamera oda, bizony szép számban akadnak, 
akik nem alkalmazzák az óvodában belénk 
vésődött  szlogent:  ha  piros,  akkor  tilos! 
Legfőképp a gyalogosátkelőn látható egy-
egy  igencsak  sietős  ember,  aki  képtelen 
kivárni a zöld jelzést. Magam is gyakran 
járok  arra,  így  sokszor  hallom  zúgolódó, 
a lámpaváltásra váró embertársaim 
megjegyzéseit - bevallom, igazuk 
van  -,  amikor  a  lámpa  rossz  beállítására 
panaszkodnak. Tény, hogy túl nagy átfedés 
van a piros jelzés esetében, se a gyalogosok, 
se  az  autósok  nem  tudnak  elindulni.  A 
gyalogosok  zöld  jelzésének  ideje  viszont 
annyira minimális, hogy a fürgelábúaknak 
is  szaporán  kell  szedni  a  „virgácsaikat”, 
ha át is szeretnének érni a túloldalra. Bele 
se  merek  gondolni,  mit  csináljon  az  idős 
ember, vagy a mozgáskorlátozott kevi 
lakos. Sokan megkerestek kérésükkel, 
hogy  jelezzem  a  panaszt,  a  szakemberek 
oldják meg a problémát, tegyék életszerűvé 
az átkelés lehetőségét elegendő zöld jelzés 
biztosításával. Így talán kevesebben 
válnak  „renitenssé”,  hisz’  szabálytisztelő 
emberek  lévén  kényszerből  cselekszenek 
ily módon. Kérésüket tolmácsolom, bízva 
a kielégítő megoldásban.   MM

Ha piros, 
akkor tilos!

www.turkevetv.hu
turkevetelevizio@gmail.com
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Döntött a képviselő-testület az Idősek Otthona fejlesztéséről. Az Ecsegi u. 13. sz. 
alatti  ingatlanon  végrehajtandó  beruházás  tervezési  programja  megvalósításához 
kiválasztott Térforma Építési Iroda Bt. 172 m2-es épület tervezését végzi el: 6 db 
2 ágyas szoba, 1 db 1 ágyas szoba, összesen 7 db szoba: 13 fő, betegszoba: 1 db, 
közlekedő, előtér, társalgó, nemenként elkülönített vizesblokk, WC, akadálymentes 
WC, társalgó, látogatók fogadására szolgáló helyiség. A képviselő-testület hozzájárult 
ahhoz, hogy az előzetesen megkötött tervezői szerződésben szereplő engedélyezési 
terv szállítási határideje 2015. január 31-re módosuljon. Ezzel egyidejűleg a kiviteli 
terv  szállítási  határideje  a  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  módosul.  Az 
Építőipari  Költségvetési  Segédlet  alapján  számolva  a  tervezett  épület  hasznos 
alapterületére vetített fajlagos költség cca. nettó 180.000 Ft/m2.  A beruházás 
főösszege várhatóan 39 millió Ft körül alakul.
Módosította  a  képviselő-testület  a  város  2014.  évi  költségvetését.  A  módosítás 
keretében a központi támogatást, állami hozzájárulást érintő módosítások, valamint 
korábbi, a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések átvezetése történt 
meg, valamint elfogadta a képviselő-testület a város I-III. negyedévi gazdálkodási 
beszámolóját. 
Rendeletet alkotott a képviselő-testület a településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól. A rendelet alapján az önkormányzat 
a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során 
meghatározza: az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) 
tájékoztatásának módját és eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálásának, 
nyilvántartásának módját, az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának 
módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, az elfogadott koncepció, stratégia 
és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
Döntött a képviselő-testület a belterületi 620 hrsz-ú ingatlan – Idősek Otthona - I2 
építési  területi  övezetből  Vegyes  Településközponti  (Vt-2)  építési  övezetbe  való 
átsorolásáról. Erre az Idősek Otthona fejlesztése miatt volt szükség.
A Vágópont épülete két helyrajzi számon helyezkedik el, ezért e két telek összevonása 
vált szükségessé. Ez megtörtént, most az ennek bejegyzéséhez szükséges képviselő-
testületi hozzájárulást adta meg a képviselő-testület.
Döntött a képviselő-testület a Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal 
megszüntetéséről 2015. január 1-i hatállyal. 
Elfogadta a képviselő-testület a Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási 
megállapodásának 14. sz. módosítását. Erre egyrészt a két tagtelepülés 
polgármesterének személyében történt változás, másrészt az ÁFA levonási státuszt 
biztosító nyilatkozat megtétele miatt volt szükség. 
Elbírálta a képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatokat.  A  képviselők  valamennyi  pályázó  számára  biztosították  a 
támogatást, 2015. évben összesen 1.305.000 Ft összegben.
Döntöttek a képviselők az általános iskolai felvételi körzet kialakításának 
véleményezéséről. A képviselő-testület a település teljes közigazgatási területének 
kijelölését  javasolja  a  Petőfi  Sándor  Általános  Iskola  és  a  Kaszap  Nagy  István 
Református Általános Iskola vonatkozásában is.
A  képviselő-testület  680.000  Ft-ot  biztosított  a  HPV  elleni  védőoltásból  kimaradt 
leányok számára oltóanyag vásárlására az általános tartalékból.
A  képviselő-testület  az  aszfalt  vásárlási  előirányzat  maradványát,  1,8  millió  Ft-ot 
csoportosított át a városüzemeltetési gépek szükség szerinti javítására, valamint egy 
használt sószóró adapter megvásárlására.
Elfogadta a képviselő-testület a Helyi Fenntarthatósági Tervet, mely az új 
szennyvíztisztító telep projektje keretében történt vállalás. A terv alapja a 
Környezetvédelmi Program.
A  karácsonyi  díszkivilágításhoz  170.000  Ft-ot  biztosított  a  képviselő-testület  az 
általános tartalék terhére.
A  képviselő-testület Túrkeve Város  Polgárőr  Egyesületének  60.540  Ft  támogatást 
biztosított  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság 
5.  K.27.029/2014/4.  számú  ítélete  alapján  perköltség  és  illeték  megfizetéséhez  az 
általános tartalékalap terhére. 
Engedélyezte a képviselő-testület az óvodai maximális csoportlétszámtól való eltérést 
az általa fenntartott Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde három csoportjában.
Végül döntöttek a képviselők egy szakember lakás és egy szociális bérlakás bérleti 
jogviszonyának meghosszabbításáról.

                      Szászné dr. Pataki Marianna

Képviselő-testületi ülés
2014. november 20.

Megszavazta az Országgyűlés azt a 
törvénymódosítást, amely a jövő év elejétől 
automatikusan forintosítja a deviza, illetve 
devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-
szerződéseket. A nemzetgazdasági miniszter arra 
számít, hogy a több mint 400 ezer jelzálogalapú 
devizahiteles döntő többsége a forintosítás 
mellett dönt, így megszabadul a változó árfolyam 
kockázatától.
A képviselők 116 igen szavazattal, 38 nem 
ellenében és 1 tartózkodás mellett hagyták 
jóvá az egyes fogyasztói kölcsönszerződések 
devizanemének módosulásával és a 
kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések 
rendezéséről szóló törvényjavaslatot. A forintra 
átváltott  hitelek  referenciakamathoz,  a  három 
hónapos budapesti bankközi kamatlábhoz 
(BUBOR) kötött hitelek lesznek, vagyis nem fix 
kamatozásúak. A parlament határozata alapján a 
kamatfelár a hitelfelvételkor alkalmazott eredeti 
értékre változik vissza, amely azonban nem lehet 
kevesebb, mint 1 százalék, és nem haladhatja meg 
lakáscélú  fogyasztói  jelzálogkölcsön-szerződés 
esetén az 4,5 százalékot, nem lakáscélúnál 
pedig a 6,5 százalékot. Az átváltási árfolyamot 
a  június  16.  és  november  7.  közötti  jegybanki 
devizaárfolyam átlaga, vagy az MNB november 
7-én  jegyzett  hivatalos  devizaárfolyama  közül 
választják  ki  a  bankok  aszerint,  hogy  melyik 
kedvezőbb  az  adósoknak.  Ez  alapján  a  svájci 
frank  esetében  256,47  forintos,  az  eurónál 
308,97  forintos,  a  japán  jennél  pedig  2,163 
forintos árfolyammal számolhatnak az 
érintettek.  A  forintra  átváltás  a  tőketartozáson 
kívül  kiterjed  a  kamatra,  költségre  és  díjra  is. 
Az  érintett  adósok  négy  feltétellel  kérhetnek 
felmentést a forintosítás alól. Így tehetnek 
például azok, akiknek a szerződése 2020 végéig 
lejár, illetve akiknél a forintra váltás után 
esedékes induló kamat meghaladja az eredetileg 
számítható  kamatot.  Emellett  azok  is  kérhetik 
a forintosítás mellőzését, akiknek rendszeres 
jövedelme van a hitellel megegyező devizában, 
vagy  akik  a  jövedelemarányos  törlesztőrészlet-
mutató alapján jogosultak adott devizaalapú 
kölcsönt felvenni.
A most elfogadott változtatást beterjesztő 
Trócsányi László igazságügyi miniszter 
korábban  azt  mondta:  a  kabinet  betartja,  amit 
ígért: a devizahitelesek törlesztő részletei a 
bankok  elszámoltatásának  köszönhetően  25-30 
százalékkal  csökkennek.  Beszélt  arról  is,  hogy 
a közel piaci árfolyamon történő forintosításkor 
a kormány kezét az  Alkotmánybíróság (Ab) 
határozata és a Kúria jogegységi döntése is 
kötötte.  Ha  nem  ilyen  árfolyamon  javasolták 
volna a forintosítást, akkor fennállt volna a 
veszélye annak, hogy nemzetközi jogi fórumokon 
a magyar állam pert veszít a bankokkal szemben.
Varga  Mihály  nemzetgazdasági  miniszter  azzal 
számol, hogy a több mint 400 ezer jelzálogalapú 
devizahiteles döntő többsége a forintosítás 
mellett dönt, így megszabadul a változó árfolyam 
kockázatától. A jegybank júniusi adatai alapján 
az összes devizaalapú lakossági jelzáloghitel 
értékének mintegy 35 százaléka jár le öt éven be
lül.                                                                MTI

Megszavazták:  
indul a devizahitelek 

forintosítása
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Bodó Zita képviselte hazánkat a Münchenben 
rendezett NailArt világbajnokságon a 
közelmúltban. A  tehetséges  fiatal  hölgy  az 
előkelő ötödik helyen végzett kategóriájában 
a rangos versenyen.

A tehetség utat tör magának

– Bár szerettem volna dobogós helyen 
végezni, az ötödik helynek is nagyon örülök 
– válaszolt lapunk megkeresésére Zita, 
aki  elárulta:  ajándék  is  egyben  számára  a 
versenyeredmény, hiszen nemrég ünnepelte 
a  születésnapját.  A  Münchenben  hazánkat 
képviselő hölgy az elmúlt év novemberében 
lett magyar bajnok Flat, azaz síkbeli 
kategóriában.
– Ezúttal is ugyanebben a kategóriában 
indultam tizenhárom versenytársammal 
együtt Münchenben október 26-án 
-mondta Zita, aki azt is elárulta, hogy sok-
sok felkészülés előzte meg a versenyt. 
– Körülbelül fél éven át készültem a 
megmérettetésre.  A téma a  “Vintage 
style” volt, a húszastól hetvenes évekig 
tartó  időszak,  melyből  a  húszas-harmincas 
évekre  koncentráltam.  Bevallom  őszintén, 
hogy  korábban  még  soha  nem  hallottam 
erről  a  stílusirányzatról,  melyet  a  csipkék, 
gyöngyök és a rózsamotívumok jellemeznek 
leginkább. Ezért az alapos felkészülés 
érdekében interneten néztem utána a 
témának és kerestem képeket, mintákat. 
Mivel  a  modelljeinknek  is  mi  választjuk 
ki a sminket és a frizurát, bőven akadt 
tennivaló.  Szeretném  megköszönni  ezúttal 
is Pomázi-Hollósi Magdolnának a sok 
türelmet,  és  hogy  vállalta  a  modellkedést. 
Nem mindenki viselné ugyanis olyan 
türelmesen a hosszú próbákat, mint ő és azt, 
hogy órákig mozdulatlanul kell ülnie. Külön 
köszönet Sándor Icának, aki kiváló frizurát 
és sminket varázsolt modellem számára 
a versenyre. Remek munkát végzett, a 
modellem szinte felismerhetetlen volt a 
versenyen – hangsúlyozta. 
A verseny előtt Zita elkészítette, ahogyan ő 

mondja a „prototípust”, vagyis a körmöt. Ezt 
követően lemérték, hogy egy-egy motívum 
elkészítése  mennyi  ideig  tart. A  versenyen 
ugyanis három órát kaptak a mestermű 
elkészítéséhez. 
– Ennyi idő elteltével le kell tenni az ecsetet, 
akár  elkészültünk,  akár  nem  –  számolt  be 
a  szigorú  versenyszabályokról  Zita.  –  Ez 
alkalommal a modellem körmét már három 
nappal a verseny előtt megépítettem. Mindez 
azért  lehetett  kényelmetlen  számára,  mert 
hét centiméteres körmökről van szó, melyet 
csak a versenyt követő napon szedtünk le. 
Azokkal aludni vagy étkezni nem egyszerű 
feladat, bár egy idő után meg lehet szokni – 
jegyezte meg.
Zita a jobb kéz körmeire két, teadélutánon 
résztvevő női alakot festett, akik 
rózsamotívumos kanapén ültek vintage 
stílusú  csészékből  kortyolgatva  a  teát.  A 
másik kéz körmein egy férfi kísért egy női 
alakot, háttérben a Big-Ben-nel az antikolt 
hatás kedvéért.

– Számomra a legnehezebb feladatot az 
emberi alakok ábrázolása okozta – számolt 
be Zita. – Bevallom, a verseny elején nagyon 
izgultam  és  remegett  a  kezem,  de  aztán 
sikerült csak a feladatra koncentrálnom. 
A  teljesebb  összhatás  kedvéért  még  itthon 
készítettem kézdíszeket és gyűrűket is 
porcelánból – árulta el.
Zitának azonban nem ez volt az első 
versenye és győzelme sem. Barátnői 
hívták  fel  a  figyelmét,  hogy  indulhatna  a 
megméretéseken. Több  próbatételen  indult 
már, melyek közül rögtön az elsőn második 
helyezést ért el. Ez fellelkesítette, ezt 
követően  kapott  kedvet  a  versenyzéshez. 
Országos  második  és  harmadik  helyezése 
több is van. A tavalyi nyíregyházi 
nemzetközi  versenyen,  a  Szabolcs  Kupán, 
nemzetközi verseny és szafari témában első 
lett, majd megnyerte a magyar bajnokságot.
– Az álmom volt kijutni a világbajnokságra 
és  nagyon  örülök,  hogy  sikerült  –  számolt 
be  Zita.  –  Most  egy  időre  abbahagyom  a 
versenyzést,  szeretnék  egy  kicsit  pihenni. 
Bár  így,  hogy  közeledik  a  karácsony,  az 
ünnep megihletett és biztosan készítek 
majd  a  barátoknak,  ismerősöknek  egy-két 
körmöt, melyen karácsonyi motívumok 
lesznek – mosolygott.

        /Békési Brigitta cikkét osztottuk meg./

A Korda Vince Táncművészeti, 
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú 
Művészeti  Iskola  táncosai  számos  helyen 
mutatkoztak be az elmúlt hónapokban is. A 
túrkevei tanszak növendékei október végén 
az Idősek Napján, valamint november elején 
a Szociális Munka Napján kápráztatták el a 
kedves közönséget. A kisújszállási tanszak 
tanulói pedig versenyen bizonyítottak. 
2014.  november  8-án  az  Életfa  Országos 
Egészségmegőrző Program keretein 
belül megrendezett „Érezd a ritmust!” 
elnevezésű táncversenyen, bécsi keringő 
formációjukkal arany minősítést értek el!  
A formáció tagjai:
Tóth János & Simon Laura, Varga Richárd 
&  Sipos  Nikolett,  Varga  Szabolcs  &  Kota 
Alexandra, Varga Tamás & Simon Réka.
Tamás és Réka ezen a versenyen, 
Samba kűrjükkel egy ezüstminősítést is 
bezsebeltek. Felkészítőjük: Kézsmárki 
János. Gratulálunk, és további szép 
sikereket kívánunk! 
A kedves olvasóknak Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván a 
művészeti  iskola  valamennyi  dolgozója  és 
diákja!       
                                           Kézsmárki János

Táncos sikerek

A Rákbetegek Országos Szervezetének 
„Együtt könnyebb” klubja 2014. 
november  közepén  kistérségi  rendezvényt 
bonyolított le Túrkevén, köszönhetően 
egy nyertes  pályázatnak.  A célok  között 
szerepelt a baráti légkör elmélyítése, 
a valós és megélt élményekre épített 
segítségnyújtás mindazoknak, akik 
erre leginkább rászorulnak. Békességet 
nyújtani mindazoknak, akik gondjaikkal 
a szervezethez fordulnak. Szeretnék 
elérni,  hogy  stabilizálódjanak  az  eddigi  jó 
kapcsolatok, a tagok száma növekedjen 
a  klubon  belül,  s  tartalmassá  tegyék  azon 
emberek  életét,  akik  ezzel  a  problémával 
küzdenek. Ez összefogással, rendszeres 
közösségi élettel érhető el.  A regionális 
találkozón a „Minden rákbeteg a legjobbat 
érdemli” gondolatra épültek az előadások, a 
beszélgetések. Az előadók között szerepelt 
James  Eliason  professzor,  onkológus,  aki 
kutatási  eredményeiről  tartott  tájékoztatót. 
Jelen volt Kristóf Péter, a térség betegjogi 
képviselője, Csányi Richárdné, a Mezőtúri 
EFI  képviseletében,  aki  a  lelki  egészség 
fontosságát hangsúlyozta, ill. a hoszpisz 
szolgálat lehetőségeiről beszélt. A 
rendezvény  szervezése  során  15  új  taggal 
bővült az „Együtt könnyebb” daganatos 
klub létszáma. A jó hangulatú rendezvényen 
emléklapokat  adtak  át  a  résztvevőknek  a 
megalakulás 5. évfordulójára emlékezve. 
        fsz

Együtt könnyebb

FOTÓ: Csabai István
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AHOL AZ UTAK

Ahol az utak
összeérnek,

ott várlak én.
A végtelen vizek,

a szikrázó ég,
tavaszi szelek,
a volt és a lesz,

mind itt vannak velem.
Az együtt töltött évek.

Ahol az utak összeérnek,
ott várlak én,
mert hozzád

mindig elértem,
s hozzám mindig elérsz.

                                                       Gy.A.

Nagyon fáj… A gyászoló család

IN MEMORIAM

KISS SÁNDOR
1945. JANUÁR 1.  

2014. AUGUSZTUS 20.

Örömteli  kötelességünknek  teszünk  eleget,  amikor  ismét  szépkorúakat 
köszönthetünk városunkban. 

Szeptember  3-án  ünnepelte  95.  születésnapját  Szabó  Pálné,  Kelemen 
Margit  néni.  Csontos  Lajos  bácsi  pedig  90  szál  gyertyát  fújhatott  el 
a  születésnapi  tortáján.  Nagyon  jó  egészséget,  hosszú  boldog  éveket 
kívánunk nekik! 

Boldog születésnapot!

Az  egykori  Fiúiskola  1959-ben  végzett  tanulói  október  végén  a  Keve  Étteremben 
tartotta 55 éves osztálytalálkozóját. A szívélyes osztályfőnöki órát Kosznáné Ducza 
Katalin vezette. Nagy érdeklődéssel hallgattuk volt osztálytársaink beszámolóit eddigi 
életútjukról. Szomorúan vettük tudomásul, hogy Perényi Bálint tanár úr fontos családi 
elfoglaltsága miatt nem tud velünk ünnepelni, de igazoltnak tekintjük távolmaradását. 
Sajnos  betegségek  és  elhalálozások  miatt  csak  tízen  voltunk  jelen.  Ezt  követően 
kötetlen beszélgetések zajlottak, melynek során nagyon jól éreztük magunkat. Ehhez 
persze  hozzájárult  az  étterem  dolgozói  által  feltálalt  ízletes  vacsora  is.  Nagyon 
szeretnénk, ha a következő találkozót hasonló körülmények között tarthatnánk meg! 
Az osztálytalálkozón készült fotón a következő személyek láthatók:
Álló sor: Dinnyés Istvánné, Kovács Sándorné, Luka Lajosné, Kovács Sándor, Mihály 
Gyula,  Kiss  Kálmán,  Sallai  Lászlóné,  Forgács  György,  Szabó  Andrásné,  Ferenc 
Józsefné.
Ülő sor: Dinnyés István, Luka Lajos, Pápai Károly, Kosznáné Ducza Katalin, Sallai 
László, Szabó András, Ferenc József.         Sallai László

55 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 
Bölcsőde  felajánlást  kapott  Tóth  Lajos 
képviselő úrtól (egy havi képviselői 
tiszteletdíját), melyet a bölcsődei 
csoport  játék  konyhabútor  vásárlására 
fordított. Ezzel megújult a bölcsőde 
berendezése. A  gyerekek  és  a  kollégák 
nevében köszönjük a felajánlást.

Túrkeve  Város  Önkormányzata  25.000 
Ft-tal  támogatta  a  Túrkevei  Széchenyi 
Úti Óvodáért Alapítványt. A felajánlott 
összeget sportszerek vásárlására 
fordítottuk, melyet ezúton szeretnénk 
megköszönni  a  gyerekek  és  a  kollégák 
nevében. 

             Finta Zoltánné, intézményvezető

Köszönet
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A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Pályázatát idén harmadik 
alkalommal hirdeti meghárom témakörben, minden korcsoport számára 
fő partnerével, a Néprajzi Múzeummal és főbb társkiíró partnereivel, 
a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi 
Intézetével,  Történettudományi  Intézetével,  az  ELTE  BTK  Néprajzi 
Intézettel,  a  SZTE  Néprajz  és  Kulturális  Antropológia  tanszékével, 
a Honismereti Szövetséggel és AMagyar Kézművességért 
Alapítvánnyalközösen. 
A hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, 
gyűjtésével, feldolgozásával pályázhatnak magyarországiak és határon 
túliak, önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és 
gyermekek egyénileg és csoportosan.
A megpályázható témakörök
Idén elsősorban két témacsoportban várjuk a pályaműveket. Lehetőség 
van azonban szabadon választott néprajzi gyűjtési témában is 
pályaművet benyújtani, az alábbiak szerint:
1. Kiemelt témakör:  Kézművesek, iparosok, tárgyalkotás
2. Emlékezünk 
3.  Szabadon  választott  (Néprajz  a  köznevelésünkben;  Helyi  értékek 
és kulturális örökségünk; Táplálkozás és családi élet; Népzene, 
népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok; Szokások, hiedelmek, 
vallásosság; Közösségek régen és ma; Népköltészet)
A  kiemelt  témakör,  a  “Kézművesek,  iparosok,  tárgyalkotás”  legfőbb 
szempontjai és altémái:
Tárgykultúránk, eredeti és átértelmezett tárgyak, kézművesek és 
közösségeik bemutatását várjuk: mesterség-leírásokat, települések 
iparosainak, kézműveseinek archív fotó anyagát éppúgy, mint a működő 
műhelyek jelenkori árukészletének, profiljának és ügyfélkörének, 
oktatási-vásározási tevékenységének feltérképezését, kortárs jelenségek 
dokumentálását, valamint tárgyi kultúránk turizmusra gyakorolt hatása 
helyi példáinak leírását. Altémák:
1.)A kézműves tudás és átörökítése. Nyersanyagismeret, technológiai 
tudás (bevezetés az alapfogásokba), újrahasznosítás, selejt, 
szakszókincs, üzletvezetési ismeretek, viselkedéskultúra.
2.)A kézművesség, a kisipar és a kereskedelem.  A vásárlókör, a 
termékek, termékkörök, a vásárlóhoz jutás, régi és új marketing 
eszközök, reklámfogások.
3.)Iparosok  a  helyi  társadalomban  (a  20.  század  elejétől  napjainkig). 
Szívességek,  viszonosságok,  társadalmi  munka  az  iparosok  körében. 
Társadalmi megítélés, presztízs, mesterekről szóló történetek, 
anekdoták. 
4.)Egy konkrét közösség, falu kézműves hagyományának a bemutatása.
5.)Egy család kézműves tárgykészlete (saját készítésű és vásárolt 
tárgyak, eszközök) Keletkezésük, történetük, funkcióik változásai.
6.)Egy-egy mester életútjának, mesterségbeli gyakorlatának, 
tapasztalatainak felgyűjtése és bemutatása, leírása.
7.)Kihalóban lévő mesterségek utolsó képviselőinek a felkutatása, 
mesterségbeli gyakorlatának, tapasztalatainak felgyűjtése, bemutatása, 
részletes dokumentálása.
8.)Egy  hagyományos  kézműves  (textil,  kerámia,  bőr,  fém  és  egyéb 
anyagból  készülő)  tárgy  „felfedezése”,  részletes  leírása  (nyersanyag, 
technológia, szakszókincs).
9.)Egy felfedezett (gyűjtött) hagyományos kézműves tárgy 
újratervezése, elkészítése az alkotási folyamat megújításának igényével 
és a termék piacra juttatása (pl. reklám, eladás, csomagolás).
Az “Emlékezünk” témacsoport legfőbb szempontjai:
Az emlékezés nem csak felidézi, hanem magyarázza is a múltat, a jelent 
a  múlt  folytatásaként  fogadtatja  el,  emlékeinkből  erőt  meríthetünk, 
építkezhetünk. 
Várjuk  a  személyes,  a  családi  vagy  egy  kisebb  közösség,  település 
fontos eseményeit megörökítő visszaemlékezéseket. Pályázni lehet 
annak  bemutatásával  is,  hogy  egy  közösség,  egy  település  miként 
őrzött meg egy nevezetes esetet (helynevekben, falukrónikákban, 
emléktáblán, emlékművel, helyi megemlékezésekkel, ünnepségekkel) 
az emlékezetében. 
A pályamű lehet akár a saját életút, vagy azon belül egy kiemelt, fontos 
életszakasz felidézése, leírása (önéletírás) vagy az élmények egykorú 
rögzítése (napló), de lehet mások visszaemlékezéseinek (életútinterjú) 
lejegyzése, illetve ezek elemzése, feldolgozása. 
A visszaemlékezések szólhatnak akár a mindennapokról, akár a nagy 
történelmi sorsfordulók (háborúk, kitelepítések, kollektivizálás, 1956) 
helyi megnyilvánulásairól, történéseiről. 
Várjuk egykori II. világháborús katonák, hadifoglyok, munka- és 
internálótáborok  túlélőinek  visszaemlékezéseit,  illetve  velük  készült 
interjúkat.  (Érdemes  a  személyes  élmények,  benyomások,  a  fogság 
mindennapjainak – tevékenységek, időbeosztás, kapcsolattartás a 
külvilággal – rögzítése mellett a sorstársakkal való kapcsolatokra 
rákérdezni  –  barátságok,  ellenségeskedések,  a  fogva  tartókkal  való 
viszony  –,  fontos  a  hazaérkezés,  a  visszailleszkedés  nehézségeinek 
bemutatása),  milyen  hatással  volt  az  átélt  trauma  a  mesélő  további 

életére.  Az  élettörténeteken  túl  a  témához  kapcsolódva  gyűjthetők 
frontlevelek, naplók, anekdoták, mondák, katonadalok, egyéb verses és 
prózai alkotások.
Ugyancsak  izgalmas  lehet  még  fellelhető  tárgyi  emlékek:  a  fronton 
és  a  hadifogság  alatt  készített  tárgyak,  rajzok,  festmények,  esetleg 
fényképek összegyűjtése és a tárgyakhoz fűződő történetek rögzítése. 
Pályázni  lehet  ugyancsak  az  I.  és  II.  világháború  köztéri  emlékeinek 
(szobrok, emlékművek, emlékoszlopok és -táblák) születésének, 
a hozzájuk fűződő helyi történeteknek, véleményeknek az 
összegyűjtésével.
Szívesen látjuk az elmúlt évtizedek, vagy akár évszázad katonaéletére, 
katonai hagyományaira, szokásaira való visszaemlékezéseket is. 
A pályaművet gazdagítja a visszaemlékezésekhez kapcsolódó 
esetleges kéziratos anyagok, levelek, iratok, fényképek, rajzok, tárgyak 
bemutatása. 
A Tradíció Pályázat célcsoportjai és a benyújtás feltételei 
Pályázhatnak műkedvelőés szakmabeli gyűjtők az alábbiak szerint:
Műkedvelő,önkéntesen gyűjtő magánszemélyek, közművelődési 
szakemberek,magángyűjtők, a honismereti és helytörténeti hagyomány 
egyéni gyűjtői és csoportos gyűjtői, továbbá kézművesek, népzenészek, 
néptáncosok, népdalénekesek, népi hangszer készítők, a Népművészet 
Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei, pedagógusok és diákok. 
A nem-néprajz szakos képzésben íródott, de néprajzi témájú 
dolgozatokat  is  fogadjuk,  ha  azok  korábban  még  nem  részesültek 
néprajz szakmai értékelésben. 
Pályázhatnak szakmabeliek, azaz a gyűjtést önkéntesen végző okleveles 
néprajzkutatók,  eredeti  és  lektorálatlan  forrásközléssel,  vagy  eredeti 
gyűjtött forrásokon alapuló publikálatlan kutatással.  A szakmabeli 
pályázók  esetén  kizárólag  szakmai  lektorálásban  a  benyújtás  napjáig 
nem részesült munkákat (könyv, tanulmány, cikk) és néprajzos 
szakemberek által még nem lektorált forráskiadást, gyűjtést, anyagot, 
pályamunkát fogadunk el. 
Nem pályázhat OTKA pályázaton szereplő munka, OTDK munka és/
vagy néprajz szakon bírált és megvédett szakdolgozat! Nem pályázhat 
szakmailag  lektorált  és  lektorálással  publikált  anyag  sem.  Szakmai 
lektorálásnak  minősül  a  szakdolgozati  bírálat  is!  (A  pályázatot  nem 
küldünk vissza és nem őrizünk meg.)
Szempontok a pályaművek elkészítéséhez
 A benyújtható pályaművek típusai: 
1. EREDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK KÖZLÉSE - Minél gazdagabb 
gyűjtési dokumentáció készítése, a gyűjtött anyag alapos bemutatása és 
gyűjtött anyag részletes közlése (hangzó, szöveges, képi).
2. REDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK, 
ESETLEG A FORRÁSOKON ALAPULÓ KUTATÁSSAL - 
Szakmabelieknek  ajánlott.  Az  eredeti  saját  (hangzó,  szöveges,  képi) 
gyűjtésre feldolgozás épül, a pályázó a részletesen bemutatott anyagot 
szaktudományos igénnyel is elemzi. 
A pályamunkák értékelése és a díjazás elvei:
Az  értékelő  bizottság  mindenekelőtt  az  eredeti  gyűjtések  (1.  típus) 
benyújtására ösztönzi a gyűjtőket. A pályaművek értékelésére 
vonatkozó részleteket az MNT szakmai közössége társkiíróival közösen 
dolgozza  ki  és  a  szakmai  bíráló  bizottság  értékel.  A  néprajzi  tudást 
pályamunkáikkal  gazdagítók  legjobb  pályaműveit  a  szakmai  zsűri  az 
MNT lehetőségeihez mérten díjakkal ismeri el. A zsűrizés alapelvei a 
következők: 
Minősítési kategóriák:
1. Etnológiai Archívumbabefogadott minősítés. A zsűri által 
“befogadott” minősítésű pályaművek mindegyikét a Néprajzi Múzeum 
Etnológia Adattárában  helyezzük  el  és  ettől  fogva  a  pályamű  a  jövő 
kutatóinak szabadon áll rendelkezésére és kutathatóvá válik. 
2.  Díjazott  minősítés.  Az  etnológiai  adattári  elhelyezésen  túlmenőn 
a  zsűri  magasabb  minősítésével  is  ellátja  a  kimagasló  teljesítményt 
(figyelemre méltó - megfelelő - jó -nagyon jó - kiváló), kategóriánként 
több  díjazott  van. A  zsűri  az  értékelési  kategóriákat  korcsoportok  és 
pályamű  típusok  szerint  állítja  fel,  döntését  az  eredményhirdetéskor 
hozza nyilvánosságra, lehetőségei szerint jutalmazza.
Formai kritériumok
Terjedelem. Minimum feltétel van, maximum feltétel nincs. Az eredeti 
gyűjtés  egyszerű  közlése  esetén,  a  szöveges  (szkennelt),  filmes  vagy 
hangzó anyagokat kérjük egy minimum 3-5 oldalas szöveges bemutatás 
(Bevezető)  kíséretében  benyújtani. A  szöveges  bemutatásban  minden 
olyan  és  a  pályázatban  szereplő  anyagra  vonatkozó  adatot  kérünk 
megadni, melyre a gyűjtő szert tett a gyűjtés során, pl. név, helyszín, 
technika, méretek, és/vagy a pályázat tárgyát szorosan magyarázó és 
alapvető  jellemzők,  amelyek  nélkül  a  forrás  értelmezhetetlen,  vagy 
csak nehezen értelmezhető. Az anyagot értelmezőBevezetőt követően 
helyezzük  el  ez  esetben  a  fotókat,  filmeket  és  másolt  (szkennelt) 
lapokat, magát a pályázati dokumentációt. 
Szöveg formai jellemzői: 12-es betűméret, New Times Roman 
betűtípus, másfeles sortávolság, jól olvasható és áttekinthetően tagolt 
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt  olvasóink,  az  elmúlt  időszakban  a  fakivágások  és  gallyazások 
adtak jelentős munkát számunkra. Egyre több bejelentés érkezik a lakosság 
részéről, és kérik a segítségünket nagyobb fák gallyazásában, mivel több 
helyen belenőnek a felső vezetékekbe, mint például villany, tv, telefon, 
és bizony aggodalomra adhat okot egy nagyobb vihar esetében. A Deák 
Ferenc  úton  végeztünk  gallyazást,  a  Kincses  Kertben,  a  Kaszap  Nagy 
István úton, a Rákóczi úton, Kinizsi úton, Kossuth úton, a László király 
utcában, a Kupa Árpád utcában. Október 28-án a Sebestyén Kft. területén 
végeztünk vízszivattyúzást, mivel a nagymennyiségű csapadékvíz 
akadályozta az ott folyó építési munkálatokat. November 5-én és 
7-én  Túrkeddre  szállítottunk  vizet,  ahol  jelenleg  épül  egy  csónakház. 
November 8-án tartottuk meg a Tűzoltóbálunkat, ami sikeresen zárult, 
ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatóinknak, a vendégeinknek a 
támogatásukat, jelenlétüket.  November 11-én laktanyánk adott helyet egy 
kisgépkezelői vizsgának, ahol a helyi tűzoltókon kívül érkeztek vizsgázók 
Törökszentmiklósról,  Mezőtúrról  és  Kunszentmártonból  is.  A  sikeres 
vizsgához ezúton is gratulálok valamennyi kollegámnak. November 14-
én egységünk a strandfürdő épületének homlokzatán lévő üvegfelületeket 
takarította  meg.  November  19-én  a  Mátyás  király  utcában  a  villamos 
vezetékekre  szakadt  és  a  gyalogos  forgalmat  veszélyeztető  faágakat 
távolítottuk el, a munkálatokban közreműködtek az Eon szakemberei is. 
November  21-én  a  településünkön  létesített  tűzivíz  tározók  időszakos 
felülvizsgálatát  végezte  egységünk.  Majd  a  késő  délutáni  órákban  az 
egység a Kuncsorbai útra vonult, ahol egy személygépkocsi az árokba 
csúszott. A  járművet  az  árokból  kivontattuk,  az  eset  kapcsán  személyi 
sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. November 22-én a 
rendőrség kérésére az esti órákban az Új útról az ott kivágott, és lefoglalt 
fát szállítottuk be a laktanya udvarára.

Fűtési szezon – óvatosságra intünk minden lakost! 
A szénmonoxid-mérgezés megelőzésére, valamint a tüzelő- és 
fűtőberendezések  karbantartására  hívnám  fel  a  lakosság  figyelmét  a 
fűtési szezon miatt. A „csendes gyilkosként” is emlegetett szén-monoxid 
szervezetre gyakorolt hatása könnyen összetéveszthető egyéb betegségek 
tüneteivel. Szédüléssel, hányingerrel és fáradtsággal jár, de halálos 
kimenetelű is lehet. Aki a mérgezés tüneteit észleli, azonnal hagyja el az 
érintett területet, menjen friss levegőre, és hívja a tűzoltókat.   

Kéménytüzek és kátrányosodás
Az utóbbi években – visszatérve a hagyományos szén-, fatüzelésre egyre 
gyakrabban találkozunk a kémények kátrányosodásával, kéménytüzekkel.
Néhány tüzelési tanácsot fogadjanak el jobbító szándékkal! Ahhoz, hogy 
tüzet gyújthassunk gyúlékony anyagra, gyulladási hőmérsékletre és 
oxigénre – továbbiakban levegőre – van szükség. A tüzelőberendezésben 
begyújtás  után  jelen  van  a  tüzelő  anyag,  melyhez  a  szükséges  levegőt 
biztosítani kell. Ezt a célt szolgálja a tüzelőberendezésen található 
alsó  ajtó,  csappantyú,  stb.  Gyakorlati  tapasztalat  az,  hogy  a  gyakori 
tüzelőanyag pótlás elkerülése miatt a hő termelő berendezés tűzterét – úgy 
mondva – jól megrakják, a tüzelőanyag begyúlása után a levegőbeáramló-
szerkezetet  elzárják,  mondván  ne  égjen  le  hamar,  vagy  ne  fűtse  túl  a 
rendszert. Ezzel kezdetét veszi az úgynevezett kátrányosodás. A levegő 
hiánya  miatt  az  égés  nem  tökéletes,  a  tüzelőanyag  nem  tud  elégni. A 
füstgáz hőmérséklete nagymértékben csökken, ezáltal a kémény üzemi 
hőmérséklete is csökken, azaz lehűl, a lehűlt kéményben a lehűlt füstgáz 
a  kémény  oldalára  lecsapódik.  A  tökéletlen  égés  miatt  el  nem  égett 
tüzelőanyagból  korom  és  kátrány  rakódik  le  a  kéménytest  felületére. 
Nagyobb  hideg  esetén,  amikor  fokozott  fűtést  kell  alkalmazni  /nem 
zárjuk el a levegőnyílást/ a nagyobb hőhatástól a füstcső betorkollásánál 
keletkezett hő miatt a lerakódott kátrány meggyullad, ami tovább égve 
kéménytűzhöz vezet.
A begyulladt kéményt házilag ne kezdjük el oltani! Minden esetben hívja 
a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó 
számon!

Elérhetőségeink:
Személyesen: Túrkeve Táncsics. M. út 1-3.

Telefonon: 0-24 óráig  a 06/20-991-26-36 és a 06/56-361-100-as 
számokon.

                Sörös Tibor pk.

szöveg,  idősebb  pályázóknál  számítógép  használat  hiányában  a  szép 
kézírást is elfogadjuk. 
Technikai  elvárás  a  képek  és  filmek  esetén:  film  és  kép  tömörített 
formában csatolandó az elektronikusan beküldött változatban; a CD-t 
és DVD-t mellékeljék a pályázathoz.
A pályázatra  való jelentkezés: 
Jelige nincs. A http://www.neprajzitarsasag.hu Tradíció Néprajzi 
Gyűjtőpályázati regisztrációs űrlapon előzetesen kérjüka 
pályaművekegyenkénti  bejelentését.  Egy  pályázó  több  pályaművel  is 
pályázhat, az azonosítószámot a pályamű kapja. Az azonosítószámról 
emailt kap a jelentkezők a regisztrációt követően (a postai v. személyes 
benyújtás esetén érkeztetési számot).
A benyújtási határidő:  2015.  január 31.
A benyújtás módja és helye:
1 példánybanpapír alaponés elektronikusan: 
•  POSTAI  ÚTON,  CÍM:  MAGYAR  NÉPRAJZI  TÁRSASÁG,  1055. 
BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.  KÉRJÜK A BORÍTÉKON 
FELTÜNTETNI: “III. TRADÍCIÓ NÉPRAJZI GYŰJTŐPÁLYÁZAT, 
2015” , vagy SZEMÉLYESEN A MAGYAR NÉPRAJZ TÁRSASÁG 
IRODÁJÁBAN:  1055.  BUDAPEST,  KOSSUTH  TÉR  12.  KALINA 
VERONIKÁNÁL (időpont egyeztetéssel TEL. +36-1-2691272).
a CD és/vagy DVD mellékleteket mindkét fenti benyújtási mód esetén 
kérjük 1 példányban az írásos anyaghoz csatolni!A mellékleteket 
tömörített formában kérjük. 
•  ELEKTRONIKUS    BENYÚJTÁS:  TRADICIOPALYAZAT2015@
GMAIL.COM
Az elektronikus levél tárgymezőjében kérjük feltüntetni a regisztrációkor 
kapott pályázati azonosítószámot.
Minden beküldött pályaművet kötelezően kísér az 1. sz. 
melléklet:Jelentkezési lap
A pályázati felhívás helye és egyéb tudnivalók:
A www.neprajzitarsasag.hu - jobboldali menüsávTradíció Néprajzi 
GyűjtőpályázatTájékoztató weboldalak: 
● http://www.neprajzitarsasag.hu - a hivatalos kiírás helye.
● http://tradicio.weebly.com/- Vendégkönyv, korábbipályázati fordulók 
írásai
● https://www.facebook.com/tradicio2013
● https://www.facebook.com/OnkentesGyujtok
●https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/oneprajzigy   
További információ: 
• telefonon: Paál Zsuzsanna: +36305220571, Tátrai Zsuzsanna: 
+36203370068, Vasvári Zoltán: +36302802807 
• elektronikus úton: tradiciopalyazat@gmail.com

A Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes Gyűjtő szakosztályának 
elnöksége
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Szoboszlai Károly /84/
Dobis Pál /70/

Emléküket kegyelettel megőrizzük.

ADJ VÉRT, 
ADJ ESÉLYT!

Véradás lesz Túrkevén 
a Művelődési Házban 

2014. december 10-én (szerda) 
8,00 - 13,00 óráig.

TISZAMENTI REGIONÁLIS 
VÍZMŰVEK ZRT.

JNSZ Megyei Üzemigazgatóság Túrkevei 
Ügyfélszolgálat Túrkeve, Kinizsi utca 51

Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.00-16.00

Szerda: 7.00-17-00, Péntek: 7.00-13.00, 
Telefon: 06-70/681-60-36

Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38, 
06-70/681-60-48

Szennyvíz: 06-70/681-60-44

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Közvilágítási hibák bejelentése: 
06 56 361-111/131 mellék

TIGÁZ, gázszolgáltatási  hibák 
bejelentése: 06/80/300-300 

ORVOSI ÜGYELET
 TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM 

ALATT
M u n k a n a p o k o n  17.00-tól 

másnap reggel 7.00-ig. 
Munkaszüneti napot megelőző nap 
17.00-tól, a munkaszünetet követő 

napon reggel 7.00-ig. 
Tel: 56/221-304

Tisztelt Lakosok! Az állatorvosi 
ügyelettel kapcsolatban a Sáros 

utcai rendelőben kaphatnak pontos 
információkat. 

Állatorvosi ügyelet

A  Közép-magyarországi  Regionális  Judo 
Szövetség Kerepesen rendezte meg Régiós 
versenyét.
Túrkevéről tizenöt versenyzővel indultunk 
el  a  megmérettetésen.  Nem  titkolt  célunk 
volt, hogy elhozzuk végre az arany serleget. 
Sajnos nem sikerült, második helyen 
végeztünk, de nincs okunk szomorodni. 
Kis csapatunk tagjai sorban hozták az 
eredményeket,  így  a  nap  végén  tizenegy 
arany és négy ezüsttel zártuk.
A legkisebbeknél kiemelkedő teljesítményt 
ért  el  két  testvérpár:  Horváth  Orsolya  és 
Horváth Ádám. Az eredményhirdetés 
alkalmával  ők  vehették  át  a  serleget,  és 
nyújthatták a magasba.
Eredményeink:
I. helyezés: Nádudvari Emese, Simon Éva, 
Fekete  Viktória,  Horváth  Ágnes,  Ferencz 
Janka, Kovács Zoltán, Balogh Sándor, 
Veres Zoltán, Horváth Csongor, Lénárt 
István, Horváth Ádám.
II. helyezést: Horváth Orsolya, Nádudvari 
László, Nagy Henrik, Pető Péter.
Köszönöm ismét azok segítségét, akik 
segítették  a  szakosztály  versenyzőinek  a 
megmérettetésen való részvételt.

KÉT BAJNOKOT AVATTUNKA 
BUDAPEST BANOKSÁGON

Két arany-, négy ezüst, négy bronzéremmel 
és két ötödik helyezéssel tértünk haza 
Budapestről november 2-án, a Budapest 
Bajnokságról. Újpest adott otthont a 
rangos  versenynek.  Nagyon  sokan  voltak 
jelen  a  versenyen,  nagy  csatákat  és  szép 
küzdelmeket láthatott a néző közönség. 
Túrkevéről tizenhat judokával indultunk el. 
A diák E-D korcsoportosok kezdték meg a 
versenyzést,  majd  eredményhirdetés  után 
következtek  a  diák A-B-C  korcsoportosok 
és végén a serdülők. A megjelent létszámból 
már lehetett sejteni, hogy szép hosszú 
versenyzésnek nézünk elé. 
A  legkisebbek,  a  diák  D-E  korcsoportban 
indulók eredményei: Ferencz Janka II. hely, 
Pető  Péter  III.  helyezés,  Vincze  Ottó  II. 
helyezés, Horváth Csongor III. helyezés.
Lénárt István I.helyezés Budapest Bajnoka 
Diák C korcsoportban, Simon Éva II. 

helyezés, Fekete Viktória II. helyezés, 
Nádudvari László V. helyezés.
Diák B korcsoportban: Veres Zoltán V. 
helyezés.
Diák A  korcsoportban  :  Nádudvari  Emese 
első küzdelme során megsérült, eltört a lába.
Sérülése miatt tovább nem versenyezhetett.
Horváth Ágnes III. helyezés, Kovács Zoltán 
I. helyezés Budapest Bajnoka, Balogh 
Sándor III. helyezés.
Külön gratulálok Kalmár Zsófiának, 
Horváth  Orsolyának  és  Nagy  Henriknek, 
akiknek az első nagy versenyük volt. 
Becsülettel helyt álltak.

ÚJABB MAGYAR BAJNOKI ARANY, 
EZÜST- ÉS BRONZÉREM

November 15-én a Budapest Honvéd 
Küzdősport Centrumban rendezték meg 
a Diák “C” korcsoportnak az Országos 
Magyar Bajnokságot.
Simon Éva 30 kg-os súlycsoportban indult, 
és megszerezte a Magyar Bajnoki harmadik 
helyezést.
Fekete Viktória + 45 kg-os súlycsoportban 
indult, a döntőig verekedte magát. 
Kikapott, így Viki a Magyar Bajnoki 
második helyen végzett. Nádudvari László 
30  kg-os  súlycsoportban  indult,  de  sajnos 
helyezést ez alkalommal nem tudott elérni. 
Jött a csapat összeállítás: Túrkevéről Simon 
Éva  30  kg-os  súlycsoportban  indulhatott. 
Remek küzdelmével bizonyított. A Közép-
magyarországi  Regionális  Judo  Szövetség 
a  verseny  végére  megszerezte  a  második 
helyezést. Következő napon Ozsváth 
Klaudia szerezte meg az Országos 
II. Magyar Bajnoki címet.
A versenyzés ezzel ebben az évben 
számunkra  véget  ért.  No,  igaz  még  hátra 
van a MIKULÁS KUPA Budapesten.
Szeretném  megköszönni  a  judokáknak  a 
versenyzést,  az  eredményeket!  Az  elmúlt 
hónapok példa értékkel bírnak. Egy csapat 
valójában mitől lesz igazán csapat?  Az 
eredményhez, a siker eléréséhez a kitartás, 
a kemény munka elengedhetetlen. Ez 
meghozta az eredményt versenyzőink 
számára, melyet ezúton is köszönök!
                                     Ozsváth Attila, edző

JUDO SIKEREK

Halottaink
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2015-ben  újra  ott  lesz  a  Dakaron  az  UNIQA  Sandlander Team! 
A csapat és a versenyen induló autók az UNIQA Biztosító 
székházában tartott sajtótájékoztatón mutatkoztak be. 
Tengerre! A  Dakar  közeledtének  ez  a  jelszó  az  első  hírnöke,  a 
versenygépek ugyanis már november közepén elhagyták Európát 
és egy hónapos útra indulnak egy komp fedélzetén. Az UNIQA 
Sandlander  Team  ezúttal  három  egyforma  VDJ  200-as  Toyota 
Land Cruiser versenyautót tesz a monstrum fedélzetére, no meg 
a kísérő járgányokat, többek között a baj esetén nélkülözhetetlen 
segítséget jelentő UNIQA Safety Cart. A csapat névadó támogatója 
idén is az UNIQA Biztosító. 
S hogy a legénység se legyen titok: az egyiket a negyedik Dakarjára 
készülő Sebestyén Sándor kormányozza, akinek ezúttal is 
Bognár József diktálja az itinert, és – ahogy idén Ungvári Miklós 
olimpikon cselgáncsozó – jövőre egy mongol vendég, Dambinbaljir 
Jargalsaikhan kap helyet a fedélzeten. A második versenyautóban 
a 2013-as évhez hasonlóan rutinos dakarosok mennek, így a 2009-
es  kamionos  kategória  győztes  Szaller  Zoltán,  Farkas  Nándor, 
valamint  a  színművész  Laklóth  Aladár.  Noha  három  a  magyar 
igazság, a harmadik autót egy háromfős mongol különítmény viszi 
majd a világ legnehezebb terep-rally futamára. Namchin Lkhamaa 
eddig hazája egyik legtehetségesebb motorosaként versenyzett a 
viadalon, ezúttal viszont autóra vált, s Udiikhuu Byambadelger és 
Batbold  Surendorj  társaságában  magyar  licensszel,  Sandlander-
színekben indul.
A  csapat  ezután  is  hű  marad  a  Toyotához,  ugyanakkor  számos 
fejlesztést  hajtott  végre  a  szériakategóriás  autókon.  Jelentősen 
csökkent például a súlyuk és nőtt a teljesítményük, mindez viszont 
nem megy a megbízhatóság rovására. 
„Elsősorban azt várom, hogy mindhárom autó sikeresen beérkezzen 
a Buenos Aires-i célba. A saját kategóriánkra összpontosítunk, évek 
óta  a T2-es  mezőny  közelében  dolgozunk,  így  pontosan  tudjuk, 
hol  a  helyünk  és  hova  szeretnénk  fejlődni.  Eredménybecslésbe 
nem bocsátkoznék” – összegzett Pócsik László, a versenycsapat 

vezetője.
„A  Dakar  a  világ  legnehezebb  terep-rally  futama.  Bár  a  csapat 
jól felkészült a versenyre, mégis adódhatnak váratlan helyzetek. 
Az  ilyen  esetekben  fontos  szerepe  van  a  csapatmunkának,  a 
háttértámogatásnak és szükség esetén a szervizautónak. Az UNIQA 
Safety Car tapasztalt szakemberei technikai problémák esetén ez 
alkalommal is segítséget nyújtanak majd versenyzőinknek, hogy 
a  csapat  ismét  biztonságban  érjen  célba.”  –  mondta  Jankovich 
Mihály, az UNIQA Biztosító Zrt. vállalati üzletágának igazgatója.
A  Dakar  január  4-én  indul Argentína  fővárosából,  majd  Chile 
és  Bolívia  érintésével,  mintegy  9000  kilométer  után  ugyanoda 
érkezik vissza január 17-én.
Érdemes ellátogatni a dakarklub.hu weboldalra is, ahol első 
kézből lehet hírekhez jutni a Dakaron induló magyar csapatról és 
a verseny állásáról. 
A Sandlander ma már megkerülhetetlen tényező az offroad 
világában.  Gyökereink  1987-ig  nyúlnak  vissza, akkor  kezdődött 
szerelmünk  a  4x4  életforma  iránt.  Megszámlálhatatlan  offtrack 
utazás tapasztalatával a birtokunkban tíz évvel ezelőtt új fejezetet 
nyitottunk az autósport történelemkönyvében. Elindultunk a 
Dakaron, s elszántságunknak köszönhetően fokozatosan az 
élvonalig küzdöttük fel magunkat. Versenyautók üzemeltetőjeként 
számos rendkívüli eredményt mutathatunk fel a nemzetközi 
tereprallyban: a Sandlander csapatához fűződik minden idők 
legjobb magyar autós és kamionos Dakar-szereplése, a honi 
autósportmezőny első világkupapontja, és a legjobb éves összetett 
helyezése.  Azóta  közel  300  ezer  versenykilométert  gyűjtöttünk 
össze és a 4x4 műfaj szinte minden ágában letettük névjegyünket. 
Immár  az  expedíciós  világjárások,  kalandrallyk  szervezésében 
is otthonosan mozgunk, akárcsak a terepjáró-különlegességek 
értékesítésében, szervizelésében, átépítésében, valamint 
restaurálásában. Akármihez is fogtunk az elmúlt 25 év során, és 
akármi újba kezdünk jövőben, a mottónk változatlan: a minőség 
visz előre!                                                             Sandlander Team

A  Túrkeve Újság olvasói és városunk 
sportéletének követői, ismerői minden 
bizonnyal jól emlékeznek a lapunk 
hasábjain közzétett írásokra, melyben 
a TVSE birkózó szakosztályának 
eredményiről adtunk számot. Részletesen 
feltártuk ezt annak okán, amikor a város 
szebb  napokat  látott  sportcsarnoka  Kiss 
Kálmán  mesteredző  nevét  vette  fel.  Az 
épület falain márványtábla örökítette meg 
a  nagy  neveket,  akik  bevésték  Túrkeve 

A TVSE Biliárd szakosztálya 
számára remekül sikerült a 2014-es 
év zárása, hiszen az utolsó forduló 
megmérettetésében első lett Simon 
László, második Hudák János, a 
harmadik pedig Ratkai Sándor.
Az  országos  amatőr  szabad  játékon  22 
versenyző indult. A szerzett pontok 
alapján három túrkevei versenyző végzett 
az élen. A szövetségtől dicséret kaptunk 
a  javuló  átlagok  miatt  (1,8--2),  amely 
köszönhető a javuló körülményeknek, a 
két szuper versenyasztalnak!

Az országos végeredmény: 

I. Hudák János 198 ponttal
II. Simon László 148 ponttal

III. Ratkai Sándor 106 ponttal
 
Mivel  sohasem  lehet  elégedett  teljesen 
az ember, így a csapattól további 
javuló  eredményeket  várok,  amely  sok 
gyakorlással érhető el.
             Ratkai Sándor, szakosztályvezető

A név kötelez
SZARKA SZILVIA MAGYAR BAJNOK

nevét a birkózó sportág történetébe. 
Többször tettünk említést Szarka 
Imréről, aki maga is szép eredményekkel 
büszkélkedhet. A versenyzőből edzővé 
avanzsált Szarka Imre lánya, Szarka 
Szilvia mi mást is választhatott volna 
sportágaként,  mint  a  birkózást.  Az  apai 
példamutatás tagadhatatlanul szerepet 
játszott  ebben  a  döntésben.  Szerencsére! 
Szilvi kitartásával, akaraterejével, és 
most  már  elmondhatjuk,  az  eredményei 
alapján  is  édesapja  nyomdokain  halad. 
A BVSC színeiben sikert sikerre halmoz. 
Az eredmények érdekében sok-sok 
áldozatot  vállal  a  Petőfi  iskola  végzős 
diákja. A mindig mosolygós Szilvi 
legutóbb november 15-i versenyén 
diadalmaskodott. Orosházán rendezték 
meg  a  Felföldi  Sándor  Emlékversenyt, 
mely  egyben  Magyar  Bajnokság  is  volt. 
A serdülő szabadfogás nemben 43 kg-os 
súlycsoportban minden mérkőzését tussal 
nyerő Szarka Szilvia Magyar Bajnok 
lett!  Edzői  Godó  Kitti,  Sarkadi  Imre  és 
édesapja  Szarka  Imre  minden  bizonnyal 
büszkék az elért nagyszerű bajnoki 
címére.  Szívből  gratulálunk  és  további 
sikereket kívánunk!
               Molnár

Biliárd

2015-ben is ott lesz a Dakaron
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