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„Akikre büszkék vagyunk ...” 2015. 

2015. december 21-én a Városháza Dísztermében került sor az „Akikre büszkék vagyunk... „ fogadás megrendezésére,  
ahol Vida Tamás polgármester és Magos Vilmos alpolgármester köszöntötte mindazokat, akik a 2015-ös évben az élet 

különböző területén, a munkában, az oktatásban, a tudományban, a sportban,vagy valamilyen szabadidős tevékenység 
során az ország, illetve Európa különböző helyszínein olyan példaértékű teljesítményt nyújtottak, amely alapján 

elismerést szereztek és általuk Túrkeve neve is ismertté válhatott. 
A fogadásra meghívottak többségének eredményeiről, sikereiről 2015-ben  az újság hasábjain is olvashattunk.

A rendezvényre meghívást kaptak és  Elismerő oklevelet valamint Emlékplakettet vehettek át:

Állami kitüntetésben,  miniszteri kitüntetésben, 
országos vagy  nemzetközi  elismerő díjban részesületek:

Dr. habil Örsi Julianna Állami kitüntetés- „Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje”

Nánásiné Szilágyi Erika Miniszteri Elismerő Oklevél

Farkas Rozika „Életműdíj”

Kovács Sándor Év Tetője Nívódíj, Nemzetközi Tetőfedő 
Szövetség 1. helyezése

Ábrahám Károly „Az év legjobb magyar sportolója”díj  
Autocross sportágban

Országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen 1-3. 
helyezést elért tanulók, felkészítő tanáraik:

Bognár Ádám, Bedőné Homoki Márta  felkészítő tanár 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola –  Curie Matematika 
Verseny országos fordulója 1. helyezés

Nagy Gréta, Papp Lizandra, Pozsonyi Dóra, Szilágyi 
Jázmin Kira, Finta Zoltán felkészítő tanár, Sebestyénné 
Balogh Erzsébet felkészítő tanár 
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 
-Arany János Nemzetközi Irodalmi verseny 2. helyezés

Tarnóczi Noémi, Magos Vilmos, Papp Lizandra, 
Szabó Ágnes,
Szabóné Debreczeni Ildikó felkészítő tanár
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda – 
Komplex Természettudományi Verseny országos fordulója 3. 
helyezés

Busi Adriána, Horváth Noémi, Bíró Tamás, Csáki Csilla 
felkészítő tanár
Karcagi Sz. C. Ványai Ambrus Gimnáziuma és 
Szakközépiskolája – Országos Történelmi Verseny 3. helyezés

Szabó Réka 
„Tanuld és tanítsd jobban” Országos Környezetismereti 
Tanítási Verseny 1. helyezés

Mészáros Dávid
Karcagi Sz. C. Ványai Ambrus Gimnáziuma és 
Szakközépiskolája - Független Diákparlamenti képviselő

Acsádi Zsanett, Süveges Gergő edző Lovaglás – Országos 
Amatőr Gyermeklovasverseny nyitott kategóriájának bajnoka 
Országos Lovasversenyeken 1-2-3. helyezések

Ábrahám Zsófia, Süveges Gergő edző - Lovaglás -Országos 
Minősítő Lovasversenyeken:4 alkalommal 1. helyezés, 
6 alkalommal 2. helyezés, 4 alkalommal 3. helyezés
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Gaál Tibor, Nagy Zoltán
Horgászat – Országos Pontyfogó Bajnokság 1. helyezés 
( SBS Team)

Hudák János, Biliárd -Amatőr Szabadjáték kategória 1. 
helyezés, háromszoros magyar bajnok

Nemes Zsófia, Gyarmatiné Laskai Anikó edző
Lovaglás- Országos Lovasverseny kezdő kategória 3. helyezés

Ifj. Ábrahám Károly
Autocross Off Road Szakág Országos bajnokság 1. helyezés 
(Junior Buggy)

Ábrahám Károly
Autocross Off Road Szakág Országos bajnokság 1. helyezés 
(Super Buggy)
Közép-Európai Zónaverseny  1. helyezés

Lénárt István, Fekete Viktória, Horváth Blanka, Ferencz 
Janka, Horváth Orsolya, Pető Péter, Horváth Csongor, Veres 
Zoltán, Magyar Gréta, Horváth Ágnes, Kovács Zoltán, 
Balogh Sándor, Ozsváth Attila edző - Judo

Ifj. Szilágyi István, Sifu Sávai Péter edző
Kung-fu Országos Bajnokság döntő 3. helyezés, Nemzetközi 
Wing-Chun-Kung-fu Bajnokság csapat 1. helyezés  
(Tiszaföldvári Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület)
Sakk- (9-10 évesek korcsoportja ) 1.helyezés

Csíki Zsófia, Lukácsi Tímea, Vecseri Bettina Janka,
Kereszti Villő Mikolt, Kereszti Édua Sarolt, 
Andrekovics Gréta, Nagy Ibolya torna szakedző
Torna - Magyar Bajnokság gyermek kezdő korosztály csapat 
2. helyezés (Kaszap Nagy István Református Általános Iskola 
és Óvoda DSE)

Kromperger Zsolt, Balogh Viktória, Kiss Lili, Herczegh 
Lajos, Skultéti Mariann, Gaál Henrietta, Füleki Edit, 
Kiss Kálmán mesteredző, Fórizs Sándor szakosztályvezető 
Birkózás

Tóth Károly, Kurgyis Csaba, Földesi Szabolcs, Poták Tamás, 
Hajdú Tamás, Hajós Sándor edző, Bíró László edző
Kick  & Thai box
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Nagy László 
„Vadászok konyhája” Receptverseny 1. helyezés

Klaus Andreas
Chabo- fajtatenyésztő mesteri cím, nemzetközi és 
országos kiállításokon szerzett fajtagyőzteseknek járó 
díjak

Kovács Sándor és Kovács Sándorné
Fertődi Barokk Ételfőző Fesztivál- „Csárdakonyha 
fejedelme” cím, X. Nemzetközi Pörköltfőző Verseny- 
Aranyérem

Nagy Istvánné
Kunhimzése meghívást kapott az Országos Élő 
Népművészet Kiállításra

Továbbá:
Magos Anita, Majercsik László edző
Atlétika- U23 és Junior Egyéni Bajnokság női 
gerelyhajítás 3. helyezés, Junior Ifjúsági Téli Dobó 
Országos Bajnokság gerelyhajítás 3. helyezés, Junior és 
ifjúsági Fedett Országos Bajnokság súlylökés 3. helyezés, 
Országos Diákolimpia gerelyhajítás 3. helyezés
(Szolnoki MÁV-SE) 

Nádudvari Emese
Judo - Nemzetközi  Verseny Arad  1. helyezés
Serdülő Európa Kupa 7. helyezés

Nádudvari László
Judo -Nemzetközi Verseny Arad 2. helyezés

Vass Zoltán
Rallycross Országos Bajnokság 3.helyezés (Super Cars)

Szarka Szilvia, Szarka Imre edző 
Birkózás- Diákolimpia 1.helyezés
Flatz Open Wolfurt 1. helyezés

Kiss Boglárka
Lovaglás- Platthy József Díjugrató Bajnokság Egyéni 
Felnőtt Lovas 1. helyezés, Csapat Bajnokság 1. helyezés

Valamennyiüknek szívből  gratulálunk  és 
hasonló szép elismeréseket, eredményeket 

kívánunk a 2016-os  esztendőre  is!

Tereminé Hanász Judit

Azt mondják: „Jobb adni, mint kapni”, ennek örömét mi is megtapasztaltuk, 
ezen a karácsonyon.
 Az Intézményünk 2015-ben arra, gondolt, hogy ez a karácsony valóban 
örömteli  legyen  azon  gyerekeknek  is,  akiknél  nem  biztos,  hogy  kerül 
„meglepetés” a fa alá.
Ennek a rendezvénynek a megszervezéséhez jelentkezett egy lelkes 
Önkéntes, aki részt vállalt az adományok gyűjtésében, de nemcsak 
a gyűjtésben, hanem a vásárlásban és az ajándékok névre szóló 
becsomagolásában  is.  Az  Ő  segítségével  már  biztosak  voltunk  abban, 
hogy ez a karácsony igazán emlékezetes lesz a gyermekek számára.
  Rendezvényünknek  a  díszterem  adott  helyt,  volt  olyan  gyermek,  aki 
egyik ámulatból a másikba esett, mert még sohasem volt ilyen helyen, a 
fények, a csillogás teljesen rabul ejtette. Az ünnepség a Polgármester Úr 
köszöntőjével kezdődött, majd a nagyon ügyes, Kistücsök néptánc csoport, 
ezt  követően  pedig  az  Egressy  Béni  Zeneiskola  tehetséges  növendékei 
adtak karácsonyi műsort. Ezt követte a rajzpályázat eredményhirdetése.
 Majd a várva-várt esemény az ajándékozás következett. Az 
adományozóknak köszönhetően 50 halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket  sikerült  megajándékozni  névre  szóló  ajándékkal,  de  senki 
sem tért haza üres kézzel, mert mindenkinek jutott mikulás csomag. Az 
ajándékcsomagba került füzet, ceruza, vonalzó, radír, játék, mesekönyv, 
nyelvkönyv, szaloncukor, csokoládé stb., azt is mondhatnánk: „egy 
szatyornyi  szeretet”.    A  rendezvény  zárásaként  álló  fogadásra  vártuk 
a  megjelent  több  mint  100  gyermeket,  ahol  süteménnyel,  mézessel, 
szaloncukorral, üdítővel vendégeltük meg őket.
  A továbbiakban is célunk, hogy a legjobb tudásunk szerint és a 
leghatékonyabb  eszközökkel  segítsük  a  nehéz  körülmények  között  élő 
családokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden felajánlónak a 
segítségét. 
Rajz-és karácsonyfadísz készítő pályázat:
A  Szociális  Szolgáltató  Központ  2015.  november  végén  rajzpályázatot 
és karácsonyfadísz készítő pályázatot hirdetett, azzal a nem titkolt 
céllal,  hogy  ne  csak  szavakban,  hanem  az  alkotásokban  is  meg  tudjon 
jelenni  kinek,  mit  jelent  a  karácsony.  Számos  alkotás  érkezett,  minden 
korosztályból. A beadott pályaművek értékelésre és kiállításra kerültek. A 
díjak kiosztása a karácsonyi ünnepségünkön történt, ami még örömtelibbé 
tette a rendezvényt.
Díjazottak: 
1-2. osztály: 1. Kiss Mirtill, 2. Kovács Áron, 3. Fazekas Bence 
3-4. osztály: 1. Lénárt Anna, 2. Csendes Zsófia, 3. Hollósi Leila 
5-6. osztály: 1. Tarnóczi Noémi, 2. Lakatos Krisztofer, 3. Nyitrai Emese
7-8. osztály: 1. Horváth Ágnes
Különdíj:  Máté  Vivien,  Németh  László  (Széchenyi  úti  óvoda),  Petőfi 
Sándor Ált. Isk. 3/A osztály, Petőfi Sándor Ált. Isk. 2/B osztály, Dr. Nánási 
L. úti Óvoda Napraforgó csoport.
Köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját, s azt, hogy a pályaműveket 
eljutatták hozzánk valamint az alkotások értékelésében nyújtott segítséget.

Továbbra is szeretnénk kérni, hogy akinek van felesleges, megunt 
használható háztartási berendezése, ruhaneműje juttassa el 
intézményünkhöz, hogy a felajánlása a legjobb helyre kerülhessen, ahol 
még tudják használni ezeket a dolgokat.

Támogatók: 
Ábrahám Károly, Szőllősi Lajos, Sebestyén Sándor, Pabar Ferenc,
Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Takarékszövetkezet, Era Sport bolt, 
Vida Tamás, Magos Vilmos, Dr. Thodory Zsolt, Dr. Tóth Ferenc, Szemes 
Attila,  Szabó  Attila,  Phoden  Klára,  Koszticza  László,  Török  Róbert, 
Pálinkás Zoltán, Dr. Szőllősi Kálmán, Kópia Cukrászda, F. Tóth Lajos, 
Tóth Lajos, Debreczeni László, Tibi Cukrászda, Katona Ferenc, Kalmár 
Lajos, Juhos Béla, Kántorné Bíró Emília, Nagy Róbert, Pápai Virágbolt, 
Madarász  Károlyné,  Patkós  Lajos,  Dr.  Horváth  József,  Ratkai  György, 
Kelemen  Tamás,  Madarász  Károly  Művelődési  Ház  és  Könyvtár,  Túri 
Lajosné,  Hajdú  Sándorné,  Szántó  János,  Debreczeni  Péter,  Károlyiné 
Szabó Eszter és a további felajánlók                         
            Kádár Anikó

  A Karácsony öröme
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„Nagyanyáim, s a szépapáim lelke dalolt nekem a pusztán,
hogy keljek fel a virágok közül, s induljak el a dalok jussán…”

(Sinka István)

Ma is fülemben cseng, amikor először hallottam Balogh Marcit 
a moziban. Sugárzó tekintet, markáns arckifejezés, jókedv, 
határozottság,  s  persze  az  a  gyönyörű  hang,  melyet  annyira 
szerettünk hallgatni… A szülői háztól még nem a táncot, hanem 
az  éneket  kapta  útravalóul,  mert  Bedő  nagymama  és  édesanyja 
is  nagyon  szépen  énekelt.  Már  két-három  évesen  feltették  a 
színpadra, hogy énekeljen, ezt édesanyja elbeszéléseiből tudjuk. 
Iskolás  korában  ez  folytatódott,  s  Hajnalné  Pirike  néni  azt  is 
felfedezte, milyen jó előadó, szép kiejtésű. 
Amikor valami iskolai csíntalansága miatt édesanyja nem 
engedte el a néptánc próbákra, Madarász Károlyné Teruska néni 
megkereste Zsófika nénit, hogy nagyon számít a fiára, engedje el 
a próbákra, mert nagy tehetséget lát benne. 
Az  általános  iskola  után  Szolnokra  került,  ahol  a  középiskolát 
elvégezte ugyan, édesanyja kedvéért szakmát tanult, de 
kihasználva, hogy a megyeszékhelyen működik a Tisza 
Táncegyüttes,  rögtön  jelentkezett  a  csoportba.  Szép  három  és 
fél  évet  töltött  el  a  „tiszásokkal”,  sokat  tanult  náluk,  s  közben 
folyamatosan  meglátogatta  az  itthoni  néptáncosokat  is.  Aztán 
1963-ban,  az  első  szolnoki Alföldi  Néptánc  Fesztiválon    Marci 
vette  a  bátorságot,  s  oda  mert  állni  Rábai  Miklós    -  a  Magyar 
Állami Népi Együttes koreográfusa - elé, hogy szeretne jelentkezni 
a csoportjába. Rábai felfigyelt a fiú jó mozgására, s felhívta Pestre 
felvételizni, ahol meg is felelt. Mégsem tudták felvenni a Népi 
Együttesbe, mert nem volt státusz. A másik legendás együtteshez, 
a Honvédhoz került. (Ekkor még a Magyar Néphadsereg 
Művészegyüttese) ahol szebbnél-szebb feladatokat kapott, s bár 
nagyon jól érezte itt magát, mégis várta, hogy álma valóra váljék, 
mármint  hogy  „Rábai  mesterrel”  együtt  dolgozhasson.  Két  év 
múlva  ez  is  sikerült,  a  néptánc  legnagyobb  szaktekintélyének 
a  kezei  alá  került,  aki  nagyon  megszerette  kitartó,  szorgalmas 
munkája miatt, s igen sok főszereppel ellátta Marcit. 
Egy sérülés miatt a táncot abba kellett hagynia. A vendéglátásba 
került, ahol a főleg nyugati turistáknak előadott „gulyás partikban” 
táncolt  és  énekelt.  Ez  akkoriban  nagyon  jól  fizető  dolog  volt, 
szerette is, hiszen az, hogy énekelni is kellett, egy új kihívás volt 
számára. 
De jött az 1981. esztendő, amikor a Magyar Televízió meghirdette 
a „II. Röpülj Páva Népdalénekes Versenyét”, s a táncos kollégái 
rábeszélték Marcit a jelentkezésre. 
Nagyon jól emlékszem ezekre a televíziós adásokra, ott szurkolt 
az  egész  család  a  képernyő  előtt.  Nagyot  dobbant  a  szívünk, 
amikor  hallottuk,  hogy  most  következik  a  túrkevei  származású 
Balogh  Márton.  Talán  még  levegőt  sem  vettünk,  míg  énekelt, 
annyira szép volt! S nemhogy bejutott, de a verseny Nagydíjasa 
lett! Nagyon büszkék voltunk rá! Egy ország megtanulta Balogh 
Márton nevét, s a „Komámasszony kakasa” slágerré vált, (pedig 
népdal).
A népdalénekes verseny országos elismerést hozott neki – immár 
énekesként - s a Honvéd Együttes újra megkereste, énekes 
szólistának hívta. Ezzel egy régi-új pályafutás kezdődött, hiszen 
Marcinak sikerült az, ami sok táncos kollégájának nem: színpadon 
maradhatott, ami a táncos előadóművészetben igen ritkán adatik 
meg! 1991-ben elkészítette első önálló lemezét Férfiének címmel. 
Büszke volt arra, hogy túrkevei, hogy paraszti származású, 
s  büszke,  hogy  a  nehéz  családi  sorból  ilyen  sokra  vitte  azon  a 
pályán, melyről már gyerekkorában is álmodott.
S még mi mindent csinált!  Történelmi filmekben szerepelt, regőst 

játszott,  dudást  alakított,  Rákóczi  fejedelmet  jelenítette  meg, 
dobolt,  vagy  épp  furulyázott,  aztán  meg  lovagolt.  Büszke  volt, 
hogy játszhatott az Operettszínházban, s a rockopera műfajában 
is nagyszerű lehetőségeket kapott (István a király, Atilla, 
Kolumbusz)
Kiváló  emberismeretéről  és  szülővárosa  iránti  szeretetéről  tett 
nagyszerű  tanúbizonyságot  akkor,  amikor  a  „Daloló  Túrkeve” 
című hangkazettát megálmodta, s - talán ez a legjobb kifejezés 
rá:  -  kijárta,  hogy  az  önkormányzat  kiadja  ezt  a  hanghordozót. 
Marci olyan szorgalommal, elszánt akarattal, akkora lelkesedéssel 
töltött  el  mindannyiunkat,  akiket  a  kazettára  szerepelni  hívott, 
hogy az csodálatra méltó volt. Mindenkit ő keresett meg, 
szervezett, szerkesztett, időpontot egyeztetett, próbát tartott, 
fotókat válogatott, stúdió időpontokat választott, a kazettaborító 
tervezésében tevékenykedett, minden ő volt egy személyben. Aki 
a népzenét valamire tartja, az tudja igazán értékelni, milyen kincs 
az, amelyet véghez vitt a szülővárosának népdalkincse érdekében. 
Nem sok település dicsekedhet ilyen kiadvánnyal. Legyünk erre 
mi, túrkeveiek büszkék. 
1996-ban nyugdíjba vonult, megkapta a Honvédelemért kitüntetés 
Arany  fokozatát.  s  még  ebben  az  évben  több  művésztársával 
együtt  a  Honvéd  Művészegyüttes  Örökös  Tagjává  választották. 
Persze még hosszú évekig aktívan énekelt, 2000-ben jelent meg a 
Bakanóták című lemeze.
Pályája  során  soha  nem  feledkezett  meg  szülővárosáról  sem: 
tagja, majd vezetője volt a Kevi Körnek, s amikor hazalátogatott, 
mindig megjelent a népdalkör és a néptánccsoport próbáin, 
szívesen  fellépett  a  túrkevei  művészeti  csoportokkal,  amikor 
elfoglaltsága  engedte.  Még  1994-ben  Túrkeve  Városért  Díjat 
kapott,  s  mégis,  a  szülővárosától  kapott  legnagyobb  elismerést 
a  kunkapitánnyá választását tartotta 2002-ben,  e címet büszkén 
viselte, hiszen  mint mondta: „A magyar, ezen belül a nagykun 
kultúra nagykövete lettem!” 2011-ben sajnos már csak posztumusz 
kaphatta meg Túrkeve város Díszpolgára címet.
Amikor 2009. február végén megkerestem, a X. Juhászfesztiválon 
való fellépés miatt, azt mondta, épp az orvosi rendelő folyosóján 
ül, várja az eredményeit. Akkor még nem tudtuk, nem is 
gondoltuk, hogy milyen nagy a baj. 2009. március 16-án vettünk 
fel  egy  riportot  vele  a  Túrkeve  Televízióban,  „Én  is  voltam 
néptáncos…”címmel,  amelyben  gyakorlatilag  az  egész  addigi 
életét, pályafutását elmesélte.
Aztán jött a 2010-es esztendő. A februári Böllértalálkozóra, nem 
tudott eljönni, mert kórházban volt. Viszont megígérte, ha erősebb 
lesz, a Juhászfesztiválon számíthatunk rá. 
A színpadi díszletet pedig Marci találta ki: 
Legyen úgy, mint egy csárdában, legyen asztal, szék, bor, pohár, s 
még egy fontos kellék, a juhászbot. A színpadra fel kellett segíteni, 
de amikor énekelni kezdett… az valami gyönyörű volt! Látszott, 
hogy nagyon igényesen állította össze műsorát. Sokan mondták, 
hogy talán még sohasem énekelt ilyen szépen. Most már tudjuk, 
ez volt a hattyúdal, így búcsúzott Túrkevétől… 
Őszintén  remélem,  hogy  szülővárosod  méltón  megőrzi  neved, 
emléked, mert lehet, száz évet is várni kell, míg újra egy ilyen 
nagy tehetség megszületik, mint Te voltál!

Farkas Rozika

(2016. Január 29-én, pénteken emlékezzünk együtt városunk 
híres szülöttéről a tiszteletére rendezett emlékesten. Részletek 

az újság hátoldalán.)

Emlékezés a 70 éve született Balogh Mártonra
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 Dr.  Örsi  Julianna  Karcag  szülötte,  a  helyi  társadalom 
életének saját és családja történetéből, mindennapi életéből 
ismerője. Életpályája, munkássága különleges a hazai 
néprajzkutatóké, muzeológusoké között, mivel kivételes 
társadalom iránti felelősségtudat hatja át és szakmai – muzeológusi, 
történészi, néprajzos, szociológusi – és ezekhez csatlakozó 
szervező munkájának eredményeit a jelenkor aktuális társadalmi 
problémái  megoldásának  szolgálatába  törekszik  állítani  mind  a 
mai napig. 
Munkásságát diák-újságíróként kezdte, majd a Debreceni 
Kossuth  Lajos  Tudományegyetem  történelem—néprajz  szakán 
szerzett diplomával a karcagi Györffy István Múzeumban 
kezdte  muzeológusi  pályáját,  később  a  túrkevei  Finta  Múzeum 
vezetőjeként,  a  múzeum  tevékenységének  kiterjesztőjeként  és 
kibontakoztatójaként vonult nyugdíjba. A Múzeum működtetése, 
fejlesztése  feladatának  teljesítése  azonban  soha  nem  elégítette 
ki, párhuzamosan folytatta a társadalom kutatását egyes 
településekre vonatkozólag, illetve a települések, társadalmi 
csoportok  házassági  kapcsolatok  útján  történő  kapcsolatkötését, 
vagy zártságát – kezdetben lokális jelleggel, majd mind nagyobb 
területekre, országos, sőt határon túli viszonylatban is kiterjesztve. 
Munkássága legjelentősebb eredményei már életének nyugdíjban 
töltött szakaszára estek, amikor a helyi, illetve megyei tudományos 
egyesületek  keretében  is  feladatot  vállalva  tudományszervező 
feladatra, konferenciák, nagyszabású szakmai rendezvények 
kezdeményezőjévé  vált.  E  jelentős  együttműködések  keretében 
mindenkor a társadalom működéséhez hozzájáruló pozitív erőkre 
irányította a kutatás, illetve a társadalom figyelmét, nem titkolva 
azt a szándékát, hogy ezek az egykor működött erők napjainkban 
is hasznossá válhatnak. Így került sor a redempció – a társadalom 
önerejét  saját  felszabadítására  fordító  társadalmi  mozgalom  — 
emlékét  megörökítő  nagyszabású  ünnepségekre,  a  Jászkunság 
múltját feltáró tudósok munkásságának fölidézésére, összegzésére, 
a  helyi  társadalmakban  meghatározó,  környezetükben  szerepet 
vállaló általa „kulcsemberek”-nek nevezett személyiségek, 
kimagasló  helyi  értelmiségiek  életpályájának  bemutatására.  A 
felismerés,  hogy  a  társadalom  alapja,  a  család  veszélyeztetett 
helyzetbe került a jelenkori átalakulás folyamatában, nagyszabású 
családkutatásra ösztönözte, a helyi családok történetének 
kikutatását folyamatosan segíti, nagyszabású konferenciát 
szervezett,  kötetet  adott  ki  „Középpontban  a  család”  címmel, 
tárgykörrel.  Egyes  jelentős  családok  történetének  bemutatása  is 
foglalkoztatta.  A helyi folyóiratok szerkesztése folyamatosan 
lehetőséget nyújt számára a céljait szolgáló, a helyi szellemi életet 
ébren  tartó  írások  megjelentetésére.  Hasonló  volumenű,  a  jelen 
társadalom  életét  szolgáló  néprajzkutató-muzeológusi  aktuális 
életművet nem ismerünk a szakterületen.
Az életmű lezárásáról szó sincs, csupán annak egy fontos 
állomásánál,  egy  kerek  évfordulónál,  egy  kutatás  befejezésénél 
érezték  szükségét  a  kollégák,  barátok,  együttműködők  egy  – 
az  eddigi  életművet  összefoglalóan  bemutató,  méltató  –  kötet 
megjelentetésének.
A  megemlékezések  kerek  képet  adnak  az  életpályáról  és  az 
életműről, a gyermek- és ifjúkortól napjainkig. Megemlékezést ír 
az egykori középiskolai tanár, olvashatjuk a néprajz professzorának 
és más ismert tudósoknak a legfontosabb tudományos munkáiról 
készült  bírálatait,  hozzá  írt  leveleket.  Kortársai  a  muzeológiai, 
múzeumvezetői, tudományos, tudományszervezői, oktatói, 
előadói  munkásságának  jellemzőire  hívják  fel  a  figyelmet.  A 
kötet  Örsi  Julianna  közel  ezer  tételt  számláló  bibliográfiáját  is 

Kötődés a szülőföldhöz
tartalmazza, amely igazolja e sokoldalú munkásságot.  Mindezt 
megkoronázzák jeles elismertetések: a Nagykunságért-díj,   a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztje. Kívánjuk, hogy ez a tevékenység további társakra, 
követőkre találjon és az életmű minél jobban kiteljesedjék!

               Dr. Györgyi Erzsébet

A  könyv adatai: Elek György — Márki Gábor (szerk.): 
Kötődés. Örsi Julianna munkássága. Túrkeve, 2015. A Kultúra 
Napjától  (2016.  január  22-től)  kapható: A  szerkesztőségben 
(Túrkeve, Deák F. u. 4.), a Könyvtárban és a Könyvesboltban.

Hegyfoky Kabos
Emlékünnepség

A Keviföld Alapítvány tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját 2016. február 7-8.-án 

Hegyfoky Kabos római katolikus plébános, éghajlatkutató
halálának 97. évfordulója 

alkalmából rendezett emlékünnepségre.

Program:

Február 7. Vasárnap
9.00 – 10.00 Kegyeleti emlékszentmise a római katolikus 

templomban
A Szentmisét celebrálja: Ondavay Tibor

főesperes, pápai prelátus
10.00 – 10.15 Koszorúzás Hegyfoky Kabos sírjánál

Február 8. Hétfő
14.30 – 16.30 Alsó tagozatos tanulók szavalóversenye
Felső tagozatos és középiskolás tanulók vetélkedője

Helyszín: 
Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola    

Meghívó
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                            Oktatás

Felhívás
Túrkeve Város Képviselő-testülete a 158/2014. (VI.26.) számú 
határozata alapján az önkormányzat vagyonrendeletének a 
–a  vagyon  elidegenítése-  vonatkozó  fejezetrészére  tekintettel 
pályázatot  hirdet  a  tulajdonában  levő  2107.  hrsz-ú, Túrkeve, 
Zrínyi u. 29. sz. alatti, 333 m2 területű, kivett lakóház, udvar 
ingatlanának értékesítésére (a lakóház alapterülete 53,4 
m2). Irányár: bruttó 3.600.000.- Ft.
A  pályázatokat  2016.  február  1.  napján  1000  óráig  lehet  a 
Túrkevei Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodójához 
benyújtani.  A  pályázatok  bontására  és  az  ártárgyalásra  2015. 
február  2.  napján  900  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) 361-111/124 mellék)
                                                   Túrkeve Város Jegyzője

Az Egressy Béni Zeneiskola szeretettel meghívja
 Önt és kedves családját a 

Magyar Kultúra Napja
alkalmából tartandó hangversenyre.
Fellép: Érdi Tamás zongoraművész

2016. január 21. csütörtökön
17:00 órakor

Helyszín: A Zeneiskola Díszterme

MŰHELYFOGLALKOZÁSOK
4 – 8. OSZTÁLYOSOKNAK!

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület szervezésében
FAZEKAS és KUNHÍMZŐ

TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELYFOGLALKOZÁSOK
indulnak 2016. januárjában!

A program júniusban 3 napos alkotótáborral zárul!
A tehetségműhely szakmai vezetői:

▪ Sudár Anette fazekas
▪ Nagy Istvánné, a Népi Díszítőművészeti Kör vezetője

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

Bővebb információ és jelentkezés:
NAGY ANITA

e-mail: nagyanita@nimfea.hu; telefon: 
361-505 vagy 20/420-9190

vagy személyesen a Fekete István Oktatóközpontban

Az „Értékőrző Nagykunság – tehetséggondozó műhelyprogram 
Túrkevén” című projekt megvalósulását 

a Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatja.

A  Kaszap  Nagy  István  Református  Általános  Iskola  és  Óvoda 
első  osztályába  készülő  nagycsoportos  óvodásokat  és  szüleiket 
várjuk  az  ebben  a  tanévben  is  megrendezésre  kerülő  Suliváró 
foglalkozásainkra. Tájékoztatást kaphatnak ezekről az alkalmakról 
az intézményünkben, az óvodák faliújságjain és honlapunkon. Az 
iskola tanítójaként szeretettel hívom és várom az első osztályba 
azokat  a  gyermeket,  akiknek  a  szülei  fontosnak  tartják,  hogy 
gyermekeik:
- gyermekközpontú közösségben nevelődjenek,
-  a  hit-  és  erkölcstan  órákon  olyan  ismereteket  sajátítsanak  el, 
amely a gyermekek egymás közti és a felnőttek iránti kapcsolatait 
is erősíti,
- jól felkészült, tapasztalt, gyermekszerető pedagógus irányításával 
tanuljanak,
- már az első osztályban ismerkedjenek az idegen nyelvvel,

REFI HÍVOGATÓ

- emelt óraszámban tanulják a matematikát és a magyar nyelvet,
- az ünnepeket méltóan ünnepeljék meg,
- tanórai úszásoktatásban vegyenek részt,
- a tehetséggondozásban, képességfejlesztésben részesüljenek és 
a gyermekek általános műveltségét megalapozzák,
-  korszerű  módszerekkel,  eszközökkel,  többek  között  digitális 
táblával felszerelt tantermekben tanuljanak,
- innovatív nevelőközösség tevékenysége által nevelődjenek, 
fejlődjenek,
- színes tanórán kívüli programokon vegyenek részt 
(színházlátogatás, erdei iskola, szakkörök, kerékpártúrák, 
kirándulások stb.)

A  2016/2017-es  tanévben  így  várja  leendő  tanítványait  Ráczné 
Göblyös Ilona, tehetségfejlesztő, szakvizsgázott tanító néni.
  

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
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2015 képekben
- a teljesség igénye nélkül -

Januárban méltóképpen megünnepeltük a Magyar 
Kultúra napját a Városházán.

Februárban megrendezésre került a hagyományos 
Kevi Böllértalálkozó.

Márciusban nem engedtünk a ’48-ból

Áprilisban a Költészet napján városunkban 
vendégszerepelt HOBO
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Május ismét a Kevi Juhászfesztivál jegyében telt

Júniusban városunk fiataljai birtokukba vették a 
Művelődési házat

Júliusban tűzoltóink küzdöttek a kánikula 
következményeivel

Augusztus 20-án a megszokott könnyűzenei 
koncertekkel is ünnepeltünk

Szeptemberben a Város napja alkalmából a 
művelődési intézmény felvette Madarász Károly 
nevét

Októberben ismét a tiszteletadásé volt a főszerep

Novemberben a rászorulók megízlelhették a 
Magyarok kenyerét

Decemberben Karácsonyi koncerttel, Istentisztelettel 
és az „Akikre büszkék vagyunk” fogadással zártuk az 
évet.
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„2015 egyik nyári délutánján, az 
unokáimnak készítendő kisfilmhez, fotókat 
gyűjtve beszélgettem Kontráné Soós 
Ilonával. A film témája a következő volt: 
Túrkeve Futballtörténelme
A beszélgetés végén lepődtem meg, mert 
egy-két fotó helyett, Icu így szólt: Bartha 
Jóska, szívesen segítek neked. És átadott, 
háromalbumnyi gondosan összegyűjtött 
fotót, ami az ő édesapja, Soós Lajos 
- Túrkeve város volt sportelnökének 
- hagyatéka. Ekkor határoztam el 
azt, hogy nem csak az unokáimnak 
próbálom bemutatatni e varázslatos 
sportág Túrkevei történelmét, hanem a 
futballt szerető vagy emlékezni akaró 
Túrkeveieknek is legyen lehetősége 
megnézni egy kis összefoglalót, városunk 
régi időinek focijáról”
F.Z. Bartha József villanyszerelőnek 
tettem fel kérdéseim. Jóska bátyám! Mit 
jelent az idézett szövegrész?
B.J. Egy készülő dokumentumfilm 
narrátor szövegének bevezető része 
ez,  és  a  pontos  válaszhoz,  tartozik  még 
egy  kis  magyarázat  is:  Én  egy  egyszerű 
családból származom, ahol persze 
szeretetet  gondoskodást,  szóval  mindent 
megkaptam. Azonban a gyermekkoromról 
fotókat, videót, tehát kézzel fogható 
emlékeket magamról, barátaimról, 
élményeinkről, sajnos keveset tudok majd 
hátra  hagyni  unokáimnak.  És  hogy  ne 
álljanak  hasonló  problémával  szemben, 
amikor  majd  Ők  is  nagypapák  lesznek, 
születésük óta fotókat videofilmeket 

készítek róluk.
A csemeték klipjeinek készítgetése 
közben, néhány évvel ezelőtt, nagy 
örömmel vettem észre a futball iránti 
rajongásukat, és mivel nem Túrkevén 
élnek, ezért gondoltam azt, hogy készítek 
egy kisfilmet számukra, városunk 
futballtörténelméről is, aminek persze 
csak  az  lett  volna  a  jelentősége,  hogy 
bemutassam  nekik:  a  Papájuk  is  nagyon 
szereti  ezt  a  sportágat,  és  fiatalon  ő  is 
szerepelhetett az akkor megye I. osztályú 
hazai csapat színeiben.

F.Z. Elkészült már a kisfilm?
B.J.  Hát,  Soós  Icunak  köszönhetően  ott 
tartok a film szerkesztésével, hogy nem is 
csak egy egyszerű film klip, hanem talán 
több részes dokumentumfilm kerekedik ki 
belőle.

F.Z. Van  e megfelelő háttér, forrás a 
szükséges anyagok összegyűjtéséhez?
B.J. Örömmel tapasztalom, hogy 
a megkeresettek nagy többsége 
megértette  mit  akarok,  és  maximálisan 
együttműködtek. Több, idősebb volt 
futballistával is sikerült rövid interjút 
készíteni,  és  a  Finta  Múzeum  is  nyújt 
segítséget.  De  mivel  nem  tudok  minden 
játékost, szurkolót, hozzátartozót 
személyesen megkeresni, ezért itt 
következne e cikk lényege, ami 
tulajdonképpen egy felhívás akar lenni, és 
a következőképpen szól:

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

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

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

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

Jelzési határidő: 2016. március. 1.

Elérhetőségek:
Finta Múzeum 

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

Pólya Pál 
5420 Túrkeve Dr.Berentey Ernő utca 2. 

tel: 06-30-485-11-11
Győri József 

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

Bartha József 
5420 Túrkeve Deák Ferenc utca 7.

tel: 06-30-768-98-53

Felhívás 
(Túrkeve Futballtörténelme)

1958  Kállai  László,  Herczegh  János,  Lakatos  András  (Futó), 
Ökrös Imre, Szilágyi Károly, Finta Imre, Szonda Mihály, Márki 
Gábor, Molnár Imre (Öcsi), Tisza István, Bordács Lajos

1975. Rácz Jenő, Kánya László, Mihály András, Deák Ferenc, 
Takács András, Kontra Lajos, Kormos László, Szamosfalvi 
Sándor, Piroska Zoltán (Tarka) ,Nagy Lajos, Csízi János (Paró), 
Vitáris István (Pitkin), Fórizs Isván, Vajda István, 
Madarász Lajos

Ízelítő az eddigi összegyűlt anyagokból:
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Felhívás a hóeltakarítással 
kapcsolatos szabályok 

betartására
Túrkevén az ingatlantulajdonosok (használók) többsége 

tudatában van annak, hogy az ingatlan előtti járdaszakasz 
tisztán tartása, hómentesítése és síkosságmentesítése a 

tulajdonos (vagy adott esetben az ingatlant használó bérlő, 
haszonélvező stb.) feladata és felelőssége. Ez azt jelenti, hogy 

az ingatlana előtti járdaszakaszon mindenki köteles a havat 
ellapátolni, fagyos hideg időben pedig a járdát csúszásmentes 

állapotban kell tartani.

Azt viszont kevesen tudják, hogy a járdákról letakarított 
havat semmiképpen sem szabad az úttestre hordani, mert 

azzal a közlekedés biztonságát és ez által mások testi épségét, 
életét veszélyeztetik! Az út közepére visszalapátolt hó az 
úttesten foltszerűen csúszós felületet képez, ami növeli a 

balesetveszélyt. A közlekedés biztonságának veszélyeztetését 
az 1988. évi I. a közúti közlekedésről szóló törvény 42. § (1) 
bekezdése tiltja és a 2012. évi C. a Büntető Törvénykönyvről 

szóló törvény 232. § -a szankcionálja.

Köszönjük, hogy a közlekedés biztonsága, mások testi épsége 
érdekében betartják a szabályokat.

Magos Vilmos
alpolgármester

X. Kevi Böllértalálkozó 
2016. február 13.

Lesz malacsütés, pálinkakóstolás, zene, tánc, igazi régi 
disznótoros hangulat. 

A belépés 14 éves korig ingyenes.

Egész nap:

- népi kézműves termékek kirakodóvására
- disznótoros ételek kóstolója
- pálinka, illetve borkóstoló
- népdalkörök, néptánckörök bemutatója
- nótázás cigányzenekar kíséretével
- mulatós élőzene reggel héttől
- íjászbemutató
- népi játszótér

EGYÉB KÍSÉRŐPROGRAMOK SZERVEZÉS ALATT!

A találkozó megszokott helyszíne: 5420 Túrkeve, Kuthen 
király utca 11. 
A Túrkeve Termál- és Élményfürdő mellett található, kemping 
területén.

A rendezvény ideje alatt lehetőség nyílik a fürdő 
szolgáltatásainak igénybevételére

Istentisztelet a Református templomban

A Magyar Kultúra napja
alkalmából

2015. január 24. vasárnap 9:15
Bagita Attila történész előadása

Történelmi utalások és történelmi hátter a Himnuszban

Ingyenes lakossági 
hallásszűrés a Dr. Nánási Lajos 

Egészségházban
2016. első félév 

2016. 01.22    9.00-10.00 óra
2016. 02.19.   9.00-10.00 óra
2016. 03.18.   9.00-10.00 óra
2016. 04.15.   9.00-10.00 óra
2016. 05.13.   9.00-10.00 óra
2016. 06. 10   9.00-10.00 óra

FELHÍVÁS
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 

Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a mezőtúri kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 

program keretein belül 
csontritkulási rizikóteszt kitöltését és 

reumatológiai szakorvosi vizsgálatot, tanácsadást 
végez.

A vizsgálatot végzi: Dr. Simon Zsuzsanna 
reumatológus szakorvos

Időpontkérés: EFI  
(Mezőtúri kórház A épület földszint)

 06-56/550-427
A vizsgálat: térítésmentes!                                

Túrkeve újság
Lapzárta: január 27.

e-mail cím: 
ujsagturkeve@gmail.com

Postaláda: Táncsics m. utca 1.
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A  gyermek  lelkének  szüksége  van  arra,  hogy  igenis  létezzen 
Mikulás,  és  csöngessenek  angyalkák,  amikor  fel  van  díszítve  a 
karácsonyfa. Történjen  ez  függetlenül  attól,  hogy  kinek  milyen 
a hite vagy mi a felfogása erről. A gyerekeknek szükségük van a 
mítoszokra, hiszen ez áll a legközelebb az ő világképükhöz. Így 
tudják a dolgokat a legjobban a helyükre tenni önmagukban.
Egy kedves Mikulás az alábbi gondolatait osztja meg az 
olvasókkal.
„1985-ben voltam először Télapó a Deák Ferenc úti óvodában. 
Mivel  édesanyám  ott  dolgozott,  mint  dajka,  felkértek  az  óvó 
nénik, mivel aki előttem volt nem ért rá (Kelemen Pista bácsi). 
1988.  évben  mikor  a  kisfiam  ovis  volt,  szintén  én  voltam  a 
Télapó.  Egy  pár  év  kihagyás  után  1998-ban  köszöntöttem  újra 
a gyerekeket, ekkor már a lányom is ovis volt. 2000-től a Deák 
úti óvodába rendszeresen járok és ezt követően a többi óvodában 

is felkértek, hogy szerezzek örömet a kis gyerekeknek. A 
Református óvodában is voltam két alkalommal. Nagy örömmel 
fogadtak a gyermekek és nagyon várták, hogy köszöntsék dallal, 
verssel és közös játékokkala Télapót. Megható nézni, hogy 
milyen szeretettel fogadtak. Van, aki eleinte meglepődik, de látja 
a  többiek  bátorságát  és  ő  is  bátrabb  lesz.  Különböző  dolgokat 
kérdezgetnek a hegyekről, a hóról, a szánkóról és a havasokról. 
Bátran elmondják mi történt velük, mióta nem találkoztak velem. 
Remek  és  kimagasló  munkát  végeznek  az  óvó  nénik  és  dajka 
nénik, akik felkészítik a gyerekeket a Mikulással való találkozásra. 
Szívhez  szóló  versek  és  énekek  teszik  feledhetetlenné  a  közös 
együttlétet. Nagy kincs ez a gyerekek életében, akik így tudnak 
örülni a szeretetnek és a békének ebben a rohanó világunkban. 
Örömet szerezni jó dolog és ez maradjon még így sokáig.”
Szeretettel gondol az elmúlt évekre a Mikulás.                   (Sz. G.)

„Megzörgeti ablakod, vajon ki lehet?”

Mezőtúr Város Önkormányzata az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 
számú „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi 
útjainak  a  fejlesztése”  című  projekt  kivitelezésére  vonatkozó 
vállalkozási szerződés megkötésére 2015. augusztus 19-én került 
sor a STRABAG Általános Építő Kft-vel.
A munkaterület átadása 2015. augusztus 24-én volt.
A projektünk műszaki átadására 2015. december 10-én került sor. 

A pályázat keretében belterületi és lakott településrészeket 
összekötő külterületi meglévő szilárd burkolatú gyűjtőutak 
felújítására lehetett pályázatot benyújtani. A beruházás öt 
önkormányzati gyűjtőút felújítására irányult.
Több szempont együttes mérlegelése alapján kerültek 
kiválasztásra a kivitelezésre került utak.
A  döntés  során  az  útállapot  mellett  az  útszakaszok  jellemző 
forgalmi  viszonyait  is  megvizsgáltuk.  Fontos  szempont  volt  a 
forgalomvonzó  létesítmények  megközelítésének  javítása.  Ezek 
elsősorban termelő és kereskedelmi vállalkozások, melyek a 
város gazdasági életében jelentős szerepet játszanak. 
A Balassa Bálint út egy fontos gyűjtőútja Mezőtúrnak, melyhez 
az Újvárosi városrész családi házas lakóövezetének utcái 
csatlakoznak. 
Az Északi összekötő út a 46. sz. főút és a 4202 sz. Mezőtúr-Túrkeve 
jelű ök. út között teremt kapcsolatot, továbbá a Felsőváros és a 
Székeskert  –Bodzáskert  városrészek  közötti  kapcsolattartását  is 
javítja. 
A  Cs. Wagner  József  út,  a  Széchenyi  út  és  a Vásárhelyi  Pál  út 
azon túlmenően, hogy biztosítja a 46. sz. útra történő csatlakozást 
a termelő üzemek és a vállalkozások fontos kiszolgáló útvonala. 
Városunk  gazdasági  életének  fő  szereplői  ezen  gyűjtőutakon 
érhetőek el.

Tájékoztató az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0004 számú „Mezőtúr Város önkormányzati 
tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése”tárgyú projekt megvalósulásáról

Vásárhelyi Pál út: a gyűjtőút 6 méter szélességben és 470 méter 
hosszban  a  Szolnoki  úttól  az Akasztó-érig  került  felújításra. A 
jelentős járműforgalomból kifolyólag az aszfaltburkolat és az út 
pályaszerkezete  teljesen  megújult.  Széchenyi  út:  a  Cs.  Wagner 
József úttól 200 méter hosszban és 6 méteres szélességben 
került  az  út  felújításra.  Ez  a  szakasz  a  2008-as  nyertes  TEUT 
pályázatunkhoz  szorosan  kapcsolódik,  annak  a  folytatásaként 
valósult meg.
Cs. Wagner J. út: Az út burkolata a felújítás előtt a 0+000-0+470 
km szelvények között 6,00 m szélességű, a 0+470 - 1+048 km 
szelvények között 3,50 m és 4,00 m szélességű volt. A projektnek 
köszönhetően  a  teljes  szakaszon  6,00  m  szélességben  került 
kialakításra  az  út,  így  a  beruházás  befejeztével  a  Puskin  úti 
csatlakozástól a teljes 1048 méteres úthossz egységes 6,00 méter 
széles gyűjtőúttá vált.
Északi összekötő út: A felújítást követően a burkolat szélessége 
a 0+000- 1+494 km szelvények között egységesen 6,00 m 
szélességű  lett.  Aki  emlékszik  az  Északi  összekötő  út  korábbi 
állapotára most jó érzéssel állapítja meg, hogy a projekt kapcsán 
az Északi összekötő út teljesen megújult, ezáltal a rajta áthaladó 
forgalom ütemesen tud lebonyolódni.
A  projektünkhöz  kapcsolódóan  valósultak  meg  az  utak  melletti 
zöldsávok fejlesztése, fa- és cserjeültetések, valamint a 
közterületeinkre támlás ülőpadok is beszerzésre kerültek.
Összességében  elmondható,  hogy  városunkban  az  öt  belterületi 
gyűjtőút felújítása I. osztályú minőségben és határidőre valósult 
meg. A felújítással érintett szakaszokon a forgalom minősége is 
jelentősen javult.

Köszönjük az Európai Unió és a Magyarország Kormánya 
támogatását a projektünk sikeres megvalósításához!

Szűcs Károly, Műszaki irodavezető
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Az  elkészült  gyűjtőutak  főbb  naturális 
mutatói: 

Balassa Bálint út: a gyűjtőút 6 
méter szélességben és 1333 méter 
hosszúságban  a  Földvári  úttól  a  Sugár 
útig került teljes felújításra. 
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Az országban 54 igazolt versenyző van. Ebből 31 versenyző (kb) 
3-falas játékot játszik, amatőr szabad játékot 31 versenyző. Azért 
körül belül, mert van olyan versenyző, aki több játéknemben is 
indul.
Ebbe  a  szépszámú  mezőnybe  vettünk  részt  4-fő  versenyzővel, 
ami évről évre szaporodik!

Simon László - 3 falas, -szabad játék
Hudák János - 3 falas, - szabad játék
Ratkai Sándor -3 falas, - szabad játék
Füleki András - 3 falas – játékban

Jól zárták a 2015-ös évet a TVSE biliárdosai

Kiemelkedő eredménnyel zárták a tavalyi évet általános és 
középiskolás tornászaink.
  Budapesten  került  megrendezésre  az  első  osztályú  országos 
gyermek kezdő tornászbajnokság második fordulója. 
Izgalmasnak  ígérkezett  a  megmérettetés,  hisz  a  Kaszap  Nagy 
István  Református  DSE  tornászainak  felkészülése  cseppet  sem 
összehasonlítható a sportiskolai rendszerben edző ellenfelek 
ütemével, körülményeivel. 
Sportolóink  -  egy  hetes  szünet  kivételével-  elszántan  készültek 
a  küzdelemre.  Megérte,  kilenc  csapatból  nyolcat  maguk  mögé 
utasítottak. 
Csapatban megőrizték második helyüket, illetve egyéni 
összetettben  Csíki  Zsófia  és  Lukácsi  Tímea  két  bajnoki  címet 
szerzett.
Tornászaink szorgalma, kitartása kiemelendő. Akiknek tetszik ez 
a mozgásforma és magas szinten szeretné művelni, a napi iskolai 
elfoglaltságot követően, gyakran este 7 óráig szükséges tornáznia 
naponta. Gyermekekből nincs, tornaszerekből annál inkább van 

hiány.  A  négy  szer  közül  kettő  miatt  többször  vidékre  kellett 
utaznunk a felkészülés során. Az UTE egyelőre verhetetlen, de 
merünk nagyot álmodni! Dicséretet érdemelnek a lányok! 
Az ezüstérmes csapat tagjai: Vecseri Bettina Janka, egyéni: Szabó 
Rebeka, Csíki Zsófia, Kereszti Villő Mikolt, Kereszti Édua Sarolt, 
Lukácsi Tímea, Andrekovics Gréta, egyéni: Faragó Anikó

Mindeközben gimnazista tornászlányaink a diákolimpia megyei 
döntőjén szerepeltek sikeresen.
A Fazekas Enikő Tünde, Tóth Patrícia Szidónia, Kozma Vivien, 
Tóth Zita és Szabó Katalin alkotta tornász csapat bajnoki címmel 
tért haza.
Szívósságuknak, keménységüknek köszönhetően állhattak a 
dobogó legfelső fokára. A négy tornaszer közül a legnehezebbiken, 
a felemás korláton, csak ők vállaltak gyakorlatot.
Gratulálunk lányok!
     
           Felkészítő: Nagy Ibolya, Testnevelő tanár, torna szakedző

A 2015 -ös évben rendeztek öt 3 falas pontszerzőt, és hat darab 
szabad pontszerző versenyt!
E  verseny  évad  legszebb  eredmény,  hogy  Hudák  János  immár 
harmadik alkalommal lett Magyar Bajnok, szabad játékban. 
Gratulálok  a  szép  játékához,  csak  így  tovább,  ami  évről-  évre 
nehezebb lesz.

További eredmények szabad játékban: 
Ratkai  Sándor  ötödik,  Simon  László  pedig  a  hatodik  helyezést 
érte el úgy, hogy nem minden versenyen tudott részt venni.
A 3 falas versenyekben kicsit nehezebb játékok voltak, mivel itt a 
Magyar élmezőnnyel szoktunk játszani.
Azért kiemelném, hogy itt is született szép eredmény.
A  legjobb  12  versenyző  közzé  bejutott  két  túrkevei  versenyző, 
ami ebbe a mezőnybe szép eredmény.
Hudák János 8. helyezett, 38- pontal
Ratkai Sándor 12. helyezett, 28-ponttal
Simon László 16. helyezett, 20-ponttal
Füleki András 22. helyezett, 10-ponttal

E  versenyben  is  volt,  hogy  nem  mindenki  tudott  részt  venni 
minden alkalomkor, mivel van, akit a munkája vidékre köt, vagy 
elfoglaltsága miatt nem tudott minden versenyre eljönni.
A szép eredmények után kívánok minden kedves újság olvasóknak 
e r e d m é n y e k b e n   g a z d a g   ú j   e s z t e n d ő t !                                                                        
             Ratkai Sándor

Bajnoki címet szereztek tornászaink
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Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Iroda:  5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. (volt TSZ iroda, az orvosi 
rendelővel szemben) Új épület, I. emelet 9. ajtó. 

Telefonszám: 06-70/456-4204

Az alábbi tevékenységi körökben állok a Tisztelt Ügyfelek 
rendelkezésére:
- polgári, munkajogi, családjogi és válóperek
- elektronikus cégalapítás és                            
változásbejegyzés
- cégek peres és peren kívüli jogi képviselete
- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási     
eljárásban képviselet
- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás

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

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetésFizetett hirdetés
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Újszülöttek városunkban

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

Fábián Zsófia Edina a.n.: Kazsimér Edina

Szőllősi Károly András 
a.n.: Gotthárd Erika Rita

Nagy Viktória, Nagy József
a.n.: Makai Viktória
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