Füle Lajos:
Visszajön
Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja…
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!
Száll csuda híre szívből a
szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!
Angyalok ajkán, emberek
hangján
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.

Fotó: Erdei Gyula

Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele
boldog,
zengje a szíved a hálát!
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Polgármesteri beszámoló
A 2017-es esztendő – bár rengeteg problémával kellett küzdenünk
– sokkal kedvezőbb volt, mint az előző. Így év végén tekintsünk
vissza néhány eseményre, mely nagyban meghatározta a keviek
életét, persze a teljességre törekvés nélkül.
Rögtön egy örömteli eseménnyel kezdhettük az évet, hiszen
átadhattuk az Idősek Otthona új épületét, a Levendula házat.
A minap esedékes garanciális bejárás alkalmával magam is
tapasztaltam, hogy a lakók és a dolgozók is nagyon szeretik a
modern környezetet.
Nem csak az intézmény lakói élvezhették az önkormányzat
gondoskodását. A megelőző évhez képest jelentősen növekedett
az a pénzmennyiség, melyet a nehéz helyzetben élők segítésére
fordíthattunk. Szociális ellátásra kétszeres összeget, közel 76
millió Forintot fizettünk ki, ebben a lakásfenntartási támogatás,
a gyógyszertámogatás, temetési segély, települési támogatás,
hulladékszállítási díj kompenzáció és az első lakáshoz jutás
pénzügyi támogatása is beleértendő. A Szociális Szolgáltató
Központ a Magyar Élelmiszerbank által biztosított élelmiszer
adományt osztotta ki a rászoruló családok között. Az
élelmiszercsomagok értéke a korábbinak háromszorosa volt idén,
közel 3 millió Forint.
Három földes utcában erősítettük meg darált betonnal az
útalapot, járhatóvá téve azokat esős időben is. Nagy felületű
felújítást további három utcában, összesen több, mint 2600 m2-en
végeztek, emellett 1900 m2 kátyút tömtek be a Városgondnokság
munkatársai. Viakolor járda 750 m hosszan készült.
A kemping területére 5000 látogatót vonzott a Kevi Böllértalálkozó,
a Juhászfesztiválon hozzávetőleg 13 ezren vettek részt. A fürdőben
idén több, mint 52 ezren tettek látogatást, gyógyászati kezelésen
15 ezer fő vett részt. A vendégéjszakák száma novemberig 21
ezer volt. A vizesblokkok téliesítése miatt a lakókocsis szezon
megnyúlt, az őszi kemping-találkozón a kemping mellett a
fürdő területén is sorakoztak a lakóautók. Nyáron nagy sikerű
Volkswagen találkozó, a túrkevei autókrossz futam éjszakáján a
habparty és lézershow csalogatta be a vendégeket a strandra.
A Finta Múzeum külön meghívást kapott két budapesti
rendezvényre, de itthon is nyolc új tárlat megnyitójának
örvendhettünk. A Madarász Károly Művelődési házban kicsiknek
és nagyoknak több, mint 60 rendezvény, kiállításmegnyitó, színházi
előadás és zenés program szólt, ezen túl a heti rendszerességű
klubdélutánok adtak lehetőséget a kikapcsolódásra.
Elkészült és nagyon népszerű a fürdő közelében a kültéri
sportpark. A Kiss Kálmán Városi Sportcsarnokban újra országos
birkózóversenyt üdvözölhettünk. A sportpályán az egykori
salakos focipálya gyönyörű füves borítást kapott, eredményjelző
és új hangosítás fogadja a meccsre járókat. Ez a pálya világítást is
kapott, így a téli időszak edzései is biztosítottak.

Több pályázatunkra is megérkezett a támogatói döntés, így
jövőre elkezdődhet a piaci fedett árusítóhely megépítése, a Liget
rendezése, új játszótér építése a Madarász házaspár utcában, a Setét
Mihály utcai pihenőpark kialakítása, a Petőfi Sándor Általános
Iskola épületeinek felújítása, a Táncsics utca rendbetétele parkolók
kialakításával, a Petőfi tér megújítása, a református templom
tornyának felújítása és a Vass utcai egykori iskola óvodává
alakítása. Kormánydöntés alapján kézilabda sportcsarnokkal is
gazdagodunk, a terület kijelölése már megtörtént. Az építkezések
zöme júniusban, a 20. Kevi Juhászfesztivál után indul.
Ha már a Juhászfesztiválról szó esett: idén a HÍR védjegy bíráló
bizottsága kihelyezett ülést tartott ezen a rendezvényen, ahol a
kevi lakodalmas pereccel és a kevi birkapörkölttel ismerkedtek
meg. Mindkét finomság védjegyes termék lett, Túrkeve Város
Önkormányzata ez ügyben végzett munkáját december 7-én
miniszteri elismerő oklevéllel jutalmazták.
Óriási gazdasági siker és lehetőség az SMG cégcsoport fejlesztése,
melyet a Magyar Állam is támogat 2,2 milliárd Forinttal. Köszönet
illeti az Ábrahám és Társa Kft. minden korábbi dolgozóját és
vezetőjét, hogy megalapozták Túrkeve XXI. századi autóipari
jelenlétét.
Változás történt a Képviselő-testület összetételében. A leköszönő
Dr. Thodory Zsolt úrnak a legjobbakat kívánjuk, a helyére kerülő
Finta Zoltán képviselő úrnak pedig jó munkát és kitartást a
képviselői munkához!
Sikerült betölteni az üres fogorvosi körzetet, januártól Dr. Csigedi
Vajda Eszter várja a hozzá fordulókat. Bízom benne, hogy
évtizedekre megoldódott a körzet sorsa, jó munkát kívánok a
doktornőnek!
Hosszabb időszakra visszatekintve sem emlékszem olyan évre,
amikor az Önkormányzat komoly pénzügyi tartalékkal fordult
volna a következő esztendőre. Idén sikerült úgy zárnunk az évet,
hogy tízmilliós összeg van tartalékban. Ez a tartalék alapja lesz a
következő évi fejlesztéseknek, pályázati lehetőségeknek.
Az idei évben is számos siker kapcsolódik a keviekhez sport,
kultúra, tudomány, hagyományőrzés területén. December végén
újra köszönthetjük azt a száz főt, akikre büszkék vagyunk
országos, európai vagy világhírű eredményük miatt.
Van-e elmaradt feladat, megoldandó probléma? Természetesen
van, és mindig keletkeznek a meglévők mellé újabbak. Köszönöm
valamennyi munkatársamnak, valamennyi közreműködőnek,
hogy a 2017-es évben városunk üzemeltetésén, fejlesztésén,
hírnevének ápolásán fáradoztak. Az év utolsó napjaiban minden
kevi lakosnak csendes meghitt adventi időszakot és áldott
karácsonyt kívánok!
Vida Tamás, polgármester

Főszerkesztői köszöntő
Kedves Túrkeveiek!
Tisztelettel köszöntök minden kedves olvasót. 2017. november
23-án a Képviselő-testület engem választott a Túrkeve Újság és
Televízió főszerkesztőjének, mely feladatot december 1-től látom
el. Köszönöm a megtisztelő bizalmat ehhez a felelősségteljes
faladathoz, valamint jó munkát kívánok a leköszönő
főszerkesztőnek, Finta Zoltánnak új feladatához a Képviselőtestületben. Munkám során a legfontosabb feladat az lesz, hogy
hiteles és széleskörű tájékoztatást szolgáltassunk városunk
életéről. Minden közéletben betöltött szerepvállalásomat az
motiválja, hogy városunk értékeit őrizzük és gyarapítsuk, hogy a
jövőben több lehetősége legyen a fiataloknak helyben boldogulni,
hogy tiszta, nyugodt és szépen fejlődő várost hagyjunk
gyermekeinkre. Sajnos a Városfejlesztési, Kulturális, Oktatási
és Sport Bizottságban betöltött tagságomról le kellett mondanom
összeférhetetlenség miatt, de az ott megkezdett munkát még
szélesebb körben tudom folytatni főszerkesztőként. Nem csak
a már megvalósult dolgokról, hanem az előzetes tervekről és az
ehhez kapcsolódó lakossági fórumokról is tájékoztatni szeretném
az olvasókat, hogy nagyobb legyen a lehetősége a hozzászólásnak,
s ezáltal a közös munkának. Az időszerűség és a kapcsolattartás
érdekében a Túrkeve Újság is kapott Facebook oldalt, így
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lehetőség nyílik arra, hogy a nagyobb terjedelmű cikkeket és
dokumentumokat közöljük, továbbá gyors visszajelzést kapjunk
a lakosságtól. Ide várjuk a javaslatokat, anekdotákat, fotókat
és minden egyebet, ami érdekes lehet (www.facebook.com/
Túrkeve Újság). Akinek nincs lehetősége internetezni, azok
számára természetesen marad a hagyományos lehetőség, a
Városi Könyvtár postaládája. Egyik tervem, hogy indítunk egy
új rovatot, ami a Túrkevéről elszármazott emberekkel foglakozik.
Városunk sok tehetséges és hasznos embert adott az országnak,
a világnak. Legtöbbjük csak a családdal, vagy a szűk baráti
körrel tartja a kapcsolatot és nehéz megtudni, hogy kivel-mi van
azóta. Ezúton kérem az olvasókat, hogy adjanak javaslatokat,
neveket és elérhetőséget, hogy közelebb tudjuk hozni az itthon
maradottakat a távol lévőkkel. Szeretném, hogy a tájékozódáson
túl mindenkinek személyes kötődése alakuljon ki az újsággal a
benne lévő kulturális értékek, valamint a rokonokról, ismerősökről
megjelent cikkek és fényképek révén.
Ezúton kívánom, hogy mindenkinek legyen ideje és lehetősége a
karácsonyi ünnepeket a szeretteivel tölteni, kívánok mindenkinek
áldott ünnepeket és boldog újesztendőt!
Erdei Gyula főszerkesztő
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Kultúra

45 éves a Madarász Károly Népdalkör

45 év. Az ember életében ez a dátum jelentős, hiszen túl van a
gyermek és ifjúkoron. Mire elérjük ezt az életkort, sokat látunk,
tapasztalunk a világból. Egy szervezet életében a 45 év nagyon
nagy idő. A megalakulástól a 45 éves jubileumig sok fontos
dolog történik. 1972-ben egy vendéglátó egységben alakult meg
a túrkevei Pávakör. Vezetője dr Hajnal Ferencné. Kik voltak az
alapító tagok? Azok a dalos kedvű asszonyok és férfiak, akik már
akkor fontosnak érezték a hagyományok őrzését szabadidejük
feláldozása árán is. Az első időkben az alapító tagok mellett mindig
voltak olyanok is, akik hosszabb-rövidebb ideig próbálgatták
énekhangjukat a kórusban. Emlékszem, gimnazista voltam,
mikor barátnőmmel pár foglalkozáson részt vettünk. Aztán a
fiatalságunk, érdeklődésünk másfelé vitt bennünket. Évek múlva
kerültem ismét a népdalkörbe. De akik indították, kitartottak
a népdaléneklés mellett, fontosnak tartották, hogy a népdal
szeretetét, a hagyományokat, a város hírnevét tovább vigyék.
Miket énekeltek? Elsősorban túrkevei népdalokat. Ez a repertoár
állandóan bővült. Volt olyan népdal, melyet egy-egy előadóhoz
lehetett kapcsolni. Ők voltak a népdalkör szólistái. Itt nem
kerülhetem ki, hogy pár nevet ne említsek, hiszen az Elmentem én
a vásárba Kocsis nénihez, a Leégett a Csiribiri hodály Nemesné
Zsófi nénihez, az Ég a cserepes teteje Soós Sándorhoz, a Sej haj
Virág ökröm Kalmár Imréhez köthető. Imre bácsi citerajátékával
színesítette az énekhangot. Később csatlakozott hozzá Kalmár
Sanyi és a kisújszállási Angyal Feri. Formaruhájuk az első
időben fehér blúz, illetve ing és fekete alj volt Ezt váltotta fel
a kunhímzéses felsőrész, mely a Népi Díszítőművészeti Szakkör
munkáját dicséri. A heti próbák a komoly munka már az első
évben meghozta az eredményt. Az 1972-ben rendezett versenyen
kiváló minősítést kaptak. Ez csak tovább buzdította a népdalkört
a sikeres fellépésekre. Sok-sok munka, próba kellett ahhoz, hogy
több arany-díjat hozzanak haza.
1989-ben a kórus az alapító iránti tiszteletből felvette a Madarász
Károly nevet és azóta ezen a néven szerepelünk .Ő volt az az
ember, aki méltó volt erre, hiszen az általa gyűjtött túrkevei

népdalok adják a kórus dalcsokrait. Pirike néni fáradhatatlanul
dolgozott azért, hogy mindig magas színvonalú legyen az
előadás. Még akkor is szívén viselte a csoport működését, amikor
már Szegeden élt. Minden héten pontosan megjelent a próbákon,
ha valami miatt mégsem tudott jönni, jobb keze, Sípos Sanyi
lépett a helyébe. De az idő kereke gyorsan forog. Elérkezett az
a pont, amikor már egészsége nem engedte meg, hogy tovább
álljon a népdalkör élén. Ekkor adta át a vezetést kollégájának,
Szijártóné Kun Zsuzsa, aki fiatalos lendülettel, nagy hozzáértéssel
vette át a stafétabotot. A helyi népdalok mellett más tájegységek
népdalkincseivel is megismertette a csoportot. Örömmel
énekeltük ezeket a dalokat, hiszen ez hozta meg számunkra az
arany fokos díjat és más versenyen az arany oklevelet. A tagság
is változott. Az alapító tagok közül többen betegség miatt nem
tudtak részt venni a próbákon, fellépéseken és sajnos többen
már az égi énekkarban énekeltek. De Zsuzsa is lemondott a
kórus vezetéséről. Másik kórusa is van és a munkája mellett már
nem tudta vállalni ezt a feladatot tovább. Rám esett a választás
és jelenleg én vezetem a népdalkört. Szívesen teszünk eleget
minden felkérésnek a helyi ünnepségeken és más városokban.
Meg kell még említenem azokat a személyeket, akik ez alatt az
idő alatt segítették a munkánkat. Kun László egykori művelődési
ház igazgató, aki sokat tett azért, hogy eljussanak a szereplések
helyszínére. Balogh Márton, aki megálmodta és kivitelezte a
Daloló Túrkeve c. kazettát, mely által egy ország ismerte meg
nevünket. Madarász Katalin, aki mindig segítette és patronálta
csoportunkat. Farkas Rozika, aki szakmai tanácsokkal is ellát
bennünket és szívesen vállal konferanszié szerepet.
November 18-án a Madarász Károly Népdalkör a 45. születésnapját
ünnepelte, melyhez támogatást nyújtottak: Túrkeve város
önkormányzata, Szabó Attila képviselő, Debreczeni Andrea,
Kissné Lakatos Ilike, Kovács Károly, Simon László, Szecseiné
Pápai Erzsébet. Köszönjük szépen!
Sebők Jánosné Nelly
Népdalkörvezető
3

Búcsú

TÚRKEVE

2017. DECEMBER

Cseh Sándor búcsúzik Kórizs Istvántól
az intézmény vezetésére.
Igazgatása
alatt
perspektivikus
gondolkodásmódjának köszönhetően a
középiskola sokat fejlődött.
Az autójavító szakember igényeinek
kielégítésére szerveződött szakközépiskola
fejlesztése kezdődött meg 1970-ben.
1971-ben elkészült a központi tanműhely,
az AFIT építette fel. Technológiai tervet
kellett készíteni, hozzá a műszereket
és gépeket kiválasztani, beszerelni. A
forgácsoló gépeket közösen szállítottuk be
és alapoztuk, betonoztuk a diákokkal.
1973-ban felépült a szakközépiskola
épülete. Az elméleti tanórák megfelelő
helyre kerültek. Nyolc tantermes iskolában
Tisztelt Gyászoló Család!
kialakult a szaktantermi és szertári
Tisztelt Emlékező Gyülekezet!
rendszer. A szakmai és elméleti oktatás
Kedves Barátaim!
Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy alig feltételei folyamatosan fejlődtek.
néhány hetes testi-lelki csatározás után A középfokú közlekedésgépész, gépjármű
végeztet be a sors. A sors, amely a fáma technikai osztályok érettségiztek 1974-től
kezdődően folyamatos.
szerint mindanyiunk számára megíratott,a
sors, mely nem adott újabb esélyt. A búcsú 1975-ben elkészült a kollégium, 1979-ben
pedig kimondhatatlanul fájó. Hangtalan a sportcsarnok. A sportudvar kialakult.
szavak ülnek torkunkban, könnyekbe Az iskola fejlesztésében – sokszor,
anyagbeszerző,
burkolva, melyet a gyász hatalma mint munkairányító,
tart fogságában. Nehéz Megszólalni. pénzteremtő – elvitathatatlan érdeme volt
Elköszönni jöttem. Elköszönni Túrkeve Kórizs István igazgató úrnak.
város polgárai, a Ványai Ambrus Megerősödött a képzés – a megye
Gimnázium és Szakközépiskola volt segített minket a gép-műszer alapból.
és mostani diákjai, tanárai, közössége Tanműhelyünket tudtuk fejleszteni. Az
AFIT „fénykorában” átadott eszközöket,
nevében, ahol hosszú évtizedeken át éltél
bérmunkát. Tudta a tanulókat foglalkoztatni
és dolgoztál.
Kórizs István, városunk díszpolgára, gyakorlatokon. Biztos munkahelyük volt a
volt vezetője, tiszteletbeli gimnáziumi végzetteknek.
igazgatója mindannyiunk által tisztelt Személyi feltételek javultak, egyre több
és szeretett Pista bácsi elhunyt. Neve tanár és technikai dolgozó kapott munkát.
Lerakta azokat az alapköveket,
összeforrt
Túrkeve
fejlődésével,
fáradhatatlanul
dolgozott
városunk melyre épülve ma már országosan és
nemzetközileg is elismert a Ványai
fejlődéséért, aki mindent megtett az itt
lakók boldogulásáért, aki közösséget középiskola neve. Soha nem követelt
vállalt velük jóban, rosszban. Pista bácsi sémák, konvenciók szerinti oktatást, bízott
tanártársai szakmai elhivatottságában,
ilyen ember, a szó legtisztább értelmében.
Olyan ember, akit a szakmaiság, a fejlődés odaadásában, s ők is bíztak benne. Ennek a
légkörnek köszönhetően számos kimagasló
előmozdítása mindennél jobban ösztönzött
siker, eredmény született diákok és tanárok
dolgozzék bármilyen poszton is.
1952 nyarán helyezte Szolnok megye lelkiismeretes munkája révén.
1979-ben – ezek után nem tekinthető
először Kisújszállásra, de végül Túrkevére
véletlennek, sokkal inkább természetes
a gimnáziumba.
következménynek – a város élére
Abban az évben nagy aszály volt, szürke
por lepte el a várost. Az állomásról a választották.
nyugodt,
higgadt,
lányiskolába küldték, mert az épülete Átgondolt,
konszenzusteremtő képességének, minek
gimnáziumi jellegű volt.
Élete véletlenül alakult. A gyakorlati év köszönhetően mindig a megoldásokat és
után el akart menni -tervezte. De itt maradt, sohasem a kifogásokat kereste, a város
javát szolgálta.
mint sokan, értelmiségiek, tanárok, akik a
Felismerte, hogy egyik égető gondja
60-as évek végén érkeztek Túrkevére.
Megszerette az iskolát, a diákok is a településnek a belvíz és a talajvíz
problematikája,
ennek
megoldására
szerették, a fiatal harmadosztályban focizó
folyamatosan bővítette a csatornahálózatot
tanárt.
Madarász Katiék osztálya kiváló volt, Túrkevén 60%-ban vályogból épültek
a házak. A belvízprogram, vizes házak
a 20 éves tanárt a 18 éves gimnazisták
támogatási program keretében a mezőtúri
intelligensen fogadták.
A diákok nevelték a náluk alig idősebb vízgazdálkodás segítségével a vizes házak
40%-a újjáépült.
tanárt.
A mindig következetes, szigorú, de A városban, ebben az időszakban 157 új
emberséges követelményrendszere mind lakás épült.
tanítványai, mind kollégái körében Munkája eredményeképpen nőtt a szilárd
burkolatú utak hossza.
elismerést váltott ki. A város közéletében
A
városban
16%-nyi
volt
a
részt vett, eltökélten kereste a jót, s a még
„kövesutak”hossza, ami a vezetése végén
jobbat. Méltán esett rá ’65-ben a választás
4

46% lett.
Egy tokaji útja alkalmából látott egy nyitott
kőbányát, érdeklődésére elmondták, hogy
20Ft/t az ára.
De el kell szállítani. Jött az ötlet, hogy
a Tiszán uszállyal le lehet szállítani.
Nagykörűn volt kikötő, ott kirakodtak
és a Tátrák, IFA-k (fékpróba és próbaút)
próbarendszámmal Túrkevére hozták, ahol
az utak alapjául szolgált, amit a következő
évben burkolattal láttak el. A kohósalakot
is az Afit segítségével szállították.
1983-ban indult egy lehetőség gázprogram
megvalósítására az intézmények fűtőolaj
kiváltására. Bizonyítani kellett egy
mennyiséget. A városban az Afit szénnel
fűtött, az nem számított a mennyiségbe,
a Ványai volt viszonylag nagy fogyasztó
és egy-két kisebb. Addig számoltunk, míg
elfogadták és Mezőtúr felől bevezették a
gázt. Megelőzve Jászberényt.
Sajnos viszont a Művelődési központot
galériás könyvtárral, aminek a makettje
és kiviteli terve is elkészült, nem lehetett
megvalósítani.
A városrendezési tervben megálmodott
Petőfi téri lakótelep megépült az OTP
segítségével.
Rendőrséggel
a
könyvtár
csere.
Tűzoltóság, posta építése. A kommunális
tevékenység fejlesztése, a telefonhálózat
korszerűsítése.
Neki köszönhető, hogy Túrkevén
korábban gyulladt meg a gázláng, mint
Jászberényben és az ő nevéhez fűződik a
telefonhálózat korszerűsítése.
Lehetne folytatni azon tevékenységeinek
sorát, melyek Túrkeve folyamatos
fejlődését eredményezték. A mindig aktív
és tevékeny ember, elért eredményei révén
méltán lett Túrkeve díszpolgára.
Egy tőről fakad-e a Kórizs család-tette
fel a kérdést a Feketehegyi gyógyszerész.
A kunhegyesen maradt testvére mondta,
hogy a Délvidékre távozott. Kétszáz évnek
kellett
eltelnie, hogy a Kórizsok találkozzanak.
A kunhegyesi származás jelentheti,
hogy a debreceni születésű Kórizs Pista
ősei Kunhegyesen éltek, ezért Ő büszke
volt, hogy ő is kun leszármazott. 1745ben a redemptio idején kunhegyesről az
aszályos évek miatt Bácskába költöztek
(Feketitypusztára)
A nevének jelentése: a Kór kun törzs
nevéből származott a kipcsák nyelvben,
vagyis kunban a „kór”embert, barátot
jelöl, az „is”pedig hozzátartozót. Akár
baráti kört is jelenthet a neve. Ebben
lehetett valami, mert szerette az embereket,
szeretett barátkozni.
Tisztelt Gyászoló Közösség!
A test elgyöngülhet, porba hullhat, de a
szellem erős és halhatatlan. A mindenség
része már Ő, a csillagokban él tovább,
s bennünk is. A szelleme itt van velünk,
amíg emlékezünk rája, Ő él tovább.
Köszönjük
munkádat,
fáradságodat,
küzdelmedet.
Isten veled, nyugodj békében!
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Kiállításon jártunk
Az Autószerelők Országos Szövetségének meghívására iskolánk tanulóinak lehetőségük volt ellátogani az Autótechnika az Autódiga
2017, valamint az Autómotive Hungary kiállításra.
A meghívásnak eleget téve a szakmai napon Győri Attila szakoktató szervezésében hét diák ellátogatott Budapestre, a Hungexpo
területén megrendezett kiállításra.
A tanulók megtekinthették a háttéripar legújabb gépeit, szerszámait, valamint a diagnosztikai eszközöket. Kipróbálhatták a
szimulátorokat és szemléltető eszközöket, megtekinthették a magyarországi autógyárak -Audi, Mercedes, Suzuki és az Opel- legújabb
típusait, valamint tanulmányautóit.
A kiállítás másik részén, a magyarországi autóipari beszállító cégek pavilonjaiban lehetett megcsodálni a legújabb robot technikákat.
Ezúton köszönjük a meghívást!

,,Kukucska” programsorozat
A Petőfi Sándor Általános Iskolában
ismét elindult a ,,Kukucska
programsorozat”. A foglalkozásokon
a nagycsoportos óvodások és szüleik
betekintést nyerhetnek iskolánk
életébe,
megismerkedhetnek
hagyományainkkal, értékeinkkel, és
természetesen a leendő elsős tanító
nénikkel is. Sok szeretettel várjuk a
szülőket és a gyerekeket!
Bővebb tájékoztatást az óvodákban
elhelyezett plakátokon, illetve
iskolánk honlapján olvashatnak az
érdeklődők:
http://kevisuli.hu/2017/11/
kukucska-programok-az-also
tagozaton/
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Viszlát

Gyermekeimhez

Szertelen-szeretteim!
Kedves túrkeveiek, kedves olvasók!
Életemveletek, csupa rím;
Csak ismételni tudom magam: újságot szerkeszteni nem könnyű feladat. Ha pedig a
Csupa
fény, csupa derű
Túrkeve nevű újságról van szó, mely túrkeveieknek kíván megfelelni, hatványozottan
A
lelkembenveletek, béke ül.
igaz az előbbi állítás. A 2015 áprilisa óta eltelt bő két és fél évben és 27 szerkesztett
lapszám után sem változott meg a véleményem. Próbáltam, próbáltunk sokaknak
Isten ajándékai vagytok ti-nekem;
megfelelni. Informatívnak, színesnek, szépnek, egységesnek lenni. Hogy sikerült e? Nos,
A kereszt, üdvösség, az élet, a küzdelem.
a döntés mindig az olvasóké. Mi szívesen fogadtuk az építő jellegű kritikát, észrevételt.
Bárhol jártok, - gondolatom ott-repked
Eddig is volt és ez után is lesz lehetőség, hogy véleményüknek hangot adjanak. A
körül;
szerkesztőség mindenki előtt nyitva áll. Önökön/rajtatok is múlik milyen lesz hónapról
Szememben a bánat, vagy az öröm
hónapra a városi sajtó. A főszerkesztőnek mindössze a karmester szerepe jut.
könnye ül.
Kívánom az új karmesternek, Erdei Gyulának: találja meg őt ez a szép feladat, a pálcát
Szívrepesve várom, élem-élem át- meg át;
ezennel átadom. Egy másik, nehezebb muzsikát játszó zenekarban kell mostantól
Találkozástokat a gyönyörű csodát.
helytállnom, ahol néha bizony bajok vannak az összhangzattal.
Szemetekben
derű, szeretve- csillogó,
Köszönöm Farkas Rozikának, Nagy Róbertnek és legfőképpen Márton Józsefnek, hogy
Testvér-öleléstek,
mindennél
mindig segítségemre voltak! További eredményes közös munkát kívánok nektek!
ragyogóbb…
Finta Zoltán
leköszönő főszerkesztő
Rátok néz az ember és a szív örül;
A szeretet bennetek, szoborrá ékesül.
Magasztos a perc, mit veletek tölthetek,
Szertelen, gyönyörű, imádott gyerekek.
Szemes Attila önkormányzati képviselő fogadóórája:
2017. december 14-én (csütörtökön) 10-12 óra.
Pusztai Antalné (Maglód- 1998)
Elérhetőségek:
5420 Túrkeve Petőfi tér 1.
E-mail:
szemesati@gmail.com
Szentesti istentisztelet december 24-én
A közösségi portálokon keresztül is nyugodtan üzenhetnek.
16 órától a református templomban.
Áldott karácsonyt kíván a Református
Tisztelettel: Szemes Attila sk.
Gyülekezet!
önkormányzati képviselő

Fogadóóra

„Az Ige testté lett.”

Tisztelt Adózó!
Túrkeve Város Önkormányzat adóhatósága felhívja a Tisztelt
adózók figyelmét arra, hogy Túrkevén a magánszemély
kommunális adóban az adókötelezettség keletkezését
(változását) ,illetve megszűnését követő 15 napon belül – az
előírt adóbevallási nyomtatványon – kell bevallást benyújtaniuk
az adóhatóság felé.
Az adózóknak abban az esetben kell bevallást benyújtani, ha a
saját személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás
következett be 2017. évben, ami kihat a következő 2018. évi
magánszemély kommunális adó megállapítására.
Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet, amit már az
adóalanyoknak be kell vallania: vétel, eladás, öröklés, ajándék,
csere, használatbavételi engedély megszerzése stb.
Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót,
és vevőt (szerző felet) egyaránt terheli a bevallási kötelezettség.
Az eladó esetében a bevallás benyújtásával kerül megszüntetésre
az adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozásában, míg a vevő
esetében a bevallás benyújtásával kerül előírásra a magánszemély
kommunális adója.
A bevallási nyomtatvány a www.turkeve.hu honlapról letölthető,
ügyfélkapuval rendelkező adózóknak lehetősége van a
nyomtatvány elektronikus módon történő beküldésére.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a bejelentés
elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga
után (Art. 172. § (1) bekezdés).
Túrkevei Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és adó osztály
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XII. Németh József
Matematika Emlékverseny Mezőtúr
A Kossuth iskolában már hagyomány, hogy
matematika verseny megrendezésével
állítunk emléket a tragikus hirtelenséggel
elhunyt Németh József matematikainformatika szakos tanár kiváló szakmai
munkájának. Ebben a tanévben is megyei
versenyt szerveztünk 2-8. osztályos
tanulók részére.
A XII. Németh József Matematika
Emlékversenyen 6 település 12 iskolájának
110 diákja vett részt. A verseny fővédnökei
voltak: Herczeg Zsolt, Mezőtúr város
polgármestere, és Németh Károly és
Dr. Bartókné Németh Adél, Németh
József tanár úr gyermekei. Támogatóink:
Mezőtúr Város Önkormányzata és a
Karcagi Tankerület.
A
versenyre
iskolánként
(tagintézményenként) és a megnevezett
évfolyamonként maximum 2-2 tanuló
jelentkezését vártuk.
Ebben a tanévben (2016-17-es tanév),
folytatva az új formát, tesztes feladatokat
állítottunk össze. A feladatok típusaiban

ugyanazt a koncepciót követtük, mint
az eddigi versenyeken. A 9+1 feladatot
tartalmazó feladatlap „plusz” feladata a
felső tagozat megfelelő évfolyamaihoz
kapcsolódó hagyományos geometriai
szerkesztés volt, az alsós tanulóknak és az
ötödikeseknek pedig 10 tesztes feladat.
A verseny időpontja: 2017. november 27.
(hétfő)
Az eredményhirdetésre és a díjátadó
ünnepségre ugyanezen a napon került sor.
Minden tanuló emléklapot, ajándékot,
üdítőt, csokit, a díjazott tanulók oklevelet,

Túrkevei diákok egyéni helyezései (a teljes eredménylista a
Túrkeve Újság facebook oldalán látható), második évfolyam:
1. Tóth István, Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola,
felkészítő pedagógus: Finta Ferencné; 5. Kovács Előd,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, felkészítő pedagógus:
Finta Ferencné; 6. Deák Dávid, Túrkevei Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Nagy Róza.
Negyedik évfolyam: 5. Erdei Farkas Gyula, Túrkevei Petőfi
Sándor Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Urbán Marianna.
Ötödik évfolyam: 1. Ábrahám Bence, Túrkevei Petőfi Sándor
Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Pozsonyiné Vad Ilona;
2. Kereszti Villő Mikolt, Túrkevei Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Rózsásné
Kalmár Tímea; 4. Barna Fanni, Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, felkészítő pedagógus: Pozsonyiné Vad Ilona. Hatodik
évfolyam: 1. Faragó Anikó, Túrkevei Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Rózsásné
Kalmár Tímea; 3. Ábrahám Réka, Túrkevei Petőfi Sándor
Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Törökné Semegi Éva.
Hetedik évfolyam: 4. Kereszti Édua Sarolt, Túrkevei Kaszap
Nagy István Református Általános Iskola, felkészítő pedagógus:

pólót és érmet vehettek át. Díjazásban
részesült a hét évfolyam első hat helyezettje
(az első 3 oklevelet és tárgyjutalmat, a 4.,
5. és 6. helyezett oklevelet kapott).
Mezőtúr Város Önkormányzata 2014ben díjat alapított. A vándorkupát a
legeredményesebben
szereplő iskola
diákjai őrizhetik a következő versenyig.
A díjat ebben az évben a versenyszervező
iskola versenyzői és felkészítői tanárai
nyerték az elért helyezések alapján.
Tar Anikó szervező

Rózsásné Kalmár Tímea; 6. Gáva László Máté, Túrkevei Kaszap
Nagy István Református Általános Iskola, felkészítő pedagógus:
Rózsásné Kalmár Tímea. Nyolcadik évfolyam: 2. Magos Vilmos,
Túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola,
felkészítő pedagógus: Rózsásné Kalmár Tímea; 4. Tarnóczi
Noémi, Túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola, felkészítő pedagógus: Rózsásné Kalmár Tímea.
Az elért eredményekhez gratulálunk.
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Honismeret, helytörténet
Jász-Nagykun-Szolnok megyében
keretében, amely hozzájárul a lokális történelmi tudat erősítéséhez,
a történelmi ismeretek gazdagításához és kulturális hagyományok
ápolásához.
Pásztor István áttekintést adott a hon-és népismeret oktatásának
múltjáról és jelenéről. Két egyetemi oktató (Pásztor István és
Bárth M. János) és négy egyetemi hallgató Koszna Nikolett,
Vásárhelyi-Varga Míra, Csikós Dávid egyetemi hallgatók és Jász
Erzsébet doktorandusz) a Nagykunságban végzett kutatásaikról
számoltak be. A hanganyaggal és vetített képekkel illusztrált
előadások bizonyították, hogy eredményes munka folyik a
generációk együttműködésével a Nagykunságban. Reális alapja
van annak, hogy a közös munkák könyv alakban is megjelennek
és széles olvasótáboruk lesz.
Összegzésre vállalkoztak nemrég Jász-Nagykun-Szolnok A községházán megtartott rendezvényt köszöntőjükben üdvözölte
megye kutatói. Novemberben a Tudomány Ünnepe alkalmából Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés
Kunmadarason tanácskozásra gyűltek össze a megyében elnöke és Guba László polgármester. A programot színesítette
tevékenykedő kutatók, egyetemi hallgatók és tanáraik, hogy számot a kisújszállási Iris Mazsorettcsoport nyitótáncával. Mindenkit
meghatott Kállai Erzsébet énekművész előadásában a Kun
adjanak legújabb kutatási eredményeikről, akiket népes közönség
hallgatott. Gulyás Katalin a megyében született honismereti miatyánk. A helyi honismereti kör leporellói kiválóan mutatták
nemzeti értékmegőrzésben vállalt szerepük eredményeit, a
pályázatok összegzését mutatta be. Fodor István Ferenc a megye
vendéglátás pedig a helyi termékek gazdagságát. A konferencia
legrégebbi honismereti szakkörének alakulásáról emlékezett meg.
zárásaként a református templom ódon falai között Laczkó Tóth
A házigazda, Laczkó Tóth Bertalanné pedig a néhány éve alakult
Bertalanné helyi történelmi és irodalmi emlékekre hívta fel a
és eddig szép példát mutató Kunmadarasi Honismereti Egyesület
tevékenységét villantotta fel. Fodorné Hámori Ágnes a Tiszafüred figyelmet.
környéki helyismereti kutatók identitást segítő munkáját ismertette, A szervezők, rendezők (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Egyesület, Túrkevei Kulturális Egyesület,
míg Ari Ilona a megyében működő családkutató-közösségekkel
Kunmadarasi Honismereti Egyesület, Kunmadaras Nagyközség
ismertette meg a hallgatóságot. Barna Gábor és Jordán Ágnes a
Tiszazugban folyó kutatásokról és kiadványokról beszélt. Szót Önkormányzata) ezúttal jelesen vizsgáztak az együttműködésből:
kapott Besnyi Károly helytörténeti kutató is, aki a Bácskában a honismeret kutatói, aktivistái eredményes konferenciát
szerveztek, amelynek előadásait a jövő évi Jászkunság évkönyvben
folyó helytörténet-kutatást és –írást mutatta be és az ott megjelent
olvashatják a téma iránt érdeklődők, most pedig a rendezvényről
könyvek címlapjait villantotta fel egy-egy diakép erejéig. Ebből
hazavihették emlékeztetőül az előadások szinopszisát tartalmazó
érzékelhető volt, hogy a Kunságból kitelepült magyar református
füzetet.
falvakban identitás-erősítő szerepe van a honismereti munkának.
A rendezvény nem jöhetett volna létre támogatók nélkül. A
Bathó Edit a Jász Múzeum arculatát meghatározó honismereti és
hagyományőrző szerepvállalást érzékletesen mutatta be vetített megvalósítást segítették: Emberi Erőforrások Minisztériuma,
képek kíséretében. Örsi Julianna a Jász-Nagykun-Szolnok Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Együttműködési Alap,
Megyei Tudományos Egyesület könyvkiadói és konferencia- Magyar Művészeti Akadémia, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
szervező tevékenységéről szólt. Bartha Júlia mintegy példaként Önkormányzata, Nagykun Hagyományőrző Társulás, Kunmadaras
a Jászkunság évkönyv legújabb kötetét ajánlotta az olvasók Nagyközség Önkormányzata.
Dr. Örsi Julianna
figyelmébe. Az előadásokból kiderült, hogy milyen céltudatos,
kemény munka folyik a megyében a honismereti mozgalom

Karácsonyi gondolatok
Közeledik a karácsony, a keresztények egyik legnagyobb
ünnepe, Jézus Krisztus születésének napja. Erre az ünnepre
mindenki máshogyan készül. A hitben élők örülnek a kis Jézus
szültésének és reménykednek, hogy az elkövetkező években,
évszázadokban is keresztény marad Európa és béke honol
földünkön, országunkban, családunkban. A béke, a szeretet
világnézettől függetlenül általános emberi vágy. Talán ezért lehet
karácsonyt a szeretet ünnepének is nevezni, amelyre manapság
minden család készül. Ennek megnyilvánulása, hogy igyekszünk
szeretteinkkel tölteni e napokat, telefonon felhívjuk a távolban
élőket, levelet, képeslapot, csomagot küldünk, esemesezünk,
imélezünk, megajándékozzuk egymást. A leglátványosabb ez
utóbbi. Hetekkel korábban általános bevásárlási láz lesz úrrá az
emberekben. Kinek mit vegyünk, hol vegyük, ki minek örül, mi
mennyibe kerül – forgatjuk gondolatainkat. Ékszer, ruhaköltemény
vagy hasznos ruhadarab, háztartási gép, technikai újdonság,
számítógép vagy valami kütyü - óriási a kínálat. Én ezúttal mégis
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egy szerényebb választékra hívom fel a figyelmet. A könyvre.
Mégpedig nem általában, hiszen a legtöbb könyvesbolt kirakata
tele van külföldi szerzők által írt beszellerrel. Mintha a magyar
írók, költők nem írnának, nem lenne fantáziájuk, tehetségük
az alkotáshoz. Még a környékünkön legközelebb működő
könyvkiadó sem preferálja a helyi szerzők alkotásait. Marad tehát
a kiadás és a terjesztés a könyvműhelyek, szerkesztőségek dolga.
A nyilvánosság esetenként egy-egy könyvbemutató alkalmával
értesülhet a könyvkínálatunkról. Ilyen könyvbemutatókat
időnként rendezünk városukban, a megyében, néhány nagyobb
településen országszerte. Így például számos helyen bemutattuk
a tavaly decemberben megjelent „Palástban” című könyvünket,
mely igazi siker lett. Már az utónyomással készült példányok is
elfogytak. Ez felbátorított bennünket arra, hogy a hasonló témájú
Az alföld szószólói című könyvünk kiadását is tervezzük a jövő
évre. Bizunk benne, hogy támogatónk is akad. A bizakodás, és no
persze a kitartó munka előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. Ebben
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a reményben született két helytörténeti jellegű könyvünk is ebben
az évben. Az első világháború témából merítettek a „Helytállás
a hazáért, a családért” című kötet írói. Nem hadtörténeti munka
ez. A „Nagy háborút” az ember, a katona, a család oldaláról
mutatja be. Így került be a kötetbe a túrkevei Ábrahám család
levelezése, vagy a kisújszállási Vitális Pál, a karcagi Nagy László
hadifogoly-naplója. A kötetből megismerhetik Györffy Lajos
túlélési stratégiáját is. Olyan dokumentumok ezek, amelyek arra
figyelmeztetnek, hogy emberek ezrei kerültek ki a harctérre,
áldozták életüket a nagyhatalmak játszmájában. Sajnos a világ, az
országok nem tanultak belőle. Eljött a második világháború is. Ez
utóbbi évekről szól a 2018-ban megjelenő könyvünk „Emlékezet
határok nélkül” címmel. Egykori katonáinkra emlékezve, a háborúk
veszteségit, történelmi következményeit feltárva figyelmeztetjük
a nagyhatalmakat, hogy konfliktusaikat rendezzék békés úton, ne
nyúljanak fegyverekhez. Persze különösen a kis népeket, mint
a magyarságot más is fenyegeti, ilyen a globalizáció. Én ennek
a kultúrára, a nyelvre és az emberi gondolkodásra való hatását
érzem veszélyesnek. Különösen ártalmas ez, ha már az oktatásba
is betüremkedik. Erre hívja fel a figyelmet Rideg István a nemzeti
irodalom térvesztését tapasztalván. Ezt az írást a Jászkunság 5.
kötetében olvashatják az érdeklődők. Ezen könyvet Túrkevén

Kultúra, hír

október végén, Kunmadarason novemberben és Szolnokon
decemberben mutattuk be. A kötetben számos olyan írást találnak,
amelyek a nemzettudat megerősítését szolgáló kezdeményezésről
szólnak. Így például Nagyné Bedő Ildikó áttekintést ad a Kevi
juhászfesztiválról, én magam a lovas-hagyományokról írtam.
A hagyományokra alapozó újszerű gazdasági vállalkozásokról
is hírt kapunk Kunhegyesről. A példákat sorolhatnám tovább.
Amikor a kunok, jászok magyarországi történelméről olvasok
egy könyvben, akkor is arra gondolok, amit Csatári Bálint
fogalmazott meg a jövőt illetően egy indiai Nobel-díjas
nyomán: A 21. században vissza kell térni a belső értékekhez,
a nemzet történelméből eredő hagyományokhoz és abból
kiindulva építhetünk versenyképes gazdaságot. Ez különösen
megfontolandó a leszakadt alföldi települések irányítói számára.
Ilyen és ehhez hasonló írások lesznek olvashatók a következő
könyvünkben is, amely a „Jászkunsági gyökerek” címet viseli.
A fentiekben látszólag új könyveket ajánlottam a karácsonyi
asztalra, de ennél többet is: gondolkodjunk és cselekedjünk
megfontoltan
családunk,
közösségünk
és
nemzetünk
boldogulásáért.
dr. Örsi Julianna

Véradókat köszöntöttek
Ebben az évben tizenkét alkalommal volt véradás Túrkevén,
melyeknek, néhány kivétellel a Madarász Károly Művelődési
Házban adunk helyet. December 4-én ünnepséggel zárult az
idei véradás, melyen harminc túrkevei véradó kapott elismerést
többszörös véradásért. A véradókat köszöntötte Vida Tamás
polgármester, Orvos Anetta a Vöröskereszt szervezetének karcagi
területi vezetője, Körmöndi Andrea a szervezet mezőtúri területi
vezetője és a véradásoknak rendszeresen otthont adó Madarász
Károly Művelődési Ház vezetője, Kovács István is. Jelen volt még

Erdei Edit a Vöröskereszt kisújszállási szervezetének vezetője
és Magos Vilmos alpolgármester. Az ünnepeltek oklevelet,
jelvényt és könyvet kaptak, a legmagasabb elismerést Kiss Imre
(képünkön) százszoros véradó kapta.
A jövőben is szívesen adunk helyet a véradásoknak, mert mi is
nagyon fontosnak tartjuk a segítségnyújtás e nemes formáját.
Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház
és Városi Könyvtár igazgatója
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Felavattuk labdarúgó pályánkat!

Az életben bizony vannak olyan döntéseink, amikor megszegjük
egy korábban tett ígéretünket. Én is így jártam, mert a 2015ös évben elkezdett Futballtörténelmünk Túrkeve című
dokumentumfilm összeállításakor megfogadtam azt, hogy a
családi videóimon kívül a jövőben más témával kapcsolatos
filmkészítésbe nem kezdek bele. Azonban ez év szeptemberében a
Túrkeve Újságban megjelent cikkemmel mégis belebonyolódtam
labdarúgásunk egyéb történéseibe, egészen pontosan futball
jelenünk néhány részletébe. Bár utólag visszatekintve nem bántam
meg, hogy az események így alakultak, sőt nagyon örülök annak,
hogy talán ez által is, rövid időn belül labdarúgásunkra figyelem
felkeltés, a cikkemben felvetett néhány hiányosságoknál pedig
megoldások valósultak meg. Kicsit részletezve: 2017. október
28-án a Túrkeve-Berekfürdő hazai mérkőzés előtt Vida Tamás
Polgármester megnyitó beszéde, Urbán Marianna TVSE elnök,
Kormos János Labdarúgó Szakosztály vezető, és Török Róbert
önkormányzati képviselő hozzászólása után, kezdetét vette az
ősz elején már használatba vett szép új füves labdarúgó pályánk
ünnepélyes pályaavató rendezvénye. Megemlíteném, hogy az
ezt megelőző majd az ezt követő napon is szélvihar tombolt
városunkban, és áztató eső öntözte új pályánkat, ezért még a
természet segítő szándékának is tekinthetjük a 28-ai gyönyörű
napfényes időjárást. Tehát remek időben méltó pályaavató
ünnepségre került sor ezen a napon, és mind a nézőtéren megjelent
szurkolók, mind a pályán focizó volt túrkevei labdarúgók örömmel
jelentek meg ezen a kivételes találkozón. Majd elkezdődött a
hajdan volt túrkevei labdarúgók összecsapása. És mivel én is részt
vettem ebben az ütközetben, így személyesen is igazolhatom a
pálya varázslatos minőségét. Amint a pályára léptem az öregfiúk
„B” csapata mezében, a foci csuka stoplijai észrevétlenül lágyan
süppedtek bele a zöld gyep dús, bársonyos füvezetébe. Mintha
puha paplanon járnék, gondoltam és akaratlanul is felvillant
előttem a 40 évvel ezelőtti szabványos füves pályánk ritkán nőtt
és keményre száradt fűcsimbókos talaja, amire ha rosszul léptél,
máris vizes ruhás bokaborogatás lett a vége. Az új pályánk elődje
a salakos már simább volt, de mintha betonon szaladgáltunk
volna, olyan kemény volt. Ha elestél rajta, annak pedig hatása
megegyezett a smirglipapír tulajdonságaival. Félre értés ne essék,
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nekünk az akkor ott a mennyország volt, hiszen nagy igyekezettel
lehetett a csapatba bekerülni, és nagy örömmel, elszántsággal
futballoztunk.
Az öregfiúk mérkőzése után a Túrkeve-Berekfürdő találkozó
következett, ahol csapatunk talán nagyon is bizonyítani akart, így
a kicsit görcsös akarás eredményeként csak egy pontot szerezve, a
bajnoki mérkőzés 1:1-es döntetlennel végződött. A meccsek után
a kora esti órákban finom vacsora mellett élménybeszámolókra,
események felidézésére került sor. Szóba került az is, hogy
valószínű a szervezésre álló idő rövidsége miatt főleg az idősebb
korosztályból kevesen jöttek el erre a találkozóra. Azonban ott
rögtön a következő időszak szervezését segítendően vetődött fel
az az ötlet, hogy a jövőben évente megrendezésre kerülő labdarúgó
találkozók szervezésénél, a korosztályokat képviselő játékosok
lennének majd megbízva a meghívók, értesítők kijuttatásával.
A végén, a már közülünk sajnos eltávozott legendás labdarúgó
társainkra emlékezve, nosztalgiázással végződött az új füves
labdarúgó pályánk avató ünnepsége.
Az írásom befejezéseként a jelen és a következő generációk
korosztályainak üzennék. Kedves utókor! Az előző nemzedékek
közül sajnos már sokan nem lehettek ott ezen a napon. Azonban
a még élő játékosok, hozzátartozók és szurkolók egy része
igazolatlanul maradt távol. És hogy a jövőben veletek ilyen ne
forduljon elő, e találkozó szervezése közben tapasztalt okokat
felsorolva üzenem: Minden problémát a labdarúgás területén
időben oldjatok meg. Ne engedjétek, hogy viták, sértődések,
személyes ellentétek alakulhassanak ki közöttetek. Találjátok
meg a játékhoz, neveléshez, vezetéshez szükséges úgynevezett
„hajtó motorokat”. Tervezzetek, szervezkedjetek, mert ha nem
egész emberként örömmel vesztek részt labdarúgásunkban, akkor
talán veletek is megesik az, ami hibaként elhangzott e rendezvény
kezdetén futballjelenünkről. A sokszor mostoha körülmények
ellenére a foci szeretete városunkban 1912 óta jelen van. Ezért a
2017-ben átadott új füves labdarúgó pályánkon az okos, hozzáértő
irányításhoz, kemény edzői munkához, egészséget és kitartást,
valamint sok-sok sikert kívánunk Nektek.
Hajrá Túrkeve!
Bartha József
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JUDO
Országos Judo Magyar Bajnokság eredményei.
Százhalombattán a Túrkeve VSE két judokája volt érdekelt a rangos versenyen: Ferencz Janka és Horváth Orsolya. Ferencz Janka
a bronzéremért hatalmasat küzdött. Eredményhirdetéskor a dobogó harmadik fokára léphetett fel. Horváth Orsolyának sajnos a
bronzérem nem sikerült így az ötödik helyen zárt.
Serdülő Országos Magyar Bajnokság Siklós. Fekete Viktória léphetett fel a tatamira. Vikinek nem volt könnyű dolga, mivel a
csoportban a nála egy évvel idősebbekkel versenyzett. Tizenhét judoka várta a lehetőséget. Viki a bronzéremért küzdött, nem sikerült
neki, így az ötödik helyen zárt. Számunkra a versenyzések véget értek. Mindenkinek köszönöm a 2017. évben nyújtott segítségét.
Tisztelettel Ozsváth Attila

Sakkhírek

A megyei I. osztályban október 10-én 9 csapat részvételével
kezdetét vette a bajnokság.
Az első mérkőzésre hazai pályán került sor Karcag II. együttese
ellen. Szoros eredményre lehetett számítani, csak az volt a
kérdés, hogy kinek lesz nagyobb a szerencséje. Sajnos, minimális
különbséggel ugyan, de a csapatgyőzelemnek a vendégek
örülhettek. Ezt követően Túrkeve a győzelem reményében utazott
Martfűre, ám be kellett érnie a döntetlennel. A harmadik forduló
sokkal izgalmasabbnak ígérkezett, mivel a 3 mesterjelöltet
felvonultató Abony már megérkezésekor sejtette, hogy játékosai
a remit sem fogadják el. Ez lett a vesztük. A csapatgyőzelmet
Túrkeve könyvelhette el. Következett Szolnok. A vereség
papírforma volt, az új számítás szerint már nincs jelentősége annak,
hogy kicsi vagy nagyarányú. Ezzel véget is ért egy fejezet, mivel
december 10-én Túrkeve szabadnapos lesz. Január 21-én újult

erővel kezdheti a második felvonást. A bajnokság jelenlegi állása:
1. Kisújszállás II. 6 pont (már volt szabadnapos); 2. Szolnok 6 pont
(már volt szabadnapos); 3. Karcag II. 6 pont; 4. Újszász II. 4 pont
(már volt szabadnapos); 5. Túrkeve 3 pont; 6. Törökszentmiklós 2
pont; 7. Martfű 2 pont; 8. Abony 2 pont (már volt szabadnapos);
9. Kunszentmárton 1 pont. A túrkevei játékosok közül veretlen
maradt: Ducza Benjámin és junior Szilágyi István. További
pontszerzők: Szijártó Csaba, Deák Lajos, Bogár Attila, Sipos
Sándor, Csajbók Ferenc, Szilágyi István és Hajdú Tamás. A kevi
sakkot illetően bizakodva nézhetünk a jövőbe, mivel Túrkevének
módjában áll némi csapatfejlesztést kieszközölni és utánpótlás
céljából decemberben két nagyreménységű ifjúsági sakkozót
leigazolni B. Tóth Pisti és Nagy Hunor Levente személyében.
Helytállásáért köszönet illeti a klub minden tagját!
Sipos Sándor, klubvezető
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Ismét nagyszabású kiállítást rendeztek
a galambászok

A Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 2017. november 25-26-án rendezte kiállítását a Művelődési Házban, közel 400
kisállat bemutatásával. Érdekességként bemutatásra került: galambász héja, afrikai uhu, bagoly és Toulousi lúd is.
Közel 110 debreceni pergő jött össze az ország egész területéről: Győrből, Nyíregyházáról, Debrecenből, Gyöngyösről. A
helyi kiállítók is nagyszerűen szerepeltek. Kiállíltás győztes lett Sass Kálmán Texán galambja, Gönczi Károly Strasszer
galambja, Csízi Péter Német kiállítási galambja, Balázs Benett Indus galambja, Csízi Zoé Magyar pergő galambja.
A kiállítás közönség díjait Nagy József Fodros galambja, Nagy Máté Texán galambja és Klaus Andreas Toulousi lúdja nyerte.
A kiállítás jó hangulatban és sok gyermek részvételével telt, és a díjak átadásával ért véget.
Köszönjük a támogatók, kiállítók, segítők munkáját. Találkozunk jövőre a 25 éves jubileumi kiállításon.
Tóth Mihály

f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljunk az elmúlt hónap
eseményeiről. November 2-án a Deák Ferenc úti óvodában
jelzett be a beépített tűzjelző berendezés, ahol kiérkezésünk
után az épületet átvizsgáltuk és tüzet, tűzre utaló jelet
nem találtunk, az eset téves jelzés volt. November 6-án
nyújtottunk segítséget az egyik helyi lakosnak, ahol egy
macska a fa tetején ragadt, létra segítségével a macskát
lehoztuk, a gazdájának átadtuk. November 3-án az SMRKft. beépített tűzjelző berendezése jelzett, kiérkezés után a
helyi szakemberrel a kapcsolatot felvettük és tüzet, tűzre
utaló nyomot nem találtunk, az eset kár nélküli téves
jelzés. November 10-én a déli órákban kaptuk a jelzést a
műveletirányítástól, mely szerint az AUTOCROSS pályánál
lévő tanyában a szín alatt szalma bálák égnek. Kiérkezésünk
után a felderítés során kiderült, hogy összehordott, lekaszált
fű, illetve gallyak égnek. A tüzet a kiérkező mezőtúri
kollegákkal eloltottuk, az eset kár nélküli. 14-én a helyi
sport szakosztály segítségünket kérte az új focipályán
lévő eredményjelző tábla levételéhez. Még ezen a napon
látogatott el hozzánk a Kaszap Nagy István Református
Óvoda egyik csoportja, látogatás során megismerkedhettek
a Tűzoltóság működésével, munkájával. 16-án a Mátyás

király úton lévő óvodába kértek segítséget az ereszcsatorna
kitisztításához. 23-án a reggeli órákban nyújtottunk
segítséget, a Kisújszállási út mentén árokba csúszott
személygépkocsi kivontatásához. Nem sokkal később a
Kincses kertből kértek segítséget, egy elakadt gépkocsi
kimentéséhez. Mindkét eset kár nélküli. 23-án, illetve 27én a városi színpad padlózatának szállításában segítettünk.
A padlózatra a Madarász Károly Művelődési Házban
megrendezett kisállat kiállítás miatt volt szükség. Ebben
a hónapban is végeztünk favágásokat (Kenéz, Hagymási,
Kinizsi, József Attila, Május 1, Liget és Kismalom
utcákban). Felhívjuk a túrkevei lakosok figyelmét, hogy
tavaszig a favágásokat az időjárás miatt felfüggesztettük,
megértésüket ezúton is köszönjük! Engedjék meg, hogy
megköszönjem az egész éves bizalmukat, támogatásukat,
figyelmüket. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
újévet kívánunk mindenkinek!
Elérhetőségeink:
Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
Sörös Tibor Pk.
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Aranylakodalmak

Nagy Sándor és Nagy Sándorné

Bíró Mihály és Bíró Mihályné

A Túrkeve Újság szerkesztősége gratulál az 50. házassági
évfordulóhoz, további sok boldogságot, jó egészséget és
szeretetteljes ünnepeket kívánunk .

“Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig”

Madách Imre
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Tájékoztató

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
(2018) elbírálásáról
Túrkeve Város Önkormányzata 2017. november 23-án
döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat (2018) elbírálásáról.
A beadási határidőig 33 érvényes pályázat került
benyújtásra, melyből 32 „A” típusú, 1 „B” típusú pályázat
volt. Valamennyi pályázó 4000 Ft/ hó támogatásban
részesült.
Az „A” típusú pályázatot benyújtók 10 hónapon át, (két
egymást követő tanulmányi félév),
A „B” típusú pályázatot benyújtó - eredményes felvételt
követően – 3 x 10 hónapon át ( hat egymást követő
tanulmányi félév) számíthat az ösztöndíjra.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat céljára - az előző évek
„B”típusú pályázatainak kötelezettségeit is figyelembe
véve - 1 615 000 Ft pályázati támogatást ítélt meg,
melynek forrása a 2018. évi költségvetés.
Bővebb információ a Túrkeve Újság facebook oldalán.
Túrkeve Város Önkormányzata
Fizetett hirdetés
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