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2018. JÚNIUSKultúra

Az időjárás is kegyes volt a XX. Kevi Juhászfesztiválhoz, gyönyörű 
időben látogathatták a programokat a vendégek. Programokban, 
látnivalókban és látogatókban sem volt hiány. A rendezvény több 
ezer  négyzetméterén  népművészek,  kézművesek  és  kistermelők 
árulták portékájukat. Kistermelők nagyobb számban vettek részt 
az idén a fesztiválon, köszönhetően a Nemzeti Agrárkamara Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságának és a Nemzeti Parkok 
Igazgatóságának. Újdonság volt a Földművelésügyi Minisztérium 
jóvoltából  a  ligetben  a  hungarikumokat  bemutató  sátor,  akik 
népzenei  programot  és  még  huszárokat  is  hoztak  magukkal. 
Sikerült  tovább  erősíteni  azt  az  elgondolást,  hogy  a  színpadi 
programoktól függetlenül a vásár területén jelenjenek meg 
hagyományőrző  produkciók,  szórakoztató  látványosságok.  Ezt 
szolgálta  vásárban  a  gólyalábasok  előadása,  a  Hagyományőrző 
Kelevézek, a Hajdúsági Népzenei Együttes zenélése, Balla Tibor 
tekerőlantja, Angyal Feri citerázása, Horváth Lajos és Simon Éva 
éneke,  a  betyárok  ostorcsattogtatása  és  a  tömegben  megjelenő 
katonai hagyományőrzők, kun harcosoktól a csendőrig. 

Az ünnepélyes megnyitóban az Egres Kis Lajos Néptánccsoport 
menettánca után Dani János juhász mondta el a pásztorok 
imáját,  majd Vida Tamás  polgármester  úr  beszéde  és  a  katonai 
hagyományőrzők puskalövése, valamint a Madarász Károly 
Népdalkör által előadott fesztiválhimnusz és Kevi népdalok 
eléneklése  nyitotta  meg  a  fesztivált.  Az  ünnepség  keretében 
a huszadik évforduló alkalmából, emléklapot és egy díszes 
fokost  vehettek  át  a  volt  és  jelenlegi  polgármesterek:  Németh 
István a Juhászfesztivál létrehozója, a fesztivál továbbvitelében, 
fejlesztésében  fontos  szerepet  játszó  Dr.  Szabó  Zoltán  és  Cseh 
Sándor  polgármester  úr,  a  jelenleg  hivatalban  lévő Vida Tamás 
polgármester úr, továbbá a juhászati és szakmai tanácsadó Kádas 
Antal, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség régióvezetője 
és Tóth Lajos Nagykunkapitány, ők szintén sokat tettek a Kevi 
Juhászfesztiválért. Az emléklapot és az ajándékokat a szervezők 
részéről én adtam át, hiszen jómagam is 20 éve részese vagyok a 
fesztivál szervezésének. 

Az  idén  is  kettő  színpadon  folytak  a  programok,  ahol  a  helyi 
fellőpőkkel együtt közel 250 előadó színesítette a műsort, 
amelyekben mindenki találhatott kedvére valót, és volt is lelkes 
közönség bőven, minden programon. Minden előadó, akivel 
alkalmam  volt  beszélni  elégedett  volt  és  dicsérte  a  közönség 
számát és lelkesedését. Sajnos váratlan betegség miatt Madarász 
Katika művésznő és a Mystery Gang nem tudott eljönni hozzánk. 

A programokat részletesen e-helyt hosszú lenne felsorolni. 
Természetesen volt bőven népzene, néptánc, a hungarikum 
magyar nóta és operett, volt mulatós és humorista, szórakoztató 
könnyűzene,  rock  és  rap,  meglepetés  flashmob  a  Petőfi  Iskola 
tanulóitól.  Az  elmaradhatatlan  esti  nagykoncerteken  pedig  két 
nagy  legenda:  szombaton  Charlie,  vasárnap  Nagy  Feró  és  a 
Beatrice szórakoztatta a helyi és idelátogató közönséget. Minden 
fellépő  a  maximumot  nyújtotta  és  megérdemelt  vastaps  volt  a 
jutalma. 

Mindennek alapja persze a főzőverseny és a kiváló, bátran 
kijelenthetjük, hogy most már messze földön híres Kevi 
birkapörkölt. Szombaton 52 csapat versenyzett, 131 bográcsban 
főtt  a  Kevi  birkapörkölt,  36  volt  az  egyéb  népi  ételek  száma. 
Vasárnap 26 csapat versenyzett, 54 bográcsban főtt a kevi 
birkapörkölt,  10  volt  az  egyéb  népi  ételek  száma. A  látogatók 
számát és étvágyát látva már versenyen kívül, sokan feltettek még 
délután is néhány bográccsal. Köszönjük a zsűri és a zsűrielnökök, 
Csányi Sándor és Rácz Túrkevei Lajos mesterszakácsok munkáját.
A  látogatottság  már  az  előző  évben  is  igen  jó  volt,  amit  az 
idén  még  tovább  tudtunk  fokozni,  köszönhetően  a  széleskörű 
reklámozásnak újságokban, rádióban, televízióban és interneten, 
továbbá a kiváló birkapörköltnek, a jó időnek és nem kevésbé a 
gazdag  programnak. A  programok  összeállításában  néhány  éve 
már a képviselő-testület tagjai és az érdeklődő külső tagok is részt 
vesznek, javaslataikkal segítik a szervezést. Jó dolog ez, hiszen 
így többféle vélemény, javaslat adódik össze. 

Az idén sem vallottunk tehát szégyent, a huszadik évfordulóhoz 
méltóan rendeztük meg a Kevi Juhászfesztivált. Köszönjük 
a  támogatóknak  az  anyagi  segítséget,  köszönjük  a  képviselő-
testület tagjainak, polgármester úrnak, a Polgármesteri Hivatal, a 
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár, valamint 
a Városgondnokság dolgozóinak, az önkéntes segítőknek, a 
Mentő és Tűzoltó Egyesületnek, Ábrahám Károly vállalkozónak 
a szervezésben és a megvalósításban nyújtott segítséget. 
Reméljük minden résztvevő jól érezte magát, talált magának jó 
programot, finom enni- innivalót és szép vásárfiát! Találkozzunk 
jövőre is, a XXI. Kevi Juhászfesztiválon!

Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

igazgatója,
 főszervező

 „Fergeteges” Juhászfesztivál fergeteg nélkül

Nagy Feró (Beatrice) Charlie
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2018. május 19. szombat
Zsűrielnök: Csányi Sándor mesterszakács

a Magyar Gasztronómiai Fesztiválok Egyesülete elnöke

Túrkeve arany fokozatú birkafőzője (3 arany):
Bordács Lajos (Túrkeve)

Tóth Tibor (Túrkeve)
Bordács Lajos (Túrkeve)

Túrkeve ezüst fokozatú birkafőzője (3 ezüst):
Rácz Zsombor (Túrkeve)

Tóth Tibor (Túrkeve)
Kovács Károly (Túrkeve)

Túrkeve bronz fokozatú birkafőzője (3 bronz):
Kovács Sándor (Túrkeve)

Nagy József (Túrkeve)
Tóth Tibor (Túrkeve)

Kunsági ízek – népi ételek versenye:
I. Tóth János (Túrkeve) zúzapörköt

II. Bordács Lajos (Túrkeve) vaddisznó pörkölt
III. Bordács Lajos (Túrkeve) kecskepörkölt

Szíveslátás-vendéglátás a legszebb terítékek versenye
Rácz család (Karcag)

Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2 különdíja:
1. Bojtok Tibor - Kiskunfélegyházi Amatőr Királyi Szakácsok

2. Nagy László – Puli Laci Hagyományőrző Egyesület
Rácz Túrkevei Lajos különdíja:

Tóth Albert (Püspökladány)

2018. május 20. vasárnap
Zsűrielnök: Rácz Túrkevei Lajos az Echo TV séfje

Arany fokozatú kunsági birkapörkölt-főző (3 arany):
Bordács Lajos (Túrkeve)

Tóth Tibor (Túrkeve)
Simon Ferenc (Túrkeve)

Ezüst fokozatú kunsági birkapörkölt-főző (3 ezüst):
Ozsváth Sándor (Túrkeve)
Kovács Károly (Túrkeve)
Bordács Lajos (Túrkeve)

Bronz fokozatú kunsági birkapörkölt-főző (3 bronz):
Murányiné Tóth Ibolya (Túrkeve)

Bordács Lajos (Túrkeve)
Tóth Tibor (Túrkeve)

Kunsági ízek – népi ételek versenye:
I. Kovács Károly (Túrkeve) vegyes pörkölt
II. Miskolczi Imre (Mezőtúr) pacal pörkölt

III. Andrási István (Kenderes) toros káposzta
Rácz Túrkevei Lajos különdíja:

Birka Csapat (Túrkeve)

Gratulálunk a díjazottaknak!
Köszönjük minden főző részvételét, sikeres versenyzést kívánunk 
mindenkinek, jövőre is!

Kovács István

A XX. Kevi Juhászfesztivál főzőversenyének eredményei:

Tóth Tibor                                  Bordács Lajos                                Simon Ferenc                                 Kovács Károly   

Rácz Túrkevei Lajos a vasárnapi zsűri elnökeCsányi Sándor a szombati zsűri elnöke és a zsűri tagjai
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A  20.  Kevi  Juhászfesztivál  második  napján 
nagy meglepetésre közel 200 motoros 
dübörgött le a ligetbe, hogy elfogyasszanak 
egy-egy tál Kevi birkapörköltet. Idáig ez nem 
is olyan nagy hír, hiszen messze földön híres 
a Juhászfesztivál és az alföldi birkapörkölt. 
Az viszont már komoly hírértékkel bír, hogy 
mindezt  jótékonysági  céllal  tették,  amivel 
hozzájárulnak ahhoz, hogy anyagi segítséget 
nyújtsanak azoknak a gyermekeknek, kik 
motoros  balesetben  veszítették  el  szüleiket. 
A részletekről azt a két Kevi motorost 
kérdezem, akik mindezt kitalálták és 
megszervezték, nevezetesen Simon Ferencet 
és Simon Imrét. 

Erdei  Gyula:  Mióta  motoroztok  és  mi  az 
előzménye ennek az akciónak?
Simon Ferenc és Simon Imre: Amióta 
az eszünket tudjuk. Gyerekként még kis 
motorral, majd egyre nagyobb gépekkel 
motoroztunk, és ahogy egyre messzebbre 
jutottunk az aszfalton, úgy alakultak ki 
ismeretségek, barátságok. Bár nem vagyunk 
tagja egyetlen motoros egyesületnek sem, de 
nagyon sok embert megismertünk a sok túra 
és rendezvény alkalmával. Így barátkoztunk 
össze Rimóczi Bélával a Motoros Huszárok 
vezetőjével. Ő sok jótékonysági akciót 
szervezett a MOTaMOT (Motorosok a 
Motorosokért) alapítvánnyal, mely azzal 
a  szomorú  eseménnyel  kezdődött,  amikor 
2010-ben az M1-es autópályán egy szolgálatot 
teljesítő motoros rendőr balesetben életét 
vesztette és két gyermeket hagyott maga 
mögött árván, a kisebbik fiával épp akkor volt 
áldott állapotban a felesége. 400 ezer forintot 
adtak  össze  a  motorosok  az  árván  maradt 
gyerekek megsegítésére, majd ez tovább 
gyűrűzött és gyűjtéseket kezdtek szervezni a 
motoros árvák megsegítésére, s emellett már 
beteg  gyerekeknek  és  kutyamenhelyeknek 
is segítettek, valamint jogi képviseletet 
biztosítanak a motorosoknak. Olyan is volt, 
hogy  egy  motoros  felajánlott  egy  robogót, 
aminek a kereskedelmi értéke 700 ezer 
volt,  plusz  Béla  kitalálta,  hogy  aláírásokat 
gyűjtenek erre a motorra és kb. ezer aláírás 
került rá (egy aláírást ezer forintért), melyek 
között volt sok híres ember aláírása is, mint 
a Michelisz Norbi, vagy Csuja Imre, a többi 
aláírás,  vagyis  a  többi  ezer  forint  pedig  a 
motorosoknak köszönhető. 

Jótékony motorosok

E.Gy.: Ráfért annyi aláírás?
Ferenc és Imre: Teljesen ki lett „tetoválva”, 
dugig volt aláírással, majd el lett árverezve 
és egyéb felajánlásokkal együtt ez arra 
volt  elegendő,  hogy  karácsonyra  húsz  árva 
gyerek kapott 100-100 ezer forintot. Az 
ilyen motoros összejöveteleken mindig 
megkérdezik,  hogy  ki  tud  a  környezetében 
olyan árvát, akinek lehetne segíteni. Sajnos 
tudtunk  egy  túrkevei  példát  is  erre  és  az 
alapítvány neki is segített.

E.Gy.: Túrkeve és a Juhászfesztivál hogy jött 
képbe?
Ferenc és Imre: Mikor jöttünk hazafelé 
erről az eseményről, mondom Iminek, 
hogy  nekünk  is  kellene  valamit  összehozni 
a Juhászfesztiválra, hátha tudunk valami 
segítséget nyújtani az alapítványnak. 
Először még kicsiben gondolkodtunk, hogy 
megfőzünk 1-2 bográccsal, eladjuk és annak 
a bevételét felajánljuk. Telefonon beszéltünk 
Bélával tavaly októberben, aki hívott minket 
egy következő találkozóra, Tiszafüredre, 
ahol személyesen meg tudtuk beszélni. 
Amikor elmondtuk neki, hogy mit találtunk 
ki, akkor Ő arra gondolt, hogy küldjük el az 
alapítványnak azt az összeget, amit a birkára 
költenénk, na de vagyunk mi is annyira 
Túrkeveiek, hogy had csináljunk már ebből 
egy  helyi  reklámot  és  jöjjenek  motorosok, 
ami már látványnak is jó, csak nem gondoltuk, 
hogy ekkora lesz. Amikor decemberben 
eldöntöttük, hogy megcsináljuk, akkor 
felkerestük Vida Tamás polgármestert és 
elmondtuk,  hogy  mit  szeretnénk.  Ő  egyből 
azt  mondta,  hogy  oké,  támogat  bennünket. 
Gondolkoztunk, hogyan lehetne ebből 
minél  többet  kihozni  és  felkerestünk  helyi 
vállalkozókat, hogy támogassák ezt az ügyet. 
A Kun ember nem szívesen kér másoktól, de 
egy jó ügy érdekében erőt vettünk magunkon 
és olykor remegő hangon, a szavakat keresve 
elmondtuk, hogy mit szeretnénk. Valamivel 
több, mint 200 ezer forint gyűlt össze, 
amihez mi is hozzátettünk 20-20 ezret. Végül 
8 birka főtt meg 8 bográcsban és közel 200 
motoros  jött  el,  ami  kb.  300  embert  jelent, 
mert sokan hozták maguk mögött a párjukat 
is.  1000  forint  volt  egy  adag,  de  volt,  aki 
többet adott. Ebből összejött 340 ezer forint, 
amit a motoros árváknak fel tudtunk ajánlani. 
Lényegében  megfialtattuk  azt  az  összeget, 

amit kértünk. Ezúton köszönjük a támogatást 
a  következőknek:  Ábrahám  Károly,  Masa 
István,  Nelzon  Pizza  -  Cserkeszőlő,  Simon 
László, ifj.Kántor Lajos, Bordács Lajos 
(KisBuga), Nyitrai Sándor, Madarász 
Károly,  Molnár  Attila,  Vad  István,  Molnár 
László, Szőllősi Lajos, Győri Attila, Takács 
Mónika,  Pálinkás  Zoltán,  Kelemen  Tamás 
(Kevikenyér Kft.). Továbbá köszönjük a 
családunknak a segítséget és külön köszönjük 
Nagy Róbert lelkiismeretes munkáját.

E.Gy.:  Nem  akármilyen  pörköltet  ehettek  a 
motorosok,  ugyanis  vasárnap  elhoztátok  a 
főzőverseny első díját. Ki készítette elő és ki 
főzte meg.
Ferenc  és  Imre:  Igen,  díjnyertes  pörköltet 
főztünk! Megnyúzva, félbevágva vettük 
meg, de utána mi ketten daraboltuk fel, 
pucoltuk a hagymát, meg minden. Reggel mi 
ketten készítettük fel, de utána négyen-öten 
voltunk,  akik  főztük,  forgattuk,  ízesítettük. 
Rengeteget dolgoztunk vele, de megérte, 
megvan  az  eredménye.  Jót  ettek  a  motoros 
társak, mindenki jól lakott, átvettük a legjobb 
főzőnek járó díjat és vele a 20 ezer forintot, 
amit szintén betettünk az alapítványba. 

E.Gy.:  Honnan  jöttek  a  motorosok  és  hogy 
szereztek tudomást az eseményről. 
Ferenc és Imre: Itt voltak a túrkevei 
motorosok,  valamint  jöttek  mindenhonnan 
az  országból,  de  még  külföldről  is.  Nehéz 
felsorolni, csak példaként mondom, hogy 
jöttek Cserkeszőlőről, Tiszafüredről, 
Tiszaföldvárról, Martfűről, Szolnokról, 
Pestről, Szombathelyről, Kaposvárról, 
Pécsről, Somogyból, Nyírségből, meg a 
környező  városokból.  Rimóczi  Béla  nagy 
ismeretséggel rendelkezik, Ő a Motoros 
Huszárok Facebook oldalon hirdette meg 
„Motoros a Birka, Kevi Juhászfesztivál 
-  2018,  Túrkeve”  címmel,  ott  lehet  látni, 
hogy  mennyi  volt  az  érdeklődő  és  hányan 
voltak  jelen.  Itt  hadd  említsem  meg,  hogy 
voltak ebből olyan visszhangok, hogy 
nekünk  ebből  mi  a  hasznunk  –  hát  semmi, 
sőt! Jobban mondva annyi ebből a hasznunk, 
mert  vagyunk  annyira  lokálpatrióták,  hogy 
akik  eljöttek  és  megtetszik  nekik  a  város, 
azok  közül  néhányan  vissza  fognak  majd 
jönni, hogy itt pihenjenek, strandoljanak 
és egyenek, ami támogatja az egész várost. 
Volt, aki itt aludt, szállást foglaltunk 
nekik,  már  szombaton  itt  voltak  és  hétfőn 
mentek haza. Interneten már látni a pozitív 
visszajelzéseket, akik pl. Dunaharasztiból 
jöttek  és  lementek  a  strandra,  kiírták  hogy 
ha nagyon jó strandra akartok menni, akkor 
jöjjetek  le  Túrkevére,  mert  nyugalom  van, 
nem taposnak agyon, szép és csendes a város.

E.Gy.: Gratulálok ehhez a nagyszerű és 
szívből jövő kezdeményezéshez, és hogy 
ilyen jól megszerveztétek az egészet. Azt 
hiszem,  nem  túlzás  kijelenteni,  hogy  Ti  is 
hozzájárultatok az idei Juhászfesztivál 
sikeréhez  és  öregbítitek  városunk  hírnevét, 
s  ami  a  legfontosabb,  hogy  odafigyelésről 
és gondoskodásról tesz tanúbizonyságot 
ilyenkor az egész motoros társadalom. 
„Közösen a jó ügyekért!” – ezzel a mottóval 
zárta a két Kevi motoros a beszélgetést.

                               Erdei Gyula főszerkesztő
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Újra  és  újra,  amíg  lesz  lehetőség  és  erőm,  addig  lesznek 
túrkevei lovas-napok!
Idén immáron 4. alkalommal szerveztem meg a túrkevei lovas-
napokat!  Hatalmas  lelkesedéssel  kezdtem  bele  az  év  elején  az 
előkészületekbe, hogy május 26-án és 27-én rengeteg lovasember 
látogathasson  el  hozzánk!  Aki  nincs  benne,  nem  tudja,  hogy 
mennyi  munka  van  ebben,  amiért  nem  várok  el  semmit,  hisz 
amit  én  kapok  az  több,  mint  amit  bármilyen  ember  adhatna 
köszönetképpen! A gyerekek arca, amikor meghallják saját 
nevüket,  amikor  átveszik  a  díjaikat,  akár  a  részvételért  járó 
kis  csomagjukat,  vagy  a  különdíjat  az  mindennél  többet  jelent 
számomra! Ez az, amiért érdemes ezt csinálni! Szeretném, ha a 
gyerekek  sem  ezeknek  az  ajándékoknak  tulajdonítanának  nagy 
jelentőséget,  hisz  a  legtöbbet  a  lovaik  adják  számukra!  Rá  kell 
jönnünk, hogy a versenyzésben nem a győzelem a legfontosabb 
cél,  hanem,  hogy  a  gyermek  szeresse,  amit  csinál  és  tisztelje, 
becsülje meg a lovat, amellyel együtt dolgozik, hisz az mindenét 
oda adja érte! 

A  lelkesedésem  tehát  kitartott  az  utolsó  hétig.  A  legnagyobb 
akadálya, hogy két ilyen versenyt megrendezhessünk igen magas 
színvonalon az az anyagi vonzata az egésznek. Hihetetlen pénzt 
emészt föl, amiért idén nem mentem „kéregetni”. A pénz pedig 
mégis megadatott! Nagyon köszönöm Urbán Mariannak a TVSE 
Elnökének  a  támogatását,  azt  is,  hogy  a  lovas  szakosztályunk 
pénzügyi támogatását megszavazta a Képviselő-testület. 
Köszönöm  azoknak  a  magánszemélyeknek  is,  akik  anyagilag, 
vagy ajándékkal, különdíjjal, tombolatárggyal segítették a 
versenyünket. Azoknak  pedig,  akik  a  két  nap  lebonyolításában 
segítettek  nekünk,  soha  nem  tudom  megköszönni  igazán,  az  a 
hála, amit érzek a szívemben, leírhatatlan!

Hihetetlen összefogást és emberséget tapasztalhattam meg, 
a férjemtől, családomtól, barátaimtól, az önkénteseimtől, az 
edzőktől,  a  versenyzőktől,  a  gyerekektől,  a  versenybíróktól,  a 
Győrfi tanya dolgozóitól, egyszóval Mindenkitől! Nagyon nagy 
szükségem volt rátok, köszönöm Nektek! 

Amikor május 23-án megtudtam, hogy édesapám az örök 
vadászmezőkre  távozott,  nem  volt  kétségem  afelől,  hogy  nincs 
lehetőségem arra, hogy töröljem a hétvégére meghirdetett 
programot! Tudtam, hogy erősnek kell lennem és meg kell tartani 
a  két  napos  rendezvényt!  Főként  azért,  mert  nem  okozhatok 
csalódást a gyerekeknek!

Mára rá kellett jönnöm, hogy a rengeteg munka meghozta 
gyümölcsét! Rengeteg nevezés érkezett be mindkét versenynapra. 
A gyerekversenyre több mint 120 nevezés érkezett, a tavalyi 90 
nevezéshez képest ez óriási előre lépés, de a fogathajtó versenyre 

Lovasnapok Túrkevén
is  szép  számmal  érkeztek  indulók.  Viszont  sajnos  a  fogathajtó 
verseny nem kicsit lesz mínuszos, így jövőre csak akkor tudjuk 
megrendezni, ha pénzbeli támogatást tudunk szerezni még rá.
A  szívemhez  közel  álló  díjlovaglásban  a  megszokott  max.  6 
nevezőhöz képest 19 nevezés érkezett. Ez rá is nyomta bélyegét 
az  egész  napra,  hiszen  ez  a  versenyszám  kitöltötte  az  egész 
délelőttöt,  így  elég  sokáig  tartott  a  nap. Azt  gondolom  viszont, 
hogy a rengeteg ajándék és az egyébként jó versenyhangulat miatt 
megérte a várakozás. A tervezett Mészáros Gyula- „mgy”, natural-
horsemanschip bemutatót is késő este kellett megtartanunk, 
amit  nagyon  sajnálok,  mert  sok  ember  maradt  így  le  annak  a 
módszernek a megismeréséről, ami megmutatná, hogyan is 
kellene szeretnünk lovainkat. A Gyula olyat mutatott egy számára 
vadidegen lóval, amit még én sem láttam soha. Irigylésre méltó 
kapcsolat alakult ki közte és a ló között!

Gratulálunk  minden  lovasnak!  Külön  a  túrkevei  érdekeltségű 
lovasoknak! 

Díjlovaglásban Szokolai Zsófia mezőtúri lovas Cussheen Boy-al a 
Györffy tanyában lakó Tinker pónival lett az első helyezett, kinek 
edzője Nagy Katalin. Gyönyörű programot lovagoltak, személy 
szerint úgy gondolom, hogy érdemes ezt a további helyszíneken 
is megmutatni. 
Kezdő  kategóriában  Nánási  Szintia  túrkevei  lovasunk  egyéni 
indulóként Jánossal az előkelő 8. Helyen végzett! 
Major Anett Cusheen Boyyal a 15. helyen végzett. 
Kezdő seniorban Szilágyi Jázmin Kira lovasom hibátlan pályával 
és  egyedüli  indulóként  megnyerte  a  kategóriáját.  Számomra  és 
Jázmin  számára,  ami  igazán  fontos  volt,  hogy  a  hozzám  került 
Amanda  nevű  welsh  póni  3  hete  érkezett  hozzám  és  gyors 
felkészítést követően szépen, folyamatos pályát tudott teljesíteni.
Az  én  kis  lovas  csapatomra  különösen  büszke  vagyok,  hiszen 
mindenki új feladat elé volt állítva! Kiss Kamilla és Rózsás Lili 
Bambival a kezdő kategóriában méretette meg magát. Kamillának 
ez  volt  az  első  olyan  pályája,  amelyet  teljesen  önállóan  kellett 
megoldania én csak szavakkal segíthettem őt a pályán belül. Lili 
pedig élete első lovasversenyén lovagolt! Mindketten gyönyörű 
hibátlan pályát mentek, az elkövetkező versenyeken csak az időn 
kell  rövidíteni,  hogy  dobogós  helyen  végezhessenek!  A  kezdő 
kategória 53 indulójából Lili a 25. helyen, Kamilla pedig a 29.  
helyen végzett, azt hiszem büszkén mondhatom, hogy ez elsőre 
nem is rossz.

Kezdő mini kategóriában az én két lányom lovagolt, mindketten 
a  Túrkevei  Városi  Sportegyesület  Lovas  Szakosztály  színeiben 
versenyeznek. Itt is bevetettük Amandát is, hiszen ebben 
a kategóriában akár vezethetjük lovasaink lovát, így teljes 
biztonságban  nézhettem  meg,  hogy Amanda  hogyan  viszonyul 
az igazán kezdő lovasokhoz és az én jelenlétemhez. Felülmúlta 
minden várakozásomat, fantasztikus póniról beszélhetek.
Gyarmati Zsófia II. helyre lovagolta magát Amandával könnyeket 
csalva  a  szemembe,  hiszen  a  starthoz  érkezéskor  megkérdezte 
tőlem,  hogy  Laskai  Papa  látja  e  a  mennyben,  hogy  ő  most 
lovagol? Mert ha igen, akkor ő most neki lovagol, hogy büszke 
legyen  rá!  Másik  póninkkal  -az  imádott  Bambival-  pedig  IV. 
helyen végzett. Kisebbik lányom Gyarmati Zsóka Magdolna az 
V. helyet Amandával, VIII. helyet pedig Bambival érte el.

Gratulálunk minden fogathajtónak, köztük a Túrkeveieknek is!
Köszönjük mindazoknak, akik ellátogattak rendezvényre! 
Hiszem, hogy 2019. május 25.-26.-án újra találkozunk!
További fotók, versenyeredmények és támogatók a Túrkeve 

Újság Facebbok oldalán.
Gyarmatiné Laskai Anikó
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20 éve készült, 20 éve áll a Drága-kert határán a Kuthen Király 
utcai lejáró felől, kicsit lejjebb, ahol Szabó Ferenc kertje 
kezdődik.  20  éve  áll  ellent  az  idő  vas  fogának,  de  a  márciusi 
ítéletidő kidöntötte. A tábla hátulján ez áll: „Készítette Talamasz 
Lajos  1998”.  Igen,  lehet  hogy  sokan  nem  is  tudták,  de  azt  a 
táblát a túrkevei születésű szobrászművész készítette, Talamasz 
Lajos, akinek munkái nap, mint nap visszaköszönnek az utcán, 
a strandon, a közintézményekben, vagy akár Nagyszalontán 
Sinka István mellszobra gyanánt. Talamasz Lajos 1999-ben 
tragikus hirtelenséggel elhunyt, de örök emlékeket hagyott ránk 
a művészet eszközeivel. 
Nyílván való volt, hogy az a tábla nem maradhat a földön fekve. 
Szabó  Ferenc,  volt  önkormányzati  képviselő  és  ennek  a  kis 

DRÁGA-KERT tábla

kertnek a tulajdonosa idézi fel a tábla történetét:
„Erdélyben voltunk közös családi kiránduláson és Lajosnak 
nagyon tetszettek a Székely-kapuk. Minden áron akart egy ilyen 
kaput  építeni  a  Drága-kert  lejárójába,  mert  hogy  ez  Túrkeve 
belterületi  kertje  és  közel  a  strand,  az  idegenforgalmi  övezet. 
Sokat beszélgettünk arról, hogy a strand Túrkeve kitörési pontja 
és hogy ott nagy látványosság lenne, de végül lebeszéltem róla, 
mert  félő  volt,  hogy  a  nagyobb  gépek  nem  férnek  el  alatta,  ott 
járnak traktorok is, vagy amikor időnkét kikotorják a Kis-
Berettyót,  akkor  nagy  markolók  és  szállítójárművek  is.  Végül 
egyszerűsödött  a  terv.  Nekem  volt  otthon  egy  nagy  tölgyfa-
lapom, s abba faragta bele a feliratot. Végig ott voltam mellette és 
segítettem, ha kellet, amint a fényképeken is látható.”
Szabó Feri bácsi már elköltözött Túrkevéről, de a kis kert és a 
kis házikó megmaradt gyökérnek a szülőföldön, megmaradt 
menedéknek a hazalátogatáshoz. Amint teheti, jön és példaértékű 
gondossággal tartja rendben a területét, s a tábla helyreállításában 
is  nagy  szerepe  volt:  anyagot  hozott  a  pótláshoz,  javításhoz, 
szervezkedett  és  megkérte  Kovács  Sándor  ács-tetőfedőt,  hogy 
állítsa  helyre  a  táblát.  Ezzel  méltó  kezekbe  került  Lajos  bácsi 
alkotása, hiszen Sándor többszörös nívódíjas és világbajnok 
a  maga  szakmájában,  s  ezzel  egyik  helyi  értékünk  megóvásra 
került. Az előzetesen megbeszéltek alapján úgy volt, hogy 
Túrkeve Város Önkormányzata kifizeti a munkadíjat, de Kovács 
Sándor nagylelkűen lemondott róla, ezzel támogatva városunkat 
és Talamasz Lajos emlékét. Köszönet érte minden polgár nevében.

Erdei Gyula főszerkesztő

Éjszaka a 
Finta Múzeumban

A múzeumok éjszakája Túrkevén már több mint egy évtizede 
kerül megrendezésre az év leghosszabb nappalát követő szombat 
éjjelén. A kézműves foglalkozás és a kenyérlángos sütés mellett 
filmvetítésen és szakmai tárlatvezetéseken vehetnek részt 
vendégeink.  Az  este  fénypontja  a  felújított  állandó  kiállítás 
átadása  lesz,  amit  Vida  Tamás  Polgármester  Úr  nyit  meg  a 
nagyközönség számára. Június 23-án 18.00-tól másnap 02.00-ig 
ingyenes nyitvatartással várja kedves látogatóit a Finta Múzeum 
és a Vadász Pál Kiállítóterem.                
                                                                        Kapás János igazgató
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                  Oktatás

Az 1970-71-es tanévben indult be iskolánkban az első 
szakközépiskolai  osztály,  mely  gyakorlati  munkája  megfelelő 
szinten ugyan, de egy ideiglenes tanműhelyben folyt egykor.
Az  új  épület,  mely  iskolánk  fejlődése  szempontjából  központi 
kérdéssé vált, 1971-re készült el. A több mint 800 m2 alapterületű 
tanműhely biztosította ekkortól több ezer Ványais diák képzését 
hosszú  évtizedeken  keresztül.    Az  épület  állapota  azonban  a 
2000-es években kezdett látványosan leromlani. Nehezen, vagy 
alig felfűtött műhelyek, eső áztatta falak, a folyosón megjelenő 
víztócsák jelezték a hideg idő beköszöntét…
Reményeink  szerint  ennek  végét  jelenti  a  2017  novemberében 
kezdődött és néhány hete befejeződött projekt, melynek keretén 
belül beépítésre kerültek:
- homlokzat hőszigetelő rendszer
- alu-bádogos szerkezet
- vízszigetelő, és hőszigetelő rendszer 10cm vastagságban
- 3db automata garázskapu
- műanyag nyílászárók.

Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte:
Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés Elnöke, s immár országgyűlési 
képviselő, Vida Tamás, Túrkeve város polgármestere, Pardi 
Sándor,  a  Karcagi  SZC  főigazgatója,  a  Ford  Közép-  és  Kelet-
Európai Kft. Szerviz és alkatrész üzletág vezetője, Kiss Zoltán és 
Erki Eszter marketingvezető.
Az ünnepségen műsort adtak Túrkeve város oktatási 
intézményeinek növendékei: az Egressy Béni Zeneiskolából, 
Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskolából, valamint a Ványaiból.
A Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája közzösségének FORD típusú 
személygépkocsit ajánlott fel a Ford Közép és Kelet Európai Kft. 
Az autó átadására az ünnepség zárásaként került sor.
A  Ványai  közössége  nevében  köszönetet  szeretnénk  mondani 
mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy ez a megújult épület 
teljes pompájában álljon, méltó helyén, iskolánk központjában.

Fotók: Túrkeve Újság Facebook oldalán

2018.  május  4-én,  a  Ványais  ballagáson  a  végzős  tanulóink  a 
következő gondolatokkal búcsúztak az iskolától:
Tisztelt Tanáraink, Vendégeink! Drága Szüleink! Kedves 
Diáktársaim!
Ez a nap más, mint a többi. Churchill szavait idézem: „Ez nem 
a vég. Nem is a vég kezdete. De talán ez a kezdet vége.” Úgy 
gondolom, most valami hasonló történik itt és most. Valami véget 
ért, de minden most kezdődik el.
Azért  vagyunk  ma  itt,  hogy  búcsút  vegyünk  az  iskolánktól, 
diáktársainktól és tanárainktól.
Kilencedik évfolyam elején még félve léptünk be a Ványai kapuin, 
hiszen az általános iskola után idegen és szokatlan volt ez a hely. 
A mai napig viszont volt elég időnk hozzászokni, és azóta már  
kellő magabiztossággal lépjük át nap mint nap az iskola küszöbét. 
Tanáraink  még  biztosan  emlékeznek  arra,  hogy  kilencedikben 
mennyire  féltünk  a  gólyaavatótól,  a  későbbi  években  viszont 
mindennél  jobban  vártuk,  hogy  az  alsóbb  éveseket  láthassuk 
ugyanabban a helyzetben. 
Egy  évvel  ezelőtt  még  mi  voltunk  a  helyetekben,  rajtunk  volt 
a  sor,  hogy  tarisznyát  adjunk  át,  illetve  feldíszítsük  az  iskola 
termeit, folyosóját. 
Az  alsóbb  évesek  most  talán  irigykedve  tekintenek  reánk.  Mi 
pedig kicsit félve gondolunk a jövőre, hiszen mint minden 
végzősnek talán a ti fejetekben is megfordult már néhány 

Megújult a Ványai tanműhely

Búcsúznak a Ványais végzősök
kérdés.  Például:  Milyen  lesz,  ha  bekerülök  majd  a  főiskolára, 
egyetemre?  Mennyivel  lesz  az  nehezebb,  mint  a  középiskola? 
Mi lesz, ha munkába kell állnom? Meg tudok-e felelni az elém 
táruló  kihívásoknak?  Valamint    hasznát  fogom-e  venni  az  itt 
tanultaknak?
A  Ványaiban  eltöltött  évek  alatt  sok  minden  történt  velünk. 
Életre szóló barátságokat kötöttünk akár osztálytársakkal, 
akár iskolatársakkal, valamint rengeteg emléket gyűjtöttünk, 
például: osztálykirándulásokról, iskolai rendezvényekről, 
sportösszejövetelekről. Ám legszebb és legemlékezetesebb 
közülük úgy gondolom, hogy a szalagavató volt, ahol a lányok 
álmaik  ruháját  vehették  fel,  majd  pedig  jött  a  bolond  ballagás, 
ahol  nem  számított  mennyire  néztünk  ki  bután  és  viccesen,  a 
lényeg az volt, hogy jól éreztük magunkat.
Az elkövetkezendő napokban viszont eljön az idő, hogy 
bizonyítsuk és megmutassuk, hogy valójában mennyit is tudunk, 
mennyi mindent tanultunk e négy év alatt, hiszen eljött az érettségi 
ideje. 
Mit is mondhatnék még?...Talán azt, hogy köszönöm! Köszönöm 
mindenkinek, aki segített Engem és Diáktársaimat idáig eljutni. 
Mindannyian  jól  tudjuk,  hogy  a  szülők  odaadása,  támogatása, 
a tanárok odafigyelése, szigorúsága nélkül ez nem sikerült 
volna.  Köszönet  Szüleinknek,  Tanárainknak!  Külön  köszönjük 
osztályfőnökünknek, Nádudvariné Kun Marianna tanárnőnek, 
a  12.  B  osztályfőnökeinek  Gulyás Andrea  Éva  és Vad Viktória 
tanárnőknek,  a  11.  H  osztályfőnökének  Nádudvari  István  tanár 
úrnak és a 13.L osztályfőnökének Patkósné Mile Irén tanárnőnek 
az odaadó munkáját, kitartásukat, belénk vetett hitüket. Sok volt 
az  elvárás,  sok  volt  az  öröm,  sok  volt  a  szomorúság.  Sok  volt 
a mélypont, pont, mint a bosszúság. De mégis, minden akadályt 
legyőzve itt vagyunk mindannyian és már csak egy maradt hátra: 
a búcsúzkodás.
A következő idézettel búcsúzom:

„Legyen előtted mindig út,
Fújjon hátad mögül a szél,
Melegen süsse arcodat a nap,
Az eső puhán essen földjeidre
S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Élet.”
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Tisztelt Olvasók!  Iskolánk sokszínű 
életéből szeretnénk most megosztani 
Önökkel  néhány  közelmúltbeli  eseményt, 
eredményt, természetesen a teljesség 
igénye nélkül.
        A  Túrkeve  újság  márciusi  számában 
hosszú riportot olvashattunk iskolánk 
egyik végzős diákjáról, Busi Olíviáról, 
a XIV. Nagykunsági-Nagy-Sárréti 
Tájökológiai Konferencián elhangzott 
kiemelkedő előadásával kapcsolatban. 
Olívia sokoldalúságát, nyitottságát 
egy újabb fantasztikus eredménnyel 
bizonyította. Iskolánk történetében 
elsőként  vehette  át  az  arany  Kazinczy-
jelvényt a Péchy Blanka érdemes művész 
kezdeményezésére indított ,,Szép Magyar 
Beszéd” verseny országos döntőjében, 
amelynek  fordulóira  Madarasi  Magdolna 
tanárnővel együtt készültek.
    Iskolánk idén is megrendezte az 
,,iskolai tehetségnapokat”, amelyeken 
először  a  7-8.  évfolyamosok  ,,fizikai  és 
kémiai kísérletekkel” nyűgözték le az 
érdeklődőket, Ferenczi Mária és Vad Lajos 
fizikatanárok útmutatásai segítségével. 
Majd a következő napon a ,,Fotópályázat” 
eredményhirdetésén  derült  ki,  hogy  kik 
fotóztak  a legügyesebben:
I. Tóth Izabella 8.a
II. Pelle Zoltán 6.a  
III. Zsemberi Gabriella 7.c
Különdíj: Erdei Farkas Gyula 4.a

Szintén  ezen  a  napon  mutatkoztak  be  a 
diákok a ,,Beszélj bátran, mesélj bátran” 
idegen nyelvi versenyen, következzenek a 
legeredményesebbek: 

4-6. évfolyam:
I.  Punyi Panni 6.b 
II.   Fazekas Tibor 6.a
III. Ábrahám Réka 6.a
Különdíj: Kiss Mirtill 4.a

7-8. évfolyam:
I.  Horváth Dorka 8.b
II.   Molnár Levente 7.a
III.  Dobozy Ádám 7.a

Az idén is nagyon népszerű volt a ,,Kevi 
népdaléneklő verseny”, amelynek 
helyezettjei: 

1-4. évfolyam:

Hírek a Petőfiből

I.    Nagy Anikó  4.o  Kaszap  Nagy  István 
R.I.
II.  Szemes Ágota 4.a
III. Dobra Fanni 1.a
Különdíj:  Vida  Virág  3.o.  Kaszap  Nagy 
István R.I

7-8. évfolyam:
I.  Simon Diána 6.o. Kaszap Nagy István 
R.I
II. Papp Amanda 5.a
III. Nagy Beáta 5.a
Különdíj: Szilágyi István 6.a

Néhány éve iskolánk programjait 
úgynevezett  témahetekkel  is  színesítjük.  
Legutóbb  például  a  ,,Digitális  témahét” 
valamint  a  ,,Fenntarthatósági  témahét” 
változatos rendezvényein találkozhattak 
ismét a diákjaink újszerű megközelítésben 
ezekkel a témákkal. Ízelítőül következzen 
néhány, az alsósok Fenntarthatósági 
programjaiból: a kisebbek a Nimfea 
Természetvédelmi Egyesület szakemberei 
által tartott interaktív foglalkozáson 
többek  között  arról  is  beszélgettek,  hogy 
mit  tehetnek  ők  a  környezetünk  védelme 
érdekében. A nagyobbak kerékpártúráztak, 
majd a közlekedés témakörét boncolgatták 
az energiafelhasználás, a takarékosság és a 
mozgás fényében.

Ez után a ,,Kevi lányok” országos 
döntőbe jutásának örülhettünk, akik 
a Kárpát-medence kincsei elnevezésű 
verseny Lakitelken megrendezett kétnapos 
elődöntőjében vívták ki a jogot a legjobb 
12 magyarországi csapat közé kerülésükre. 
A négyfős csapat tagjai: Dobra  Alexa, 
Nemes Zsófia, Németh Boglárka és 
Retterné Gyenes Erika.

Április végén a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósága által meghirdetett 
,,Pásztorok viselt dolgai” néprajzi 
vetélkedő döntőjébe jutott a Pásztorok 
nevet viselő csapatunk.  Az igen nehéz 
írásbeli  fordulók  után  ott  is  szenzációsan 
dolgoztak, melynek színhelye a híres 
Puszta volt. 
A II. helyezést elért csapat tagjai: Kuzmics 
Nikolasz, Nagy Levente és Németh 
Zsombor voltak, felkészítő tanáruk pedig: 
Pagonyiné Mikes Irén.

Május  elején  immár  a  X.  ,,Kistudósok 
Konferencia” programjára hívta a 
város  érdeklődő  diákjait  a  Petőfi  Sándor 
Általános Iskola, valamint a Palánta 
Kulturális és Sportegyesület. A 15 előadó 
a legváltozatosabb témákban mutatta 
meg jártasságát. Hallhattunk például 
testi  és  lelki  egészségünkkel  kapcsolatos, 
környezetvédelmi, történelmi, néprajzi, 
művészeti és tudományos témákat 
boncolgató előadásokat, amelyeket 
a diákok PPT-vetítései tettek még 
élményszerűbbé.

Ebben a tanévben három szakmai 
munkaközösségünk  is  levelezős  versenyt 
hirdetett  a  Karcagi  Tankerülethez  tartozó 
iskolák számára. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy sok iskola fogadta 
el meghívásunkat a több fordulós 
matematika, a természettudományos és 
az  anyanyelvi  versenyekre.  A  döntőnek 
iskolánk adott otthont, és reméljük, 
kezdeményezésünkkel sikerül hagyományt 
teremtenünk, és ily módon is kapcsolatokat 
ápolnunk  a  tankerület  iskoláival.  A  kép 
a ,,Kevi Kavalkád” (fotó) anyanyelvi 
versenyünk döntőjén készült.

A tavalyi évben egy sikeres pályázatunknak 
köszönhetően kerültünk az Erasmus+ 
projektbe. Ennek megvalósítása során 
a tanévben egy csoportban dolgoztunk 
portugál és lengyel társainkkal. Vendégül 
láttuk őket, majd május elején a mi iskolai 
csoportunk kelt útra, és látogatott el 
Lengyelországba, ahol tovább folytatódott 
a közös munka. A gyerekek idegen nyelven 
kommunikáltak, közösen munkálkodtak 
a projekt megvalósításáért, miközben 
más népek kultúrájával ismerkedtek 
meg, barátságok születtek, élményekkel 
gazdagodtak. 

Cikkünk  végén  következzen  néhány  szó 
a nagy sikert aratott Siker-napról is. 
Olyan  kiválóságokkal  tölthettünk  együtt 
egy májusi délelőttöt, akik a hivatásukkal, 
kitartásukkal, eredményeikkel, sokat adtak 
szűkebb és tágabb környezetüknek, példát 
mutatva a mai fiataloknak. Vendégünk 
volt: Harsányi Gergely: kétszeres 
olimpikon válogatott kézilabdázó, 
Mezei Kitty: szinkronszínész, Kristán 
Katalin: festő, pedagógus, Belinszki 
Zoltán: dráma- és dalszövegíró, 
szerkesztő. A bemutatkozások hamar 
átalakultak közönségtalálkozóvá. Ezt 
követően a vendégeink bemutatókat 
tartottak, természetesen maximálisan a 
gyerekek bevonásával. Az érdeklődők 
kézműveskedtek, szórakoztató 
matematikai és logikai feladatokat oldottak 
meg,  de  kipróbálhatták  a  szinkronizálást 
is. 
(További fotók: Túrkeve Újság Facebook)                                     
      
    Retterné Gyenes Erika
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2018. május 18 és május 19 között került sor Túrkevén 
az EFOP-3.1.8-17-2017-00136 pályázatban a Túrkeve és 
Sárospatak együttműködésére – szemléletformáló program 
által. Sárospatakról Timáriné Király Sarolta és Tanásziné Kántor 
Erzsébet  kísérte  el  a  sárospataki  diákokat.  A  találkozón  részt 
vettek a programba bevont túrkevei diákok, valamint a program 
szakmai  megvalósítói,  Szabóné  Debreczeni  Ildikó,  Keresztiné 
Bácskai  Melinda,  Gulyás  István  és  Horváth  Viktor,  valamint 
Nagy Róza szakmai vezető. Az első nap a vendégek elfoglalták 

A pataki diákok Túrkevén
szállásukat  majd  egy  közös  sétára  indultunk  el,  ahol  túrkevei 
nevezetességek  és  látványosságok  megismerése  volt  a  fő  cél. 
Így  bemutatásra  került  a Túrkevei  Egyházközség  története  és  a 
templomépítés  körülményei  és  nevezetességei.  Ezt  egy  közös 
vacsora követte és egy jó hangulatú estével zártuk az első napot. 
Másnap reggel a gyermekek már örömmel köszöntötték egymást 
és  izgatottan  készültek  a  XX.  Juhászfesztivál  megnyitójára  és 
az  azt  követő  eseményekre.  Megcsodáltuk  Túrkeve  jellegzetes 
táncát, a régi juhász népviseletet, a hagyományos birkafőzést, a 
hungarikumokat és természetesen megkóstoltuk a kevi perecet is. 
A közös rendezvényen így tudtuk bemutatni a Túrkeve értékeit és 
hagyományait.

EFOP-3.1.8-17-2017-
00136 – szakmai 

megvalósítói

Klárika,  nyugalmazott tanítónő 21 év 
fővárosi élet után került  1957-ben az 
Alföldre.
1957-től  1960-ig    Kuncsorbán  tanított  az 
alsó tagozatban, emellett délutánonként 
a  tanyasi  iskolában  helyettesített.  Hatvan 
évvel ezelőtt, 1958-ban kapta meg tanítói 
diplomáját a budapesti Zirzen Janka 
Tanítóképzőtől.
1960-ban férjhez ment Kelemen Pál 
túrkevei lakoshoz  és ezt követően 
otthonuk a szelesháti külterületi iskola lett, 
ahol 7 tanéven át tanította a gyermekeket.
Az iskolában 1967-ben megszűnt a tanítás, 
ezért  a  következő  2  tanévben  a  fehértói, 

Kelemen Pálné köszöntése
majd a póhamarai iskolában dolgozott.
1969-ben,  a  külterületi,  tanyasi    iskolák 
végleges bezárását követően a tanévet  már 
a  Nyugatújvárosi  Iskolában  kezdte,  ahol 
13 évet töltött el. 
Nagyon szerette a gyerekeket, nagyon 
szeretett tanítani. Hitte, hogy minden 
gyermek jó valamiben, kereste bennük 
az értéket, igyekezett tehetségüket 
kibontakoztatni. 
Több éven át végzett gyermekvédelmi 
felelősi munkája során figyelemmel 
kísérte a nehezebb sorsú gyermekek életét, 
segítette fejlődésüket.
1991-ben ment nyugdíjba.
A tanítás mellett aktív és nyugdíjas évei alatt 
is  sok  minden  érdekelte,  sok  mindennel 
foglalkozott: szerkesztőbizottsági 
tagként  közreműködött  a  Túrkeve  újság 
elindításában, rendszeresen írt cikkeket, 
verseket az újságba. Tagja volt a felnőttek 
Honismereti Szakkörének, pályázatokat 
írt, olvasótáborokat, honismereti  
kirándulásokat szervezett, foltvarrással 
foglakozott. 
Napjainkban is rendszeresen jelennek meg 
írásai a KLÁRIS című kulturális, irodalmi 
lapban, ahol 2016-ban Nívódíjat is kapott.

A 60 évvel ezelőtt kiállított tanítói oklevél 
gyémánt  változatát,  a  jogutód  Eszterházy 
Károly Egyetem Jászberényi Campusa 
adta ki Kelemen Pálné tanítónő részére.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Tereminé Hanász Judit

PÉLDAKÉPEM 
(Kelemen Pálnénak) 

Klári néni számomra egy példakép. 
Gondolatban lábam vele együtt lép. 

Elhintette tudásmagját előttem.
Nem felejtem, pedig már rég felnőttem. 

Emlékszem az óráira hogy zajlott, 
mikor beszélt, egész osztály hallgatott. 
Ittam szavát, belém folyt a tudomány. 

Kamatozott fejemben a hozomány. 

Raktam hozzá szorgosan még sok évig. 
Ébredező tavasztól a zord télig. 

Sok kis magból egy tudásfa fejlődött,
alatta több unoka is időzött. 

Tanítóként egyszerű és nagyszerű,
nyolcvanon túl munkájához most is hű! 

Szorgoskodik verset farag, mesét ír. 
Ha olvasom lelkemnek ez jó gyógyír. 

Rég megfakult az irkámnak vonala.
Nem szakadt szét szeretetünk fonala. 
Türelemmel, szeretettel, bánt Velem.

Nem csoda, hogy példaképem lett 
Nekem! 

A vén idő csoszogva jár, elhalad, 
e kötelék mindörökre megmarad! 

Klári Néni! – sok hálával tartozom,
Nekem Te vagy a NAGYBETŰS tanítóm!

Kelemen Bata Mária
 Klárika néni volt tanítványa 



TÚRKEVE

10

2018. JÚNIUSKultúra

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Megemlékezők!

Engedjék meg, hogy Túrkeve város Önkormányzatának és 
a nagykun kapitányok nevében nagy szeretettel köszöntsem 
mindnyájukat, akik fontosnak tartották és megjelentek a 
Redemptio emléknapján.
Idén emlékezünk meg ugyanis a Redemptio 273. évfordulójáról. 

Köszöntőm elején engedjenek meg nekem egy rövid történelmi 
kitekintést:
A török háborúk során a jászkun kerület területén jelentős 
népességváltozás  történt.  Sokan  elvándoroltak,  például  hajdúk 
lettek. A török hódoltság alóli felszabadulás után idegenek 
költöztek a területre, hat kun szék közül kettő az Alföld lakosságát 
pusztító török uralom alatt teljesen el is tűnt. Mindezekre 
hivatkozva I. Lipót nem tekintette többé érvényesnek a korábbi 
jászkun kiváltságokat és 1702-ben 500 ezer rajnai aranyforintért 
zálogba adta a Német Lovagrendnek a Jászságot, a Kiskunságot 
és  a  Nagykunságot,  vagyis  a  Hármas  kerületet.  Ez  a  rendelet 
eltörölte a jászok és kunok örökös kiváltságait és jobbágysorba 
süllyesztette őket. A sérelem miatt a jászok és kunok a Rákóczi-
szabadságharc lelkes támogatói lettek. A Szabadságharc idején a 
Jászkunság  népe  a  Fejedelem  oldalára  állt,  mert  benne  látták  a 
kiváltságok és az elvesztett szabadságjogok visszaadóját.

A  kerületben  mozgalom  alakult  a  jogok  visszaszerzésére. Több 
éves  gyűjtésből  és  kölcsönökből  sikerült  összeszedni  a  közben 
575  900  rajnai  forintra  nőtt  összeget,  amely  egyes  források 
szerint  az  akkori  Magyarország  költségvetésével  összemérhető 
nagyságú  volt.  Csak  érzékeltetés  képen,  a  Redemptioban  részt 
vevő családok erejükön felül 2-3 szürke marhával járultak hozzá 
a közös célhoz. Ezen összegen felül vállalták 1000 lovas katona 
felszerelését, az általános hadfelkelést, valamint a nádor és más 
tisztviselők fizetésének megadását. Akik részt vettek a megváltás 
összegének  összegyűjtésében,  „redemptusok”,  akik  pedig  nem 
tudtak részt venni benne, „irredemptusok” lettek.

Az eredményre 43 évet várva, 1745. május 6-án Mária Terézia 
Bécsben aláírta redemptioról szóló diplomát, amely visszaállította 
a  szabad  jászok  és  kunok  örökös  kiváltságait,  azaz  a  szabad 
tisztviselő- és lelkészválasztást, a pallosjogot, a révtől, vámoktól 
és a földesúri szolgáltatásoktól való mentességet. A királynő új 
pecsét  használatát  is  engedélyezte  a  Jászkun  Hármas  kerület 
számára, melynek székhelye Jászberény lett.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A fent említett redemptusok tudatosan ápolták jász-kun 
származástudatukat, amiben komoly szerepe volt az iskoláknak 
és a helyi értelmiségnek. A földmegváltás az 1760-1770 közötti 
időszakban lezárult, tisztázódtak a tulajdonviszonyok. A földnek 
magántulajdonban való megjelenésével komoly gazdasági 
fejlődés és erőteljes társadalmi rétegződés indult meg.
Az önerőből történő megváltás jogos büszkeséggel töltötte el az 
abban résztvevőket, melynek emlékét generációkon át megőrizték. 
Ez jelentette az alapját a sokszor emlegetett jászkun öntudatnak, 
ami máig is jellemzi a jászok és kunok leszármazottait. A legtöbb 
jászsági településen minden évben megünneplik a jeles napot. 
A Redemptios megemlékezés központi ünnepsége minden évben 
az  egykori  Hármas  kerület  központjában,  Jászberényben  kerül 
megrendezésre. 

A Redemptio elismerését erősíti az is, hogy a Magyar Országgyűlés 
2014.  február  4-én  történelmi  emléknappá  nyilvánította  május 
6-át.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Saját történelmünk van, mely visszagondolva egy nagyon rögös út 
sok nehézséggel, szenvedéssel. Az idő próbáját viszont kiállta ez 
a nép és nagy örömmel könyvelhetjük el, hogy a jászkun kultúra 
él és hiszem, hogy élni is fog még évszázadokon keresztül. Mi 
különösen  büszkék  lehetünk  felmenőinkre,  hiszen  a  megváltás 
különleges  történet,  ha  belegondolunk  abba  a  példamutatásba, 
amivel  őseink  rendelkeztek,  nem  ökröt,  marhát,  paripát,  házat 
vettek, hanem egy megfoghatatlan, de annál értékesebb dolgot, 
a szabadságot vették meg. Őseink értékelték azt, hogy az 
embernek lehet vagyona, de szabadság nélkül senki és semmi. Ez 
példamutató kell, hogy legyen a számunkra is. Őseinktől gazdag 
örökség maradt ránk, melyek ma is fontosak számunkra, üzenetet 
hordoz gyermekeink számára is. Kívánom, hogy legyünk méltók 
ehhez  a  szabadsághoz,  viseljük  tisztességgel,  szeretettel,  mert 
nem akármit örököltünk, nem akármilyen őseinktől. 

Engedjék  meg,  hogy  gondolataimat  a  híressé  vált  kívánsággal 
zárjam

„Istennek dicsőség, 
Boldogasszonynak tisztesség,
A királynak nyertesség. 
A jászoknak és a kunoknak örök békesség.”
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel!

Tóth Lajos nagykun kapitány, Önkormányzati képviselő

Redemptio 2018 - Tóth Lajos Nagykun kapitány beszéde
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Sokan úgy hiszik, hogy amikor az ember idős korában 
bekerül egy otthonba, ott vége szakad minden jónak, ott már 
csak szomorkás és lassú várakozás vár az öregekre. Ezennel 
megnyugtathatok minden kedves olvasót, hogy ez szerencsére 
nem így van. Az intézményen kívüli élethez hasonló feltételeket 
és körülményeket próbálunk megteremteni az időseknek 
minden  lehetőségünket  és  igyekezetünket  kihasználva.  Így 
aktív életet élhetnek az idősek otthonában is csak, egy kicsit 
másképpen, mint ahogyan azt a saját otthonukban tették.
Ugyanis Túrkevén az Idősek Otthonában a zászlónkra tűztük 
célul,  minden  idős  számára  az  aktív,  boldog,  és  egészséges 
időskor  megvalósítását.  Egy  lelkes  szakképzett  és  elhivatott 
szakemberekből  álló  szakmai  gárda  dolgozik  azon,  hogy  ez 
megvalósulhasson.  Véleményünk szerint az öregedés ellen a 
leghatásosabb szer a fizikai és a szellemi aktivitás, a munka, 
az elfoglaltság,  a  programokon  való  részvétel,  a  hobbi,  saját 
örömre végzett tevékenység, valamint a környezet iránti 
érdeklődés, és nem utolsósorban az egészség.
Mindezeket szem előtt tartva tudatosan szervezzük 
ennek mentén az idősek mindennapjait. Az egészség, és 
egészségmegőrzés az egyik legfontosabb dolog, ennek 
keretében  biztosítjuk  a  mindennapi  ápolást  –  gondozást,  de 
nagy  hangsúlyt  fektetünk  az  idősek  lelki  gondozására,  és 
foglalkoztatására, szabadidejének hasznos eltöltésére is.
Heti havi bontásban, de konkrét éves programtervvel 
rendelkezünk,  amit  megvalósítunk.  Számos  rendezvényünk, 
programunk  van,    a  teljesség  igényét  mellőzve  sorolok  fel 
néhányat, mint pl. hagyományőrző nap, generációs találkozó, 
idősek napja, farsang, anyák napja, népdal találkozó, 
szabadtéri bográcsozás, szalonnasütés, családi nap, az ágyban 
fekvő  ellátottak  lelki  gondozása,  készségfejlesztés  stb.  Ilyen 
és hasonló programokkal színesítjük az idősek mindennapjait, 
igyekszünk mindenkit bevonni valamilyen programba, nálunk 
senki nincs egyedül, fontos dolog a közösségteremtés ezeken 

„Az Idősek Otthonában nem áll meg az élet”
a programokon.
A közelmúltban is voltak ilyen rendezvényeink, programjaink:
Ez év januárban Kapás János Úr a Finta Múzeum igazgatója 
tartott érdekes előadást Túrkeve történetéről az őskortól 
a napjainkig, amit ezúton is köszönünk neki. Számos 
érdekességet tudhattak meg az idősek városunkról, sok kérdést 
is feltettek, azonban számos érdekességről is beszéltek, amit 
ők  maguk,  vagy  a  szüleik  megéltek,  vagy  a  nagyszüleiktől 
hallottak. Sok olyan tény és történet napvilágot látott itt, amit 
le kell jegyezni az utókornak, ami reánk vár. Kellemes délutánt 
tölthettünk együtt sok ismerettel gazdagodva.
Februárban „Farsangi teadélutánt” tartottunk, ahol 
felelevenítettük az ide vonatkozó népszokásokat, hiedelmeket, 
„Kevi”farsangi hagyományokat, amelyekből megtudhattuk, 
hogy hogyan ünnepelték az idősek a fiatal korukban a farsangot. 
Jó hangulatban, és nosztalgia nótázással telt el az idő, emellett  
helyben sütött fánkot és  forralt bort kóstolhattak  a résztvevők.
Márciusban  az  idősekből  álló  küldöttségünk  „Online  Road 
Show”- n vett részt Zagyvarékason egy testvérintézményben, 
itt  megismerkedhettek  a  számítógéppel,  a  digitális  világgal, 
majd részt vehettek egy nagyszerű kulturális délutánon, ahol 
műsort is adtak nem kis sikerrel, Túrkeve hírnevét öregbítve.
Márciusban „Húsvéti készülődés” címen a generációs találkozó 
jegyében  közösen  vettek  részt  kézműves  foglalkozáson  az 
időseink a Kaszap Nagy István Református Iskola 3. osztályos 
tanulóival együtt. Amit köszönünk a gyermekeknek, az 
iskola igazgatójának, Nagy Rózának, és Puskásné Túri Ildikó 
osztályfőnöknek. Nagy lépés volt ez a generációk egymás felé 
közeledéséhez vezető úton. Jó hangulatban, közös beszélgetés 
mellett  készültek  el  közös  munkával  a  jobbnál  jobb  húsvéti 
dekorációk, amelyeket a gyerekek is hazavihettek.

Az általunk megvalósított programokról még hosszasan 
írhatnék, amelyet a következő lapszámokban szeretnék 
megtenni, hogy hírül adjuk a világnak a címszót adó 
jelmondat tartalommal való megtöltését, miszerint „Az Idősek 
Otthonában nem áll meg az élet”

 Szabó Attila intézményvezető
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Május 26-án Gyermeknapot rendezett 
a Túrkevei Városi Sportegyesület 
a sportpályán, kellemes és tartalmas 
kikapcsolódást  biztosítva  a  gyerekeknek 
és szülőknek egyaránt. Egy nap a 
gyermekekért! De mi a helyzet az év 
minden  napjával?  Urbán  Marianna,  mint 
a TVSE elnöke, mint kézilabdaedző, mint 
alsó tagozatos tanító néni és osztályfőnök 
az év szinte minden napján gyermekekkel 
foglalkozik, sokszor még délután, 
hétvégén és van, hogy ünnepnapokon is. 

EGy.:  Marianna,  mikor  van  időd  a  saját 
gyermekeidre és önmagadra? Hogy bírod 
a  sok  feladatot?  Mikor  és  miként  tudsz 
kikapcsolódni, feltöltődni?

Urbán Marianna: Gyermekeim már 
felnőttek és vidéken élnek. Amikor 
hazajönnek igyekszem velük tölteni a 
hétvégét.  De  ha  mégis  mérkőzésre  vagy 
rendezvényre kell sietnem, megértik, 
hiszen  az  ő  életüket  is  erősen  átszőtte  a 
sport. Gyermekkoruktól kezdve mindig 
segítették a munkámat, edzéseken, 
sporttáborokban a legelső segítőim voltak. 
Szerencsére jó a teherbírásom és a feladatok 
elvégzése nem jelent gondot, mivel a 
családom és kollégáim is támogatnak. 
Amikor úgy érzem mégis, hogy kezd 
lemerülni az elem…..megnézek egy jó 
meccset. Na ez vicc volt. De valóban igaz, 
szeretek mérkőzésekre , világversenyekre 
járni. Nem kizárólag kézilabda, hanem 
foci, úszás , vízilabda vagy akár kajak-kenu 
verseny.  Legutóbb  a  Vizes  VB  jelentett 
hatalmas  élményt  számomra.  Szóval,  ha 
a lemerülés fenyeget, akkor párommal 
3-4 napra elmegyünk egy csendes helyre, 
ahol a madárcsicsergés a legnagyobb zaj. 
De a 3. napon már hiányzik a nyüzsgés a 
gyerekzsivaly.

EGy.: Egy alsó tagozatos osztályfőnöknek 
hatalmas felelőssége van! Úgy kell 
óvodából iskolába átvezetni a gyermekeket, 
hogy megmaradjon a játékosság, de ki 

Urbán Marianna - riport
is  alakuljon  a  felelősségérzet  és  a  tudás 
megszerzése  öröm  legyen.  A  tanító  adja 
az alapot, amire a tanár építkezik, vagyis 
alapjaiban határozza meg a diákok 
előmenetelét.  Ennek  a  tanévnek  a  végén 
ismét  búcsúzni  kell  egy  osztálytól,  majd 
jön egy újabb csapat gyermek az oviból.
Mi a specialitása az iskolakezdésnek? 
Milyen érzés végig vinni egy osztályt, 
majd elengedni őket? 

Urbán  Marianna:  Abban  a  speciális  és 
egyben szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy tanítói diplomám előtt az óvónői 
diplomát  szereztem  meg  Szarvason,  így 
számomra a játékosság és az ovisok nem 
állnak  távol.  A  hatodik  osztályt  viszem 
végig itt Túrkevén a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában. Minden közösség más 
és  más  volt,  de  emlékezetes  valamennyi 
számomra. 4 év alatt hihetetlenül az életük 
részévé válik a tanító néni nemcsak a 
gyerekeknek, hanem a családoknak is. 
Vannak olyan családok, akiknek 3 vagy 4 
gyermekét  is  tanítottam.  Ez  fantasztikus 
érzés, hiszen minden rezzenését ismerjük 
egymásnak, gyerekeknek, szülőknek 
egyaránt.  S  a  legfőbb  kapocs  a  bizalom, 
hiszen mindenki a gyerekek fejlődését 
kívánja segíteni , de csakis együtt érhetjük 
el  a  kitűzött  célokat,  mert  annak  mindig 
lennie  kell,  az  életben,  a  tanulásban  és  a 
sportban is.

EGy.:  Saját  sportod  a  kézilabda.  Miért 
ezt  választottad  annak  idején?  És  mikor 
is? Mi a legnagyobb szakmai sikered? 
Mi a szakmai meglátásod a túrkevei 
utánpótlással  kapcsolatban  és  hol  vannak 
a kitörési pontok azok számára, akik 
a sportnak szeretnének élni felnőtt 
korukban?

Urbán Marianna: Kondoroson nőttem fel 
és akkor még nem igazán volt más sport a 
lányok részére, ami egy faluban elérhető, 
csakis  a  kézilabda.  Mikor  is?  Talán  nem 
is  emlékszem  már  olyan  régen  volt.  10 
évesen kezdtem el kézilabdázni.
Túrkevén  kezdtem  el  edzősködni  1998-
ban, miután sikerült meggyőznöm 
Pozsonyi Katalin, akkori igazgatónőt 
arról, hogy a fiúknak nemcsak a foci lehet 
a sportága,  hanem akár a kézilabda is. A 
legnagyobb siker??? Sok volt szerencsére. 
Országos  Döntők  ezüst,  bronz  érmei  és 
helyezései, kupák, tornák győzelmei. 
Ám  a  legnagyobb  siker  nem  egy  érem 
vagy kupa volt, hanem az a folyamat, 
ami az elmúlt 2 évben kiteljesedett. Azok 
a „kisfiúk”, akik 10-15 éve elkezdtek 
Túrkevén kézilabdázni, most a TVSE NB 
II-es  felnőtt  csapatát  alkotják.  S  vannak 
akik szintén itt kezdték el a sportágat 
és most NB I-ben vagy  NB I/B-ben 
játszanak. Nagyon büszke vagyok rájuk is. 

Ezek a férfiak a példaképek a mai ifjúság 
számára.
Szerencsére ma is van utánpótlás, de 
nem  egyszerű  a  helyzet,  mert  kevesebb 
a  gyerek  és  a  digitális  világ  más  irányba 
tereli  a  fiatalokat.  Ám  edzőkollégáimmal 
együtt  mindent  megteszünk  azért,  hogy 
sportoljanak a gyerekek. Akik igazán 
„hivatásuknak” szeretnék tekinteni később 
is, vannak lehetőségek, hiszen a magasabb  
szintű egyesületek szívesen fogadják 
sportolóinkat, mert nem vallanak szégyent.

EGy.:  TVSE  elnökeként  minden  városi 
szinten űzött sporthoz érteni kell egy 
kicsit. Mi a véleményed összességében az 
elmúlt  évek,  vagy  évtized  fejlődéséről  a 
helyi sportéletben? Van-e újabb sportolási 
lehetőség, ami kibontakozóban van? A 
kézilabdán  kívül  melyek  azok  a  sportok, 
amik közel állnak a szívedhez?  

Urbán Marianna: Úgy gondolom az 
elmúlt években  nagy teret kaptak a 
pályázatok. Ez jelenleg a legkiválóbb 
lehetősége a városi sport fejlesztési 
lehetőségének. Természetesen a 
pályázatokhoz szükséges önerőt városunk 
költségvetéséből kapja az egyesület, amit 
ezúton is köszönünk valamennyi sportoló 
nevében. Látványos fejlődésen ment 
át  a  Városi  Sportpálya  épülete,  a  pálya 
füvesítése, amelynek következő fázisa 
a napokban indul. Látványosan tudtuk 
fejleszteni informatikai eszközeinket  is. Az 
elmúlt  évben  vásároltunk  eredményjelzőt 
a pályára, a csarnokba, hangosítási 
eszközöket, nyomtatót, laptopot, 
kamerát, televíziót. Sporteszközeinket 
és sportfelszereléseinket folyamatosan 
újítjuk, frissítjük szakosztályonkénti 
igényeket, lehetőségeket szem előtt tartva. 
A legnagyobb fejlesztés pedig hamarosan 
beindul: az új sportcsarnok építése. Úgy 
gondolom  ez  a  legcsodásabb  elismerése 
városunk többévtizedes kézilabda 
utánpótás nevelésének. 
Sportokat tekintve „mindenevő” 
vagyok.  Szívesen  nézem  a  televízióban 
a meccseket, versenyeket, de igazán 
élőben a legkiválóbb élmény. Mivel 
gyermekkoromban sokat voltam Szegeden, 
Keresztapám sok versenyre elvitt: atlétika, 
kajak-kenu,foci, salakmotor, motorcsónak 
versenyre  és  természetesen  Pick  Szeged 
meccsekre is.

EGy.:  Túrkeve  fejlődése  érdekében  mit 
látsz fontos teendőnek? Mit üzensz a mai 
gyermekeknek, fiataloknak? 

Urbán Marianna: Azt gondolom minden 
lehetőséget  meg  kell  ragadnunk  és  élni 
vele. Legyen az infrasrtukturális fejlesztés, 
versenyrendezés,  táboroztatás  vagy  akár 
egy új sportág megismerése.
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Épp ezen riport megbeszélése közben kapta Marianna az alábbi 
hírt volt kézilabdás tanítványával kapcsolatban Orosházáról, 
mely példázza a Túrkevéről elszármazottakkal kapcsolatos 
visszajelzést, nyomonkövetést.:

Túrkevei tehetség

Lukács  Jenő  2005.02.18-án  született.  2017  nyaráig  Túrkevén 
folytatta  általános  iskolai  tanulmányait,  emellett  a  Petőfi  DSE 
színeiben,  Urbán  Marianna  kezei  alatt  pallérozódott  kézilabda 
edzéseken. Tehetsége már a kezdetektől fogva megmutatkozott, 
számos  szép  eredményt  ért  el  csapatával  és  rendre  gólkirályi 
címeket szerzett a tornákon. Egy ilyen tornán, 2016 decemberében 
figyelt fel rá az Orosházi FKSE. Marianna néni közreműködésével, 
fél év múlva már Orosházán kezdte meg a nyári edzéseket Jenő, 
ahol azóta is szépen fejlődik. Ezt jól mutatja, hogy az Országos 
Diákolimpia  ózdi  fordulójában  gólkirály  és  legjobb  játékos  lett 
egyben  május  elején,  illetve  a  május  27-én  lejátszott  utolsó 
fordulót követően, az U14-es Badó László Régióban második lett 
az összetett góllövő listán a két évvel idősebbek közt.
Kovács  Attila  edző  szerint  a  kezdeti  nehézségeket  követően 
szépen beilleszkedett Jenő és megtalálta helyét a csapatban és az 
iskolában is. Természetes, hogy ilyen fiatalon elszakadni otthonról 
nagy  nehézségeket  okoz,  ezért  Orosházán  mindent  megtesznek 
azért, hogy ez a környezetváltozás, az utazások és a kollégiumi élet 

ne befolyásolja negatívan fejlődését. A további fejlődéshez minden 
adott, már Pásztor István és Héjja Ádám ifjúsági és serdülő edzők 
is  felfigyeltek  rá  és  a  jövőben  komoly  feladatokat  szánnak  majd 
neki. Mindenképpen szeretnék Orosházán, ha sikerülne megtartani 
Jenőt,  hiszen  ha  továbbra  is  szépen  és  szorgalmasan  dolgozik, 
akkor Ő lehet a jövő embere a viharsarki városban. A példa adott, 
hiszen Balogh Zsolt, a Pick Szeged és a magyar válogatott bal kezes 
átlövője  szintén  Orosházán  nevelkedett  és  nagy  magasságokba 
jutott. Zsolt egyébként gyakran jár azóta is Orosházára és ha ideje 
engedi, találkozni fog majd Jenővel a közeljövőben, hogy pár jó 
tanáccsal és bíztató szóval lássa el azt a fiatal játékost, aki egyszer 
talán majd a nyomdokaiba léphet.
Büszkék lehetünk Lukács Jenőre és további szép sikereket kívánunk 
Neki!         
                Orosházi FKSE

Mit  üzenek?  Úgy  gondolom  a  legfontosabb,  hogy  bármelyik 
sportot választjátok is, leljétek örömötöket benne! 
Karl Erik Böhn idézetével zárnám gondolataimat:
“Ne könnyű terhet, hanem erős hátat kérj!”

Erdei Gyula főszerkesztő
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2018. május 17-20 között került megrendezésre a 24. Hungarian 
Kickboxing World Cup Budapesten a BOK (volt Syma) 
csarnokban. A rendezvényen 38 ország mintegy 2600 versenyzője 
kvalifikálta magát 247 egyesületből. Az idei év idáig legnagyobb 
kick-box rendezvényén a TVSE sportolói is képviseltették 
magukat négy fővel.
Szakosztályunk versenyzői kick-light szabályrendszerben vágtak 
neki a küzdelmeknek: Tóth Károly „Karimó” felnőtt korcsoportban 
a  -69  kg-ban,  Ádám  Sándor  juniorként  a  -63  kg-ban,  Földesi 
Szabolcs  szintén  juniorként  a  -79  kg-ban,  míg  Lajter  Dorina 
kadett korcsoportban +65 kg-ban várta a küzdelmeket. Egyenes 
ágú  kieséses  rendszerben  kerültek  lebonyolításra  a  küzdelmek, 
így  aki  veszített,  búcsúzott  a  további  megmérettetésektől.  A 
súlycsoportokban  nem  ritkán  20  versenyző  is  volt  regisztrálva, 
így alaposan át kellett gondolni a taktikát, hogy legalább az első 

24. Hungarian Kickboxing World Cup 
Budapest.  2018-ban  a  magyar  Világkupa 
lett a kontinens legnagyobb kick-box 
viadala. Az esemény egyik fővédnöke 
Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság tagja és volt köztársasági elnök 
úgy  fogalmazott  a  megnyitón:  „A  kick-
box  a  legnépszerűbb  sportok  között  van, 
megelőzve sok olimpiai sportágat. Az 
olyan  sportágaknak,  mint  a  karate  és  a 
kick-box  nagyon  fontos  nevelő  szerepük 
van” 
E.Gy.: Földesi Szabolcs junior 
kategóriában, -79 kg-ban kick-ligt 
szabályrendszerben indult a versenyen. 
Hatalmas dolog egy világversenyen 
dobogóra állni. Tavaly ugyanezen a 
versenyen aranyérmes, idén pedig 
bronzérmes lettél. Szabolcs, hogy jutottál 
el idáig, mióta űzöd ezt a sportot?
Földesi Szabolcs: 2012 májusában 
mentem el első alkalommal a Hajós Sanyi 
által tartott kick és thai-boksz edzésre egy 
barátommal. Nekem rögtön megtetszett 
ez a sport. Előtte 3 évig kézilabdáztam a 
Petőfi DSE-ben, továbbá rendszeresen 
futottam is. 
E.Gy.: Hány edzés van egy héten? 
Mennyire kemény az edzés? Hány 
versenyre jutsz el egy évben, s ezek milyen 
szintűek?
Földesi Szabolcs: Szeptembertől júniusig 

vannak edzések a Kossuth úti iskola 
tornatermében heti két alkalommal, 
kedden  és  csütörtökön  délután.  Emellett 
átjárunk  alkalmanként  Mezőtúrra  is  Bíró 
Laciékhoz edzeni. Vannak alapozó, erősítő 
edzések  és  vannak  technikai  edzések  is. 
Amikor versenyekre készülünk erősebbek 
az edzések, olyankor keményebbek a 
küzdelmek is. A versenyek száma változó. 
Országos és nemzetközi versenyekre 
járunk, már két éve méretjük meg 
magunkat az egyik legnagyobb kick-boksz 
szervezet, a WAKO versenyein is.
E.Gy.: Mit tanulsz és melyik iskolában? 
Földesi Szabolcs: A Mezőtúri Református 
Kollégiumban tanulok a 10. R osztályban 
rendészeti  szakon.  16  évesen  még  nem 
célirányos a jövőképem, de mindenképp a 
rendészeti / rendvédelmi pályán szeretnék 
tovább tanulni, illetve a sportolást is addig 
folytatni, amíg lehetőségem van rá.
E.Gy.: Meglepő számomra, hogy egy 
református oktatási intézményben van 
rendészeti szak. Mesélnél erről többet? 
Mit jelent számodra a rend?
Földesi  Szabolcs:  Az  a  képzési  forma, 
amelyre én is járok, a rendészeti szakmára 
készít  fel.  Heti  öt  testnevelés  és  három 
önvédelem  mellett  szakmai  tantárgyaink 
vannak (közszolgálati ügyintéző, 
gyakorlati ismeretek, szakmai idegen 
nyelv, lövészet, magánbiztonság, jog). Heti 

két hittanóra is be van építve a tanmenetbe 
és  templomba  is  járunk.  Szeretek  ebbe 
az iskolába járni, mert jó a képzés, jók a 
tanárok és jó az osztályközösségünk is.
E.Gy.:  Ez  nagyon  kellemes  meglepetés 
számomra, nemzetünk önvédelme 
és közbiztonsága szempontjából 
megnyugtató dolog. Ki a példaképed? Mi a 
titka a sikerednek és mivel tudod motiválni 
magad a küzdelemre?
Földesi Szabolcs: Konkrét példaképem 
nincs. Elsősorban önmagamnak szeretnék 
megfelelni minden helyzetben és 
kihívásban.  Emellett  persze  a  felkészítő 
edzőm  elismerése  vagy  kritikái  visznek 
előre  és  a  szüleim  támogatása.  Mindenki 
számára fontos, hogy találjon valami 
olyat,  amiben  önmaga  lehet.  Én  egyedül 
nem tudnék elérni ilyen eredményeket, 
az edzőim és csapattársaim munkája 
is  ugyanolyan  fontos.  Ez  az  Ő  sikerük 
is.  Sokat  ad  nekem  ez  a  sport,  nem  csak 
helyezéseket és érmeket, de szakszerű 
orvosi  ellátást  is,  mert  majdnem  minden 
versenyemen betörik az orrom.
E.Gy.: Gratulálok az eddig elért 
sikereidhez és kívánom, hogy legyen még 
benne  részed  felnőtt  kategóriában  is  és 
az  élet  minden  területén.  Példaértékű  a 
sporthoz és rendészethez fűződő viszonyod 
ebben az elpuhuló európai társadalomban.
                           Erdei Gyula főszerkesztő

24. WAKO Világkupa

Földesi Szabolcs – riport

nyolc  helyre  be  tudjunk  kerülni.  Az  első  körben  ez  szerencsére 
nem okozott gondot, a nemzetközi klubok versenyzői sem tudták 
megállítani  harcosainkat. A  legjobb  nyolc  között  kaptuk  az  első 
hideg  zuhanyt,  amikor  Tóth  Károly  „Karimó”  és  Lajter  Dorina 
is  hajszál  híján,  de  vereséget  szenvedett.  Összesítésben  végül 
mindketten  az  5.  helyen  zárták  a  versenyt,  ezáltal,  ha  nem  is  a 
dobogón, de pontszerző helyen végeztek.
Földesi  Szabi  és  Ádám  Sanyika  is  beverekedte  magát  a  legjobb 
négy közé, azonban ott már elfogyott a lendület és alul maradtak a 
mentálisan erősebb ellenfeleikkel szemben, így mindketten végül a 
dobogó alsó fokára állhattak fel a 3. helyre.
Összességében a legkisebb létszámmal induló egyesület volt 
a miénk a Világkupán, ennek ellenére minden versenyzőnk 
pontszertő helyen végzett, így abszolút nincs okunk szégyenkezni, 
sőt! Az évek óta végigszenvedett edzések, küzdelmek mégiscsak 
beváltották  a  versenyzői  reményeket,  hiszen  a  világ  legnagyobb 
kick-boksz  szervezetének  világkupájáról  ismét  sikerült  érmekkel 
hazatérni.  Ez  alapján  ismételten  megállapíthattuk,  hogy  a  TVSE 
Kick & Thai-boksz szakosztályának nemzetközi porondon is van 
keresni valója.
Köszönjük a Túrkevei Városi Sport Egyesület támogatását, hogy 
el  tudtunk  jutni  eme  nívós  küzdősport  rendezvényre,  valamint 
külön  köszönet  Lajter  Róbertnek,  a  versenyzők  küzdőtérre  való 
eljuttatásában vállalt szerepéért.

Hajós Sándor, szakosztályvezető
Bíró László, edző

Földesi Szabolcs, Lajter Dorina, Tóth Károly, Ádám Sándor
Edzők: Bíró László és Hajós Sándor
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Hallásszűrés
A 2018. év II. félévi túrkevei ingyenes 

lakossági hallásszűrés tervezett időpontjai:
2018.07.04.  11.30-12.30 óra
2018.08.08.  11.30-12.30 óra
2018.09.05.  11.30-12.30 óra
2018.10.10.  11.30-12.30 óra
2018.11.07   11.30-12.30 óra
2018.12.05   11.30-12.30 óra

Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház

FOGADÓÓRA
Tisztelt Túrkeveiek!

Szabó Attila és Török Róbert Önkormányzati képviselők
KÉPVISELŐI  FOGADÓÓRÁT

tartanak , amelynek
Helyszíne: Túrkeve Város Önkormányzata (Városháza)

Petőfi tér 1. Földszint 17-es szoba
Időpontja: 2018. Június 21. Csütörtök 8-9 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Értesítés  
TÜDŐSZŰRÉSről

A tüdőszűrés városunkban 2018. június 27-től (szerda) – 
augusztus 3-ig (péntek) tart.

Helyszíne: Korda Sándor Színházterem (Mozi) 
Széchenyi u. 29.

Szűrési idő:
Hétfő:12:00 - 17:00 óra
Kedd: 8:00 - 13:00 óra

Szerda: 12:00 - 17:00 óra
Csütörtök:8: 00 - 13:00 óra

Péntek:8:00 - 13:00 óra

Első szűrési nap 2018. június 27. szerda: 12:00-17:00 óra. 
Az UTOLSÓ szűrési nap : 

2018. augusztus 3. (péntek) 8:00 -12:00 óra!

Fontos tudnivalók:
A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, évi egy 

alkalommal  ingyenesen vehetik igénybe. 
Betegbiztosítási kártya (TAJ kártya), személyi igazolvány és 
lakcímkártya bemutatása szükséges a szűrés elvégzéséhez!

A 40 év alatti lakosok részére a szűrés orvosi beutalóval 
(foglalkozás-egészségügyi szakorvosi, iskolaorvosi) vehető 

igénybe és térítésköteles.

A szűrés díját csekken kell befizetni a szűrés előtt. Csekk 
beutaló ellenében a szűrés helyén átvehető. A szűrésről számla 

kérhető. 
Kérésre az eredményt megcímzett és bélyeggel ellátott boríték 

leadásával postázzák. 
A szűrésen való részvétel nem kötelező, de a különféle 

légzőszervi elváltozások korai kiszűrése és felismerése céljából 
fontos lehet.
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