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A  Magyar Autocross  története  és  persze  a  túrkevei  szakosztály 
megalakulása, nagycsaláddá, csapattá formálása több éves 
folyamatos munkával fejlődött és alakult ki.

Az  országban  1978-tól  terepügyességi  bajnoksággal  kezdődött 
az úgynevezett buggy géposztályba sorolt, köznyelven 
„vasszöcskének” nevezett crossautókkal. 1980-ban jött 
létre  az  országos  szervezet  MAMSZ  néven  és  1981-től  már 
országos  bajnokságot  írtak  ki.    Az  első  pályák:  Szentendre, 
Pécel,  Székesfehérvár,  Monok,  Eger,  Esztergom,  Nagykanizsa, 
Salgótarján,  Makó  és  Túrkeve.  Túrkeve  1981  október  elsején 
kapcsolódott be és azóta is nagy sikerrel rendezik meg minden 
évben a versenyt. A KeviRing nemzetközi és országos versenyekre 
alkalmas  versenypálya,  mely  a  régi  téglagyár  bányagödreibe 
épült. A túrkevei szakosztály első vezetője Bártfay László lett.
Az első országos rajt 1980-ban volt a szentendrei katonai 
gyakorlópályán,  ahol  22  autó  versenyzett  és  az  alapító,  Darázs 
Antal  győzött  és  Ő  lett  az  első  országos  bajnok  egy  Wartburg 
motoros autóval. Darázs nagyon sokat tett a sportág hazai 
kialakulásáért. 

Az első túrkevei versenyző Ratkai Sándor volt 1982-ben, szintén 
egy  Wartburg  motoros  vasszöcskével.  A  kezdeti  időkben  saját 
építésű autókkal versenyeztek. Túrkeve legeredményesebb és az 
ország egyik legeredményesebb versenyzője Ábrahám Károly 10 
magyar bajnoki címmel, s az idei pontversenyt is magasan vezeti 
a SuperBuggy kategóriát és a Túrkevei VSE színeiben. Karcsinak 
sokat köszönhet a város, hogy ez a sport életben maradt Túrkevén 
és ígéretesnek látszik a jövő is, mivel fia, Ifj. Ábrahám Károly 
szintén vezeti a bajnokságot a Buggy 1600 kategóriában.
A  verseny  megalakulásával  a  szabályokat  is  le  kellett  fektetni 
és  rendszert  építeni,  ezért  a  versenybírók  is  megalakultak  és 
elindultak  a  bírói  képzések  is. A  bírói  posztok  elosztása  fontos 
feladat, mert minden métert figyelni kell. A magas szintű 
versenyrendezés  alapfeltétele  a  gyors  és  biztonságos  mentés  és 
különböző  beavatkozások.  Tűzoltó,  mentőautó,  orvos,  műszaki 
beavatkozó járművek elosztása és jól látható, jól megközelíthető 
helyen  parkolása  nagyon  fontos  rendezői  feladat.  Ezeken  felül 
a  versenyre  érkező  kiemelt  vendégek  fogadása,  tájékoztatása 
és  kiszolgálása  sokoldalú  feladat.  Volt,  hogy  mi  készítettük  a 
műsorfüzetet, s a rajta látható logó, „bírófiú” egy túrkevei diáklány 
tervezése. Tombolahúzással is színesítettük a programot, melyek 
nagyon népszerűek voltak. Közben a finom bográcsos ételek, a 
birkapörkölt  enyhítette  az  éhséget,  majd  az  est  fénypontjaként 
a gyógyfürdőben pihentünk és beszéltük meg a versenyhétvége 
eseményeit.

Túrkeve büszke arra, hogy minden évben tudtunk versenyt 
rendezni! Óriási összefogással dolgozott a csapat. Segítőink 
voltak: AFIT, Ványai Szakközépiskola, Túrkevei TSZ, 
Önkormányzat, Vegyesipari Szövetkezet, VGV, Termálfürdő, 
OTP, Gabonaipar, környező települések, magánszemélyek, a sok 
sportot kedvelő szakember.

Volt egy év, 1996, amikor nem volt elegendő pénz a rendezésre. 
Németh István akkori polgármester jóváhagyásával megkerestük 
a  Szerencsejáték  Rt.  vezérigazgatóját  és  kértük  a  támogatását. 
Felvázoltam  neki  az  autocross  reklámértékét  és  kértem,  hogy 
legyen Túrkevén az Ötöslottó számhúzás. Tetszett neki az ötlet 
és arra az augusztusi hétvégére, amikor autocross verseny volt, a 
Lottó számhúzást Túrkevére sikerült hozni. Ez a döntés lázba hozta 
városunkat,  a  túrkevei  postahivatal  a  megye  más  településeitől 
kért Lottó-szelvényeket, mert elfogyott. Nagy felhajtás volt. 
A  Szerencsejáték  Rt.  hozta  a  marketinganyagot:  reklámautók, 
reklám-molinók, zászlók és a számhúzás kellékeit. Akkor volt az 
a reklám, hogy „Álljon meg 1.000.000 forintért!” Ha a megállított 
személy felmutatta az érvényes Ötöslottó szelvényét, akkor nyert. 
A Táncsics-klubban díszebéd volt és az oda meghívott vendégek 
is nyertesei voltak ennek az eseménynek. Igaz, Én is kaptam egy 
számhúzási lehetőséget, de nem tudtam bejönni a pályáról, így a 
feleségem húzott számot még négy szerencsés emberrel együtt. 

Nagy örömmel dolgozom évről-évre a KeviRingen. Voltam már 
a pályabírók vezetője, technikai mentő és reklámfelelős. Jelenleg 
titkár  vagyok  és  fogadom  a  díszvendégeket,  a  Polgármestert, 
az MNASZ embereit, jelen esetben például Perényi László 
Versenyigazgatót, aki 2017-ben az „Év bírója” elismerést kapta. 
A  koszorúk,  serlegek,  különdíjak  és  a  pezsgők  átadása  is  az 
én  feladatom,  melyet  Vida  Tamás  polgármesterrel  és  Magos 
Vilmos alpolgármesterrel együtt adtunk át. Jelenlétemmel, 
tapasztalatommal mindig azon vagyok, hogy a verseny minden 
részlete rendben legyen, olyan apróságoktól kezdve, mint az Öreg 
Buga  által  főzött  finom  pörköltöket  segítek  elosztani.  Büszke 
vagyok az alapítókra, a jelenlegi szervezőkre, versenyzőkre, 
szerelőkre  és  családtagjaikra.  Köszönet  minden  támogatónak, 
segítőnek, csak így tovább! Hajrá Túrkeve! Hajrá autocross!

Szabó Ferenc

(mégtöbb fotó a Túrkeve Újság facebook oldalán)

Autocross Túrkeve 2018

Szabó Ferenc és Perényi László versenyigazgató Szabó Ferenc gratulál Vass Zoltánnak
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Ábrahám  Károly  neve  összeforrt  az  autocrossal.  Az  Autocross 
Országos Bajnokság 1999-es idényében kapcsolódott be a 
versenybe  és  2001-ben  már  Magyar  Bajnokként  ünnepelhette 
őt  Túrkeve  és  a  sportág  rajongótábora.  2016-ban  szerezte  meg 
10.  Magyar  Bajnoki  címét  a  SuperBuggy  kategóriában,  vagyis 
a „Királykategóriában”, a Túrkevei VSE színeiben. Károly nem 
csak  versenyzőként  érdemelte  ki  az  autocross-élet  elismerését, 
hanem  szervezőként  és  támogatóként  is  nagyon  sokat  tett  a 
sportágért.  Az utánpótlásról is gondoskodik, hiszen fiát, ifj. 
Ábrahám  Károlyt  is  hozzásegítette  a  sikerekhez,  aki  2015-ben 
Junior  Buggy,  majd  2017-ben  Buggy  1600  kategóriában  lett 
Országos  Bajnok.  Mindketten  olyan  magasan  vezetik  az  idei 
bajnokságot a saját kategóriájukban, hogy előre borítékolható az 
újabb bajnoki cím.

EGy.: Az előfutamokban tökéletes autózással fölényesen 
győztél. A döntőben hatalmas csatát vívtál. Már az első kanyarba 
kiharcoltad az első helyet, a harmadik körben Brezovszki 
leelőzött,  majd  nem  sokkal  később  visszaküzdötted  magad  és 
egyre növelted az előnyödet, majd valami történt… A pályán ez 
hogy nézett ki?

Ábrahám Károly: Igen! A pályán megélve ez siralmasabb volt. A 
két napot összefoglalva azért szép teljesítmény ez, hiszen tegnap 
is  jól  mentünk,  az  időmérő  jól  sikerült.  A  két  mai  előfutamot 
megnyertem, ami a döntőre egy nagyon jó előjel. Aki két futamot 
nyer,  az  dönti  el,  hogy  honnan  rajtol  a  döntőben  és  a  legjobb 
helyet sikerült kiválasztanom. A rajt is nagyon jól sikerült, elsőnek 
fordultam  el.  Volt  egy  kis  csete-paté  mögöttem,  de  tartottam  a 
helyem. A harmadik körben éreztem, hogy defektem van hátul, 
ami egy kicsit lelassított és a mögöttem jövő rám előzött. Aztán 
aki megelőzött, az is defektet kapott és visszavettem az első helyet 
és több körön át tartottam, de az utolsó körben leállt alattam az 
autó és nem bírtam újra indítani. Nagyon el vagyok keseredve, 
mert hosszú éveken keresztül nyertem a túrkevei versenyt és most 
is meg tudtam volna nyerni, ha nincs ez a műszaki hiba, de ez 
Murphy törvénye sajnos.

EGy.: Ez remélem, nem veszélyezteti az idei bajnoki címet!

Ábrahám  Károly:  Nem  veszélyezteti,  magasan  az  első  helyen 
maradtam és talán sikerül visszaszereznem a bajnoki címet, amit 
tavaly  elveszítettem.  Ha  összejön,  akkor  ez  lesz  a  11.  Bajnoki 
cím.  Tizenegyszer  megnyerni  a  Magyar  Bajnokságot  nem  egy 
könnyű folyamat.

EGy.: Nemzetközi színtér?

Ábrahám Károly: Nemzetközi szinten nagyon kevés versenyen 
indultunk idén. Ahol indultunk, ott mindig az első 10-15-
ben  végeztünk,  ami  jó  eredmény  ahhoz  képest,  hogy  keveset 
megyünk az EB futamokra. Most a Magyarországi EB futamon, 
Nyirádon  részt  veszünk  és  szeretnénk  jól  szerepelni.  Kemény 
lesz  a  mezőny:  EB  technológia  és  olyan  versenyzők  vannak, 
akik más versenyzőket oktatnak és semmi mást nem csinálnak a 
versenyzésen kívül.

EGy.: Visszatérek a döntőre, mert nagyon izgalmas volt. Azért 
az  nem  semmi,  hogy  az  első  helyezett  defektes  autóval  tudott 
győzni, s amíg nem állt le az autód Te is defektes autóval tudtad 
magad mögött tartani a többieket.

Ábrahám Károly: Ráadásul úgy, hogy az én kocsim a leggyengébb 
a  mezőnyben. Az  enyém  380  lóerő,  a  többiek  450,  480  és  500 
lóerős gépekkel mennek, és általában mögöttem autóznak. Ez a 
húsz év tapasztalat és a vezetési technika! Ezzel az autóval nem 
szokott baj lenni, négyszer nyertem vele meg a bajnokságot, és 
most nézd meg… Napokig csináljuk, minden átnézünk rajta az 
utolsó csavarig, mindent megteszünk, nehogy baj legyen. Semmi 
előjele nem volt, egyszerűen leállt alattam.

EGy.: Hogy kezdted annak idején?

Ábrahám  Károly:  Ennek  több  mint  30  éves  hagyománya  van 
Túrkevén. Gyenge Zoli, amikor versenyzett belerántott engem is. 
Csinálom, ameddig tudom és most már a fiam is jön. Övé a jövő! 
Gondolkozom  rajta,  hogy  kihagyok  1-2  szezont  pihenni,  mert 
sok. Fizikálisan bírom, de az a sok, hogy 10-12 hétvége odavan 
egy évben.

EGy.: Köszönöm szépem a riportot! Sok sikert kívánok a nyirádi 
futamhoz és remélem, hogy meglesz a 11. Magyar Bajnoki cím.

Ábrahám Károly: Én köszönöm a lehetőséget, valamint a 
túrkevei embere bíztatását a versenyeken.

Erdei Gyula főszerkesztő

Ábrahám Károly 
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Nem  kis  meglepetést  okozott  Vass  Zoltán  azzal,  hogy  elindult 
Túrkevén a KeviRingen a Super Buggy versenyen, ahol Ábrahám 
Károly már tíz magyar bajnoki címet szerzett. Vass Zoli a 
Rallycross Országos Bajnokságban szerepel, ahol az utóbbi négy 
szezonban  a  4.  és  5.  helyen  fejezte  be  a  bajnokságot  olyanok 
mögött, akik már EB-s és VB-s technikával állnak rajthoz. Zolit 
az utolsó előfutam után, a döntő előtt kérdeztem:

EGy.:  Hogy  jött  az  ötlet,  hogy  itt  Túrkevén  is  megméretteted 
magad egy Super Buggy-val?

Vass  Zoltán:  Gyakorlatilag  ez  egy  gyerekkori  álom  volt,  ebbe 
szerettünk  bele  gyerekként  és  most  lett  lehetőségem,  hogy  egy 
ilyen  autóba  beüljek  és  ezt  nem  szabadott  kihagyni.  Nagyon 
örülünk, hogy itt vagyunk. Én konkréten ebbe a fajta autóba voltam 
szerelmes,  ez  egy  Hosek  Buggy,  melyet  millió-féle  motorral 
szerelnek,  de  a  formája  fogott  meg.  Ebben  egy  4000-es  V6-os 
Nissan motor van, viszont nem hozza a hozzá fűzött reményeket 
sajnos, gyengének érzem. Elvileg 460 lóerős, de ebből csak 300-at 
érzek. Az egyes fokozat is elment belőle, ami rajtnál nagy hátrány, 
illetve a két élesebb kanyarban is vissza kellene váltani. Csalódott 
vagyok.  Ez  egy  tesztverseny  a  két  hét  múlva  esedékes  Nyirádi 
Európa-bajnoki futamra, viszont kérdésessé vált, hogy ott rajthoz 
állunk-e  ezzel  az  autóval.  Erősen  gondolkodik  rajta  az  egész 
csapat. Olaszországból, a Toro Rosso csapattól béreltük az autót 
és nagyon színpatikus, segítőkész az autó tulajdonosa, de sajnos 
sok a technikai probléma vele, ráadásul most először ülök benne.

EGy.:  Milyen  érzés  volt  végre  megtapasztalni  ezt  a  pályát  egy 
ilyen géppel?

Vass Zoltán: Van egyfajta fílingje ennek az autocrossnak, mert 
jön be a por, meg a sár, meg a minden, úgyhogy az elemekkel is 
meg kell küzdeni. Egy karosszériás autóban sokkal komfortosabb 
a versenyzés, de abban meg jóval melegebb van ilyenkor, mert 
nincs  lehúzható  ablak.  A  crossautókat  rács  veszi  körül  ezért 
szellősebb, viszont menni vele sokkal összetettebb. Tetszik, 
nagyjából így képzeltem el, hogy egy ilyen autó így viselkedik, 
de az ereje az hiányzik. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, döntőben 
vagyunk,  nem  állunk  jól,  de  amíg  gurul  és  működik,  addig 
megyünk vele.

EGy.: Remélem, a döntőben nem adja fel teljesen a szolgálatot és 
egy dobogós hely összejön.

Vass Zoltán: Ahhoz óriási szerencse kellene, de legyen így, majd 
meglátjuk.

EGy.: Saját terepeden, a Rallycross-ban az új autóval, a Skoda 
Fabiával hogy jöttek be a számításaid?

Vass  Zoltán:  Nagyon  tetszik!  Sokkal  „versenyebb”  autó,  mint 
a Mitsubishi volt. Picit durvábban kell kezelni, kicsit nyersebb, 
viszont az én versenyzői stílusomnak jobban fekszik. 

Vass Zoltán
Jobban tetszik, mint a Colt, azzal gyötrelmesek voltak a méterek. 
Igazából  sokat  kellene  vele  menni. Az  Evo  6-ossal  mentünk  3 
évet, a Colt-tal 4 évet, a hajtás lánc szinte ugyanaz volt, minimális 
különbség  volt.  Ez  a  Fabia  egy  teljesen  más  hajtásláncú  és 
futóművű autó, ezzel meg kell tanulni újra “járni”, viszont nincs 
lehetőség, hogy versenyeken kívül tesztelhessem. Örülünk, hogy 
az  egyik  versenyről  a  másikra  készen  vagyunk  vele.  Nagyon 
sok  munka  van  vele,  sok  mindent  át  kell  rajta  alakítani  a  saját 
igényeimre. Igazából ez a szezon rá fog menni, de azt már tudom, 
hogy jó választás volt.
Nagyon  összetett  a  magyar  mezőny.  VB-s  és  EB-s  technikával 
van  tele  és  így  is  ott  tudunk  lenni  az  élmezőnyben.  Jelenleg  a 
3. helyen állunk a bajnokságban és jó lenne, ha ezt meg tudnám 
őrizni. 

EGy.: Volt már dobogós helyezésed?

Vass  Zoltán:  Volt,  második  voltam  Kakucson.  A  máriapócsi 
versenyeken  nem  sikerült  dobogóra  állni,  a  nyirádi  versenyen 
jött egy világbajnoki autó és egy világbajnoki pilóta, én csak a 4. 
tudtam lenni. Nyílt a bajnokság, akinek kedve van, az nevezhet. 
Legalább jó látni, hogy hol vagyunk egy ilyen erős mezőnyben. 
Messze  vagyunk  tőle,  az  egy  teljesen  más  liga.  Nemzetközi 
versenyeken  csak  azokon  veszünk  részt,  amié  egybe  esnek  a 
magyar  bajnokival.  Idén  három  Közép-Európa  bajnoki  verseny 
van,  ami  egyben  magyar  bajnokság  is,  ezeken  részt  veszünk. 
Hét  versenyünk  van  idén,  amihez  most  beugrott  ez  a  kettő  az 
autocrossban.

EGy.: Kik tartoznak a csapatodba?

Vass Zoltán: A testvérem, Csaba, aki nagyon-nagyon sokat segít, 
Ő  a  legfontosabb.  Továbbá  a  gyerekkori  barátom,  Ratkai  Jani, 
aki az első pillanattól kezdve velünk van, most is kaparja erről 
a rettenetről a sarat. Valamint a Posztobányi család, akik az autó 
szervízelését végzik. Ott az apuka (mutatja) és a három gyerkőc, 
s mindannyian értenek ezekhez a szörnyetegekhez és mindenki 
kiveszi a saját részét. Úgyhogy Ők segítenek, hogy eredményesek 
tudjunk  lenni.  Én  azt  gondolom,  hogy  az  országban  nekik  van 
a legnagyobb rálátásuk a rallycross autók megépítésében, 
szervízelésében. Harsányi Zolinak tízen-éve szerelik az autóját és 
neki 9 magyar bajnoki címe van – ez sok mindent elárul.

A  riportot  megköszöntem  és  sok  sikert  kívántam  a  döntőre.  A 
döntő résztvevői nagyon izgalmassá tették a versenyt. Ábrahám 
Károly a legjobb pozícióból várta a rajtot, miután az elődöntőben 
tökéletes autózással fölényesen nyert.  Az első kanyarban sikerült 
az  élre  állnia  és  több  körön  keresztül  vezetett,  majd  Brezovszki 
megelőzte, de a következő körben hatalmas küzdelemben Ábrahám 
visszavette  a  vezetést.  Eközben  Vass  az  5.  helyen  autózott  és 
nem  sok  esélye  volt  ekkor  a  dobogós  helyre.  Az  utolsó  körben 
Ábrahám autója minden előjel nélkül leállt és nem tudta befejezni 
a versenyt. Brezovszki mögött pedig Vass Zoltán lett a második, 
vagyis a korábban említett „óriási szerencse” realizálódott 
számára, s ezért újra megkérdeztem Őt: 

EGy.: Érdekes fordulatot vett a döntő. Hogy láttad ezt a pályán? 

Vass Zoltán: Szerencsém volt! Sajnálom Karcsit, hogy műszaki 
problémája  lett,  de  ebbe  a  sportban  ez  bármikor  előfordulhat. 
Végig  azon  voltam,  hogy  biztonságos  autózással  a  célba  érjek. 
Nem is reménykedtem, hogy ezzel a gyengélkedő autóval dobogós 
lehetek. Nagyon örülök a második helynek. Nyirádon egy másik 
autóval  fogok  menni.  Köszönöm  mindenkinek  a  segítséget,  a 
túrkevei közönségnek a bíztatást.

EGy.:  Köszönöm  a  riportot  és  sok  sikert  kívánok  a  további 
versenyzéshez!

Erdei Gyula főszerkesztő
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Elaludt a lámpás 
Klári néni! – Te voltál „A” „lámpás.” 

Fényed mellett termett meg a tudás. 

Kicsi kezemet lágyan megfogtad. 

Konok betűket velem formáltad. 

Lámpád fénye a sorokon izzott. 

Tudásvágyam vele harcot vívott. 

Fejembe „vésted”: tantárgyak sorát. 

Megértettem a számok világát. 

Nem volt egyszerű, sőt, nehéz nagyon. 

Termőföldem nem maradt parlagon. 

Betűvirágok irkám lapjain, 

termést hoztak életem napjain. 

Tanítani Te nagyon szerettél.

Örültél, ha katedrán lehettél. 

Ápoltad a diák gyenge lelkét. 

Nem csoda, hogy példaképem lettél! 

Magam előtt látom a tantermet. 

Járkálva mondasz nekünk egy verset. 

Hosszúpadok, a gyerekek ülnek,

magyar óráid gyorsan repülnek. 

Ezek mára csak emlékek, álom, 

léted megszűnt ezen a világon. 

„Klárishoz” írást nem küldesz többet. 

Lelkeddel együtt elszállt az ihlet. 

Talán alkotsz az égi tolladdal. 

Végül megosztod az angyalokkal. 

Ott is biztos szeretnek majd téged. 

Lelked tiszta, tükrözi a lényed. 

Az idős „lámpás” végleg elaludt. 

De a fénye bennem él, nem fakult. 

Nehéz a szívem, mert elköltöztél.

Ragyogj az égen, örökmécsesként! 

  Kelemen Bata Mária 

  Vecsés 2018 – 07 – 29  

“Még egy újabb gyertya, 
néhány jó barát, 

az Isten óvjon téged még 
sok-sok éven át”

Születésnapod 
alkalmából

szívből köszöntünk:
szerető feleséged,

fiaid, menyeid, unokáid 
és barátaid.

id. Pelle József
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A Termál szálló szobáiba és apartmanjaiba kedves és ritka 
vendégek  érkeztek.  A  cím  árulkodik,  hogy  a  vendégek  közös 
jellemzője: valamennyien a matematikához kötődnek. Hogyan is?
        
1964 június 27-én a Szegedi Tanárképző Főiskola tanévzáróján 
70 matematika szakos hallgató kapta meg a tanári oklevelét amely 
három szak tanítására adott képesítést - a fő szak a matematika 
volt. 2004-ben 40 év után és 2014-ben 50 év után találkoztunk 
a  Főiskolán,  ahol  ünnepélyes  körülmények  között  átvehettük 
“Arany  okleveleinket”.  Sajnos  ezt  már  az  évfolyam  hallgatói 
közül sokan nem érték meg, vagy betegségük tette lehetetlenné 
megjelenésüket. 2008-ban egy Miskolcon élő tanártársunk 
Pap  Lajos  elhatározta,  hogy  találkozóra  hívja  a  “matekosokat” 
Lillafüredre.  Sokan  örömmel  vettük  a  meghívást  és  boldogan 
találkoztunk  a  Palotaszálló  Mátyás  termében.  Bemutatkoztunk, 
dióhéjban elmondtuk az addig velünk történteket. Kellemes két 
napot töltöttünk együtt. 

Így kezdődött!  Azóta minden évben egyszer összejövünk valahol 
-  voltunk  már  Győrben,  Dunaújvárosban,  Budakeszin,  Vácott, 
Szolnokon,  Budapesten  ...stb.  -  hogy  számba  vegyük  egymást, 
megbeszéljük  az  eltelt  év  történéseit.  Sajnos  a  létszám  egyre 
csökkenő!  Az  elmúlt  évben  Jászberényben  fogadott  bennünket 
évfolyamtársunk,  Vass  Lajos,  aki  2009-ben  JÁSZKAPITÁNY 
volt. Tartalmas program - városnézés, múzeum látogatás után a 
közös ebéd alkalmával a társaság kinyilvánította abbéli akaratát, 
hogy 2018-ban Túrkevén szeretnék megkóstolni a jó hírű birka 
pörköltet. A  váratlan  felkérést  elfogadtam  -  nem  kis  feladatnak 
éreztem, de tudtam, hogy a szülővárosomban sok ember segítségére 
számíthatok egy tartalmas program megszervezésében.  Így került 
sor  a  10.  találkozóra  Túrkevén.  Boldogan,  örömmel  vártuk  az 
ország 15 településéről érkezett vendégeket a NAGYKUNSÁG 
egy kis városában.  A Termál szálló szobáit és apartmanjait 
vettük igénybe, ahol többen több napon át is kellemesen érezték 
magukat. A  találkozó  napjának  programja  a  szálló  ebédlőjében 
indult.  Csak  néhányan  voltak,  akik  látták  már  Túrkevét,  vagy 
hallottak róla. Az ismereteik bővítésére a férjem vállalkozott, aki 
nyugalmazott  történelem  és  földrajz  szakos  középiskolai  tanár, 
s  tőmondatokban  ismertette  a  város  történelmét.  Ezt  követően 
városi sétára invitáltuk a vendégeinket.

Útvonal: a Holt Berettyó hídján át a Városháza és a Főtér, majd 
az 1860-ban épült Nagy iskola - ma Petőfi téri Általános Iskola. 
Vele szemben a késő-barokk és klasszicista stílusjegyekkel 
épült Református  Templom. 1755-ben Kaszap Nagy  István 
lelkészsége idején nyert felszentelést. Kaszap Nagy István nevét a 
Református Általános Iskolánk viseli.  Vendégeinket ünnepélyes 
orgonaszó fogadta Baracskai Mária /Maria Eliason/ zongora 
tanárnő közreműködésével. Megismertette a hallgatóságot Bach 
életének jeles eseményeivel, melyet impozáns műveivel tett 
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felejthetetlenné vendégeinknek. Köszönjük a remek koncertet! Ezt 
követően Kereszti Roland Tiszteletes Úr üdvözölte vendégeinket. 
Rendkívül barátságos, hangulatos bemutatkozása után ismertette 
a  templom  közel  300  éves  történetét  és  a  nemrég  felújított 
orgonát, amely 1908 óta szolgálja a gyülekezetet. A Tiszteletes Úr 
szemléltetést sem nélkülöző, élményt adó fogadását, ismertetését 
köszönjük!  A  városi  séta  folytatódott  a  Kossuth  utcán,  ahol 
megtekintették az  1909-ben szecessziós stílusban épült Polgári, 
majd Leányiskolát, ami jelenleg a Petőfi Sándor Általános iskola 
alsó tagozatos tagiskolája. 

A séta következő állomása a neves szobrászművészeinkről 
elnevezett  Finta  Múzeum.  Nevét  a  három  Finta  testvérről  - 
Sándor,  Gergely,  Sámuel  -  kapta.  Finta  Sándor Amerikában  élt 
és dolgozott, hagyatékát szülővárosára,  Túrkevére hagyta és 
testvéreinek művei is itt láthatók önálló bemutatótermekben 
elhelyezve.  Vendégeinket  Kapás  János  Igazgató  Úr  fogadta  a 
Múzeumok  éjszakája  előtti  napon.  Remek,  sok-sok  ismeretet 
tartalmazó  tárlatvezetésével  megnyerte  a  hallgatóság  tetszését. 
Megismerhették a Finta testvéreken kívül a Korda triumvirátus 
jelesebb életrajzi adatait. Értékes leletanyagot láttunk, mint például 
a Túrkevei  tarsolylemezt,  melynek  eredeti  példánya  a  Nemzeti 
Múzeumban található. Köszönjük az élményeket! Nyugalmazott 
Múzeum igazgatónk, Dr. Örsi Julianna a néprajztudomány 
kandidátusa. Kutatási területe a Nagykunság. Nyugdíjasként 
is rendkívül aktív. Sok könyv, publikáció, tanulmány írója, 
szerkesztője és családfa kutatással is foglalkozik. “Középpontban 
a család” kiadvány szerkesztőjeként megajándékozta 
vendégeinket a 2 kötetes könyv példányaival és tájegységünkről 
szóló konferenciák anyagaival. Társaink boldogan vitték haza a 
küllemre is szép, tartalmas kiadványokat ismereteik bővítésére. 
Köszönjük!

Térségünk a NAGYKUNSÁG irodalmával gazdagított bennünket 
Nagy Anita a NIMFEA  természetvédő kör munkatársa. 
“NAGYKUNSÁGI  7x7” rendkívül igényes tartalmú és kivitelű 
tájismertető irodalommal. Köszönjük szépen a segítségét!  
Városunkban  több  mint  40  éve  dolgozik  népes  létszámmal  a 
Népi  Díszítőművészeti  Szakkör.  Ők  azok,  akik  életben  tartják 
a  kunhímzés  jellegzetes  motívum-kincseit.  Gyönyörű,  zsűrizett 
munkáik  a  Néprajzi  Múzeumban,  az  Egyházi  gyűjteményben 
is megtalálhatók. Református templomunk terítőit és az 
imakönyvek borítóit is ezek a motívumok díszítik. A Madarász 
Károly Művelődési Házban Állandó kiállításon láthatjuk remek 
alkotásaikat.  2005  óta  Nagy  Istvánné  Esztike  a  szakkörvezető. 
Nagy tudással és rendíthetetlen szorgalommal irányítja a szakkör 
munkáját. A 40 éves évfordulójukra született kiadvány tanúskodik 
sok szép munkáikról, melynek egy-egy példányát emlékül 
mindenki hazavihetett  a szakkörvezető kedves ajándékával - a 
kunsági tulipánnal hímzett könyvjelzővel.

A szervezők ajándéka 1-1db 2018-as évi kártyanaptár volt, amit 
a  Túrkevén  talált  aranyozott-ezüst  tarsolylemez  díszít.   A  napi 
programunk egy gazdag és finom közös ebéddel zárult a Termál 
Fürdő ifjúsági szállásának ebédlőjében. Méltán nagy sikert aratott 
a többszörös Aranyérmes Tóth Tibor birka pörköltje és a Hellasz 
étterem gazdag tálai. Köszönjük segítségeinknek ezt a kellemes 
napot!

Azzal búcsúztunk egymástól, hogy 2019-ben találkozunk 
OROSHÁZÁN!

A mellékelt fényképet Rózsavári László “matek” Tanár úr 
készítette.

Köszönöm a figyelmet: Győri Józsefné, szervező
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                 Kultúra

25 év Túrkevén, 23 év a zeneiskola élén. 
„  …Az  ógörögök  számára  a  zene  a  szellemi  kultúra  egészét 
jelentette,  beleértve  az  irodalmat,  képzőművészetet  és  a  mai 
értelemben  vett  zenét  egyaránt;  a  zene  és  a  test  művelése  volt 
a  nevelés  két  fő  ága,  egyszersmind  a  görög  istenek  elsődleges 
jellemzője. Nem véletlen, hogy Platón az Állam című könyvében 
arról ír, hogy az állam vezetésre hivatott fiataljainak a tudományok 
mellett  nagyon  komoly  zenei  képzésben  is  kell  részesülniük, 
mert ez adja meg a lélek harmóniáját, mert ez a boldogság adja 
meg  azt  a  belső  kiegyensúlyozottságot,  amelyet  Platón  szerint 
az államnak, a társadalomnak is reprodukálnia kell. …Az elmúlt 
évtizedben Kodály tanítása nyomán a zeneoktatásnak igen nagy 
szerepe volt a magyar kultúra megmaradásában, a zeneoktatásba 
beépült a néphagyomány, a népi művészet…” – részlet az 
Egressy Béni Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai 
programjából.
Pujov Jenő a zeneiskola intézményvezetője 2018. augusztus 
elsejétől nyugdíjba vonul. Az elmúlt negyed-század után 
érdeklődve kerestem fel Őt a Széchenyi út 9 szám alatt. Jenő bácsi 
készséggel vezetett körbe, mutatta meg a termeket, hangszereket 
és örömmel mesélt a zeneiskola életéről. Már a hangszerek puszta 
látványa  örömmel  töltött  el,  s  egyben  hiányérzetet  is  teremtett 
bennem újra, miszerint nem tudok játszani egyetlen hangszeren 
sem – pedig de jó volna!
Erdei Gyula: Tisztelt Igazgató Úr, kedves Jenő bácsi, mikor és 
honnan érkeztél Túrkevére és mióta vagy a zeneiskola élén? 
Pujov Jenő: 1992-től működik ez az intézmény. Az első tanév 
szolfézsoktatással  indult  két  csoporttal.  1993  szeptemberében 
indult a második tanév hangszeroktatással, mi akkor költöztünk 
ebbe a városba – mi az első tanévben nem voltunk jelen. 1995 
áprilisától vagyok az Egressy Béni Zeneiskola igazgatója. 

Pujov Jenő – riport
Véletlenül kerültünk Túrkevére.  Az állás Kisújszállásra volt 
meghirdetve zongoratanári és szolfézs tanári pozícióba, de mire 
odaértünk az állások már be lettek töltve. Az ottani igazgatónő 
jelezte, hogy Túrkevén nyílik egy új intézmény és ott keresnek 
szaktanárokat. Dr. Szabó Zoltán, a zeneiskolát fenntartó 
Túrkevéért Alapítvány elnöke elénk jött és átkísért minket 
Túrkevére, s bemutatta a várost. Időbeni átfedéssel egy évig még 
Munkácson is tanítottunk, mert bizonytalan volt a helyzet, még 
nem adtuk fel a korábbi állásunkat. Kedden beültünk az autóba 
és szerdán a reggeli-délelőtti órákban megérkeztünk Túrkevére. 
Nagyon sokat utaztunk Túrkeve és Munkács között.
EGy.: Ki volt akkoriban az igazgató?
Pujov Jenő: Az első évbe, ha jól emlékszem igazgató még nem 
volt. Az  Önkormányzat  tartott  törvényességi  vizsgálatot  és  úgy 
döntött,  hogy  ki  kell  nevezni  egy  igazgatót.  Az  első  igazgató 
Nagy Tibor  lett,  aki  előtte  énektanár  volt  a  Kossuth  iskolában. 
1995  áprilisáig  látta  el  a  feladatot,  s  ezt  követően  én  kerültem 
az  intézmény  élére.  Mivel  külföldi  állampolgár  voltam,  csak 
egy évre kaptam kinevezést, minden évben meghosszabbították 
a megbízatásomat. Amikor megkaptuk a letelepedést 1999-ben, 
majd  2003-ban  az  állampolgárságot,  onnantól  a  megbízásom  5 
évre szólt. Az utolsó megbízásom már csak 2 évre, mivel jeleztem 
a  fenntartónak,  hogy  2018  augusztusától  szeretnék  nyugdíjba 
vonulni. Szeretném az aktív pályafutásomat megszüntetni, hogy 
több időm legyen a gyerekekre, az unokákra, a magánéletre, több 
időt tölteni a feleségemmel. 
EGy.:  Lesz-e  még  valamilyen  kapcsolódás  a  zeneiskolához  a 
nyugdíjba vonulás után? 
Pujov Jenő: Terveim szerint, ha szükség van még a munkámra, 
akkor heti két napban még számíthatnak rám, mint óraadó tanár, 
vagy csak érdeklődéssel bejárok a rendezvényekre, hogy lássam 
hogyan fejlődnek a gyerekek.
EGy.: Életvitelszerűen maradtok Túrkevén, vagy visszaköltöztök 
Munkácsra feleségeddel, Halusz Katalinnal?
Pujov Jenő: Mi itt szeretnénk maradni Túrkevén, megszerettük 
ezt  a  várost.  Itt  kötöttünk  házasságot  Halusz  Katalinnal,  még 
élettársként érkeztünk együtt ebbe a városba. A fiaink és az unokák 
Munkácson  és  Dunántúlon  is  vannak,  illetve  feleségem  családi 
háza is Kárpátalján van, szóval az ingázás megmarad Munkács és 
Túrkeve között. Havonta egy hétvégén itthonról hazamegyünk a 
családtagokat meglátogatni és a ház körüli teendőket ellátni.
EGy.: Miért maradtok Túrkevén, meg tudtad szeretni ezt a poros 
kis várost? 
Pujov  Jenő:  Megszoktuk,  megkedveltük.  Eleinte  nehéz  volt, 
honvágyunk  volt,  hiányzott  a  rokonság,  hiányzott  a  hegyvidék, 
de sokszor kisétáltunk a Berettyó felé… Itt is vannak szépségek, 
gazdag a növény és állatvilág. Régebben a reggeli órákban 
futottam és találkoztam őzikével – ő is megijedt, én is megijedtem. 
Mindennek van saját szépsége, csak meg kell találni. A szakmának 
is és a természetnek is. 
EGy.:  Igazgató  Úr!  Ki  fog  téged  követni  az  intézményvezetői 
pozícióban? 
Pujov Jenő: A fenntartó időbe intézkedett és kiírta a pályázatot, 
ami eredménytelen volt, majd itt helyben, saját körünkből 
megbízott  egy  fiatal  kollégát,  aki  tíz  éve  tanít  nálunk,  tehát  jól 
ismerjük és meg van a megfelelő végzettsége. Varga Ákos fogja 
ellátni  az  intézményvezetői  pozíciót  2018.  augusztus  elsejétől. 
Ha  szükséges,  akkor  segítem  az  intézmény  vezetését,  tanáccsal 
szívesen ellátom, de a munkájába nem fogok bele avatkozni.
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EGy.: Milyen struktúrában működik jelenleg az iskola? Mesélj, 
kérlek a jelenről.
Pujov  Jenő:  Sikerült  olyan  nevelőtestületet  összekovácsolni, 
ahol az idősebb kollégák és a fiatalabb kollégák egymást 
kiegészítik,  segítik.  Nagyon  jó  szakemberek  jöttek  itt  össze  és 
családias  hangulatban  képezzük  a  gyermekeket.  Magas  szintű 
a  szakmai  tudás,  elhivatottság  és  a  gyerekek  iránti  szeretet, 
valamint törekszünk a gyakorlatias képzésre, de emellett fontos 
a  személyiségfejlesztés,  lélekápolás  és  közösség  építés.  Jobb 
ember válik belőlük, mert az általános zenei műveltség nagyban 
hozzájárul  a  gyermek  érzelemi  világának  neveléséhez.  Fontos 
a  lelki,  érzelmi  nevelés,  az  önbizalom  növelése  és  a  helyes 
önértékelés. Például pedagógiai szempontból megtanítani a 
gyereket kiállni a színpadra az 50-100 fős közönség elé. Ez nem 
egyszerű feladat, komoly lélektani erőt, jelenlétet, koncentrációs 
készséget igényel a kis muzsikustól.
Mindent meghatároz a bemeneti, az úgynevezett input tényező, 
hogy milyen a családi háttere, milyen a szociokulturális 
háttere  a  gyereknek,  mert  ez  maghatározza  az  igényességet. A 
zenetanuláshoz kitartás kell, fegyelem, szorgalom, s csak akkor 
érünk el eredményeket, ha a tanuló hozzáteszi az otthoni gyakorlást 
is. Elég napi 20 perc, de az rendszeres legyen, így sokkal jobban 
ki tudjuk bontakoztatni a gyerek képességeit. Ez munka, komoly 
tanulmányi  munka.  Minden  gyerekben  benne  van  az  adottság, 
minden gyerek szereti a hangokat. Itt jártak az óvodások tavasszal 
és megadtuk a lehetőséget, hogy megszólaltassák a hangszereket. 
Nagyon  tetszett  nekik.  Próbáljuk  toborozni  őket.  180  gyermek 
jelent  meg  több  turnusban  és  rengeteg  gyerek  jelezte,  hogy 
szeretne  zenét  tanulni,  majd  kiosztottuk  a  jelentkezési  lapokat, 
melyeknek  csak  egy  töredéke  jött  vissza  –  a  szülő  nem  járult 
hozzá, s e-nélkül nem vehetjük fel a gyereket. A szülők szerepe 
meghatározó, mind a kezdeteknél, mind a későbbi pályaválasztás 
során. Sokan úgy fogják föl, hogy ez csak egy plusz szakkör, s ha 
nincs kedvem, nem megyek. Mindig van lemorzsolódás és ez sok 
adminisztrációval  és  felelősséggel  jár:  jelenteni  kell  a  központi 
nyilvántartási rendszerbe, az államkincstár felé, befolyásolja 
az iskola finanszírozását és a pedagógusok foglalkoztatását, 
órarendjét, bérét. Például 100 tanulói létszám alatt nem 
finanszírozzák az iskolatitkári állást.
Jelenleg 108 tanuló fejezte be a tanévet, ez pont optimális létszám. 
Tavaly csak egy tanulót nem vettünk fel kapacitás hiányában, de 
mondtuk neki, „ha valaki kimarad, akkor bekerülsz a helyére” – 
így is lett. Nagyjából szinkronban van az igény a kapacitással. 6 
éves kortól 22 éves korig lehet a zeneiskolában tanulni. Az lenne 
az  igazi  eredmény,  ha  több  növendéket  tudnánk  zenei  pályára 
terelni,  s  majd  visszajönne  és  átvenné  a  stafétabotot.  Biztatom 
a  gyerekeket,  hogy  itt  élsz,  itt  nőttél  fel,  itt  élnek  a  szüleid, 
nagyszüleid,  itt  helyben  lenne  biztos  állásod  és  nem  kellene 
elkényszerülni  ebből  a  városból.    Jelenleg  5  és  fél  állás  van,  4 
főállású  pedagógus  és  egy  iskolatitkár,  továbbá  külsős  óraadó 
tanárok. A pedagógusok közül kettő már nyugdíjas korú, nagyon 
kellene az utánpótlás.
Voltak, illetve vannak zenei tagozatok más településeken is, amit 
a túrkevei zeneiskola látott el, innen kijártak a pedagógusok órát 
tartani,  sok  esetben  saját  autóval  és  az  útiköltséget  100  %-ban 
térítjük. Régebben Kétpó, Kuncsorba, Örményes, Kengyel, 
Ecsegfalva tartozott hozzánk, ami idővel változott. Vagy 
megszűntek, vagy összevonásra kerültek más iskolával. Kengyel 
és Kétpó most is hozzánk tartozik.
Az  zenei  képzést  folyamatosan  korszerűsítjük  az  informatikai 
eszközök segítségével. 2009-ben nyertünk pályázaton és az 
egyik  cél  az  volt,  hogy  bevezessük  a  számítógépes  oktatást. 
Számítógépeket, monitorokat és szoftvereket vásároltunk és részt 

vettem  egy  képzésen,  hogy  ezt  a  rendszert  tudjuk  működtetni. 
Ilyen például a „Sibelius” kottaszerkesztő szoftver, amivel már a 
gyerekek is állítanak elő kottákat a saját munkájuk alapján, illetve 
a  „Fuga”  készség  és  hallásfejlesztő  zenei  szoftver,  valamint  az 
„Ear Master”, ami magasabb szinten fejleszti az tanuló hallását és 
ritmusérzékét. A gyerekek nagyon szeretik.
EGy.: Melyik volt a zeneiskola kritikus időszaka?
Pujov  Jenő:  A  pedagógus  életpálya  modell  bevezetése  előtt 
nagy kérdés volt, hogy mi legyen a magániskolákkal, alapítványi 
iskolákkal. Vártuk a döntést és húzódott az idő. Az is felmerült, 
hogy  a  Petőfi  iskolához  csatlakozzunk.  Megtettünk  mindent, 
benyújtottuk a megfelelő kérelmeket és vártuk a döntést. Egyik 
hónapról a másikra működtünk bizonytalanságban, végül 
októberben jött meg a határozat. Pozitív döntés született. Viszont 
amikor a finanszírozási keretet számoltam, rájöttem, hogy 
alulfinanszírozott lett. A béralapú támogatás alacsonyan lett 
megállapítva. Megírtam az illetékeseknek, hogy ebből nem tudunk 
kijönni és hiányzik havi megközelítőleg 150 ezer forint. A válasz 
nemleges volt és azt javasolták, beszéljünk a fenntartóval, hogy 
a  hiányzó  összeget  teremtse  elő,  vagy  keressünk  támogatókat. 
Egy  kollegina  el  is  hagyta  a  zeneiskolát  ebben  az  időszakban, 
elment egy biztonságosan működő állami intézménybe. Az 
akkori polgármester, dr. Szabó Zoltán ígéretet tett, hogy mindent 
megtesz az intézmény működése érdekében. Ennek megfelelően 
született egy képviselő-testületi döntés, hogy a zeneiskola 
rezsi-költségét  a  város  átvállalja,  s  ez  a  mai  napig  így  van  és 
ez  hatalmas  segítség  az  önkormányzat  részéről. Továbbá,  hogy 
kijöjjünk a béralapú állami támogatásból, ahhoz alkudni kellett a 
kollégákkal. Megbeszéltük minden kollégával, hogy mennyiből 
tudunk gazdálkodni, és hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy 
fennmaradjunk. Lejjebb mentek az órabérek. Tehát az első évben 
minden  kolléga  alacsonyabb  fizetésért  dolgozott.  Én  vállaltam 
heti hat tanóra díjmentes megtartását a 2013/2014 tanévben. 
EGy.: Tehát vezetőként Te példát mutattál a kollégáknak!
Pujov Jenő: Igen és tiszta lelkiismerettel nézek a szemükbe. Én 
ezt vállaltam a közös cél érdekében. A gyermekek, a családok, a 
kollégák érdekében is. A következő, 2014/2015-ös tanévben már 
minden  kolléga  a  pedagógus  bértábla  szerint  kapta  a  bérét,  én 
pedig továbbra is bérmentve tartottam heti hét tanórát. 
EGy.: A  pedagógus  életpálya  modell  bevezetésével  általánosan 
emelkedtek a bérek. Ez itt is megvalósult?
Pujov Jenő: Igen. Az első év nehézségei után nálunk is 
megemelkedtek  a  bérek,  mint  az  állami  intézményekben,  úgy 
nálunk is lehetőség van a minősítési rendszerben való részvételre, 
én is túl vagyok rajta és Ped. 2-es fokozatban vagyok. 2014-ben 
volt egy törvényességi vizsgálat - akkoriban került bevezetésre, 
hogy intézményvezetőknek rendelkezni kell pedagógus 
szakvizsgával és közoktatás-vezető végzettséggel. Ez nekem 
nem  volt  meg  és  mondtam  a  fenntartónak,  hogy  az  igazgatói 
székből felállok, maradok tanár, az órákat megtartom. Meg lett 
pályáztatva  az  igazgatói  pozíció,  de  senki  sem  jelentkezett  és 
addig nem adta ki a működési engedélyt a kormányhivatal, amíg 
nincs pedagógus szakvizsgával rendelkező intézményvezető. 
Akkor úgy döntöttünk, hogy én mégis vállalom a képzést. Komoly 
terhet jelentett. 90-100 oldalas portfóliót kellett benyújtani, ami 
több  hónapos  munkát  igényelt  a  napi  feladatok  mellett,  majd 
négy féléven keresztül hétvégén kellett bejárni Debrecenbe. 2016 
júniusában szakvizsgáztam. 
EGy.: Mit adott a képzés?
Pujov Jenő: Elméleti szempontból sokat adott. Dokumentumok, 
nyilvántartások vezetése, munkatervek készítése, rávilágított 
a továbbképzési rendszer lényegére és az egész intézményi 
szervezet működtetésére. Nagyon sok volt az elmélet, de ebben 
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az intézmény-típusban nem mindent tudtam gyakorlatban 
alkalmazni. Komoly vizsgákat kellett tenni, beadandó dolgozatok 
voltak.  A  képzés  nagyon  magas  szintű  volt  és  sok  mindent 
elsajátítottam,  valamint  az  eddigi  ismereteimet  felfrissítettem. 
Tehát 2013-tól 16-ig volt egy nagyon nehéz időszak az intézmény 
életében, de az intézmény fenntartó sok mindenben segített. 
A jelenlegi béralapú finanszírozás biztosítja a működési 
feltételeket.  Biztató,  hogy  évről  évre  emelkednek  a  bérek,  s  a 
kormány ígérte, hogy a következő években is folyamatosan javul 
a  helyzet,  hogy  a  pedagógusokat  meg  szeretné  tartani  a  pályán 
és a munkát lehetőség szerint anyagilag is megbecsüli. Emellett 
persze nőttek a pedagógusok terhei is.
EGy.: Mennyien választják a zenét, mint hivatást? 
Pujov  Jenő:  Nyilvántartást  vezetünk  és  nyomon  követjük  a 
gyerekek  további  tanulmányait  és  tartjuk  velük  a  kapcsolatot. 
Szinte  minden  évben  legalább  egy-két  tanuló  folytatta  a  zenei 
tanulmányait.  A  2000-es  évek  elején  jobb  volt  az  arány,  majd 
voltak olyan évek, amikor senki nem ment tovább ezen a pályán. 
Tavaly volt ismét egy tanuló, aki zeneművészeti középiskolában 
folytatja tanulmányait. Vannak olyanok, akik visszajárnak 
hozzánk, a furulya-csoportba, a kóruspróbára és fellépések 
alkalmával  velünk  tartanak.  A  legutóbbi,  Porabkai  fellépésre 
kórus és szóló énekesként velünk tartott két egykori diák: Orbán 
Boglárka és Simon Dia. 
EGy.: Hogy lett kiválasztva a több mint száz diák közül az a 15, 
aki fellépett Lengyelországban, Porabka városban?
Pujov Jenő: Minden fellépésen reprezentálni kell a zeneiskolát, a 
várost, ez esetben a hazánkat. Felkértek minket, hogy lépjünk fel 
Porabkán, s mikor elmondtam a gyerekeknek, hogy minket visz 
a városi küldöttség, voltak gyerekek, akik úgy fogták fel, hogy 
ez egy kirándulás. Mondtam nekik, hogy ez elsősorban munka és 
felelősség, mivel erre készülni kell, műsortervet kell összeállítani 
és sokat gyakorolni. Nem tüntethetjük fel rossz színben a 
túrkevei zenei művészetet, a magyar művészetet külföldön. 
Elmondtam,  hogy  aki  jön,  az  a  hazáját  képviseli.  Nekünk  ez 
nagy  felelősség.  Batta  András  a  Virtuózok  című  műsor  egyik 
zsűritagja, a zeneakadémia egykori rektora azt mondta az egyik 
műsorban,  hogy  „Tévedésben  van  a  magyar  művészetoktatás, 
hogy  csak  a  sikerélményre  alapozik. A  kitartás,  a  gyakorlás,  a 
szorgalom után jönnek az első sikerek!” Ezek a gyerekek nagyon 
sokat  gyakoroltak,  ami  sok  lemondással  és  alázattal  jár.  Meg 
az is meghatározta az porabkai fellépésen való részvételt, hogy 
az  időpont  egybe  esett  az  évzárókkal,  ezért  több  gyermek  nem 
vállalta az utazást, illetve a szülő nem járult hozzá. 
EGy.:  A  továbbtanulni  szándékozó  diákok  hogyan  állják  meg 
a  helyüket  egy  felsőbb  intézményben?  Milyen  visszajelzések 
jönnek?
Pujov Jenő: A növendékeink nagyon jól mutatkoznak be és jók 
a  visszajelzések.  Például  Fazekas  Krisztián,  Simon  Diána  és 
Fürge Flóra vezető szerepet játszanak az intézményi kórusokban, 
vagy Tóth Anna zenei képzettségével kapcsolatosan a debreceni 
Cantus kórus karnagya rácsodálkozott, hogy milyen színvonalas 
képzés  folyik  Túrkevén.  Nagy  örömöt  okoznak  ezek  a  pozitív 
visszajelzések. Ezekért a szép pillanatokért és nagyszerű 
eredményekért megéri csinálni. Amikor a növendékeink 
zongora,  szaxofon,  gitár  vagy  szolfézs  versenyeken  sikeresen 
és  eredményesen  szerepeltek.  Négykezes  zongorafesztiválokon 
sikeresen szerepeltek, énekkari versenyen országos döntőbe 
jutottunk és különdíjasok lettünk – Simon Dia egy nappal korábban 
megbetegedett,  belázasodott  és  a  döntőben  38,2  fokos  lázzal 
szólót énekelt a budapesti Stefánia-palotában és megcsinálta. 
Amikor beindult a képzés, túljelentkezés volt, 160 diák jelentkezett. 
Újdonság  volt  és  több  ideje  is  volt  akkorában  a  gyerekeknek, 

kevesebb volt az egyéb lehetőség. Abból a korszakból kerültek ki 
többen is, akik a zenei pályát választották, például Kádas Judit, aki 
6 évesen kezdte, 11 évfolyamot tanult nálunk, majd mi készítettük 
fel a szegedi főiskolára, ének-zenei szakra. Még tanított is nálunk 
egy  időben. Az  előző  évtizeden  sok  tehetséges  növendék  volt, 
többek között Kelemen Ágnes, Kökény Péter, Dékány Dóra, Kiss 
Boglárka, Dinya Edina, Nagy Judit, Csordás Erik, vagy Kántor 
Emília,  aki  szépen  zongorázott  és  nagyszerű  énekhangja  volt. 
Édesanyja, Kántorné Bíró Emília az első években bejárt és végig 
hallgatta az órát, otthon segítette lányát a gyakorlásban és volt is 
eredménye, de most is, az unokájával is sokszor bejön. Ez a fajta 
szülői hozzáállás nagyon fontos. 
A  legtöbb  tanuló,  aki  abba  hagyja  a  zenei  tanulmányait,  az 
később megbánja, s azt mondja, „de buta voltam, folytatni kellett 
volna”. Az egykori zenét tanuló ifjak ma már családot alapítottak, 
szülők  lettek,  és  szinte  mindannyian  beíratják  gyermekeiket  a 
zeneiskolába.
EGy.:  Kialakult  akkor  a  második  generáció.  Talán  Ők  azok  a 
szülők, akik jobban segítik majd gyermekeik zenei tanulmányait. 
Lehetséges, hogy ez elhozza a zeneiskola fénykorát?
Pujov  Jenő:  Lehetséges.  Jó  lenne,  ha  a  következő  generáció 
kitartóbb lenne, fegyelmezettebb. Kiemelném a jelenlegi 
növendékek közül, illetve az iskola 26 éves történetének 
legtehetségesebb  növendékét Kereszti Édua Saroltot, aki kitűnő 
eredménnyel tette le a művészeti alapvizsgát, csodálatosan 
kezeli a hangszert, de nem áll szándékában zenei pályára lépni. 
Pedig  a  szolfézs  versenyeket  100  %-os  teljesítménnyel  nyerte, 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott, kiváló eredménnyel szerepelt 
a zongoraversenyeken. Pedagógus hiány van a zeneoktatás 
területén  az  egész  országban.  Ez  nem  csak  egy  hobbi,  hanem 
megélhetést is biztosít.
EGy.: Egyik kedves barátom, Merlics Borisz is itt tanult, majd 
elvégezte  a  zeneművészeti  középiskolát  és  jelenleg  Londonban 
él utcazenélésből, ami lehet, hogy furán hangzik, de nagyon jól 
megél belőle.
Pujov Jenő: Sok híres zenész és zeneszerző utcazenész is volt. 
Borisz zenész családba született. Édesanyja Zádor Izabella 
Túrkevén is tanított a zeneiskolában, még együtt érkeztünk 
Túrkevére  annak  idején.  Anyai  nagyapja  Zádor  Dezső  pedig 
zeneszerző  és  zongoraművész  volt.  Édesanyámat  Zádor  Dezső 
tanította  Ungváron  zongorára.  Nagyon  biztatta,  hogy  tanuljon 
tovább, de akkor már megvoltunk, mi gyerekek és a családi életet 
választotta.

EGy.: Igazgató Úr, kedves Jenő bácsi! Kívánom, hogy 
sok-sok nyugdíjas évet éljenek meg Kati nénivel együtt 
egészségben, boldogságban. Kívánom továbbá, hogy legyen 
minél több lehetőség öröm-zenélésre. Nosztalgiából, avagy 
szakmai  elhivatottságból  jöjjenek  össze  az  egykori  zeneiskolás 
növendékekkel közös zenélésekre, fellépésekre. A Túrkeve Újság 
szerkesztősége és talán az egész város nevében mondhatom, hogy 
köszönjük az áldozatos és kitartó munkát, a túrkevei gyermekek 
oktatását, nevelését.
Pujov Jenő: Egykor egy  pedagógus-szülő azt vélte mondani: „A 
zeneiskola egy fénypont városunkban”. Arra szeretném biztatni a 
zenét tanuló ifjakat, hogy igényes tanulmányi munkával képezzék 
magukat, fejlesszék készségeiket, szerezzenek tudást, gyarapítsák 
a lelki-érzelmi intelligenciát és tovább vigyék a túrkevei 
zeneiskola jó hírnevét! 

Erdei Gyula főszerkesztő
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Túrkeve  alapításának  pontos  ideje  és  körülményei  a  mai  napig 
sem ismertek. Abban a kutatók meghatározó többsége egyetért, 
hogy az egykori Keveegyháza (Keueghaz), és a későbbi Túrkeve 
(Twrkevy)  elnevezés  ugyanazt  a  települést  jelöli.  Legkorábban 
egy 1261. szeptember 9-én keltezett oklevélben említik, 
melynek tartalma szerint a falut még Szent László (1077-1095) 
adományozta  az  Egri  Püspöki  Egyházmegye  számára.  IV.  Béla 
ekkor ezt meg is erősítette. Ebből következik, hogy a XI. század 
végén  már  bizonyosan  létezett,  de  alapításának  pontos  dátuma 
továbbra is ismeretlen. A XIV. században Kewe néven szerepel az 
oklevelekben amit ezután a mai elnevezés vált fel.
 Az 1600-as évek elején a település elnéptelenedett, de 
1630-ra újratelepült egy magát kunnak valló népcsoporttal akik 
feltehetően  a  régi  lakosokból  és  a  környező  falvak  lakosaiból 
álltak.  1698-ban  azonban  ismét  puszta  településként  említik  az 
oklevelek. A  kevieket  II.  Rákóczi  Ferenc  a  rakamazi  birtokaira 
telepítette át, ahonnan 1711-ben költöztek vissza alig több mint 
százan. A területet időközben I. Lipót a német lovagrendnek adta 
el.
 Az önerőből történő megváltására 1745-ben került 
sor. A  redempciót  követően  felgyorsult  Túrkeve  fejlődése  és  a 
lakosságszáma is megnövekedett, elérte az 1500 főt. 1774-ben a 
nagy tűzvész szinte a teljes települést elpusztította. A több mint 
háromszázból 269 ház égett le. A mai utcahálózat alapját akkor 
alakították  ki.  Központja  mindvégig  az  eredeti  nevét  is  adó 
kőtemplom  környéke  volt.  Ennek  romjai  Gyárfás  István  Jász-
kunok  története  című  munkája  szerint  1873-ban  még  láthatóak 
voltak a jelenlegi református templom mellett.
 1808. augusztus 19-én Túrkeve mezővárosi rangot 
kapott, amit a mai napig fennmaradt eredeti oklevél igazol. Két 
évvel később felépült az első városháza. 1821-re mikor az első 
céh megalakult, a lakosság létszáma elérte a 8500-at. A település 
fejlődése  tovább  gyorsult  a  következő  évszázadban  is.  1860-
ban  Túrkevén  épült  fel  a  Debreceni  Református  Egyházmegye 
első  kétszintes  iskolaépülete.  Bizonyítja  a  város  erejét,  hogy 
az  1863-as  „ínséges  esztendőt”  a  majdnem  száz  évvel  korábbi 
nagy tűzvészhez hasonlóan viszonylag gyorsan kiheverte. 1871-
ben rendezett tanácsú város lett, ami a járási szint fölött állt. Öt 
évvel  később  a  korábbi  kiváltságok  megszűnésével  az  egykori 
hármas kerület a megyékbe tagozódott. 1885-ben kiépült a 
Túrkevét Mezőtúrral összekötő vasútvonal. Fél évtizeddel később 
megjelent a Túrkeve folyóirat első száma. 1898-ban megépült a
jelenlegi városháza.
 Egy évszázaddal a mezővárosi rang elnyerése után 
a lakosságszám megközelítette a tizennégyezret. Ekkorra 
minden szolgáltatás elérhetővé vált Túrkevén ami a jelentősebb 
településeken: nagyáruház, nyomda, városi lap, bank, fényképész, 
vagy akár mozi is – mindössze tizenhét évvel az első mozgókép 
levetítése után.                                              Kapás János, igazgató

Túrkeve város napjára

Felhívás!
A Finta Múzeum gyűjtést rendez digitalizált 

fotógyűjteményének bővítéséhez. Köszönettel fogadunk 
minden olyan negatívot, diát, illetve papír alapú fotót, 
amely várostörténeti jelentőségű témát vagy eseményt 

ábrázol. A rendelkezésünkre bocsátott anyagot 
digitalizálás után visszaszolgáltatjuk, vagy külön kérés 

esetén befogadjuk a fotótárba!
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30  fok  felett  még  a  legelszántabb  nyárimádók  is  csökkentett 
üzemmódban működnek, legyen szó a napi teendők elvégzéséről 
vagy az olyan alapfunkciók ellátásáról, mint az evés-ivás. 
Összeszedtem a legnyáribb recepteket, hátha segítik a forró napok 
könnyebbé tételét.

A nyári melegben a legtöbb ember étvágya csökken. Ennek oka, 
hogy  a  megnövekedett  külső  hőmérsékletben  a  szervezetnek 
nincs  szüksége  annyi  táplálékra  a  hőmérséklete  fenntartásához, 
mint nagy hidegben. Sőt, a feladat éppen a megemelkedett 
testhőmérséklet  csökkentése  különböző  módszerekkel  (például 
izzadással).  A  tápanyagbevitel  megemeli  a  testhőmérsékletet,  
50%-kal több kalória akár 47%-kal is megemelheti az étel 
termikus hatását A nyári hőség alatt tapasztalt étvágycsökkenés 
tehát egyfajta védekező reakció a szervezet részéről. Enni viszont 
nyáron is kell, úgyhogy összegyűjtöttem minden olyan receptet, 
ami a hőségben jóleshet.

Joghurtos tésztasaláta receptje
Kezdetnek  főzz  ki  fél  kilónyi  fussili  tésztát  sós  vízben.  Amíg 
fő,  egy  gerezd  zúzott  fokhagymát  keverj  bele  egy  pohárnyi 
natúr  joghurtba,  és  kockázz  fel  egy  kaliforniai  paprikát.  Ez 
az  étel  akkor  jó,  ha  minél  több  zöldséget  teszel  bele,  így  ha 
szereted,  használhatsz  főtt  kukoricaszemeket,  sárgarépát,  vagy 
bármilyen  más  zöldséget  is  hozzá.  Ha  kifőtt  a  tészta,  öntsd  le 
a  joghurttal,  keverd  össze  a  zöldségekkel,  apríts  rá  egy  csokor 
friss petrezselymet, sózd-borsozd, a végén pedig jöhet rá egy kis 
szerecsendió és pirított bacon.

Rakottas
Kezdetnek két padlizsánt, két fej hagymát és két cukkinit hámozz 
meg, és szeletelj fel. Egy tűzálló tál aljába önts egy kis olívaolajat, 
majd  jöhet  alulra  a  padlizsán,  kicsit  megsózva,  rá  a  cukkini,  a 
hagyma, majd jó sok paradicsomszelet. Közben ízesítheted őket 
sóval,  borssal,  bazsalikommal  és  oregánóval  is.  A  rétegezést 
paradicsomokkal  fejezd  be,  majd  ezekre  jöhet  az  öntet.  Húsz 
dekányi sajtot reszelj le, keverd össze egy pohár tejföllel és két 
egész tojással. Öntsd rá a zöldségekre, és a rakottas mehet is a 
sütőbe. Ezt az ételt vegetáriánusok is nyugodtan ehetik, de ha a 
család  férfitagjai  hiányolnák  belőle  a  húst,  akkor  pirított  darált 
húst is használhatsz plusz egy rétegnek.

Citromos grillezett csirkemell salátával
Hatvan dekányi csirke- vagy pulykamellre lesz szükséged, 
no  meg  egy  grillezőre.  Ha  szerettek  nyáron  a  szabadban  sütni, 
akkor mindenképpen ott próbáld ki, de a hússzeletek egy kisebb 
elektromos grillezőn is elkészíthetők. Vágd a húst vékony 
szeletekre,  kicsit  klopfold  ki,  sózd-borsozd,  majd  kend  meg 
négy  evőkanál  olaj  és  egy  citrom  levének  keverékével.  Sütés 
közben készíts hozzá valamilyen hideg salátát: ez lehet egyszerű 
uborkasaláta, nyári vegyes saláta az otthon talált zöldségekből, de 
ha laktatóbbra vágysz, akkor főzz ki pár szem krumplit sós vízben, 
kockázd  fel,  majd  némi  lilahagyma  kíséretében  tedd  ecetes-
cukros lébe. Hűtőben hagyd állni, és hamarosan fogyaszthatod is. 
Jó étvágyat!                                             
           Vad Károlyné dietetikus

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda 5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11, 

Tel: 06-56-550-427, efi.mezotur@gmail.com

A gyümölcsök egészségesek, frissen fogyaszthatók, nyáron 
könnyen  és  olcsón  beszerezhetőek,  és  a  hőségben  akár  önálló 
étkezésként is szívesen választjuk őket. A fogyasztásukkal 
kapcsolatban azonban gyakran merülnek fel kérdések. A legtöbb 
hazai, friss idénygyümölcsnek magas a vitamintartalma. Hazánk 
szerencsés éghajlata segíti, hogy nagyon széles palettából 
válogathatunk ízlésünknek megfelelő gyümölcsöt. Ezekből 
érdemes naponta több alkalommal is fogyasztani. A piros 
színű  gyümölcsökben  olyan  antioxidánsok  is  vannak,  amelyek 
különösen előnyösek a szervezet számára. A sárga és narancssárga 
gyümölcsök  vagy  zöldségek  nagyobb  mennyiségű  A-vitamint 
tartalmaznak. Legkönnyebben emészthető gyümölcseink az eper, 
a  cseresznye,  a  meggy,  a  narancs,  a  citrom,  a  sárgabarack  és 
szilva. Az alma és a körte főzve jobban emészthető. 
A kiegyensúlyozott táplálkozás elvét követve érdemes 
„színesen”, azaz minden fajtából, a szezonnak megfelelően 
fogyasztanunk. Fontos, hogy a gyümölcsöket mindig két étkezés 
között vagy étkezés előtt fogyasszuk, ellenkező esetben a 
gyümölcsök  nem  hasznosulnak  kellőképpen  a  szervezetben,  és 
kellemetlen,  erjedéses  folyamatokat  indíthatnak  el.  Mi  okozhat 
gyomorégést? Az égető, maró, kellemetlen érzést a gyomorból a 
nyelőcsőbe visszajutó gyomorsav okozza. Gyakran a túl gyorsan, 
illetve  az  egyszerre  túl  nagy  mennyiségben  elfogyasztott  étel  a 
gond,  de  a  mozgáshiány  vagy  a  túlsúly  is  fokozhatja  a  tünetek 
erősségét, gyakoriságát. Gyomorégést a túl zsíros, fűszeres 
ételek fogyasztása mellett valóban gyakran okoznak gyümölcsök 

is.  Különösen  a  savas  kategóriába  tartozókat  érdemes  kerülni: 
ilyenek pl. a meggy, a narancs, vagy a savanyúbb almafajták.
Érdemes gyümölcsnapot tartani? Az időközönként – havi 
1-2 alkalommal – beiktatott gyümölcsnapok, frissen préselt 
gyümölcslevek, segíthetnek a gyomor- és bélrendszer 
tehermentesítésében és a méregtelenítésben. A rostban 
dús gyümölcsök jótékony hatással vannak a szervezetre, a 
gyümölcsnapok azonban fogyókúraként, huzamosabb időn át nem 
alkalmazhatók. Gyümölcsnapot tartani gyermekeknek egyáltalán 
nem javasolt, bizonyos betegségek, tartós gyógyszerszedés 
esetén pedig csak orvosi javallatra végezzünk ilyet. Inkább 
ügyeljünk  rá,  hogy  gyümölcsöket  ne  csak  egy-egy  kiemelt  nap 
alkalmával,  hanem  rendszeresen  fogyasszunk.  Egy  kellemetlen 
mellékhatás:  a  fruktózfelszívódási  zavar.  A  gyümölcsök  édes 
ízét a gyümölcscukor, más néven fruktóz adja. Vannak, akiknek 
szervezetéből  ez  az  enzim  hiányzik,  így  náluk  fruktóz  tartalmú 
ételek fogyasztását követően hasfájás, has puffadás és hasmenés 
jelentkezhet. A fruktóz felszívódási zavar általános tünete lehet 
még az étkezések alkalmával korán fellépő teltségérzet, illetve a 
fokozott bélmozgás, fáradtság, fejfájás, feszültség. Magas fruktóz 
tartalmú ételek: alma, birsalma, körte, füge, szőlő, kristálycukor, 
méz.

Vad Károlyné dietetikus
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda

5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11
Tel: 06-56-550-427, efi.mezotur@gmail.com

Nyári táplálkozási ajánlatok

Nyári gyümölcsfogyasztás
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A Debreceni Egyetem hallgatójaként 
számos olyan kérdéssel találkozom itthon, 
ami akarva-akaratlanul is elgondolkodtat: 
Miért jársz haza? Miért jársz minden 
hétvégén haza? Sokkal jobb Debrecenben, 
ugye?  –  hangzanak  a  kérdések  válaszra 
várva. Ekkor szoktam egy pillanatra 
megállni és eltűnődni: vajon tényleg 
lehet  erre  egyszerű,  rövid  választ  adni? 

Acsádi Nikolett egyéni vállalkozó

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
GINOP-5.2.3-16-2017. SZÁMÚ 
FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ 

VÁLÁSA - VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI 
KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA 

PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL 
– ACSÁDI NIKOLETT EGYÉNI 

VÁLLALKOZÓ – FODRÁSZÜZLET 
KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE – 

ELNYERT TÁMOGATÁSRÓL

Acsádi  Nikolett  vagyok,  túrkevei  lakos. 
2012. évben végeztem, mint fodrász. 
Azután leérettségiztem és a kereskedő 
szakmát is megszereztem. Ezek után is arra 
vágytam, hogy fodrászként dolgozhassak. 
Szakmailag is továbbképeztem magam. 
Budapesten  egy  mesterfodrász  üzletében 

Szülőföldemtől távol, s mégis közel
Meglátásom  szerint  nem,  a  válasz  ennél 
sokkal komplexebb és ez is, mint minden 
más, csak nézőpont kérdése.  

Hazalátogatásaim oka szinte meg-
számlálhatatlan: itt él a családom, itt 
élnek  a  barátaim,  itt  nőttem  fel  s  lettem 
azzá,  aki  ma  vagyok.  Itt  tanultam  meg, 
hogy  az  élet  nagyobb  városokban  más, 
nyüzsgőbb  és  pörgősebb,  de  nem  biztos, 
hogy minden szempontból előnyösebb. 
Bármerre járok, ismerek minden épületet, 
házat, fát és mindről tudok egy-egy 
történetet, melyet gyerekkoromban 
a dédszüleim meséltek el. Mindenkit 
ismerek  és  mindenki  ismer,  ilyenkor  egy 
pillantás,  egy  mosoly  megerősíti  bennem 
azt,  hogy  jó  helyen  vagyok.    Igen,  ha 
tehetem,  minden  hétvégén  haza  utazom. 
Miért?  Mert  egy  embernek  szüksége  van 
a békére, a nyugalomra, a kikapcsolódásra 
és a feltöltődésre, és számomra ezt jelenti 
Túrkeve. 
Debrecen  sokkal  nagyobb  város,  sokkal 
több emberrel és látnivalóval. Vitathatatlan 
tehát, hogyha a szórakozási lehetőségeket 

kell számba venni, akkor Debrecen a 
nyertes. Ha szeretnénk mozizni, színházba 
menni  vagy  csak  bulizni,  ideális  helyen 
vagyunk, hisz ez könnyen megoldható itt. 
Ám mi történik akkor, ha édesanyánkkal, 
egy gyermekkori barátunkkal vagy a 
szomszédunkkal szeretnénk lenni? Ez 
esetben  hiába  vannak  az  előbb  felsorolt 
szórakozási  lehetőségek,  mit  sem  érnek. 
A  honvágy  szinte  mindenki  szívében  ott 
él, aki más városban él, tanul vagy netalán 
dolgozik és ennek az érzésnek kell eleget 
tennünk ahhoz, hogy igazán boldogok 
lehessünk. Igenis szükségünk van arra, 
hogy itthon legyünk.

Nem tudunk szórakozni itthon? Meglehet - 
bár számomra ez is relatív, attól függ ki mit 
tart  szórakozásnak.  Nem  tudunk  elmenni 
plázázni, mozizni, színházba? Ez is igaz. A 
vonaton ülve, elgondolkodva az élet nagy 
kérdésein minden egyes úton rájövök: nem 
is ezért jövök haza. Azért jövök, hogy azt 
a  szívet  melengető  békét  és  nyugalmat 
érezzem, amit Túrkeve ad nekem.

 Koós Gréta

FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA
voltam gyakornok fél éven keresztül.

2016.  évben  hallottam  először  a  Fiatalok 
vállalkozóvá válása támogatásról 
egy Mezőtúron megtartott Széchenyi 
programiroda  által  szervezett  előadáson. 
A pályázat előfeltétele volt, hogy a 
Munkaügyi  Központban  regisztráltassam 
magam. Egy online felületen kellett 
bejelentkezni  a  pályázatra,  és  kérdőívet 
kitölteni. Mivel megfeleltem, ezért a 
következő lépés egy 2 hetes intenzív 
tanfolyamon való részvétel volt, amely 
Szolnokon került megvalósításra. Itt 
vállalkozási ismereteket tanultunk, illetve 
a pályázat elkészítéséhez nyújtottak 
segítséget, az üzleti terv elkészítését, 
árajánlatok kérésének a menetét mutatták 
meg szaktanárok. 
A pályázat benyújtásának következő 
feltétele volt az egyéni vállalkozás 
létesítése. A pályázat megírásában 
nagy segítségemre volt a Széchenyi 
Programiroda két munkatársa: Csáti 
Andrea  és  Tűhegyi  Julianna.  Ezúton  is 
megköszönöm segítő munkájukat.  
A pályázattal a maximális 3 millió 
forintot céloztuk meg, amelyet a 
vállalkozói kivétre, a kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adóra, a bérleti díjra és 2 db 
fodrászati  eszköz  beszerzésére  terveztük 
fordítani. 

A projekt a Széchenyi 2020 program 
keretén belül valósult meg 3 millió 
forint vissza  nem térítendő  európai  uniós 
támogatással és 10 % saját erő segítésével.

A fejlesztés eredményeként létrehoztam 
az egyéni vállalkozásomat, eszközöket 
szereztem be: tálas fejmosót és tükrös 
szekrényt, a helyiséget bérlem, az 
ügyfélkör kialakítása ideje alatt a béremet 
is finanszíroztam. 
Önfoglalkoztató vállalkozásommal 
létrehoztam saját munkahelyemet.
A projekt megvalósítás ideje: 2017.08.01-
2018.07.31.
A projekt megvalósítás helye: 5420 
Túrkeve, Széchenyi u. 56.

Ez a pályázati lehetőség nagyon sokat 
jelentett a vállalkozásom elindításában. 
A  kezdő  vállalkozásoknak  nagyon  nehéz 
az  elindulás,  az  esetemben  a  vendégkör 
kialakítása. Ehhez nyújtott nagy-nagy 
segítséget a pályázat. 
Bízom benne, hogy a támogatás 
segítségével létrehozott vállalkozásomat 
hosszú ideig fogom eredményesen 
működtetni és vendégeimnek magas 
színvonalon megelégedésükre szolgáltatni.

További  tájékoztatás  a  projekthelyszínen 
vagy  a  www.facebook.com/acsadinikolett 
oldalon.
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f Tűzoltósági hírek 

Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről. 
Június 28-án egységünk a sporttáboros (hátrányos helyzetű 
vidéki gyermekek, akik a J.N.SZ. Megyei Kézilabda Szövetség 
jóvoltából lehettek városunkban) programon vett részt a túrkevei 
strandfürdő  területén,  ahol  a  gyermekek  megismerkedhettek  a 
tűzoltóautóval és az arra málházott eszközeinkkel, kipróbálhatták 
védőfelszereléseinket, majd egy élményautózáson vettek 
részt,  és  a  program  legvégén  az  elmaradhatatlan  sugárcsővel 
történő pancsolás, egymás fürdetése is maradandó élményt 
nyújtott  számukra!  Július  4-én  12:30-kor  jelzés  érkezett,  mely 
szerint  a  pásztói  külterületen  gaz,  avar  ég.    Kiérkezésünkkor  a 
jelzett  helyen  gondozatlan,  elhanyagolt  csatornaparton  száraz 
fű,  gaz,  avar  és  cserjés  terület  égett.  Az  egész  leégett  terület 
nagysága  kb.  2500  négyzetméter,  egységünk  egy  „D”  sugárral 
és 2 db kéziszerszámmal a tüzet eloltotta, az eset során kár nem 
keletkezett.  Július 5-én 14:18-kor riasztották egységünket, 
mely szerint a Tisza II. csatorna mellett gaz, avar ég.  Az egység 
kiérkezést követően egy „D” sugárral a tűzet eloltotta, a terület 
nagysága  kb.  100  négyzetméter,  az  eset  kárnélküli.    Július  16-
án  13:26-kor  riasztották  egységünket,  hogy  a  pásztói-újtelepen 
gaz, avar, tarló, erdősáv ég. Kiérkezést követően az egység egy 
„D” sugárral az oltást megkezdte, melyben a mezőtúri hivatásos 
tűzoltók is segíttettek, a terület kb. 2000 négyzetméter, anyagi kár 
nem keletkezett.  Július 25-én laktanyánkba a Petőfis nyári diákok 
látogattak, ahol egy kis előadás keretein belül megismerkedhettek 
a túrkevei tűzoltóság múltjával, a munkánkkal, majd 
felpróbálhatták a védőfelszereléseinket és a tűzoltóautóban 
lévő  felszereléseket  is  megmutattuk  nekik  és  a  legvégén  egy 
élményautózással  zártuk  a  látogatást.  Július  25-én  18  órakor  
jelzés érkezett, mely szerint a Muszáj kert mögött gaz, avar ég.  
Kiérkezésünk után megközelítőleg 100 négyzetméter, illetve rajta 
három darab körbála égett. Egységünk egy „D” sugárral a tüzet 
eloltotta a kárérték megközelítőleg 10 ezer forint, keletkezési ok 
ismeretlen.  Július 16-án 18:16-kor jelzés érkezett, mely szerint a 
Kisdomb utcában lakóház ég. Kiérkezést követően tapasztaltuk, 
hogy a bejárati ajtó fölötti terasz födém szerkezete kisfelületen ég, 
melynek lánggal való égését civil személyek egy locsolótömlővel 
megszüntették. Az egység egy darab „D” sugárral, létrával, illetve 
kéziszerszámmal  beavatkozott,  az  utómunkálatokat  elvégezte, 
padlásteret átvizsgálta, anyagi kár így is jelentős. Július 29-én 8 
órakor jelzés érkezett, mely szerint a Kuthen király utca 11. szám 
előtt a nagyfeszültségű villanyoszlopon valami ég. Kiérkezésünket 
követően megállapítottuk, hogy a villanyoszlopon egy 

biztosíték ég, izzik. Az áramszolgáltató kiérkezéséig a helyszint 
biztosítottuk. Július hónapban egy új pályázatnak köszönhetően 
lehetőségünk  nyílt  az  öltözőnk  felújítására,  műszaki  eszközök 
beszerzésére,  illetve  új  gyakorlóruhák  vásárlására.    Az  elmúlt 
évek  során  folyamatosan  újítgattuk  laktanyánkat,  így  mostanra 
szinte  már  csak  az  öltözőnk  felújítása  maradt  hátra  és  ebben  a 
hónapban végre megérkeztek az új öltözőszekrények. Sort 
kerítettünk  az  adott  helyiség  leburkolására,  kifestésére  és  ezek 
után már csak a szekrényeket kellett a helyére tenni.  Ezúton is 
szeretném  megköszönni  Simon  József  munkáját,  aki  leburkolta 
a helyiséget, illetve kollegáimnak áldozatos munkáját, akik 
szabadidejüket  nem  kímélve  vettek  részt  pakolásban,  festésben 
és takarításban.  Az elmúlt hónapban meghívást kaptunk 
németországi tűzoltóbarátainktól, így négy fő Berg-ben tölthetett 
el öt csodálatos napot. Az említett német barátság 2009-re nyúlik 
vissza, mint sokak számára ismeretes, azóta többször tettek 
látogatást  Túrkevén,  öregbítve  városunk  jó  hírnevét.  Nekünk 
is  volt  lehetőségünk  Németországba  utazni  a  barátságon  túl, 
újabb  szakmai  tapasztalatokat  szerezni.    Szervezetünk  a  német 
barátainkon túl a romániai Nagybánya tűzoltóival is szoros 
kapcsolatot ápol, reméljük ezek a szakmai és baráti kapcsolatok 
hosszú időn keresztül működni fognak.   Augusztus 4-én és 
5-én  megrendezett Autocross  verseny  előkészületeivel,  a  pálya 
locsolásában,  valamint  a  rendezvény  biztosításával  nyújtottunk 
a  szervezőknek  segítséget.  A  rendezvény  sikeres  volt,  a  helyi 
versenyzőknek a szerepléshez ezúton is gratulálunk.  

Elérhetőségeink személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100

Sörös Tibor pk.                                                                                                                                              
                                                                                            

Fizetett hirdetés

Budapesten egyetemista lánynak 
albérlet kiadó. Érdeklődni: 

06/30/9383-777

Fizetett hirdetés
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FIGYELEM!!
MŰKŐ SÍREMLÉKEK,

 ÉS EGYÉB KŐ FELÜLETEK
TISZTÍTÁSA ÉS 

NANOTECHNOLÓGIÁS KEZELÉSE

Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!

06-20/513-04-99
vagy

www.keviretro.hu

Június utolsó hétvégéjén 
hagyományosan került megrendezésre 
a kevi sakkcsapat edzőtábora. Ez 
alkalommal egy közeli helyszínt 
választottunk: Gyomaendrődöt. 

A szervezéssel most is Szemes 
Attilát,  csapatunk  tagját  bíztuk  meg. 
A finom étkekről a bográcsozás 
nagymestere Szilu gondoskodott.  
Az  élményszámba  menő  sakkcsaták 
mellett módunkban állt a kemping 
sokszínű  kínálatát  is  élvezni,  s  még 
az Uruguay - Portugália meccsről sem 
maradhattunk le. 

Az  így  szerzett  tanulás  bizonyára  jó 
alapozást biztosított az új bajnoki 
idényre.
                                                                                                  
       Sipos Sándor klubvezető 

SAKK

Mission Impossible - Utóhatás
magyarul beszélő, amerikai akciófilm,

kalandfilm, thriller, 147 perc, 2018

3D

Vetítési időpont:
Augusztus 17. 19 óra

Fizetett hirdetés
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Nánási Istvánné Sallai Mária 90 éves

Túrkeve Város Önkormányzata 
emléklappal fejezte ki tiszteletét 

Nánási Istvánné Sallai Mária (Szemes Attila nagymamája) 
előtt, aki betöltötte 90. életévét. Jó egészséget és további 

boldog életet kívánunk a szépkorú polgárnak.
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