
 A nagy ünnep közeledtével akciós lesz minden. Lássuk csak három példán keresztül, mit tartogat 
nekünk az Advent és Karácsony!
1. Az egyébként is nagy forgalom még zsúfoltabbá lesz, hisz itt az idő a látogatásra, utazásra! Menjünk el 
mi is wellness hétvégére, de siessünk, különben a szálláson nem lesz számunkra hely! 
2. Hirtelen földi seregek sokasága jelenik meg a bevásárlóközpontokban. Az emberek közelebb kerülnek 
egymáshoz, meghitt lökdösődéssel jelzik egymásnak: jön a karácsony! Az utolsó darab az enyém!
3. Majd a végén, a fáradtság teljességén kinyitják kincses ládáikat és ajándékokat adnak: műanyag babát, 
egyszer sem használatos kisvasutat, soha ki nem nyíló könyveket és örökké izzó képernyőket.
VAGY:
 A nagy ünnep közeledtével akciós lesz minden. Lássuk csak három példán keresztül, mit tartogat 
nekünk az Advent és Karácsony!
1. Amikor Mária és József szállást keresett Betlehemben, akkor derült ki, hogy a népszámlálás miatt a 
szálláson nem volt számunkra hely! A népi ének szállásadója utólag így bánkódik: „Óh, ha tudtam volna, 
Hogy ő volt Mária, Aranyból is, ezüstből is ágyat adtam volna.” Jézus születésére emlékezve Karácsonykor 
el ne feledkezzünk a legfontosabbról: helyet és időt adni az Isten Fiának az ünnepben, szívünkben.
2. A Megváltó születésének örömhírét hirtelen megjelenő angyali seregek sokasága énekelte meg a 
pásztoroknak, akik gyorsan el is indultak, hogy saját szemükkel győződjenek meg a csodáról. Hívogat a 
különleges esemény, Kedves Olvasó! Az ünnepi istentiszteleteken a megszületett Jézust ünnepeljük, aki 
végtelen türelemmel és szeretettel jött erre a földre, és megmutatta, lökdösődés helyett egymás átölelésére 

Karácsonyi akció!!!

van szükség.
3. A keleti bölcsek nyitották ki kincses ládáikat és adtak ajándékot, aranyat, tömjént és mirhát. A 
Karácsonykor kinyíló dobozok mellett jusson eszünkbe, hogy mi mindannyian megajándékozottak 
vagyunk. A Jóisten mennyei, ezért láthatatlan, mégis érezhető ajándékot készített nekünk: lelki 
békét, reménységet, minden terhet hordozni képes erőt. Önmagát, önmaga teljességét. Ingyen.
Ez utóbbi három bekezdés tartalmasabb, teljesebb, igazabb ünnepet kínál. Most akciós a mindig 
ingyenes kegyelem. Az az akció, hogy mi is, Kedves Olvasók nyitottabbak, érzékenyebbek vagyunk 
az év ezen szakában. El ne szalasszuk! Le ne maradjunk a karácsonyi csodáról! 

Kereszti Roland Nagytiszteletű úr
Szeretettel várunk minden ünnepelni vágyót a 

református templomba!
Szentesti istentisztelet: december 24., hétfő, 16 óra

Karácsonyi istentiszteletek: december 25., kedd, 9.15 óra (úrvacsorás)
   december 26., szerda, 9.15 óra (úrvacsorás)

Óévi istentisztelet: december 31., hétfő, 16 óra
Újévi istentiszteletek: január 1., kedd, 0.30 óra – Éjfél utáni könyörgés

   január 1., kedd, 9.15 óra – Újévi úrvacsorás istentisztelet

Áldott Karácsonyt és Istentől gazdagon megáldott új évet kíván a református gyülekezet!
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A Karácsony minden országban a családtagok, barátok, rokonok 
összejövetelét jelenti. A munkahelyre ingázás, külföldre 
kitelepülés miatt, sok embernek egész évben a karácsonyi 
ünnepnapok az egyetlen lehetősége találkozni a távolban élő 
szeretteivel. 
Az országok multikulturálissá váltak, így több nemzetiség 
karácsonyi hagyományai vannak egyszerre jelen. A világon 
mindenütt vásárlási láz van már december eleje óta. Új-Zélandon 
például a december 25-e a Boxing Day, amikor hatalmas 
leárazások vannak és tülekednek az emberek a boltokban. Az új-
zélandiak még december 24-én is későig dolgoznak. Munka után 
a szülők elkezdik csomagolni a karácsonyi ajándékokat. Mivel a 
déli féltekén nyár van Karácsonykor így az ajándékok is eszerint 
módosulnak: bicikli, robogó, trambulin. Errefelé a Karácsony nem 
olyan intim, szűk körű családi ünnep, mint Magyarországon. Az 
óceánparton lehet nagyobb közösségben, grillpartival ünnepelni. 
Az új-zélandiak, amerikaiak és az angolok zoknit tesznek a 
kandalló fölé. A zoknikba kisebb játékokat, édességet tesznek, 
hogy majd december 25-én reggel a gyerekek ragyogó szemekkel 
találjanak rá az ajándékra. Ez a magyar Mikulás csomagra 
hasonlít. Angol nyelvterületen a karácsonyi főfogás a sült pulyka 
párolt zöldségekkel. 
Európába visszatérve, a római katolikus vallás kapcsán sok helyütt 
állítanak Betlehemet a köztereken, otthonokban. Olaszországban 
a karácsonyfák december 8-án, Mária Mennybemenetelének 
napján kerülnek a lakásokba. A december 24-ei Szentestén az 
olasz családok együtt vacsoráznak – a magyar szokásokhoz 
hasonlóan – majd elmennek az éjféli misére. Karácsonykor is 
tésztaételeket esznek az olaszok és halat, tenger gyümölcseit. 
A boltokban már nálunk is kapható az olasz ünnepi desszert a 
panetonne. Ez a kuglófszerű, aszalt gyümölcsökkel ízesített 
sütemény elmaradhatatlan az ünnepi asztalokról. A Vatikán 
közelsége és a vallásosság több ezer embert vonz a pápa szent 
miséjére, vagy a televízió elé ülnek le a közvetítést megnézni. 
Január 6-án a Befana nevű boszorkány a kéményen keresztül 
érkezik és a kiakasztott zoknikba édességet, gyümölcsöt hoz az 
olasz gyerekeknek. 
Franciaországban nem várják december 6-án a Mikulást. 
A német múlttal rendelkező Elzászban van adventi koszorú 
és gyertyagyújtás, a többi francia területen nincs meg ez a 

Karácsony a családok ünnepe
hagyomány. Nancy-ben és Metzben hatalmas karácsonyi vásárokat 
tartanak decemberben. A szaloncukor nem divat a karácsonyfán 
Franciaországban, a fényfüzér annál inkább. 25-én reggel tudják 
meg a gyerekek, hogy mi van a karácsonyfa alatt. Az ebéd több 
fogásos: vadételek, sült libamáj, mártások, gesztenyével töltött 
kacsa a választék. A legnépszerűbb desszert a karácsonyi fatörzs, 
Buche de Noel, ez egy piskótatekercs, csokoládés, kávés krémmel 
töltve, fatörzs mintázatú csokoládé-krémmel bevonva. Szokás 
volt ugyanis egy fadarabot elégetni, hogy az szerencsét hozzon 
a házra. A francia karácsonyi szezon január 6-án, a fabontással 
zárul. 
A svédeknél szokás az adventi naptár és a vasárnapi gyertyagyújtás. 
A karácsonyi céges buli pedig minden metropoliszban 
kihagyhatatlan a dolgozóknak. A forralt bor illatára sokan sorba 
állnak a hidegben a vásárok forgatagában. Kedvelt svéd ünnepi 
ételek a sült pulyka és a fűszeres lazac főtt krumplival, hering 
édes mártásban, szárított tőkehal, kötözött, főtt sonka és dinsztelt 
káposzta. A desszert mandulás rizspuding, az egy szem mandulát 
aki megtalálja a pudingjában annak szerencséje lesz a következő 
évben. A mézeskalács közkedvelt édesség Svédországban és 
Magyarországon is Karácsonykor. A svéd felnőttek körében 
nagyon népszerű a szívesség-ajándékozás: gyerekfelvigyázás, 
kutyasétáltatás, ügyintézés, ház körüli munkákban segítés. 
Karácsonykor a Messiás földre születésének napját ünnepeljük. 
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön 
békesség és az emberekhez jó akarat.” (Lukács ev. 2, 14) A 
lelkipásztorok, katolikus atyák, misszióban levő önkéntesek a 
keresztény hittételek és az evangélium örömüzenetét hirdetik. 
„Mit tenne most Jézus a helyemben?” - kérdezhetjük magunktól 
életünk során számtalanszor. A hit, humor, hűség és hála vezeti a 
keresztény ember mindennapjait. A Karácsony ma már nem csak 
vallási ünnep, hanem a nem vallásos embereknek pihenőidő, amit 
meg kell ünnepelni. 
A téli szünetben a harang hangjára hagytuk ott a jeget, és 
csatoltuk le a korcsolyánkat. A szánkózás és hóemberépítés fontos 
feladatait egyik nap sem mulasztottuk el. Akkor még volt hóesés 
és tartós hó, és szitáló hópelyhek, akkor, amikor még gyermekek 
voltunk. A Télapó ölében ülve suttogtuk el, mit mondjon a kis 
Jézusnak, mit hozzon ajándékba. Már nagyobbak voltunk, mikor 
Advent idején esténként Anyával cérnára fűztük a csillogópapíros 
szaloncukrokat. Szenteste a kisangyal csengettyűje volt a jel, 
hogy a kis Jézus meghozta a karácsonyfát és az ajándékokat. 
Hagyományos magyar karácsonyi menü volt a vacsora 
Szentestén: halászlé, rántott hal és krumplisaláta, gesztenyepüré, 
tejszínhab. Anya minden Szentestén sugárzott és kedvesen tálalt. 
Azt a melegséget, bájt, gondosságot, amit tőle láttam próbálom 
meg átvinni a saját életembe, a saját kapcsolataimba. 
A Karácsony a Szeretet ünnepe. Boldogok, akiknek vannak 
szerettei. Azokért, akik Karácsonykor egyedül vannak, mondjunk 
el egy imát, vagy adjuk oda az uzsonnánkat a hajléktalannak, aki 
a fagyban az utcán ül. Jószívűség hatja át a világot. Még ha a 
Híradó mást is mutat, akkor is bíznunk kell a jóság, testvériesség 
erejében. 

Most pedig szívünk szerint elénekelnénk a „Karácsonynak 
éjszakáján” című dalt. Aztán a „Csendes éjt”. 

Örvendjen a szívünk és nyíljon meg az énekes torkunk!
Keserű Klaudia
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Az esztendő végéhez közeledve számba vesszük, mit végeztünk 
el a mögöttünk lévő időszakban és átgondoljuk, milyen feladatok 
várnak ránk a jövőben.  Így tesszük ezt a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatalban is. 
A 2010-ben megkezdett modernizációs folyamat eredményeként 
megyénkben is egy szerkezetében megújult, ügyfélbarát, 
hatékony és olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki és egy 
egységesebb, koncentráltabb, átláthatóbb feladatellátás jött létre. 
Az ügyfelek megkedvelték a kormányablakokat, ahol egy helyen 
több ügy is elintézhető. A megyében 14 integrált ügyfélszolgálat 
várja az állampolgárokat, azt szeretnénk, ha ez a szám néhány 
éven belül 18-ra emelkedne. 
A tervek között szerepel egy kormányablak busz beállítása 
is, amely ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint az integrált 
ügyfélszolgálat. Lényegében egy mozgó kormányablakról van 
szó.
Az a célunk, hogy az állampolgárok egyre kevesebb idő alatt érjék 
el az ügyintézési pontokat, illetve a lehető legközelebb vigyük a 

közigazgatást, az állami szolgáltatásokat az emberekhez. 
Az ország előtt is újabb kihívások állnak. A kormány célul tűzte ki, 
hogy húsz-harminc év múlva Európa egyik legélhetőbb államává 
váljon Magyarország. Ehhez több területen várhatók újabb 
döntések, mint pl. a családtámogatások rendszerének erősítése, 
a gazdaságfejlesztés és a versenyképesség növelése, a bürokrácia 
további csökkentése. Fontos terület a nemzeti identitás, a kultúra, 
illetve az oktatás erősítése. Mindez azért lényeges, mert a 
közigazgatásnak támogatnia kell ezeket a törekvéseket. A megyei 
kormányhivatal munkatársai eddig is megfeleltek a kihívásoknak, 
és biztos vagyok abban, hogy így lesz ez a jövőben is, amivel 
hozzájárulunk ügyfeleink, a megye lakóinak elégedettségéhez. 
Az alkalmat megragadva kívánok Önöknek áldott ünnepet és 
eredményekben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

Dr. Berkó Attila 
kormánymegbízott      

Kormányhivatal köszöntője
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-Ábrahám Miklós emlékének szenteled 
a december 9-ei nótaestet a moziban. 
Milyen apropóból kerül megrendezésre 
a nótadélután? – kérdezem a rendezvény 
szervezőjét, Farkas Rozikát.

-Miklós bácsi 1928. december 7-én 
született Túrkevén, ebben az évben 
töltené kilencvenedik életévét.  Már az 
elmúlt évben terveztük egy emlékest 
megrendezését Bodnár Marikával és Koltai 
Lacival, hogy így emlékezzünk meg volt 
tanítómesterünkről, akinek mindhárman 
sokat köszönhetünk. „Csak az hal meg, akit 
elfelejtenek” – így tartja a mondás. Ezzel 
a műsorral szeretnénk ezt a régi állítást 
igazolni, felidézni Túrkeve zenei életének 
egyik ikonikus alakját, a kevi lakosság 
szeretett magyarnóta énekesét, megidézni 
munkásságát, életét, zenei pályafutását, a 
persze a legkedvesebb nótáit.

-Kiket hívtál meg az emlékestre fellépni?

-A nótaestre először is a volt pályatársat, 
Madarász Katikát kértem fel, aki rögtön 
igent mondott.  Koltai Zoli és Sülyi Karcsi 
régi ismeretségük emlékére fogadta el a 
meghívást. Koltai Zoltán az 1984-es Nyílik 
a rózsa magyarnótaverseny 3. helyezettje 
volt, Sülyi Károly pedig a DANTON 
Közhasznú Egyesület vezetőjeként sokat 
tesz a nóta fennmaradásáért.

-A kísérő zenekart jól ismerheti a kevi 
nótás közönség!

-A Liszt Ferenc Díjas Szalai Antal és 
zenekara az egyik legnépszerűbb zenekar 
ország és világszerte. A helyi közönség is 
jól ismerheti már virtuóz játékukat, hiszen 
a Balogh Marci által szerkesztett „Daloló 
Túrkeve” hangkazetta felvételeinek 
lezajlása óta a túrkevei énekesek jó 

kapcsolatban vannak a zenekarral, 
többször kísértek már bennünket. A 
stúdiófelvétel során Miklós bácsi is 
nagyon megszerette ezt a kiváló együttest, 
mindig nagy örömmel várta, hogy ezzel a 
zenekarral énekelhessen. 

-Van két népzenész is a fellépők között.

-Miklós bácsihoz nagyon közel álltak a 
népdalok, szívesen énekelte és játszotta 
őket, rádiófelvételen is felcsendül 
előadásában néha pl. az  „A csitári hegyek 
alatt” kezdetű népdal. Amikor a két 
népszerű, Túrkevén jól ismert népzenei 
szólista meghallotta, hogy milyen műsorra 
készülünk, azonnal jelentkeztek, hogy ők is 
ott szeretnének lenni, s műsorukkal Miklós 
bácsi emléke előtt tisztelegni. Balla Tibor 
a tekerőlant országosan elismert mestere, 
ráadásul Miklós bácsinak keresztfia is. 
Angyal Ferenc a „Nagykunság legjobb 
citerása” díj tulajdonosa, sokszor 
meglátogatta családjával Miklós bácsit, 
akitől - elmondása szerint - sokat tanult.

-Kik segítik a nótaest megszervezését?

-A rendezvényt támogatja a Madarász 
Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 
valamint a Túrkevei Kulturális Egyesület.

-Aki nem ismerhette személyesen 
Ábrahám Miklóst, hogyan mutatnád be pár 
mondattal?

-Egy olyan egyenes, tisztességes ember 
volt, akit nem kényeztetett el az elmúlt 
rendszer, osztályidegennek minősítették, 
de a kemény kétkezi munkát is vállalva fel 
tudott állni nehéz helyzetéből, s becsületes, 
jószívű ember maradt. KEVI EMBER. 
Így, csupa nagybetűvel. Munkahelye 
a Háziipari Szövetkezet, majd a XVII. 

számú Autójavító Vállalat volt. Munkája 
mellett több társadalmi tisztséget is 
betöltött: 20 éven keresztül a Városi Népi 
Ellenőrzési Bizottság elnöke, 12 éven át 
a Választási Bizottság városi elnöke, a 
Városi Sakkszakkör egyik oszlopos tagja, 
s az 1990-ben alakult Túrkevei Kulturális 
Egyesület elnöke egészen haláláig. Mégis, 
a lakosság nem a tisztségei miatt ismerte, 
hanem inkább szép nótázása miatt, amelyet 
oly sok alkalommal volt lehetősége 
megcsodálni. A Kun László által vezetett 
Kultúrház szervezésében itthon és sok 
vidéki településen tapsolhatott Madarász 
Katalinnak, Ábrahám Miklósnak, Balogh 
Mártonnak a közönség, akiket a Suki 
zenekar kísért. 1998-ban Túrkeve Városért 
díjat kapott, 2005-ben pedig a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési 
Díjat vehette át. 

A magyarnóta szeretők a mai napig 
emlegetik a Sallai Margitka által éveken 
át szervezett Fehér bot napja vacsorás 
rendezvényt, ahol Miklós bácsi az 
egyik állandó fellépő volt. A hetvenedik 
születésnapjára a Művelődési Házban 
teltházas Mikulás bált szerveztünk, 
a nyolcadik x-et pedig 2008-ban a 
zsúfolásig megtelt moziban ünnepeltük 
meg, köszöntő nótaműsor keretében. 
Sajnos, 2011-ben eltávozott közülünk. 
A 85. évfordulón sokan emlékeztünk rá 
együtt, s hisszük, amíg emlékezünk, Ő is 
velünk van! 

Ezért várjuk mindazokat, akik 
szerették, tisztelték Ábrahám Miklóst! 

Emlékezzünk, nótázzunk együtt 
december 9-én!

Erdei Gyula főszerkesztő

Ábrahám Miklósra nótaesttel emlékezünk
Ábrahám Miklós emlékére

Ha „kevi” nótázik

Ha „kevi” énekel, „nótázik”,
ezer közül is, megismerem,

íze, dallama van minden szónak, 
dúdolom, 

és az ecsegi táj, duruzsol velem.

Ahogy az aranyló kalászt simogatja,
aratás előtt a metsző pusztai szél,

selymes rétre leszálló pacsirta énekét 
idézi,

lágyan teríti dallamát, behajlított térdeim 
elé.

Monoki Imre  2018.11.09.
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Füleki Gábor november 19-én ünnepelte 85. születésnapját. 
Úgy gondoltuk, hogy egy kiállítással tisztelgünk e jeles nap és 
legfőképpen az Ő életműve előtt, hiszen Füleki Gábor festészete 
egy különleges értéke Túrkeve városának. 
A kiállítás megrendezésénél egyik szempontunk volt, hogy 
megmutassuk azt, hogy milyen sokrétű ez a festészet. Ő maga 
azt vallja, hogy attól függően, mit akar kifejezni a festő, ahhoz 
kell megválasztani a festésmódot. Ebből következően különböző 

Életmű - Füleki Gábor születésnapi kiállítása 
a Művelődési Házban

Tájékoztató  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  (2019) elbírálásáról

Túrkeve Város Önkormányzata 2018. november 22-én döntött a 2019. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról.

A felhívásra 39 érvényes pályázat került benyújtásra, melyből 38 „A” típusú, 1 „B” típusú pályázat volt. Valamennyi pályázó 4000 
Ft/ hó támogatásban részesült.

 Az „A” típusú pályázatot benyújtók 10 hónapon át, (két egymást követő tanulmányi félév), 
 A „B” típusú pályázatot benyújtó - eredményes felvételt követően –   3 x 10 hónapon át (hat  egymást követő tanulmányi 

félév) számíthat az ösztöndíjra.
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat céljára - az előző évek „B”típusú 

pályázatainak kötelezettségeit is figyelembe véve - 1 730 000 Ft pályázati támogatást ítélt meg, melynek forrása a 2019. évi 
költségvetés.

       
       Túrkeve Város Önkormányzata

időszakokban más-más gondolati kör került előtérbe számára, így a 
stílusok is változtak, módosultak. Szívesen alkalmazott elvontabb 
ábrázolásmódokat, ha úgy érezte, hogy a mondanivaló ezt követeli 
meg. Ezek a képek a színek erejével, a formák drámaiságával, 
vagy éppen lágyságával hatnak ránk. A nagyközönség számára 
talán mégis a napraforgós csendéletek és a kevi tájat, a Berettyó 
parti öreg fűzfákat ábrázoló képei a legkedvesebbek. Ezekből is 
van néhány jól sikerült darab a kiállításon.
Együtt látva a képeket a sokféleség ellenére is úgy tűnik mégis 
rokonságban, párbeszédben állnak ezek a művek egymással, 
valami összefűzi őket, ez pedig nem más, mint alkotójuk 
szellemisége. 
“Boldogok azok, akik észreveszik a szépet olyan helyeken, ahol 
mások semmit sem látnak. Minden szép, csak jól kell tudni nézni.” 
– mondta Pissarro, francia festőművész. Ez alapján úgy reméljük, 
Füleki Gábor a boldog emberek közé tartozik.  Kívánjuk neki, 
hogy így legyen, és még töltsön sok, boldog évet közöttünk!
Jó szívvel ajánljuk hát mindenkinek a Művelődési Házban 2018. 
december 21-ig látható kiállítást, mely munkanapokon 9-16 óráig 
látogatható.                                                    
                            Kovács István 

a Madarász Károly Művelődési Ház
 és Városi Könyvtár igazgatója
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A Giligán Egyesület 2018.11.24-én főzőklubot szervezett 
a túrkevei Minta-kert Csőszházában az egészséges, helyi 
élelmiszerek népszerűsítéséért. A rendezvényen 22 fő vett részt, 
reggel 10 órától délután 14:00-ig. A Magyar Természetvédők 
Szövetségének partnerszervezeteként csatlakoztunk jelenlegi 
programjukhoz, melynek a célja, hogy felhívja a figyelmet 
a tudatos vásárlási szokások kialakításának fontosságára és 
a résztvevőket a helyi, lehetőleg ökológiai gazdálkodásból 
származó termékek fogyasztására buzdítsa. 
A főzőklub során a nemrég felújított búbos kemencében sütöttünk 
kenyérlángost a helyi termelők jóvoltából, hiszen az alapanyagok 
egy részét termelők ajánlották fel. A résztvevőkkel nem csupán 
közösen főztünk, de beszélgettünk is a gazdák/termelők-
fogyasztók kapcsolatáról, a helyi termelőkről, helyi termékekről, 
valamint a tudatos vásárlásról is. Fontos beszélnünk ezekről 
a témákról, hiszen a helyi termelés és értékesítés nem csupán 
városunk gazdaságélénkítésében nyújt segítséget, de hosszútávon 
a mezőgazdasági területek állapotának javítására, megőrzésére is 
kihat. 

Mindannyian fogyasztók vagyunk nap, mint nap vásárolunk 
és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. Amikor 
megvásárolunk egy terméket, ritkán gondolunk bele, hogy azt 
hol, hogyan, milyen körülmények között állították elő, kinek 
a munkája van annak elkészítése, termesztése mögött, vagy 
előállítása milyen hatást gyakorolt környezetünkre, természeti 
kincseinkre. Vásárlás előtt gondoljuk végig, hogy valóban 

szükségünk van-e a megvásárolni kívánt termékre, és ha igen, 
körültekintően válasszuk ki azt. Elsőként keressük a hazai 
termékeket, menjünk ki a piacra, vásároljunk helyi kistermelőtől!

Miért érdemes helyi terméket helyi termelőtől vásárolni?
• Helyi termék vásárlásakor támogatjuk a helyi gazdákat, 
városunkat és az egész gazdaságot.
• A termelők legnagyobb fegyvere a multikkal szemben 
a garantált minőség, ezért biztosak lehetünk benne, hogy friss és 
egészséges termékek kerülnek az asztalunkra.
• Közvetlen a tájékoztatás, hiszen lehetőségünk adódik a 
termelőtől kérdezni a termékéről.
• Ha kistermelőtől vásárolunk, nem fokozzuk a 
környezetterhelést, ugyan ez nem mondható el sokat utazott 
termékekre.

Jó vásárlást kívánunk mindenkinek! 

“A rendezvény az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságának anyagai támogatásával valósul meg. A rendezvényen 
elhangzottakért a szervezők felelnek, az nem tükrözi a támogató 
álláspontját. “

Cikkünk második részében a november 
hónaphoz kapcsolódó egészséggel 
kapcsolatos programsorozatunkba 
nyújtunk betekintést, amelyet valamennyi 
évfolyamon  a ,,méz világnapja” délelőttel 
kezdtünk.
A szünetekben az egészséges teák mellett 
mézes falatkákból készült kóstoló várta 
a diákokat. Tudjuk, hogy egy alkalom 
kevés az egészségtudatosabb táplálkozási 
szokások átalakításához. A gyerekek 
elismerő szavai azonban azt bizonyítják, 

Főzőklub az egészséges, helyi élelmiszerért!

Egészségnevelési hét: Európai mézes reggeli és teaház

Hírek a Petőfi iskolából

hogy ilyen ízletes, sőt egészséges 
reggelit, uzsonnát otthon is szívesen 
fogyasztanának.
Külön köszönetet szeretnénk mondani a 
Kevi Kenyér Kft-nek, és Kelemen Tamás 
Úrnak a finom péksüteményekért, továbbá 
a Kevi Méhészeknek, külön is Kalmár 
László helyi őstermelőnek, akik önzetlenül 
biztosították számunkra a ,,Mézes nap” 
hozzávalóit. 
Alsósainknak Kalmár László tartott 
élménydús bemutatót a méhecskék 

csodálatos világáról, valamint a méz 
születéséről, szerepéről az emberek 
életében. 

A következő programra is külsős 
szakembereket hívtunk meg. 
A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Irodájának 
munkatársai gazdag szemléltetőanyaggal, 
sok érdekes és hasznos információval 
tartottak előadásokat évfolyamonként az 
5-8. osztályosoknak.

Az interaktív találkozások során a gyerekek 
kérdezhettek, vagy akár megoszthatták 
meglévő ismereteiket. A jó hangulatú 
órákon bebizonyosodott, hogy mennyire 
nagy szüksége van a mai kamaszoknak 
is az irányított beszélgetésekre. Szó esett 
az egészségmegőrzésen és  egészséges 
táplálkozáson át a személyes higiénéig, 
továbbá a serdülőkor problémáiról, 
valamint az egészségkárosító anyagokról, 
szerekről is. 

Köszönjük előadóink türelmét, és humorát!
      
                                
                                 Retterné Gyenes Erika
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2005-től a Magyar Olvasástársaság felhívásához csatlakozva lett 
Benedek Elek születésnapja egyben a magyar népmese napja, 
amely országszerte számos kezdeményezéssel, rendezvénnyel 
törekszik mesekultúránk tovább örökítésére.
Cikkünk első részében egy képzeletbeli mesecsokrot szeretnénk 
átnyújtani Önöknek azokból a szép eredményekből, amelyekkel 
az idei népmese napja alkalmából rendezett városi és kistérségi 
versenyeken szerepeltek iskolánk mesekedvelő diákjai. 
Városunkban az ,,Őszi Könyvtári Napok” keretében először 
a Művelődési Ház hívta az első osztályosokat Sólyom Tamás: 
,,Alig látszom, mégis játszom” című zenés műsorára. 
Ezt követte az évek óta nagy népszerűségnek örvendő ,,Kis 
mesemondók nagy találkozója” mesemondó verseny a Városi 
Könyvtárban.
,,A közös tudás kincse” elnevezésű programon az első és a 
másodikos kisdiákok adtak elő néhányat meseirodalmunk 
gyöngyszemei közül. 

Eredményeink: 

Arany minősítés:  
Dobra Fanni  2.b, felkészítő tanár: Kovácsné Szécsi Mária
Kántor Hanna  2.b, felkészítő tanár: Kovácsné Szécsi Mária
Ezüst minősítés:    
Hajdú Zsófia  2.b, felkészítő tanár: Kovácsné Szécsi Mária
Kiss Diána  2.b, felkészítő tanár: Kovácsné Szécsi Mária
Kiss Medox  2.b, felkészítő tanár: Kovácsné Szécsi Mária
Németh Nóra  1.b, felkészítő tanár: Deák Ildikó
Nótás-Nagy Gergely  1.a, felkészítő tanár: Urbán Marianna             
Tóth Máté  2.c, felkészítő tanár: Oroszné Lengyel Katalin
Bronz minősítés:    
Fábián Viktória  1.c, felkészítő tanár: Erdősné Sindel Olga
Fehér Virág  1.a, felkészítő tanár: Urbán Marianna
Magyar Zoltán  2.b, felkészítő tanár: Kovácsné Szécsi Mária
Tóth Anna  1.a, felkészítő tanár: Urbán Marianna

A 3-4. évfolyamosok: ,,Népmeséink őseink tudását, bölcsességét 
örökíti ránk” idei mottójára  számos, már-már feledésbe merült 
mesével érkeztek az ifjú mesemondók. 

Eredményeink: 

Arany minősítés: 
Tóth Maxim József  4.a, felkészítő tanár: Soós Lajosné
Kontos Kata  3.b, felkészítő tanár: Finta Ferencné 
Tóth Bence  4.a, felkészítő tanár: Soós Lajosné
Ezüst minősítés:   
Árvai Zsófia  4.a, felkészítő tanár: Soós Lajosné
Barna Rebeka Hanna  3.b, felkészítő tanár: Finta Ferencné
Horváth Lia  3.b, felkészítő tanár: Finta Ferencné
Kalmár László  3.b, felkészítő tanár: Finta Ferencné
Lakatos Sándor István  4.a, felkészítő tanár: Soós Lajosné
Máté István  4.a, felkészítő tanár: Soós Lajosné
Nagy Dávid  4.b, felkészítő tanár: Ráczné Göblyös Ilona
Palkó Tifani  4.b, felkészítő tanár: Ráczné Göblyös Ilona
Veres Csaba   3.c, felkészítő tanár: Hollósiné Varga Ilona
Bronz minősítés:  
Lisznyai Orsolya  4.b, felkészítő tanár: Ráczné Göblyös Ilona
                                                             
Tanulóink már több éve vesznek részt a Mezőtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár által  szervezett kistérségi mesemondó 
versenyen, ahonnan nem szoktak üres kézzel hazatérni.  Az idei 
találkozón is derekasan megküzdöttek, amint az az eredményekből 
is kitűnik:
IV. helyezés: Árvai Zsófia (4.a) felkészítő: Soós Lajosné
III. helyezés: Dobra Fanni (2.b) felkészítő: Kovácsné Szécsi 
Mária
III. helyezés: Tóth Maxim (4.a) felkészítő: Soós Lajosné
Különdíj: Máté István (4.a) felkészítő: Soós Lajosné
Elismerő oklevél: Kántor Hanna (2.b) felkészítő: Kovácsné 
Szécsi Mária

Nem sokkal ez után a Mezőtúri Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár meseíró pályázatot hirdetett az általános iskola 3-8.
osztályos tanulói részére.
A meséket hagyományos népmesei elemek felhasználásával 
kellett megalkotni, és természetesen még további előírásokat 
is szem előtt kellett tartaniuk az alkotóknak. Kisdiákjaink itt 
is vállalták a kihívást, így a 4.a osztály tanulói két mesével is 
eredményesen pályáztak. Az egyik a  Csodaforrás, a másik pedig 
az  Aranykulcs címet kapta a szerzőitől.
A fiúk: Tóth Bence, Barna Szabolcs és Papp Ádám közös meséje 
– a Csodaforrás –  első helyezett lett a negyedikes korcsoportban, 
míg Árvai Zsófia meséje  különdíjat kapott.
Felkészítő tanáruk: Soós Lajosné  

                                                 Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

A csodaforrás
Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren, az Üveghegyen, 
a Varázshegyen és még azon is túl, éltek nagy boldogságban, 
békességben az állatok.
Az Óriások hegyén volt egy kristálytiszta vizű csodaforrás – aki 
ivott belőle, mindig jókedvre kerekedett. Az állatok már vagy száz 
esztendeje jártak oda inni.
Ám egy napon megváltozott minden: elapadt a csodaforrás. Az 
állatok nem értették, mi történhetett.
- Nézzük meg, mi történt! - javasolta az Oroszlán. 
- Ó, biztosan egy gonosz varázsló tette ezt, aki megirigyelte a 
jókedvünket, vidámságunkat! - mondták az állatok. 
- Hát ezért apasztotta el a forrást! - morgolódtak.
- Keressük meg! -hozták meg a döntést.
Mentek, mendegéltek, árkon-bokron által, míg oda nem értek a 
világ legmagasabb hegyére, ahol a Varázsló lakott. Találtak is egy 
házikót, abban élt a gonosz Varázsló. Megkérdezték tőle:
- Miért varázsoltad el a csodaforrást?
- Nem szeretem, hogy mindenki békésen él és jókedvű! -válaszolta. 
- Szeretném, ha gonoszok és szomorúak lennétek, mint én! - 
mondta. 
Az állatok kérlelték, hogy adja nekik vissza a csodaforrást.
- Csak ha kiálltok 3 próbát! Az első: Hozzátok el nekem azt a 
varázsvirágot, ami háromévente csak egyszer nyílik, pontban 
éjfélkor! A második: A hegy tetején lakik egy aranytojást tojó 
madár, de az csak hétévente egyszer tojik, akkor is csak egyet. 
No, hozzátok ide nekem azt a tojást! A harmadik: A hegyben 
folyik száz forrás, de iható csak egy van, hozzatok nekem abból 
egy korsóval! Ha teljesítettétek mindhármat, akkor ígérem, vissza 
fogom nektek varázsolni a forrást.
Az állatok teljesítettek mindent, és mire leértek a hegyről, már 
újra ott folydogált a forrás.
Aki nem hiszi, járjon utána!
,,Varázsforrás, varázsforrás, minden napon nagyon csodás.”

Kulturális örökségünk része: a mese
Hírek a Petőfi iskolából
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 A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 
intézményegységeiben minden esztendőben szentelünk egy 
hetet arra, hogy ráirányítsuk tanulóink figyelmét az egészséges 
életmód jelentőségére. November 3. hetének két kiemelt 
programja keretében iskolánkban köszönthettük Rácz Lajos 
mesterszakácsot. 20-án, kedden -az egészséges táplálkozás 
bemutatásának jegyében- rendkívül finom, szemnek is tetszetős 
és nagyon egészséges zöldségsaláta készült, melyet örömmel 
fogyasztottak diákjaink.

Luther Márton Ágoston-rendi német teológus 1517. október 31-
én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára az egyházi 
megújulást követelő 95 tézisét. E naptól számítjuk a reformáció 
kezdetét.

Az iskolánkban tartott megemlékezés keretében a gyerekek 
Kereszti Roland Nagytiszteletű úr segítségével gyarapíthatták 
tudásukat és élhették át ismételten a közös ének örömét. Az ünnepi 
műsorért köszönet kétpói diákjainknak és felkészítőjüknek.

 A Servet zenekar moldvai csángó népzenét játszik. A zenekar 
tagjai a Kárpát-medence különböző településeiről származó 
fiatalok. A moldvai zenét öreg mesterektől, régi felvételekről, 
népzenei táborokban tanulták, s valamennyien tagjai a táncház-
mozgalomnak.
 A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 
közössége -gyülekezeti szervezés segítségével - november 10-
én vehetett részt a 8 KONCERT, 8 ORSZÁG, EGY NEMZET 
programsorozat keretében szervezett rendezvényen. A fiatal 
zenészek nem csupán az autentikus népzene és a szépen zengő 
férfiének élményét nyújtották, hanem néprajzi, hangszerismereti 
bemutatót is tartottak. A muzsika hangjaira – Dittrichné Szegő 
Hedvig vezetésével - vígan ropták a táncot kicsik és nagyok. 
Köszönjük az élményt!

Középpontban az egészség

Reformáció – 501

Kárpát-Medencei Magyarok zenéje

Betekintő a Református Iskola és Óvoda életébe

Csütörtökön tornával, a témához kapcsolódó rejtvényekkel, 
filmvetítéssel és kézműves munkákkal valamint az 
elmaradhatatlan kóstolással töltöttünk el egy tartalmas, vidám 
délutánt. Köszönetünket fejezzük ki Rácz Lajosnak, aki az 
ízlelőbimbókat kényeztető finomságok mellett zöldségfaragással 
is meglepett minket ezen a napon. 

Köszönjük továbbá a Debreczeni Péter által felajánlott 16 kg 
gyümölcsöt és zöldséget, valamint a BKTT Szociális Szolgáltató 
Központ dolgozóinak segítségét. 
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A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 
a 2018/2019-es tanévtől a Református Pedagógiai Intézet 
Bázisintézménye lett. Ennek megfelelően került sor 2018. 
november 21-én a Szakmai nap megtartására, ahol intézményünk 
jó gyakorlatának, a KIP módszernek bemutatására került sor. 
Komplex Instrukciós Program alapján megtartott órákat 
tekinthetett meg az érdeklődő pedagógus közösség és értékelhettek 
a szakmai látogatók. E program keretében szervezett tanítási 
órát még a környékbeli pedagógusok nem láthattak, mivel ez a 
módszer térségünkben -jelenleg- csak a mi intézményünkben 
kerül alkalmazásra.
A 4. osztályban Puskásné Túri Ildikó tartott a főnév témakörében 
egy igen érdekes órát, melyet nemcsak a tanulók, hanem 
a pedagógusok, a Tanügyi Hivatal és a Pedagógiai Intézet 

munkatársai és a KIP mentor is nagyra értékelt. A 6. osztályban 
Szabóné Debreczeni Ildikó természetismeret órájába tekinthettek 
be látogatóink. Az erdő életközösségének bemutatására épített, 
látványos és igen élménydús órán lehettünk együtt.
Az óralátogatások után került sor a látottak megbeszélésére és 
a KIP módszer bemutatására, kiépítésére, annak iskolánkban 
gyakorolt pozitívumaira a nevelésben és a tanulói eredményekben.    
A szakmai vendégek örömmel vitték magukkal a tapasztalatokat 
és a szakmai nap kiadványát is.
Megköszönöm kollégáimnak a felkészülést, az órák megtartását 
és program megvalósítását. További számtalan ilyen sikeres 
szakmai napot kívánok iskolánk számára.

Nagy Róza
intézményvezető

A Präzi gyárcsoport támogatója a Ványai Ambrus 
Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában folyó Erasmus 
+ programban, amelynek keretein belül a hegesztő diákjaink 
Németországban a kisújszállási gyáregység anyavállalatánál 

A Ford Motor Hungária Kft magyarországi importőrének 
jóvoltából az iskolánkból  3 fő szaktanár és oktató kapott 
meghívást a  II. Ford Workshopra. A meghívó a Ford Közép- és 
Kelet-Európai Értékesítő Kft. központjába, Szentendrére szólt.
A tájékoztatón előadásokat hallgathattunk meg a Ford legújabb 
vezetéstámogató rendszereinek különböző fajtáiról, valamint 
ezen rendszerek jövőbeni fejlesztési irányairól. A különböző  
rendszereket nem csak megismerhettük, hanem az oktatók 
segítségével ki is próbálhattuk a tesztre előállított autókon is.
Ezek a támogató rendszerek az autó karosszériáján  elhelyezett 
érzékelők és kamerák segítségével mind a beparkolást, valamint 

az onnan történő kiállást is segítik a  vezető számára. A teljesen 
automata rendszer felméri a parkolóhely méreteit és a vezető  
közreműködése nélkül  a gépkocsit  beállítja a parkoló helyre.
Az előadás második részében a Ford autógyár legújabb hibrid 
meghajtású modelljének technikai újdonságaiba nyerhettünk 
betekintést.  Megismerhettük a hajtáslánc különböző elemeit és a 
működési mechanizmusának felépítését, vezérlését.
Ez úton is megköszönjük a tartalmas előadásokat!
        

Győri Attila
szakoktató

Gyárlátogatás a Präzi Hungária Kft. kisújszállási telephelyén

Workshop a Ford Karrierprogram keretében

Szakmai nap
Betekintő a Református Iskola és Óvoda életébe

Ványais hírek

fognak 1 hónap gyakorlatot teljesíteni. A gyakorlat megvalósítására 
már megkezdődtek az előkészületek. Nyelvi felkészítés illetve 
rajzolvasási ismeretek oktatása folyik intézményünkben. 
Azoknak a tanulóknak, akik részt vesznek a gyakorlaton 
gyárlátogatást szerveztünk a kisújszállási gyáregységbe, ahol 
Bencze István, a technológiai mérnökség vezetője kísérte végig 
tanulóinkat. Megismerkedtek az üzemben gyártott termékekkel, 
hegesztési eljárásokkal. Betekintést nyertek a gyáregység 
működésébe. A németországi anyavállalat tanulóinknak a 
gyakorlati idő alatt gyárlátogatásokat, nyelvtanulási lehetőséget 
és szemináriumokat biztosít. 
Iskolánk és a Präzi csoport közös célja, jó szakemberek képzése 
elméletben és gyakorlatban, akik térbeli gondolkodással, jó 
kézügyességgel, szemmértékkel, valamint a műszaki rajzok 
értelmezéséhez jó rajzelemző képességgel rendelkeznek. Nagyon 
fontos a technológiai, műszaki kompetencia, hiszen a technika 
változik és fejlődik, egyre újabb gépekkel és anyagokkal 
találkozik a hegesztő, melyek kezelését, használatát rövid időn 
belül kell elsajátítania. A vállalatcsoport törekvése, hogy a képzett 
szakembereknek munkalehetőséget biztosítson. 

Kisné Barát Janka
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Az SMR cégcsoport túrkevei telephelye is csatlakozott a már 
hagyományos adományozási akcióhoz. A másik két telephelyen 
már 1993 óta minden évben gyűjtést szerveznek a Karácsonyi 
ünnepek előtt. Túrkevén, a 2016-ban létesített 3. számú 
telephelyen az idei immár a második alkalom, hogy az SMR 
dolgozói ajándékot adnak össze, illetve gyűjtenek a rászoruló 
családok, gyermekek részére a szeretet ünnepe előtt. November 
elején hirdette meg a cég és november 21-én adták át a nagy 
mennyiségű szeretet-csomagot Kádár Anikónak a Családsegítő 
És Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének. Anikó elmondta: „ 
Nagy mennyiségű és változatos összetételű ajándékot hozott a 

SMR Túrkeve képviseletében Hodosi Zsófia HR generalist, Árvai 
Angéla quality munkatárs és Laczó Péter igazgató – köszönjük 
szépen a rászoruló családok nevében. Az ajándékokat a túrkevei 
rászoruló családok kapják meg december 12-én egy kis ünnepség 
keretén belül, ahol mézeskaláccsal és meleg teával várjuk őket. 
Valamint meg kell említeni, hogy Túrkeve lakossága is aktív és 
nem csak az ünnepet tájékán, hanem az egyszerű hétköznapokon 
is. Van olyan család, akik havi rendszerességgel mindig hoz 
valamit és felajánlják a rászoruló családoknak. Továbbá minden 
munkatársam megérdemli a köszönetet, hiszen ők a munkaidőn 
túl is végzik ezt a tevékenységet, hogy a rászorulókon segítsenek.”

Ajándékok az SMR-től

Képen balról jobbra: Hodosi Zsófia, Árvai Angéla, Kádár Anikó, Laczó Péter

Továbbá várjuk a gyerekekről 
készült karácsonyi fotókat.  A 

beérkezett képeket  december 12-én 
az intézményünkben kiállítjuk.  A 
fotókat a Család-és Gyermekjéti 

Szolgálat Irodájába kérjük leadni, 
melynek határideje: 2018. december 

10.
 

Az érdeklődőket szeretettel várjuk! 
Szervezők
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Asztalitenisz szakosztállyal bővült a KNIR DSE

A 2015-ben alapított Kaszap Nagy István Református Diáksport 
Egyesület hírnevét már megalapozta eredményeivel a torna 
szakosztály. Ez évben az egyesület új szakosztállyal bővült. Év 
elején a Túrkeve Termál Asztalitenisz Klub tagjai azzal a kéréssel 
fordultak a KNIR DSE vezetéséhez, hogy önálló asztalitenisz 
szakosztályként csatlakozhassanak a sportegyesülethez, amely 
szándékot a KNIR DSE vezetése örömmel fogadott és májusi 
közgyűlésén meghozta a döntést tevékenységének bővítéséről. 
Ezzel már a KNIR DSE-nek két élő szakosztálya működik, a torna 
és az asztalitenisz.
Riport Orosz Tibor szakosztályvezetővel
Nagyon kellemes gyermek és fiatalkori emlékek jöttek felszínre 
bennem, ahogy közeledtem a riport helyszínéhez. Befordultam a 
Kálmán Király útra és megálltam a Református iskola előtt. Ahogy 
közeledtem a tornateremhez, úgy erősödtek fel a kiszűrődő zajok: 
a gumitalpú cipők ritmikus csikkanása a parkettán és a labda 
gyors, ütemes pattogása az asztalon. Az intenzív játék hangja 
jelezte, hogy komoly sportélet zajlik itt, valamint a zaj ritmikája 
árulkodott arról, hogy magas a színvonal. A terembe belépve 
kellemes hangulat fogadott, négy asztalon folyt a felszabadult 
játék. Orosz Tibor a pingpong szakosztály vezetője félbeszakította 
a játékot, hogy válaszoljon néhány érdeklődő kérdésre.
EGy: Tudtommal Túrkevének még nem volt korábban pingpong 
szakosztálya. Hogy alakult ki, mikor és hogyan kezdődött ez a 
történet?
Orosz Tibor: Én is úgy tudom, hogy korábban nem volt hivatalos 
szerveződése ennek a sportnak. Az előzmények nagyjából négy 
évre nyúlnak vissza. Először a strandon megrendezett nyílt 
pingpong versenyekről szereztem tudomást, mégpedig úgy, 
hogy édesapám, aki vett egy kertet itt Túrkevén, negyven évig 
játszott Debrecenben a városi bajnokságban, Hetvenegy évesen 
részt vett egy ilyen versenyen, ahol megismerkedett itteni 
amatőr pingpongosokkal. Akkoriban csak vendéglátóhelyeken 
volt lehetőség játszani, konkrétan a Fenyvesben, ahová én is 
elkísértem egyszer édesapámat. Ezt követően összejött egy kisebb 
csapat. Hetente egyszer-kétszer elmentünk ide játszani, nyáron 
szélcsendes időben pedig valamelyik csapattagunk kertjében 
pingpongoztunk.
EGy: Akkor a pingpong szeretete a családból ered? Sokat 
játszottál édesapáddal gyerekkorodban?
Orosz Tibor: Én inkább csak elkísértem néhány versenyre, ahol 
néző voltam. Csak a pötyögésig jutottam el vele, tehát nekem 
nincsenek előzményeim abból az időszakból, azonban már ekkor 
szembesültem azzal, hogy ez egy szép sport. Ma már azt is meg 
tudom erősíteni, amit már akkoriban is hallottam róla: ez egy 
kortalan sportág! Én 51 évesen kezdtem el játszani és most már – 
ahogy nemrég számolgattam – 35-40 pingpongossal játszottam itt 
Túrkevén. Ez is azt mutatja, hogy meg van rá az igény. Alapjában 
véve a mindennapi mozgásra igénye van az embereknek, ez a 
sport pedig tökéletesen biztosítja ezt számunkra. Ez egy nagyon 
játékos sport, ezért könnyű megszeretni.
EGy: Mikortól működik az asztalitenisz hivatalos keretek között 
és melyik egyesülethez tartoztok? Milyen feltételek között 
játszatok, és hány tagja van az egyesületnek?
Orosz Tibor: Körülbelül még két évig csak hasonló körülmények 
között volt játéklehetőségünk, tehát a megfelelő feltételek hiánya 
jellemezte ezt az időszakot. Akkor változott meg a helyzet 
alapjaiban, amikor a Túrkevei Termálfürdő rendelkezésünkre 
bocsátotta az ottani faházat, amiért köszönettel tartozunk a fürdő 

vezetésének. Itt végre lehetőség nyílt arra, hogy – bár a saját, 
amatőr pingpongasztalainkon- de heti 2-3 alkalommal normális 
feltételek között tudtunk edzeni. Már ekkor elhatároztuk, hogy 
jobb minőségű pingpongasztalt fogunk venni, mert így lehet 
igazából felkészülni a komolyabb versenyekre. A Túrkeve Termál 
Asztalitenisz Klubot 2017 augusztusában alapítottuk meg 11 
fővel, majd 2018 januárjában kerestük meg a KNIR DSE-t azzal 
a szándékkal, hogy önálló szakosztályként csatlakoznánk az 
egyesülethez. Ez úton is szeretném megköszönni azt, hogy szívesen 
fogadtak bennünket. A szakosztály bejegyzése folyamatban van 
és bízunk benne, hogy koratavasszal megszületik a cégbírósági 
bejegyzés is.
Szakosztályunknak jelenleg 22 tagja van: Borók Márton, Borók 
Mátyás, Faragó Zsolt, Gönczi András, Hagymási Sándor, 
Hagymási Sándorné, ifj. Hagymási Sándor, Kaszanyi Enikő, 
Kereszti Roland, Kiss Ferenc, Monoki János, ifj. Monoki János, 
Orosz Nóra, Orosz Tibor, Somogyi Tamás, Szemes Attila, Szabó 
Mihály, Szíjártó Zsolt, Szilágyi István, ifj. Szilágyi István, Varga 
Károly, Vida Tamás.
Érdekes a kormegoszlás: 13 éves a legfiatalabb és 65 éves a 
legidősebb tagunk. Ez a tény is alátámasztja azt, hogy ez egy 
kortalan sport. Bárki űzheti, de ez nem jelenti azt, hogy könnyű 
sport lenne. Minden izmot megmozgat, gyorsnak kell lenni, óriási 
koncentrációra van szükség, kell hozzá a jó helyzetfelismerő 
készség, valamint rengeteg gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy 
sikereket lehessen elérni.
Előrelépés történt abban a tekintetben is, hogy jó minőségű 
asztalokon pingpongozhassunk. Ennek két fő forrása van. Az 
Önkormányzatnál megpályáztunk egy támogatást és 200 ezer 
forintot el is nyertünk, amit ez úton is megköszönünk. További 
200 ezret forintot a szakosztály tagok biztosítottak az egyesület 
számára, így sikerült két jó minőségű JOOLA versenyasztalt 
venni a hozzá tartozó hálókkal és térelválasztókkal. A megfelelő 
edzésfeltételekhez és versenyek megrendezéséhez a másik fontos 
feltétel a megfelelő hely. A fürdő faházban két asztalon való játék 
esetén egyéni mérkőzésekhez van elegendő hely. Mivel a legtöbb 
alkalommal legalább nyolcan-tízen vagyunk, így főleg „páros 
játékot” tudunk játszani. Ennek még nagyobb a helyigénye, 
amihez viszont itt már szűk a hely. Azzal, hogy itt lehetünk a 
Református iskola tornatermében, be tudjuk indítani az utánpótlás 
nevelést. Ez Kereszti Roland lelkész segítségének köszönhető, aki 
szintén tagja a csapatnak és nagyon jól pingpongozik. Ő hozza a 
legjobb arányban a győztes meccseket, de sajnos nem mindig ér 
rá eljönni a versenyekre. Két hónapja járunk ide szerdai napokon 
és örömmel tapasztaljuk, hogy 14-15 gyerek rendszeresen részt 
vesz az edzéseken. Látszik rajtuk, hogy szeretik ezt a sportot. Az 
egyesület felnőtt tagjai tanítják a gyerekeket az alapokra, de ez 
nem lesz elegendő egy sikeres történethez, ezért szeretnénk egy 
edzőt idehívni.
EGy: Úgy hallottam, hogy versenyekre is jártok. Mesélj erről 
kérlek.
Orosz Tibor: Igen, ez a másik fontos tényező, ami meghatározza 
az egyesület életét. Már második éve részt veszünk a Megye II 
bajnokságban. Tavaly még a Túrkeve Termál Asztalitenisz Klub 
színeiben indultunk, de az idén már két csapatot indítottunk 
annak érdekében, hogy minél több csapattagunk szerezhessen 
versenytapasztalatokat. A másik csapatunk a KNIR DSE színeiben 
vesz részt a bajnokságban. Egyébként ezen a szinten még nem 
feltétel az egyesületi tagság, indulhatnak amatőrök is. A Megye 
I -ben ez feltétel, ott már sportorvosi igazolás is szükséges. Egy 
fordulón, egy csapat ellen minimum három fővel kell kiállni, de 
általában többen megyünk, hogy legyen cserelehetőség is. Mind 
a három csapattag játszik egy-egy mérkőzést az ellenfél három 
játékosával, tehát kilenc egyéni, plusz egy páros mérkőzés van. 
Egy nap általában 2-3 csapattal tudunk játszani, egy csapat ellen 
megközelítőleg 2 órára van szükség a meccsek lebonyolításához. 
A komolyabb eredmények még váratnak magukra, bár egyéni 
meccseket szoktunk nyerni és csapatgyőzelmünk is van. Egyelőre 
arra törekszünk, hogy minél több tagunknak játéklehetőséget 
biztosítsunk, ezért nem a legerősebb összeállításban szoktunk 
kiállni. Tavaly kilencedik helyen végeztünk a tabellán 11 csapatból. 
Jövőre már az a cél, hogy közép-csapattá váljunk. Ennek látom 
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Ismét kiemelkedő eredménnyel zárták 
tornászlányaink az idei versenyszezont.
 Ez évben is a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokban zajlott az első osztályú 
országos haladó, serdülő korosztály 
tornászbajnokságának mind a négy fordulója.
Izgalmasnak ígérkezett a megmérettetés, 
hisz a Kaszap Nagy István Református 
DSE tornászainak felkészülése cseppet sem 
összehasonlítható a sportiskolai rendszerben 
edző ellenfelek ütemével, körülményeivel. 
Sportolóink egyhetes szünet kivételével 
tornázták végig a felkészülési és 
versenyszezont, de megérte hisz lányaink 
korosztályukban, gerendán magasan a mezőny 
élén álltak és állnak.
Eredményeink:
 Csíki Zsófia bajnoki címet szerzett gerendán, 
egyéni összetettben 6. helyezett. 
Lukácsi Tímea serdülőnk pedig szintén 
gerendán remekelt, a 7. helyen végzett.
Gratulálunk lányok!    
  Felkészítő: Nagy Ibolya

Testnevelő tanár
Torna szakedző

Újabb Bajnoki cím a tornászainknál

a realitását, ha megnézem, hogy egy év alatt mennyit fejlődött 
ez a társaság. Megyénkben, hozzánk legközelebb Karcagon és 
Kisújszálláson vannak meg leginkább a feltételek versenyek 
megrendezésére, de Jászalsószentgyörgyön, Tiszafüreden 
Szolnokon és Jászapátiban is voltak már megye II. fordulók. Ezen 
felül eljárunk a több megyei helyszínen megrendezésre kerülő 
barátságos versenyekre és kupáka is. Nagy öröm számomra, hogy 
nem kell lámpással keresni a résztvevőket. Amikor kapunk egy 
ilyen meghívást, szinte tolonganak a tagok, hogy részt vehessenek 
egy-egy ilyen eseményen. Nemrégiben az egyik ilyen barátságos 
versenyen 36 résztvevő közül a kategóriában 13 túrkevei 
csapattársunk indult, amin el is csodálkoztak a szervezők. Ezeken 
a kupákon részt vehetnek magasabb divíziókban játszó, régóta 
szervezett keretek között játszó versenyzők is. Sokuk ellen eleinte 
csak 2-3 pontot tudtunk nyerni, de mostanában már vannak szoros 
és megnyert szettek is. Vannak versenyzőink, akik már éremmel, 
kupával tértek haza az ilyen eseményekről. Felnőtt csapattársaink 
közül a barátságos versenyeken eddig legtöbbször Szabó Mihály, 
Ifj. Hagymási Sándor és Somogyi Tamás, a gyermekek közül 
pedig Orosz Nóra lányom volt eredményes.
EGy: Túrkeve hamarosan otthont ad egy megyei pingpong 
versenynek, melyre még nem volt eddig példa. Mik a részletek?
Orosz Tibor: Már rég szerettünk volna Túrkevén versenyt 
rendezni és mostanra alakultak úgy a feltételek, hogy ez meg 
is valósult. Ebben a tornateremben megvannak a Megye II. 
megrendezéséhez szükséges feltételek. Meghívtuk az LSL Tisza 
SE szolnoki csapatot és november 28-án mindketten lejátszottuk 
ellenük az őszi forduló mérkőzéseit, valamint a két túrkevei csapat 
egymás elleni meccsét. A barátságos hangulatú rendezvényen 
egyik csapatunknak sem sikerült győzni a szolnokiak ellen, de 
felnőtt és gyermek csapattagjaink újabb versenytapasztalatokat 
szereztek.
EGy: A pingpong korábban csak kocsma-sport volt Túrkevén, 
s lehet hamarosan komoly tényezők lesztek a megyében. Mik a 
jövőbeni célok?
Orosz Tibor: Az utánpótlás nevelés ebben a tekintetben is nagyon 
fontos kérdés. Szeretnénk, ha sok- fiatallal bővülne a kör és igazi 
tömegsporttá és versenysporttá válna Túrkevén a pingpong. 
Néhány év múlva jó lenne megcélozni a Megye I-es bajnokságot, 
később pedig az NB III-at, ehhez viszont még sokat kell fejlődni. 

Szeretnénk újabb asztalokat vásárolni a hozzájuk tartozó 
felszerelésekkel együtt, még többet kellene gyakorolnunk erre a 
célra alkalmas méretű teremeben és egy adogató gépet is jó lenne 
beszerezni. Az edzői segítség igénybe vétele kulcsfontosságú 
tényező a sikerek eléréséhez.
EGy: Mit üzensz a fiataloknak?
Orosz Tibor: Aki még ezt a sportágat nem ismeri, feltétlen 
próbálja ki és rá fog jönni, hogy nagyon változatos és játékos 
sport. Megmozgatja a test minden izmát. Kemény, de kíméletes 
fizikai igénybevételt jelent és gyakorlatilag nincs sérülésveszély. 
Elsősorban játéknak kell tekinteni, nem a másik legyőzésének. 
Tapasztalataim alapján nagyon nagy közösségformáló ereje van. 
Jó lehetőséget teremt arra, hogy jobban megismerjük egymást, 
és szorosabb emberi kapcsoltokat építsünk ki. A versenyek 
során szerzett sikerélmények, sőt még a kudarcok is erősítik az 
összetartást. Szeretettel várunk minden érdeklődőt az edzéseken. 
Bízom benne, hogy sokan megkedvelik a pingpongot és magasabb 
szintekre is eljutnak, amennyiben komolyan veszik ezt a sportot. 
Magyarországnak is vannak asztalitenisz világbajnokai. Klampár 
Tiborral egy Jászalsószentgyörgyön megrendezett barátságos 
versenyen ismerkedtünk meg, ahol mindenkivel játszott pár 
percet. Járt már Túrkevén a családjával és ígérte, hogy majd egy 
verseny alkalmával eljön és vállalja a fővédnöki szerepet. Ez is 
húzóerő lehet a fiatalok számára. Szeretném megjegyezni, hogy 
a két szakosztály működése között átfedés van, mivel vannak 
közöttünk olyanok, akik családtagjai mindkét szakosztály 
tevékenységében részt vesznek. Szeretettel várunk minden 
asztalitenisz és torna iránt érdeklődőt.
EGy: Nagyszerű dolog, hogy tovább bővült városunkban a 
sportolási lehetőség. Sok sikert kívánok a jövőben, s remélem meg 
tudjátok valósítani a terveket. Köszönöm szépen a beszélgetést. 
Orosz Tibor: Köszönöm szépen az interjút. Bízom abban, hogy 
a közeljövőben az utóbbi két évhez hasonló ütemben fejlődik 
Túrkevén ez a sportág. Szakosztályunk sok fiatallal fog bővülni és 
tornászainkhoz hasonló sikereket tudunk majd elérni mi is. Előnyt 
jelent számunkra az, hogy az asztalitenisznek a többi sportághoz 
viszonyítva alacsony a beruházási igénye, így kellő érdeklődés 
esetén, további támogatások segítségével igen jó esélyt látok arra, 
hogy céljaink megvalósuljanak. 

Erdei Gyula főszerkesztő
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Az őszi szezon elmaradt két mérkőzése közül, megye II. osztályban 
a Tiszaföldvár elleni rangadót játszotta labdarúgó csapatunk 2018. 
november 24-én. Ezen a napon, a hosszúra sikerült nyár vége felé 
kellemetlen őszi, vagy inkább már a telet idéző időjárás fogadott 
bennünket a sportpályánkon. Ugyanis a 13 órai kezdést követően 
hideg volt, fújt a szél, a borús égbolt mellett pedig szitált a köd, 
szemerkélt az eső. 

Ezzel persze mit sem törődve, a kis létszámú közönség lelkesen 
buzdította csapatunkat, ráadásul a meccs bekonferálását hallgatva 
számunkra nagyon is hízelgő tényeket tudhattunk meg játékosaink 
őszi erőfeszítéseiről. Ugyanis a tiszaföldvári csapat ekkor a 
bajnokság első helyezettje, Túrkeve pedig a tabella negyedik 
helyét foglalta el úgy, hogy sorozatban már öt mérkőzésen, 13 lőtt 
és kapott gól nélkül veretlen. 

Rendkívül biztató még az a tény is, hogy az említett négy első 
csapat közül kettő azonos pontszámmal az első helyezett (nekik 
már nincs több meccsük sem most ősszel) és tőlük mi a negyedik 
helyen, csak három ponttal vagyunk lemaradva. Így érthető 
is talán az, hogy feszült légkörben, bizonyítani akaró, az őszi 
sikereiket megtartani igyekvő két csapatot láthattunk az első 
percektől egészen a meccs végéig. Az ellenfél csapategységén, 
játékosainak felkészültségén látszott az, hogy nem véletlenül 
foglalják el a tabella első helyét. 

Ezen a találkozón azonban kinyilvánítva rivális szereplésünket 
a bajnokságban, több alkalommal nekünk sikerült tetszetős 
támadások után igazi gólhelyzeteket kialakítani. Ezért a túrkevei 
csapat játékosairól itt most név szerint dicsérő sorokat illene 
írnom. De mivel ez egy újságcikkben talán nem lenne élethű, 
ezért reklámként megjegyzem. Néhány napon belül a Túrkeve 

Televízió műsorán megjelenik e mérkőzés összefoglalója, ahol 
meg lehet győződni játékosaink példamutató elszántságáról, 
győzni akarásáról. A 0:0-ás végeredménynek mi nagyon örültünk, 
bár egy kis szerencsével csapatunk nagy meglepetést tudott volna 
okozni. 
A találkozó végén az ellenfelek kézfogással, vállveregetéssel 
búcsúztak. Egymás teljesítményéről kölcsönös elismerés látszott 
rajtuk a néhány perce még ádáz küzdelem után, mi a közönség 
pedig nem is értettük pontosan. Hogyan szaladt el ilyen gyorsan 
ez a kilencven perc? 

Jó hír még az is, hogy csapatunknak még mindig van egy elmaradt 
idegenben szereplés hátra, melynek eredménye a szezonzáró 
tabella állását is meglepetésszerűen módosíthatja. 

Ezért a három pont megszerzéséhez sikert, szerencsét, győzelmet 
kívánunk. 

Az év hátra lévő részében pedig jó pihenést, Kellemes Karácsonyt, 
jövő évre pedig elszánt alapozás után sikeres Boldog Új Évet 
kívánunk labdarúgó csapatunknak!

Fiúk, köszönjük szépen! HAJRÁ TÚRKEVE!

Bartha József
  

Az őszi szezon vége felé
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről.  
November 2-án 15:58-kor jelzés érkezett, mely szerint a 
4202 országút 14. km szelvényében gaz, avar ég. Kiérkezés 
után megállapítottuk, hogy a jelzett helyen közúti híd mentén 
összehúzott gaz, avar, növényi hulladék égett 2 négyzetméteren. 
Az egység a tüzet egy „D” sugárral és kéziszerszámokkal 
eloltotta, anyagi kár nem keletkezett. November 14-én a délelőtti 
órákban a volt Afit területéről kérték segítségünket, ahol egy 
autóbusz kanyarodás közben tartó oszlopnak ütközött. Az ütközés 
következtében az oszlop kitört a rajta függesztett vascső az 
autóbusz tetejére esett, illetve a mellette lévő oszlopot is magával 
húzta és derékban kitörte.  Az autóbuszban a gépkocsivezetőn kívül 
más személy nem tartózkodott, személyi sérülés az eset kapcsán 
nem történt. Emelőgépek segítségével a vascsövet eltávolítottuk, 
a sérült oszlopon lévő távközlési, valamint erős áramú kábeleket 
egy szomszédos oszlopra áthelyeztük, a sérült, illetve kitört 
oszlopokat eltávolítottuk, veszélyhelyzetet és a forgalmi akadályt 
ez által megszüntettük.  November 16-án a Kisújszállási és a 
Kinizsi út kereszteződésében a rendőr járőrök jelentős olajfolyást 
észleltek, feltehetően meghibásodott gépjárműből származott és a 
forgalomban résztvevőkre veszélyesnek bizonyult. A helyszínre 
érkezés után, felitató anyaggal a felszórást elvégeztük, a veszélyt 
megszüntettük. November 17-én az esti órákban az Ecsegi úti 
garázssor mellett az ott összegyűjtött növényi eredetű hulladékot 
valaki meggyújtotta, ezáltal a környező garázssort, illetve az 
erdősávot veszélyeztette. Egységünk egy „D” sugárral a tüzet 
eloltotta, az eset kárnélküli. November 20-án 21 órakor az SMR 
Hungary Bt. tűzjelzője bejelzett, a jelzést lemondták, az eset téves 
jelzésnek bizonyult.  November 22-én a város tűzivíz tározóinak 
felülvizsgálatát végeztük el.  Ebben a hónapban önkéntes 
munkát is végeztünk! Az összefogás jó példája, az elvégzett 

munkánk, mellyel városunk gazdagodott! A Városszépítő 
Egyesület és a Túrkevéért Alapítvány által beszerzett padokat, a 
Városgondnokság Nonprofit Kft. közreműködésével telepítettük 
a nyugat-újvárosi iskola melletti zöld területre, a Ducza temetőbe, 
a Vasúti temetőbe, valamint a laktanyánk elé a Kossuth utcára. 
Reméljük jó szolgálatot fognak tenni! Köszönjük a padok 
beszerzését, valamint az elhelyezésükben való közreműködést! 
Külön köszönöm tűzoltó társaim áldozatos munkáját! November 
16-án általános iskolás gyermekek 5-6. évfolyamának tartott 
előadást a katasztrófavédelem a kampány címe „Ne gyújts, 
gyűjts” elnevezést kapta, reméljük az elhangzott információkat 
a gyermekek hasznosnak találták. Továbbá az elmúlt időszakban 
is végeztünk fagallyazást, fakivágást többek között, a Sárkány, 
a Szabadság és a Rákóczi úton, valamint a Lordok háza mögötti 
területen. Itt tartom fontosnak leírni, hogy az ősz folyamán egyéb 
elfoglaltságunk miatt minimális fakivágást, illetve gallyazást 
tudtunk elvégezni, ezért azoktól az ingatlan tulajdonosoktól, akik 
jelezték ilyen jellegű igényüket, megértésüket kérjük, a tavasz 
folyamán igyekszünk a kéréseknek eleget tenni.  Szeretném 
felhívni a lakosság figyelmét, hogy a közelgő ünnepek alatt fokozott 
figyelmet fordítsanak a gyertyák, csillagszórók, világító és hő 
termelő berendezéseikkel kapcsolatban. Köszönöm mindazoknak 
a támogatását, akik hozzájárultak az elmúlt év során szervezetünk 
munkájához, támogatták Tűzoltóságunk tevékenységét. Kívánok 
magam és kollegáim nevében valamennyi olvasónknak, valamint 
támogatónknak Kellemes Ünnepeket, Eredményekben Gazdag 
Boldog és nem utolsó sorban Káresetmentes Új Évet! 

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

Sörös Tibor pk.

Méltán rászolgált Túrkeve városa a Magyar 
Vöröskereszttől elnyert Humanitárius 
Település címre, melyet a november 23-ai 
hétvégén élesben meg is védtek az itt élő 
emberek. Emberségből jelesre vizsgáztak! 
Köszönöm szépen az itt élők jóindulatát, 
a túrkevei Tesco dolgozóinak az önzetlen 
segítségét, az Önkéntes Tűzoltóságunk 
dolgozóinak és a 3 közösségi szolgálatot 
teljesítő diáklány munkáját, valamint a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek 
a lehetőséget! A munka hamarosan 
folytatódik az adományok szétosztásával! 
Sok túrkevei gyermek karácsonyát tesszük 
kicsit boldogabbá! Sörös Tibor parancsnok

Élelmiszer adománygyűjtés folyt a túrkevei 
rászoruló gyermekek részére
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Fizetett hirdetés

FIGYELEM!!
MŰKŐ SÍREMLÉKEK,

 ÉS EGYÉB KŐ FELÜLETEK
TISZTÍTÁSA ÉS 

NANOTECHNOLÓGIÁS KEZELÉSE

Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!

06-20/513-04-99
vagy

www.keviretro.hu

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Kedves Vendégeink, fürdőző Túrkeveiek!
Ajándékozza meg Ön is szeretteit a Túrkeve Termál- és 

Élményfürdő szolgáltatásaival.
A 2019. évre érvényes bérletek 2018. december 10-től 

vásárolhatók meg a pénztárban.

Túrkevei Felnőtt Állandó Lakos Éves Bérlet - 2019.
2018. december 31-ig 44.000,- Ft

2019. január 1-től 49.000,- Ft

Túrkevei Gyermek Állandó Lakos Éves Bérlet - 2019.
2018. december 31-ig 22.000,- Ft

2019. január 1-től 24.000,- Ft

Felnőtt Éves Bérlet - 2019.
2018. december 31-ig 66.000,- Ft

2019. január 1-től 73.000,- Ft

Gyermek Éves Bérlet - 2019.
2018. december 31-ig 33.000,- Ft

2019. január 1-től 36.000,- Ft

Az éves bérletek névre szólóak, másra át nem ruházhatók, 
vásárlásukhoz igazolványkép és lakcímkártya szükséges. A 

bérlet 2019. január 1-től december 31-ig érvényes.

Változatos szolgáltatásainkból (belépők, wellness, 
szálláshelyek), kérésére egyedi ajándékutalványokat is 

összeállítunk. 
Elképzelését az info@turkevetermal.hu címre várjuk.

Figyelmébe ajánljuk a 6 alkalomra szóló masszázsbérletet, 
melyet 5 áráért, 12.000,- Ft-ért vásárolhat meg.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a 
Gyógyfürdő Kft. minden dolgozója!

Túrkeve Termál- és Élményfürdő
Apartman Szálló és Kemping

www.turkevetermal.hu
Pénztár tel.: 56/361-534
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Túrkeve Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
közmeghallgatást tart 

2018. december 12-én (szerdán) 16.30 órakor 
a Városháza Dr. Czihat Károly termében.


