A város Karácsonyfája

December 20-án délután gyereksereg foglalta el a hótakaró alatt szundikáló
főteret és vidám mosollyal vették körül a felállított fenyőfát, melyből
a gyermekek közreműködésével és a Tűzoltó egyesület segítségével
Karácsonyfát varázsoltak. A fára a gyermekek által kézzel készített díszek
is felkerültek. Igazi téli, karácsonyi hangulat volt, melyhez elengedhetetlen
kellékként jelen volt a forró tea, a mézes süti és a mandarin, melyet Vida
Tamás polgármester úr hozott és kínált a jelenlévőknek és Áldott, Boldog
Karácsonyt kívánt az egész városnak.

Boldog Újesztendőt Túrkeve! 2019

Fotók: Varga-Tóth Kitti Katalin
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Tisztelt Olvasóink, kedves Túrkeveiek!
Ismét lezárult egy év, immár 2019-et írunk. A Túrkeve Újság a 31. évfolyamot kezdi és egy éve bővült a megjelenésünk egy Facebook
oldallal, ahol bővebb tartalommal tudunk jelentkezni és meg is tudjuk beszélni az érdekesebb dolgokat.
A Túrkeve Televízió az elmúlt években szép lassan eltűnt sajnos a tv-csatornák közül, csak az interneten volt már látható. A munka
ugyanúgy folyik a Televíziónál, készülnek a műsorok, megy az utómunka, de a korábbi szolgáltató nem fejlesztett és kivonult a
városunkból megszüntetve ezzel a közös kevi-tévézés élményét. Jó hírem van ez ügyben: többek között egy helyi szolgáltató is
megkezdte az optikai kábelrendszer kiépítését és céljuk a teljes lefedettség, valamint a különböző televíziós csomagok szolgáltatása.
Technikailag hamarosan adott lesz a földi sugárzás és a Túrkeve Televízió adásának beillesztése a csomagokba. Reméljük, hogy minél
hamarabb elérhető lesz ismét a Túrkeve Televízió a teljes lakosság számára.
Továbbra is várjuk javaslataikat, Túrkevével és helyi emberekkel kapcsolatos érdekességeket, cikkeket, tanulmányokat és fotókat az
ujsagturkeve@gmail.com email címre, a Facebook oldalakra, valamint a Városi Könyvtár postaládájába.
Sikerekben gazdag boldog Újesztendőt kívánunk kedves olvasóinknak: Erdei Gyula főszerkesztő, Farkas Rozika médiaszerkesztő és
szervező, Márton József szerkesztő grafikus, Nagy Róbert televízió-műsorszerkesztő, valamint önkéntes segítőink: Csajbók Ferencné,
Debreczeni Péterné és Sebők Jánosné

„ Akikre büszkék vagyunk ... 2018”
2018. december 17-én a Városháza Dísztermében került
megrendezésre az „Akikre büszkék vagyunk... „ fogadás, ahol
Vida Tamás polgármester és Magos Vilmos alpolgármester
köszöntötte mindazokat, akik a 2018-as évben az ország, illetve
Európa különböző helyszínein olyan példaértékű teljesítményt
nyújtottak, amely alapján elismerést szereztek és általuk Túrkeve
neve is ismertté válhatott.
A rendezvényen a Kistücsök néptánccsoport növendékei adtak
köszöntő műsort. Ezt követően a díjazottak tevékenységét,
eredményeit bemutató képes összeállítást tekinthették meg a
jelenlévők, majd pedig elismerő oklevelek és emlékplakettek
átadására került sor. Az eseményt megörökítette a Túrkeve
Televízió is.

A 2018. évben miniszteri kitüntetésben részesültek:
Magos Vilmos, Tóth Jánosné, Ladányi Gyula.

Tímea, Vida Virág Lídia, Árvai Noémi, Szentmihályi Sára, Rácz
Alexa Eszter, Szabó Rebeka, Könnyű Ágota, Acsádi Tamás,
Csernák Róbert, Kereszti Villő Mikolt, Faragó Anikó, Szabó
Levente, Kereszti Édua Sarolt, Eszenyi Alexandra, Szabó Sára
Réka, Gáva László Máté, Nagy Anikó, Vecseri Bettina Janka.
Felkészítő tanáraik: Vasasné Fehérvári Anikó, Puskásné Túri
Ildikó, Kissné Papp Gyöngyi, Szabóné Debreczeni Ildikó,
Sebestyénné Balogh Erzsébet, Finta Zoltán, Rózsásné Kalmár
Tímea, Nagy Ibolya, Magos Vilmos.

Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola: Németh Zsombor,
Kuzmics Nikolasz, Nagy Levente, Ábrahám Bence, Busi Olívia,
Lénárt Gabriella, Pető Péter Mihály.
Felkészítő tanáraik: Pagonyiné Mikes Irén, Madarasi Magdolna,
Pozsonyiné Vad Ilona, Urbán Marianna.

Országos iskolai tanulmányi, sport és egyéb versenyen kiemelkedő
eredményt elérő tanulók és felkészítő tanáraik:

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda:
Kereszti Bulcsú Lél, Lovas Anna Zsófia, Rózsás Lili, Szabó
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Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája: Rácz Emília Evelin,
Lisznyai Tímea, Pomázi Nikolett, Kalmár Lóránt, Kelemen Tibor,
Zádori Imre Szabolcs, Bosnyák Vendel.
Felkészítő tanáraik: Csáki Csilla, Benczéné Szabó Gabriella, Kiss
Zoltán.

TÚRKEVE

2019. JANUÁR

Ünnep

Országos művészeti versenyeken kiemelkedő eredményt elérő
tanulók és felkészítő tanáraik:

TVSE Kick Boksz Szakosztály: Földesi Szabolcs, Tóth Károly,
Ádám Sándor. Edzők: Hajós Sándor, Bíró László.
Dalma Dance Club Sportegyesület - Mazsorett és Modern-tánc:
Papp Edina, Ratkai Réka, Marjai Bianka, Barna Fanni, Dobozy
Doroti, Miklavitz Tünde.
Felkészítő tanár, edző: Csatári Franciska.

TVSE Judo Szakosztály: Fekete Viktória, Ferencz Janka, Horváth
Orsolya, Punyi Panni, Rékasi Viktória. Edző: Ozsváth Attila.

Kisújszállási Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola -ének,
hangszeres zene: Simon Éva. Felkészítő tanár: Janó Valéria.
Kiemelkedő országos, nemzetközi sporteredményeket elérő
sportolók és edzőik:

TVSE Autocross Szakosztály: Ábrahám Károly, Ifj. Ábrahám
Károly.

Kaszap Nagy István Református DSE Torna Szakosztály: Csíki
Zsófia, Lukácsi Tímea, Kereszti Villő Mikolt, Szabó Rebeka.
Szakedző: Nagy Ibolya.

Petőfi DSE: Balázs Gábor, Boldog Balázs, Bordács Bence,
Fazekas Tibor, Hollósi Róbert, Kádár György, Kalmár Adrián,
Kelemen Gergő, Koós Ádám, Koós Róbert, Molnár Levente,
Nagy Tibor, Ratkai Róbert, Szeremi István.
Edzők: Urbán Marianna, Tímár Lilla.

TVSE Lovas Szakosztály: Magyar Magdolna, Gyarmati Zsófia,
Gyarmati Zsóka Magdolna, Szilágyi Jázmin Kira, Ábrahám
Zsófia. Edzők: Gyarmatiné Laskai Anikó, Süveges Gergő.

Tiszaföldvári Wing Chun Harcművészeti Sport Egyesület - KungFu sportág: Ifj. Szilágyi István. Edző: Sifu Sávai Péter.
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Szeretet Ünnepén az Idősek Otthonában

Túrkeve Küzdősport Egyesület: Engelhardt Bianka, Lucza Dávid,
Gaál Róbert, Bíró Péter, Bóka Zdenkó, Rácz Milán, Grenitzer
Zsolt. Edzők: Kiss Kálmán, Juhász József.

Díjlovaglás: Szokolai Zsófia. Edző: Szabó Katalin.

Galambtenyésztés: Balázs János.

Horgászat: Gaál Tibor, Nagy Zoltán, Szilágyi Gergő, Bacskai
István.
Gratulálunk mindenkinek és hasonló szép sikereket, elismeréseket,
eredményeket kívánunk a 2019-es esztendőre is!
Túrkeve Város Önkormányzata
Fotókat készítette: Gyarmatiné Forgács Éva
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Intézményünkben az Idősek Otthonában a bentlakóink, és Idősek
Klubja tagjaink mindennapi életét a gondos ápolás és gondozás
mellett színes programokkal, és érdekes rendezvényekkel
igyekszünk szebbé jobbá tenni. A megtervezett program szerinti,
jól szervezett rendezvények, és foglalkozások kizökkentik az
időseket a mindennapi gondokból, szürke hétköznapokból
és az olykor adódó betegségekből. A nagyszámú program és
rendezvény fénypontja mindnyájunk számára a legfontosabb
ünnep, a szeretet ünnepe a Karácsony, valamint az azt megelőző
adventi készülődés és ünnepvárás.
Többen talán azt gondolják, hogy biztosan rossz érzés lehet a
családtagoktól távol megélni az ünnepeket az idősek otthonában.
Viszont ez nem így van, a sokéves tapasztalatunk az, hogy
a karácsony az idősotthonunk lakóinak is lehet örömteli,
szeretetteljes élmény. Eleve minden évben vannak, akik az
ünnepek idejére hazautaznak családtagjaikhoz, vagy éppenséggel
a hozzátartozók látogatják meg őket. Emellett az otthonunkban
is kialakulnak szoros barátságok, mély kötelékek, valamint
az intézmény dolgozói is a szeretetet sugározva törődnek az
idősekkel, és így minden adott az ünnepek nyugodt és meghitt
átéléséhez.
Lakóink és az Idősek Klubja tagjainak életében már december
elején megkezdődik az ünnepi készülődés. Az idősek segítenek
az adventi koszorúk elkészítésében, a mézeskalácssütésben,
izgalommal készülnek a karácsonyi műsorra, karácsonyfadíszeket
készítenek, és ajándékokat készítenek azoknak a gyerekeknek,
akik minden karácsonykor ellátogatnak intézményünkbe. Az
idősek segítenek a karácsonyi hangulat megteremtésében is,
színes égőkkel díszítik az ablakokat, és segítenek karácsonyi
díszekbe öltöztetni a társalgót és az ebédlőt, a szobákat.
Lélekben is készülünk persze az ünnepekre, a decemberi
programjaink nagy része a karácsony körül forog: beszélgetünk
a különféle hagyományokról és népszokásokról, ünnepi
témájú filmeket vetítünk, történeteket olvasunk, mesélünk
egymásnak, a vallásukat gyakorló lakóink pedig részt vehetnek
az istentiszteleteken is. Egyszóval az évvégéhez közeledve a
lakók és a klubtagok, valamint a dolgozók mindennapjait a
szeretet hatja át. A 2018-as évben is megrendeztük a karácsonyi
ünnepségünket, ahol a régi hagyományainkhoz híven az Egressy
Béni Zeneiskola növendékei nagyon szép karácsonyi koncerttel
örvendeztették meg Lakóinkat, napköziseinket. Megtisztelték
jelenlétükkel a rendezvényünket a meghívott vendégeink is, Vida
Tamás Polgármester Úr, és a társszervezeteink képviselői, akikkel
évtizedek óta jó kapcsolatot ápolunk.
Az Idősek Otthona személyre szóló, praktikus ajándékkal lepte
meg a lakókat és az Idősek Klubja tagjait. Ez az ajándék ráadás
volt, hiszen az intézményben folyó felújítások (nyílászárók cseréje,
konyha felújítás, szobák felújítása és bútorok beszerzése. stb) és
a nagyszabású fejlesztések is az intézményben élők és bejárók
életkörülményeit javítják, a boldog idős napokat teszik szebbé és
jobbá. Idén sem maradhatott el Kovács Judith adománygyűjtésből
származó személyes ajándéka sem, valamint a lakóink ünnepi
verscsokra sem, az intézményvezetői és polgármesteri köszöntők
mellett.
Köszönet a támogatóknak, az intézmény dolgozóinak és Túrkeve
Város Önkormányzatának, mint legfőbb támogatónknak, a műsort
adó Zeneiskola fellépő gyermekeinek és pedagógusainak, akik a
meghitt ünnepléshez hozzájárultak.
Szabó Attila

TÚRKEVE

2019. JANUÁR

Kultúra

A „Kunok hazája”- filmbemutató
kunhegyesi fafaragó, Luka Lajos túrkevei kerti bútor készítő,
Sárándi István kovács), túrkevei és kunmadarasi hímzők,
kisújszállási és túrkevei néptáncosok és lovas hagyományőrzők.
Mintegy másfélszázan szerepeltek, közreműködtek e film
készítésében. Túrkevéről a következők szerepelnek a filmben:
Fias Gáborné, Fias Tamás, Kovács Lajosné, Kovács Sándor,
Kurgyis Katalin, Luka Lajos, Egres Kiss Lajos Néptánccsoport,
Túrkevei Népi díszítőművészeti Kör.

Ünnepélyes filmbemutató volt a Korda Sándor
Filmszínházban
2018 december 15-én ünnepélyes keretek között került sor
a „Kunok hazája” című film bemutatására a Korda Sándor
Filmszínházban. A filmvetítés előtt túrkevei együttesek adtak
ízelítőt kulturális értékeinkből. A Chorda Kórus ez alkalommal
először adta elő a Kun miatyánk Kobzos Kiss Tamás által
megzenésített változatát, majd pásztor dallal vezetett puszta
embereinek világába Kun Zsuzsa irányításával. Ezután Egres
Kiss Lajos életével ismerkedhettek meg a jelenlevők Könnyű
Ákos előadásában. A híres táncos mai követői a kevi verbunkkal
emlékeztek a kunok régi katonaállítási kötelezettségére, melyet
1995 óta táncolnak Szegő Hédi koreográfiájával. A kulturális
részt a Túrkevei Református Egyházközség Énekkara Dékány
Dóra vezényletével a közelgő ünnep alkalmából karácsonyi
dallal zárta. Nem hagyhatom ki, hogy a konferálást ezúttal
Nánási Anikó a Kossuth Rádió riportere és szerkesztője vezette
bravúros gyakorlattal, aki ebben a minőségében először lépett
fel szülővárosában. A filmet és az alkotót, Karácsony Sándor
filmrendezőt Örsi Julianna ajánlotta a nézők figyelmébe.
Három éves kitartó munka után elkészült és bemutatták a
„Kunok hazája” című ismeretterjesztő dokumentumfilmet,
amelyet Karácsony Sándor rendezett és fényképezett. A film
kezdeményezője, dr. Fazekas Sándor mezőgazdasági miniszter
volt. A film tudományos igénnyel készült, amit az is igazol, hogy
neves szakértők (dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő,
dr. Pálóczi András régész, dr. Örsi Julianna társadalomkutató,
dr. Tóth Albert biológus) adtak javaslatokat, véleményezték a
készülő munkát. A szakmai segítők között ott találjuk dr. Bartha
Júlia és dr. Bathó Edit néprajzosokat, a térségben működő civil
szervezeti vezetőket, múzeumi, és tájvédelmi szakembereket a
Hortobágyi, a Kiskunsági és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkokból,
az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkból. A Magyar Nemzeti
Múzeum, a szolnoki Damjanich János Múzeum, a karcagi
Györffy István Nagykun Múzeum, a kiskunfélegyházi Kiskun
Múzeum, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Magyar Nemzeti
Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár műtárgyainak
felhasználásával, a jászkunsági kutatók ismereteikkel, írásaikkal,
digitális archívumukkal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tudományos Egyesület könyveivel járultak hozzá a tudományos
ismeretek közvetítéséhez. A szövegkönyvet Novobáczky Sándor
írta.
A szereplők hosszú sorát a Kunságban élők adják, a történelmi
jeleneteket Aigul Kazhenova (kazah), Benkő Bence, Szelle
Alexander, az Iloncsuk Szabadcsapat és a Pusztai Róka Nomád
Hagyományőrző Egyesület tagjai játszották. A narrátor Csernák
János színművész volt, a krónikaírót Szőke Pál, a békéscsabai
Jókai Színház művésze alakította. Györfi Sándor Kossuth-díjas
szobrászművészt — aki a „kunszobrok” alkotója — ezúttal
is egy újabb alkotása közben láthatjuk. A szereplők között
vannak földművesek, pásztorok, mesteremberek (pl. Czupp Pál

A rendező mesterien bánt mind a fényképezőgéppel, mind
kamerájával. Különösen erős a film témájának természetrajzi
megközelítése: a gyér növényzetű homokbuckák a Kiskunságon,
a kunhalmokkal tarkított nagykunsági mező, a tikkadó hőségben
repedező szikes föld, a halban gazdag tó — az Alföld megannyi
értékét és szépségét tárja elénk. Aki eddig egyhangú síkságnak
látta a tájat, most rácsodálkozik annak szépségére, gazdagságára.
A kövér birkanyájak, a nyargaló kecses lovak, a szürkegulya
látványa is igazolja a természet bőségét, amelyet az itt élő ember
mindig kihasznált. Miközben többszázéves templom falai között
középkori freskókon (Kakaslomnic) jelennek meg a nomád
kun harcosok, kései utódai büszkén ülik meg lovaikat a 21.
században. Az agg krónikaíró pedig lúdtollal vési pergamenre az
ócsai református templom 800 éves falai között a kunok különös
történetét. Mondanivalója: A 13. században betelepülő kunok
hazát kerestek és találtak a Kárpát medencében. Önállóságot
kértek és kaptak a magyar királyoktól, de ezért áldozatot,
mindenkori katonáskodást is vállaltak a magyar hazáért. Ezen
különös jogállapotra, az önállóságra, szabadságra mindenkor
nagyon ügyeltek. Az asszimilálódó kunfalvak, nemzetségek
fogyatkozó népe, amikor veszélybe került a kiváltsága —
képes volt összefogni és kitartó küzdelem árán, anyagi terhet is
vállalva —, 1745-ben visszaváltotta a kiváltságát. A redempció
történelmi jelentősége éppen abban van, hogy a helyi közösségek
demokratikus intézményrendszerének a Jászkun Hármas
Kerületnek a létrejöttével megnyitotta a polgári fejlődés útját. Ezt
a külön-utat járták a jászkunok 1876-ig. A jogi keretbe ágyazott,
területhez kötődő kiváltság sajátos öntudatot alakított ki a
Kunságban élőkben. Így a „mi-tudat” a keleti nomád hagyományelemek mellett redemptus öntudattal is bővült. Mindezt jól mutatják
a film pillanatképei az itt tevékenykedő hagyományőrzőkről. A
kiskunsági, nagykunsági és a Bácskába kitelepült kun utódok, a
film szereplői ma, a 21. században is büszkén vallják magukat
kunnak. Ezt a szellemi örökséget hűségesen ápolják és adják
tovább utódaiknak. „Kunok maradunk a XXI. században is” —
vallják meggyőződéssel a film alcímében is.
A film készítői és szereplői, közreműködői pedig ezzel
az ismeretterjesztő dokumentum filmmel a nemzeti-tudat
gazdagításához, erősítéséhez járulnak hozzá.
A karcagi októberi filmbemutatót a újabb nagykunsági
(kunmadarasi, kunhegyesi, kisújszállási, szolnoki és túrkevei)
vetítések követték 2018-ban. Ebben az évben a kiskunsági
és bácskai településeken továbbiak követik. Az általános és
középiskolákban beépítik a helyi tantervekbe (történelem,
földrajz, honismeret órák tananyagába). Remélhetőleg a
továbbiakban valamelyik televízió is műsorára tűzi, hogy
ország-világ láthassa és mintául szolgálhasson a hazaszeretetre
nevelésben más közösségeknek is. A teltházas rendezvényen sok
fiatal arcot láthattunk. Bízunk benne, hogy őket is megérintette,
közelebb hozta saját múltunk, értékeink megismeréséhez és
továbbörökítéséhez.
E filmre, a készülő DVD-re és egy készülő kiállításra, valamint
albumra is felhívom a figyelmet.
Dr. habil. Örsi Julianna
a film szakértője
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Emlékezetes pillanatok a Kevi Érdeklődők Klubjában 2018

A fotón: Nagyné Bedő Ildikó és Molnálné Vida Anna

Az elmúlt 8 évhez hasonlóan 2018-ban is sok különös
élményben, témában és nagyszerű előadókkal való találkozásban
volt részünk! Az év végén, amikor felidézi az ember az elmúlt
hónapokat, örömmel és szebbnél szebb emlékkel telik meg a szíve!
És még egy különös érzéssel: milyen szerencsések mindazok, akik
részesei lehettek a havonta megvalósuló csodáknak. Előadóink
a korábbi hagyományainkhoz híven közelről, távolról érkeztek
hozzánk, valamint a KÉK tagok maguk is előadókká válnak
időnként.
Januárban Kabai László festő- és fotóművész, dokumentumfilmes,
képzőművész tanár volt a vendégünk, aki a Magyar Speciális
Független Filmszemlén 2017 októberében a legjobb
dokumentumfilm díjat elnyert Marad a remény és a 2011-ben
a rajz-vizuális kommunikációs diplomamunkaként elkészített
Naprúl napra, holnapról holnapra szociográfiai riport és
dokumentumfilmjét hozta magával. Mindkét alkotás művészi
szemmel, finomsággal és érzékenységgel mutatja meg a Kabai
László által megörökített idős emberek életét.
Nagyon sokat tud adni a látott filmhez az elkészítésről szóló
személyes beszámoló! A filmkészítés folyamatának, az
egyszemélyes stáb élményeinek, nehézségeinek lehettünk
beavatott hallgatói a dokumentumfilmek megnézése után.
Februárban Molnárné Vida Anna számolt be a tartalmas 2017.
őszi erdélyi kirándulásáról a tőle megszokott vidám, egyéni
hangvétellel. Annának szinte mindenütt vannak nagyon jó
ismerősei, akik az átlagnál is színesebbé, kedvesebbé tesznek
egy-egy kirándulást. Annával külön élmény együtt kirándulni
és hallgatni úti beszámolóit! Ő nemcsak tartalommal, hanem
hatalmas szívvel, szeretettel is gazdagítja az útitársait!
Márciusban egykori - nem is annyira régi - túrkevei diák, Kállai
Erzsébet (Kállai Böbi) volt a vendégünk, aki az éneklésre tette fel
az életét. Szíjártóné Kun Zsuzsa tanárnőnél kezdett énekelni, majd
Szolnokon és Szegeden is ez irányban folytatta tanulmányait.
Többször fellépett az Ifjú Tehetségek Társulata produkcióiban
Túrkevén, valamint magánénekesként is szórakoztatta a
közönséget. Nem olyan régen Pitti Katalin operaénekessel együtt
adott koncertet a túrkevei Református templomban. Az országban
és országhatáron kívül is több kórus tagjaként léphetett színpadra.
Útkereső élményeit, tapasztalatait osztotta meg velünk.
Áprilisban kötetlen beszélgetés keretében terveztük meg a júniusi
budapesti és az októberi nyíregyházi kirándulásunkat. A fenti
tények is bizonyítják, hogy nem csak hozzánk jönnek a KÉK-be
vendégek, hanem mi magunk is szeretünk kimozdulni Túrkevéről
és érdeklődni, hogy mit láthatunk, tapasztalhatunk máshol.
Májusban Peller Károly színművész, a Budapesti Operett Színház
kiváló vezető operett- énekes-színésze volt a vendégünk. Magával
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ragadó vidám személyisége, szerénysége és szakmai alázata
nagyon kellemessé tette az együtt töltött időt. Találkozásunkkor
megtudhattuk róla azt is, hogy ő nem „csak” egy énekes-színész,
hanem egy rendkívül tudatos fiatalember, aki folyamatosan
bővíti a színházzal kapcsolatos tudását különböző tanulmányok
elvégzésével egyre magasabb szinten. Külföldön és belföldön
a Hungarikummá választott operett műfaj jeles képviselője,
valamint leendő énekes-színészek tanára is.
Júniusban a Városi Könyvtárral közösen szervezett Fejes László
író könyvbemutatóján vettünk részt. Jeles példáját láthattuk
annak, hogy egy beteg ember akarattal mire képes…
A nyári szünetünk után ősszel a Koszna házaspár kápráztatott
el bennünket a nagyon érdekes, rendkívül precíz, már-már
tudományos pontosságú helytörténeti előadásaikkal.
Szeptemberben Kosznáné Bodnár Anikó mutatta be korhű
dokumentumok kíséretében a túrkevei mozik történetét. Hihetetlen
volt sokunk számára, mások pedig nosztalgiáztak, hogy micsoda
élet volt a Ligetben már a múlt század első felétől! A hely a város
kulturális központja volt évtizedeken keresztül. Hála és köszönet
Kosznáné Bodnár Anikónak, hogy az általa több helytörténeti
téma közül ismét részesei lehettünk egy nagyon érdekesnek!
Októberben a férj, Koszna Artúr tárta elénk nagyon izgalmas,
értékes képeslap gyűjteményét. Korábban már hallhattunk
tőle a bélyegek történetéről, most pedig a régebbi időben igen
nagy szerepet játszó képeslapok izgalmas világába kalauzolt el
bennünket. Külön dicsérendő és köszönet azért a hihetetlen nagy
munkáért, amellyel digitalizálták a két őszi témát, és kivetítőn
csodálhattuk az érdekes, néha meghökkentő képekkel ellátott
üdvözlő lapokat.
Novemberben dupláztunk! A hónap közepén Görög Ibolya
országosan ismert protokoll- szakértő látogatott el hozzánk.
Magával ragadó humoros stílusában hallgattuk meg véleményét,
tapasztalatait a protokoll témakörben. Elárulta azt is, hogy
sokszor hívják középiskolákba, cégekhez, sőt magán emberek is,
hogy mondja el véleményét a helyes viselkedésről.
1 héttel később a Túrkevén jól ismert - hiszen innen indult fotós
útjára érettségi után - Baán Katalin fotóművész volt a vendégünk.
Rendhagyó módon, most nem kiállítás megnyitója volt, hanem egy
könyvbemutatóval egybekötött beszélgetés. A Képi gondolatok a
Zsoltárok könyvéből című kiállítás sorozata olyan sikeres volt,
hogy úgy gondolta, könyv formájában is meg kell örökíteni a
zsoltárrészletekhez kapcsolódó alkotásokat. Egy alkotói munka
újabb dimenzióba lépésének lehettünk fül- és szemtanúi. A
képek már-már festői pontosságúak, összművészeti alkotások,
ahol a cím és a szöveg hozzáad, újabb jelentéssel gazdagítja a
montázstechnikával készített remekműveket.
Decemberben, az évzáró találkozónkon maradtunk a művészet
mezsgyéjén. Maria Teresa Uribe Reddemann, chilei származású
operaénekesnő járt nálunk, aki több évtizedig a Magyar Állami
Operaház sikeres szoprán szólistája volt. Ezen kívül énekelt
a világ nagyon sok operaházában, valamint tanított több
országban. Ez év nyarán egy Nemzetközi zenei kurzust szervezett
Túrkevére, amelynek 1 hétig estéről estére részesei lehettünk.
Ott megismerhettük tanári munkájának eredményességét, a
decemberi találkozón pedig a MŰVÉSZ ember életébe kaphattunk
bepillantást.
Írhatnék még a szenzációs kirándulásokról, a VIP
idegenvezetésekről, a városi programokon való részvételekről, az
egymás iránti tiszteletről és szeretetről... Nem szeretném azonban
tovább rabolni a kedves olvasó türelmét! Ha szeretne személyesen
is részese lenni a programjainknak, szeretettel várunk minden
érdeklődőt a Városi Könyvtárba a találkozóinkra.
Üdvözlettel a Kevi Érdeklődők Klubja nevében:
Nagyné Bedő Ildikó
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Oktatáspolitika helyi tanácsadással

A fotón: Magos Vilmos és Pokorni Zoltán volt oktatásügyi miniszter

Magos Vilmossal, városunk alpolgármesterével azon apropóból
készítettünk interjút, hogy a Karcagi Tankerületi Központ 2018
novemberében megalakult Tankerületi Tanácsának tagjává
választották.
EGy: Pontosan mi a tanács feladata?
Magos Vilmos: A Tanács, a Tankerületi Központ köznevelési
közfeladatainak
hatékonyabb
ellátását,
a köznevelési
intézmények tekintetében hozott fenntartói döntések széles körű
megalapozását segítő tanácsadó testület. Mind köznevelési, mind
infrastrukturális, pályázati, beruházási téren tevékenykedik a
tanács.
EGy: Hogyan kerültél a tanácsba?
Magos Vilmos: Öt szervezet delegálhatott küldöttet, köztük a
Kisvárosok Szövetsége, aki engem kért föl, hogy képviseljem
őket a tanácsban.
EGy: Miért pont rád esett a választás?
Magos Vilmos: Ez már azért kicsit hosszabb történet. Ez egy
oktatáspolitikai feladat. 1997 óta folyamatosan tanítok. Azt

mondhatom, hogy ismerem lassacskán a közoktatást nem csak
papíron, annak minden előnyével és nehézségével együtt. Több
ezer gyermeket tanítottam az évek során, van olyan volt diákom,
akinek már a gyermekét is. Három iskolában dolgoztam eddig.
Ebből az első kettő állami fenntartású, a jelenlegi iskolám a Kaszap
Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, pedig mint a
neve is sugallja, a Református Egyház fenntartásában áll. Tehát
van összehasonlítási alapom is, hogy fenntartási oldaltól függően
milyen különbségek vannak. Közéleti, vagy köznyelven politikai
feladatvállalásom 2001-re vezethető vissza, ahol az oktatáspolitika
is szerephez jutott. 2006-2010 között a Jász-Nagykun Szolnok
Megyei Önkormányzat Oktatási Bizottságának szakértő tagja
voltam, tehát a fenntartói oldalt is sikerült megismernem a
négy év során. Ebből az időből datálódik ismeretségünk Sági
István Karcagi Tankerületi Központ igazgatójával, aki szintén
a bizottság tagja volt, s akivel azóta is jó szakmai kapcsolatban
állunk. Kiváló szakember és jelenleg ő a tankerületi tanács elnöke
is. Tehát a régi munkakapcsolat miatt is szerencsés a konstelláció.
Mindezek mellett, mint alpolgármester tisztában vagyok vele,
hogy a tankerület irányába is vannak az oktatási intézményeknek
elvárásai, melyekre feladatkörömből kifolyólag viszonylag jól
rálátok. Ezek összessége volt, amiért érkezett a felkérés.
EGy: Hogyan fogadtad, hogy megkerestek a pozíció betöltésére?
Magos Vilmos: Nagyon megtisztelő volt a bizalom irányomba,
de igazából nem elmélkedtem hosszan. Feladatként tekintek rá,
amit legjobb tudásom szerint el kell végezni.
EGy: Ha már megtalált a feladat, ahogy fogalmaztál, Túrkeve
szempontjából milyen jelentősége van?
Magos Vilmos: Török Róbert igazgató úrral lévő jó kapcsolat
garantálja, hogy szakmai és beruházási kérdésekben is tudunk
hatékonyan egyeztetni. Fontos, hogy a jelölő szervezet, - a
Kisvárosok Szövetsége - érdekeit kell elsősorban képviselnem,
de a szívem mindig tudja honnan jövök és hová térek haza.

Szépkorúak Köszöntése

Túrkeve Város Önkormányzata emléklappal fejezte ki tiszteltét
városunk lakóinak, akik megélték a szépkort.
Jó egészséget és további boldog életet kívánunk Márki
Kálmánnak, Finta Sándornénak és Nagy Miklósnénak.
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Hírek a Petőfi iskolából
Matematika versenyeredmények
Felkészítő tanár: Kovácsné Szécsi Mária
3. évfolyam: 2. helyezett: Tóth István. Felkészítő tanár: Finta
Ferencné
5. évfolyam: 1. helyezett: Debreczeni Roland, 4. Erdei Farkas
Gyula. Felkészítő tanár: Ferenczi Mária
6. évfolyam: 4. helyezett: Ábrahám Bence. Felkészítő tanár:
Pozsonyiné Vad Ilona
7. évfolyam: 1. helyezett: Ábrahám Réka, 5. Kovács Adél.
Felkészítő tanár: Törökné Semegi Éva

Iskolánkban nagy hagyományai vannak a matematika oktatásának,
amihez szorosan hozzátartoznak azok az alkalmak is, amikor
nem a megszokott keretek között, hanem versenyhelyzetekben is
megmutathatják sokrétű tudásukat a diákjaink.
Az elmúlt hetekben több megyei matematikaversenyen vettek
részt tanulóink. A kitartó felkészülés szép eredményeket hozott,
mostani összeállításunk első részében ezt szeretnénk bemutatni.
Bolyai csapatverseny – megyei döntő
5. évfolyam: 8. hely/57 - Tagok: Debreczeni Roland, Erdei Farkas
Gyula, Lénárt Gabriella, Pető Péter. Felkészítő tanár: Ferenczi
Mária
6. évfolyam: 18. hely/54 - Tagok: Ábrahám Bence, Barna Fanni,
Dobis Attila, Fábián Sándor. Felkészítő tanár: Pozsonyiné Vad
Ilona
7. évfolyam: 18. hely/42 - Tagok: Ábrahám Réka, Koós Róbert,
Kovács Adél, Papp Edina. Felkészítő tanár: Törökné Semegi Éva

20 iskola 400 tanulója vett részt az Ószőlőn megrendezett
Megyei Matematikaversenyen, ahol minden évfolyamon több
versenyzőnk is megküzdött a helyezésekért, hiszen egy-egy
évfolyamon 50-80 tanuló indult.
Az idei eredményeink:
3. évfolyam: 1. helyezés: Sallai Anna Katalin, 14. Tóth István, 32.
Fábián Nándor. Felkészítő: Finta Ferencné
4. évfolyam: 14. Csortos Zoltán, 38. Tóth Maxim József, 40.
Papp Ádám. Felkészítő: Szabó Ildikó
5. évfolyam: 8. Lénárt Gabriella, 12. Gaál Tibor, 45. Szemes
Ágota, 57. Pető Mihály Péter, 60. Kiss Mirtill Terézia. Felkészítő:
Ferenczi Mária
6. évfolyam: 2. Ábrahám Bence, 12. Fábián Sándor, 32. Fábián
Nándor. Felkészítő: Pozsonyiné Vad Ilona
7. évfolyam: 1. Ábrahám Réka, 8. Papp Edina, 18. Kovács Adél,
20. Koós Róbert, 23. Fazekas Tibor. Felkészítő: Törökné Semegi
Éva

Németh József Emlékverseny – megyei verseny
Ezen a versenyen az iskolák közötti eredményeket is értékelik.
Az idén a mi iskolánk volt a legeredményesebb, így a jövő évi
8. évfolyam: 19. Dobozy Ádám, 24. Szabó Péter, 35. Papp Balázs.
küzdelmekig az emlékverseny vándorkupáját is elhoztuk, immár
Felkészítő: Bedőné Homoki Márta
második alkalommal!
2. évfolyam: 1. helyezett: Nagy Botond Imre, 6. Magyar Zoltán.
Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

Karácsonyvárás időszaka a Petőfiben

A 4. a osztályosaink osztályfőnökük, Soós Lajosné és a szülők
biztatására és támogatásával, a tavalyi évhez hasonlóan, a 2018as évben is pályáztak a Coop Mikulás nyereményjátékra.
A zsűri ismételten a legjobbak között értékelte a sok-sok Coop
logóból elkészített 12 db karácsonyfadíszt. Így az egész osztály
meghívást kapott a helyi Coop Áruházba. A december 6-án
megtartott vidám találkozón személyesen ott volt a Mikulás is, aki
az osztály minden tanulóját egy-egy hátizsákkal és társasjátékkal
ajándékozta meg.
A gyerekek alkalomhoz illő dallal és nagy boldogsággal köszönték
meg az ajándékokat!
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Iskolánk negyedik osztályos tanulói – Mikulás napja alkalmából,
december elején műsorral kedveskedtek városunk óvodásainak:
idén a Két Mikulás című jelenetet adták elő. Ebben, amint a
címe is tükrözi, két Mikulás érkezett az állatóvodába, ahol a
huncut rókával kellett megküzdenie az ,,igazi” Mikulásnak, aki
természetesen győzedelmeskedett. Énekszóval és fütty kísérettel
színesítették az előadásukat. Ezután következett a meglepetés
ajándék, egy kis fenyődísz, amelyet a két osztály saját kezűleg
készített el, és természetesen az elmaradhatatlan szaloncukor zárta
a sort. Bízunk benne, hogy sikerült tovább fokozni az óvodákban
kialakult ünnepi hangulatot. Műsorunk kapcsolódott a Kukucska
programhoz.
A jelenet színpadra állításában Soós Lajosné és Ráczné Göblyös
Ilona segítette a gyerekeket.
Minden Kedves Olvasónak Boldog Új Esztendőt kíván a Petőfi
Sándor Általános Iskola közössége.
Összeállította: Retterné Gyenes Erika
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Ványais hírek
December az ünnep jegyében
December 1-jén a végzősök ünnepével, a szalagavató bállal indult
a hónap. Mint mindig, így ebben az évben is hosszas készülődés,
jó hangulatú táncpróbák előzték meg a rendezvényt. Annyiban
azonban rendhagyó volt az idei nyitótánc, hogy a klasszikus
keringőt Metallica Nothing else matters című dalára hangolva
adták elő. Bármilyen szokatlan is a két műfaj egymás mellett,
sikerült egyedülálló összhangot teremteni közöttük. A látványos
és különleges koreográfiát Sallai Krisztina tanította be. Immár
hagyomány, hogy az est közepén a végzősök osztálytáncokkal
színesítik a rendezvényt. A 12.A osztály a modern házibulik Just
Dance zenés-táncos videójátékával színesítette az estét, a 12.B/D
osztály pedig egy retró házibuli hangulatát megidézve röpített
vissza bennünket a nyolcvanas évek diszkóvilágába. Felkészítő
tanáraik: Sallai Krisztina és Kézsmárki János tánctanárok.

a karácsonyi sütögetés és adventi koszorúk készítése adja, ebben
az évben mindez kiegészült egy a diákok és tanárok által közösen
előadott műsorral. A műsort Patkósné Mile Irén tanárnő állította
össze.
A december a kollégista ványaisok számára is tartogatott
meglepetést: Xbox játékot kaptak ajándékba. Köszönjük a
felajánlónak!
Az ünneplés mellett az év végén is sikeres sporteredményekről
is beszámolhatunk. December 10-én hétfőn került megrendezésre
Tiszafüreden a Centrum Futsal körzeti bajnoksága, ahol iskolánk
tanulói második helyezést értek el.
Felkészítő tanáruk Vincze Mihály tanár úr.
Tiszafüred – Ványai 1-8
Mezőtúr – Ványai 0-10
Karcag Varró – Ványai 2-2 (2-1)

A decemberi események között elmaradhatatlan a karácsonyi
készülődés jegyében megrendezett programunk, melynek alapját

Benczéné Szabó Gabriella

Hírek a Refiből
2018. december 11-én a Református Iskola első osztályosainak
olvasás órán végzett munkájába nyerhettek bepillantást az
érdeklődő óvónők. Nagy örömmel állapították meg, hogy volt
óvodásaik igen eredményesen beilleszkedtek az iskolában és
szépen haladnak az olvasás tudományában is. Az együtt töltött
percek bizonyították, hogy az elsősök továbbra is nagyon
érdeklődőek, szeretnek iskolába járni s magatartásukra is
mindannyian büszkék lehetünk.
Köszönet az óvónőknek az eddig végzett munkájukért és Lovas
Zsuzsa tanító néninek a remek nevelésért, oktatásért. Szeretettel
várjuk majd a nyílt óráinkra is a látogatókat.
Köszönettel:
a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
alsós munkaközössége

Nyolcadikosaink a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei
fordulójáról 6. helyezéssel tértek haza. A versenyen 25 csapat
mérte össze tudását, s a lányok Sebestyénné Balogh Erzsébet
tanárnő felkészítésével remek eredményt értek el. Gratulálunk!

Németh József Matematika
Emlékversenyen
jártunk!
Eredményeink:
Szentmihályi Sára 5. hely, Pálinkás Izabella 6. hely, Kereszti
Villő Mikolt 2. hely,
Nagy Gréta 5. hely, Szabó Levente 4. hely, Kereszti Édua Sarolt
2. hely.
Az iskola 3. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményekhez!
Felkészítő tanár: Rózsásné Kalmár Tímea.
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Fedezd fel a tehetséged!

2017 októberében egy műhelyfoglalkozás keretében
ismerkedhettem meg a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek
Szövetsége)
közreműködésével
létrehozott
CsibÉSZtúra internetes oldal által kínált lehetőségekkel. A
szervezet egy felhívást jelentetett meg, melyre 2018 márciusában
jelentkeztem. A felhívásnak megfelelően a CsibÉSZtúra oldalon
mentorként létrehoztam egy csoportot, amelybe 15 diákom
tartozott az akkori 7. osztályból. A diákoknak több alkalommal
CsibÉSZmércéket állítottam össze, amiket a megadott határidőkön
belül a csoport tagja el is végeztek. A gyerekek szívesen
oldották meg a feladatokat. Először még csak ismerkedtek a
feladványokkal, gyakorlás után már nagyobb sikerrel oldották
meg a csibészmércéket.
A CsibÉSZtúra feladatai lehetőséget nyújtanak, hogy a diákok
a számítógép mellett hasznosan töltsék az idejüket, logikai
feladatokat oldjanak meg, versenyekre készüljenek úgy, hogy
észre sem veszik, hogy tanulnak. Nagyon fontos, hogy a fejlődés
nyomon követhető. Különböző fejlesztési célokkal (számolási
sebesség, figyelmi váltás, téri-vizuális emlékezet, mennyiségi
becslés, tervezés stb.) készültek ezek a feladványok, amiket
játékos formában oldhatnak meg a gyerekek.
A diákok eredményei miatt 2018 őszén meghívást kaptunk a
„Fedezd fel a tehetséged!” diákrendezvényre, amelyet Budapesten

az ELTE Természettudományi Karán, a Gömb aulában rendeztek
meg.
A nap folyamán a fantasztikus hangulatú csoportos játék előtt,
illetve után több standot is meglátogattak a gyerekek:
-robotokat irányítottak,
-játszottak digitális konzolon, ahol több érdekességet tudhattak
meg a modern agrárium világából,
-látványos természettudományos kísérleteket végeztek,
-a Társas-sarokban ismerkedtek meg a legizgalmasabb játékokkal,
-kipróbáltak olyan Agytornákat, amikkel még nem találkoztak.
A délelőtt során találkoztunk Dr. Polonkai Máriával, a program
szakmai vezetőjével, tehetségsegítő szakértővel, Pléh Csaba
pszichológussal, Dr. Balogh Lászlóval, a MATEHETSZ
elnökével; Bajor Péterrel, a MATEHETSZ ügyvezető elnökével.
3 diák: Fias Tamás, Gáva László Máté, Pálinkás Patrícia olyan
jól teljesített, hogy egy-egy táblagéppel gazdagodhatott. Minden
diák egy társasjátékot kapott ajándékba. Tartalmas, izgalmas,
élmény-dús napot tudhatnak maguk mögött a Kaszap Nagy István
Református Általános Iskola 8. évfolyamos „csibészei”.
Köszönjük
a
szervezőknek,
támogatóinknak,
kísérő
pedagógusunknak.
Rózsásné Kalmár Tímea

Kreatív öltögetők - nemkellzacsko.hu

Már régóta foglalkoztatott minket és kerestük a megoldást, hogy
hogyan lehetne csökkenteni a műanyag zacskó használatát, mert
rendkívül szennyezi a természetet. Egyes becslések szerint 500 év
mire lebomlik. Káros hatásáról tudunk, egyre többet foglalkoznak
ezzel a problémával a természetvédők és a média is.
„ Az első és leglogikusabb lépés a műanyag zacskók kizárása
az életünkből. Ezzel máris hatalmas szolgálatot teszünk
gyermekeinknek és unokáinknak, akik sajnos jó eséllyel fognak
gyakorlatilag egy szemétdombon élni, amit úgy nevezünk, hogy
FÖLD! Tegyünk, tegyél te is valamit ez ellen, hiszen annyira pici
energia kell hozzá!”
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Ehhez az országos kezdeményezéshez csatlakozott a Kreatív
Öltögető csoport azzal, hogy varrtunk textilből zacskókat és
szatyrokat. A nemkellzacsko.hu feliratot úgy oldottuk meg, hogy
akiknek tud varrni a gépe betűket ők még a feliratot is elkészítették
a többiek részére. Az ötletet és a felajánlásunkat örömmel fogadták
a műanyagzacskó nagy felhasználó helyen, a zöldségesnél. Ezzel
a munkánkkal kívánunk hozzájárulni műanyagzacskó-mentes
bevásárlásokhoz. Tovább gondjuk és lesz még folytatása is.
Az akciónkról beszámoltunk a közösségi oldalon is ahol nagy
tetszést arattunk.
A kezdeményezésnek az lenne a lényege, hogy aki teheti, az
újrahasznosítás jegyében varrjon magának textil zacskókat,
szatyrokat otthon és bevásárláskor mindig vigye magával. Lehet
készíteni a családtagoknak is ajándékba és baráti körben is
terjeszthető. Már ezzel is csökkentjük a műanyag felhasználást.
Fontos az újrahasznosítás és a környezettudatos élet elfogadása
és alkalmazása.
Nagy Árpádné
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„Merem csinálni, amit szeretek”
formájában van, de próbálom felvinni számítógépre, hátha a két
gyermekemből valamelyik előveszi, hogy na hogy is kell ezt
sütni, és ebben a kis „szakmai naplóban” megtalálja.
Keserű Klaudia: Talán nem csak a gyerekeinek lesz ez segítség.
Van honlapja esetleg?
Lona Mama: Van honlapom, de még csak annyi van fent, hogy
Lona Mama. Csak a honlap van meg, nincs időm a süteményeket
lefotózni, föltenni a honlapra.
Keserű Klaudia: Mikor minek kapcsán döntött úgy Ica néni, hogy
süteményekkel fog foglalkozni és ezt értékesíti is?
Lona Mama: Valójában a szüleim, ha ezt látták volna, hogy engem
ez érdekel, nem a varrás, vagy a bérszámfejtés! Érdekelnek ezek
is, de csak olyan szinten, hogy azzal is tisztában legyél, hogy
ha csinálsz egy vállalkozást, hogyan kell azt elindítani, milyen
papírozást kell készíteni, hogy tisztában legyél a pénzügyi
részével is, hogyan kell kiszámolnod dolgokat, mert hogyha
Gyönyörűen és változatosan felszeletelt házi sütemények csak úgy belevágsz, akkor nem biztos, hogy úgy sikerül, ahogy
tálcákon sorakozva. Linzer tésztanyújtás előtt, sütemény-széle
kellene. Munkahelyem volt, sok helyen dolgoztam és mellette
a szomszédoknak kikészítve. Varázslatos, friss citromillat a sütögettem. Voltak barátok, barátnők, akik megkérdezték, hogy:
műhelyben. A garázs lett kialakítva a házi-sütik műhelyévé. Ebben nem sütnél egy tepsi ezt vagy azt a tésztát? Mikor a párom elhunyt
a konyhában jó szétnézni, felüdülés a léleknek. Vígh Mihályné négy éve, akkor én éjszakai munkát vállaltam, nem a sütéssel
Lona Mamával beszélgettem.
foglalkoztam, árukiadó voltam egy pékségben. Aztán eljöttem és
gondolkodtam, hogy hogyan tovább? A Munkaügyi Központon
Keserű Klaudia: Mi az eredeti foglalkozása Ica néninek, ahonnan
keresztül nyitottam egy vállalkozást, mint pénzügyi tanácsadó,
váltott a sütemény-készítésre?
adminisztratív szolgáltató. Kaptam is egy kis támogatást, így
elindult a vállalkozásom. Kevesellettem a bevételt, valahogy úgy
Lona Mama: Az eredeti foglalkozásom szerint szakasz- éreztem, hogy valamit még csinálni kell mellé. Akkor kiváltottam,
minőségellenőr és pénzügyi-számviteli ügyintéző, illetve TBmint magánszemély a kistermelőit. Van olyan termékem, aminek
ügyintéző vagyok.
az alapanyagát magam termelem meg és magam dolgozom
fel, tehát a saját termékemet közvetlenül értékesítem a vevőim
Keserű Klaudia: Mikor és ki volt az, aki Ica nénit először a tűzhely körében. Van kertem, gyümölcsöket, mindent megtermelek, a
közelébe vonta?
tojást sem kell megvennem, a dió is saját. Kifőzöm a lekvárt, a
tojást magam felhasználom a sütikbe. Ezeket feldolgozom, de
Lona Mama: Legeslegelőször, ez gyerekkoromtól kezdődik, az az
annyit nem eszik meg a család, így a felesleggel kimentem a
igazság, hogy édesanyáméknak volt egy nagyon idős szomszéd piacra. A sütemény-készítést jobban is szeretem csinálni, mint a
nénijük, ez a Gyuricza Lajosné volt és ő fogott oda a tűzhely pénzügyi tanácsadást.
mellé. Én imádtam kiskoromtól kezdve sütni-főzni! 8-10 éves
koromban mi már be voltunk fogva. Négyen vagyunk testvérek és Keserű Klaudia: Ha jól tudom, használhatja a túrkevei lakodalmas
be voltunk fogva, én vagyok a harmadik gyerek, abból is a lány,
perecre a HÍR védjegyet (Hagyományok-Ízek-Régiók) erről
mert három lány és egy fiú van. A szüleim mezőgazdászok voltak, mesélne egy kicsit?
mentek a földekre, valakinek főzni kellett, és hát én voltam az,
aki leginkább imádott sütni-főzni, és ugye ebben nagyon segített
Lona Mama: A perec az úgy kezdődött legalábbis, hogy a túrkevei
a szomszéd néni is, és ő tanított meg engemet leginkább sütni. Tavaszi Vásárra kimentem a pereccel és odajött a polgármester
Főzni édesanyámtól tanultam, de sütni Terike nénitől. Sajnos
úr, és kérdezte, hogy ki csinálja ezt a perecet? Mondtam, hogy én
ő már nem él, elment, de ő tőle tanultam az igazi ízeket, hogy csinálom, és nagyon büszke vagyok rá. Úgy gondolom, hogy ez az
hogyan kell zsírral főzni-sütni, a fortélyokat, a taktikát, azt senki
igazi lakodalmas perec, amit kézzel sodrunk, és sós. Nagyon sok
más nem tanította meg. Csak úgy hogy csinálod, és akkor kiderül,
ember meglepődik azon, hogy miért nem édes a kevi lakodalmas
hogy Úristen, ezt nem is úgy kell, hiába írják le a szakácskönyvek, perec. Azért tudom ezt visszavezetni, mert az én édesapám
nem úgy jön ki, és akkor vagy csalódnak a fiatalok, de akárki is, és rengeteg lakodalomban megfordult, mert ugye zenész volt, most
vagy abbahagyja, vagy nem.
már 86 éves, és ő rengeteg helyen muzsikált, lakodalmakkor,
névnapokon, és ő tudta, hogy ez a perec milyen ízű. A lakodalmast
Keserű Klaudia: Akkor egészen, amíg férjhez nem ment Ica néni,
én édesanyámtól meg anyósomtól tanultam, hogy hogyan kell
addig Terike nénitől folyamatosan tanult?
elkészíteni. Az 1900-as évekig vissza tudtuk vezetni, hogy már
akkor létezett ez a perec és ez enyhén sósan készült. Vida Tamás
Lona Mama: Igen, addig próbálkoztam. Mindig nagy háztartást
polgármester úr felajánlotta, hogy tegyem rá a HÍR védjegyet az
vezettem. Két gyermekem van, szerettem nekik sütni – főzni, én lakodalmas perecemre, mert ő úgy látja, hogy a kritériumoknak
nagyon szeretek a konyhában tevékenykedni mind a mai napig.
megfelel. Ezt a perecet Túrkeve Hungarikumként szeretné
A lányom nagyon szeretett tanulni és inkább azzal foglakozott. visszahozni. Megbeszéltem a polgármester úrral, és már az idei
Matematika-pedagógia szakot végzett, egyetemet. Sokat kellett Juhász Fesztiválon a HÍR –emblémával jelentek meg a pereceim.
tanulni, amellett nehéz lett volna a tűzhely mellé állni. Máig
megkérdez, felhív, hogy anya mennyit tegyek bele, de valójában
Keserű Klaudia: Hogyan és honnan szerezhet tudomást a
őt nem kellett nagyon tanítanom.
Túrkevén lakó, hogy van finom házi perec Ica néninél?
Keserű Klaudia: Szívesen adja át a tapasztalatait?
Lona Mama: Igen, ezért csinálok kis füzetet magamnak, amiben
mindent leírok, mindent lépésről lépésre, ez most egy füzet

Lona Mama: Eleve kimentem a Juhász Fesztiválra. Látom, mint
kistermelő hogy csütörtökönként érdemes kimennem az Áruház
elé. Próbáltam kóstoltatással az emberek véleményét kikérni,
hogy mit szólnak hozzá. Úgy látom, hogy megfelel a minősége,
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sok embernek a visszajelzése pozitív. Nem hinném, hogy ha
valakinek nem ízlik, az nem mondja. Azt tapasztalom, hogy azok,
akik kóstolták, mind visszajárnak. Ők adnak egy ösztönzést, hogy
igenis ez jó és csinálhatom tovább. Mindig van olyan süteményem,
ami valakinek a szája íze szerint való.

Keserű Klaudia: Akkor tulajdonképpen a beszerzést, feldolgozást,
értékesítést, mindet egyedül végzi?

Keserű Klaudia: Ezen a héten hány fajta süteményt készített, sóst
is édeset is?

Keserű Klaudia: Például ha egy lakodalomra kell sütnie, akkor
hogyan zajlik egy átlagos napja?

Lona Mama: Sós süteményből négy fajtát, édesből 8-10 fajtát
sütöttem ezen a héten.

Lona Mama: Ilyenkor minden nap 5-kor kelek. Megiszom
a napindító kávémat, aztán a gyógyteámat. Utána elfelejtek
reggelizni, mert aztán begyúrom a tésztákat, amiket délelőttre
tervezek. Elkezdem csinálni, fél tizenkettőkor abbahagyom, mert
főznöm kell. Egy órakor viszem a Papának az ebédet. Kettőre haza
kell érnem. Ahogy beosztom a napom, aszerint kettőkor újabb
tészta-begyúrás, tészta-készítés, addig, míg meg nem csinálom.
Ha egy lakodalomra készülök, akkor éjfélkor fejezem be a munkát,
egy lakodalomra 3 napig sütök. Egy átlagos napon, például ha
kimegyek az áruházhoz, akkor fél 6-kor kelek. Heti bontásban:
hétfőn perecet sütök, és sajtos tallért, kedden ugyanígy: perec és
sajtos tallér, szerdán édeset, és csütörtökön meg kimegyek dolgozni,
pihenni. Ekkor beszélgetek az emberekkel, utána hazajövök és a
csütörtök délután gondolkozással telik, hogy hogyan is tovább.
Péntekre, ha van megrendelés, akkor megcsinálom, közben, ha
jönnek hozzám, akkor az adminisztratív szolgáltatást is csinálom,
elvégre az a vállalkozásom. Vagy a főállásommal reklámozom
a süteményemet, vagy a süteményemmel reklámozom a
főállásomat.

Keserű Klaudia: Honnan van ez a sziporkázó energia Ica néniben?
Lona Mama: Azt nem tudom, de a szüleim is ilyenek voltak.
Mindketten nagyon temperamentumosak voltak. A Papa 86
évesen is biciklizik, ellátja az állatokat, rendben tartja az udvart.
Keserű Klaudia: Esetleg ünnepekre, Húsvétra, Karácsonyra van-e
speciális sütije?
Lona Mama: Karácsonyra van a mákos és diós bejgli. Kérdezték
már tőlem, hogy túrós vagy gesztenyés bejgli van-e? Nem, az nem
a hagyományos, az nincs. A falusi ízeket szeretném visszahozni.
Igaz, hogy megcsinálok bármilyen süteményt, de ha egy
fesztiválra megyek, - mert nagyon szeretnék fesztiválra elmenni –
oda azokat a termékeket viszem, ami Túrkevéről származik, itt van
hagyománya a készítésének. A perec, a hájastészta most lesz majd
a Böllértalálkozó, oda szeretném ezeket kivinni. Karácsonyra még
szeretik a mézesemet, a linzerjeimet. Vállalkozóként ez az első
Karácsonyi szezonom lesz, eddig csak baráti alapon kérdezték,
hogy: ugye csinálsz bejglit? Mondom: persze, csinálok, hogyne
csinálnék. Most már a vevőim ajánlják egymásnak a tésztáimat.
Most lakodalomra sütöttem, és mondta a hölgy, hogy igenis Önt
ajánlották. Előre megkóstoltattam, hogy milyen lesz az esküvőre
a süti, és mikor jóváhagyták, akkor megnyugodtam. Megkóstolta
a menyasszony és igen, rátette az Áment, ekkor megnyugodtam,
mert addig ideges voltam, hogy fog ízleni. Ez a visszajelzés kell.
Szájról-szájra megy az ajánlás.
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Lona Mama: Igen, mindent egyedül csinálok. Pörgős vagyok,
csinálom, éltet a munka.

Keserű Klaudia: Köszönöm a beszélgetést és a készséges
vendéglátást!
Keserű Klaudia

TÚRKEVE

Egészségügy

2019. JANUÁR

Véradóinkat köszöntöttük

A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének rendezésében
2018. december 12-én tartottuk Véradó Ünnepségünket a Keve
Étteremben, ahol azokat a csodálatos embereket ünnepeltük,
akikről csak az őszinte tisztelet és a szeretet meleg hangján
szólhatunk. Ők azok az emberek, akik a szó szoros értelmében
életeket mentenek. Aki vérét adja embertársainak, az mindent
tud az emberiességről, szolidaritásról. Nélkülük bizony bajban
lennének a kórházak, hiszen még mind a mai napig az emberi
vér semmi mással nem pótolható! Csodát művelnek hát azok,
akik karjukat tartva magukból adnak a másik embernek, hiszen
hiába van a tudomány magas fokon, a beteg ember segítsége sok
esetben csakis az életmentő Véradó!
Túrkevén ebben az évben 8 fő 10X-es, 7 fő 20X-os, 10 fő 25X-ös,
4 fő 30X-os,4 fő 40X-es, 5 fő 50X-es, 1 fő 60X-os, 1 fő 70X-es,2
fő 75X-ős, 1 fő 90X-es és 1 fő 100X-os véradót köszönthettünk.
Itt szeretném megemlíteni, hogy ebben az évben területünkről
Pro Vita díjra terjesztettük föl Tóth Jánosné 90X-es véradót,
aki a további megyei támogatásnak köszönhetően az országos
véradó ünnepségen vehette át a kitüntetést. Pro Vita Díjra az
EMMI rendelet alapján megyénként 1 fő véradót terjeszthet föl
évente a Magyar Vöröskereszt, melynek kritériuma nők esetében
legalább 60, férfiak esetében legalább 80 teljes véradás.
Kívánunk véradóinknak ezúton is jó egészséget, hogy továbbra is
az adni tudók oldalán állhassanak! S biztatom bátran mindazokat,
akik egészségesnek érzik magukat, hogy jöjjenek el a következő
véradásra, s próbálják ki milyen felemelő érzés és élmény a
véradás!
Az ünnepséget megtisztelte Magos Vilmos Alpolgármester
Úr is, aki itt vehette át a Magyar Vöröskereszttől elnyert
Humanitárius Település megerősítő címet, melyet Juhász
Éva Megyei Igazgató adott át a város vezetését képviselő
alpolgármester úrnak. A címet 5 évente kell megvédeni,
pályázat útján megerősíteni, különben a település a cím viselésére
jogosulatlanná válik, mely 2018-ban volt esedékes.
Szeretnék köszönetet mondani Túrkeve város vezetőinek, hogy
évek óta támogatják a véradóinknak rendezett ünnepségeinket,
köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak segítő munkáját és
a térítésmentes véradóhely biztosítását, bázisintézményeink
dolgozóinak, valamint szervezetünk önkénteseinek egész éves
munkáját.
Az ünnepség hangulatát bázisintézményeink az Egységes Óvodai
Igazgatás és Bölcsőde Apróka Néptánccsoportja és a Kaszap
Nagy István Református Általános Iskola tanulója, valamint
Simon Évike emelte fel kis műsorával. Igazán meghitt perceket és
barátságos hangulatot varázsoltak oda nekünk az adventi időszak
kezdetén, melyet ezúton is köszönünk nekik és a felkészítő
pedagógusoknak!

A megemlékezést Náhóczki János versével zárnám:
Ember vagy!
Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.
Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?
S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!
Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp a tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.
Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!
10x: Darvasné Papp Rozália, Balogh Lajos, Lénárt Ádám, Nánási
Mária, Nagy Istvánné, Szűcs Edit Zsófia, Veres Zoltánné, Ács
Mihályné.
20x: Bajnóczki András, Fazekasné Ács Anikó, Gaál Gyuláné,
Gladcsenkóné Csáki Ildikó, Katona Imre, Kudlacsek Margit,
Tóthné Nagy Julianna.
25x: Bodó István, Balogh András, Makai Sándor, Nagy Lászlóné,
Nánási István, Módis Richárd, Papp Jánosnè, Petrovics Attila,
Ratkai Györgyné, Vigh Márton András.
30x: Hodosi Lajosné, Juhász Lajos, Szántó Zsolt, Csáki Nóra
40x: Takács Péter, Szilágyi Lajos, Vasadi Istvànné, Kalmár
László.
50x: Fábián Sándor, Nagy Sándor, Nagy Andrea, Osztényi Imre,
Sebestyén Antal.
60x: Kovács József Istvàn
70x: Bíró Károly
75x: Gulyás Mihàly, Juhász Sándor
90x: Tóth Jánosné
100x: Acsádi Gyula
Orvos Anetta Csilla
Magyar Vöröskereszt Karcag Területi Szervezetének Vezetője
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Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség
területén a Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018
Tisztelt Olvasó!
„Új év, új én!” – szoktuk gondolni, és különböző fogadalmakkal
indítjuk a következő évet. A felnőttek elhatározásai leginkább
a testsúlycsökkentés, egészségesebb táplálkozás és káros
szenvedélyek felhagyása körébe csoportosulnak, míg a fiatalabb
korosztály a tanulmányi eredményeik feltornászását tűzi ki
célul. Ezen elhatározások azonban csak ideig-óráig tartanak, egy
tanulmány szerint az emberek 22% már az első hét után feladja
elképzeléseit. Ez sikertelenség ráadásul negatív hatással lehet az
énképre, csökkentheti önbecsülésünket. De vajon mi okozhatja
ezt és mivel tudjuk tartósabbá tenni céljainkat?
Tipikusan három hibát szoktunk elkövetni céljaink kitűzése
közben:hiányoznak a világos, egyértelműen meghatározott
elképzelések; nem követjük végig a fejlődésünket, amíg elérjük
céljainkat, valamint nincs megfelelő önszabályozó képességünk
annak érdekében, hogy céljainkat még akkor is szem előtt
tartsuk, ha éppen akadályokba vagy zavaró tényezőkbe ütközünk.
Előfordulhat, hogy túl sok mindent szeretnénk egyszerre
megváltoztatni vagy arra koncentrálunk, hogy mit kerüljük el,
nem pedig arra, hogy mi az, amit el szeretnénk érni.
Mire figyeljünk célkitűzéseink során? Meghatározott és reálisan
elvárható időkereten belül legyenek világosan megfogalmazott és
mérhető céljaink. Fontos, hogy belülről motivált elhatározásaink
legyenek, és ne azért tegyük, mert valamilyen külső személy
elvárja tőlünk. Ahhoz, hogy ezt a motivációt fenntartsuk, képzeljük
el és írjuk is le, hogy milyen érzés lesz, amikor megvalósítjuk
terveinket. Hosszú távú cél esetén iktassunk be köztes
határidőket, amelyek segítenek abban, hogy továbbra is a végső
elképzelésre tudjunk fókuszálni! Jutalmazzuk meg magunkat,
amikor elérünk egy-egy kisebb mérföldkövet! Készítsünk listát
azokról a képességeinkről és tulajdonságainkról, amelyekkel már
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rendelkezünk annak érdekében, hogy sikeresen elérjük a kitűzött
célt! Gondoljuk át azt is, hogy mi az a jellemző, ami hiányozhat
belőlünk és milyen tulajdonsággal tudnánk ezt pótolni! Keressünk
támogatást a családunk, barátunk, munkatársaink körében, akik
biztatnak minket a siker elérése érdekében!
Mindenkinek eredményekben és sikerekben gazdag új évet
kívánunk!
Tóth Rita, okleveles pszichológus
Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Hallásszűrés
Lakossági hallásszűrés tervezett időpontjai 2019. I. félév:
2019. 01.23. 11.30-12.30 óra
2019. 02.13. 11.30-12.30 óra
2019. 03. 06. 11.30-12.30 óra
2019. 04. 10. 11.30-12.30 óra
2019. 05. 08 11.30-12.30 óra
2019. 06 .05 11.30-12.30 óra
Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház
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SAKKHÍREK

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

Október 14-én 10 csapat részvételével beindult a megyei I.
osztályú bajnokság. Az eddig lejátszott 3 mérkőzésből Túrkeve
egyet nyert, kettőt pedig veszített. Pontszámai alapján a tabella 8.
helyén áll. Veretlenségével csapatunk húzó ereje Ducza Benjámin
mesterjelölt. További pontszerzők: Szijártó Csaba, Bogár Attila,
Csajbók Ferenc, Hajdú Tamás, Szemes Attila, Tóth István ifjúsági
és Sipos Sándor.
November 17-én Szent Márton Kupa rapid versenyt rendezett 4
korcsoportban a Kunszentmártoni Torna Egylet. A legkisebbeknél
Tóth Pisti a középmezőnyben végzett, míg a felnőtt kategóriában
Bogár Attila 100 %-os teljesítményével elhozta a Kupát.
Gratulálunk!
Sipos Sándor klubvezető
Fizetett hirdetés

Tisztelt lakosság!

Szemes Attila

önkormányzati képviselő
fogadóórája.

Időpont:
2019. január 24. (csütörtök) 10-12 óra
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal,
földszint 17-es szoba.
Sikerekben Gazdag Boldog Új
Évet Kívánok minden túrkevei
lakosnak!
Üdvözlettel: Szemes Attila s.k.
önkormányzati képviselő
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