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KÍVÁNUNK!

Karácsony 
felé 

Szép Tündérország 
támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára 

nézek, 
Megszáll egy titkos, 

gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel 
járom a világot, 

S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a 

sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi 

szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak 
kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska 

itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, 

s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így december-

ben. 

Juhász Gyula
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Ezúton is szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket  
a Túrkeve c. lap megújuló hasábjain! Habár több helyen, 
több helyszínen megtettem már, mégis azt feltételezem, 
hogy nem jutott el mindenkihez köszönetem és hálám, 
amit ezúton is szeretnék kifejezni mindazoknak, akik 
részt vettek a 2019. október 13-án megrendezett önkor-
mányzati választáson. Köszönöm, mindazoknak, akik 
szavaztak, akik részt vettek a demokrácia ezen ünnepén, 
és külön köszönöm a bizalmat és a támogatást mindazok-
nak, akik rám adták le szavazatukat, akiknek bizalmából 
immár másfél hónapja a városvezetés mindennapi gond-
jaival, kihívásaival foglalkozhatok. Márpedig ilyenből 
akad jócskán, hiszen rengeteg tennivaló akad, amiből 
a teljesség igénye nélkül csak néhány az elmúlt másfél 
hónapból: 
• Egészégügy során léptünk a 4-es háziorvosi körzet 

betöltése ügyében, intézkedtünk a vérvétellel kapcsolatos 
helyzet kezelésében és az ügyeleti probléma feltárásában;
• A kulturális programok szervezése megkezdődött, 

sok-sok önkéntes kéznek és szorgalmas, városszépítés 
ügyében elkötelezett, tenni akaró embernek köszönhető-
en soraim megjelenésekor talán már áll az első túrkevei 
karácsonyi falu, aminek koordinálását az alpolgármes-
ter-asszony magára vállalva rengeteg embert mozga-
tott meg. Minden lelkes kéz tulajdonosának ezúton is 
köszönet és hála! 
• Megkezdődött a strand problématérképének feltárása 

és jelenlegi állapotának vizsgálata, hogy az ottani számos 
kritika által illetett helyzetet megszüntessük, és egy szebb 
képet nyújtó, biztonságosan működő, vendégbarátabb 
szolgáltatást nyújtó helyként üzemeljen már 2020-ban; 
• Próbálunk úrrá lenni azokon a pályázatokon, ame-

lyeket az előző vezetés nem érzett jelentős hitelfelvétel 
nélkül kivitelezhetőnek, amelyeknek megvalósítása nem 
kezdődött meg, hogy több helyen már 2020-ban látványos 
legyen a városmegújítás;
• A városszépítés is megindult, a helyi városvédő és 

városszépítő egyesület és sok-sok tenni akaró magánsze-
mély részvételével megindult a virágosítás, a közterületek 
szebbé varázslása;
• Küzdünk a városi közszolgáltatásokkal, hulladék-

helyzettel, közvilágítással, közművekkel, és mindenna-
pi feladatok megoldása mellett keressük az utat a jobb 
szolgáltatások felé; 
• Megkezdtük a helyi média újjászervezését, nem csak 

a lap megújításával, hanem a helyi televízió újjászerve-
zésével és hivatalos Facebook oldal és egy tartalmasabb 
honlap létrehozásával is; 
• Megindult a Városgondokság átszervezése, hogy egy 

sokkal inkább „városgazdálkodási vállalt“ irányába 

elmozduló, többcélú közszolgáltató legyen a jövőben.  
A közterületek fenntartása mellett a közfeladatok el-
látásán túl immár nonprofit vállalkozói alapon építési 
munkák elvégzésére is képessé tesszük és fontos szerepet 
kap a város feladataiban. Segítettük az környezetbarát 
kátyúzótechnológia beszerzését, eszközfejlesztéseket, 
és megkezdődött a hivatásos szakmunkás állomány 
megerősítése is;
• Elkezdődött az 5 éves polgármesteri ciklusom egyik 

„zászlóshajójának“ szánt liget-projekt is, amivel ezt  
a jobb sorsra érdemes elhanyagolt közparkot egy új, több 
funkciós közösségi térré alakítjuk. Minden korosztály 
számára egy kulturált, esztétikus, szabadidős teret ho-
zunk létre, mely négy évszakos programokkal lehet majd 
szinte az új városközpont. 

Mindezekről a feladatokról igyekszem szinte napi 
rendszerességgel beszámolni polgármesteri Facebook 
oldalamon, ami azonban sajnos nem jut el sok túrke-
veihez. Tudom, hogy sokaknak nincs számítógépe sem, 
de miután a városban több szolgáltatás (könyvtárban, 
Fekete István Oktatóközpontban) fogad embereket, hogy 
számítógép elé ülhessenek, azt használhassák, így hátha 
bővülhet a jövőben azok száma, akik figyelemmel kísérik 
munkám és a városfejlesztés mindennapjait. 

A Facebook nevű internetes munkafelület (közösségi 
hálózat) immár a munkám mindennapi része lett, így ké-
rem azokat, hogy akiket érdekel, hogy mivel foglalkozom 
polgármesteri ténykedésem során, az kísérje figyelemmel 
oldalamat! Aki nem ismeri a Facebook-ot, azoknak jövő 
év elejétől képzést fogunk szervezni, ennek a felületnek 
a megismerésére, általános Internet felhasználói isme-
retekkel egybe kötve, és a következő lapszámban ennek 
már helyszínét és időpontját is közreadjuk. 

Bízom benne, hogy kis jelekben látható a város men-
tális állapotának gyógyulása, talán érezhető kicsit már 
a rendbetétel megindulása, de munka dandárja még 
előttünk áll. Kérem, aki csak teheti, vegyen részt a város 
megújításában, minden apró lépés segít! A házak kör-
nyezetének rendben tartása, közös feladatokban való 
szerepvállalás a közterületeken, vagy csak aktív részvétel 
a város programjain: mind segít. Mindenkire számítunk, 
mindenkire szükség van, hiszen közösen tehetjük csak 
egy szebb, jobb hellyé városunkat! 

Végül, de nem utolsó sorban ezúton kívánok minden túr-
keveinek és azok ismerőseinknek kellemes, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket, és egy békés, eredményes, egész-
ségben, jólétben gazdag új esztendőt! Áldott ünnepeket 
és még áldottabb mindennapokat mindannyiunknak! 

Sallai Róbert Benedek

Tisztelt Túrkeveiek! 
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A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbot-
tal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a katolikus 
vallású vidékeken Szent Miklósnak a népies alakja. 
Szent Miklós a gyermekek és diákok védőszentje, ezért  
a későbbi korokban a népi vallásosság hatására ki-
alakult ajándékosztó püspöksüveges Mikulás előké-
pének és mintájának tartják. A Szent Miklós napi 
magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. 
A katolikus szent kultuszát a 10. században vitték el 
Németországba a kereskedők. 

A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek meg 
Szent Miklós tetteiről. Kezdetben a különféle játé-
kokban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította 
Miklóst. Később ezt a szerepet a felnőttek vették át. 
Ebből alakult ki aztán a szokás és került Magyar-
országra, hogy az ünnepnap előestéjén, egy később 
magyar nyelvterületen „Mikulás”-nak elnevezett 
piros köpenybe öltözött apó, házról házra járt és 
vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta el  
a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, meg-
büntette őket. A modern magyar néphagyomány 
szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán  
a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt 
évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. 

Mit hozott a Mikulás 

No gyerekek! aki szépen
Tudja viselni magát,

Annak majd a jó Mikulás
Mindenféle szépet ád;

Tedd ki fiam az ablakba
Lefekvéskor a csizmád:

Mennyi mindent találsz benne
Mire fölkelsz, majd megládd!

Jó ember a Mikulás.
Ezüstbárány, czifra Jankó!

Piros alma, aranyos!
Czukorangyal, mézes kalács!

Porczelánbáb, kalapos!
Aszalt szilva-ördögöcskék!

Hát még a szép tarka ló!
Síp van belé dugva hátul,

Ez meg sipolni való!
Elhozza a Mikulás.

Jókai Mór

Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba aján-
dékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy 
évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mi-
kulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb 
körben csak az 1950-es évek óta elterjedt, Télapó elneve-
zés is, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása  
a különböző kultúrkörök hagyományainak. A kép -
zeletbeli ajándékosztó alakjának elnevezésére régóta 
használt „Mikulás” elnevezés 1856-tól eredeztethető 
és egy olyan „lény”, illetve népi mesealak elnevezése, 
aki december 6-án, Szent Miklós napján megajándé-
kozza a gyermekeket.

A Mikulás szó cseh eredetű, maga az ajándékozás 
szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar csalá-
doknál. A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány 
azonban a globalizáció hatására megváltozott: addig 
amíg a két világháború között a Mikulás alakja a meny-
nyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig 
manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig  
a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed 
az a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-
más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője,  
a Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a segítők 
pedig általában elmaradnak mellőle.

MIKULÁS

ÜNNEP
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Az örökzöld növények tisztelete már az ókori népek 
hitvilágában is központi helyet foglalt el, fenyőfát elő-
ször Németország területén díszítettek valamikor a 16. 
században. Pesten az első karácsonyfát valószínűleg 
Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben.

A kereszténység megszületése előtt az örökzöld 
növények és fák különös jelentőséggel bírtak az óko-
ri népek számára a téli időszakban, tiszteletük már  
a germán, a római, az egyiptomi és a kelta kultúra 
hagyományvilágában is ismert volt. 

Ahogy ma az emberek karácsonyfát állítanak, úgy 
ezen népek örökzöld faágakat aggattak ki otthonaik 
ajtajára és ablakaira, sokan ugyanis úgy tartották, hogy 
azok elűzik a boszorkányokat, a szellemeket, a gonosz 
lelkeket és távol tartják a betegségeket.

Az életfa vagy a zöld ág élet-szimbóluma gyakran 
kapcsolódik a különböző ünnepek népszokásaihoz, 
így a téli napfordulóhoz és a karácsonyhoz is.

A karácsonyfa-állítás hagyománya a 16. században 
terjedt el a Német-római Birodalomban, mikor a ke-
resztények elkezdtek feldíszített fenyőfákat állítani 
otthonaikban. Valószínűleg Luther Márton volt az 
első, aki égő gyertyákkal díszített fel karácsonyfát. 
A német reformátor éppen hazafelé tartott egy téli 
estén, mikor az egyik fenyőn egyszer csak ragyogó 
csillagfényekre lett figyelmes; Luthert annyira magával 
ragadta a látvány, hogy mikor hazaért, mindenáron be 
akart számolni családjának a jelenségről, s jobb ötlete 
nem lévén, elővett egy fát és gyertyákat helyezett rá.

A szokás Amerikában még a 19. században is furcsá-
nak hatott, a karácsonyfa-állításról fennmaradt első fel-
jegyzés az 1830-as évekből származik és Pennsylvania 
német telepeseinek nevéhez fűződik, bár a hagyomány 
a német otthonokban jóval korábban meggyökerese-
dett. Pennsylvania német lakosai 1747-ben is felállítot-

ták a maguk közösségi fáját, de jó száz évig a legtöbb 
amerikai azt pogány szokásnak tartotta.

Az 1890-es években a karácsonyfa hihetetlen nép-
szerűségre tett szert, Amerika pedig nagyra tört - leg-
alábbis ami a karácsonyfák méretét illeti: ugyanis míg 
Európában ebben az időben maximum 1,2 méter magas 
fenyőket vágtak ki, addig az amerikaiak plafonig érő 
fákat állítottak. A 20. század elején az amerikaiak 
házilag gyártott díszeket aggattak a fenyőre, míg  
a németek továbbra is az almát, a mogyorót vagy éppen 
a marcipános sütit favorizálták. Hamarosan elter-
jedtek az égősorok is, így a karácsonyfák napokon át 
hirdethették az ünnep szentségét - s immáron egyre 
többször a városok főterein.

A szokás Berlinből került át Bécsbe, ahol a 19. szá-
zad első évtizedeiben az arisztokrata családok és  
a művészek körében gyorsan elterjedt. A század köze-
pén már a polgárcsaládok körében is megünnepelték 
ezt a napot. Pesten az első karácsonyfát valószínűleg 
Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben, ám elter-
jesztésében jelentős szerepe volt a Podmaniczky és  
a Bezéredy családoknak is. Az új szokás a városokban 
viszonylag gyorsan meghonosodott. A hatvanas évek-
ben, adventi időszakban, Pesten fenyővásárok voltak. 
A magyar szépirodalomban a karácsonyfa 1866-ban, 
Jókai Mór A koldusgyermek című karácsonyi tárgyú 
elbeszélésében jelent meg először.

A KARÁCSONYFA
TÖRTÉNETE

ÜNNEP
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„Karácsony” – az európai népeknek kedvesen csengő 
szó. De mi is ez az ünnep? Család, családi összetarto-
zás, szeretet ünnepe, mindez igaz, de a lényeg ennél 
több, és pedig Isten szeretete, amely Jézus Krisztusban 
testet öltve jelent meg közöttünk. „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy 
aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (Jn. 3,16.)

Oly sokszor gondolkodtam azon, vajon mit szeret-
het rajtunk Isten ennyire? A választ Isten adja meg 
igazán: szeretetből teremtette a világot, s benne az 
embert. Végtelen boldogságát akarta megosztani te-
remtményeivel, amikor rendet és harmóniát alkotott 
a teremtett világban, továbbá az ember és az Isten, 
valamint az ember és a világ között. A bűn aztán 
tönkretett mindent. De Isten nem hagyta magára az 
embert bűnével, Megváltót igért: „Ellenkezést vetek 
közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadé-
ka közé, ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed 
célba.” (Teremtés könyve 3, 15.)
„Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte 

Fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a tör-
vénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgasá-
gából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal. 4,4-5.)

Ezt a több mint 2000 évvel ezelőtti születést ünnepli 
a kereszténység minden karácsonykor: „Aki értünk, 
emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a menny-
ből. Megtestesült a Szentlélek erejéből született Szűz 
Máriától és emberré lett.”

Az örök Atya embert mentő és ajándékozó szerete-
tének misztériuma, Egyszülött Fiának ember-testben 
történő megjelenése földi világunkban. Kisgyermek-
ként jött közénk, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, 
a bűnt kivéve. Sokan sokféleképpen örökítették már 
meg a karácsonyi történetet a művészetek terén (képek, 
szobrok), irodalmi alkotások által (versek, novellák, 
színdarabok) vagy éppen népi játékokkal (betlehe-
mezés, templomi misztérium játék).

Az emberek szívét karácsonykor valami különleges 
melegség járja át. Ez az ünnep az isteni szeretetből – ha 

csak rövid időre is – megéreztet egy cseppnyit velünk. 
Bizonyára sokan ismerik, mégis ide kívánkozik a Ka-
rácsonyi szeretethimnusz:

Ha házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és 
csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom 
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, és cso-
dálatosan megterített asztalt készítek, de a családom 
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
szakácsnő. Ha a szegénykonyhában segítek, öregek 
otthonában karácsonyi énekeket énekelek, ha vagyono-
mat elajándékozom, de a családom felé nincs bennem 
szeretet, semmi nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal díszítem 
fel, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus 
nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is 
szól a karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét 
megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és meg-
csókolja házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke 
ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, 
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő 
asztalterítő van.

 A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menje-
nek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és 
útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, 
akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza 
meg azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A sze-
retet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 
mindent elvisel. 

A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönk-
remennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek 
elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad örökre! 

Boldog, örömteli, szép, áldott karácsonyt, de ne hi-
ányozzon belőle az ünnep „Főszereplője”, a földre 
szállott Isten Fia, Jézus Krisztus!

Ondavay Tibor
pápai prelátus

esperes plébános

BOLDOG KARÁCSONYT!

ÜNNEP
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Miért sütünk szilveszterkor malacot? Miért kell lencsét 

enni újév napján? A szilveszteri és újévi szokások kö-

zös célja eredendően az, hogy a következő évre egészsé-

get, bőséget, boldogságot és szerencsét varázsoljanak.  

Ismerkedjünk meg tehát a legismertebb „szerencsehozó“ 

szokásokkal, babonákkal és hiedelmekkel! 

BABONÁK, SZOKÁSOK, HIEDELMEK 
A lencse, a bab vagy bármilyen más apró szemes étel 

fogyasztása szerencsét hoz. Viszont a szerencse csak 

abban az esetben következik be, ha a megfőtt lencse 

pontban éjfélkor a konyhaasztalra kerül. Jó tanács: aki 

bulizni megy, még indulás előtt tegye ki az asztalra  

a fazék lencsefőzeléket! Szintén szerencsés lesz az az 

ember, aki újév napján malacot eszik. Tudniillik a ma-

lac előre túrja a földet, vagyis ,,kitúrja a szerencsét“, sőt 

kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán garan-

tálhatjuk szerencsénket a következő évre. A lábasjószág, 

csirke vagy tyúk fogyasztása azonban tilos, mert az 

hátrafelé rúg, elkaparja szerencsénket. Óvatosan kell 

bánni a hallal, mert a folyó menti vidékeken szerencsét 

hoz (ahány pikkely, annyi pénz), máshol viszont baljós 

állat, hiszen vele együtt elúszik a háziak szerencséje is.

30 ÉVES A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

Hamarosan advent első vasárnapját köszönthetjük. December 15., advent harmadik vasárnapja még egy évfor-
dulóhoz is kapcsolódik. A Nagyszalonta-Túrkeve közötti testvérvárosi kapcsolat felvételének 30. évfordulójára 
emlékezünk. Az alkalomra várjuk szalontai barátainkat.
December 15-én, 9.15-kor ünnepi Istentisztelet lesz a református templomban, 11.30-kor a három évtized esemé-
nyeire emlékezünk a városháza dísztermében, ezt követően fogadás lesz vendégeink tiszteletére. 15.00 órakor 
a Karácsonyi falu színpadán fellépnek a szalontai művészek és a helyi művészeti csoportok. Várjuk városunk 
érdeklődő polgárait, ünnepeljünk együtt!

dr. Szabó Zoltán

TILALMAK 
Újév napján tilos a mosás és a teregetés, mert az vala-

kinek a halálát hozza, továbbá tilos levinni a szemetet, 

mert kiöntjük vele a szerencsét a házból. Ezen a napon 

tilos kölcsönkérni vagy kölcsönadni bármit is, beleértve 

a pénzt és a használati tárgyakat is. Ha újév napján az 

első látogató asszony vagy lány, az szerencsétlenséget 

jelent, viszont ha férfi csenget be elsőként, az éppen az 

ellenkezőjét jelenti, mégpedig szerencsét. Rendkívül 

fontos: újév napján ne veszekedjünk! Tartózkodjunk  

a viszálykodástól, perpatvartól, mert különben az egész 

évet veszekedéssel fogjuk tölteni. Jó tanács, hogy a szerel-

meseknél, házasulandóknál tele legyen a mézes bödön, ill. 

legyen méz a háznál, ugyanis ha a szerelmesek megkenik 

ajkukat mézzel, és éjfélkor úgy váltanak csókot, akkor 

édes és hosszú lesz a szerelmük, házasságuk.

JÓSLATOK
Természetesen ilyen jeles napon nem maradhatnak el 

a jóslatok sem, hiszen a kíváncsiság ördöge egy tiszta 

lappal induló újév hajnalán biztos ott mocorog minden-

kiben. Régi korok szokásai közé tartozott az ólomöntés 

vagy a gyertyaöntés. Az egyiknél ólmot olvasztanak,  

a másiknál gyertyafaggyút, vagyis viaszt. A felmelegí-

tett anyagot hideg vízbe öntik, és megnézik milyen ala-

kot vett fel. Az alakok, formák jellegzetességei utalnak  

a jövendőre, a formák egymásutánisága az időben előre 

haladó eseményeket vetítik előre. Nem jövendőbelijük-

ről, hanem a férjhezmenetelükről adtak hírt a malacok:  

a lányok kiszaladtak a disznóólhoz, megrúgták az ól 

falát, s ha a disznók röfögtek, biztos volt, hogy az új 

évben férjhez mennek.

Szilveszteri 
szokások

ÜNNEP
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Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Finta Múzeum intézményvezetői beosztása ellátására

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 02. 01-2025. 01. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Finta Múzeum, 5420 Túrkeve, Attila u. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. február 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. januári Képviselő-testületi ülés
A részletes pályázati feltételeket, a pályázat részeként benyújtandó iratokat, a benyújtás módját és az elbírálás 
rendjét tartalmazó pályázati kiírás a www.turkeve.hu oldalon olvasható.
Pályázati kiírás átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatalban is.
A pályázati felhívás további közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu

Túrkeve Város Önkormányzata

Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

intézményvezetői beosztása ellátására

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 02. 01-2025. 01. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár, 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. február 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. januári Képviselő-testületi ülés
A részletes pályázati feltételeket, a pályázat részeként benyújtandó iratokat, a benyújtás módját és az elbírálás rend-
jét tartalmazó pályázati kiírás a www.turkeve.hu oldalon olvasható.
Pályázati kiírás átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatalban is.
A pályázati felhívás további közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu

Túrkeve Város Önkormányzata

FELHÍVÁS

Túrkeve Város Képviselő-testülete a 297/2019. (XI.28.) számú határozata alapján, az önkormányzat vagyonrendele-
tének a vonatkozó fejezetrészére tekintettel pályázatot hirdet a tulajdonában levő 928. hrsz-ú, 1348 m2 alapterületű, 
Túrkeve, Damjanich u. 6. sz. alatti, kivett óvoda és kazánház megnevezésű ingatlanának értékesítésére. Irányár: 
2.260.000.- Ft + ÁFA.
A pályázatokat 2020. január 6. napján 0900 óráig lehet a Túrkevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának 
vagyongazdálkodójához benyújtani. A pályázatok bontására és az ártárgyalásra 2020. január 7. napján 900 órától 
kerül sor. További információ, a részletes pályázati kiírás és a pályázati adatlap a Városháza 20. számú irodájában 
Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál igényelhető. (Tel.: 56/554-439)

Túrkeve Város Jegyzője

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Elfogadta a képviselő-testület a „Hass, alkoss, gyarapíts!” 
helyi ösztöndíj program ismételt meghirdetését a 2019/20-
as tanévre vonatkozóan. A program a településen élő te-
hetséges, szociálisan rászoruló középiskolások, valamint 
a felsőoktatásban tanulók számára kerül kiírásra, akik 
aktív tagjai a közösségnek, és akikre büszkék lehetnek  
a településen élők. A pályázat beadásának határideje 2019. 
december 18. Bővebb információk a www.turkeve.hu ol-
dalon olvashatók.

Szintén elfogadta a képviselő-testületi a 2020. évi belső 
ellenőrzési tervet, mely az önkormányzatnál, a Polgármes-
teri Hivatalnál és az önkormányzat fenntartásában működő 
intézményeknél, valamint a két önkormányzati tulajdonú 
kft-nél (Gyógyfürdő, Városgondnokság) végzendő ellenőr-
zések témáját és ütemezését határozza meg.

Döntött a képviselő-testület a 2020. novemberi szkander 
kvalifikációs bajnokság túrkevei megrendezésének támo-
gatásáról. A 2020. évi költségvetésbe 300 ezer forintot kell 
tervezni erre a célra, melynek felhasználására akkor kerül 
sor, ha szponzori támogatásból nem sikerülne összegyűjteni 
ezt az összeget, vagy ennek csak egy részét.

A képviselő-testület 150 ezer forinttal támogatja a kun-
hímzés, mint nemzeti örökségelem országos bemutatásának 
költségeit a többi olyan településhez hasonlóan, ahol élő 
hagyománya van a kunhímzésnek. 

Elfogadta a képviselő-testület dr. Thodory Zsolt József 
háziorvostan szakorvos, egyéni egészségügyi vállalkozóval 
kötendő feladat-ellátási előszerződést. 

A város oktatási-nevelési intézményei számára 250 db 
ifjúsági zenei bérlet vásárlásáról döntöttek a képviselők. 
A bérletek az előadás tematikájától függően kerülnek szét-
osztásra az intézmények között óvodástól a középiskolás 
korosztályig. Az előadások Túrkevén lesznek.

Tiszteletdíjról történt lemondásnak köszönhetően 430.900 
Ft. felhasználásáról döntött a képviselő-testület. Ebből 
120 ezer Ft-ot a Karácsonyi Falu költségeire, 310.900 Ft-ot  
a Polgármesteri Hivatalnál bútorok vásárlására lehet igény-
be venni.

Módosította a képviselő-testület a 2019. évi költségvetést. 
A költségvetés módosítása keretében a központi támogatást, 
állami hozzájárulást érintő módosítások, valamint korábbi, 
a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések átveze-
tése történt meg.

A Városgondnokság Kft. 12.900 ezer forintért útjavító 
berendezést vásárolhat, mely technológia segítségével hosz-
szabb távon jelentős költség megtakarítás érhető el, ugyan-
akkor hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a kátyúzást.

A képviselő-testület 1.679 ezer forintot biztosított a Pol-
gármesteri Hivatalnál a műszaki osztályvezető és a polgár-
mesteri kabinet vezetőjének december-januári illetményére.

A gyermekorvosi rendelő felújításához 398 ezer forintot 

biztosított pótlólag a képviselő-testület. Ezzel lehetővé 
válik olyan munkák elvégzése, melyek ugyan nem voltak 
betervezve, de elengedhetetlenek a teljes befejezéshez. Ezek: 
a helyiségekben festés, ereszcsatorna cseréje horganyzott 
lemezből (meglévő csatornatartó vasak megtartásával), lefo-
lyócsatorna cseréje, régi lefolyócsatorna bontása, új építése 
falmentén levezetve, horganyzott lemezből. 

Döntöttek a képviselők a Damjanich u. 6. sz. alatti volt 
óvoda épület értékesítésre kijelöléséről. A vevőnek vállal-
nia kell, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő 2 
éven belül munkahely teremtő beruházást valósít meg az 
ingatlanon az épület átalakításával, felújításával, vagy új 
épület építésével valamint a munkahelyteremtő beruházás 
működéséhez szükséges hatósági engedélyeket megszerzi. 
Ha ezek nem teljesülnek, az önkormányzat az ingatlant 
eladási áron visszavásárolhatja és a vevő az addig megva-
lósított értéknövelő beruházásaival kapcsolatosan felmerült 
költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt. Az ingatlan 
elidegenítéséből származó bevételt az önkormányzati in -
gatlangazdálkodással kapcsolatos feladatainak (létesítés, 
fejlesztés, felújítás) finanszírozására kell fordítani.

A 2020. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályá-
zat keretében összesen 50 fő túrkevei felsőoktatásban tanuló 
túrkevei fiatal támogatásáról döntött a képviselő-testület.  
A támogatásnak köszönhetően 10 hónapon keresztül havi 4 
ezer forint támogatásban részesülnek a sikeresen pályázók.

Elfogadta a képviselő-testület a Székely Nemzeti Tanács 
nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezésének tá-
mogatásáról szóló határozati javaslatot. A kezdeményezés 
lényege, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje 
kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, 
etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztet-
nek meg az őket körülvevő régióktól. A képviselő-testület 
arra kéri Túrkeve Város lakosságát, hogy aláírásukkal támo-
gassák a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését, 
melyet itt lehet megtenni: https://eci.ec.europa.eu/010/
public/#/initiative

A képviselő-testület engedélyezte, hogy a Kuthen király 
u. 2/b. sz. alatti ingatlan eladásából származó, céltartalékba 
helyezett  6 millió Ft vételárból a Túrkevei Városgondnokság 
Nonprofit Kft. 1.200 ezer Ft-ot asztalos és faipari eszközök, 
gépek beszerzésére fordítson.

A képviselő-testület Forrás Építő Kft-vel korábban meg-
kötött projektmenedzseri szerződés meghosszabbításáról 
döntött 2019. november 1-től 2019. december 15-ig. A kft. 
Túrkevei Óvodai Igazgatóság infrastrukturális fejlesztése 
és új eszközeinek beszerzése valamint a Városi közterületek 
rehabilitációja Túrkevén projektekre vonatkozóan látja el  
a feladatot.  A megbízási díj összege bruttó 1.100 ezer forint.

A képviselő-testület elfogadta az egészségügyi ellátás 
helyzetéről szóló tájékoztatót.

Szászné dr. Pataki Marianna
aljegyző

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2019 TÚRKEVE
A nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!

(A kérdőívet ebenként kérjük kitölteni!)

I. TULAJDONOSRA, EBTARTÓRA VONATKOZÓ ADATOK;
1. Az eb tulajdonosának:
neve:
címe:
2. Az eb tartójának:
neve:
lakcíme:
telefonszáma:
e-mail:

II. A TARTOTT EBRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK;
Az eb fajtája / fajtajellege:
neme:
születési ideje:
színe:
hívóneve:
tartási helye:

III. A TARTOTT EBRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ADATOK;
Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén:
A beültetett transzponder sorszáma:
A beültetés időpontja:
A beültetést végző szolgáltató állatorvos neve:
Kamarai bélyegző száma:

IV. AZ EB OLTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK;
Az eb oltási könyvének száma:
Az eb utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:
Az oltást végző szolgáltató állatorvos neve:
Kamarai bélyegző száma:

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát 
is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

Kelt.:Túrkeve, 2019…………...hó ……….nap.
           ............................................................
                    aláírás

Alulírott kijelentem, hogy sem tulajdonomban*, sem tartásomban* nincsen eb.

Név:
Lakcím:

Kelt.:Túrkeve, 2019. …………..... hó …….. nap.

         ............................................................

                      aláírás

*a megfelelő választ kérjük aláhúzással megjelölni.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az „Ebösszeíró adatlap 2019 Túrkeve” nyomtatványhoz

A nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!

I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is ki kell 
tölteni mindkét pontot.
II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajta-
jellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
III. pontnál a transzponderes  (mikrochip)  jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett
mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai 
bélyegzőjének száma is.
IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak 
rendelkeznie kell.

Ha elveszett az okmány: az okmányszáma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik 
állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett 

„nincs” szöveg kerüljön beírásra.

Amennyiben Túrkeve közigazgatási területén nem tart ebet, illetve nincs a tulajdonában eb, kérjük az
adatlapot üresen hagyni, és az adatlap végén található nyilatkozatot kitölteni és aláírni.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ebtartó!

Túrkeve város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül 
sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának 
és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat 
maga után).

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ebösszeírás adatai
alapján továbbra sem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését!

Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal fsz. 14. irodában (Túrkeve, Petőfi tér 1.), illetve letölthető 
a www.turkeve.hu honlapról; illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

•    Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
•    Leadható a Polgármesteri Hivatal titkárságán;
•    Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) a beruhazas.turkeve@gmail.com e-mail címre;
•    Személyesen átadni kitöltve az önkormányzat által megbízott, Önt felkereső személyeknek.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020.február 29.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.)  Korm. rendelet 17/B.  §  (10)  bekezdése szerint  –  2013. január 1-től  –  a négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel  (chippel)  megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket állat-
orvosnál megjelöltetni.
A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. 
december 31-ig a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása 
miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a fenti határidő lejártát követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő 
adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell 

jelenteni a Polgármesteri Hivatal részére a változást követő 15 napon belül.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, hogy ügyfélfogadási időben forduljon
Takács Ferenc környezetvédelmi munkatárshoz.

Túrkeve Polgármesteri Hivatal

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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„HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS!”
Pályázati felhívás 

A PÁLYÁZAT CÉLJA: Helyi ösztöndíjprogram működtetése, ösztöndíj nyújtása a településen élő tehetséges és szoci-
álisan rászoruló középiskolás tanulók, valamint a településen állandó lakcímmel rendelkező felsőoktatási hallgatók  
részére, akik tanulmányaik mellett aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a településen élők.
A PÁLYÁZÓK KÖRE: Túrkeve Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3.-16 kódszámú projekt alapján helyi ösztöndíjpályá-
zatot hirdet azoknak a településen  állandó lakcímmel rendelkező tehetséges, szociálisan rászoruló tanulóknak, akik 
a helyi  középiskolában tanulnak és aktív tagjai a közösségnek. Pályázatot nyújthatnak be továbbá azok a településen 
állandó lakcímmel rendelkezők is, akik felsőfokú tanulmányaikat jó eredménnyel végzik és emellett a helyi közösség 
életében aktív  szerepet vállalnak.
A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA,MÉRTÉKE: Az ösztöndíj a 2019/20-as tanév 10 hónapjára kerül meg-
ítélésre annak a szociálisan rászoruló fiatalnak, akit az önkormányzat által kinevezett „ad hoc” bizottság a pályá-
zó tanulmányi eredményei, közösségi szerepvállalása , elismerésre méltó iskolai-, sport-, kulturális-, szakmai stb. 
eredményei, teljesítménye alapján arra méltónak talált. Az ösztöndíj mértéke 5 000-15 000 Ft/hó közötti összeg, a 
pályázók számának és a rendelkezésre álló pályázati keret függvényében. Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat 
az EFOP-1.5.3.-16-2017-00048 azonosító számú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” ”című  
projekt pályázati forrásból biztosítja.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE: Pályázni  hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap és a pályázati 
felhívásban megjelölt kötelező és egyéb mellékletek  benyújtásával lehet. A pályázati űrlap letölthető a www.turkeve.
hu honlapról vagy átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10.sz. irodájában és a Titkárságon. A pályázati űrlap az 
alábbi kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:
1. Önéletrajz, benne 
 • az elért eredmények bemutatása (iskolai- ,kulturális-, sport- stb. versenyek, vetélkedők) , 
 • a közösségi szerepvállalás leírása, ( diákönkormányzat, cserkészet, önkéntesség stb.)
 • a település érdekében kifejtett tevékenység bemutatása,
 • az adott tanévre vonatkozó vállalások, tervek számbavétele, 
 • a család szociális körülményeinek rövid bemutatása, a szociális rászorultság indoklása. 
2. Legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.
3. A megjelölt szociális rászorultságot  igazoló okiratok másolata ( pl. orvosi igazolás másolata tartós betegségről,  
a szülők munkanélküliségének igazolása, testvérekről iskolalátogatási igazolások stb.)
4. Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 
5. Lakcímkártya másolata.
6. Bizonyítvány/ leckekönyv - másolat ( a 2018/19-es tanévben elért tanulmányi eredményről)
EGYÉB BENYÚJTHATÓ MELLÉKLETEK:
1. Nyelvvizsga- bizonyítvány másolata
2. Tagsági igazolás ( helyi civil szervezet, kulturális-, sportegyesület, művészeti együttes stb.)
3. Kiemelkedő eredményeket, teljesítményt igazoló oklevelek, emléklapok másolata, fotók stb.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. DECEMBER 18.
A pályázatot zárt borítékban kérjük eljuttatni a Túrkevei Polgármesteri Hivatal (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) Titkárságára.
A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: A beérkezett pályázatokat az „ad hoc” bizottság bírálja el. Határidő: 2019. december 31.
ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZATI DÖNTÉSRŐL: A pályázati eredményről a pályázók elektronikusan vagy postai úton kül-
dött levélben értesítést kapnak. A támogatottak listája a döntést követően  megjelenik a www.turkeve.hu honlapon.
AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSA: Az önkormányzat a támogatott pályázóval támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj 
első alkalommal a támogatási szerződés aláírását követően, majd minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra  a pályázó 
által  megadott számlaszámra.
ADATKEZELÉS: A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat személyes adatait az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és a benyújtott mellékle-
tekben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt 
támogatás visszavonható. Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Szabó Attila, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 
túrkevei idősek otthonának vezetője a közelmúlt-
ban, október 8-án rangos elismerésben részesült 
az idősügy területén végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréseként. Az Idősekért Díjat, 
melyet ebben az évben hat fő vehetett át, Kásler 
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
minisztere adta át Budapesten, a Vigadó impozáns 
épületében. Szabó Attila intézményvezető hangsú-
lyozta, hogy egy magas színvonalú csapatmunka 
eredményeképpen lehetett részese e felemelő pilla-
natnak. Nem sokkal e rangos elismerést követően 
újabb kitüntetést kapott a vezető a Szociális mun-
ka napján, november 12-én. Kollégái kíséretében a 
szociális ágazatban végzett munkájáért a prof. Dr. 
Kásler Miklós miniszter által adományozott Szoci-
ális munkáért Díjat vehette át a Parlamentben Dr. 
Latorcai Jánostól, az Országgyűlés alelnökétől és 
Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkártól.

Szabó Attila több mint 20 éve áll a két telephellyel 
működő intézmény élén. Mivel Túrkeve is elidősödő 
település, így egyre nagyobb igény mutatkozik az 
idős-ellátásra. Elkészült egy hosszútávú koncepció, 

mely fejlesztési terveivel igazodik a megváltozott 
társadalmi igényekhez. A már elkészült Levendu-
la-ház mellé egy férfi apartmant, egy ápolási rész-
leget, konyhafejlesztést, energetikai beruházásokat, 
födém- és falszigetelést terveznek. Hogy mitől válik 
otthonná a rászoruló idősek számára egy ilyen intéz-
mény? A vezető kiemelte, hogy bár a családot rendkí-
vül nehéz pótolni, mégis megtesznek mindent, hogy 
gazdag programmal – családi nap, idősek napja, 
bográcsozás, kézműveskedés, generációs találkozó -, 
és elsősorban odafigyeléssel, törődéssel igyekeznek 
betölteni az űrt. Az intézményben dolgozók nem 
csak hivatásnak, de küldetésnek tekintik az idős 
emberek hétköznapjainak, ünnepeinek bearanyo-
zását, a valahová tartozás érzésének megteremtését. 
Vörösmarty szavaival: „A múltat tiszteld, s a jelent 
vele kösd a jövőhöz.” Ezúton gratulálunk a rangos 
elismeréshez, s kívánunk erőt, egészséget a tervek 
megvalósításához.

MM

SZABÓ ATTILA 
MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE

ELISMERÉS
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Szabó Erzsébet - vagy ahogy Túrkevén mindenki is-
meri, Szabó Böske - szakmai sikereiről olvashattunk 
a közel múltban megyei napilapunk online felületén, 
a Szóljon.hu-n, amit ezúton szeretnénk kedves Olva-
sóink figyelmébe ajánlani.
„Hogy a szenvedély és a szakma iránti alázat meddig 

repítheti az embert, arra a kevi származású Szabó 
Erzsébet története kiváló példa. Évtizedekig dolgozott 
virágdekoratőrként. Ám a Debreceni Virágkarnevált 
ismerők és kedvelők számára talán még többet mond 
Szabó Erzsi neve, aki elképesztő életútjáról mesélt 
nekünk.
– Kirakatrendezőként és dekoratőrként kezdtem. Ké-

sőbb reklámfőnökként, virágkötőmesterként dolgoz-
tam tovább. Túrkevén indult el minden, erős szálak 
kötnek ide a mai napig – kezdte Szabó Erzsébet. Majd 
elmesélte, hogy emellett több mint húsz évig fáradozott 
a Debreceni Virágkarnevál sikereiért, nem mellesleg 
a rendezvény elismert és sokszorosan győztes kocsi-
építője volt.
– Egy-egy kocsi elkészítésén gyakran fél évet is dol-

goztunk a csapatommal. A legtöbbször erős fiatal-
emberek alkották a brigádot, hiszen ők könnyebben 
emelték, mozgatták a nehéz elemeket. Egyúttal pedig 
apró ollókkal vágták megfelelő méretűre a szirmokat, 
virágokat. Ez talán jól mutatja, mennyi mindenre van 
szükség egy ilyen területen. 

Első lépésként mindig a terveket és ötleteket 
egyeztették. Ezután következhettek a látványrajzok,  
a makettek, végül pedig az alapanyagok beszerzése 
és a kompozíciók összeállítása. Ezekre előbb a szá-
razvirágok, majd a felvonulás napja előtti estén az 
élők kerültek. A csapat keze alatt születtek mese- és 
filmfigurák, mozgalmas jelenetek is. Egyszer például 
az Avatar című film karaktereit jelenítették meg, de 
az Operaház fantomjának hangulatát szintén a hely-
színre varázsolták. Erzsébet alapossága révén hamar 
sikerre és ismertségre tett szert, egyre szélesebb körben 
érdeklődtek iránta, a neve az ország határain túlra is 
eljutott. Ehhez persze nagyban hozzájárult az is, hogy 
számos világversenyen mutatkozott be az évek alatt. 
Sőt! Két nagy világkiállításon is járt, Párizsban és 

Amszterdamban, ezekre szintén igen büszke.
– A virágoknak, a dekorálásnak sok országban nagy 

hagyománya van. A világszintű megméretéseken részt 
venni komoly felelősség. Ide tényleg csak kifogásta-
lan alkotások mehetnek, a zsűri rendkívül szigorú. 
Éppen ezért a csapatban mi is kritikusak vagyunk 
egymással, hogy közel tökéletes munkát adhassunk 
ki a kezünkből – avatott be.

A jó szereplések érdekében a virágdizájner min -
den alkalomra igyekezett újdonságokkal előrukkol-
ni. Kidolgozott például egy ragasztásos technikát is, 
amellyel hatékonyabban lehetett haladni. Tíz, tizenkét 
négyzetméteres virágpalástokat készített száraz alap-
anyagokból. Erzsébet szívesen örökíti tovább tudását, 
az idők során még japán tanítványai is voltak. Jelen-
leg éppen egy fiatal magyar virágdizájner, Mezőffy 
Tamás felkészülését segíti, aki a jövő évi szingapúri 
világbajnokságra készül.

Szakmai tapasztalatai a világ élvonalába helyezték 
Erzsébetet. Milliók kísérik figyelemmel új ötleteit, el-
képzeléseit. A magánéletben három gyermek édes-
anyja, akik négy unokával ajándékozták meg. Ha csak 
teheti, szabadidejét velük tölti. Egyébként szívesen 
járja a természetet, szeret túrázni, és napimádónak 
vallja magát. Gyermekkora óta vonzza a lovassport, 
lenyűgözik a pompás állatok. Persze gondolatai mindig 
valami mesés, virágos alkotás körül forognak.

– Elképesztő dolog az élen járni valamiben, és látni 
azt, hogy a mi ötleteinket, megoldásainkat követik. Ez 
ösztönöz arra, hogy mindig újabb kihívásokat találjak 
benne, és táplálja a folyamatos megújulást és szeretet 
a munkám iránt.

Díjakkal ismerték el munkásságát

Már a hetvenes években is jó néhány elismerést bez-
sebelt. Díjnyertes kirakatokkal, bemutatókkal, minisz-
teri ünnepségek díszítésével kápráztatta el az embe-
reket. Később a debreceni események mellett éveken 
keresztül ő készítette a Miss Universe szépségverseny 
dekorációit. Virágkötészeti témában szaklapokban 
szintén publikált. Fiatal tanítványát, Mezőffy Tamást a 
genovai és a philadelphiai felkészülésben is segítette.”

Szabó Lilla Laura írása

EGY TÚRKEVEI VIRÁGKÖTŐMESTER SIKEREI

ELISMERÉS
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A túrkevei középkorú vagy idősebb emberek számára 
Perényi László neve ismerősen cseng. Bár több évtizede 
nem itt él, túrkevei testnevelőtanári, edzői ténykedése 
során sokakat indított el sportolói pályáján, több száz 
gyerek köszönheti neki a sport, a mozgás szeretetét. 
Neve akkoriban egybe forrt a kézilabdával. Innen 
indult pályája, ide kötik gyökerei. Lelkiismeretes 
munkája elismeréseként a közelmúltban megkapta  
a „Békéscsaba Ifjúságáért” díjat, azt megelőzően pedig 
a Németh László-díjat. Szívből gratulálunk újságunk 
hasábjain keresztül, s további munkájához sok sikert 
kívánunk! 

A Gajdács Pál által készített írásból szemezgetünk: 
„Két éven belül két komoly elismerést is kapott, előbb a 
Németh László-díjat, majd a „Békéscsaba Ifjúságáért” 
kitüntetést. 

– Tettem a dolgomat – mondta szerényen Perényi Lász-
ló. – Akkor szereztem tudomást arról, hogy megkap-
hatom az elismerést, amikor a Bíró Csaba vezette 
Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság a 
közgyűlés elé terjesztette a javaslatot. Egészen addig 
nem is sejtettem, hogy ilyen elismerést kaphatok.  

– Honnan a sport iránti szeretet? Mi-
ér t vá lasztot ta a pedagóg usi pá lyát? 

– Pedagógus családból származom, édesapám ta-
nárként, édesanyám óvónőként dolgozott. Szüleim 
mindig azt mondták, hogy ne legyek tanár, mert 
az szegény ember marad. A díjátadón mondtam 
is,  hogy  meg  nem  gazdagodtam  belőle,  viszont 
ezekért a percekért érdemes pedagógusnak lenni.  

–  Aki  nem  ismeri  közelről  és  csak  a  kézilab-
da-mérkőzéseken látja edzőként meccselni, 
egy  szigorú  embert  lát,  viszont  a  diákjai,  a  já -
tékosai  is  „Aranyszívű  Laci  bácsinak”  hívják. 

– A „rosszindulatú” kollégáim azt terjesztik, hogy 
ezt én találtam ki magamról – neveti el magát. – Ki-
használják az aranyszívemet, kicsit engedékenyebb 
lettem. Próbálok a diákok között lenni, a szünetek-
ben sokat beszélgetni velük. A sportolókkal pedig 
sokat utazunk, a sok együtt eltöltött idő miatt tör-
vényszerűen kialakul egy személyesebb kapcsolat. 

–  Létezik  az  iskolán,  a  sporton,  a  kézilab-
dán kívüli világ Perényi László számára? 

– Az a szerencsém, hogy azt szeretem, amit csinálok. 
Iskola, tanítás és sport. Hála Istennek, hogy élnek a 
szüleim, van három unokám, velük próbálok több 
időt eltölteni. Járok rendszeresen spinningelni, sokat 
kerékpározom, igyekszem magam karbantartani, és 
ezzel jó példát is mutatni a jövő nemzedékének.

Több mint négy évtizede a pályán

Az 1958-ban született Perényi László képesítés nél-
küli pedagógusként, utazó testnevelő tanárként, Túr-
keve alsó tagozatos körzeteiben kezdte el a pályáját 18 
évesen. Tanított, miközben elkezdte a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolát.

Az elmúlt több mint 40 év alatt közel 30 csapattal dol-
gozott együtt. Egykori játékosai közül 13 korosztályos 
és felnőtt válogatott tag, 21 NB I-es játékos, valamint 
16 testnevelő tanár vagy kézilabda edző került ki. Két 
gyermeke és három unokája van.”

Perényi László testnevelő tanár, pályája csúcsán

PRÓBÁLJA A TANÍTVÁNYAIT JÓ IRÁNYBA TERELGETNI 
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Karácsony a szeretet és a csodák varázslatos egysége, 
az ünnepek közül a legszebb! A gyerekek mosolya, 
csillogó szeme – bennünket, felnőtteket is – jobbá ás 
szeretetet adni akaróvá alakít. Ez egy olyan érzés és 
erő, ami még hosszú ideig megmarad. 

Mi, túrkeveiek már kaptunk egy ajándékot, a város 
életében változást hozó lehetőséget. Ezt lehet tekinteni 
egy nagy ajándéknak, mert mi is tettünk azért, hogy 
így legyen. A hangulat megindította az itt lakók belső 
érzéseit és részeseivé kívántak lenni a változásnak. A 
változásnak, amely szebb, élhetőbb, lüktetőbb, igénye-
sebb mindennapokat hozhat nekünk. Ez alkalommal 
két, az ünnepet, a környezetet szebbé tevő eseményről 
osztom meg a gondolataimat önökkel, mely egyben 
bizonyítja, hogy mi, lakosok is hozzájárulunk a város 
ünnepi hangulatához, szebb környezetéhez. Sok-sok 
jó ötlet, felajánlás igazolta, hogy a „karácsonyi falu” 
megrendezésének gondolata talán soha nem tapasztalt 
lelkesedéssel, részvételi szándékkal söpörte el a kö-
zönyt. Egy olyan tenni akarás jelentkezett egyénektől 
és csoportoktól egyaránt, amely már induláskor is azt a 
hitet sugallta, hogy mindenki részese, élvezője szeretne 
lenni ennek a szép eseménynek. Mi már karácsony 
előtt érezni akartuk a közösségben és harmóniában 
rejlő erő minden szívet melengető érzését. Reméljük 
és teszünk érte, hogy a karácsonyi falu megrendezése 
az itt élő emberek részéről a szívből jövő tenni akarás 
megtestesülése. A magával ragadó lelkesedés és a fel-
ajánlások sora bizonyítja, hogy mi, túrkeveiek olyféle 

változást akartunk, ami velünk és értünk történik.  
(A cikk írásakor még nem áll rendelkezésre a részletes 
program, de a Túrkeve újság és televízió Facebook 
oldalán minél hamarabb közzétesszük.)

A másik nemes kezdeményezés, mely hasonlóan az 
előzőhöz nagy érdeklődéssel és részvételi szándékkal 
vette kezdetét, a virágültetés. Ez, a városképet szebbé, 
gondozottabbá alakító virágültetés már több évvel 
ezelőtt a Városvédő és szépítő egyesület vezetőjének, 
Zagyváné Vas Margitnak az összefogása és irányítá-
sa mellett hozott csodás eredményeket. Az évekkel 
ezelőtti szép városkép elevenen élt emlékeinkben, s 
most újra életre kelt Kalmár Lászlóné, Kaszanyi Ildikó, 
Madarász Piroska és Zagyváné Vas Margit kezde-
ményezésére. Hívó szavukra sokan csatlakoztak a 
kezdeményezéshez, s a megvalósításban is oroszlán-
részt vállaltak.  Csak így – szívvel, lélekkel – érdemes 
újrakezdeni, ahogy ez több helyszínen máris szemet 
gyönyörködtető eredményt mutat. A környezet szépí-
tése megóvása mindennapjaink fontos részévé kell 
válnia. Látható, hogy a tenni akarás nem rekedt meg a 
tervek szintjén, elindult, és egyre többen csatlakoznak 
ehhez a valóban örömöt és gondozott virágos kerteket 
jelentő nemes kezdeményezéshez. A színes, kedves 
virágszigetek bizonyítják, hogy a közösség alkotó ere-
jére támaszkodva Túrkeve igenis lehet egy hangulatos 
kisváros. A változás velünk lesz eredményesebb és 
értünk történik. Köszönet ezért az új szellemiségért 
az életre hívóknak!  

Kun Lászlóné

Időutazás és valóság csodás egysége
2019 karácsonya előtt – Túrkevén

KÖZÜGY
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Segíteni mindig jó és hálás feladat, gyer-
mekek csillogó szemeit látni mindannyi-
unknak ajándék. Az önzetlen adományo-
zás és karitatív gyűjtés ismét elérte célját.

Idén sikeresen csatlakoztunk a „Fogadj 
örökbe egy ovit” kampányhoz, melynek 
keretében a hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetű óvodákért lehet 
összefogni, segítve ezzel az intézmé-
nyek működését, mindennapjait. A hi -
ányos óvodai felszerelések mellett sok 
intézmény küzd szűkös anyagi keretek 
mellett a mindennapokhoz szükséges tisztálkodási és tisztítószerek hiányával. Dolgozóink segítségével, az ottho-
naikban lévő használaton kívüli gyermekruhákat, játékokat, fejlesztő eszközöket összegyűjtöttük. Sok kollégánk 
pénzadománnyal járult hozzá a gyűjtéshez, amelyből szintén játékokat és tisztálkodási eszközöket vásároltunk. 
Ezeket a „kincseket” november 5-én Antalfi Péter termelési igazgató adta át a mezőtúri Gyermek-kert óvodának, 
melyet a program révén rendszeresen látogatni és támogatni fogunk.

Urbán-Szabó Martina

Fantasztikus eredménnyel zárult a Magyar Vöröskereszt Karcag Területi Szervezetének adománygyűjtése 
(1500 kg) a november 22-24-ei hétvégén, Túrkevén a Tesco Szupermarketben. Már a tavalyi évet is szép ered-
ménnyel zártuk, de most ezt is túlszárnyaltuk, majdnem megdupláztuk! Elképesztő megmutatkozása ez annak, 
hogy mire képes az összefogás, az együtt tenni akarás egy ügyért! Ezúton is szeretném megköszönni a Magyar 
Élelmiszerbanknak, hogy lehetőséget biztosítottak szervezetünk számára, s pályázatunkat pozitív elbírálásban 
részesítették. További köszönet jár a Túrkevei Önkéntes Tűzoltóság parancsnokának, Sörös Tibornak és munka-
társainak a segítségért a gyűjtésben, a pakolásban és a raktározásban. Nagy erőt és kitartást igényelt ez a 3 nap, 
s ők itt is bizonyították lelkesedésüket! Köszönöm a gyűjtésben részt vevő önkéntesek munkáját, Vasadi Tünde, 
Czinder Valéria  és a közösségi szolgálatot nálunk vállaló diákoknak a Ványai Ambrus Gimnáziumból. S külön 
köszönet a Tesco munkatársainak a segítőkész hozzáállásért, valamint Túrkeve város adakozó kedvű lakóinak! 
Ismét bebizonyították, hogy érdemes a város a Magyar Vöröskereszttől elnyert Humanitárius Település címre! 
Garantáltan nem marad majd egyetlen éhező gyermek sem Túrkevén a karácsonyi ünnepek alatt!  Hálásan 
köszönöm nevükben az adakozók segítségét! A csomagok elkészítése és kiosztása még reánk váró feladat, de 
még karácsony előtt megkapják majd a rászoruló családok.                                                      

                    
Orvos Anetta Csilla

Magyar Vöröskereszt Karcag Területi Szervezetének Vezetője

FOGADJ ÖRÖKBE EGY OVIT!

CIVIL ÖSSZEFOGÁSBAN AZ ERŐ!

ELISMERÉS
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Augusztus 22-én reggel ismét megállt iskolánknál a ,,kirándulós busz”. Eddig évente többször is petőfis diák-
jainkat vitte, most azonban mi, pedagógusok foglaltuk el az üléseket. Kezdetét vette, a már évek óta tervezett, 
négynapos tantestületi kirándulás. 

Esztergomban az árnyas, rendezett kempingben elfoglaltuk kényelmes faházainkat. Délután pedig irány a 
belváros! Csapatépítő feladataink során NCIS nyomozókká váltunk. Három csapatot alkotva  követtük a nyomot, 
kerestük az aknatetőt, azon pedig betűket, táblákat, számokat, szobrokat. Számoltunk tornyokat, fejtettünk rejt-
vényeket, s közben bejártuk a város nevezetességeinek egy részét. Mindenki szintidőn belül teljesítette feladatát, 
és a végén a megfelelő kóddal kinyithatta a kincsesládát, melyben elismerő oklevelek lapultak. A vacsora után 
minden este jó hangulatú beszélgetések, anekdotázások tartották együtt a társaságot. Lenyűgöző volt az előt-
tünk elterülő Duna látványa! Valahogy senkit nem vonzott az ágy. Másnap Komáromba érkeztünk, sétáltunk 
a monumentális erőd falai között, majd Majkra látogattunk, a Kamalduli Remeteségbe. S hogy ne csak lássunk, 
hanem halljunk is, nos, erről két szenzációs idegenvezető gondoskodott. Tatán a vár tövében, az Öreg-tó partján 
hűsöltünk, sétáltunk és fagyiztunk. A harmadik napot Esztergomban töltöttük. A Bazilika és a vár megtekintése 
után a városnéző ,,Kisvonat” segítségével jártuk végig a nevezetességeket. Délután fakultatív program keretében 
Párkányra sétálhattunk át fagyizni és ebédelni. Utolsó napunkat Budapesten töltöttük. Városnéző emeletes busz 
tetejéről csodálhattuk meg világhírű fővárosunkat, Pestet és Budát. A közel kétórás út felejthetetlen élményt 
nyújtott, amelyet ízes gulyáslevessel zártunk.

A kuncsorbai út ébresztett rá bennünket arra, hogy sajnos hazaérkeztünk. Szuper volt! Vidáman, élményekkel 
feltöltődve várjuk az új tanévet. Köszönjük a szervezők igényes munkáját! Csak egy kérdésünk van: Mikor lesz 
a következő?

Pozsonyiné Vad Ilona

(Elnézést kérünk a cikk szerzőjétől, technikai okok miatt nem állt módunkban a nyár végi esemény eddigi közlése, bízunk benne, 

hogy ennek dacára szívesen olvassák az élménybeszámolót! főszerk.)

A Petőfi Sándor Általános Iskola Palánta Egyesülete az idén is megszervezte a felsős diákok őszi kirándulását. 
Sokat gondolkoztunk, hogy merre vegyük az irányt és végül Gyula mellett döntöttünk. Viszont, ha már ott 
vagyunk nem szabad kihagyni a közelben lévő Vásárhelyi-Bréda kastélyt sem, ami az elmúlt években került fel 
az ország idegenforgalmi térképére. A neve talán megtévesztő, mert nem valamelyik „Vásárhelyen” található, 
hanem az eddig csak a vasúti menetrendből ismert Lőkösházán. Október 25-én délben keltünk útra, az időjárás 
kegyeibe fogadott bennünket. Csak a színes ruhába öltöző fák jelezték, hogy elmúlt a nyár, és állítólag ősz van. 
Sajnos ebből több diákunk nem sokat vehetett észre, mert úgy érezték megharagszik a „telójuk”, hanem nem 
simogatják elég intenzíven.

Gyulán a várat tekintettük meg és egy fagyizás erejéig egy rövid sétát tettünk ebben a szép, rendezett kisváros-
ban. A Bréda kastély látnivalóit idegenvezetés keretén belül ismertük meg. Leglátványosabb talán a Foucault-inga 
volt, ami a Föld tengely körüli forgását volt hivatott igazolni. A nap fénypontja pedig a kastély falára vetített 3D 
animáció volt. Én másodjára láttam, de most is ámulva néztem. 

Egy igazán tartalmas, élménydús kirándulást tudhatunk magunk mögött, ami még sokáig fog elevenen élni 
emlékeink tárházában.

Vad Lajos Zoltán

BÉKÉSI TÁJAKON

FELTÖLTŐDÉS

OKTATÁS



18

Nemcsak városunk életét, de az iskolánk életét is megha-

tározza az összefogás. Ez az, ami összekovácsolja, meg-

erősíti a közösséget. Egy-egy ügyért való összefogás 

sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki 

egyetlen cél érdekében, és van úgy, hogy csak egy kisebb 

csoport akarja megmutatni, hogy mire képes. Ők nem 

az ország-világ megváltását tűzték ki maguk elé, hanem 

közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni. 

Kis közösségek összefogása együtt lehet eredményes, 

közösen kell gondolkodnunk az iskolán belül, a városon 

belül, hisz részei vagyunk a városnak, hinnünk kell ben-

ne, hogy nemcsak múltunk, jelenünk, de közös jövőnk is 

van. Az elmúlt időszak eseményei is erről tanúskodnak.

Az elmúlt hónapban ez történt intézményünk, a Ványai 

falain belül, ahol egy összefogás eredményeként földszin-

ti előadótermünk – az Erasmus + pályázat keretén belül 

újult meg a falak festése, burkoló és a bútorzat cseréje 

következtében. A munkálatok elvégzéséért köszönet 

illeti a Túrszol Kft. munkatársait, az Ava-Pack Kft. mun-

katársait, és mindenkit, aki hozzájárult ahhoz, hogy „a 

kövekből, melyek utunkba gördülnek - Széchenyi Istvánt, 

a legnagyobb magyart idézve -, egy kis ügyességgel 

lépcsőt építhetünk”.

A közösség összetartozását a közös élmények is erősítik. 

Településünk földrajzi helyzetéből adódóan tanítványa-

ink távol élnek a kultúra iskolán és városon kívüli hely-

színeitől, így a színházaktól is. Feladatunknak tartjuk, 

hogy tanítványaink számára egy új ablakot nyissunk a 

világra, s ezen ablakok egyike a színház világába való 

betekintés is. Ezért minden évben több alkalommal is 

sor kerül színházlátogatásra. Legutóbb a Budapesti Ope-

rettszínházba látogattak a ványais diákok. November 

7-én az egyik leghíresebb rockoperát az István, a király 

című előadást tekintették meg a VIASZ támogatásával. 

Köszönjük a szervezést Csáki Csilla tanárnőnek, a biz-

tonságos utazást Csaplár Béla tanár úrnak!

Rendszeresen szükség van olyan eseményekre is, ahol 

az egész iskola együtt van, együtt gyűjtik a közös élmé-

nyeket. Idén rendhagyó módon egy történelmi utazás és 

interaktív verseny keretében emlékeztünk meg október 

23-áról az 1956-os forradalom és szabadságharc ese-

ményeiről. A vetélkedő által iskolánk tanulói nemcsak 

egy feledhető tanórát kaptak, hanem egy emlékezetes, 

rendhagyó  történelemórát 1956 hőseivel. Köszönjük Kiss 

Zoltán tanár úrnak!

Közös élmények és szakmai fejlődés együttes célját 

szolgálta, hogy iskolánk tanulói Ozsváth László tanár úr 

vezetésével október 16-án  ellátogattak a hazai autójaví-

tó - és fenntartó ipar legjelentősebb szakmai fórumára, 

az AUTÓTECHNIKA-AUTODIGA kiállításra, ahol a 

gépjárműjavító szakma szereplői tekinthették meg a di-

agnosztika, garázsberendezések és gépjárműalkatrészek, 

valamit szolgáltatások kínálatát. 

Az októberi tartalmas pályaorientációs nap után no-

vember 7-én nyílt napot tartott iskolánk az érdeklődők 

számára. 

A nyílt nap keretében lehetőség nyílt arra, hogy szemé-

lyesen is meggyőződhessünk arról, milyen munka folyik 

iskolánkban, milyen értékrendet képviselünk, milyenek 

a pedagógusaink, az iskola felszereltsége, a diákok min-

dennapjai. Hiteles képet csak így, saját élményeinkre, 

tapasztalatainkra alapozva kaphatunk. Az elmúlt idő-

szakban különböző pályaválasztási kiállításokon több 

városban is találkozhattak velünk az érdeklődők, pl. 

Szolnokon, Mezőtúron is. Ebben a tanévben a Szolnok 

TV többször is ellátogatott iskolánkba. 

AZ ÖSSZEFOGÁS MARGÓJÁRA…

OKTATÁS
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Legutóbb egy rövidfilmet készítettek iskolánkról a Merre tovább elnevezésű összeállításukba. Aki valamilyen okból 

lemaradt a nyílt napról vagy betekintést szeretne nyerni a Ványai mindennapjaiba, az iskolánkról készült filmet 

elérheti az iskola facebook oldaláról, illetve a Szolnok TV oldaláról (www.szolnoktv.hu/musorok/merre_tovabb...). 

Ajánljuk figyelmükbe!

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN

A törvény értelmében a 2020/2021-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz: a technikum és a szakkép-

ző iskola. Mindkettő alapozó képzéssel indul, a szakképző iskolákban az egyéves ágazati alapozót kétéves szakmai 

képzés követi, a technikumokban pedig a kétéves ágazati alapozó végeztével az eddigi egy évről három évre bővül a 

szakmai képzés. A technikum végén érettségit is lehet szerezni, a technikusi vizsga pedig emelt szintűnek felel meg. 

A szakképző iskolában további két év alatt, esti tagozaton lehet érettségizni.

A gyakorlati képzést duális képzőhelyeken, cégeknél végzik majd a diákok - akár 15 éves kortól - szakképzési 

munkaviszony keretében, amelyre a munka törvénykönyvét kell alkalmazni bizonyos eltérésekkel. Tanulmányi ered-

ménytől függően minden nappali oktatásban résztvevő diák ösztöndíjat kap, emellett egyszeri, 150-300 ezer forintos 

pályakezdési juttatást is kaphat, ha befejezi a képzést és szakmát szerez.

OKTATÁS
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Az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a közne-
velésben” c. kiemelt európai uniós projektet értékelték 
a résztvevő iskolák.

2018-ban kapcsolódott be iskolánk az EFOP-3.1.7-
16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” c. ki-
emelt európai uniós projektbe. Intézményünk mellett 
a műhelymunkában az Öcsödi József Attila Általános 
Iskola, a Kunmadarasi Általános Iskola, és a Tiszapüs-
pöki Általános Iskola vett részt, akik szintén a projekt 
partnerei. 

A projekt fő célja az iskolába tanuló diákok esély-
egyenlőségének megteremtése, a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményének a 

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019.12.20.-2020.01.06. 

között Túrkevén a személyes ügyfélfogadás techni-

kai okok miatt szünetel. A központi ügyfélszolgálat 
a fenti időszakban változatlanul rendelkezésre áll. 

2019. december 9. és 2020. január 6. között  

Kisújszálláson a HULLADÉKUDVAR ZÁRVA lesz.  
2019-ben az utolsó nyitva tartott nap: 2019. december 
2. Hulladékudvarba 2020.01.13.-tól hétfői napokon 
13:00-16:00 óra között lehet hozni a veszélyes és nem 
veszélyes hulladékokat.
Átadható nem veszélyes hulladékok: elhasználódott 
étolaj és zsír, elektronikai eszközök berendezések, sze-
mélygépkocsi gumiabroncs, bicikligumi.
Átadható veszélyes hulladékok: elektronikai eszkö-
zök berendezések, elhasználódott villanykörték és 

javítása. Ez egybeesik iskolánk Pedagógiai Program-
jában leírtakkal, hiszen intézményünk célja a tanulók 
személyiségfejlesztése mellett, a tanulók tudásának 
magasszínvonalú megteremtése, a sikeres továbbta-
nulás megalapozása. A projekt mostani programjának 
vezérgondolata az óvoda-iskola átmenet kérdésköre 
volt. Az előadók Hajósné Bornemisza Edit és Török 
Róbert megismertette a résztvevőket azzal, hogy az 
intézmény milyen módszerrel könnyíti meg a tanulók-
nak az óvoda- iskola átmenetet, a beiskolázás folyama-
tát. Rávilágítottak arra, hogy a Túrkevei Petőfi Sándor 
Általános Iskola pedagógusai és tanulói miként vesz-
nek részt ebben a munkában. Bemutatásra került az a 
gyakorlat, amely során az óvónők visszajelzést kapnak 
a volt óvodásaik iskolai beilleszkedéséről, munká-
járól.  Az intézmény által kidolgozott, az átmenetet 
segítő komplex program nagy örömünkre bekerült 
az Oktatási Hivatal „jógyakorlat” nyilvántartásába. 
Ezt követően tapasztalatcserére került sor a résztvevő 
iskolák közreműködésével, ahol az iskolák képvise-
lői megosztották tapasztalataikat a többi pedagógus 
kollégával. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az 
Oktatási Hivatal két munkatársa is.  

Petőfi iskola vezetősége

neoncsövek, fáradt olaj, olajos rongy, olajszűrő, festék 
maradvány, festékes göngyöleg (fém és műanyag), 
spray flakon, akkumulátor, száraz elem, irodatech-
nikai toner, vegyszer maradványok és csomagolásuk, 
hígító-, ragasztó- és lakk hulladékok, NÖVÉNYVÉDŐ 
SZEREK EREDETI CSOMAGOLÁSUKBAN! (Ez azért 
is fontos, mert a különböző vegyszerek különböző 
kémiai összetevőik miatt közös tárolása veszélyes és 
TILOS.). Hulladék átadására kizárólag a nyitvatartási 
időben lehetséges!
Az ügyfélfogadás 2020. 01. 07.-től a megszokottak 
szerint folytatódik:

Kedd:    8:00-12:00
Csütörtök: 13:00-16:00

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Műhelymunka a Petőfiben

OKTATÁS
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Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Ag-
rárminisztérium idén, 2019. november 15-én rendezte 
meg az Európai Mézes Reggeli programot.

Magyarországon 2014. november 21-én volt az első 
hasonló program az ország 19 megyéjében és Budapes-
ten, összesen 67 iskolában, ahol a helyi méhészegye-
sületek, termelők és a megyei szaktanácsadók segítsé-
gével a gyerekek megismerkedhettek a leggyakoribb 
hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták azokat. 

A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola alsó tago-
zatán ezt a programot a Jászberényben megválasztott 
Mézkirálynő II. udvarhölgye – a túrkevei származású 

- Busi Adriána vezényelte le egy méhek biológiájáról, 
a megporzásról szóló kisebb előadással összekötött 
kóstolóval (mézes tea, mézes kenyér/kalács). 

Deák Ildikó

Mézes reggeli a Petőfiben

Iskolánkban, a Petőfi Sándor Általános Iskolában immár harmadik éve kerül megrendezésre a napközis mun-
kaközösség által koordinált Hagyományok hete programsorozat. 

Napközis csoportjaink délutánonként az őszhöz kapcsolódó betakarítási, tartósítási eljárásokat ismerhetnek 
meg, megkóstolhatják az ősz ízeit, megismerkedhetnek régi kézműves mesterségekkel, tevékenységekkel. Idén 
lakóhelyünk népdalaiból tanultunk egy színes csokorra valót, voltak csoportok, akik a kunhímzés szín- és 
formavilágával ismerkedtek, mások szövés és hímzés technikáját sajátították el vagy a pásztoréletbe nyertek 
bepillantást.

Gyereknek és felnőttnek egyaránt kedvesek ezek a kissé formabontó délutánok, melyekkel igyekszünk kilépni 
az iskola keretei közül.

Nagy Anikó 

Hagyományok hete a napköziben

A harmadik évfolyam tanulói a Lázár Ervin Program keretén belül színházlátogatáson vettek részt. Mivel 
a program célja, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden 1-8. évfolyamon tanuló általános 
iskolai diák tanévenként egyszer térítésmentesen juthasson kulturális élményhez, így a gyerekeknek és a peda-
gógusoknak a színházjegyek mellett az utazás is ingyenes volt a Békéscsabai Jókai Színházba. A harmadikosok 
a Kukac Kata című zenés, táncos előadást tekinthették meg, ami nagyszerű élményt nyújtott mindannyiuknak.

Hajósné Bornemisza Edit

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

OKTATÁS
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ÜVEGBE 
ÁLMODOTT 
CSODÁK

Májusban a világhálón találtunk egy kedves meghívót, 
amely egy debreceni galéria kiállításának  megnyitó-
jára invitált bennünket. A kiállításon megtekinthető 
dr. Kerékné Daróczi Irén által készített üvegékszerek, 
üvegfestmények. A meghívást elfogadtuk és kölcsö -
nösen örültünk a rég nem látott tanítvány és a később 
kolleganővel való találkozásnak. A gyönyörű tárgyak 
láttán a 

férjemmel elhatároztuk, hogy egy KÉK /Kevi Ér-
deklődők Klubja/ rendezvényére meghívjuk Irénkét, 
hogy rajtunk kívül még sokan gyönyörködhessenek az 
alkotásokban. November 18-án a Városi Könyvtárban 
ez meg is valósult sok-sok régi barát, rokon, osztály-
társ, tanítvány jelenlétében. Irénke a hallgatósághoz 
intézett köszöntőjében bemutatkozott.

Általános és középiskoláit Túrkevén végezte, ványais 
diák volt. Ezt követően a Szegedi Tanárképző Főiskolán 
diplomázott matematika-fizika szakon. 1978-ban haza 
jött Túrkevére és a Kossuth úti iskolában tanított. Férje 
dr. Kerék László jogi diplomát szerzett Szegeden és 
Túrkevére kerülve a termelőszövetkezetben dolgozott. 
Két fiuk, Laci és Csabi ma már családosak és komoly 
gazdasági szakemberek. Szüleiket három gyönyörű 
unokával örvendeztették meg. 32 éve kerültek el Túr-
kevéről és 20 éve már, hogy Debrecenben élnek. Irénke 
időközben tovább képezte magát, informatika szakot 
végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, s ezt 
követően egy középiskolában tanított. 40 éves mun-
kaviszony után nyugdíjba vonult két éve.

Irénkét a tanári munka mellett mindig vonzották 
a művészetek. Sokat járt múzeumban, képtárakban 
és a látottakat vázlatokban örökítette meg. Többször 
járt Olaszországban, ahol csodálója volt a gyönyörű 
tájaknak, épületeknek, tárgyaknak. Velencében járva 

eljutott Muránóba, ahol gyönyörködött az üvegműves-
ségben és a remek üvegtárgyak rabjává vált - ahogy 
ő fogalmazott.

Ezt követően részt vett egy üveg ékszerkészítő, majd 
festő tanfolyamon és TIFFANY stílusú lámpákat is 
készített.

A Városi Könyvtárban megrendezett kiállításá-
nak anyagában népes közönség gyönyörködhetett.  
A szebbnél-szebb ékszerekből, festményekből válo-
gathatott, és szolid árakon meg is vásárolhatott az 
érdeklődő közönség. Egy remek kisfilm található Irén-
ke lapján a világhálón, ahol nyomon lehet követni a 
gyönyörű divatékszerek készítésének módját, élmény 
megtekinteni!

Irénke a városi könyvtár segítségét és a helybiz-
tosítást megköszönve egy vászonra festett képpel 
ajándékozta meg a könyvtárat, amiben mindnyájan 
gyönyörködhetünk, amikor a könyvtárban járunk. 
Irénkének és férjének, Lacinak minden résztvevő 
nevében köszönöm a kedves vendéglátást. Örülünk, 
hogy elfogadták meghívásunkat, sok szép és kellemes 
élményben részesítettek bennünket.

Győri Józsefné 
A KÉK alapító tagja

Dr. Kerékné Daróczi Irén alkotásai között

KULTÚRA
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Stílus rovatunkban - természetes módon - a közelgő 
ünnepek jegyében válogattam az ötletek tárházából.

Ismét közeleg a karácsony, az év talán legszebb, leg-
jobban várt ünnepe. Ha szeretnénk harmonikus nyu-
galomban eltölteni, időben kezdjük meg a készülődést, 
ne halogassunk semmit sem az utolsó percekre. Az 
ünnepi készülődésbe érdemes bevonni a gyerekeket, 
hiszen a kicsik izgatottan várják mára Jézuska ér-
kezését, és lelkesen segítenek, illetve számunkra is 
nagy örömöt okoz, ha az ő kezük által készített díszek, 
dekorációk kerülnek otthonunkba. Olyan karácsonyi 
díszeket mutatok be, amelyeket még megvásárolnunk 
sem kell, hiszen saját kezűleg, otthon is elkészíthetjük 
rövid időn belül. Lássunk néhány ötletet:
- Új életre kelthetjük régi izzóinkat egy kis színes 

csillámpor és egy kis ragasztó felhasználásával. Mind-
össze ennyi szükséges ahhoz, hogy mesésen csillogó 
függő díszeket varázsoljunk a karácsonyfára.

- Lakásdekorációként nyugodtan csempésszünk be 
fenyőágakat fényfüzérrel, melyeket fényes gömbdí-
szekkel kombinálhatunk. Pompás hangulatban lesz 
részünk!
- Ne fogjuk vissza magunkat, fényfüzért nem csak 

a karácsonyfára tehetünk, különböző lakberendezési 
tárgyakon is remekül mutatnak, pl. tükrön.

- Hólepte vázák – Üres boros üvegekből hangulatos 
karácsonyi vázák válhatnak, mindössze fessük fehérre 
az üvegeket, majd szórjuk be durva szemcsés sóval 
még mielőtt a festék megszáradna.
- Szalagfenyő – 50-60 cm szalagból és pár gyöngyből 

gyönyörű díszt készíthetünk. Vastag fonalra fűzzük 
a gyöngyöt (gombot is használhatunk) és a szalagot 
illesszük egymásra, majd a végét kössük össze.
- Pár dobozból és színes golyóból látványos és egy-

szerű díszeket készíthetünk, formázhatjuk a golyókat 
gyapjúból, gyurmából, de használhatunk hozzá színes 
cukorkát is. A gyerekszoba ablakába fellógatva csodás 
látványt nyújt.

- Ablakainkat díszíthetjük úgy is, hogy a fogkrémet 
kevés vízzel összekeverve különböző figurákat festünk 
az ablakra pl. hóembert, hópihét, csillagot stb. Bátran 
fessünk, ugyanis könnyen lemosható.

- Jégvirágos mécsestartó – Kisebb befőttesüvegből is 
elkészíthetjük. Némi ragasztó és csillámpor szükséges 
hozzá.

- Zokni-hóember – Egy régi fehér zoknin kívül csak 
egy kevés rizsre és pár apró kiegészítőre van szük-
ség, hogy aranyos hóembereket készítsünk. Vágjuk le  
a zokni orrát, abból lesz a sapkája, a maradékot pedig 
kötözzük össze zsineggel, s töltsük meg rizzsel. Kb. 
bokánál kell elkötni a zoknit, hogy létrejöjjön a feje, 
erre húzzuk a sapkát. A szemek és az orr gombostű-
ből készülnek, még sálat is köthetünk rá egy darab 
szalagból.
- A puzzle minden gyermekes családban megtalál-

ható. Fessük le fehérre, és ragaszuk össze őket, majd 
csillámporral szórjuk meg.
- Ha egy CD-t színes fonallal körbe tekerünk, kiváló 

ajtódísz lehet belőle. Masnival, színes kövekkel díszítve 
kellemes hangulatot kelt az ajtón.

A lényeg a részletekben rejlik…

STÍLUS
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- Idén se felejtsük el az ünnepi hangulat fokozására 
papír hópelyhekkel díszíteni az ablakokat.

A karácsonyhoz hozzátartoznak a finomságoktól 
roskadozó, szépen terített asztalon elhelyezett ün-
nepi dekorációk is. Nem kell feltétlenül a legdrágább 
holmikat megvenni erre a célra. Ha igazán karácso-
nyi színekbe szeretnénk öltöztetni az asztalt, akkor 
a vörös tányérokra helyezzünk zöld szalvétákat, az 
asztalt díszítsük piros gyertyával és fenyőágakkal. Ha 
vendégeket várunk, készíthetünk névkártyákat is. 5-6 
darab fahéjrudat fogassunk össze zsinórral, és szúrjuk 
közé a kártyát. Ráírhatjuk a vendégeink neveit, vagy 
egy kedves ünnepi gondolatot is. 

Karácsonykor nem csak a lelkünk, de a testünket is 
ünneplőbe öltöztetjük. De mit vegyünk fel?

Mielőtt még pánikba esnénk, nézzünk szét a ruhás-
szekrényben, biztos akad olyan ruhadarab, amit egy 
kis kiegészítéssel újjá tudunk varázsolni. Határozzuk 
meg, milyen színvilágot fogunk követni a szett ösz-
szeállítása során. Egy kis csinos fekete ruha szinte 
minden alkalomra jó választás lehet, egyébként az 
öltözködésben is visszaköszönhetnek a karácsony 
színei. Tervezéskor kövessük „a kevesebb több” elvét! 
Így letisztult, stílusos megjelenésünk lesz. Ha kivá-
lasztottuk a ruhát, keressünk kiegészítőt a ruhához, 
egy visszafogottabb darabhoz nyugodtan viselhetünk 
karakteresebb, látványosabb kiegészítőt. Ez lehet egy 
szép ékszer, egy öv, sál vagy táska. Egy kis fényesség 
ezeket is feldobhatja, itt fontos azonban megjegyezni, 
hogy az aranyat és az ezüstöt ne keverjük. 

Figyeljünk a sminkünkre is. Az öltözékünkkel össz-
hangban, visszafogott, lehetőleg a ruhánkkal harmo-
nizáló színeket válasszunk! Gondoskodjunk megfelelő 
lábbeliről is. Itt nem feltétlenül magas sarkúra kell 
gondolni, csak az vegye fel, aki kifejezetten jól érzi 
magát benne, hiszen ez a fő szempont. Az összkép 
harmonikus legyen!

Bízom benne, hogy a fentebb leírt ötletekkel segítet-
tem kedves olvasóinknak feltenni a pontot az „i”-re  
a karácsonyi hangulat megteremtésében.

Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!

Mészáros Kata

KÍVÁNJ 
IGAZI 

ÜNNEPET

Nézem, ahogy az est leszáll az ablakom előtt,

Ezüstbe és fehérbe öltözik a Föld.

Álmaink és bűneink, jó és rossz tetteink

Ma hó takarja.

A világ bármely részén élsz és bárki vagy,

Szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb,

Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,

Ahogyan én neked.

Kívánj a szónak nyílt utat,

És a dalnak tiszta hangokat,

Kívánd, hogy mindig úgy szeresselek,

Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek!

Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál,

Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,

Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,

Békés karácsonyt mindenkinek!

                                                                     Piramis

STÍLUS
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A húst vágjuk apró kockára, sózzuk, borsozzuk, és 
hagyjuk állni egy kicsit. Három evőkanál tejfölt,  
a tojásokkal, liszttel, a sóval, a borssal, a petrezselyem-
mel, lestyánnal, reszelt sajt felével masszává keverjük.  
A felkockázott húst adjuk hozzá a sajtos-tejfölös masz-
szához. Jó, ha hagyjuk egy kicsit pihenni. Nálam fél 
órát állt. Az olívaolajon megdinszteljük a zöld hagy-
mát, én egy kis sóval meg szoktam hinteni, így hamar 
megpuhul a hagyma és nem ég le, összekeverjük az 
apróra vágott  paradicsommal, majd lezárjuk a lángot, 
ha kihűlt hozzáadjuk a masszához. Az őzgerincformát 
kivajazzuk, megszórjuk zsemlemorzsával és kibélel-
jük szalonnával és a gépsonkával . Úgy rakjuk, hogy  
a bacon szélei kilógjanak a formából. A húsos masszát 
kanalazzuk a formába és hajtsuk rá a lelógó szalonnát. 
A tetejét befedjük a maradék gépsonkával, meghintjük 
sajttal. Előmelegített sütőben, 170 fokon, kb. 45 perc 
alatt megsütjük. Egy sütőpapíros tepsire helyezve 
süssük, hogy az esetlegesen kifolyó szaft ne folyjon 
a sütőbe. Amikor megsült, kifordítjuk a formából  
a sütőpapíros tepsire, megszórjuk reszelt sajttal és 
addig pirítjuk, míg a szalonna nem kap egy kis színt 
és a sajt el nem olvad rajta. 

Előre elkészítjük a tölteléket, mivel nem kell kelesz-
teni. Mákhoz vagy dióhoz hozzáadjuk a cukrot, va-
níliáscukrot, pici tejet, (én nem szoktam főzni) vagy 
a hozzávalók között felsorolt anyagokat, ki melyiket 
szereti belőle. A töltelék mennyiségei 3 rúdhoz van 
megadva, természetes, ha dióst és mákosat is készí-
tünk egy adagból a mák vagy a dió aránya változik, 
a tölteléknek megfelelően.

Tészta elkészítése: A tejfölt, a zsírt, a tojást a cukorral 
és a sóval jól összekavarjuk, belemorzsoljuk az élesz-
tőt és összegyúrjuk a liszttel, amit apránként adjunk 
hozzá. Ne túl kemény tésztát készítsünk. Ha szüksé-
ges, még adhatunk lisztet hozzá vagy az is lehet, nem 
kell mind bele. Ez főleg akkor van, mikor pohárral 
mérjük ki a hozzávalókat. Összegyúrás után 3 részre 
osztjuk a tésztát. Kinyújtjuk a tésztát, a tetszőleges 
töltelékkel megtöltjük. Két oldalát kicsit visszahajtjuk 
és feltekerjük. Sütőpapíros tepsibe tesszük. (Egy tep-
siben szoktam sütni.) Oldalát, tetejét megszurkáljuk, 
lekenjük tojással. Előmelegítjük 180 fokra a sütőt, és 
kb. 40 perc alatt készre sütjük.

Baconos csirkealagút
Nagyon finom melegen, de hidegen 
is salátával, hidegtálakra is használhatjuk.
HOZZÁVALÓK:
50-60 dkg csirkemell filé, 8 szelet bacon
9 szelet vékonyabb gépsonka
kb. 15 dkg reszelt sajt,só, bors, 
petrezselyem, szárított lestyán ízlés szerint 
2 db kisebb paradicsom.
1 zöldhagyma, 1 ek. olívaolaj, diónyi vaj, 
3 evőkanál tejföl, 2 evőkanál rozsliszt
2 tojás, 1 tk. zsemlemorzsa

Mákos-diós bejgli 
Ez egy olyan bejgli recept, amit nem kell 
keleszteni, csak gyúrom-nyújtom és sütöm.
HOZZÁVALÓK: (3 rúd van belőle)
1 pohár (2 dl) tejföl (20 dkg)
1 pohár szobahőmérsékletű sertés zsír (20 dkg)
2 egész tojás, 3 evőkanál kristálycukor
1 kávéskanál só, 3 dkg élesztő, kb. 60 dkg liszt
Kenéshez:1 tojás
MÁK TÖLTELÉK
50 dkg mák
40 dkg cukor
tej
2 cs. vaníliáscukor

DIÓ TÖLTELÉK
50 dkg dió
40 dkg cukor
tej
2 cs. vaníliáscukor

ÖTLETEK
AZ ÜNNEPI
ASZTALRA

GASZTRONÓMIA
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Az elmúlt időszakban egyre több cikkel, kisfilmmel, 
kezdeményezéssel találkozhattunk, amelyek arról 
szólnak: talán 20 évvel ezelőtt lett volna a legalkal-
masabb időpont a faültetésre, de azért még ma sem 
késő. Tízezer meg tízmillió fa elültetését tűzik ki célul 
az aktív civilek országszerte. A hatóságok is 21-ről 
27%-ra szeretnék növelni hazánk erdőborítottságát. 
Városszépítő akciók indulnak, fásítási munkacsoport 
alakul a városvezetés kezdeményezésére. Klímatün-
tetések szerveződnek nagyobb városainkban. Egyre 
többen emelik fel hangjukat egy-egy elhagyatottabb 
városrész megszépítése érdekében.

A tényt, hogy pont most fogalmazódott meg az 
igény egy zöld rovat elindítására, aligha tartom a 
véletlen művének. De vajon mi lehet az oka annak, 
hogy manapság egyre nagyobb lakossági érdeklődés 
mutatkozik a szűkebb és tágabb környezetünket érintő 
ügyekben? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a klí-
maváltozás fogalmát is csak ízlelgetjük még, holott az 
már rég meghatározza mindennapjainkat. A választ 
azonban a saját tapasztalatainkban érdemes keresgélni.

Az árnyat adó fák jelentőségét akkor ismerjük fel 
igazán, amikor azokat már kivágták, és a helyükön 
telepített parkolókban felforrósodik az autó – vagy 
mi magunk, ha épp nem parkolóról, hanem buszme-
gállóról van szó, s mi a következő járatot várjuk. Egy 
pompás évelőágy valódi értéke akkor mutatkozik meg, 
ha az egy korábban elhanyagolt, gazos területet vált 
fel és varázsol széppé. A biológiai sokféleség, s vele 
együtt a beporzók nélkülözhetetlenségét leggyakrab-
ban a zöldségesnél érezhetjük a saját bőrünkön: amikor 
egyre magasabb árat kell fizetni a megvásárolni kívánt 
zöldségért-gyümölcsért.

A környezetünk teljesen ingyen nyújt számunkra 
rengeteg hétköznapinak tűnő, az életminőségünket 
jelentősen javító szolgáltatást, melyeket gyakran észre 
sem veszünk. Csak akkor, ha azok már nincsenek. Ha 
már nincs árnyék, nincs szép virágágy, nincs élelmi-
szer. Hiányt szenvedünk, s ha hiányt szenvedünk 
valamiben, megfogalmazódik rá az igény.

Az ember a természet része, lételeme az. Ha a tér, ahol 
él, kezd nagyon eltávolodni az eredetitől – teszem azt, 
egyre több betonnal és egyre kevesebb növényzettel 
borított terület alakul ki körülötte –, akkor ezt érzékeli, 
és bekapcsolnak az érzékelők: több fát, több virágot, 
több zöldet! Meggyőződésem, hogy a virágültetési 
akciók, a faültetési kedv növekedése, és a Zöld rovat 
indulása is a fenti igény beteljesítésének része.

Hogyan tehetjük településeinket a lehető legélhetőb-
bé? Tájépítészként ennek megválaszolása testhezálló 
feladat számomra. Legyen szó egy családi ház kertjé-
ről, vagy a közösség tulajdonában lévő közparkról; a 
főtérről, az utcánkról; egy óvoda- vagy iskolakertről, 
ahová a gyerekeket visszük nap mint nap; vagy egy 
sportpályáról, ahol meccseket szurkolunk végig, eset-
leg kilométereket futunk le mi magunk: ezek mind-
mind életünk színterei, amelyek hatnak ránk. És nem 
mindegy, hogyan. A legfőbb cél ugyanis, hogy olyan 
környezetet teremtsünk magunk körül, amely krea-
tivitásra késztet minket.

A Zöld rovat hasábjain hónapról hónapra olyan té-
mákról írunk, amelyek közvetlen környezetünkkel 
kapcsolatosak. Hiszen mindannyiunk lehetősége, 
felelőssége, sőt érdeke, hogy a városunkat érintő ak-
tuális környezetvédelmi vagy városképi kérdésekről 
beszéljünk – és hogy tegyünk értük.

Máté Klaudia

ELÉRHETŐSÉGEINK

ujsagturkeve@gmail.com

Túrkeve Újság FB

turkevetelevizio@gmail.com

Túrkeve Televízió FB

LAPZÁRTA:

2019. december 20.

STARTOL A ZÖLD ROVAT…
ZÖLDKÖSZÖNTŐ

ZÖLD ROVAT



27

Remény rabjai
Évi majd küldi a szöveget de egy kis betekintés, hogy mennyire nincs egyszerű dolgunk és mennyire változtatni 
kellene az emberek gondolkodásmódján a felelős állattartással kapcsolatosan.

Általában a gondozásunkba kerülő kutyusok viszonylag fiatalok 1-2, max 3-4 évesek, dugig bolhával, gilisz-
tával. Volt nem egy-kettő, amelyik eszméletlen rossz tartási körülmények miatt, csontsoványan lett elkobozva, 
volt olyan amelyiknek a nyakában lévő kötél miatt ödémás volt a feje, voltak olyanok, akiket árokból, mezőről 
szedtünk össze. Az idén már a 90. kutyánál került az egyesülethez, ebből kb. 30 db hat-hét hetes kidobott kölyök 
volt, ezek egy részük gazdira talált, a többiek esetében átvevő szervezetek segítettek. 

Van kint a gyepmesteri telepen 2 saját kennelünk és folyamatban van még kettő készítése, beszerzése. Minden 
kutyusunk kombinált oltással, chippel, szerződéssel, ivartalanítási és után követési lehetőséggel mehet gazdi-
hoz. A gyepire kikerülő kutyusok állatorvosi ellátását mi intézzük. Jelenleg minden kint lévő kutyus oltással 
és chippel rendelkezik. 

Nagyon szeretnénk a későbbiekben oltási, chipelési, ivartalanítási programokat szervezni azoknak a rászoru-
lóknak, akik szeretik az állataikat de nem engedhetik meg maguknak ezek költségét. Szeretnénk, ha egyfajta 
szemléletváltás kezdődne meg ezen a téren és azt hiszem az újságban megjelenő rovatok ebben nagyon sokat 
tudnának segíteni :-).

TACSI KEVERÉK Bekerülés dátuma: 2019.08.12.
Kora: 2-3 év
Színe: Fekete-cser-fehér (Tricolor)
Fajtája: tacskó beagle keverék
Neme: Szuka
Augusztus elején egy zárt kertekből jelezték, hogy egy 
keverék tacskó és egy fajtatiszta beagle bekeveredett 
az egyik házhoz. Valószínűleg egy ideje már együtt 
csavarogtak. Az ott nyaralók kértek tanácsot mit te-
gyenek, így kerültek a gyepmesteri telepre. A beagle 
gazdisodott, a tacsi lányról viszont kiderült (sajnos már 
csak későn), hogy vemhes. 6 tündéri tacsi-beagle keve-
rék kölyök anyukája lett. A kölykök jelenleg 5 hetesek, 
jövőhéten kapják az első oltásukat és szerencsére már 
mindre van gazdi jelentkező Budapestről, reméljük a 
mami is hamarosan gazdira talál. Egy energikus, bújós, 
szeretetbomba.

FARKATLAN FOXI Bekerülés dátuma: 2019.01.04.
Kora: 2-3 év
Színe: rozsdavörös
Fajtája: drótszőrű vizsla - drótszőrű foxi keverék
Neme: kan
A mi kis vörös színű foxikánkat a Szeles utca egyik ár-
kából mentettük. Ott lakó jó szándékú lakosok szóltak, 
hogy a dudában tanyázik egy kutyus. 
Enni, inni adtak neki de befogadni a sajátok miatt nem 
tudták. Kocsival érte mentünk és gyönyörűen jött velünk, 
a gyepin pedig szépen kikupálódott. 
Többször is hirdettük de nem jelentkezett rá gazdi. Bújós, 
szeretetéhes kutyus, aprójószág mellé nem való, András 
a gyepmester próbálta. 
Sajnos arról semmi infónk, hogy más kutyusokkal vagy 
gyerekkel hogyan viselkedik de velünk kezes.

ÁLLATVÉDELEM
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GÖNDÖR SZŐRŰ FOXI KEVERÉK Bekerülés dátuma: 2019.10.31.
Kora: 8-9 hónap
Színe: Sárga-fehér
Fajtája: foxi keverék
Neme: Szuka
Segítséget kért tőlünk egy hölgy, sajnos az albérletet ahol lakott eladták és szinte egyik 
napról a másikra kellett költöznie a gyerekével együtt. Az önkormányzat így hirtelen 
csak 2 hónapra tudott volna lakhatást biztosítani nekik, így a biztosabbnak tűnő anya-
otthon mellett döntött. Ide sajnos addig dédelgetett kedvencként tartott kutyusukat nem 
vihették. A göndör szőrű foci keverék október 31-én került ki a gyepmesteri telepre és 
szegény nagyon nehezen viseli a változást.

MUDI KEVERÉK
Bekerülés dátuma: 2019.07.24.
Kora: 2-3 év
Színe: Fekete
Fajtája: Mudi keverék
Neme: Kan
Radics Györgyi az egyesület elnöke testvérével együtt a kuncsorbai útról mentette. 
Kezelhető, jó kutya, aprójószág mellé szintén nem való, András nála is próbálta. Más 
kutyákkal hajlamos domináns lenni de alapvetően nem agresszív. Közepes termetű, 
erőteljes testalkatú kutyus.

STAFFI KEVERÉK Bekerülés dátuma: 2019.07.01.
Kora: 3-4 év
Színe: Sárga-fehér
Fajtája: Amstaff mix
Neme: Szuka
Ő a tacskónál egy kicsit nagyobb de kis termetű kutyus, amerikai staffordshire és ki 
tudja még mi keveréke. Nyugodt, kiegyensúlyozott lány kutyus, más lány kutyákkal 
egy-két nap után remekül kijön. Őt is többször hirdettük már de eddig rá sem volt 
jelentkező. Fényképezéskor pórázon szépen jött, nyugodt, bújós kutyus.

MALI KEVERÉK Bekerülés dátuma: 2019.09.25.
Kora: 2-3 év
Színe: Sárga
Fajtája: Mali keverék
Neme: Szuka
Szeptember 25-én az önkormányzat által a bichon jellegű kutyussal együtt elkobzás-
ra került egy Malinois (belga németjuhász) keverék kutyus, öt kölykével. A mami és  
a kölykök is csontsoványak voltak, sajnos a tartós alultápláltság miatt a kölyköknek olyan 
idült bélgyulladása volt amit nem tudunk kikezelni, ők elmentek az örök kutya vadász-
mezőkre. A mami szépen kerekedik kifele, emberekkel eszméletlen kezes és hatalmas 
pacsiosztó. A kis szőrmók bichonnal jól kijöttek, de nem tudjuk más kutyákkal milyen.

ÁLLATVÉDELEM
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Finta Zoltán, az R-21. Túrkevei Postagalambsport Egyesület és a Török-
szentmiklós és környéke 19-es Postagalambsport Tagszövetség 2019. évi 
Extra Hosszútáv csapatbajnoka lett. A számok magukért beszélnek:

Prága (2019. 06. 16) 572 km 
Cheb 2 (2019.  06. 30) 720 km  
Lipcse (2019. 07. 20) 770 km versenyutak alapján méltán vívta 
ki a bajnok címet, melyhez szívből gratulálunk.  

Hitvallásom: „Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem 
fogja elérni soha.” /Goethe/
Évtizedekig a galambász sport élvonalában maradni nem könnyű feladat, 
akinek a győzelem többször is megadatik, az tudja mennyi befektetés, ki-
tartás és öröm van benne. Ez évi eredményem megerősít abban, hogy az 
általam választott tenyésztési és versenyzési módszer továbbra is jó úton 
halad, bár az utóbbi évek történései miatt át kellett gondolnom, értékelnem azt, hogy melyik versenyformát válaszam. 
Az egynapos hosszútávú és Maraton versenyek felé fordultam. Az állományom eddig is és a továbbiakban is alkal-
mas ezekre a versenyutakra, melynek alapja három galambra vezethető vissza, amelyből a sötét kovácsolt vérvonalat 
tenyésztettem ki. Neves hazai és külföldi postagalamb tenyésztőktől származó egyedek által.

2019. évi Extra hosszútáv győzelmemet, néhai Ábrahám Lajos postagalambász barátom emlékére ajánlom, hiszen 
vele terveztük, hogy kialakítunk egy hosszútávú és Maraton versenyekre alkalmas tenyészetet. Sajnos neki ez nem 
adatott meg, és én próbálom a jövőben is ezt képviselni. Bízva galambjaim képességében szeretnék továbbra is ered-
ményesen tenyészteni és versenyezni.    

Finta Zoltán                   

Rangos tornán arattak sikert fiaink
A TVSE két kiváló sportolója Tóth Károly „Karimo” és Ádám Sándor november 23-án lépett a kötelek közé a Baján 
megrendezett Re-Cord Fight Night nevű küzdősport gálán. A küzdelmek K1 szabályrendszerben zajlottak, a tét pedig 
a WFC Magyar bajnoki öve volt. 

Ádám Sanyi gyönyörű, erős technikával a harmadik menetben TKO-val győzött, klubtársa, Tóth Karcsi-nak végigment 
mind az öt menete. Taktikusan, higgadtan, egyhangú pontozással sikerült nyerni neki is. Mind a két TVSE versenyző, 
WFC K1 Magyar bajnoki címmel térhetett haza. Feltétlenül ki kell emelni Bíró László és Hajós Sándor felkészítőket, 
akik kiváló munkát végeztek ismét a srácokkal. Gratulálunk az eredményekhez! Hajrá TVSE!

Bedő Tibor

Dobj egy macit!
A „Dobj egy macit!” kampány nagy sikerrel zárult a november második felében megrendezett Túrkeve – Szolnok 
NBII-es férfi kézilabda mérkőzést követően. A szurkolók 220 plüss állatot dobtak a parkettára, amely játékokat  
a BKTTSZSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat túrkevei munkatársai osztanak szét helyi gyerekeknek a közelgő 
Karácsony alkalmából. Köszönet Dékány Péternek, aki kezdeményezte az akciót, minden ajándékozónak, és minden 
segítőnek egyaránt!  Legyen szép karácsonyotok!

Bedő Tibor

Netezz, Nagyi!
2020 januárjától informatikai tanfolyamot indítunk a Városi Könyvtárban érdeklődő időskorú kevi lakosaink részére.
A tanfolyam célja, hogy annak résztvevői gyakorlott felhasználóként tudjanak kapcsolódni és barangolni a világhá-
lón, legyen szó akár számítógépről vagy akár mobiltelefonról. A tanfolyamok ingyenesek, 10 fő jelentkezése esetén 
indítjuk az első csoportot. A tanfolyam helye a Városi Könyvtár olvasóterme.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését, személyesen a Városi Könyvtárban (Petőfi tér 2-4.), telefonon: +3656361-098 vagy 
a turkevekonyvtar@citromail.hu címre.” A jelentkezés folyamatos.

Vad Sándor

Megpróbálni a lehetet lent

SPORT
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Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről!
Október 28-án délután a Remény Rabjai Állatvédő Egyesület kérésére segítettünk az Ágota utcából a gyepmesteri 
telepre kivinni egy kutya kennelt. November 1-én jelzés érkezett, mely szerint az SMR beépített tűzjelzője bejelzett, 
az eset téves jelzésnek bizonyult.  November 6-án délután jelzés érkezett, mely szerint a Deák Ferenc úti óvoda tűzjel-
zője bejelzett, az egység az épületet átvizsgálta, tűzre utaló nyomot nem talált, az eset itt is téves jelzésnek bizonyult.  
November 7-én a Városszépítő Egyesület kérésére Szentesről elhoztuk a közterületen elültetésre kerülő rózsákat, 
cserjéket. November 10-én jelzés érkezett, mely szerint a Kuthen király úton, vagyis a strandfürdő tűzjelzője bejelzett, 
a tűzjelzést lemondták, az eset téves jelzés volt.  Az elmúlt hónapban több helyen végeztünk fakivágást, gallyazást  
a kemping területén, valamint a Rákóczi úton. November 15-én a laktanyába vendégek érkeztek Hargita megyéből,  
a megyei Tűzoltószövetség meghívására, a szövetségi program mellett megismerhették városunkat, valamint eltöltöttek 
egy délutánt a strandfürdőben. Reméljük örömmel térnek majd vissza városunkba. November 16-án, Szolnokon került 
megrendezésre a Megyei Tűzoltószövetség által, a szakmai nap, ahol több mint 110 tűzoltó vett részt az előadásokon, 
valamint a bemutatókon. Ezen a napon segítkeztünk még a Városszépítő Egyesületnek a virágok elültetésében, lo-
csolásában. November 19-én szétbontottuk a strandon a városi színpadot. November 20-án megyei átfogó ellenőrzés 
részeként, ellenőrző elöljárók jártak laktanyánkban, akik a Polgárvédelmi szakterületet ellenőrizték és a tűzoltóság 
vonatkozásában mindent rendben találtak, illetve méltatták laktanyánk külső-belső megjelenését, valamint eszköz-
parkunkat. November 21-én polgármester úr kérésének eleget téve, a családsegítő központ, illetve a felnőtt orvosi 
rendelő ereszcsatornáit takarítottuk ki. November 22-én pályaorientációs nap alkalmából négy osztályt is fogadott 
tűzoltóságunk, beszéltünk nekik a munkánkról, bemutattuk nekik laktanyánkat és felszereléseinket. A tavalyi évhez 
hasonlóan ismét adománygyűjtés volt a Tescoban a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából.  
A gyűjtés sikeresen zárult, több mint 310 család adakozott és összesen 1500 kg élelmiszer gyűlt össze a három nap 
alatt. A cikk írásának idején a gyűjtött adomány laktanyánkban várja kiosztását túrkevei rászorulók részére. Novem-
ber 25-én Túrkeve bel- és külterületén tűzi víztározók időszakos felülvizsgálatát végeztük el. Laktanyánk bejárata új 
burkolót kapott, köszönjünk Simon Józsefnek a szép munkát! Köszönöm mindazoknak a támogatását, akik hozzájá-
rultak az elmúlt év során szervezetünk munkájához, támogatták Tűzoltóságunk tevékenységét. Kívánok valamennyi 
olvasónknak, valamint támogatónknak kellemes ünnepeket, eredményekben gazdag boldog és nem utolsó sorban 

káreset mentes 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.

Összesen száztíz hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó volt kíváncsi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűz-
oltók Szövetsége által november 16-án szervezett Műszaki Mentő Szakmai Napra. A szolnoki Tiszaligeti Turisztikai 
és Szabadidő Központban rendezett esemény középpontjában a közlekedési balesetek során történő életmentés még 
hatékonyabbá tétele állt.

Az elméleti szekciót Szemlits Gyula, a Bicskei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság szolgálatparancsnoka zárta, 
aki előadásában a közlekedési balesetek során alkalmazható mentéstechnikai fogásokkal ismertette meg a hallgató-
ságot. Ezekben – saját tapasztalatokkal kiegészítve – kitért az elektromos, hibrid és gázüzemű gépjárművek balesete 
során felmerülő speciális körülményekre, valamint a helyszínbiztosításra is.

A délután folyamán az előadásokon már bemutatott modern eszközöket működés közben is látni lehetett, sőt, ma-
guk az önkéntesek is kipróbálhatták azokat két roncson, ezzel további tapasztalatokat szerezve a műszaki mentések 
vonatkozásában.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetségének elnöke, Sörös Tibor sikeresnek értékelte a hagyományte-
remtő jelleggel életre hívott eseményt, amelyen hivatásosok és önkéntesek közösen gyarapíthatták tudásukat. 

MM

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

Szakmai nap az életmentés jegyében

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK
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Fizetett hirdetésFizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

HIRDETÉSEK
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