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ALKALMI VERS 
(RéSzLEt)

Az uj évet (ócska tárgy!) 
Kell megénekelnem, 

Hálálkodva, ahogy illik, 
Poharat emelnem. 

Mit van mit kivánni még 
Ily áldott időben? - 

Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 

Senkinek a nyakára 
Ne vigyenek kontót; 

Valaki csak ráteszen, 
Nyerje meg a lottót; 

Annyi pénzünk legyen, hogy! 
Még pedig pengőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 

Ez uj esztendőben. 
  

Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák. 

Béke legyen a háznál 
És a szívredőben. 

Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 

  
Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 

Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 

Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendőben. 

Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben. 

Arany János

2020 Az erdei 
fülesbagoly éve
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A népi kalendárium szerint január neve Boldogasszony 

hava. A 18. században a magyar nyelvújítók a januárnak a 

zúzoros nevet adták.

 

Január 6-a a vízkereszt napja, hagyományosan a kará-
csonyi ünnepkör lezárása és a farsangi időszak kezdete volt. 
Sok országban ez a karácsonyfa lebontásának napja. Az ün-
nep előestéjén szentelik meg a szenteltvizet és a tömjént a 
katolikus papok a templomokban. Az emberek felírták a há-
rom napkeleti király nevének kezdőbetűjét a házuk ajtajára. 

A mAgyArság körében

Január 1-én szokás volt újévi jókívánságokat mondani 
házról házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták 

a köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek bizto-
sítani különféle kellemes dolgok végzésével. Azt gondolták, 

hogy ami újév napján történik az emberrel, vagy amit cselek-
szik, az egész évben ismétlődni fog. Aki újévkor korán reggel 
megmosakodott a kútnál, egész évben friss volt. Aki pedig 
hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az szerencsét hozó 
„aranyvizet” merített, amiből a családtagokat is megitatták. 
Nagyon fontos volt a jó cselekedet az év első napján. Ugyan-
akkor sokféle tiltás is létezett. 

Január 6-a, vízkereszt napján általános szokás volt, hogy 
a katolikus papok a házakat is meghintették a szentelt vízzel 

(házszentelés). Ezenkívül elterjedt népszokás volt a „csilla-
gozás”, amikor gyerekek jártak körbe a faluban csillaggal a 
kezükben és a kis Jézusról szóló énekeket énekeltek. Az egyes 
magyarlakta vidékeken még a mai napig is létező szokás. 

Január 22-én, Szent Vince napján a szőlőtermesztő fal-
vakban sok helyütt úgynevezett vincevesszőt vágtak, amit 
a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszőkből jósolták 
meg a következő év termését. Ezen a napon a gazdának sok 
bort kell innia, hogy bő legyen a termés. Ha Vince napján 
szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek, 
rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. Ezzel el-

lentétben, ha három nap múlva, január 25-én, a „pál-
forduló” (Szent Pál megtérése) napján sütött a nap, akkor a 

néphit szerint még hosszú kemény télre kellett számítani.

janUár
molnár magdolna - Főszerkesztő

érDekesség
Januári jeles napok

Horvátország átveszi Finnországtól 
az Európai Unió soros elnökségét, 
mely tisztséget hat hónapig tölt be. 
A béke világnapja

A Braille-írás 
világnapja

Vízkereszt, 
a farsang kezdete

Hunfalvy János, a magyar tudo-
mányos földrajz megalapítója 
születésének 200. évfordulója

A magyar kultúra 
napja

A holokauszt 
nemzetközi emléknapja

 jAn.

01.

 jAn.

04.

 jAn.

06.

 jAn.

21.

 jAn.

22.

 jAn.

27.
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    Boldog új esztendőt 
Túrkeve

Minden új év egy új remény, egy új lehetőség, hogy változ-

tassunk azon, ami nem tetszik magunkban, és hozzájáruljunk 
környezetünk változásához is. Miután 2019 októberében a vál-
tozás mellett döntött a város szavazóinak többsége, így Túrke-

ve is változás elé néz, és az első 90 nap válságmenedzsmentje 
után immár a fejlődés lendületet kaphat. Egyszerre több terü-

leten indulnak el megújulásra irányuló fejlesztési programok, 
amelyeknek eredményeit egy év múlva már látni fogjuk a vá-

rosban. 

2020-ban bizonyosan hozzákezdünk a liget átfogó reha-
bilitációjához: sétányok kerülnek kialakításra, új helyre ke-
rül a víztorony, és reményeim szerint az első foglalkoztató 
játszótéri elemek is elkészülnek. A többfunkciós közösségi 
tér kialakítása megkezdődik, aminek első elkészülő elemeit 
szeretném már nyárra átadni a lakosságnak. A Petői téren 
zöldfelület rendezés lesz és parkgondozás. A városban há-
rom helyen épül kisebb játszótér és a város virágosítása is 
folytatódik. Elkészül a közbiztonság-fejlesztő kamerarend-
szer első üteme. Talán megindulhat a Vass utcai iskola át-
alakítása is, és több városrészen folytatódhatnak az útfelújí-
tások, amit kiemelt területeként kívánok kezelni. Megújulás 
előtt áll a strand is, hiszen számos területen jelentős elmara-
dással küzd. A nagy fürdőtér gépészetének felújítására nagy 
szükség van, és a plusz attrakciófejlesztés szintén nélkülöz-
hetetlen a versenyképesség megőrzése érdekében. Ennek 

megvalósítása csak a képviselő-testületen fog múlni, hogy 
segítik-e majd ezt döntésükkel a költségvetés tárgyalása-
kor. 

A városi infrastruktúra ráncfelvarrásán túl társadalmi 
megújulásra, és a kulturális élet megújítására is szükség 
van. Új városi rendezvények, fesztiválok, idegenforgalmi ha-
tású programok vannak már most szervezés alatt. A város 
karácsonyi faluja bizonyította az összefogás erejében rejlő 
potenciált, így újabb és újabb ötleteknek szeretnék teret adni. 
Színes programokkal szeretnék egy pezsgő európai kisvá-
rost teremteni közösen, ami nyilván nem fog egy csapásra 

megvalósulni. Az év elején megindulnak a kérdőíves felmé-
rések, melyek a város lakosságának véleményét hivatottak 

megismerni, ezáltal a helyi demokrácia alapkövei lesznek. 

Minden túrkevei részt vehet sorsunk alakításában vélemé-
nyével, részt vehet abban, hogy merre változzanak a dolgok 
körülöttünk. Az év elején az oktatás jövőjét, stratégiai hátte-
rét megalapozó kérdőívvel kezdünk, amelyből meg kívánjuk 
tudni: min változtatnának a szülők az oktatási rendszeren, 
mi az esélye a helyi középiskolában a gimnáziumi osztály új-
bóli beindításának. Milyen szakképzésekre lenne szükség a 
cégek, vállalkozók véleménye szerint? Majd a kérdőívek foly-
tatódnak más közéleti témák ügyében: juhászfesztivál ügye, 
vagy a helyi média szerkesztésének kérdései stb. 
Biztos vagyok benne, hogy egy pezsgő, izgalmas év elé né-
zünk! A feladatok egy darabig még tornyosulnak előttünk, de 
végre fogyatkoznak.

Mindent elkövetek annak érdekében, hogy a legjobbat 
hozza mindannyiunk számára a 2020-as esztendő, de ké-
rem, legyenek továbbra is partnerek ebben! Szélesebb körű 
városi összefogással nem csak a város sorsán, hanem saját 

sorsunkon is javíthatunk, és közösen tehetjük egy szebb, él-
hetőbb hellyé városunkat. 

A város megújulásának eredményei mellett kívánok min-
den túrkeveinek nagyon jó egészséget, sok-sok boldogságot. 
Nagyon bízom benne, hogy a 2020-as esztendő sokaknak 
hoz megbékélést, jólétet, egészséget, jobb sorsot. 

Gondolataim végén hálás köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik már 2019-ben elkezdtek részt venni sorsunk 
jobbra fordításának feladataiban. Köszönöm a város intéz-
ményeinek a helytállást, a város civil szervezeteinek az ak-
tivitást, a város lakóinak a sok-sok lelkes munkát, a város-
védők lelkes ténykedését, a karácsonyi falu lebonyolítóinak 
áldozatos munkáját. Hálás köszönet mindazoknak, akik már 

2019-ben is tettek azért, hogy a városunk egy jobb hely le-
gyen. 

FolyTaTjUk 2020-ban! 

Mindenkinek a legjobbakat kívánva, tisztelettel:

Sallai R. Benedek
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baglyokkal kapcsolatos ifjúsági pályázatok, versenyek 
eredményhirdetése;

baglyokkal kapcsolatos szakmai vetítések, előadások;

baglyokkal kapcsolatos kézműves foglalkozások, gyerekprogramok;

baglyokról szóló művészeti kiállítás;

ilmvetítés baglyokról;

szervezett bagolyigyelés;

bagolyköpet boncolás;

„bio-kártevővédelem“ témában gazdálkodóknak tanácsadás;

Dr. Berentey Ernő utcában bagoly információs fal avatás;

bagolybankett - esti baglyászbál;

egyéb gyermekprogramok;

együttműködés létrehozása - madárbarát önkormányzatok hálózatának megteremtése.

 i .  T ú r k e v e i 

Bagolyfesztivál
2020. január 31 - február 2. (péntek - vasárnap)

Túrkeve, Madarász Károly Művelődési Ház 
és külső bagolymegigyelésre alkalmas helyszínek

program

További információk a Facebookon lesznek közzé téve.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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“mese az erdei FÜlesbagolyról, 
aki Télire Túrkevére kÖlTÖzÖTT.”

Vers- és meseíró pályázat iataloknak és felnőtteknek

Kérjük az elkészült műveket jeligével ellátva, 2020. január 
15-ig a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. Az irodalmi alko-
tás(ok) mellé, kérjük zárt borítékban a jeligéhez tartozó alko-
tó nevét, elérhetőségét feltüntetni.

“mese az erdei FÜlesbagolyról, 
aki Télire Túrkevére kÖlTÖzÖTT.”

Vers- és meseíró pályázat 3-8. osztályos tanulók részére

Kérjük az elkészült műveket jeligével ellátva, 2020. ja-
nuár 15-ig a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.  Az irodalmi 
alkotás(ok) mellé, kérjük zárt borítékban a jeligéhez tartozó 
alkotó nevét, iskoláját, osztályát feltüntetni. A pályaművek ér-
tékelése 3 korcsoportban történik: 3-4. osztályos, 5-6. osztályos 
és 7-8. osztályos korcsoport.

„bagolyvilág - így él az erdei FÜlesbagoly”

Rajzpályázat

Túrkeve Város Önkormányzata „Bagolyvilág” címmel rajz-
pályázatot hirdet a településen élő óvodás és általános isko-
lás korú gyermekek részére. Várjuk a tetszőleges technikával 
készült, A/4-es méretű alkotásokat, amelyek az erdei füles-
baglyokat / életmódjukat / életterüket mutatják be.

Kérjük, hogy az elkészült műveket az óvoda, iskola gyűjtse 
össze és juttassa el a Polgármesteri Hivatalba 2020. janu-
ár 15-ig. A rajzok hátoldalára kérjük feltüntetni a rajzot készítő 
gyermek nevét, életkorát/osztályát, óvodája/iskolája nevét. A 
rajzokat 3 korcsoportban értékeljük: Óvodás, alsó tagozatos és 
felső tagozatos korcsoport.

„bagolymese”

pályázat meseillusztráció készítésére

Túrkeve Város Önkormányzata pályázatot hirdet szaba-
don választott, bagolyról szóló mese illusztrálására a telepü-
lésen élő óvodás és általános iskolás korú gyermekek részé-
re. Várjuk a  tetszőleges technikával készült, A/4-es méretű 
alkotásokat. Kérjük, hogy az elkészült műveket az óvoda, is-
kola gyűjtse össze és juttassa el a Polgármesteri Hivatalba 
2020. január 15-ig. Az alkotások hátoldalára kérjük feltüntetni 
a rajzot készítő gyermek nevét, életkorát/osztályát, óvodája/is-

kolája nevét és az illusztrált mese címét. A rajzokat 3 korcso-

portban értékeljük: Óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos 
korcsoport.

A fent meghirdetett pályázatok eredményhirdetése: 
2020. január 31. péntek.

pályázaTok
2020 Az erDeI 
FÜLesBAGOLY ÉVe

Túrkeve város ÖnkormányzaTa

 

TájékozTaTó  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat (2020) elbírálásáról

Túrkeve Város Önkormányzata 2019. november 28-án 

döntött a 2020. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőok-

tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról. A 

felhívásra 45 érvényes „A” típusú pályázat került benyúj-

tásra. Valamennyi pályázó 4000 Ft/hó támogatásban ré-

szesült. Az „A” típusú pályázatot benyújtók 10 hónapon át, 

(két egymást követő tanulmányi félévben) számíthatnak 
az ösztöndíjra. A képviselő-testület a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat céljára - 
az előző évek „B” típusú pályázatainak kötelezettségeit is 
igyelembe véve - 1 925 000 Ft pályázati támogatást ítélt 

meg, melynek forrása a 2020. évi költségvetés.
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Elfogadta a képviselő-testület a Be-
rettyó-Körös Többcélú Társulás Társu-
lási megállapodásának módosítását. 

A módosításra két okból van szükség: 
egyrészt az októberi önkormányzati vá-
lasztás eredményeként a kistérség két 

településén megváltozott a polgármes-
ter személye (Túrkeve, Kétpó), más-
részt a települések lakosságszáma is 

változott.

Elfogadta a képviselő-testület a 
2020. évi munkatervét, melynek meg-
felelően a jövő évben 10 ülést tervez-
nek tartani, többségében a hónapok 
utolsó csütörtökén. Július-augusztus 
hónapokra nincs ülés tervezve.

A nemzetiségek jogairól szóló tör-
vény szerint a települési önkormányzat 

biztosítja a helyi nemzetiségi 

képviselő-
TesTÜleTi Ülés
2019. DECEMBER 19.

önkormányzat részére az önkormány-
zati működés személyi és tárgyi feltéte-
leit, szakmai segítséget nyújt, gon-
doskodik a működéssel kapcsolatos 
gazdálkodási és adminisztratív végre-
hajtási feladatok ellátásáról. E fela-
datok végrehajtására kötendő megál-
lapodást elfogadta a képviselő-testület.

Hozzájárult a képviselő-testület az 
óvodai maximális csoportlétszámtól 

való eltéréshez. A jogszabály által en-
gedélyezett 25 főtől 1-3 fővel nagyob-
bak a csoportok.

Döntött a képviselő-testület arról, 
hogy a Református Egyházközség ré-
szére a templomtorony felújítására 
adott 2.000.000 Ft támogatás 2019. 

évben fel nem használt részét, 461.000 
Ft-ot a 2020. évi költségvetésbe 
ugyanerre a célra betervezi.

A gyepmesteri telepen a befogott 
kóbor kutyák elhelyezésére szolgáló 
újabb kennelek építéséhez biztosított a 
képviselő-testület 260.000 Ft. támoga-
tást a Városgondnokság Kft. részére. 

Ebből anyagot vásárolnak és elkészítik 
a kenneleket.

A képviselő-testület A Remény Rab-
jai Állatvédő Egyesület részére bérbe 
adja a gyepmesteri telep területének 

egy részét jelképes évi 1 Ft/m²/év bér-
leti díjért, ahol menhelyet létesít 

az egyesület 

gazdátlan álla-
tok részére.

Tá jékoz -
tatókat hall-
gatott meg 

a képvise-
lő-testület 
a Polgár-

meste-
r i 

Hivatal, a Szociális Szövetkezet és a 

mezei őrszolgálat működéséről.
Elfogadta a képviselő-testület a Pol-

gármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2020. évi illetményalap-
ját, mely megegyezik a 2019-es mér-
tékkel: 60.000 Ft.

A képviselő-testület egyszeri, 
20.000 Ft támogatás kiizetéséről dön-
tött. Az ellátásban azok részesülnek, 
akiknek rászorultsága a szociális ren-
deletben lévő valamely jogcímen 2019-
ben megállapításra került. Aki több ellá-
tásra is jogosult volt az is egyszeresen 

kapja meg ezt a támogatást, valamint 

ha egy háztartásban több jogosult is 
van, akkor is háztartásonként egy jo-
gosult vehető igyelembe. Ez összesen 
604 fő támogatását jelenti.

Túrkeve Város Önkormányzata 
döntött arról, hogy csatlakozni kíván a 

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
szervezésében működő térségi fog-
orvosi ügyeleti ellátáshoz. Az Önkor-
mányzat vállalja az ellátás működési 
költségei fedezetéhez a települési la-
kosságszám alapján számított hozzá-
járulás megizetését, 30-35 Ft/fő/év.  
Az ügyelet szombat és vasárnap, illetve 
ünnepnap 7-15 óra között nyújt ellátást 
Szolnokon. 

Elfogadta a képviselő-testület dr. 
Thodory Zsolt József háziorvostan 
szakorvossal kötendő feladat-ellátási 
szerződést, mely a működési engedély 
kiadásához szükséges.

A képviselő-testület 2.680.000 Ft-
ot biztosított az általános tartalék ter-
hére a gyermekorvosi rendelő fűtési 
rendszerének felújítására a meglévő 
720.000 Ft-hoz.

Módosította a képviselő-testület az 
önkormányzati tulajdonú lakások bérle-
ti díjának alapjául szolgáló alaplakbért, 
mely 20 %-os emelést jelent. A szakem-
ber lakások esetében a jelenlegi bér-

szászné dr. paTaki marianna - ALjeGYző
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leti díj és az emelt bérleti díj közötti 
különbséget a tulajdonos vállalja meg-
izetni a lakáskezelő szervezet részére. 
Így a szakember lakást bérlő személy 
a jelenlegi bérleti díjat izeti továbbra 
is. Arról is döntött a képviselő-testület, 
hogy az önkormányzati tulajdonú laká-
sok fenntartási költségeinél keletkező 
hiányt megtéríti a Városgondnokság 

részére a 2020-as költségvetésben.
A képviselő-testület hatályon kívül 

helyezte azokat a korábbi határozata-
it, melyekkel hitel felvételéről döntött. 
A „Városi közterületek rehabilitációja” 
és a „Túrkevei Óvodai Igazgatóság és 
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, 
új eszközeinek beszerzése” című pályá-
zatok megvalósításához 229.000.000 

Ft. fejlesztési célú hitelt igényelt a kép-
viselő-testület 2019 nyarán. A pályáza-

tok módosított műszaki tartalommal, 
más konstrukcióban valósulhatnak 
meg. 

A képviselő-testület határozatában 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a 

2020-as költségvetésben az Idősek 
Otthona által 2019 novemberében jel-
zett infrastrukturális problémák igényét 
a hivatal munkatársaival 2020. január 

31-ig megvizsgálja, és annak szüksé-
ges javítási, karbantartási, esetlegesen 
cseréjével kapcsolatos forrásokat a 

2020. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület megbízta a pol-

gármestert, hogy a Túrkevei Gyógyfür-
dő Nonproit Közhasznú Kft. esetében 
2020. január 30-ig gazdálkodási straté-
giai javaslatokat terjesszen elő, az ez-
zel kapcsolatos humánpolitikai, marke-
ting kapacitási és műszaki problémák 

igyelembevételével.
A képviselő-testület kötelezettséget 

vállalt arra, hogy a 2020-as költségve-
tésben az Erkel téri, egykori játszótér 
helyén terület-rehabilitációt végez ját-
szótér kialakítására, amelynek minimá-
lis összege a 2019. évben önkormány-
zati képviselők által fel nem használt 
forrás (közterületi eszközök karbantar-
tása, fejlesztése, felújítása), de mini-
mum 3 millió Ft. A képviselők által fel 
nem használt forrás igénybevételének 
feltétele: valamennyi képviselő írásos 
hozzájárulása. A képviselő-testület által 
jóváhagyott összeget a 2020-as költ-
ségvetésbe erre a célra be kell tervezni.

A képviselő-testület módosította a 
helyi építési szabályzatát és a szabá-
lyozási tervet, melyre napelem park épí-
tése miatt volt szükség.

a székely nemzeTi Tanács polgári kezdeményezése

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) polgári kezdeményezést indított 2019 májusában a „Kohéziós politika a régiók egyen-
lőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezéssel. Legalább hét európai uniós országból egymillió aláírás-
nak kell összegyűlnie a sikerhez egy év alatt.

Az SZNT kezdeményezésének lényege, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt 
igyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok 
különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A Székelyföld autonómiájáért küzdő szervezet az 
uniós szabályozásban látja a kitörés lehetőségét abból a helyzetből, hogy a román állam 
nemcsak folyamatosan megtagadja a Székelyföld autonómiájáról szóló párbeszédet, 
hanem a romániai költségvetési források, illetve az uniós alapok felügyeletével 

anyagilag is háttérbe szorítja a székely megyéket.

A magyar nemzeti közösségek szempontjából a kezdeményezés tétje az, 
hogy fel tudják-e használni az unió fejlesztési forrásait arra, hogy javítsák a 
magyarok által lakott térségek népességmegtartó erejét.

A képviselő-testület arra kéri Túrkeve Város lakosságát, hogy aláírásuk-
kal támogassák a Székely Nemzeti Tanács polgári kezdeményezését, 
melyet itt lehet megtenni:

 
https://bit.ly/2EWjdgX
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Mindig is nagyra értékeltem azt a hozzáállást, mely egy 

probléma kapcsán nem a kifogásokat sorakoztatja fel, ha-
nem a megoldást szorgalmazza. Így van ez most is! 

A „régi motorosok” még jól emlékezhetnek arra az időre, 
amikor a Túrkeve Televízió műsorát kábeltévén keresztül is 
követhették. A közügyek iránt érdeklődő keviek naprakészek 
lehettek a testületi ülések nézőiként, részesei lehettek egy-
egy kulturális eseménynek, holott nem állt módjukban 
személyesen jelen lenni, stb. Ha emlékeim nem csalnak, 
két kábeltévézést biztosító szolgáltató is megszüntette ezt 
a lehetőséget, vagy a nézőknek volt elfogadhatatlan 
a minőség. Maradt az internet, vagy a szájról szájra 
terjedő hírfolyam (valljuk be őszintén, e módozatnál 
igencsak nagy ferdülési, ferdítési lehetőség áll fenn.) 
Akinek pedig nincs internete, az pontos hírek nélkül 

marad. 

Aki követni szeretné a városunkban zajló ese-
ményeket „első kézből”, annak a WaveCom-mal 
kell szerződést kötnie, hiszen ők lesznek a 
műsortovábbítók. A cég mikrohullámon és opti-
kai hálózaton biztosítja a szolgáltatásait. Jelen-
leg is zajlik az optikai hálózat építése, fejlesztése. 

Nem titkolt céljuk, hogy továbbra is a tőlük megszokott, 
kedvező áron és rugalmassággal lehessen a szolgáltatást 
igénybe venni. A műszaki vénával rendelkező Olvasóinknak 
hasznos információ, hogy az optikai hálózat elkészültével az 

IPTV mellett DVB-C-n is elérhető lesz a TV, így egy arra alkal-
mas készülék esetében, nem lesz szükség beltéri egységre, 
nem lesz korlátozva a háztartásban lévő TV készülékek szá-
ma és akár internet rendelése nélkül is igénybe lehet venni 
a televízió szolgáltatást (nem az internetes sávszélességet 

használja a TV-nézés). A lefedő hálózat nagyobb kiterjedésű 

lesz, mint a versenytársaké (pl. a helyi szolgáltatónak a 

városközpontban és társasházakban is elérhető már a nagy 
sávszélességű szolgáltatása). 

Bár ez itt nem a reklám helye, megjegyzem, hogy a je-
lenlegi középkategóriás internetem és a televíziós szolgál-
tatásom összege jóval meghaladja a WaveCom által kínált 
internet + televízió csomag forint összegét. Érdemes 

lesz tehát számolni és előre 
gondolkodni!

Részletes 

tájékoztatásért ide fordulhatnak: 

van megoldás!
ÚjrA eLÉrhetőVÉ VáLIk A káBeL tV-n nÉzhető heLYI teLeVízIós ADás

molnár magdolna - Főszerkesztő

Örömmel jelentem, hogy megszületett a meg-

oldás! A WaveCom-mal megkötött szerződés 
immár lehetővé teszi a Túrkeve Televízió kábel-
tévén történő követését. Reményeink szerint 
2020 februárjától indulhat a Túrkeve TV adása 
ilyen módon.

Honlap: www.wavecom.hu

Iroda: 5420 Túrkeve, Széchenyi utca 14.

Telefon: 1236
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Október óta sok víz lefolyt a Berety-
tyón, sok tennivaló sorakozik, tornyosul 

Sallai Róbert Benedek polgármester úr 
asztalán. Nincs kevésbé fontos vagy 
nagyon fontos teendő, egyformán fon-
tos mind! Azonban a ballai út kálváriája 
sokaknak okoz fejfájást, sürgető kon-
szenzusra vár. 

A Ballai Állami Gazdaság ügye a 

privatizációs időkre nyúlik vissza, ami-
kor is a híd utáni kövesút magánkéz-
be került. Azóta már volt, hogy gazdát 
cserélt az immár Közép-Tisza Mező-
gazdasági Zrt. néven működő cég, de 
az út kálváriája eddig váratott magára. 
Olyannyira nem vette senki igyelembe, 
hogy egy magánútról van szó, hogy az 
egyébként is minimum 150 éve kijárt 
Dévaványára és Gyomaendrődre ve-
zető földút nyomvonala is itt húzódik 
ezen az úton. Ebből kifolyólag a túrke-
vei fejlesztési tervekben épp úgy, mint 
a megyei fejlesztési tervekben ez az út 
úgy szerepel, mint a Dévaványa-Túrke-
ve összekötő kövesút megépítésének 
nyomvonala. Használja is sok túrázó, 
de főleg mezőgazdasági termelő. 

A legutolsó tulajdonoscsere után 

olyan gazdája lett a létesítménynek, aki 

a saját szakaszát jelentős összegben 
(100 millió Ft érték fölött) egy érdekes 

és tanulságos technológiával meg-
újította, felújította. Mindez dicséretes 
cselekedet, azonban ezután jött a kel-
lemetlen része a dolognak, két részben. 
Elsőként is a tulajdonos úgy véli: neki 
jelentős összegbe került az út, így a 
forgalmat korlátozni kívánja. Súlykor-
látozás, sebességkorlátozás, illetve 

Ballai út, 
mi lesz veled?!
molnár magdolna - Főszerkesztő

A ballai út kálváriája 
sokaknak okoz fejfájást, 

sürgető konszenzusra vár.

forgalomkorlátozás eszközével kíván 

élni. Ebből a legelső a mezőgazdasági 
munkák (beszállítások, terménymoz-
gatások) vonatkozásában jelenthet 
komoly gondot, míg az utolsó a szabad 
közlekedést gátolja mindenki más szá-
mára is.

A második hiba akkor keletkezett, 
amikor az út kialakítása során – pol-
gármester úr megítélése szerint jogel-
lenesen - vittek el szomszédos földek-
hez történő bejárást segítő átjárókat 
teljes műszaki valóságában: földet, 
átereszeket, mindent. Komoly gondot 

jelent, hogy több túrkevei gazda nem 
tudja megközelíteni a saját földjét. 

Az eredeti probléma az úton való 
közlekedés szabadsága. A tulajdonos, 
és annak képviselője szerint mindenki 
áthaladhatna az úton, de a mezőgaz-
dasági gépek csak útdíj megizetése 
ellenében, hiszen neki jelentős pénz-
összegbe került a felújítás, valamint a 
karbantartásra is folyamatosan költeni 
kell üzleti érdekből. A városvezetőt ek-
kor kereste meg 30-40, az érintett te-
rületen gazdálkodó földműves, akiknek 
érdekeit jelentősen sérti a korlátozás. A 
hivatali munkatársak, valamint aljegy-
ző asszony bevonásával a jogi hátteret 
és a probléma orvoslásának lehetősé-

geit vizsgálták. 

• Az első információk aggasz-

tóak voltak: valóban magánút, 
és magánúton a forgalom korlá-

tozható, kontrollálható. 
• Tovább vizsgálva és más jogi 

eseteket megvizsgálva azonban 
kiderült: csak a közlekedési hatóság 
engedélyével lehetséges bármilyen 
korlátozás, s ennek a ténynek az út 
tulajdoni lapján is szerepelnie kell. 
Márpedig ilyen nincs.

Ezen információ birtokában immár 
másodjára is megkeresték írásban 
a tulajdonost, igyelmeztetve, hogy 
az út elzárása esetén kényszerítő in-
tézkedést fognak kezdeményezni a 

jogkövető magaratás érdekében. Ezt 
követően személyesen is találkoztak 
az érintettek, ahol a cégvezető arról biz-
tosította a jelenlévőket, hogy a hatósá-
gi engedélyek beszerzéséig a már 
elkészült sorompót nem alkalmazzák.

A leírt tények és történések igye-
lembevételével előre borítékolható, 
hogy „nem lesz könnyű menet”. A szak-
hatóság és jogi szakemberek kezében 
van a ballai út sorsa, a főszerepet vi-
szont a konszezuson alapuló józan 

észnek kellene betöltenie.
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November végén született meg az az elhatározás, hogy 
Túrkevén is lesz karácsonyi falu. Az előző számban már 
megjelent egy írásom az indulásról, a hangulatról, amely már 

akkor is felülmúlt minden elképzelést. Az elmúlt négy hétvé-
gi adventi rendezvényt szavakba nehezen önthető érzelmek 
jellemezték. 

Öröm és szeretet töltötte meg mind a résztvevők, mind 
a szervezők szívét. Könnyek és meghatottság nélkül nem 
lehet a hangulatot leírni. Így működik az ember, ha tiszta ér-
tékekkel, a mosoly közvetítette nagy szeretettel találkozik! 

Beszélgettem a szervezőkkel, segítőkkel, akik négy hétvégén 
látták vendégül a „falusiakat”, akik mosolyt csaltak az arcok-
ra, akik adományokat gyűjtöttek, akik ünneplőbe öltöztették 
Túrkeve főterét, de ugyanakkor rég nem látott emberekkel is 
jó volt beszélgetni. 

Nehéz szavakba önteni azt a sok-sok elismerést, amit 
megosztottak velem a karácsonyi falu vendégei. Bizonysá-

got nyert, hogy mi, túrkeveiek fontosak vagyunk egymás-

nak! A téren kézzel fogható volt a szeretet. Az emberek arcá-
ról sugárzó mosoly erről tanúskodott. 

A főszervezők egybehangzó véleménye volt: megvalósult 
a pártokon történő felülemelkedés, az adományozás boldo-
gító érzése eltörölte mindezt. Minden várakozást felülmúlt a 
sok-sok adomány, a tartós élelmiszerek mennyisége, ruha-
neműk sokasága, számítógép, laptop, televízió adományo-
zása, játékok tömkelege. A város lakossága csillagos ötösre 

vizsgázott segíteni akarásból, szeretetből. 
Csodálatos látványt nyújtott a – szintén adomány, fel-

ajánlás - karácsonyi kisvasút, melyhez gyerek és idősebb 
ugyanúgy sorba állt, részesévé akart válni az élménynek. 
A szerényebb körülmények között élők ugyanúgy segítő 
kezet nyújtottak a rászorulóknak, mint a tehetősebb csa-
ládok, vállalkozók. Minden adventi hétvégén élményt jelen-

tett a sokszínű, kulturális műsorok palettája. A kézműves 
foglalkozások a gyerekek alkotó kedvét keltette életre, de 

hallgathattunk lenyűgöző előadásokat is a karácsonyról, a 
szokásokról. 

Igazi siker volt, felejthetetlen élményt szerezve az „an-
gyalsátor”, ahol – szintén felajánlásként – angyal jelmezek-
be öltözhetett kicsi és nagy egyaránt. Így örökítették meg a 
boldogság pillanatát, melyet „falu-lakóként” átélhettek. A lila-
hagymás zsíroskenyér, a forró tea ízét még sokáig a szánk-
ban fogjuk érezni, mint ahogy a sok-sok inomság, népi étel, 
mézes, kürtös kalács, forralt bor, sült gesztenye vagy a fris-
sen sütött palacsinta ízét is. Ezer és ezer szívet érintett meg, 

köszönet és hála mindenért! 

Lehetetlen visszaadni, szavakba önteni a közel egyhóna-
pos csoda hangulatát. Csokorba szedtem a rendezvényen 
jelen lévők véleményét: angyali, lélekmelegítő, elkáprázta-

tó, szeretetteljes, barátságos, csodás, odaadó, gyönyörű. 
Megtisztelve érzem magam, hogy ezt a csokrot én ad-

hatom át a szervezőknek, az önkéntes segítők sokaságá-

nak! (Kérem, nézzék el nekem, hogy nem írok neveket, olyan 

sokan voltak, hogy nem szeretnék kihagyni senkit sem.)

Megható volt, csodás örömöt, szeretetet adott és egy re-
ményt, hogy ezt évről évre átélhetjük, hogy egy új hagyo-
mány született kisvárosunkban. Köszönet érte!

Az adakozás, segíteni akarás nem csak a karácsonyi fa-
luban kelt életre. Immáron ötödik alkalommal készített cso-
magokat az idősek otthona lakóinak Kovács Judit, aki össze-
gyűjtötte a segíteni akaró emberek adományait. 60 bentlakó 
és 20 bejáró idős ember karácsonyát tették szebbé egy-egy 
ajándékcsomaggal, ami gyümölcsöt, édességet, tisztítósze-
reket, ételt tartalmazott. Köszönet minden adakozónak!

Szeretet és boldogság 
kötözött a főtérre

hAnGULAtjeLentÉs A kAráCsOnYI FALUBóL

kUn lászlóné



csom hanga

Születési hely: Karcag
Születési idő: 2019. 07. 26. 
(3300 g, 53 cm)
Édesanya: Szűcs Erika
Édesapa: Csom Vid

máger zoé armilla

Születési hely: Mezőtúr
Születési idő: 2019. 07. 30.
(3930 g, 52 cm)
Édesanya: Nagy Edit
Édesapa: Máger Roland 
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újszÜlÖTTek városUnkban Felhívás

Szívet melengető hagyomány városunkban, hogy a szép-
korú lakosokat felköszöntik és ajándékkal kedveskednek 
születésnapjuk alkalmából. Október 13-a óta több személyt 
is köszöntött otthonában a túrkevei önkormányzat delegáltja 

személyesen, ahol ajándékcsomagot, egy szál fehér rózsát 

kaptak az ünnepeltek, valamint a Miniszterelnök által aláírt 

díszkötésű emléklapot. Az ünnepelteknek ezúton kívánunk 
nagyon boldog születésnapot és jó egészséget!

Borók Jánosné 

(Deák Irén) (95)  
Nagy Istvánné 

(Mile Margit) (90)
Finta Sándorné 

(Farkasinszki Erzsébet) (90)
Török János (90)
Sallai Istvánné 

(Sebestyén Eszter) (90)
Kelemen Julianna (90)
Halkovics Károly (90)

Nyitrai Kálmánné 

(Szabó Emília) (90)Nagy Istvánné (Mile Margit) (90) Nyitrai Kálmánné (Szabó Emília) (90)

Szépkorúak köszöntése

Egy 2020 február végén, Túrkevén leforgatni ter-
vezett kisjátékilmhez keresünk szereplőket. A ilm 
egy iúról szól, aki egy disznóvágás estéjén tanúja 
lesz a már meglehetősen kapatos családtagok által 
előadott néha szomorú, néha nevetséges, groteszk 
történeteknek. 

Az alábbi korosztályokból keresünk bátor, ka-
merától meg nem ijedő embereket: 18-20 éves i-
atal féri   /   50 év körüli fériak (2)   /   45-50 év 
körüli nők (2)    /   18 év körüli lány   /   12 éves iú   /   
70 éves nagymama   /   40 év körüli, erős testalka-
tú féri  /  60 év körüli féri (aki egy orvost játszik)

Csak élménnyel tudunk izetni a jelentkezőknek,  
egy ilmforgatás ugyanis mindig izgalmas kaland.
Várjuk a jelentkezést, január 25-én meghallgatást 

szeretnénk tartani. Pontos információkkal a Face-
bookon jelentkezünk. Érdeklődni lehet: 
Finta Zoltán (intaze@gmail.com)
Gellai Tamás (vakhermelin@gmail.com)
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2019. december 16. kü-
lönleges ünnep volt a 10 

éves Kevi Érdeklődők Klubja 
– a KÉK – életében! A szoká-
sos adventi ünnepi találkozó a 

megszokottnál is több meglepe-
tést tartogatott… Elkészült a jubi-
leumi kiadványunk, ami jó alkalmat 

adott a közös együtt gondolkodásra, 

alkotásra, önvallomásra. Mindenki szí-
vesen vállalta, hogy leírja, kinek mit jelent 

a KÉK. No meg arra is mód nyílt, hogy ösz-
szegezzük az elmúlt értékes 10 évet!

2009-ben fogalmazódott meg a szándék egy 
augusztusi meleg nyári napon 15-20 különböző 
életkorú, végzettségű és érdeklődésű Túrkevén élő 
személyben, hogy jó lenne létrehozni egy olyan cso-
portot, ahol értelmes, sokakat érdeklő, érintő témákról lenne 
jó tabuk nélkül beszélgetni nyitott emberekkel. Szülessen  
egy olyan közösség, akikkel havi rendszerességgel lehet ta-
lálkozni, és beszélgetni egy előre meghatározott téma alap-
ján. Elhatároztuk, hogy próbálunk önfenntartóak lenni, belső 
erőforrásainkból építkezünk. Együttléteinket az érdekes, vál-
tozatos témák mellett az időbeli kiszámíthatóság jellemzi.

Olyan sikeresnek bizonyult az első találkozásunk, hogy az-
óta is működünk! Sok új barátság született a csoporttagok 
között. Jó hangulat, jó szándék, egymás munkájának, sze-
mélyének megbecsülése jellemez bennünket. 
Az elmúlt 10 évben több mint 100 alkalommal találkoztunk a 
KÉK tagokkal, pártoló tagjainkkal a nem hétköznapi kirándu-
lásokon az ország különböző tájain, és még országhatáron 
kívül is.

Nehéz röviden összefoglalni az elmúlt évek szép pillanatait. 
Engedjék meg, hogy idézzem egy igen messziről, Ameriká-
ból Túrkevére költöző házaspár gondolatait, akik az első hívó 

Különleges ünnep a 10 éves Kevi érdeKlődőK Klubja 
életében 

nagyné bedő ildikó - kLUBVezető

2019. december 16.

Karácsony jön, most advent van, 

tíz éve már annak, 

hogy néhányan a zeneiskolában 

valamit akartak.

Várakozással tekinthettek ők a jövőbe, 
érezték, hogy mindahányan tudnak tenni érte.

A holnapért, a jövőért úgy egyszer havonta 
összejöttek, s a könyvtár őket szívesen fogadta.
Jöttek oda sorra rendre exkluzív vendégek, 

néha a klubtagok mondtak újat, szépet.

Felejthetetlenek mindnyájunknak a kirándulások.

Beszélgetés és barátság szép emlékek – vallod

De az emlék, ha - kívánjuk - mind felidézhető. 
Lám, bizonyság erre ez a kis kedves könyv.

Tíz évünkről felidéztünk benne sok emléket,
kívánunk most bensőséges, szép ünnepet Néked.
Ne feledd, mit a bölcsességről Dumas mondott:
várakozás és szép remény lengje át a sorsod!

Csajbók Ferencné

szóra csatlakoztak közénk:

„KÉK=BLUE
(Blues jazzfajta, szomorúságot kifejező zene 

Mississippiből)
Gyere a KÉK-be, invitált Győriné Piroska ba-

rátném megérkezésünk után. (2014 aug.) 
Örömmel mentünk.  Jim is, én is. (Jim an-

golul beszélő, magyarul értő született 
amerikai. A könyv szerk.) Jól tettük! 

Sok újdonságot láttunk, hallottunk, 
tanultunk. Rengeteg szeretetet 

kaptunk és tudtunk adni. Jó volt 
és még mindig tartalmasan jó 

ebbe a csoportba tartozni.
Szemnyi togató , 

örömet hozó. 
Szóval nem 

BLUES! -de KEVI KÉK! 
Remélem, hogy még jó ideig ilyen 

marad, és együtt leszünk.  Nagyon sok sze-

retettel: Mária és Jim Eliason”
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Maradandó összefoglaló, egy igazi tükör a KÉK egy 

évtizedéről a megjelent kiadványunk. Bemutatja a 
sokszínűségünket, az eltelt idő számunkra nyújtott 
felbecsülhetetlen értékeit. Olyan témákról hall-
hattunk első kézből hiteles, nagyszerű 
előadóktól, amikről sok esetben álmod-
ni sem mertünk. Robotika? Dokumen-
tumfotózás? Filmkészítés? Rákkutatás? 
Könyvírás? Családkutatás? Színészet? 
VIP színház és Vigadó látogatás? Kémia 
szépségei? No és közülünk is szinte min-
denki nem csak hallgatója, élvezője lesz 
a találkozásainknak, hanem 

maga is előad! Egymástól 
tanulva egyre látványo- 
sabb, változatosabb saját 
előadások szem- és fül-
tanúi lehettünk! Versek, 
történelmi, helytörténeti, fotó- 
és bélyegtörténeti, hobbik, porcelán 
babák, kirándulási élmények témában.

Nem hallgathatom el azt sem, hogy milyen nagy megtisztel-
tetés számomra, hogy a klub vezetője lehetek első perctől 
fogva. Olyan személyek szavaztak nekem bizalmat, akik 
egykor tanáraim voltak, kollégáim, múzeumot, TSZ-t vagy 
éppen alapítványt, várost vezettek. Új oldalukról mutatkoz-
tak meg előttem. Nagyon sok új embert is megismerhettem, 
akiket egyértelműen a KÉK-nek köszönhetek.

Hálás szívvel gondolok az elmúlt 10 év valamennyi közösen 
átélt szép pillanatára. Kívánom, hogy közös együttléteink 

hasonló szépségeket tartogassanak a jövőben is! 
A mindennapi élet feladatai között továbbra 

is legyen ünnep, ha találkozhatunk.  Le-
gyünk továbbra is érdeklődőek a világ 
sokféleségére és egymásra! Élvezhessük 

még sokáig a Városi Könyvtár melegszívű 
fogadtatását! 

„ Az igazi nagy alkotáshoz nem elég 
egyesek tudása és kevesek kockázatvál-

lalása. Ehhez nagyon sok ember 
együttes munkája szükséges. 

Csak olyan feltételek mel-
lett jön létre az új alkotás, 
és gyorsul fel az innováció 
folyamata, ha a tudás, a 

kockázatvállalás és a munka 
harmonikusan összeolvad. Ha mindenki 

megkapja a maga rangját, és ha akadálytalanul 
eljátszhatja a maga sajátos szerepét.” /Marosán György/

Hálás köszönettel tartozunk Túrkeve Város Önkormányza-
tának az éves anyagi támogatásokért, a városi könyvtárnak 

és más intézményeknek a helybiztosításért! Köszönet a sok 
érdekes előadóért és előadásért a klubtagoknak és általuk 
meghívott vendégeknek! Külön köszönet Iványi Miklósnak a 

könyv megjelenéséhez nyújtott támogatásáért!

1. sor: Veres Istvánné, Kosznáné Bodnár Anikó, Takács Mihályné, Mária Eliason, Nagyné Bedő Ildikó, Kádasné Márton Judit, Csősz Miklósné, Tóth Istvánné (Klári néni), 
Dr. Örsi Julianna 2. sor: Szabó Zoltánné, Szabó Ildikó, James Eliason, Debreczeni Sándor, Fias Gáborné, Czeglédi Erzsébet, Csajbók Ferencné, Csajbók Ferenc, Győri 
Józsefné 3. sor: Tóth Gyuláné, Koszna Artúr, Török István, Molnárné Vida Anna, Győri József Akik hiányoznak a képről: Farkas Rozália, dr. Szabó Zoltán, Tóth Judit, 
Kelemen Judit, Gombos Imréné, Tóth Istvánné (Icuka), Nánásiné Pethő Ibolya Korábbi tagok: Hegyiné Csicsai Anikó, Török Istvánné, Szurcsik István
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Immár három évtized telt el, hogy Temesvárott kitört a 
forradalom, amely néhány nap után a romániai diktatúra 
megdöntéséhez vezetett. Még Bukarestben dörögtek a fegy-
verek, amikor 1989. december 27-én telexüzenetet küldtünk 
Nagyszalontára, az éppen megalakult Nemzeti Megmenté-
si Front Tanácsának címezve, az üzenetben a testvérvárosi 
kapcsolat felvételére tettünk javaslatot. A javaslattételben 
partner volt Katona Gyula és Juhász István.  A sors különös 

játéka, hogy még aznap válasz érkezett a termelőszövetke-
zet telexgépére, ebben visszajelezték, hogy örömmel fogad-
ják a kapcsolat felvételi ajánlatot. A levél aláírója a nagysza-
lontai állatorvos, Siladi George, aki a Front elnöke volt.

Alig két hét múlva, 1990. január közepén már személye-
sen jártam a hajdúsági városban – ott élő családtagjaimat is 
meglátogatva - vettem fel a kapcsolatot Szalonta új vezetői-
vel, s előkészítve az egy hónap múlva lezajlott túrkevei, több 
mint 30 fős csoport utazását.

1990 márciusában hasonló számú szalontai küldöttség 
érkezett Túrkevére, ahol a protokolláris elvárások szerint, 
ünnepélyesen aláírtuk a testvérvárosi szerződést. A szalon-
taiak képviseletében Pelok Benedek polgármester, túrkevei 
részről Kórizs István és dr. Szabó Zoltán volt az aláíró.

1990 nyarán Finta Sándor túrkevei szobrászművész által 

alkotott márvány emléktáblákkal jelöltük meg Zilahy Lajos 
író és Sinka István költő szülőházát.  Ezen esemény után 
néhány héttel, tragikus hirtelenséggel Pelok Benedek polgár-
mester elhunyt, az 1992-es demokratikus választásokig a 
kapcsolat élt, de igazán fejlődésnek Tódor Albert polgármes-
terré választásával indult. 

Fontos esemény volt 1992. március 2-a, Arany János 
költő születésének 175. évfordulója, szülővárosában Nagy-
szalontán: ekkor avatták fel Kiss István szobrászművész al-
kotását, a református templom melletti parkban, amelyen a 
túrkevei küldöttség is jelen volt. A túrkevei diákok sok éven 
keresztül sikeres résztvevői voltak az Arany János vers- és 
prózamondó versenyeknek. Máig tartó barátságok szövőd-
tek. A két város iskolái között is megtörtént a kapcsolatfelvé-
tel, több pedagógus között ma is élő kapcsolat van.

Túrkevén mi is emlékeztünk Arany Jánosra, több napos 
programon a szalontaiak is jelen voltak.  Felavattuk az Arany 

János utcai emléktáblát, Talamasz Lajos alkotását. Ekkor 
mutattuk be Gábor Ferenc nagyszalontai költő verses köte-
tét, amelyet Túrkevén adtuk ki „Vád és könyörgés” címmel. 
A kötetet dr. Czine Mihály irodalomtörténész mutatta be, s 
ajánlotta az irodalomkedvelők igyelmébe. Gábor Ferenccel 
már az 1990. februári szalontai utamon megismerkedtem, 

a barátságunk élete végéig fennmaradt. Ezen a három na-
pos túrkevei programon Dánielisz Endre tanár, helytörténész 
tartott lenyűgöző előadást Arany Jánosról, no meg Szalonta 
sok-sok értékéről.

1994 karácsonyától 2014 karácsonyáig, 20 éven keresz-
tül, minden év decemberében, az Egressy Béni Zeneiskola 
tanárai és növendékei ünnepi műsorral köszöntötték a sza-
lontaiakat. A Magyar Ház zsúfolásig megtelt a vendéglátók-
kal és szeretetükkel, majd az utóbbi években a református 
templomban köszönthettük a testvérváros polgárait.

1997 októberében, Sinka István születésének 100. év-

Visszatekintő…
30 ÉVes A nAGYszALOntA - tÚrkeVe 

testVÉrVárOsI kAPCsOLAt

dr. szabó zolTán
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fordulóján lehettünk részesei a szülőváros emlékezésének. 
Ekkor került leleplezésre Sinka mellszobra a református 
templom melletti parkban. A szobor Talamasz Lajos alkotá-
saként, a Túrkevéért Alapítvány ajándékaként érkezett Sza-
lontára, óriási tömeg volt részese a centenáriumi ünnepnek. 

A programon túrkevei kiállítók is jelen voltak: Talamasz Lajos 
és Füleki Gábor alkotásait láthatták a vendéglátók, de fellép-
tek magyar nóta és népdal énekeseink is, Madarász Katalin, 

Farkas Rozika és Balogh Márton.

Túrkevén is szerveztünk megemlékezést: az autóbusz 
pályaudvar melletti teret Sinka Istvánról neveztük el, s fel-
avattuk bronz portréját, amely szintén Talamasz Lajos al-
kotása. 1999-ben Zilahy Lajos író mellszobrát ajándékoztuk 
Nagyszalontának. 2000-ben jelen voltunk Bocskai István, 
Nagyszalonta alapítójának szoboravatóján, a hajdúsági vá-
rosban. Sok ezer ember ünnepelt együtt, éjfél után a prog-
ram zárásaként énekeltük közösen a magyar és a székely 

himnuszt, máig is érzem az akkor átélt pillanatokat…  

Ugyanebben az évben emlékeztünk Túrkevén, a testvér-
városi kapcsolat első évtizedére, annak sok-sok eseményére.

2004-ben adtuk ki Dánielisz Endre édesapjának I. világ-
háborús naplóját, Galíciától a Garda tóig címmel Túrkevén, 
s vittük ajándékunkat Szalontára. A XXI. század első évtize-
dében lett javaslatunkra a Magyar Kultúra Lovagja Tódor Al-
bert Nagyszalonta polgármestere és Dánielisz Endre tanár, 
helytörténész. A lovagi elismeréseket a Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány adományozta, átadásukra Budapesten, a Stefá-
nia Palotában került sor. 2009-ben Túrkevén emlékeztünk a 
testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulójára. 2014-ben vittük 
ajándékunkat, Gábor Ferenc mellszobrát szülővárosának.

2016 májusában a szalontaiak jelen voltak a Túrkevéért 
Alapítvány 25. születésnapja alkalmából rendezett emléke-
zésen. Külön öröm volt számunkra, hogy velünk ünnepelt 

Gábor Ferenc költő özvegye, Erzsike néni is.
Elérkezett a kapcsolatunk 30. évfordulója (2019 de-

cembere). Az emlékezésre megérkeztek Túrkevére szalontai 
barátaink, advent harmadik vasárnapjára. Emlékezhettünk 

azokkal, akikkel kezdetektől élő kapcsolatban voltunk: 
itt volt Pelok Benedek egykori polgármester özvegye, Pelok 

Gabriella, a korábbi polgármester, Tódor Albert és a jelenlegi 
polgármester, Török László is. Az emlékezőket fogadta Sallai 
Róbert Benedek, Túrkeve Város polgármestere.

Mindkét város jelenlegi vezetője a további együttműkö-

dés folytatása mellett tette le voksát. A harmadik adventi 

gyertyát közösen gyújtottuk meg a szalontaiakkal, miközben 
áldott ünnepet kívántunk kölcsönösen városaink polgárai-
nak.

Füleki Gábor - A kevi táj festője 

című kiadvány 500 Ft-os áron megvásárolható a városi 
könyvtárban (Túrkeve, Petői tér 2-4.) és a Madarász 
Károly Művelődési Házban (Túrkeve, Táncsics Mihály 
utca 16.) 

Megjelenését támogatta: 

•	 Túrkeve	Város	Önkormányzata
•	 Nagykun	Hagyományörző	Társulás	-	Kisújszállás
•	 Madarász	Károly	Művelődési	Ház	és	Városi	Könyvtár

elérheTőségeink

ujsagturkeve@gmail.com

Túrkeve Újság

turkevetelevizio@gmail.com

Túrkeve Televízió

lapzárTa

2020.
 január 22.
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Túrkeve városa megkülön-
böztetett helyet foglal el a Kultúra 

Lovagja elismerés történetében. 1998 októberében a 
rákócziújfalusi templom avatását követően a lakatlan dunai 
szigeten – Veránkán – fogalmazódott meg első alkalom-
mal írásban a Kultúra Lovagja elismerés szükségessége.  
Az 1999. évi sikeres indítás, majd a millenniumi években 
megtapasztalt társadalmi megbecsülés során merült fel az 
újabb elismertekkel való kapcsolattartás igénye, amelyre a 
lovagok rákóczifalvai és olaszfalui, majd ikervári találkozó-
ja igyekezett megoldást találni, így bontott zászlót – a doni 
áttörés 60. évfordulóján – 2003. január 22-én a Kultúra 
Lovagrendje. 

Az Országos Ta-
karékszövetkezet i 

Szövetség zász-
lóadománya, majd 

később az egyes bankiókok támogatása megerősítette a 
címet alapító 21. századi katonákat, hogy Neumann János 

évszázadában a tudatlanság az ellenség.  A zászlóbontást 
követően 2004 júliusában szervezett Budapest-Szol-
nok-Túrkeve útvonalon végrehajtott emlékfutás zárásaként 
– 2004. július 10-én – az alapító okirat aláírásával és a lovagi 
alkotmány elfogadásával alakult meg a Kultúra Lovagrendje. 

Az elmúlt években a Magyar Kultúra Napja Gála a Magyar 
Kultúra Napjához kötődő országos hagyománnyá vált, me- 
lyen közel harminc térség mutatkozott be díszvendégként. 
Az ünnepen 707 Kultúra Lovagja címet és közel ötven 
„Örökség serleg” elismerést adtak át. A nándorfehérvári győ-
zelem 450. évfordulójára létrejött a Kultúra Lovagrendje em-
lékparkja, amelyben a 2008 óta – az Európai Kultúra Napja 
keretében – 145 elhunyt lovagtárs számára emeltek lovagi 
emlékoszlopot.   

Túrkeve,  a nagykunsági város a sikeres 10. éves 
találkozó után a 15. éves jubileum alkalmából 
is szívesen látott vendégként fogadta a 

lovagrend tagjainak képviselőit. A találkozóra 
2019. május 31. és június 2. között került sor. 
Az események fő helyszíne az Ifjúsági szálló 

volt.  

A találkozó nyitónapján igazi kulturális élményt 

jelentett a gyomaendrődiek kulturális bemutató-
ja.  Szombaton folytatódott a várossal való ismerkedés 

és koszorúzások, amelyek fontos elemei a település és a 
vendége közötti kapcsolat kezdetének, vagy – korábban már 
létrejött kapcsolat esetén – a megerősítésének. 

A találkozó fontos tartalmi része volt a szimpózium, ame-
lyen ezúttal – „A lovagnak lenni nehéz, de nem lehetetlen” 
gondolat alapján – a vidékbiztonságról, az együttműködé-
si lehetőségekről, valamint a Kultúra Lovagja elismerés 
és a lovagrend működésének jövőképéről tanácskoztak a 
találkozó résztvevői.   

A nap megkoronázása volt az Egressy Béni Zeneiskolában 
megrendezett zongorahangverseny, amely hangulatos 

vacsorával, és késő 
estig való közös szóra-
kozással ért véget. 

A   zárónapon   a  

lovagrend tagjainak 

jelentősebb része az úrvacsorával egybekötött református 
istentiszteleten vett részt. A találkozó döntéshozatallal, majd 

közös ebéddel ért véget. 

A Kultúra Lovagrendje tagjai és a hozzátartozók megköszönik 
a fogadtatást, a lovagrend tevékenysége iránti érdeklődést 
és a kapott kulturális élményeket, amit dr. Szabó Zoltán 
szervezésében a város és intézményeitől kaptak. Mindezek 
jelentős mértékben befolyásolták a találkozó részt-
vevőit abban, hogy a XXV. Magyar Kultúra Napja Gálára 
díszvendégkénti bemutatkozásra Túrkeve és a Nagykunság 
kultúráját hívja meg a Falvak Kultúrájáért Alapítvány.  

Nick Ferenc 
alapító lovag, Magyar Kultúra Lovagja

Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
Balogh János-díjas

Neumann János évszázadában 

a tudatlanság az ellenség



kUlTúra

17

Mindig ámulatba ejt a hírek terjedési sebessége és szö-
vevényes útvonala. Így van ez most is: a minap egy Ameriká-
ban élő ismerősöm hívta fel a igyelmem egy ott megjelent 
- ám mint kiderült - túrkevei kötődésű írásra. 

Emlékeznek még a békeidőkbeli Virág cukrászdára Túr-
keve központjában? Az idősebb korosztály minden bizonnyal 
szájában érzi a mennyei vanília fagylalt utánozhatatlan ízét, 
amit 50 illérért lehetett kapni! Nos, a címben szeplő Czom-
pó Andor családjáé volt többek között a hajdan volt Virág 
cukrászda épülete is. Olykor meglep, hogy mennyi túrkevei 
kötődésű ember szóródott szét a világban, de lelkük mélyén 
erős szállal kötődtek életük végéig a gyökereikhez. Czompó 
Andor is közéjük tartozott, hisz édesapja túrkevei volt. Szo-
morú hír látott napvilágot a fentebb említett cikkben, ugyan-
is halálhíre kapcsán jelent meg egy őt, illetve munkásságát 
méltató nekrológ. 

„Czompó Andor a magyar néptánc legeredetibb motívumait 
adta át többszáz, hanem többezer rajongójának az Egyesült Ál-
lamokban. Gyakran járt Los Angelesben is, ahol a Kárpátokkal  
szoros kapcsolatot tartott, sőt szaktanácsadója is volt a ‘60 - 
‘70-es években. Több emlékezetes táncot tanított az együttes-

nek, melyek mind gazdagították repertoárunkat. Tisztelettel gon-

dolunk Andorra, emlékét megőrizzük, nyugodj békében.” 

(Kékessy György, a Kárpátok alapítója)

A Los Angeles-i Kárpátok története 1956-ban kezdődött, 
amikor az orosz hadsereg bevonult Magyarországra és lever-
te a magyar forradalmat. A közel 200.000 menekült magyar-
ból 35.240 fő kapott beutazásra és letelepedésre engedélyt 
az Egyesült Államokba. A Los Angelesbe került magyarok 
1957-ben megalapították a Magyar Diákszövetséget, mely-
nek fő feladata a kimenekült magyarok megsegítése, a ha-
gyományok megőrzése és a magyar kultúra ápolása volt. 
1965-ben a Diákszövetség létrehozta  néptánccsoportját, 
melynek alapítói az ‘56-os migránsok voltak, és amely 1968. 

március 15-én a Los Angeles-i Kárpátok Néptáncegyüttes 
nevet vette fel. Az együttes tagjairól, életéről Varga Árpád 
Zsolt készített ilmet.

Czompó Andor a magyar néptánc tanítás amerikai 

“apostola” volt az 1960-as évektől a század végéig, s a leg-

sikeresebb hirdetője volt a magyar népi kultúra szépségé-

nek, óriási elismeréseket szerzett. 

Czompó Andort a magyar kultúra iránti szeretetéről is-
merték, mint a folklór, a jelmezek és a zene mindentudója. 

Imádott fényképezni, úszni, s rajongott kutyáiért. Ízig-vérig 
tanár és mentor volt. 1991-ben ment nyugdíjba SUNY Cort-
landből (a State University of New York egyetem campusa). 
Legbüszkébb arra volt, hogy mestertanár volt, aki magyar 
tánc és folklór mesterkurzusokat  és néptánc táborokat ve-
zetett számos nagyobb egyetemen világszerte. 

1956-ban, mint sok ezer honitársa, kénytelen volt a szov-
jet megszállás okán elmenekülni, hátra hagyni Magyarorszá-
got és szeretteit. Amerikába érkezett egy szál ruhában, mint 
sokan mások, de tele szívvel és eszmei értékekkel. Soha nem 

veszítette el szenvedélyes szeretetét szülőföldje iránt. Czom-
pó Andor a világ egyik legmeghatározóbb alakja volt min-
den, a magyar kultúrát, szokásokat ápoló tevékenységnek. 
Oktatóként és vendég előadóként a 
világ minden tájára eljutott. 

Nagyon sok ember lelkét 
é r i n t e t t e meg és gaz-
dagította ismereteinek 

mélységé- vel, elméjének 

élességé- vel. Czompó 
Andor a magyar népi 

kultúra ter- jesztője volt 
szerte a n a g y v i l á g -
ban. 

Nyugodjék béké-
ben!

andor czompó
A mAGYAr nÉPtánC tAnítás 

“APOstOLA”

molnár magdolna - Főszerkesztő

1929. NOVEMBER 30 - 2019. DECEMBER 3.
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Az elmúlt időszak eseménydús volt a túrkevei Dalma Dan-
ce Club táncosai számára. November 30-án, a Mezőtúron 
megrendezett Mazsorett Open versenyen vettünk részt a fel-
ső tagozatos csoporttal, ahol a lányok első helyen végeztek.  

December 8-án, Mikulás kupán vettünk részt Törökszent-
miklóson, ahová az összes csoport nagy lelkesedéssel ké-
szült. A pici ovisok első versenyükön estek túl és így az 5. 
helyen sikerült végezniük.  Az alsó tagozatos csoport új tánc-
cal indult és rögtön az első helyen végeztek. A felső tago-
zatos csoport szintén egy új koreográiával készült erre az 
alkalomra és sikerült az első helyen végezniük. A nap meg-
koronázásaképpen egy közös tánccal is indult az alsó és fel-

ső tagozatos csoport, amivel szintén sikerült az aranyérmet 
megszerezni!

Nagyszerű eredményekkel zártuk az évet, a karácsonyi 
falu műsorát és a TVSE karácsonyi buliját is színesíthettük.  
Készülünk márciusra, hiszen ismét megszervezzük a már 

hagyománnyá vált TÁNCGÁLÁT a moziban, melyre nagy sze-
retettel várunk mindenkit. 

a Tánc a lélek 
rejTeTT nyelve

csaTári Franciska  - tAGOzAtVezető

”

20 éves a kvami
A mAGYAr tánCműVÉszetI eGYetem 

PArtnerIntÉzmÉnYe

A Keviföld Alapítvány fenntartásában működő Korda 
Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alap-

fokú Művészeti Iskola és a Magyar Táncművészeti Egye-

tem között korábban létrejött partnerintézményi együtt-

működés megújítására került sor az elmúlt időszakban. A 
fennállásának 20. évfordulóját ünneplő intézmény életében 
ez mérföldkőnek számít, hiszen ez az iskolában folyó szak-
mai munka elismerését is jelenti.

 

    Az együttműködés megújítását egy értékelés előzte 
meg, mely során az intézmény szakmai és technikai felté-
teleit vizsgálták. Minden tekintetben megfelelt az iskola, így 
sor kerülhetett a partnerintézményi együttműködés megújí-
tására. A szerződés aláírását követően az együttműködést 
tanúsító tájékoztató tábla is kikerült az iskola homlokzatára. 

Bízunk benne, hogy az együttműködés a jövőben is na-
gyon eredményes lesz.

kézsmárki jános  - IGAzGAtó



karácsonyi készÜlődés
Idén a karácsony előtti készülődésbe minden eddiginél job-
ban belevetettük magunkat. Három szintéren is. Karcagon, 
Túrkevén a karácsonyi faluban és az iskolánkban.
Jótékony Centrumba II. Örömzenei koncertre várta a zene-
kedvelőket december 14-én a Karcagi Szakképzési Centrum 
nyolc tagintézménye szombat délután a Déryné Kulturális 
Központba. A jótékonysági rendezvényt a Jessi és Társai 
Alapítványt támogatta, mely fogyatékossággal élőket segít, 
karol föl. Iskolánk dolgozói szép számmal vettek részt egy 

közös meglepetés-produkcióban, melyet a külön zeneszá-
mokkal is fellépő Csaplár Béla tanár úr tanított be. Ezúton is 
köszönjük neki!

December 15-én a karácsonyi faluban léptünk föl újra – 
Csaplár Béla tanár úr és a kollégák kórusa, kiegészülve a vá-
nyais diákok egy csoportjával, akik Nádudvariné Kun Marian-
na tanárnő felkészítésével karácsonyi műsorral varázsoltak 
ünnepi hangulatot advent harmadik vasárnapjára.

A decemberi események között elmaradhatatlan a karácso-
nyi készülődés jegyében megrendezett programunk, mely-
nek alapját a karácsonyi sütögetés és adventi koszorúk ké-
szítése adja. A korábbi műsorszámok itt is elhangzottak. Itt 
bennünket ért meglepetés: egy hegesztő diákunk is készült 
egy dallal. Egyik kolléganő bátorításával „ragadta magához” 
a mikrofont a iatalember, s így derült fény arra, hogy vannak 
közöttünk rejtett tehetségek! 

A közösen előadott dal, melyet sokan nem is ismertünk, a 
Bojtorján együttes Összetartozunk című dala. Érdemes 
meghallgatni. 

Az ünnepek mellett azért jutott idő versenyekre is:
Tanulóink az elmúlt hónapban több tanulmányi és sportverse-

nyen is részt vettek. Matematikából a Vásárhelyi Ferenc Mate-

matikaversenyen a 10. és 12. évfolyamos diákok, az Implom 
József Középiskolai Helyesírási Verseny iskolai fordulóján több 
mint húsz tanuló tette próbára tudását.
2019. december 10-én rendezték meg Törökszentmiklóson a 
Labdarúgó Fair Play Cup 1. fordulóját, ahol a iú csapat eddig 
harmadik helyen van, a lány csapat második helyen áll. Folytatás 
tavasszal. Felkészítő tanár: Vincze Mihály, Csaplár Béla.
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szalagavaTó 
Szeptember – október tájékán már beszélnek róla az is-

kola folyosóin, a lányok lázban égnek a ruhák miatt, a iúk pe-
dig félnek a keringő betanulásától. Ott van már a levegőben 
a szalagavató bál izgalma. 

November 30-án a Ványaiban is elérkezett a végzősök 
ünnepe, a szalagavató bál. Mint mindig, így ebben az évben 
is hosszas készülődés, jó hangulatú táncpróbák előzték meg 
a rendezvényt. Ez az időszak, illetve maga a bál napja külö-
nös jelentőséggel bír a végzősök és családjaik körében is. 
Az ünnepi hangulatot többek között a keringő teremti meg, 
melyet Sallai Krisztina tanított be.

Egy kis kitekintés: Nem gondolnánk, de a szalagavató bá-
lok hagyománya majdnem kétszáz éves múltra tekint vissza, 
és a feljegyzések szerint az 1830-as években, Selmecbányán 
rendezték az elsőt. Azokban az időkben még az volt a neve a 
hagyománynak, hogy “valétálás”, ami a latin eredetű “Valete” 
szóból ered, ami annyit jelent, hogy “Éljetek boldogul!”. Alap-
vetően a szokások nem sokat változtak azóta sem. A szalag 
az iskolához tartozás, az identitás jelképe, melyet a végzős 
diákok szíve fölé, az elválás szimbolizálásaként tűztek fel.Ré-
gen a legidősebb diák egy botra tűzött tölgycsokrot vitt elöl, 
mögötte pedig a többiek kalapjára volt egy-egy tölgyfa levél 
tűzve, így sorakoztak fel. Általában egy kerek zöld selyem-
szalagot tűztek a vállukra, melyből kétféle létezett: az egyik 
egy rövid karszalag aranyrojtokkal, a másik pedig monog-
rammal és évszámmal ellátva. Ezután az alsóbb éves diákok 
fáklyás menettel kísérték ki a végzősöket a város kapujáig. 
A diákok innen egyenesen a vigadóba vonultak, ahol egy bál 
zárta az ünnepséget.

színházláTogaTás
A ványais diákok ismét a Budapesti Operettszínházba láto-
gattak. December 5-én a Chicagói hercegnő című előadást 
tekintették meg a VIASZ támogatásával. Köszönjük a szer-
vezést Csáki Csilla tanárnőnek, a biztonságos utazást Csap-
lár Béla tanár úrnak!

December a Ványaiban is
az Ünnepek hónapja

benczéné szabó gabriella
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A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatos diákjai idén decemberben is nagy izgalommal 
készültek az adventi időszak - hagyományosan megrendezésre kerülő - versenyére. A szívből énekelt zsoltárok, az ünnep 
hangulatát megidéző versek az előadók és a hallgatók számára is a lelki ráhangolódás, a közösségben megélt öröm érzését 
nyújtották. A zsűri döntése értelmében a helyezések a következőképpen alakultak:

2019. december 16-án kedves vendégeket köszönthettünk a 

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda falai 

között.  A messzi Hollandiából érkeztek hozzánk, természetesen 

nem üres kézzel. Gyermekeink énekszóval üdvözölték őket, s 

ezután előkerültek a szebbnél szebb ajándékdobozok. Szívet me-

lengető érzés volt látni a mosolyt az arcokon és a sok-sok csillogó 

szempárt. Reméljük, az ajándékozók is megérezték általuk, hogy 

mekkora öröm adni. 

Nagy szeretettel köszönjük nekik, hogy szebbé varázsolták ezeknek 

a kis gyermekeknek az adventjét. 

advenTi szavaló- és zsolTáréneklő verseny

holland vendégeink volTak

vadné árvai ilona

vadné árvai ilona

1-2. évfolyam - versmondás

1. Mile Zsóia
2. Hegyi Ádám

3. Gulyás Dorka

3-4. évfolyam - versmondás

1. Debreczeni Kíra Emma
2. Olajos Fanni
3. Papp Rebeka - Kozma Villő Zselyke

1-2. évfolyam - zsoltáréneklés

1. Tóth Rajmund
2. a 2. osztály kis kórusa

3. Karacs Cintia

3-4. évfolyam - zsoltáréneklés 

1. Bodó Berta - Debreczeni Kíra Emma
2. Vass László

3. Kiss Kamilla - Erdei Kamilla
Köszönjük a gyermekek lelkesedését, odaadását valamint a 

felkészítő pedagógusok és a zsűri munkáját. Békés, boldog új 
esztendőt kívánunk mindenkinek!
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A december hónap varázsa az ünnepvárásban rejlik. Min-

den életkorban fontos, hogy legalább az évnek ebben a sza-

kában kellemes emlékekkel töltődjünk föl. Ezért is igyekszünk 
olyan programokat szervezni, amelyeknek során az önzetlen-

ség, az örömszerzés, a nyitottság és befogadás, az összetar-
tozás érzése egyaránt átélhető közösségeink, és benne tanu-

lóink számára is.

A hónap elején másodikosainknak különleges élményben 
volt részük, hiszen Nagykarácsonyban, a színes Mikulásház-
ban személyesen találkoztak a Mikulással és segítőivel.
 A hamisítatlan téli idő ellenére felültek a körhintára is, majd 

együtt kakaóztak az öreg Mikulással, aki indulás előtt min-
den gyermeket csomaggal ajándékozott meg. Természe-
tesen addig nem indultak haza, amíg egy frissítő séta után 
nem került rá mindenki képeslapjára az egyedi, nagy- 
karácsonyi postai pecsét! 

Az elsősök és a harmadikosok közül a vállalkozó kedvű-
ek pedig éppen a Mikulásnak készítettek meglepetéseket.  A 

COOP felhívásának értelmében az idén COOP-emblémákból 
kellett Adventi naptárt összeállítani. Az 1.b és 3.b osztályok 

Hírek a Petőiből…
reTTerné gyenes erika

annyira ötletes megoldásokat valósítottak meg, hogy beke-
rültek a ,,legek” közé, így aztán jutalomképpen a cég ajándé-
kai mellé egy igazi Mikulás is érkezett hozzájuk.

Kisvárosi létünk egyik nagy előnye, hogy iskolánkban és 
osztályainkban egész nap otthonos környezet és légkör ve-
szi körül a gyerekeket. Ennek jegyében minden december-
ben kitárjuk kapuinkat a leendő elsősök és szüleik előtt, hogy 
a KUKUCSKA programsorozat keretében minél alaposabban 
megismerhessék intézményünket, és a tanítónéniket. Az idei 

első meghívásunkra, december 10-én sportos foglalkozás-
ra gyűltek össze tornatermünkbe az érdeklődő óvodások és 
szüleik. A folytatásra 2020 elején kerül majd sor. 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy érdeklődő diákjaink 
számára a tanítási időn kívül is biztosítsunk lehetőségeket 
ismereteik széleskörű bővítésére, elmélyítésére. Ennek egyik 
emlékezetes megvalósítása egy budapesti jutalomkirándu-
lás volt, amelyet a PDE támogatott. A 7-8. évfolyamos diák-
csoportunk a Csodák Palotájában előbb interaktív előadás, 
majd nem mindennapi kísérletek aktív részesei lehettek. A 

délutánt a Millennium házában töltötték, egy igazán élmény-
központú időutazás résztvevőiként.   

Másik ilyen jellegű programunkra pedig iskolánkban ke-
rült sor. A debreceni Agóra utazó planetáriumának munka-
társai az égbolt, a világűr rejtelmeibe vezették be tanulóin-
kat. A változatos és különleges képeket felvonultató előadás 
a legújabb kutatási eredményeken kívül a jövő kihívásaira is 
ráirányította a igyelmünket. Nem titkolt szándékkal megem-
lítve ebben a felnövekvő generációk felelősségét a Földdel, 
és a világűrrel kapcsolatosan. 

A téli szünet előtti utolsó napok a hagyományos, közös 
adventi készülődés jegyében teltek. A dekoráláson kívül alsó 
és felső tagozatunkon is kézművesfoglalkozásokon, mé-
zeskalács-sütésen alkottunk ajándékokat és inomságokat. 
Ahová a közös éneklés, zenélés igazi karácsonyi hangulatot 

varázsolt. 

A 2019-es esztendőt meglepetésekben bővelkedő közös 
karácsonyi ünnepi műsorral zártuk, ahol ráadásként minden-
kit ajándék várt a gyönyörű fenyőfánk alatt. 
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Kellemes volt a novemberi meleg, amikor még mindig pó-

lóban lehetett kertészkedni egy kicsit. Ugyanúgy, ahogy 

tavaly novemberben is. De ahol meleg van, ott valami ég. 

A tüzet pedig el kell oltani. Pár hete klímavészhelyzetet 
hirdetett az Európai Parlament. Korábban számos or-
szág és települési önkormányzat is hasonlóan tett már, 
köztük Budapest is. Várhatóan a magyar Országgyűlés 
is megvitatja a témát januárban. De akkor most mit kell 

csinálnunk?

mi az a klíma?

Fontos, hogy az éghajlat (vagy klíma) nem egyenlő az idő-
járással. Ha ma, mondjuk 5 fok van és borongós az ég, az 
az időjárás. Ha nálunk minden év decemberében 0-5 fok és 
felhős idő szokott lenni, az az éghajlat.

Ha egy-egy nap ennél épp enyhébb, az még nem éghaj-
latváltozás, hanem csak időjárás. Viszont ha évről évre hete-
kig melegebb van az évtizedek óta megszokottnál, az bizony 
már klímaváltozás.

miérT baj az, ha az éghajlaT válTozik?

Nem az a baj, hogy változik, hanem hogy mi milyen gyor-
san tudunk alkalmazkodni a változásokhoz. Ahhoz, hogy 

nyáron már nem 30 fokos kánikulákat, hanem 40 fokos hő-
hullámokat kell kibírnunk egyre hosszabb ideig. Hogy tavasz-
szal és ősszel az egyik héten még metsző hideg, a másik 
héten nyárias meleg van, aztán megint hirtelen hideg. Hogy 

tavasztól őszig alig esik eső, aztán egyetlen vihar többhavi 
csapadékot zúdít egyszerre a nyakunkba.

A mi közérzetünk és egészségünk csak egy dolog. Már jó 

ideje nemcsak az egyre szélsőségesebb és furcsább időjá-
rást tapasztaljuk a saját bőrünkön, hanem annak következ-
ményeit is. Új kártevők jelennek meg és terjednek el meg-

Mit kell mindenképpen tudnod a

klimaveszhelyzetrol?
TÖrÖk márTon

állíthatatlanul. Egyre nehezebb zöldséget és gyümölcsöt 
termelni, és a boltban is egyre drágábban lehet csak meg-
vásárolni őket.

A klímaválság és a hibás iparszerű mezőgazdasági mód-
szerek hatására a rovarok száma sok helyen akár 75%-kal 
csökkent. Ez nem csak a fecskék miatt rossz hír: a mi növé-
nyeinket sem lesz, aki beporozza. Így a saját élelmezésünk is 
veszélybe kerül. Klíma- és ökológiai válság zajlik egyszerre.

Az Alföldön, azon belül Túrkevén is súlyosan aszályos 
időszakokra és hőhullámokra kell felkészülni. Átalakul az ég-
hajlatunk: sztyeppövezetbe kerülünk. Nem a jövőben, hanem 
épp most.

miT TegyÜnk?

Legkésőbb az 1990-es évek óta teljes tudományos 

egyetértés van abban, hogy a mostani éghajlatváltozás 

rendkívüli, és hogy azt az emberi tevékenységek okozzák. 

Ezt vitatni olyan, mintha valaki a gravitációt vagy a Föld göm-
bölyűségét vonná kétségbe. De a jó hír az, hogy ez azt is je-
lenti: képesek vagyunk tenni a megoldásért is.

A legeslegfontosabb, hogy mindannyian minél inkább 
tisztában legyünk azzal, mi is áll előttünk. Magyarországon 
sajnos már 9 éve nincs környezetvédelmi minisztérium, 

ezért itthon leginkább a környezetvédő civil szervezetektől 
tudunk tájékoztatást kapni. Például kezdje a Facebookon kö-

Világszerte iatalok milliói vonulnak utcára a környezet és az éghajlat 
védelméért. De nem csak az ő életük múlik ezeken: a klímaválságot már 
ma is mindannyian érezzük
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A Herman Ottó Természetvédő Kör a helyi általános iskolák 
diákjai számára ingyenes, az energiatudatossággal kapcsola-

tos elméleti és gyakorlati ismeretek átadását egyaránt célul 
kitűző szakkört tart „Energia? – Tudatosan” elnevezéssel a 

KEHOP-5.4.1-16 pályázat keretében. A foglalkozásra maxi-
mum 15 fő, 9-14 éves, a izika, technika iránt érdeklődő, arra 
fogékony diákokat várunk. A szakkör szerda délutánonként, 

heti rendszerességgel, 14:30-tól 15:30-ig tart. 
A szakkörök helyszíne a 10 hektáros védett erdei kör-

nyezetben fekvő Fekete István Oktatóközpont (Túrkeve, 
Erdőszél utca 1.), mely infrastrukturális és személyi hátte-
rével, sok éves környezeti nevelési tapasztalatával ideális 

helyszínt biztosít a programok lebonyolításához. A temati-
ka a mindennapi élet során alkalmazandó energiatakaré-
kos megoldások és megújuló energiafelhasználási formák 
megismertetését tűzi célul, előtérbe helyezve a személyes 
megtapasztaláson alapuló gyakorlati ismeretek átadását. 

Az ismeretátadás célját segíti a programok környezettuda-
tos megoldásokkal működő helyszíne (napkollektor, nape-
lem, pelletkazán, komposztáló, szelektív hulladék-gyűjtés, 
szélkerék stb.) az Oktatóközpont energiahatékony techno-
lógiákat alkalmazó működésén keresztül a résztvevők köz-
vetlenül megismerhetik a mindennapi életben gyakorolható 
környezet-tudatos magatartás előnyeit. További témakörök: 
energiahatékony építési megoldások, egyszerű kísérletek 
(szélkerék, vízkerék, vízsugár hajtómű, transzformátor stb.), 
szigetelési módszerek, nap-kollektorok házi készítése és ki-
próbálása, energiahatékonysági jelölések jelentése a háztar-
tásban, hőkamerás épületvizsgálat bérelt eszközzel stb.

Még lehet jelentkezni a kocos@nimfea.hu e-mail címen 
vagy személyesen az oktatóközpontban (H-P : 8:00-16:00)

EnErgia?

   T U d a T o s a n

Takács roland

szemléletformáló, ismeretterjesztő szakkör 
a Fekete István Oktatóközpontban

vetni olyan környezetvédő szervezetek híreit, mint a Nimfea 
Egyesület, a Giligán Egyesület, a Greenpeace Magyarország 

vagy a Levegő Munkacsoport.
Meg kell értenünk, hogy az életünk hatással van a világra. 

Ha autó helyett többet járunk tömegközlekedéssel, kerékpár-
ral vagy gyalog, azzal máris tettünk valamit a mindennapja-
inkban azért, hogy a jövőnk is élhető maradhasson. Ha nem 
pazaroljuk az áramot, a hőt, a benzint, azzal a pénztárcánk-
nak és a klímának is jót teszünk.

Ha meg akarjuk állítani az éghajlatváltozást, akkor mi-
hamarabb csökkentenünk kell a szén-dioxid-kibocsátáso-
kat. Be kell fejeznünk a szénerőművek üzemeltetését (ilyen 
például itthon a Mátrai Erőmű), és meg kell szüntetnünk az 
értelmetlen akadályokat a megújuló energiaforrások – a 
nap- és a szélenergia – hazai elterjedése előtt. Már 2013 

óta a megújulók adják a legtöbb áramot az egész Európai 
Unióban! Eközben Magyarországon ma törvények teszik 
lehetetlenné, hogy akár csak egyetlen új szélerőmű is meg-
épülhessen.

Vannak olyan további lépések is, amelyekhez egyedül ke-
vesek vagyunk. Ezekhez össze kell fognunk: rá kell vennünk 
a politikusokat és a nagyvállalatokat is a cselekvésre. Az el-
múlt 30 év tapasztalatai alapján ugyanis sokan közülük nem 
állnak valami fényesen abban, hogy megértsék, amit a tudo-
mány mond, és hogy felismerjék a felelősségüket saját és 
mindannyiunk jövőjéért.
Ne feledjük: a döntéshozók nem a főnökeink, hanem az 
alkalmazottaink, akiket mi izetünk. Úgyhogy ránk marad, 
hogy együtt megértessük mindezeket velük. Ezt senki más 

nem tudja megtenni helyettünk. Együtt, egy közös célért 

összefogva viszont bármire képesek vagyunk!
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Sziasztok! Most indul a Túrkeve Újságban rovatunk, 
melyet a túrkevei gyerekek, diákok, iatalok fognak 
írni és  szerkeszteni  (egy kis felnőtt-segítséggel).  
Szeretnénk, ha olyan témákról lenne szó, amelyek benne-
teket is érdekelnek. Sok ötlet összegyűlt már, szeretnénk 
például novellapályázatot hirdetni, bemutatni azokat a i-
atalokat, akiknek érdekes, különleges hobbijuk van, s már 
hangolódunk a közelgő Bagolyfesztiválra is. Lenne egy jó 
témátok, amiről szívesen olvasnátok? Tudtok valakit, akivel 

érdemes lenne interjút csinálni? Írjatok nekünk! 
Ha szeretnétek újságíróként is részt venni, és közelebbről 
megismerkedni a szerkesztőségi munkával, akkor is jelent-
kezzetek az ujsagturkeve@gmail.com e-mail címen vagy 
a Facebook-on a Túrkeve Újság oldalán.

A gyerek, Aki olvAs 
gondolkodó felnőtté válik
rozi - anikó

Szeptemberben elolvastam Az őrzők 
című könyvet, amit a jól ismert Ru-
mini szerzője, Berg Judit írt. A tör-
ténet főszereplője a tizedik osztály-
ba járó Bora. Mióta a szülei elváltak, 
szinte magát látja el, mert újságíró-
ként dolgozó édesanyját mindig el-
nyeli a munka, ezért nincs sok ideje 
lányára. Bár Bora osztálya szerint 
az oknyomozók élete csupa izgalom, 
ezzel Bora nem ért egyet, egészen 
addig, amíg az anyukája váratlanul 
el nem tűnik, és Bora először egye-
dül, majd barátai segítségével ered 
a rejtély nyomába. Ezzel egy idő-
ben az iskolában kezdetét veszi egy 
témahét, amin a tizedikesek feljár-
nak a Mátyás-templomba. Közben 
megismerjük Renard felügyelőt, a 
francia nyomozót és 
Hiénát,  az 
E u r ó -

pa-szerte körözött műkincsrablót. 

De mit keres Renard felügyelő és 
Hiéna Budapesten? Mi az a K2T? 
Tényleg olyan „uncsik” a templo-
mok? Hány követője lesz Szaszáék 
YouTube-csatornájának, mielőtt le-
tartóztatják őket? Igaz-e, hogy a 
titkos megbízó az Árpád-ház leszár-
mazottja? És hogy futnak össze a 
szálak egy elegáns budapesti hotel 
szobájában? Megtudod, ha elolva-
sod a könyvet! Én nem tudtam le-
tenni, csak olvastam és olvastam...

Mit olvassak?

Berg Judit: Az őrzők, Ecovit, 2019

A könyv megtalálható a túrkevei könyv-
tárban is.

K ö n y va j á n l ó
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December első napján nyílt Túrkevén a karácsonyi falu, és azóta is minden
szombaton és vasárnap különféle programok, árusok, kézműves foglalkozások, zsíros kenyér és tea 
várta az idelátogatókat. Megkérdeztünk néhány résztvevőt, hogy mi tetszik nekik a legjobban a ka-
rácsonyi faluban. Íme, néhány válasz:

Karácsonyi falu

Örülök, hogy 
ennyi embert megmozgat. 

Látszik az embereken, hogy 
nagyon élvezik és hogy magu-

kénak érzik.

Jó látni, hogy a 

szervezés menn
yire 

összehoz ta az

 embereket!

Valami fantasz t ikus varázsa van az egésznek. Ilyen még soha sem vol t Túrkevén. Nagyon szép, meg-ható az egész, nem is tudok mi t mondani, tehát köszönöm mindenkinek, aki segítet t…

Nagyon tetszik, 
hogy 

olyan sokan hoz
nak az 

Angyalsátorba aj
ándékot. 

De az a lényeg,
 hogy 

összefogot t Túrk
eve. Jók 

az árusok, és te
tszik, 

hogy házi és kézm
űves 

dolgokat árulnak.

    Nek
em az  

     te
tszik, 

hogy ilye
n sok b

oldog 

gyereket
 látok, e

z számo
mra nag

yon 

sokat jel
ent, mer

t nagyon
 szerete

m a 

gyerekek
et. Ponto

san ezé
rt csinál

juk most 

ez t a kis
 kézműve

s foglalko
zást is, m

ert min-

dig nagy
on örülö

k, hogyh
a örömö

t tudok 
okozni 

a gyere
keknek. 

A karác
sonyi fa

luban tu
lajdon-

képp mi
nden na

gyon sz
ép és m

inden na
gyon 

csodálato
s és eg

y csodás
 dolog, h

ogy ez 

most Tú
rkevén m

egtörtén
hetet t.

„Legszebb karácsonyi falu, köszönjük! Büszkék vagyunk, hogy 
TÚRKEVEIEK vagyunk”

Az emberek a karácsonyi faluban az üzenőfalon üzenhettek is: 
a barátaiknak, a városnak és a szüleiknek. Íme, néhány a városnak 
írtak közül:

„Ez a CSODA, ami t i t t ma megtapasz tal t unk, az nem más, mint 
a CIVILEK EREJE. Köszönjük!”

„Jó vol t látni, hogy majdnem egész Túrkeve i t t vol t és össze-
fogtunk, hogy létrejöj jön ez a csoda.”
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A hideg időben kénytelenek vagyunk beszerezni a melegebb 
kabátokat, azonban fontos, hogy testalkatunkhoz passzoló 
fazont válasszunk. Hiába divatos a kiválasztott darab, ha az 
előnytelen szabás tönkreteszi az összképet. Lehetsz alacsony, 
itt-ott kerekebb vagy éppen magas és vékony, most segítek 

kiválasztani a hozzád illő szabást.

Egy kabát sok esetben nem kis befektetés, s ha már ennyi 
pénzt kell szánnunk rá, akkor mindenki szeretné, hogy jó 

sokáig legyen használható. Éppen ezért sem mindegy, hogy 

milyen típusú őszi, téli kabátot választunk. Hiszen, ha mellé 
fogunk, akkor még hosszú 
ideig nézegethetjük a tükör-
ben, hogy valami nem stim-
mel. Ahány nő, annyiféle 
testalkat, de szerencsére 

mégis akad néhány tám-
pont, amely alapján beso-
rolhatjuk magunkat vala-
melyik fő kategóriába. Ha 
ennek tudatában megyünk 
vásárolni, akkor már csak 

azt kell tudnunk, hogy mely 

szabások szerencsések, il-
letve kerülendők az egyes 
testalkatok esetében. 
Testalkatunkat tekintve 
négy fő csoportot különíthetünk 
el. Ezek a csoportok onnan kapták a nevüket, hogy ránézésre 

milyen formához hasonlítható a női test. A rossz hír, hogy 
a tökéletes homokóra alkat csak keveseknek adatik meg, a 

másik három kategória jellemző inkább. Ám, ha megtanulunk 
bánni a fazonokkal, az anyagokkal és a színekkel, könnyedén 
csalhatunk itt-ott, s máris magabiztosabbak lehetünk.

1. homokóra alkaT
Jellemzők: arányos, sem a felső, sem az alsó test nem 
szélesebb, a derék keskeny, a csípő és a mell közel azonos 
körméretű. A homokóra testalkat sok mindent magára vehet, 

de ajánlott derékban hangsúlyos, megkötős vagy övvel ellá-
tott kabátot keresniük. Még a pui, illetve steppelt kabátok is 
szóba jöhetnek, ha övvel szűkíthető.

Amit ne: a homokóra testalkat gyakran társul alacsonyabb 
testmagassággal, ezért is fontos a derék további hangsúlyo- 
zása, s kerülendő az egyenes, túl hosszú szabás. Az over-
size, most trendi darabok sem állnak jól ennek a típusnak.

2. kÖrTe alkaT
Jellemzők: a vállak normál szélességűek, a csípő és a comb 
széles, a lábak kissé rövidek és vaskosak, a mellek normál 
vagy kisméretűek. A nők többsége ebbe a csoportba tartozik.
A igyelmet a felső testre kell irányítani, a nyakra, a vállra, a 
derékra. Erre a nagy szőrmés vagy szegett gallérok, aszim-
metrikus vonalak, cipzárak, válltömések is alkalmasak, illetve 

a váll rész díszítése is jó megoldás. Az idén is divatos katona 

stílusú, vállakon rárakásos, gombos fazonok nagyon jól mu-
tatnak ezen a testalkaton. Meglepő lehet, de rövidebb, ma- 

ximum a csípő felső részéig érő fazont is 
választhat. Jogos kérdés, 

hogy aki fázós, mit kezd-
jen a rövid kabátokkal. Erre 
létezik egy trükk, amit 

nagyon jól jegyezzenek 

meg a combban erős 
testalkatú hölgyek. Ez nem 

más, mint a rétegezés. 

A technika lényege, 

hogy optikailag felda-
raboljuk a problémás 

területeket. A legalsó egy 

hosszú, sötét színű trikó, 
póló vagy hosszú ujjú 

legyen, ezt követi egy 

színben eltérő, de 
sötét tónusú pulcsi, s 

erre kerül az ennél is rövidebb kabát, mely fent hangsúlyos 
részletekkel rendelkezik. Ha mégis a hosszabb fazon mellett 
döntünk, akkor egy harang alakú, vagy egy A-vonalú szövet 
kabátot szerezzünk be, mely a felső részen dupla gombolású 
és nagy, akár álló gallérokkal rendelkezik. Nagy sálak, kitűzők 
remekül kiegészítik, s az arcunkra terelik a igyelmet.

Amit ne: szoknya aljú kabátok kerülendők, s minden olyan 
darab, mely a comb közepénél bővülni kezd. A comb ma-
gasságában nagy zsebes, rátétes, alján díszített kabátok is 
tiltó listán vannak.

hogyan válassz 
testALkAtODhOz ILLő 

kABátOt?

mészáros kaTa
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Finomságok az aszTalra

kiss imréné

3. alma alkaT
Jellemzők: kerek pocak, a széles derék, a nagy cicik. A test 

középső része a leghangsúlyosabb. A lábak vékonyak és 
formásak.

Próbálják a csípőt hangsúlyozni, de ne övvel, ugyanis hurkát 
okozhat! Válasszanak lefelé bővülő, kissé szoknyás hatású 
kabátot, inom karcsúsítással! Az egyenes, vagy éppen csak 
kicsit bővülő szabású kabátok is jól állnak. Amit meg kell 
jegyezni, az a V-kivágás, ezzel a felsőtestet nyújtjuk. A kis 
gombokkal díszített kabátok, a inoman a testet követő fazo-
nok (nem a nagy lebernyegek), a térdig érő, hosszított fazo-
nok előnyösek lehetnek. 

Ez a leves egy kicsit feledésbe merült, talán inkább az idősebb 
korosztály készíti manapság. Tudom, van olyan, aki nem a le-

írt recept alapján készíti, hanem a vöröshagymát zsíron meg-

dinszteli, megszórja pirospaprikával, és ezt teszi  a kinyújtott 

tésztára. Én a leírt recept szerint tanultam a szüleimtől. 

4. Fiús alkaT
Jellemzők: egyenes váll vonal, nem gömbölyű sem a csípő, 
sem a fenék, alig hangsúlyos derékvonal, lapos mellkas, kis 
mellek.

Előnyös lehet a hosszú szabás is, és hogy nőiesítsd az alakod, 
keress olyan kabátot, amelyen középen öv van. Ez lehet akár 
széles is, hogy optikailag még nőiesebbé alakítsa a formáid. 
Talán ez az egyetlen típus, melynek az over-size divat is jól 
állhat. A rövid, egyenes szabású kabátok még inkább 
fériasnak mutatják a sziluetted. 

Remélem, hogy a segítségemmel sikerül olyan kabátot 
vásárolnod, melyben a legjobb formádat hozhatod!

TészTa elkészíTése:

A lisztből, tojásból, sóból tésztát gyúrunk. Kicsit pihentetjük. Kinyújt-
juk vékonyra, megkenjük olvasztott zsírral és őrölt borssal megszórjuk. 
Szélétől indulva kettőt hajtunk rajta és elvágjuk. Ezt ismételjük, míg a tész-
ta el nem fogy. A levágott tésztacsíkokból kötünk egy csomót és letép-
jük, tovább folytatjuk, míg a csík el nem fogy. Ne kössük szorosra, mert a 
közepe nem fő meg.

leves elkészíTése:

A zöldségeket karikára és kisebb kockára vágjuk. Zsiradékon a feldarabolt 
hagymát megpirítjuk, beletesszük a zöldségeket, ezt is átforgatjuk, meg- 
hintjük pirospaprikával. Felöntjük vízzel. Forrás után beletesszük a kötött 
galuskát és készre főzzük. (Azért rögtön, mert a zöldségek vékonyabbra 
lettek vágva.) Tálaláskor tehetünk rá petrezselyemzöldet.

hozzávalók:
2 szál zöldség

2 szál répa

4-5 szem burgonya
egy szelet karalábé, zeller

paradicsom, paprika

1 db vöröshagyma
só, pirospaprika, olaj vagy zsír

TészTához:
0.5 kg fehér liszt

4-5 db tojás
pici só

Tésztát lekenni: sertészsír, bors

Kötött galuska leves
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Rántott tojás

Bundáskenyér
kicsit másképp

elkészíTés: 

A tojásokat keményre főzzük. Hideg vízben kihűtjük. Megpucoljuk, kétfelé 
vágjuk hosszában. Sárgáját kivesszük, villával összetörjük, sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük. Hozzáadjuk a zsemle-
morzsát, összevagdalt petrezselymet, fokhagymát és annyi tejfölt, hogy kenhető legyen. Simára keverjük. A tojások fehérjébe 
visszatöltjük a krémet. Két fél tojást összeillesztünk, de maradhat félben is. A palacsinta tésztát elkészítjük. A tojást felverjük, 
hozzáadjuk tejet, csipet sót és annyi lisztet, hogy egy sűrűbb tésztát kapjunk. A tojásokat lisztbe forgatjuk, megmártjuk a 
palacsinta tésztában és bő forró olajban kisütjük. Tálalhatjuk önálló fogásként, köretet adhatunk hozzá vagy tartármártással.

elkészíTés:

 

A tojásokat felverjük a sóval, borssal, hozzáadjuk a tejszínt, az összedarabolt 
snidlinget. Tepsibe sütőpapírt teszünk, az alját beborítjuk a tojásba mártott ke-
nyérrel. Összeaprítjuk a lila hagymát, felét rászórjuk, sonkával befedjük. Fele 
sajtot ráreszeljük. A többi kenyeret is belemártjuk a tojásba és beborítjuk vele. 
A maradék lila hagymával megszórjuk, rátesszük a többi sajtot. 180 fokon kb. 
20 perc alatt készre sütjük. Nagyon inom!

hozzávalók:

6 db tojás

2 gerezd fokhagyma

bors, só

szerecsendió (pici)

tojásonként 1 mk. zsemlemorzsa

1 csokor petrezselyem

kb. 3 evőkanál tejföl

Palacsinta tészta:

2 db tojás

2 dl tej

liszt

csipet só, a sütéshez olaj

hozzávalók 
4 szemÉLYre:

Tepsi méret: 30 x 26 cm
0,5 kg szeletelt kenyér (bármilyen)

8 db tojás
2 dl tejszín (lehet tejföl is)

20 dkg trappista vagy füstölt sajt

15 dkg sonka
kis csokor snidling 

1 fej lila hagyma

só, bors, Cayenne bors
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Nem	hiszem,	hogy	van	olyan	ember	Túrkevén,	aki	ne	ismerte	volna	
Ficseket,	alias	Fekete	Sándort.
Neve	összeforrt	az	ultival.	Hajdanán	vasárnaponként	ulti	parti	zajlott	a	
fürdőben,	a	kavicsos	medence	partján	egy-két	krigli	sör	mellett,	ahová	
gyerekei	is	gyakran	elkísérték.	Ha	a	gyerekek	megunták	a	lubickolást,	
meglesték	apjukat	az	asztal	mellett.	Történt	egyszer,	hogy	Ficsek	felállt	
az	asztaltól	és	az	akkor	úgy	10-12	éves	iúk	egyikét	ültette	be	maga	he-
lyett.	A	meglepődött	partnerek	ugyan	felajánlották,	hogy	megvárják,	de	
ő	ragaszkodott	hozzá,	hogy	folytatódjon	a	parti,	mondván:	a	iam	majd	
beszáll	helyettem.	Talán	mondani	sem	kell,	hogy	az	ultin	nevelkedett,	
gyakorlott	felnőttek	legnagyobb	meglepetésére,	tökéletesre	sikeredett	
a	családon	belüli	személycsere.	A	vér	nem	válik	vízzé!	

Mindkét	–	azóta	meglett	felnőtté	váló	–	iú,	Róbert	és	Tamás	foly-
tatta	a	családi	hagyományt,	miszerint,	ha	vasárnap,	akkor	ulti.	

Elképesztő	szintre	emelték	játéktudásukat!	Bár,	mint	tudvalévő	„Az 

ormokra nem hívják az embert, oda fel kell kapaszkodni.”	Fekete	Ró-
bert	és	öccse,	Tamás	a	legmagasabbra	tört,	elképesztő	szinten	művelik	
az	 elmesport	 eme	 fajtáját.	 Ma	 már	 országos	 bajnokságot	 rendeznek	

 A néV KötELEz
Ha Ficsek, akkor ulti!

szakmai mUnkájUk példaérTékű

molnár magdolna - Főszerkesztő

e	szellemi	sportnak,	szakosztályok	tömörítik	a	játékosokat.	Ez	kérem,	
már	tudomány!	Fekete	Tamás	2018-ban	bejutott	az	ország	legjobb	99	
játékosa	közé,	ami	már	önmagában	is	tekintélyt	parancsoló	tény.	Ta-
valy	pedig	Róbert	tarolt	az	asztal	mellett.

A	2019.	évi	Nemzeti	Ulti	Bajnokságon	(NUB)	Fekete	Róbert	fantasz-
tikus	játékkal	a	6.	helyet	vívta	ki.	

Az	ulti	kedvelő	keviek	megtalálták	egymást,	együtt	játszanak,	s	él-
vezik	a	játékban	rejlő	logikát.	A	pallérozott	elméjű	túrkevei	ulti	csapat	
tagjai	addig	is,	azóta	is	rendületlenül	gyakorolnak	minden	hónap	utolsó	
vasárnapján…	a	játék	és	a	nyerés	eufórikus	hangulatáért.	Jó	lapokat	és	
sok	sikert	kívánunk!

Nem	 sokan	 mondhatják	 el	 magukról,	 hogy	 szakmai	 munkája	 elisme-
réseként	még	életében	sportcsarnokot	neveznek	el	róla.	Kiss Kálmán 

mesteredző	50	éves	edzői	munkáját	az	év	végén	ünnepélyes	keretek	
között	ismerék	el	szakmai	berkekben.

December	12-én,	az	MLSZ	Bozsik	Egyesületi	Program	Régiós	Díjátadó	
gáláján	 vett	 részt	 a	 TVSE	 labdarúgó	 edzője,	 Jandó Ferenc.	 Ünnepi	
keretek	 között	 Jakab	 Péter	 területi	 instruktortól	 vehette	 át	 a	 rangos	
elismerést	kiemelkedő	munkájáért.



magyakorlatban	10,	küzdelemben	pedig	3	fő	képviselte.	A	versenynap	
végére	hét	magyar	bajnokot	ünnepelhettünk	különböző	kategóriákban,	
köztük	a	túrkevei	Szilágyi	Istvánt	is.	Pisti	kétszer	is	a	dobogóra	állha-
tott:	 formagyakorlatban	 serdülő	 iú	 pusztakéz	 2.	 hely	 és	 serdülő	 iú	
fegyveres	1.	hely	eredményeket	érte	el.

Gratulálunk	az	edzőknek,	versenyzőknek	és	köszönet	az	egész	éves	
kitartó	munkátokért!	

További sok sikert és boldog új évet mindenkinek!
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Az	év	végén	legtöbben	számadást	készítenek	az	óévről.	Nem	tette	
ezt	másként	a	Mezőtúri	Wing	Chun	Kung	Fu	Harcművészeti	Sportegye-
sület	sem.	Remek	küzdelmek,	kiváló	formagyakorlatok	és	továbbra	is	
lelkes	tagok	jellemezték	az	egyesület	idei	évét.	

Gyarapodott	 a	 taglétszám,	 és	 a	 versenyzők	 között	 is	 újakat	 kö-
szönthettünk	mind	a	gyerekek,	mind	a	felnőttek	körében.

2019-ben	 a	 Mezőtúri	 Önkormányzat	 250	 ezer	 forinttal	 támogatta	
az	egyesületet,	illetve	az	adó	1%-nak	felajánlása	közel	190	ezer	forint	
segítséget	jelentett	a	kis	csapatnak,	melyet	főként	felszerelésük	bővíté-
sére	fordítottak.	Idén	6	komplett	küzdelmi	versenyfelszereléssel	és	egy	
fababával	gazdagodott	az	egyesület.	

2019-ben	a	csapat	három	hazai	és	négy	nemzetközi	versenyen	vett	
részt,	ahonnan	mindig	sok-sok	éremmel,	kupával	és	tapasztalattal	tér-
tek	haza	versenyzőink.

Az	utolsó	nagy	megmérettetésre	2019.	november	17-én	került	sor	
Dunakeszin.	Itt	rendezték	meg	ugyanis	a	HKF	Magyar	Bajnokságot,	a	
Dunakeszi	 Szent	 István	 Általános	 Iskola	 sportcsarnokában.	 A	 sport-	
egyesület	12	versenyzővel,	2	bíróval	és	nagy	izgalommal	indult	útnak,	
hiszen	a	döntőre	24	egyesület	120	versenyzője	kvaliikáltatta	magát.	
A	Mezőtúri	Wing	Chun	Kung	Fu	Harcművészeti	Sportegyesületet	 for-

2019-ben	 22	 versenyen	 vettek	 részt	 a	 TVSE	 birkózói:	 diákolimpi-
ákon,	 országos,	 területi	 és	 csapatbajnokságokon	 mindkét	 fogásnem-
ben.	A	szakosztály	vezetése	értékelte	az	éves	eredményeket.	

2018-hoz	 képest	 jobb	 eredményeket	 értünk	 el,	 olimpiai	 pontjaink	
száma	143,	az	országos	rangsor	középmezőnyében	végeztünk.

Kiemelkedően	 szerepeltek:	 Lucza	Dávid,	85	kg-os	súlycsoportban	
az	 Országos	 Diákolimpiai	 bajnokságon	 kötött-	 és	 szabadfogásban	 is	
II.	helyen	végzett.	Bíró	Péter,	55	kg-os	súlycsoportban	szintén	mindkét	
fogásnemben	a	III.	helyezést	szerezte	meg	az	Országos	Diákolimpián.	
Juhász	 József	 edző	 kolléga	 Senior	 korcsoportban	 70	 kg-os	 súlycso-

Kung Fu sikerek
mAGYAr BAjnOk Lett 

A tÚrkeVeI szILáGYI IstVán 

Sikeres évet zártak a

Tvse birkózói

A Mezőtúri Wing Chun Kung Fu Harcművészeti Sportegyesület verseny-

zői a HKF Magyar Bajnokságán. A képen: (balról jobbra) Márki Károly 
edző, Tóth Máté, Illés Bence, Koma Márk, Juhász Zoltán (a Tradicionális 
Wing Chun Kung Fu stílusvezető nagymestere), Szilágyi István, Pápai 
Károly (edző), Lakatos Csilla, Lapu Sándor, Nagy Melinda, Szabó Nóra, 
Barna Liliána Laura, Pápai Bernadett (bíró), Csuka Renáta

portban,	kötöttfogásban	a	II.	helyet,	szabadfogásban	pedig	a	III.	helyet	
tudhatja	magáénak.

Az	Országos	Utánpótlás	Csapatbajnokságon,	kötöttfogásban	a	12.	
helyen	végeztünk,	szabadfogásban	a	16.	helyen.

Csapattagok:	Tímár	Zsolt,	Schámél	Árpád,	Hagymási	Balázs,	Glad-
csenkó	Gábor,	Garaguly	Patrik,	Rácz	Zoltán,	Nagy	Zsombor,	Víg	Gábor.

A	birkózás	egy	nagyon	nehéz,	kőkemény	sportág,	ahol	keményen	
kell	edzeni,	a	versenyen	pedig	küzdeni	ahhoz,	hogy	ilyen	jó	eredmények	
szülessenek.	 	 Súlycsoportonként	 20-30	 versenyző	 szeretné,	 hogy	 az	
aranyérem	a	nyakába	kerüljön,	de	csak	egy	lehet.

2020-ban	is	várja	szakosztályunk	a	birkózó	sportág	iránt	érdeklő-
dőket,	leendő	versenyzőinket.			

A TVSE Birkózó Szakosztálya nevében sikerekben, erőben, egész-

ségben gazdag boldog újévet kívánunk!

kiss kálmán - mestereDző   /   jUhász józseF - eDző
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November 27-én a Vasadi utcában kivágtuk a város fáját, 
amelyet Pappné Rózsika néni ajánlott fel a városnak, és Si-
mon Zoltán erőgépével Márki Csaba a főtérre szállította, ahol 
felállítottuk és a délután folyamán közösségi összefogással 

fel is díszítettük, közben még segítettünk az adventi koszorú 
elkészítésében is.  Ugyanezen a napon még az Idősek Ottho-
nában is felállítottunk egy fenyőfát Szabó Attila igazgató úr 
kérésére. December 1-én a déli órákban érkezett jelzés, mi-
szerint a Herman Ottó tér egyik ingatlanában egy szoba ég. 
Kiérkezést követően a felderítés során megállapítottuk, hogy 
a fagyasztóládára helyezett adventi koszorú gyulladt ki. Az 
ott lakók kiérkezésünkig a tüzet eloltották, személyi sérülés 

nem történ, az anyagi kár jelentős. December 5-én az esti 
órákban az SMR Hungary Bt. tűzjelzője bejelzett, az eset té-
ves jelzés volt.  December 6-án a délutáni órákban a Rákóczi 
és a Kálmán király utca kereszteződésében két autó ütkö-
zött. Személyi sérülés nem történt, a rendőrség kérésére az 
utat a törmelékektől megtisztítottuk. December 9-én a reg-
geli órákban kaptunk jelzés, hogy a Kálmán király utca egyik 
ingatlanának idős lakója nem nyit ajtót gondozója kérésére, 
nem ad életjelet magáról.  Kiérkezést követően rendőri ké-
résre, a konyhaablakot betörve jutottunk az ingatlanba, ahol 
az idős hölgy rosszullétre panaszkodott, a mentősök kórház-
ba szállították kivizsgálásra. Ugyanezen a napon délelőtt a 
Kelemen utca egyik ingatlanának udvarán lévő kútból, holt-
test kiemelést végeztünk el, együttérzésünk a családnak. A 

délutáni órákban, valamint hajnalban ismét bejelzett az SMR 
Hungary Bt. egyik üzemének tűzjelzője, a jelzések mindkét 
esetben tévesnek bizonyultak. December 11-én kivágásra 
került kettő fenyőfa a Deák Ferenc utcában, melyet Örsi Ju-
lianna ajánlott fel, egyik a református templomban, másik 
pedig a katolikus templomban került felállításra. December 
12-én a délutáni órákban a rendőrség kérte segítségünket, 

beszámoló 
Az eLmÚLt IDőszAk esemÉnYeIrőL

sÖrÖs Tibor - tűzOLtó PArAnCsnOk

mely szerint a Jókai utca egyik ingatlanának lakója feltehe-
tően rosszullét miatt nem nyit ajtót. Kiérkezésünk után kézi-
szerszámmal az ajtót felfeszítettük, az ingatlanban a tulaj-
donosra eszméletlen állapotban találtunk, akit a mentősök 
hosszú stabilizálás után kórházba szállítottak. December 
13-án a Remény Rabjai Állatvédő Egyesület kérésére egy 
kennelt, valamint egy kutyaházat szállítottunk a gyepmes-
teri telepre. December 14-én a délutáni órákban riasztottak 
bennünket, a Kajtor utcában egy lakóépület égett. A jelzés 
szerint az épületben személy, valamint gázpalack is volt. 
Kiérkezésünkkor az épület már teljes terjedelmében égett, 
a konyhában vélhetően a gázpalackból kiáramló gáz égése 
miatt, jelentős hőterhelés volt, a behatolás hosszabb előké-
szítés után vált lehetségessé. A gázpalackot egységünk az 

épületből eltávolította, annak hűtéséről gondoskodott, majd 
a kiérkező mezőtúri kollegákkal folytattuk az oltást, illetve a 
személy felkutatását. Az átszellőztetést megkezdtük, amikor 
az idős hölgy holttestére rátaláltunk, a födém jelentős mér-
tékben leégett, ezért hosszú utómunkálatra volt szükség. 
Az épület lakhatatlanná vált, a tűz keletkezési okát hatósá-
gok vizsgálják. December 17-én a délutáni órákban az SMR 
Hungary Bt. tűzjelzője ismét bejelzett, az eset téves jelzés 
volt. December 18-án hosszú várakozás után átvehettük, a 
BM OKF által az Európai Unióhoz benyújtott KEHOP pályá-
zat részeként elnyert Volkswagen Amarok típusú terepjáró 
gépkocsit, melyre a járási mentőcsoportban történő szerep-
vállalásunk okán nyílt lehetőség.  A jármű nagy segítséget 
fog jelenteni elsősorban természeti katasztrófák felszámolá-
sakor, de mindennapjaink munkáját is nagyban segíti. Amire 
nem számítottunk, hogy december 22-én éjjel már egy eset 
kapcsán tesztelhettük is. A Drága kertben lévő Gátalja utcá-
ban egy személygépkocsi az út menti csatornába csúszott. 
Fecskendővel a helyszínt megközelíteni nem lehetett, ezért 
új járművünkkel avatkoztunk be. Az elakadt járművet kivon-
tattuk, tulajdonosának átadtuk, anyagi kár nem keletkezett. 

elérheTőségeink:

Személyesen: Túrkeve, Táncsics Mihály utca 1-3.
Telefon: 0-24 óráig +36 20 991 2636, +36 56 361 100



INGYENES

Hallókészülék
próbahordás

Apró meglepetéssel

Victofon Hallásvizsgáló
Mezőtúr, Kossuth út 9–11. 
III. em.

Bejelentkezés 
06-56/550-466
06-30/692-3153

 MINDEN NAP 

11:00 - 22:00 

 5420 Túrkeve, 
Sáros utca 5.

 Rendelés: 
(56) 362 946

Bővebb információk:

www.facebook.com/caffefamily

Várjuk vendégeinket a hét minden napján!

Hamburger
GYROS - MELEGSZENDVICS

Pizza
22-60 CM MÉRETBEN

Menü
NAPI ÉS NYUGDÍJAS MENÜ

RENDEZVÉNYHELYSZÍN KÁVÉZÓ SZÁLLÁSHELY

TiszTelT Túrkevei ÜgyFeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. I. félévében a gyűjtési napok 
a szelektív hulladék tekintetében minden hónap második péntekén, míg

a zöldhulladék esetében, április hónappal kezdődően, minden hónap 

negyedik péntekén történik.

szelektív hulladék

gyűjtési napok
(minden hónap második pén-

tekje)

zöldhulladék

gyűjtési napok 
(áprilistól kezdődően minden 

hónap negyedik péntekje)

fenyőfa 

gyűjtési napok
(januárban két alkalommal)

2020. január 10. - 2020. január 10., 24.

2020. február 14. - -

2020. március 13. - -

2020. április 10. 2020. április 24. -

2020. május 15. 2020. május 29. -

2020. június 12. 2020. június 26. -

Túrkeve újság - ingyenes ÖnkormányzaTi havilap
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