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Igazi Kevi Kenyér az Új Kenyér
mint vállalkozó, készülök erre a jeles eseményre. Hivatalos
személyként pedig a Magyar Pékszövetség által meghirdetett
kenyérversenyben az Ország Kenyerét értékeltem, mint a zsűri
elnöke. Tegnap (2019.07.31) lett bemutatva a Parlamentben és
a fogyasztók majd augusztus 20-án fognak ezzel a kenyérrel
találkozni.
-milyen a jó alapanyag és technológia: „A kovász nagyon fontos
összetevő, ami a tészta éréséhez és az ízhatás kialakulásához
kell. A kovász egy rendkívül régi történet, ami a mai napig
meghatározója a jó kenyér készítésének. Ma Magyarországon
a tévhitekkel ellentétben nagyon sok helyen használják újra
a kovászt, mint itt is, ebben a pékségben is minden kenyér
kovásszal készül. A termék minőségéhez három fontos dolog
kell: jó alapanyag, megfelelő szakemberek és a gép, amivel a
malomipar és a pékek munkáját megkönnyítjük. Idén is megfelelő
mennyiségű és kiváló minőségű búza termett, ami modern
malmokban lesz lisztté őrölve és a tapasztalt pékek ebből finom
Tavaly, az augusztus 20-ai ünnepen ötlött fel bennem a kérdés:
kenyereket süthetnek. Egy példa: a vajas kiflit, nem margarinnal,
„Az új kenyér idei búzából van?” – Nem, mint kiderült. Ennek
hanem igazi vajjal kell készíteni és a vajat a dagasztási idő utolsó
okán magamra vállaltam a feladatot, hogy a következő Új Kenyér három percében kell beletenni, hogy az aromák optimálisan
ünnepén új búzából legyen a megáldott kenyér. Beszéltem jöjjenek ki – ez bebizonyított tény.”
Szőllősi Gábor biogazdálkodóval – tudják, aki szalmaházat -a legújabb innováció a hűtés: „Most jöttem haza Svájcból,
épített – és hozzátette, hogy az új búzát a helyi gazdálkodóktól
ahol Linzben van a világ legelitebb sütőipari képzése, s itt
kellene beszerezni, hogy igazán Kevi legyen az a kenyér és szakmai megbeszélésen voltam. A megfelelő szakember hiánya
legyenek büszkék a gazdálkodók és a lakosok is a Kevi búzára
miatt a technológián kell változtatni, amit összekötöttünk egy íz
és kenyérre. A gazdálkodók megkeresését, a búzák begyűjtését javítással is. A hűtési technológát hangoltuk össze a tésztában
magára vállalta.
zajló érési folyamatokkal, melynek lényege, hogy a tésztát
Helyi pékséget keresve felhívtam Kelemen Tamást a Kevi Kenyér hűtőkamrában 5 fokra lehűtjük (nem fagyasszuk – az előre
kft. tulajdonosát és ezzel érdekes fordulatot vett a történet:
fagyasztott termékek olyan adalékanyagokat kívánnak, amiket
„…egyébként holnap jön hozzám Ilonka Boldizsár a pék szakma már több európai országban tiltanak!) és ezáltal megáll az érési
világszerte ismert nagykövete és elhozza nekem a Három Királyok folyamat, az élesztő sejtek nem dolgoznak. Ennek köszönhetően
Kenyere receptjét…” – mondta Tamás és gyorsan utána néztem a nem kell éjszakai műszakban dolgozni - ami valljuk be nem teszi
témának. Másnap kamerával a kezemben megjelentem a Rákóczi vonzóvá a mi szakmánkat - hanem délelőtt, akár „kismama”
út 4. szám alatt 13 óra 55 perckor.
műszakban is el lehet készíteni a tésztát, majd hajnalban csak ki
kell sütni. Az ízhatásokra az érési folyamatok vannak befolyással.
Ilonka Boldizsár jászberényi pékcsaládból származik, a Pékek Így a kovász érése lassabb és hosszabb idejű, s ezzel fokozni lehet
és Cukrászok Világszövetségének örökös tiszteletbeli tagja és az ízvilágot. A kovásznak nem csak az a szerepe, hogy az élesztő
nagykövete, a Magyar Pékszövetség elnökségi tagja, melynek sejteket elszaporítsa, hanem az aroma anyagok kialakulásában
nyolc éven keresztül elnöke is volt. Hosszú évek óta támogatja
van még nagy jelentősége. Azt vallom, hogy az íz, a frissesség,
városát különböző területeken, s ennek elismeréséül megkapta a a jó minőség legyőzi az árat. Az emberek keresik a jó minőségű
Jászberény Város Mecénása díjat a tavalyi évben.
termékeket.”
-milyen irányba változnak a fogyasztási szokások: „Kisebbek
Beléptem az üzembe - sajnos nem lehet leírni azt a csodás illatot, lettek az egységsúlyok, már nem nagyon van szükség 2-3 kilós
amit a frissen sült pékáruk árasztanak magukból. Tamás bemutatta kenyérre és összességében is kevesebb kenyeret fogyasztanak ma
nekem Ilonka Boldizsárt, akiben egy kedves és nagy tudású embert az emberek. Egyre többen keresik a teljes kiőrlésű termékeket, a
ismertem meg és kérdéseimet követően megtudtam, hogy…
rozskenyeret, a gluténmentes és csökkentett szénhidrát tartalmú
termékeket.”
-mi a túrkevei látogatás célja: „A sütőiparban is nagyon fontos
-hogyan kell zsűrizni egy terméket: „Ez egy fonott kalács,
az összefogás. Azért jöttem most Túrkevére, hogy elhozzak kezembe veszem és érzékszervi vizsgálatot végzek. Megnézem
egy újdonságot, a „Három Királyok Kenyere” receptjét és a térfogatát, sültségi állapotát és szerkezetét. Ha kettévágjuk,
technológiáját, amely egy kovásszal készült, adalékmentes, megtörjük a terméket, akkor megnézzük a beltartalmát, jól
burgonyás kenyér. Braziliából hoztam az alapötletet, ott hívják lehet látni a sikérszálak kialakulását, ami a jó dagasztás
Három Királyok Kenyerének, Erdélyből pedig a pityókás kenyér eredménye. Vizsgáljuk az illatát és ami a legfontosabb,
technológiáját és ebből alakult ki - más a vetés, fordítani kell és
megkóstoljuk és elemezzük az ízvilágot. Én azt gondolom, hogy
nem mindegy hogyan gőzölünk rá… Így lesz ilyen rusztikus, ez egy jól kidolgozott és szépen megsütött termék és javalom a
hagyományos, ropogós és ízletes. Hamarosan Túrkevén is kapható fogyasztóknak, hogy ezt válasszák.”
lesz. Igen, van személyes indíttatása is, mivel a háromkirályok
egyike Boldizsár, mint én, amit lehet szerencsés egybeesésnek Úgy szól a Miatyánk 5. sora, hogy „Mindennapi kenyerünket
gondolni, vagy sorsszerű egymásra találásnak is.”
add meg nekünk ma.” A Kevi Kenyér Kft. tulajdonosát, Kelemen
-hogyan készül az Új Kenyér ünnepére: „Én magam is
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lehet majd augusztus 18-án a Ligetben felállított standnál
megkóstolni az igazi Kevi Kenyeret:sikér 32, fehérjetartalom
15%, esés szám 300, sütőipari értékszám 90. Ez alapján kiváló
alapanyaggal dolgozhat majd a pékmester.
Az egész város nevében köszönjük szépen az új búzát és az
egész éves áldozatos munkát a helyi gazdálkodóknak és
földtulajdonosoknak, akik a következők:
Balogh Istvánné, Balogh Piroska, Barna Tibor, B.Tóth Károly,
B. Tóth Tibor, Búzavirág Kft., Csíder Imre, Csörgő Miklós,
Debreczeni László, Debreczeni Péter, Faragó Bálint, Forgács
György, Gyarmati János, Herczegh Sándor, Kalmár Attila, Kalmár
Lajos, Kazinczy Mihály, Kelemen József, Kevi Növény Kft. Kiss
Imre Lászlóné, Kiss Lajos, Kiss László, Koltai László, Kormos
Sándor, Kovács Józsefné, Lénárt István, Márki Csaba, Mucza
Ferenc, Murányi Mária, Nagy András, Nagy Gyula, Nagy János,
Nagy Sándor, Négyesi Lajosné, Németh István, Németh Károly,
Nyitrai Imre, Osztényi Gyula, Túrkeve Városi Önkormányzat,
Tamást is megkérdeztem pár dologban: Milyen érzés ételt Papp Péter, Pardi Zoltán, Ratkai Lajos, Ratkai Tamás, Retter
készíteni, ami egy csodálatos feladat és hatalmas felelősség is Zsolt, Rigó István, Sallai László, Sallai Róbert Benedek, Dr. Samu
egyben? Hogyan lehet megfelelni a mai kor igényeinek? Milyen István, Sebestyén Sándor, Simon Gyuláné, Id. Simon László,
a munkaerő utánpótlás? Milyen változásokat tapasztalsz a Simon László, Simon Péter, Simon Miklós, Simon Péterné,
Simon Zoltán, Suki Józsefné, Szabó Lajos, Szabó Mihály, Szabó
fogyasztói szokásokban?
Zoltán, Szántó Sándorné, Szilágyi Roland, Szőllősi Gábor, Takács
-Idézetre, idézettel válaszolt: „aki ételt ad, az életed ad” – István, Takács Sándor, Teleki Dániel, Teleki Ferencné, Tóthné
majd így folytatta: „Nem kis feladat, ezt régen úgy hívták, hogy Faragó Erika, Tóth Gábor, Tóth László, Tóth-Szőllősi Zsófia, Túri
ellátási felelősség. Az emberek mindennapi kenyerét elkészíteni Sándor, Vad Lajos, Vad Sándor, Vincze László
nagyon komoly feladat, minden nap, minden percében oda kell
figyelni, hogy minden rendben legyen. Ez nem megy másként,(elnézést azoktól, akiket esetleg nem tudtunk elérni, tőlük azt
csak úgy, hogy én magam is sokat vagyok az üzemben és segítek, kérjük, hogy ezt jelezzék az újság szerkesztőségében és jövőre
már nagyobb rutinnal fogjuk megszervezni)
ahol tudok és folyamatosan ellenőrzöm a minőséget, valamint a
dolgozók munkáját.”
-„A pék szakmát is sújtja a munkaerőhiány. Az elmúlt 10 évben Mindenkit szeretettel várunk egy szelet kenyérre az Új Kenyér
egyetlen tanuló sem volt itt, aki a környékbeli szakmunkásképző asztalánál a Városnapi és Szent István napi ünnep alkalmából
iskolából jött volna. Nem vonzó a szakma és nem is épül rá 2019 augusztus 18-án vasárnap a Ligetben. Továbbá minden
megfelelő oktatás. Most van két tanulónk, aki az elkövetkező szelet kenyér mellé a Református Egyház nevében Kereszti
esztendőkben enyhítheti ezt a problémát, ha megmaradnak ennél Roland lelkipásztor küld egy-egy pozitív üzenetet, igéket a
Bibliából.
a szép szakmánál.”
-„Az étkezési szokások változtak, sokan elhagyják a fehér
Erdei Gyula főszerkesztő és Szőllősi Gábor biogazdálkodó
kenyeret, mert sok helyen azt hallani, hogy nem egészéges,
de ezzel ellentétes módon többet fogyasztanak süteményeket,
amiben ugyanúgy ott van a fehérliszt, de emellett még sok cukrot
is tartalmaz. Összességében kevesebb kenyeret fogyasztunk, mint
régebben és sokat színesedett a termékpaletta, nőttek az igények.”
Kedves Olvasó! A cím láttán arra számítottál, hogy
áremelkedésről szól a rövidke írás? Nem tudom lesz-e ilyen
Azt, hogy mi lesz a boltokban a másnapos pékárú további sorsa,
változás, azt viszont szeretném, ha jól tudnád, milyen áron,
megtudtam Kelemenné Ágitól:
-„Nehéz eladni a másnapos pékárút, de annak minőségi milyen módon van kenyerünk. A Himnuszban megénekelt
problémája még nincs, csak éppen nem friss. Hogy ne menjen kunsági ért kalászú búzamező nem csupán az ember erőfeszítése!
kárba, gondoltam egyet és felvettem a kapcsolatot a túrkevei Hanem mindenek előtt az isteni szeretetnek és jóságnak tükre. Az
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és rajtuk keresztül aratásban is látszik, hogy Isten megáldotta az ember munkáját.
felajánlottam a rászorulók számára, hátha örülnek neki és szívesen Tőle jött a mag kikelése, növekedése, az élet, a reménység szárba
szökkenése.
elfogyasztják. Minden reggel 8 és 9 között jönnek és oda kerül,
Amikor kenyérért nyúlsz, tudjad, hogy a Jóisten
ahová kell. Ez múlthét péntek óta (2019.07.26) működő dolog.”
ajándékát fogod kezedben tartani. És hidd el, hogy amilyen közel
Megköszöntem a beszélgetést és a kóstolgatást, majd kiléptem van hozzád az a darab kenyér, olyan közeli az Isten is. Amennyire
az üzemből. Nem fogadott hívásom volt Szőllősi Gábortól, kit létszükséglet a mindennapi kenyér, annyira nélkülözhetetlen Ő
is. Kenyered árának nagyobb részét a Mindenható vállalja azzal,
visszahívtam. Tájékoztattuk egymást az eseményekről - nagyon
sok gazdát és földtulajdonost sikerült elérnie és mindenki hogy évről-évre, aratásról aratásra bőséget kínál. De tudd azt is,
hozzájárul az Új Kenyérhez, szívesen adnak az idei búzából, Kedves Olvasó, hogy ezért illendő köszönetet mondani Neki:
melyet fokozatosan begyűjt. Majd 100 kisebb-nagyobb gazda aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen.
adományozott összesen 150 kg búzát, melyet Gábor bevizsgáltatott
Kereszti Roland, református lelkész
Ábrahám Károlynál és a következő beltartalmi érték tudatában

A kenyér ára mától…
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Polgármesteri beszámoló
szállítási ideje nem változik. A hulladékot mindenkitől elszállítják,
még akkor is, ha nincs chip az edényen, de ebben az esetben
felveszik a kapcsolatot a lakóval, hogy pótolják az azonosítót.
Évek óta nem volt mód a lakosságnál felhalmozódott elektronikai
hulladék gyűjtésére. Most megrendeltünk egy ilyen szolgáltatást.
Az esemény sikerét jelzi, hogy alig egy óra alatt megtelt az első
konténer. Összesen több, mint 16.000 kg leadott holmi szerepel a
mérlegjegyen. Jövőre újra megszervezzük ezt a napot.
Gyakran kapom a türelmetlen kritikát, miszerint beszámoltam
egyik-másik fejlesztés indulásáról, és napok vagy hetek óta
nem látszik, hogy haladna az ügy. Sajnos a fizikai megvalósítás
előtt és után is sok feladatot kell elvégezni, ezek rengeteg időt
képesek felemészteni. Példa erre a Rákóczi út és Mátyás király
út járdaépítése. Igaz, hogy hónapok óta koptatjuk már az új
járdaszakaszokat, a teljes folyamat lezárása még csak most
történhetett meg. Egy-egy projekt előkészítése még összetettebb,
hiszen számos menet közben felmerülő problémát is meg kell
oldani. A város belterületi úthálózatának felújítására 76 millió
Ft-ot különített el a képviselő-testület. Ez olyan nagy összeg,
hogy közbeszerzési eljárást kellett kiírni. Az eljárás sikeres
volt, kijelöltük a kivitelezőt. A testület felállított egy háromtagú
bizottságot és megbízott egy műszaki ellenőrt is a kivitelezés
ellenőrzésére. A munkálatok elkezdődtek, remélem gyors és jó
munkát végeznek majd. A felújítást több ütemre osztottuk, az
első ütembe a következő utcák felújítása került: Toldi, Sirály,
Hajdú Benedek, Thököly, Rákóczi, Attila, Dózsa, László király,
Vass, Csontos, Emődi, Himesdi, Kiss Ernő, Kisér, Zádor, Ágota,
Vécsey, Nagy Sándor József, Nyíl, Kiss Ernő, valamint a Táncsics
utca lámpás kereszteződéshez eső része. Teljes szélességben új
burkolatot kap a Kenyérmezei utca középső szakasza (a Petőfi
és a Táncsics utca között) és a Katona utca. Leaszfaltozzák a
gyermekorvosi rendelő udvarára bevezető bejárót is. Egy másik
közbeszerzési eljárás elindítása is a küszöbön áll, már csak egy
jóváhagyás szükséges a Belügyminisztérium részéről. Ezzel a
Táncsics és Ady utca teljes felújítását céloztuk meg, egészen a
Nánási utcáig, bekanyarodva az óvoda elé is.
A gyermekorvosi rendelő felújítására 110 millió Ft-ra pályáztunk
3 éve, de az a pályázat nem nyert. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy több ütemben saját erőből is elkezdi a felújítást.
Az első ütem az épület déli szárnyát érinti. A járda már elkészült,
Azt eddig is tudtuk, hogy a kevi lányok a legszebbek, a kevi most 16 millió Ft felhasználásával kicseréljük a nyílászárókat és
legények pedig a legerősebbek a világon, ám erről most hivatalos szigeteljük az épületrészt. A munkát jövőre szeretnénk folytatni a
„igazolás” is született.
védőnők és a családsegítő által használt rész felújításával.
Egész Túrkevét lázba hozta Lakatos Lilla kimagasló szereplése és Végezetül két „pletykáról” szólnék, amelyek keringenek a
eredménye a Magyarország Szépe versenyen. Lilla a közönségdíjjalvárosban. Nem igaz, hogy a városvezetés el szeretné adni a
igazolta, hogy az egész ország kedvencévé vált. Élményei nagyon recski tábort (mint ahogy a sportcsarnokot sem adtuk el, ezt a
érdekesek, javasoltam neki, hogy ossza meg a nagyközönség két hírt csatolva szokták közölni egyesek) Épp azon vagyunk,
előtt is. Hamarosan sor kerül az élménybeszámolóra. Még nem
hogy pénzt kerítsünk az ottani feltétlenül szükséges felújításokra,
volt módom személyesen gratulálni Kiss Péternek, aki testépítő
fejlesztésekre. Igaz viszont az a hír, hogy nem adtuk fel a Kisvilágbajnok lett. Évekig tartó munkája hozta meg a gyümölcsét, Berettyó rendbetételének tervét. Kovács Sándor képviselő
hiszen a „natural” kategóriában a szintetikus szerek szedése tiltott. úrral egyeztettem a napokban, szeptember folyamán újra be
Mindkét fiatalnak gratulálok, sok sikert kívánok!
tudjuk nyújtani a korábbi pályázatunkat. Természetesen a 3 éve
készült terveket frissíteni kell, a pályázat mintegy 300 millió Ft
Egészen más témákban is szeretném tájékoztatni a továbbiakban felhasználásával kecsegtet.
a Kedves Olvasót. A hulladékszállítás rendje megváltozik a Bár a nyár a szabadságolások időszaka, de a fenti összefoglaló
városban, köszönhetően annak, hogy hosszú küzdelem végén is mutatja, hogy azért bőven akad tennivaló is. Köszönöm
sikerült visszatérni a régi bevált, mennyiséghez kötődő elszámolási figyelmüket!
rendszerhez. Régen vonalkód volt, most chipes azonosító került
a kukákra. A zöld hulladék és a szelektív (sárga fedelű) kukák
Vida Tamás polgármester
4

TÚRKEVE

2019. AUGUSZTUS

Információ

Giligán Egyesület - természet és hagyomány
Öt éves lett a Giligán Egyesület, ami a jubileumi számok között - Gyógynövényes képzés
kicsi ugyan, de nagyságát a tevékenységek sora és fontossági
- Hagyományos építészet
tényezője adja. Az egyesület alapvető célja a természetvédelemhez
kötődik, viszont felismerték azt, hogy a célt akkor lehet elérni, ha - Gyümölcsfeldolgozás képzés
a lakosság problémáin keresztül, a közösségek mentén próbálnak -Tájhonos gyümölcsfajták
előrébb jutni a feladatokkal. Ilyen például a környezettudatos ismertetése
gondolkodásmód erősítése és a vásárlói szokások vizsgálata,
megváltoztatása annak érdekében, hogy ne a mennyiség, hanem
A mai rohanó, anyagias és túlnépesedő világunk veszélyes
a minőség legyen a fontos. Mint ahogy a „Tedd jobbá” program
keretében meghívott neves ökológus, dr. Gyulai Iván az Ökológiai útra lépett, a technika adta lehetőségek miatt elpuhuló és
Intézet igazgatója, a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke mértéktelenül szennyező emberiség katasztrofális jövőképet fest.
elmondta: „A minőségi éhezés időszakát éli az emberiség.” A vidéki kisvárosok és tanyák jelenthetik majd a túlélést, a vidéki
Melynek lényege, hogy a modern kertészet és mezőgazdaság emberek tudása és munkája, a környezethez való harmonikus
következtében sokat csökkent az élelmezési növények viszonyunk jelenti majd a menekülő utat. Gyermekeink nevelése
tápértéke, vitamin tartalma, s ezzel fordított arányban nőtt a közben szinte alapvető túlélési tanácsok közt kell megemlíteni
vegyszertartalma. Sokat fogyasztunk ugyan, de alacsony bel- a környezetvédelmet és a hagyományos gazdálkodást, mint
tartalmi értékű élelmiszerket. Erre megoldásként dr. Gyulai Iván azt, hogy „nézz szét, amikor átkelsz az úttesten”. Fontos. Nem
a „mélymulcsos gazdálkodás” témájában tartott elgondolkodtató ebben a pillanatban van baj, de most kell nagyot lépni, hogy a
előadást Túrkevén a Városi Könyvtárban, melynek teljes videó gyermekeink és unokáink korszakában ne legyen katasztrófa, s ha
hiszik, ha nem, az egyének gondolkodásmódja és a szervezetek
anyaga a Túrkeve Televízió archívumában megtalálható.
A cél elérésének másik útvonala a lepusztult tanyák megmentése. közösségformáló ereje döntő fontosságú ebben a küzdelemben.
Több tanyafejlesztési pályázat eredményeként felújítások és További jó munkát és nagyobb jubileumi évszámokat kívánok a
Giligán Egyesületnek!
értékmentés folyt, tanyaközpont lett kialakítva, vízvizsgálatokat
Erdei Gyula főszerkesztő
végeztek kutatva az önálló és tiszta tanyai élet lehetőségeit, könyv
született a témában, s közben szerteágazó ismeretségi kör alakult
ki erősítve a közösségi szellemet.
Az értékek megmentése és hagyományaink tisztelete volt az elvi
alapja a Minta-kerti csőszház felújításának is, ami önkéntesek
bevonásával, pályázati és Önkormányzati segítséggel szépült
meg, s így alkalmassá válik rendezvények lebonyolítására,
közös sütés-főzésre és szállás biztosítására. Az önkéntes munkák
közben meg lehetett tanulni az anyagok használatát, a tapasztást,
a meszelést, de még a kemenceépítés mesterségét is. Az együtt
elvégzett munka és a múlt tisztelete adja a közösségi kohéziós
erőt és ad alapot arra, hogy a helyi emberek közösségi térként
használják majd a jövőben.
A sort lehet folytatni a zártkerti gyümölcsösök gondozásával,
tájhonos fafajták telepítésével, gyümölcsfeldolgozással, a helyi
kistermelők helyzetbe hozásával, főzőklubbal, gombásztúrák
és előadások szervezésével, stb… - itt fontos megjegyzni,
hogy hamarosan képzések indulnak a következő témákban (a
kedves olvasók az info@giligan.hu e-mail címen jelezhetik
érdeklődésüket):

ELADÓ KERTEKET KERES
MEGVÉTELRE A

GILIGÁN
EGYESÜLET

A BOCSKOR, A MINTA, A VILLOGÓ ÉS A
LOGÓ KERTEK TERÜLETÉN!
AMENNYIBEN VAN ELADÓ KERTJE,
AKKOR KÉRJÜK, HOGY JELENTKEZZEN A
70/428-1872-ES TELEFONSZÁMON VAGY A
GILIGÁN EGYESÜLET KÖZPONTJÁBAN A
ZÁDOR UTCA 23. SZÁM ALATT.
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„Hass alkoss gyarapíts!” Pályázati felhívás
EFOP-1.5.3.-16-2017-00048
„Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében”

2. Legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.
3. A megjelölt szociális rászorultságot igazoló okiratok másolata
( pl. orvosi igazolás másolata tartós betegségről, a szülők
A pályázat célja:
munkanélküliségének igazolása, testvérekről iskolalátogatási
Helyi ösztöndíjprogram működtetése, ösztöndíj nyújtása a igazolások stb.)
településen élő tehetséges és szociálisan rászoruló középiskolás
4. Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
tanulók, valamint a településen állandó lakcímmel rendelkező nettó jövedelméről.
felsőoktatási hallgatók részére, akik tanulmányaik mellett 5. Lakcímkártya másolata.
aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a6. Bizonyítvány/ leckekönyv - másolat ( a 2018/19-es tanévben
településen élők.
elért tanulmányi eredményről)
A pályázók köre:
Egyéb benyújtható mellékletek:
Túrkeve Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3.-16 kódszámú 1. Nyelvvizsga- bizonyítvány másolata
projekt alapján helyi ösztöndíjpályázatot hirdet azoknak a 2. Tagsági igazolás ( helyi civil szervezet, kulturális-,
településen állandó lakcímmel rendelkező tehetséges, szociálisan sportegyesület, művészeti együttes stb.)
rászoruló tanulóknak, akik a helyi középiskolában tanulnak és3. Kiemelkedő eredményeket, teljesítményt igazoló oklevelek,
aktív tagjai a közösségnek. Pályázatot nyújthatnak be továbbá emléklapok másolata, fotók stb.
azok a településen állandó lakcímmel rendelkezők is, akik
felsőfokú tanulmányaikat jó eredménnyel végzik és emellett a A pályázat beadásának határideje: 2019. augusztus
helyi közösség életében aktív szerepet vállalnak.
15.(csütörtök) 12:00 óra
A pályázati támogatás időtartama, mértéke:
A pályázatot zárt borítékban kérjük eljuttatni a Túrkevei
Az ösztöndíj a 2019/20-as tanév 10 hónapjára kerül megítélésre
Polgármesteri Hivatal
annak a szociálisan rászoruló fiatalnak, akit az önkormányzat által ( 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) Titkárságára.
kinevezett „ad hoc” bizottság a pályázó tanulmányi eredményei, A borítékra kérjük ráírni:„Ösztöndíj pályázat”
közösségi szerepvállalása , elismerésre méltó iskolai-, sport-,
kulturális-, szakmai stb. eredményei, teljesítménye alapján arra A pályázat elbírálása:
méltónak talált.
A beérkezett pályázatokat az „ad hoc” bizottság bírálja el.
Határidő: 2019. augusztus 23.
Az ösztöndíj mértéke 5 000-15 000 Ft/hó közötti összeg, a Értesítés a pályázati döntésről:
pályázók számának és a rendelkezésre álló pályázati keret A pályázati eredményről a pályázók elektronikusan vagy postai
függvényében.
úton küldött levélben értesítést kapnak.
Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat az EFOP-1.5.3.-16- A támogatottak listája a döntést követően megjelenik a www.
2017-00048 azonosító számú
turkeve.hu honlapon.
„Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében”
”című projekt pályázati forrásból biztosítja.
Az ösztöndíj folyósítása:
Az önkormányzat a támogatott pályázóval támogatási szerződést
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
köt. Az ösztöndíj első alkalommal a támogatási szerződés aláírását
Pályázni hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap és a pályázati követően, majd minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra a
felhívásban megjelölt kötelező és egyéb mellékletek benyújtásával pályázó által megadott számlaszámra.
lehet.
A pályázati űrlap letölthető a www.turkeve.hu honlapról vagy Adatkezelés:
átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10.sz. irodájában és a A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
Titkárságon.
az önkormányzat személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázati űrlap az alábbi kötelező mellékletekkel együtt A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai amennyiben a pályázati űrlapon és a benyújtott mellékletekben
hibásnak minősül.
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az
ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás
Kötelező mellékletek:
visszavonható.
1. Önéletrajz, benne
Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető.
• az elért eredmények bemutatása (iskolai- ,kulturális-, sport- stb.
versenyek, vetélkedők) ,
• a közösségi szerepvállalás leírása, ( diákönkormányzat,
cserkészet, önkéntesség stb.)
• a település érdekében kifejtett tevékenység bemutatása,
• az adott tanévre vonatkozó vállalások, tervek számbavétele,
• a család szociális körülményeinek rövid bemutatása, a szociális
rászorultság indoklása.
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„Nőj itthon nagyra!” Pályázati felhívás
EFOP-3.9.2-16-2017-00011
„A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében”

munkanélküliségének igazolása, testvérekről iskolalátogatási
igazolások stb.)
4. Igazolás a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi
A pályázat célja:
nettó jövedelméről.
Helyi ösztöndíjprogram működtetése, ösztöndíj nyújtása a 5. Lakcímkártya másolata.
településen élő tehetséges és szociálisan rászoruló, általános 6. Bizonyítvány-másolat ( a 2018/19-es tanév év végi tanulmányi
iskola felső tagozatán és középiskolában tanulók részére, akik eredményről)
aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a
településen élők.
Egyéb benyújtható mellékletek:
1. Nyelvvizsga- bizonyítvány másolata
A pályázók köre:
2. Tagsági igazolás ( helyi civil szervezet, kulturális-,
Túrkeve Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16 kódszámú sportegyesület, művészeti együttes stb.)
projekt alapján helyi ösztöndíjpályázatot hirdet azoknak a 3. Kiemelkedő eredményeket, teljesítményt igazoló oklevelek,
településen élő és tanuló, itt állandó lakcímmel rendelkező emléklapok másolata, fotók stb.
tehetséges, szociálisan rászoruló tanulóknak, akik az általános
iskola felső tagozatán, valamint a helyi középiskolában tanulnak A pályázat beadásának határideje: 2019. augusztus
és aktív tagjai a közösségnek.
15.(csütörtök) 12:00 óra
A pályázati támogatás időtartama, mértéke:
Az ösztöndíj a 2019/20-as tanév 10 hónapjára kerül megítélésre
annak a szociálisan rászoruló fiatalnak, akit az önkormányzat által
kinevezett „ad hoc” bizottság a pályázó tanulmányi eredményei,
közösségi szerepvállalása , elismerésre méltó iskolai-, sport-,
kulturális-stb. eredményei, teljesítménye alapján arra méltónak
talált.

A pályázatot zárt borítékban kérjük eljuttatni a Túrkevei
Polgármesteri Hivatal
( 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) Titkárságára.
A borítékra kérjük ráírni:„Ösztöndíj pályázat”

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat az „ad hoc” bizottság bírálja el .
Határidő: 2019. augusztus 23.
Az ösztöndíj mértéke 5 000-15 000 Ft/hó közötti összeg, a Értesítés a pályázati döntésről:
pályázók számának és a rendelkezésre álló pályázati keret A pályázati eredményről a pályázók elektronikusan vagy postai
függvényében.
úton küldött levélben értesítést kapnak.
Az ösztöndíj fedezetét az önkormányzat az EFOP-3.9.2-16-2017- A támogatottak listája a döntést követően megjelenik a
00011 azonosítószámú
www.turkeve.hu honlapon.
„A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében”című
projekt pályázati forrásból biztosítja.
Az ösztöndíj folyósítása:
Az önkormányzat a támogatott pályázóval támogatási szerződést
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
köt. Az ösztöndíj első alkalommal a támogatási szerződés aláírását
Pályázni hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap és a pályázati követően, majd minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra a
felhívásban megjelölt kötelező és egyéb mellékletek benyújtásával pályázó által megadott számlaszámra.
lehet.
A pályázati űrlap letölthető a www.turkeve.hu honlapról vagy Adatkezelés:
átvehető a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 10.sz. irodájában és a A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
Titkárságon.
az önkormányzat személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázati űrlap az alábbi kötelező mellékletekkel együtt A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai amennyiben a pályázati űrlapon és a benyújtott mellékletekben
hibásnak minősül.
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az
ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás
Kötelező mellékletek:
visszavonható.
1. Önéletrajz, benne
Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető.
• az elért eredmények bemutatása (iskolai- ,kulturális-, sport- stb.
versenyek, vetélkedők) ,
• a közösségi szerepvállalás leírása ( diákönkormányzat,
cserkészet, önkéntesség stb.),
• a település érdekében kifejtett tevékenység bemutatása,
• az adott tanévre vonatkozó vállalások, tervek számbavétele,
• a család szociális körülményeinek rövid bemutatása, a szociális
rászorultság indoklása.
2. Legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.
3. A megjelölt szociális rászorultságot igazoló okiratok másolata.
( pl. orvosi igazolás másolata tartós betegségről, a szülők
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Gondolat – Vers
– Dalszöveg Kárpátia
Tajti-Hajós Sándor két verset küldött
az újság e-mail címére és szerényen
megjegyezte: „…Régóta gondolkodom,
hogy el kellene juttatni a szerkesztőségbe,
hogy egy olvasást talán megér…”
Szerintem ez a két vers a publikációt
is megéri, ráadásul meglehet, hogy
hamarosan visszaköszön a koncerteken,
zenei albumon, vagy a rádióban,
ugyanis Sándor ezt a két verset
eljuttatta Petrás Jánosnak, a Kárpátia
frontemberének, aki megfelelőnek találta
arra, hogy megzenésítsék és a Túrkevei
Juhászfesztiválon
megköszönte
a
közönség előtt a dalszövegeket, említve
Tajti-Hajós Sándor nevét. Így lesz az
érzésből gondolat, a gondolatból vers,
abból dalszöveg, s talán sláger, amit majd
együtt éneklünk a tömeggel…
A versek témája és ihletettsége kapcsán
érdeklődve Sanyi bácsitól a következő
dolgokat tudtam meg: „Szeretem a
hazámat és az országban élő jóravaló
tisztességes embereket, a nemzeti
érzelem sok írásomat átszövi. A rímek
családfakutatás közben jönnek, amivel
már 15 éve foglalkozom és 60-65 szöveget
írtam ez idő alatt. A kutatást a saját
családfámmal kezdtem, mert valójában azt
sem tudtam sokáig, hogy ki is vagyok én,
honnan származom, kik az őseim, akiknek
a létemet köszönhetem. A múltat tisztelni
kell, erre épül a jelen és a jövő.”
Erdei Gyula főszerkesztő

Itt élünk a Kárpát medencében

Itt születtem én
ezen a földön

Itt élünk a Kárpát - medencében
Ezer éve vertünk itt tanyát
Hosszú volt az út míg ide értünk
A vereckei – hágón keltünk át

Itt születtem én ezen a földön
Itt születtem ez az én hazám
Nem tántorít engemet el semmi
Akár, hogy is csábít a világ

Oly régóta tapossuk e földet
Az eleink útját járjuk át
Ez a föld már miénk ahol élünk
Nem adjuk át ez a mi hazánk

Szeretem a szép magyar hazámat
Szeretem a kis falumat én
Nádfedeles zöld ablakos kis ház
Ott születtem benne nagyon rég

Megszenvedtünk mi a szép hazáért
Oly sok vér folyt le a vén Dunán
Áldozatott hoztunk a jövőért
Nincsen többé már megalkuvás

Emlékszem a régi szép időkre
Mikor anyám engem ringatott
Meg tanított minden szépre jóra
Énbelőlem embert faragott

Itt élünk a Kárpát - medencében
Ezer éve oly régóta már
Őseink a vérüket áldozták
Hogy legyen végre nekünk is hazánk

Édesanyám köszönöm én néked
Köszönöm én azt , hogy létezem
Nélküled én nem is lettem volna
Nem dobogna most az én szívem

Nem tántorít bennünket el semmi
Lábunkat már megvetettük rég
Ez a föld már miénk ahol élünk
Nem veszik el tőlünk könnyedén

Itt születtem én ezen a földön
Itt nevelt fel az édesanyám
Őseim az utat kitaposták
E- rögös úton megyek én tovább

Megszerettük nagyon ezt a földet
Belaktuk már minden zegzugát
Őseink az utat kitaposták
E- rögös úton megyünk mi tovább

Hálát adok én most az istennek
Hogy óvott ő és vigyázott reám
Istenem most én csak arra kérlek
Hogy az úton vezessél tovább

Itt élünk a Kárpát-medencében
Ezer éve vertünk itt tanyát
Nem tántorít bennünket el semmi
Jöhet török, vagy orosz tatár

Nem akarok könyörögni néked
De óvjad még a szívem lelkemet
Mert itt születtem én ezen a földön
De itt maradok itt is halok meg
De itt születtem én ezen a földön
Itt maradok itt is halok meg

De nem tántorít bennünket el semmi
Jöhet török, vagy orosz tatár
Tajti – Hajós Sándor, Túrkeve

Tajti-Hajós Sándor,
Túrkeve

Előzetes
Kiss Péter Túrkevéről indult el meghódítani a világot
- testépítő világbajnok lett naturál kategóriában az Athéni
Inba/Pnba World Champioships 2019 versenyen. Naturál
kategóriában nincsenek teljesítmény fokozó szerek, a
szigorú szabályokat vizeletvizsgálattal és vérvétellel
tartják be, de még hazugságvizsgálót is használnak a
verseny tisztasága érdekében – itt tehát tényleg csak a
befektetett munka és akaraterő hozhat eredményt. Péter
ezzel az eredménnyel profi státuszt szerzett, így akár a
Las Vegasi Naturál Olimpia színpadán is bizonyíthat. –
Gratulálunk! A következő, szeptemberi lapszámban
exkluzív interjút olvashatnak a Túrkeve Újságban…
Kiss Peti csak ennyit írt ki a közösségi oldalra:
„Világbajnok vagyok! Hihetetlen! Hit-Akarat-Erő!”
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Köszönet a segítségért!
A Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskolában a 2018/2019-es tanévben,
mintegy 8 és fél hónapon keresztül
felújítási munkák folytak. A beruházási
munkák nagysága indokolttá tette,
hogy a nevelő-oktató munka zavartalan
lebonyolításához
kiköltöztessük
tanulóinkat külső helyszínekre. Amint ez
sok hónapon keresztül tapasztalható is volt
mindenki számára, tanulóink összesen 7
helyszínen jártak iskolába. Az elsősök a
Széchenyi úti épületbe, a másodikosok a
Korda Vince és Egressy Béni Művészeti
Iskolákba, a harmadikosok a Városi
Könyvtárba és a volt Mezőbank
épületébe, a negyedikesek a Művelődési
Házba, a felső tagozatos tanulók pedig a
Ványai Ambrus Gimnáziumba kerültek
elhelyezésre. Minden ingatlanban sikerült
olyan feltételeket kialakítani, amely
mellett biztosítani tudtuk a zavartalan
nevelő-oktató munkát. Fontos volt, hogy
a felsőseink egy helyen a Ványai Ambrus
Gimnáziumban tudjanak tanulni, hiszen
a szaktanári rendszer miatt, csak itt volt

biztosított a lehetőség.
Iskolánk közössége nevében szeretnénk
valamennyi intézménynek és vezetőjének
megköszönni, hogy befogadtak bennünket
és segítették a munkánkat. Biztos, hogy
időnként a nagy létszám miatt, az eleven
diáksereg felborította a megszokott
nyugalmat, kizökkentette az ott dolgozókat
megszokott napi munkájából. Ennek
ellenére úgy értékelem, hogy minden
helyszínen jó volt az együttműködés,
mind az iskola, mind az adott intézmény
dolgozói között.
Emellett
köszönetünket
fejezzük
ki mindenkinek, akik valamilyen
módon segítették az intézményeink
megszépülését.
Köszönet
a
soksok iskolapad, szék, szekrény, tábla
szállításában és pakolásában segítőknek.
Köszönet a folyosók és felújítás alól
kimaradt termek festését végző cégnek.
Köszönet minden támogatónak.
Végezetül fogadják szeretettel Ozsváth
Erzsébet Új Iskolánk című versét!

Osvát Erzsébet: Új iskolánk
Mint egy pompás palota
olyan ez az iskola.
Folyosóján vendég jár,
setesuta napsugár.
Még egy lepke is betévedt.
Talán virágmézet érzett.
A tantermek milyen szépek!
Falaikon színes képek:
kék Balaton,
nagy hegyek,
büszke bükki
fenyvesek.
Ablakai kertre néznek.
És a kertben madárnépek
- cinkék, pintyek és rigók csapnak madárdáridót.
Új iskolánk tetején
antenna néz, int felém.
Az iskola új lakója
fél lábon áll,
mint a gólya.

A műemlék jellegű csodaszép szecessziós iskolaépület a külső
hőszigetelő munkálatok után visszanyerte eredeti pompáját, s valóban
mint egy pompás palota, várja megújúlva ismét a diákokat és tanáraikat.

Új iskolát avatunk,
róla szóljon a dalunk!
Nem is mese, nem is álom,
nem is forog kacsalábon mégis legszebb a világon!
Török Róbert intézményvezető

Előzetes
Lakatos Lilla, Túrkeve szépséges csillaga beragyogta az
országot - bekerült a Magyarország Szépe 2019 verseny
döntőjébe és elhozta a közönségdíjat, melyet a Duna Televízió élő
műsorában követhettünk végig június 23-án este. Lilla végül nem
került be a Top 5-be, de a szavazatok alapján közönségdíjas lett,
ami azt jelentette, hogy a végjátékban Őt is a színpadra szólították
– Gratulálunk! A következő, szeptemberi lapszámban exkluzív
interjút olvashatnak a Túrkeve Újságban…
Részlet Lilla bejegyzéséből a közösségi oldalon: „A későbbiekben,
azon leszek, hogy olyan tartalmakat gyártsak, amivel szolgálni,
segíteni tudlak titeket, hogy viszonozzam azt a sok-sok szavazatot,
amivel ti királynőtöknek választottatok. Az én koronám a lelkemet
ékesíti és azon leszek, hogy minél jobban ragyogjon.”
9

Oktatás

2019. AUGUSZTUS

Erasmus+ Diákmobilitás Németországban

2019. évben felvettük a kapcsolatot két németországi iskolával,
lehetőséget biztosítva ezzel hegesztő és autószerelő diákjainknak
Erasmus+ program keretein belül németországi gyakorlat
letöltésére.
Az idei év során új partnerintézménnyel történt kapcsolatfelvétel,
bővítve ezzel azon diákok körét, akik részt vehetnek az Erasmus
+ programban. A németországi Berufskolleg Szakképző
intézmény Dieringhausenben biztosított lehetőséget arra, a
közlekedésgépész ágazaton tanuló diákjaink is Németországban
tölthessék egy hónapos külső gyakorlatukat. 7 tanuló vett részt
a szakmai gyakorlaton, akik 7 gyakorlati helyen szerezhettek
szakmai tapasztalatot. Az új partnerintézményünk tanárai ez
év októberében tesznek eleget meghívásunknak. Várhatóan
novemberben már cserediákok is érkeznek hozzánk.
Molnár Tibor

Iskolai közösségi
szolgálat a Ványaiban
Ebben a tanévben is sikerrel teljesítette iskolánk minden
érettségiző tanulója az iskolai közösségi szolgálat 50 óráját,
mely 2016 óta kötelező feltétele az érettségi vizsgának. Iskolánk
nevében köszönjük a partnerszervezetek lelkiismeretes munkáját
és segítségét.
A végzős 12 B,D osztály diákjaink véleménye a közösségi
szolgálatról:
„Szeretnénk néhány jó tapasztalatot megosztani, miért is pozitív
egy közösségi munka elvégzése. Mindenekelőtt megköszönjük,
hogy részesei lehettünk ennek a programnak. Nagyon sok
élménnyel gazdagodtunk és sok embert ismertünk meg. Úgy
gondoljuk, hogy a mi korosztályunknak nagy hangsúlyt kell
fektetnie az önzetlen segítségnyújtásra, hogy a jövő nemzedékei
példát vegyenek rólunk. Az 50 óra keretein belül több helyen
tudtunk segíteni. Például az idősek otthonában kerítést festettünk,
mikuláscsomagokat osztottunk és karácsonykor a szeretet
szolgálat segítségével ajándékot vittünk a kórházban lévő
gyerekeknek. A közösségi szolgálat teljesítésével elmondhatjuk,
hogy jólesik segíteni másoknak, ezért minden embert biztatni
tudunk, hogy próbálja ki milyen jó érzés másokat boldoggá
tenni.”
Szemes Attila, IKSZ koordinátor
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Erzsébet-tábor a Refiben

Hétfő
Először megismerkedtünk és csoportokat alkottunk.
A csoportok lerajzolták, hogyan képzelik el a Mennyországot.
Mivel esett az eső, elkészítettük saját szivárványunkat, színes
papírból.
Délután táblajáték bajnokságot rendeztünk.

Csütörtök
Zöldséget faragott nekünk Rácz Lajos bácsi és finom salátákat
készített.
Mi is próbálkozhattunk: krokodilt, pingvint és virágot formáztunk.
Délután Robi bácsi népi játszóháza érkezett sok-sok ügyességi
játékkal.

Kedd
Péntek
Annyi minden történt, hogy alig tudjuk megfogalmazni. Már nagyon várjuk, hiszen kirándulni megyünk a Tisza-tavi
Kisétáltunk a
Ökocentrumba…
Nimfeába, ahol számháborúztunk, edzettünk a tornapályán és a
játszóházban is jót mozoghattunk. Délután változatos sportverseny
Lili, Noncsi, Virág és Zsombi, 5. osztályos tanulók
várt ránk.
Szerda
Reggel kézműves dolgokkal tele asztalok fogadtak bennünket.
Fényfogót készítettünk, gyöngyöt fűztünk, festettünk temperával
és papírsárkányt is röptettünk. Délután kipróbálhattuk a
korongozást Sudár Anett segítségével.

Sikeres judo vizsga
2019. július 19-én Gyomaendrődön a Túrkeve VSE tíz judokája
sikeres vizsgát tett. Az első vizsgázók kicsit izgulva, de végig
szépen és folyamatosan számot adtak tudásukról. A munka
meghozta az eredményt. Gratulálok nektek! A tanévnek vége,
de nem álltatok le, tanultatok, edzésre jártatok, készültetek a
megmérettetésre. Büszke vagyok rátok! Igazi szép munkát láttam,
ami megérte.
A vizsgára nem egy-két hét felkészülés hozza meg az eredményt.
Hosszú és rendszeres edzésen való részvétel és odafigyelés,
munka és tanulás. Csak így juthatunk előre, magasabb szintre.
Köszönöm.
Ozsváth Attila
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Beszélgetés Magos Vilmos sporthorgásszal
Magyarországon, egyedül Ők tudtak kétszer nyerni. Nagyon
összeszokott és ügyes párost alkotnak TiZo néven. Június végén
a XVI. Ohat Nemzetközi Pontyfogó Kupán például, 650 kg-ot
vertek a második helyezettre, összesen másfél tonna halat fogtak.
Ezen a versenyen ellenfelek voltunk TiZo-val, de még ekkor is
segítünk egymáson. Mi 8,4 kg-os átlaggal fogtunk, a legnagyobb
15,25 kg volt és összesen 823 kiló halat fogtunk, s ezzel lettünk a
negyedikek. 3 kiló alatt nem érvényes a hal, azokat be sem írják.
EGy: Mi volt a a XI. Pontyfogó Országos Bajnokság helyszíne?
Magos Vilmos: A bajnokság három fordulós. Az első két forduló
Kaposváron volt a Desedán csodálatos környezetben, majd
Július 12-én volt az utolsó forduló Bátonyterenyén a Maconkai
Szilágyi Gergő és Magos Vilmos
víztározón, melyet a Zagyva táplál.
Tanít, aktív részese a sportéletnek, képviselőként döntéseket A bajnokság lebonyolítása idén változott, most már klubhoz, intézi a város ügyes-bajos dolgait, beszédet mond városi bajnokság van. Eddig úgy volt, hogy a magyar bajnokság első
ünnepségeken, és a szabadidejében sem tud pihenni. Magos három helyezett párosa mehetett a világbajnokságra és a negyedik
Vilmos alpolgármester úr szeretett gyermekkori hobbija, a volt a tartalék. Most már klub-szinten van, s az első helyezett
horgászat már nem a vízparton ücsörgésről és a természetben való csapat mehet a világbajnokságra. A csapatban nyolcan vagyunk,
feltöltődésről szól, hanem kőkemény versenyről, ami fizikailag de egyszerre hatan versenyzünk, mert mindig van egy tartalék
és mentálisan igen megterhelő, ugyanis idén először elindult a páros. Úgy kell elképzelni, mint az F1-ben az istállókat, hogy
Pontyfogó Országos Bajnokságon.
nagy horgászcikk gyártó cégek jelentik a csapatot. Nagyon erős
a mezőny. Az, hogy így tudjuk tartani a lépést, az nagyon nagy
EGy: A víz egy különös világ számunkra. Rejtett világ, ami dolog. Az idei bajnokságban végig versenyben voltunk a 3.
alig enged betekintést, s ezért is vonzó a gyermekek számára. helyért, az első kettő hamar meglépett a mezőnytől. A versenyen
Vajon mit rejt a mélység? Milyen élőlényekkel van benépesülve? van A, B és C szektor, minden szektorban egy párosunk horgászik
Alpolgármester Úr! Te is gyermekkorodban ismerkedtél meg a és annyi pontot kapsz, ahányadik vagy a szektorban, s a végén
horgászattal?
ez összeadódik csapat-szinten, s az nyer, akinek a legkevesebb
Magos Vilmos: 1979-ben kezdtem el horgászni, előszőr 80-ban
pontja van a végén. Mivel tehát változott a bajnokság lebonyolítási
volt engedélyem, tehát öt évesen már hivatalos horgász voltam.
rendje a Tibi-Zoli páros mellé csapat kellett. Óriási megtiszteltetés
Gyereknek is nagyon aktív voltam, nem lehetett leültetni a tévé elé,számomra, hogy bevettek és velük együtt versenyezhettem a TiZo
ezért édesapám és nagyapám mindig vitt magával a vízpartra, ahol Carp Club nevű csapatban. A fő páros tehát Nagy Zoli és Gaál
előszőr csak szöcskét fogtam, meg különböző bogarakat. Olyan
Tibi, a másik páros Szilágyi Gergő és Én, a harmadik párosban
rovargyűjteményem volt, mint senkinek a környéken, a nővéremét egy mezőtúri és egy berekfürdői horgász van, név szerint Tóth
is én csináltam az iskolába. Közben megszerettem a horgászatot Sanyi és Kosaras Peti. A csapatunk kapitánya Gaál Tibi, aki
és a természetet is, ami mind a mai napig meghatározó dolog a
versenyzés közben átmehet bármelyik pároshoz konzultálni, de
számomra. Van, hogy megterhelő napom van és kimegyek, vagy a többiek nem mászkálhatnak. Lényegében két ember 72 órára
kimegyünk a családommal a Berettyó partra és sétálunk egyet.össze van zárva egy másik emberrel húsz négyzetméter területen.
Ott lenyugszik az ember, kiszellőzteti a fejét és utána tisztábban
is lehet látni bizonyos dolgokban.
EGy: Mi alapján kapjátok a területet és hogy kell elképzelni az
életet ilyenkor?
EGy: Hogy lesz egy hobbiból versenyzés?
Magos Vilmos: A szerencsefaktor már az elején nagyon jelentős
Magos Vilmos: A versenyszellem mindenkiben ott van és a tényező, ugyanis a területeket kisorsolják a versenyzők között és
horgászatban is össze lehet mérni a teljesítményt. Huszonéves hát nem minden terület egyformán jó. Mi az egyik fordulóban
koromban már elkezdtem versenyezni, de nem ebben a szakágban, a legrosszabb helyet fogtuk ki. Ha megvan a helyünk, akkor
hanem a finom-horgászatban, ami azt jelenti, hogy könnyebb felállítunk három sátrat. A középsőben szerelünk és csalizunk,
botokkal, vékonyabb damillal, kisebb horoggal horgásztam innen látunk rá a pecákra. A csalizó sátrat boszorkánykonyhának
kisebb halakra, mint például keszegre, kárászra. Hasonlóak a is hívjuk, mivel itt keverjük ki a csalianyagot, amit jobb, ha nem
versenyszabályok, de finomabb technikát kell alkalmazni. Majd a lát az ellenfél csapata. A két szélső a pihenő sátor. Első éjszaka
családi élet és a munka mellett, nem engedhettem meg magamnak aludtam kb. fél órát, második éjjel 6 órát aludtam, majd keltem
sem időben, sem anyagilag a versenyzést és csak hobbi szinten
szombat reggel 5-kor és fent voltam vasárnap estig. Váltjuk
maradt meg a horgászat. Ebben az időszakban alakult ki a jó egymást a pihenő idővel, de ha kapás van, akkor nincs alvás
barátság Nagy Zolival, vele 10-12 évig együtt horgásztunk és senkinek, mert segíteni kell szákolni, kiemelni a halat. Tibiék
sokat tanultunk egymástól. Ő egy született tehetség – némi például csengőt használnak, ami ott van a bot mellett és ha kapás
túlzással, ha egy lavórba vizet engedünk, Ő abban is fog halat.
van megnyomja és az megszólal a pihenősátorban. A siker egyik
A munka és a közéleti szerepvállalás miatt jobban eltávolodtam kulcsa a pihenőidők megfelelő beosztása, mert a végén egyre
a horgászattól, s közben Zoli gyerekkori barátja és horgásztársa
többet hibázik az ember a kimerültség miatt. Volt olyan, hogy az
hazatért a kamionos életből és újra összeálltak immár egyik kezemben volt a horog, a másikban az ólom és csak össze
komolyabb célokkal. Ő Gaál Tibi, akivel kétszeres pontyfogó kellett volna raknom, de elaludtam, majd hírtelen arra ébredtem,
magyar bajnokok lettek. Ezt senki nem mondhatja el magáról
12

TÚRKEVE

2019. AUGUSZTUS

Sport

hogy jobban peregjen és a szerelékhez még dobóelőtétet is
használunk, ami 0,35-ös fonott zsinór, ami megakadályozza,
hogy a dobásnál fellépő hírtelen nagy erő hatására leszakadjon a
szerelés. Dobókesztyűt is használunk, mert ekkora dobásoknál a
damil levághatja az ujjam végét. Meg sok apróság - amikor a hal
felveszi a csalit, ezek az ólmok már belehúzzák a szájába a horgot.
Ennél a módszernél nem is kell berántani, elég „ráemelni” és utána
jön a fárasztás, amit ügyesen kell csinálni, mert viszonylag nagy
testű halak és könnyen kiszakad a szájából – ebben az esetben
használjuk a sebfertőtlenítőt és csak kezelés után engedjük vissza
a sérült halakat.
Az etetőanyag megválasztása még nagyon fontos. Mi az SBS
bojlit használjuk, aki az egyik fő szponzorunk. Az ananászos
ízesítésűt és polip-tintahal variációt sokat használjuk, de időnként
váltani kell, mintha megváltozna a halak ízlése. Egy idő után
Gaál Tibor és Nagy Zoltán a Pontyfogó Országos Bajnokság
nincs kapás, mintha eltűntek volna a halak, de váltunk az aromán
kétszeres győztesei
és újra beindul. Érdemes ezeket füzetbe írni - Gaál Tibi mutatta a
hogy nekem ezt végig kell csinálni…
kis füzetét, amibe mindent leírt, minden botot külön, hogy mikor
milyen csali kerül rá, hogy mennyi idő alatt ázik le róla, stb…
EGy: Mi a sportos része és milyen fizikai megterhelést jelent egy Mindig a legegyszerűbb csalival kezdünk, s ha nem jön be úgy
ilyen verseny?
bonyolítjuk folyamatosan az etetőanyagot.
Magos Vilmos: Állóképesség, kitartás. Mint ahogy a MOHOSZ
egyik vezetője írta, miután megfigyelőként ott volt egy ilyen EGy: Hogy összegeznéd a versenyt és milyen terveid vannak a
versenyen: „Csak a legjobban felkészült és legelszántabb jövőben?
horgászok tudják ezt végig csinálni.” Amíg egy hobbi horgász Magos Vilmos: Megfogtam életem első 20 kg feletti pontyát. Ez
max. 60-70 méterre dob be, mi 110-120 méter távolságra dobálunk volt az első versenyem az országos bajnokságban. 8 csapatból
és nem csak a horgász szereléket, hanem az etető anyagot is. Az a negyedikek lettünk. Nagyon kis dolgokon múlott. Lehetett
volna jobb is, viszont a mezőny erősségéhez viszonyítva egész
egyik ilyen a spomb, ami úgy néz ki, mint egy kis bomba, amit
megtöltünk etető anyaggal, majd egy horgászbottal bedobjuk és
jó eredményt értünk el. Jövőre? Még nem tudom. A fő csapat a
a vízbe csapódáskór kinyílik, kiengedi az anyagot. A másik a kétszeres magyar bajnok TiZo (Gaál Tibi és Nagy Zoli), nekik kell
eldönteni ezt a kérdést, ugyanis a versenyszabályok megváltozása
dobócső, amivel a bojlit juttatjuk be ugyanarra a területre, vagy
az etető csúzli, amihez van egy 3 méteres állvány és egy közel
miatt a világbajnokságra egy erős és egységes csapattal lehet
1,5 méteres gumi, amit egymás után ki kell húzni vagy 50-szer.
kijutni, nem elég hozzá egy jó páros. Az idei tapasztalatokra
Ezt játékosan is fel lehet fogni (dobálózunk, csúzlizunk), viszont lehet építeni és tudom, hogy technikailag még sokat fejlődhetek.
amikor századjára is meg kell dobni a 120 métert és koncentrálni Hatalmas élmény volt és minden nehézsége ellenére élveztem
kell a mozdulatra, hogy egy helyre menjen, vagy amikor feltámad minden pillanatát. Önmagam teljesítőképességét is fejlesztettem
és sokat tanultam a versenyzőtársaktól. Nagyon szépen köszönöm
a szél és változtatni kell, akkor ez hatalmas fizikai megterhelést
jelent. És ez csak az etetés, utána bizonyos időnként újra kell mindenkinek a bizalmat és támogatást, továbbá az egész csapat
dobni a horgászbotokat, ha nincs kapás akkor is, mert leázik róla a nevében köszönöm a szponzorok és támogatók segítségét.
csali. Kell hozzá egyfajta fanatizmus – fáradok, csökken az erőm,
de nem lehet kisebbeket dobni. Nagy levegő, összpontosítás ésEGy: Az aktív életed legnagyobb részét gyermekek nevelésével,
ami a csövön kifér… És közben mindig csinálni kell valamit: tanításával, edzésével töltöd, töltötted. Városi ügyekben is sokszor
szerelés, etetőanyagok keverése, halak fárasztása, dokumentálás, hallani azon véleményedet, ami a gyermekek fejlődését célozza.
vagy csörög a telefon valamilyen városi üggyel kapcsolatban és
A horgászaton keresztül mit üzensz a fiatalságnak?
ezt is meg kell közben oldani.
Magos Vilmos: Minden tevékenység, legyen az magánjellegű
hobbi, vagy hivatás a város szolgálatában, mindig egy
EGy: És önmagatokat mivel etetitek?
eszmeiség mentén összefonódik. Az egyik ilyen nagyon fontos
Magos Vilmos: Rengeteg konzervvel. Van hozzá kis kemping- dolog számomra a fiatalság jövője. A horgászattal is lehet
melegítőnk is, de sokszor meg sem melegítem, mert nincs rá példát mutatni. Nem mindegy, hogy a gyerekek milyen irányt
idő. Enni viszont muszáj, mert másképp nincs energiautánpótlás. vesznek a legkritikusabb korban. Nem azt mondom, hogy
A táskám tartalmának jelentős része táplálékkiegészítő és legyenek versenyzők, elég, ha szeretik és tisztelik a természetet,
fájdalomcsillapító: magnézium, kalcium, kálium, C-vitamin, kimozdulnak otthonról maguk mögött hagyva a virtuális világot
fájdalomcsillapító tabletta és kenőcs, izomlazító és ragtapasz.
és megélik a valódi életet, kihívás elé állítják önmagukat,
Igen, szeretem a halat, de egy évben csak 1-2 alkalommal eszem. kibicikliznek és megküzdenek az elemekkel. Ez felkészüléssel és
Érdekesség, hogy Szilágyi Gergő horgásztársam keresztapja rendszerezéssel is együtt jár, ami ugyancsak jót tesz az önállóságra
tanított meg halászlevet főzni kb. 20 évvel ezelőtt.
való fejlődésben. Mindenkit arra biztatok, hogy járjon ki többet a
természetbe és töltődjön fel pozitív energiákkal.
EGy: Kérlek árulj el néhány technikai elemet, ami fontos a siker
eléréséhez.
EGy: Köszönöm a beszélgetést. Hivatali időben további jó
Magos Vilmos: Mi 3,5 lbs dobósúlyt használunk, ami kb. 120 munkát, szabadidőben pedig jó fogást kívánok!
grammnak felel meg, hozzá nagy dobó-orsó, hogy jól peregjen
róla a damil, hozzá 0,22-es damilt használunk (a viszonylag
Erdei Gyula főszerkesztő
vékony zsinór miatt a fárasztást nagyon óvatosan kell csinálni),
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f Tűzoltósági hírek
Július 10-én kora esti órákban a 4202-es országút 19-es kilométer
szelvényében kettő személygépkocsi ütközött. Az eset kapcsán
3 fő könnyű sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba,
megfigyelésre szállították. A műszaki mentés idején teljes útzár
volt érvényben, járműveket áramtalanítottuk, majd helyszínelést
követően árokból kiemeltük, autómentőnek átadtuk. Az anyagi
kár jelentős. Július 16-án az esti órákban az Ecsegi úti garázssor mentén füstöt, tüzet észleltek. A jelzett helyen összegyűjtött,
nagy mennyiségű növényi hulladék égett. Egységünk egy „D”
sugárral, kéziszerszámokkal a tüzet eloltotta, anyagi kár nem
keletkezett. Felhívjuk a tisztelt kerttulajdonosok figyelmét,
hogy a nevezett helyszín nem hulladéklerakó, ezért a
keletkezett zöld hulladék megsemmisítését ne ott végezzék
Tisztelt olvasóink!
el! Július 22-én a reggeli órákban MSSL Hungary Bt. tűzjelzője
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről.
bejelzett, az egységet vonulás közben visszafordították, a jelzés
Június 16-án az esti órákban bekövetkezett viharos időjárás
oka ismeretlen, az eset kárnélküli. Július 26-án késő délutáni
következtében az Ecsegi utca egyik ingatlanának udvarán
órákban jelzés érkezett, miszerint a Jókai utca 35 szám alatt a
nagymennyiségű csapadékvíz gyűlt össze, és az ingatlant
szomszéd füstöt észlel. Az egység a kiérkezést követően felderített
veszélyeztette. Egységünk szivattyúval vizet az udvarról
tüzet, tűzre utaló nyomot nem talált. Az ott lakó személynek sem
kiemelte, veszélyt elhárította. Az utcának érintett szakaszán
volt tudomása semmilyen füstről és tűzesetről. Az eset így téves
fennálló csapadékvíz elvezető árok problémájáról településünk
jelzésnek minősült.
alpolgármesterét értesítettem, aki a helyszínt megtekintette, a
Az utóbbi hetek alatt egy sikeres pályázatnak, valamint
Városgondnokság KFT szakemberei az árkot illetve átereszeket
támogatóinknak köszönhetően ismét jelentős fejlődésen esett
kitakarították, lefolyást biztosították.
Még aznap este a Rácz
át laktanyánk. Felújítottuk ügyeleti helyiségünket, ahol a
utca 2/a előtti közterületen, az ingatlan kerítése és a gyalogjárda
burkoláson és festésen kívül valamennyi bútort is kicseréltük
mentén nagy mennyiségű csapadékvíz gyűlt össze. A kövesút
(fotó). Szintén megújult irodánk is, ahol laminált padló került
alatti csapadékvíz elvezető cső aknája folyt tele hordalékkal,
beépítésre, valamint ott is sor került több bútor cseréjére.
mely a dugulást okozta. Egységünk a dugulást kéziszerszámokkal
Köszönöm a munkálatokat támogató, illetve végző személyek,
elhárította. Az eset kár nélküli. Ugyan ezen a napon a 4203valamint kollegáim hozzáállását!
as országút Nagy tanyai bejárója mentén nagyméretű akácfa
Végül meg szeretném osztani a kedves olvasókkal, hogy a
úttestre dőlt, teljes útzárat képzett, az egység motoros fűrész és
Megyei Tűzoltók Szövetségeknek elnöke lettem, április 11-én
kéziszerszámok segítségével a fát eltávolította, a balesetveszélyt
választottak meg. Köszönöm a bizalmat!
elhárította. Június 17-én a délutáni órákban jelzés érkezett
mely szerint a Dobó István utca 1 szám alatt nagyméretű
Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3
akácfa ága közmű vezetékekre szakadt. Egység motorfűrész és
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
kéziszerszámok segítségével az ágat eltávolította és a veszélyt
Sörös Tibor pk.
megszüntette. Június 20-án korábban lezajlott kisgép kezelői
tanfolyam zárásaként vizsgára került sor, ahol kisújszállási és
kunhegyesi kollegák mellett szervezetünk 5 fő önkéntessel vett
részt és sikeresen teljesítette azt. Június 27-én Szabolcs-SzatmárBereg Megyét eddig nem látott viharos időjárás sújtotta. Két óra
leforgása alatt közel 2500 bejelentés érkezett, mely első sorban
kidőlt fák illetve megrongált tetőszerkezetek miatt érkezett.
Egységünket a Tisza Mentőcsoport tagszervezeteként kérték fel
segítségnyújtásra. Még az esemény napján elindultunk, éjszaka 01
órakor elsőként érkeztünk Kisvárdára ahol 2 nap alatt számtalan
kárhelyen végeztünk munkálatokat. A munkálatok során komoly
tragédiákkal szembesülhettünk, lakóépületek tetőszerkezetét
tette semmissé pillanatok alatt a viharos erejű szél, épületekről
távolítottunk el rádőlt fákat, bontottunk vissza ledőlt kéményt. A
szervezet a munkálatokkal elismerést szerzett, emberségből jelesre
vizsgázott. Köszönöm a munkálatokban részvevő állomány
hozzáállását! Július 4-én az éjszakai órákban kaptuk a jelzést mely
szerint a Tóth Imre utca egyik udvarán lévő kennel rácsozatába
idegen kutya szorult, az állatot kéziszerszámok segítségével
kiszabadítottuk a kutya nem sérült, a kennelben anyagi kár nem
keletkezett. Július 7-én kombájn-tűzhöz riasztották egységünket,
Helyszín: Dr. Nánási Lajos Egészségház
kiérkezés után egységünk a csiga szerkezetbe szorult és beizzott
szalma törmeléket eltávolította kézi szerszámok segítségével és
egy vízsugárral a felhevült szerkezeti egységeket visszahűtötte.

2019. II. félévi
ingyenes lakossági
hallásszűrés tervezett
időpontjait:

2019. 09. 04. 11:30-12:30-ig
2019. 10. 09. 11:30-12:30-ig
2019. 11. 06. 11:30-12:30-ig
2019. 12. 04. 11:30-12:30-ig
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FIGYELEM

Hírek, információk
Fizetett hirdetés

MŰKŐ SÍREMLÉKEK,
ÉS EGYÉB KŐ
FELÜLETEK
TISZTÍTÁSA ÉS
NANOTECHNOLÓGIÁS
KEZELÉSE
Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!
06-20/513-04-99
vagy
www.keviretro.hu
Fizetett hirdetés
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