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népi kalendáriumnépi kalendárium

Karácsonyi ünnepkör

Ádvent: Az egyházi év kezdete, 
a karácsonyra való négyhetes lelki 
előkészület ideje. A szó latin eredetű, 
jelentése: megérkezés, az Úr érkezé-
se. Régen éjféli harangzúgók jelezték 
kezdetét, egyben az egyházi év meg-
nyitását is. Koszorút fontak az embe-
rek szalmából, fűzfavesszőből vagy 
zöld fenyőágakból, és vörös meg 
aranyszín szalagokkal díszítették. A 
zöld a termés színe volt, a piros az 
életé, a sárga és az arany a fényé. A 
koszorú vagy a kör az örökkévalóság 
jelképe volt, és a varázserőé is, amely 
nem törik meg, nem múlik el. 

6. Szent Miklós napja

Szent Miklós püspök a pékek, 
gabonakereskedők, diákok, eladó-
lányok, révészek, vízimolnárok, 
polgárvárosok pártfogója. A Miku-
lás szó a Miklós név szlovák meg-
felelője, csak a XIX. században ke-
rült be a köznyelvbe. A falvakban a 
XX. század első évtizedeiben városi 
hatásra terjedt el az ajándékozás 
szokása. Alakja közismert, jóságos 
tekintetű, ezüst szakállas idős em-
berként ábrázolják, aki püspöki sü-
veget és piros talárt visel, kezében 
pedig püspöki pásztorbotot tart. 
Általában a jó gyermekek ajándé-
kosztó barátjának tekintik.

13. Luca napja

Szent Luca a legenda szerint ke-
resztényhitéért halt vértanúhalált. 
A szembetegségben szenvedők 
pártfogója. A név a latin lux, az a 
fény szóból ered. A decemberi asz-
szonyi ünnepek közül hazánkban 
legjelentősebb Luca napja. Lányok-
nak, asszonyoknak tilos ilyenkor 
dolgozniuk Luca napján kezdik 
készíteni a Luca székét, amelynek 
segítségével karácsony böjtjén felis-
merik a boszorkányokat. A lucaszé-
ken készítője minden nap dolgozik 
valamit, úgy, hogy éppen karácsony 
estéjére készüljön el. Ezért terjedt 
el a mondás: „Lassan készül, mint a 
Luca széke”. 

24. Karácsony vigíliája, 
Ádám-Éva napja

Az adventi időszak utolsó napja. 
A téli napfordulóhoz kapcsolódó, 
évkezdő ünnepkör jelentős naptári 
ünnep, Luca után a legjelentősebb, 

legnagyobb ünnep a karácsony. A 
népi ünneplésben pogány, egyházi, 
népi, félnépi, más népektől átvett 
vagy kalendáriumi szokások, dra-
matikus játékok ötvöződtek. Sok hi-
edelem kapcsolódik a naphoz: tilos 
volt: fonni, mosni, foltozni, moso-
gatni, kölcsönadni, mert ez bajt hoz-
hatott a családra. E napon állítunk 
karácsonyfát.

25. Karácsony napja

A hagyományos magyar parasz-
ti életben a család ünnepe volt. Ez 
a nap munkatilalommal járt. Csak 
a legszükségesebb munkákat vé-
gezték el. Tilos volt ezen a napon a 
kölcsönkérés és kölcsönadás, mert 
kivitték volna a szerencsét. Kora reg-
gel regősök járták végig az utcákat, 
és köszöntő gyermekek; aztán szom-
szédok, rokonok, komák. 

26. Karácsony másodnap-
ja, István napja

István az egyház első vértanúja, 
államalapító királyunk Szent István 
névadó szentje. István Jézus Krisz-
tus kortársa és tanainak hirdetôje 
s a szegények gondviselője volt. A 
keresztény tanításokért áldozta fel 
az életét, ellenségei megkövezték, 
így lett a keresztény vallás elsô vér-
tanúja. Az ő ünnepéhez fűződik a 

regölés, a magyarság egyik legarcha-
ikusabb szokása, fő időpontja is ezen 
a napon van. A regölés a legények 
és házasemberek termékenység és 
párokat összevarázsló házról házra 
járó köszöntő szokása, a téli napfor-
duló ősi emléke. 

DECEMBER  •   Álom hava, Szentkarácsonyhava
27. János napja

Szent János evangélista ünne-
pe. E naphoz kapcsolódott a bor-
szentelés szokása. A szent bornak 
is - minden más szentelménynek - 
mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg 
embert és állatot gyógyítottak vele. 
Régen a János-napon megszentelt 
borral kínálták azokat, akik hosszú 
útra keltek, búcsúzkodtak. Ez volt 
a „Szent János pohara”. A máig is 
megtartott szokás alkalmat nyújt a 
vendégségből való búcsúzkodásnál 
is az utolsó, búcsúpohár elfogyasz-
tására. A régi rítus szerint ezt ülve 
kell kiinni.

31. Szilveszter napja

Szent Szilveszter pápa ünnepe, 
aki a 33. pápa a történelemben. 
314. január 31-én választották meg 
a keresztény egyház vezetőjének, 
és haláláig betöltötte ezt a hivatalt. 
A szilveszteri és újévi a szokások 
és hiedelmek célja az, hogy bizto-
sítsa a következő esztendőre az ál-
latállomány szaporaságát és a ter-
més bőségét, valamint az emberek 
egészségét, szerencséjét. Régen is 
elbúcsúztatták az óeszendőt, s köz-
ben számos praktikával, varázslattal 
igyekeztek kifürkészni a jövendőt. 
Szilveszter estéjén a falu 

apraja nagyja hálaadó istentiszte-
letre megy, éjfélkor pedig minden 
templomban harangszóval búcsúz-
tatják az óesztendőt és köszöntik 
az újat. A fiatalok báloznak, vidám 
multságokkal várják az újesztendőt.

Mikulás
A palástban, püspöksüvegben és 

pásztorbottal ajándékokat osztó Mi-
kulás eredetileg a katolikus vallású 
vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia 
római provinciában fekvő Myra vá-
ros püspökének népies alakja. Szent 
Miklós a gyermekek és diákok vé-
dőszentje, ezért a későbbi korokban 
a népi vallásosság hatására kialakult 
ajándékosztó püspöksüveges Miku-
lás előképének és mintájának tartják. 

A Szent Miklós napi magyar népi 
hagyományok német hatást tükröz-
nek. A katolikus szent kultuszát a 10. 
században vitték el Németország-
ba a kereskedők. A középkorban 
szerepjátékokkal emlékeztek meg 
Szent Miklós tetteiről. Kezdetben a 

különféle játékokban a 
kolostori iskolák legifjabb 
diákja alakította Miklóst. Később 
ezt a szerepet a felnőttek vették át. 
Ebből alakult ki aztán a szokás és 
került Magyarországra, hogy az ün-
nepnap előestéjén, egy később ma-
gyar nyelvterületen „Mikulás”-nak 
elnevezett piros köpenybe öltözött 
apó, házról házra járt és vizsgáztatta, 
dicsérte, ajándékokkal halmozta el a 
gyerekeket, vagy éppenséggel meg-
fenyítette, megbüntette őket. A mo-
dern magyar néphagyomány szerint 
december 5-e éjjelén – december 
6-a hajnalán a Mikulás meglátogatja 
a gyermekeket, s ha az elmúlt évben 
jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad 

nekik. Ez a népszokás, azaz 
az ablakba kitett csizmákba 

ajándékot helyező titokzatos Miku-
lásjárás körülbelül egy évszázadra 
tekint vissza. Magyar nyelvterüle-
ten Mikulás alakjára használatos 
az újabb keletű, a szélesebb körben 
csak az 1950-es évek óta elterjedt, 
Télapó elnevezés is, ami feltételez-
hetően teljesen téves összemosása 
a különböző kultúrkörök hagyomá-
nyainak. A képzeletbeli ajándékosz-
tó alakjának elnevezésére régóta 
használt „Mikulás” elnevezés 1856-
tól eredeztethető és egy olyan „lény”, 
illetve népi mesealak elnevezése, aki 
december 6-án, Szent Miklós napján 
megajándékozza a gyermekeket.

A Mikulás szó cseh eredetű, maga 
az ajándékozás szokása pedig osztrák 
hatásra terjedt el a magyar családok-
nál. A Mikuláshoz köthető magyar 
néphagyomány azonban a globali-
záció hatására megváltozott: addig 
amíg a két világháború között a Mi-
kulás alakja a mennyben élt, a gyere-
keket az égből figyelte, segítői pedig 
manók, angyalok vagy krampuszok 
voltak, addig a mai fogyasztói tár-
sadalmakban egyre inkább elterjed 
az a nézet, hogy Mikulás, illetve or-
szágonként más-más alak, aki a mi 
jóságos Mikulásunk megfelelője, a 
Lappföldön él, szánját rénszarvasok 
húzzák, a segítők pedig általában el-
maradnak mellőle.
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ÜnnepÜnnep

A babonák legszélesebb skálája a szilveszter ünnepéhez 
kötődik. Ekkor teszünk fogadalmakat, s a hiedelmek sze-
rint ekkor tehetünk legtöbbet következő évi sikereinkért. 

Mit együnk és mit ne?

Egy középkori babona szerint, ha nem falunk fel min-
dent szilveszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk 
hiányt szenvedni. Sok helyen a szemes termésekből és a 
hüvelyesekből készült ételeknek volt nagy a jelentősége, 
hiszen ezek az apró magvak a pénz bőségét jelentik, így 
szokás volt ezekből ételt készíteni.

A hiedelmek szerint a malac befelé túr, ezért célszerű 
malacot fogyasztani. A csirkéknek viszont szerencséjük 
van ilyenkor, ők ugyanis kifelé kaparnak a házból, így ez 
az étel nem javasolt újévkor.

Különleges állat a hal is. A folyó menti vidékeken sze-
rencsésnek tartották, mert ahány pikkely, annyi pénz, vi-
szont máshol úgy tartják, hogy a hallal elúszik az ember 
szerencséje.

Hiedelem az is, hogy ha nem falunk fel mindent szil-
veszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk hiányt 
szenvedni. Végül, de nem utolsó sorban, a gazdagságot 
többféle rétessel lehet hosszúra nyújtani.

Időjóslás

Ha az újév első napján sütött a nap, akkor a hiedelmek 
szerint egész évben szép időre lehetett számítani. Ha csil-
lagos az ég, akkor rövid lesz a tél.

12 gerezd fokhagymába sót kellett tenni, s amelyik ge-
rezd reggelre nedves lett, akkor az annak megfelelő hó-
napban esős vagy éppen havas idő várható, sok csapadék-
ra lehet számítani. Ha újév éjjelén piros a hajnal, akkor 
szeles lesz az esztendő.

Szerelem

Persze akkoriban is roppantul izgatta az embereket a 
szerelem. Főleg a lányok agyaltak ki sok praktikát, hogy 
megtudják jövendőbelijük nevét vagy kilétét. Az óév és 
az újév éjjelén házilag gyúrt gombócokba belegyúrták a 
lányok a kiszemelt férfiúk neveit, s amelyik gombóc első-
ként jött fel a víz felszínére, az abban található férfi volt a 
szerencsés választott.

Sok helyen a lányok ólmot olvasztottak, majd hideg 
vízbe csepegtetve azt lesték, milyen betűt formáz a vízbe 
cseppenő fém, így megtudhatták a leendő férj nevének 
kezdőbetűjét. A lányok férfinadrágot tettek a párnájuk alá, 
s ekkor megálmodták, ki lesz a párjuk.

Mit ne csináljunk az utolsó és első napon?

Az év utolsó és első napjain sokat tehetünk a jövőnkért, 
sok minden viszont tilos. Ne vigyük le a szemetet, ne mos-
sunk, ne takarítsunk, ne teregessünk, ne hívjunk orvost, és 
ne is menjünk el hozzá. Olyan lesz az évünk, amilyen az 
első napunk, így érdemes figyelni tetteinkre, állapotunkra. 
Házunkból ne adjunk ki semmit, ne tegyünk olyan foga-
dalmakat, amiket úgysem tartunk be. És mindenekelőtt ne 
veszekedjünk, mert akkor bosszús évnek nézünk elébe.

...és még néhány babona

Szilveszter éjjelén pontban éjfélkor az összes ajtót ki 
kell tárni, hogy az óév kimehessen. Ugyanis, ha nem távo-
zik, az újév nem tud bejönni.

Újév napján ne adjunk ki semmit a házból, mert ha ezt 
tesszük, sok kiadásunk lesz egész évben.

A szerelmesek, házasulandók, ha megkenik ajkukat 
mézzel, és éjfélkor úgy váltanak csókot, akkor édes és 
hosszú lesz a szerelmük, házasságuk. (Ezt a babonát akár 
ma is ki lehet próbálni.)

Ha szeretnél a következő évben férjhez menni, szeren-
csés, ha egy férfi kíván neked először boldog új évet, így 
jók lesznek az esélyeid.

SZILVESZTERKARÁCSONY

Ady Endre:

KARÁCSONY  
HARANG CSENDÜL...

I.
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba’ 
Indulnak el ifjak, vének, 

A karácsony a kereszténység má-
sodik legnagyobb ünnepe, a húsvét 
után a legnagyobb, amellyel Isten 
fia, Jézus Krisztus földi születésére 
emlékeznek. Assisi Szent Ferenc az 
ünnepek ünnepének tartotta. Min-
den évben december 25-én tartják 
világszerte, habár Jézus születésének 
tényleges időpontja nem ismert.

A katolikus keresztények számára 
Jézus születése napjának fénypontja 
a karácsonyi misén való részvétel. A 
református keresztények szentestén, 
azaz 24-én istentiszteleten vesznek 
részt, majd másnap úrvacsorát vesz-
nek. December 24-én hagyományo-
san a katolikus családok böjtölnek, 
és csak este fogyasztják el a böjti va-
csorát. Ez eredetileg alma, dió, méz 
és fokhagyma, majd vajas bableves 
hús nélkül, végül mákos guba volt, 
de újabban kialakult, hogy hal, illet-
ve töltött káposzta kerül ilyenkor az 
asztalokra.

A néphagyomány szerint a kará-
csonyi asztal fontos szerepet játszott 
az ünnepkor. Az asztal díszítésének 
és az étkezésnek szigorú rendje volt. 
A feltálalt fogásoknak mágikus erőt 
tulajdonítottak. Régebben a karácso-
nyi abroszt tavasszal vetőabrosznak 

használták és abból vetették az első 
gabonamagvakat, hogy bő termés 
legyen. A megterített asztalra gabo-
namagvakat helyeztek és abból adtak 
a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az 
asztal alá pedig szalmát tettek, annak 
emlékére, hogy Jézus jászolban szü-
letett. Később ezt a szalmát a jószág 
alá tették, hogy egészséges legyen, de 
volt, ahol a gyümölcsfákra is kötöz-
tek belőle, jó termést remélve.

December 25-én következik a kará-
csonyi ebéd vagy karácsonyi vacsora. 
A család, esetleg a nagyobb rokonság 
ilyenkor összegyűlik, hogy együtt fogy-
assza el a karácsonyi ételeket. A magya-
roknál a bensőséges családi együttlét 
általában 24-e estéje, míg a nyugat-eu-
rópai országokban többnyire 25-e.

A nem vallásos, de keresztény kul-
túrkörbe tartozók számára a kará-
csony általában a szeretetet, a családi 
együttlétet jelképezi. Karácsonykor 
elterjedt szokássá vált megajándé-
kozni szeretteinket. 

Régebben a betlehemezés a legis-
mertebb és legelterjedtebb karácso-
nyi szokások közé tartozott, amely 
egy több szereplős dramatizált játék 
volt és az egész országban ismertek, 
nagyon sok helyen ma is gyakorolják. 

Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra.

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra.
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Önkormányzati Hírek

A 4. napirendi pontként a koro-
navírus helyzet miatti korlátozott 
nyitvatartását rendelte el a Képvi-
selő-testület a Polgármesteri Hiva-
talnak. A személyes ügyfélfogadás a 
veszélyhelyzet alatt hétfő délelőttre 
és szerda délutánra korlátozódott 
és előzetes telefonos bejelentkezés-
hez kötött. A lakossági ügyfélfoga-
dás a negyedik hullám mérséklésé-
nek időpontjáig szünetel; 

Az 5. napirendi pontban az 
elektronikus szavazórendszer al-
kalmazását iktatták szabályba, 
melyet idei évi fejlesztésként való-
sítottak meg. A legfőbb előrelépés, 
hogy a jegyzőkönyvvezetéshez a 
hangrögzítés teljeskörűen biztosí-
tott, hiszen minden képviselőnek 
saját mikrofon került az asztalára, 
de egyben megindult az elektroni-
kus szavazási rendszer is, amelynek 
alkalmazásában a hibázási lehető-
séget is kiküszöbölték;

A következő két napirendi 
pontban a költségvetési kötele-
zettségüknek tettek eleget azzal, 
hogy számviteli törvényeknek 
megfelelő szabályozásokat módo-
sítottak, illetve kiegészítették for-
rásokkal a közvilágítás költségeit, 
melyre az idei előirányzat sajnos 
nem volt elegendő; 

Az ezt követő két napirendi 
pontban a testület elfogadta a pol-
gármester által jelzett adó- és járu-
lékemeléseket, melyek a költségek 
és a minimálbér emelkedések mi-
att voltak fontosak, s közülük több 
jó ideje be volt fagyasztva. Ezen 
döntések értelmében változtak a 
díjai a temetői üzemeltetési költsé-
geknek, növekedett a kommunális 
adó, a mezőőri járulék és az ide-
genforgalmi adó; 

A következő napirendi pont-
ban a város stratégiai döntést 
hozott az Invictus Sport Clubbal 

való megállapodással kapcsolat-
ban, amelyben közös költségekkel 
kezdenek el egy fedeles uszoda ki-
alakítást sport célú feladatokra a 
strand területén.

Néhány előirányzat módosí-
tásával döntöttek arról, hogy a 
Recski Ifjúsági Tábor fejlesztése 
továbbra is folytatódjon és rende-
ződjön a jó ideje áldatlan állapotú 
szennyvízkezelés, illetve egy kiülőt 
létesítsenek közösségi célokra; 

Döntöttek arról, hogy a 100 
%-os önkormányzati tulajdonú 
cégek esetében a könyvvizsgálói 
kötelezettséget eltörlik. A további-
akban csak a felügyelő bizottságok 
ellenőrző, kontrolláló tevékenysé-
gére számítanak a felügyeletben; 

A város Képviselő-testülete 
elfogadta a Madarász Károly Mű-
velődési Ház és Városi Könyvtár 
2022. évi munkatervét;

A Képviselő-testület támogat-
ta egy magánszemély kérelmét a 
tulajdonában lévő, Debreczeni ut-
cában található Ozsváth-féle ház 
helyi védelem alá helyezéséről; 

A Képviselő-testület támogatta 
a Széchenyi úton a túrkevei szü-
letésű Gaál Erzsébet (1951-1998.) 
színész, színházi rendező emlék-
táblájának elhelyezését;

A Képviselő-testület Települési 
Értéktár Bizottságot hozott létre, 
melynek vezetésére felkérte Dr. 
Habil Örsi Julianna nyugalma-
zott múzeum igazgatót, tagjainak 
a Finta Múzeum igazgatóját, Ka-
pás János Zsoltot, a Városvédő- és 
Szépítő Egyesület vezetőjét, He-
gyi-Csicsai Csabát, Győri József ta-
nár urat kérte fel, s részt vesz benne 
a város polgármestere is;

A város elfogadta az egy éve 
társadalmi egyeztetésen lévő klí-
mastratégiáját, amely Túrkeve al-
kalmazkodását, illetve megelőzési 

f e l a d at a i t 
szedte pon-
tokba a 
globális klí-
maváltozás 
kapcsán; 

N é h á n y 
adminisztratív napirend mellett 
zajlott az értékelése a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zatnak. A jelenlegi önkormányzat 
a szociális rászorulóknak tervezte 
adni az ösztöndíjat, némileg maga-
sabb összeggel, hogy érdemi legyen 
a segítség a tanulóknak. 

A Képviselő-testület döntött a 
II-es számú fogorvosi körzetben a 
rendelési idő megváltoztatásáról, 
ugyanis az év elejétől dr. Vajda Esz-
ter fogszakorvos ismét el tudja lát-
ni a körzet mindennapi feladatait. 

Újból meghirdeti az Önkor-
mányzat a Túrkeddi u. 19. sz. alatti 
ingatlanjának értékesítését, immár 
a jogszabály által meghatározott 
minimum áron; 

A polgármester jogszabály mó-
dosításokat javasolt a helyi kitün-
tetések, díjak adományozásáról 
szóló önkormányzati rendeletben, 
hogy ne ismétlődhessenek meg az 
ez ügyben szerzett 2021-es kelle-
metlen tapasztalatok.  

Ismét levették napirendről a vá-
rosi sportkoncepció elfogadásának 
kérdését, több időt adva a városi 
sport szakembereinek, hogy minél 
több szempont megjelenhessen 
ebben a stratégiai dokumentum-
ban és inkább egy megalapozott, 
jól megtárgyalt koncepció kerül-
jön elfogadásra. Hasonlóan jártak 
el a város idősügyi stratégiájával is 
annak érdekében, hogy még több 
szempontot beleépíthessenek az 
idősellátás tervezett feladatainak 
megvalósításába a következő más-
fél évtizedre. 

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Önkormányzati Hírek

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI

Nyilvánvalóan egy választott tisztségviselőnek törekednie kell 
arra, hogy a vállalásait minél teljesebben megvalósítsa és annak ér-
dekében tegyen, amit megígért a választások során. Szeretnék olyan 
országban élni, ahol teljesen alapvető elvárás az elszámoltathatóság 
a politikusokkal szemben, a szembesítések a választási ígéretekkel. 

Magam részéről három „zászlóshajó” ügyet képviseltem vá-
lasztási ciklusom első két évében. Elsőként az idegenforgalom és 
turizmus fejlesztését célozták úgy, hogy azzal a túrkevei közszol-
gáltatások is fejlődjenek. Másrészt kiemelt célterületként kezeltem 
a közösségi terek fejlesztését, aminek több apróbb törekvés mellett 
a Liget volt. Kiemelt cél továbbá a közutak állapotának javítása, 
a közlekedési infrastruktúra helyreállítása. Ezeken a területeken 
még szükséges további fejlesztések megvalósítása, a közút kérdés a 
teljes ciklus időszaka alatt hangsúlyosan jelen fog lenni. Ugyanak-
kor elérkezett az idő arra, hogy szélesebb kitekintéssel próbáljunk 
fejlesztési irányokat a városban. Ezek közül az egyik fontos terület 
a túrkevei idősellátás feltételeinek javítása. 

A túrkevei Idősek Otthona jelenleg még nem önkormányzati 
fenntartásban áll, kb. 55 férőhellyel biztosít bentlakásos ellátást, 
illetve ezt a létszámot jócskán meghaladóan egyéb nappali ellá-
tásokat. Városunk demográfiai helyzete, a jelenleg ismert korfa 
egyértelműen indokolttá teszi, hogy ezeket a szolgáltatásokat fej-
lesszük és a bentlakásos szolgálatásokat bővítsük. Ezért sok más 
fejlesztési elképzelés között a következő években kiemelt célként 
kívánom kezelni, hogy a bentlakásos férőhelyek számát minimum 
megduplázzuk, illetve a méltó öregkor feltételeinek megfelelő inf-
rastruktúrát biztosítsunk a bentlakóknak. Ez középtávon egyér-
telműen azt jelenti, hogy a volt keletújvárosi iskola épületében az 
ellátást meg kell szüntetni az épület műszaki állapota miatt és azt 
kiváltó, illetve szolgáltatási helyeket bővítő új épület építését kell 
megkezdeni az Ecsegi úti szárnyban. 

Szabó Attila mind önkormányzati képviselőként, mind az intéz-
mény vezetőjeként erős érdekérvényesítő tevékenységgel áll ki eze-
kért a fejlesztésekért és elérkezettnek látom az időt arra, hogy a város 
forrásokat is felhasználjon annak érdekében, hogy a fejlesztési tevé-
kenység meginduljon. Addig is, ameddig a forrásgyűjtés és tervezési 
előkészítés zajlik, a város Képviselő-testületének támogatásával meg-
indultak a kisebb léptékű fejlesztések a bentlakók életminőségének 
javítása érdekében. Ennek egyik elemeként belső tér rendezéseket 
végeztünk akadálymentes, kulturált járdák kialakításával, illetve ha-
marosan remélhetőleg elkészül egy olyan kiülő, ahol tavasztól őszig 
szabadlevegőn élvezhetnek társasági tevékenységet a bentlakók. 

A Képviselő-testület partner abban, hogy ezeket a fejlesztési 
projekteket kiemelt célként kezeljük, így a következő időszakban 
elképzeléseinknek leginkább a források szabhatnak csak határt. 
Bizonyos, kell pár év ahhoz, hogy látványosak legyenek az ered-
mények, de legalább megindulunk abba az irányba, ami a kitűzött 
szakmai célokhoz szükséges.

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

MegInduLt az IdőSeK 
OtthOna FeJLeSztÉSe

Tisztelt Lakosság,  
tisztelt Ügyfeleink!

A fokozódó járvány helyzetre való te-
kintettel ismét változásokat vezetünk 
be a Polgármesteri Hivatal ügyfélfoga-
dásában.
Az épületbe való belépéskor és az 
ott tartózkodás ideje alatt, az ügyfél-
forgalom által érintett helyiségekben 
kötelező a szájat és orrot eltakaró 
maszk használata a hivatalba látogató 
személyeknek. A maszkot az ügyfélfo-
gadás ideje alatt munkatársaink is vi-
selik, az ügyfelek és saját egészségük 
megőrzése, védelme érdekében. Kér-
jük, hogy csak azokban az esetekben 
kezdeményezzenek személyes ügyfél-
fogadást, amennyiben az elkerülhe-
tetlen, és előzetesen az ügyintézővel 
történő egyeztetéssel segítsék a gör-
dülékeny ügyfélforgalmat!

Kapcsolat:

 Telefon: 06-56(222-111)

E-mail címünk:

 pmhivatal@turkeve.hu

Kérjük a tisztelt Lakosság megértését!
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BE KELL OLTATNIUK MAGUKAT A PEDAGÓGUSOKNAK
- ha dolgozni akarnak

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Egy másik cikkünkben már említettük, hogy a kormány 
szigorításokat foganatosít a pandémiát illetően. Nagy port 
vert fel országszerte, hogy a pedagógusok számára köte-
lezővé teszik az oltást, amennyiben továbbra is dolgozni 
szeretnének. Egy, a HVG-ben megjelent cikkből idézünk:

„A tankerületi központok elkezdték kézbesíteni az ok-
tatási intézményeknek a kötelező oltásokról a tájékozta-
tót. A hvg.hu birtokába kerül levél részletezi, meddig kell 
beoltatniuk maguknak az iskolák munkatársainak, ah-
hoz, hogy tovább dolgozhassanak. Eszerint az első dózist 
december 15-ig kell beadatniuk maguknak az oltatlanok-
nak, a második oltást pedig az oltóorvos által meghatáro-
zott időpontban. Ha valaki egydózisú oltóanyagot választ 
(ami a Janssen lehet), akkor szintén december 15-ig kell 
beadni a védőoltást. Amennyiben már oltva van az illető, 
akkor neki azt igazolnia kell az intézmény vezetőjénél. 
Aki nem oltatja be magát, azt fizetés nélküli szabadságra 
küldik, majd rá egy évre el is bocsáthatják, ha addig nem 
oltatja be magát.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 
október végén jelentette be, hogy a magyarországi cégek 
jogot kapnak rá, hogy dolgozóiknak, illetve a munkavég-
zéshez előírják a koronavírus elleni oltást.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógu-
sok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ezután közölte, 

hogy azt szeretnék, ha a kormány visszavonná az állami 
intézményekben elrendelt, kötelező koronavírus oltásról 
szóló rendelkezést, illetve azt, hogy a nem állami intéz-
ményekben a kötelező oltás bevezetéséről a munkáltatók 
határozzanak.

Utána Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi tagja azt 
mondta a Népszavának, hogy az Emmi állítólag azt az ígé-
retet adta a megbeszélésen, hogy a kormány átgondolja a 
szakszervezetek követelését a kötelező oltás visszavonásá-
ról, és egy új javaslatot is tesznek majd. Később ezt tagadta 
az Emmi. A kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, a 
kormány szándékai szerint a megbízással dolgozó peda-
gógusok számára is kötelező lesz az oltás. Emlékeztetett, 
pár hónapja a tanárokat - kérésükre - előrevették az oltást 
kapók sorában. Kiderült az is, Maruzsa Zoltán államtitkár 
összesítést készít a tanárok átoltottságáról.”

A Magyar Orvosi Kamara egységesített díjtáblázata azokra a 
háziorvosoknál elérhető beavatkozásokra vonatkozik, amelye-
ket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nem tá-
mogat, és hatóságilag sincs meghatározva az áruk. A Pénzcent-
rum értesülése szerint például 5400-tól 9000 forintig terjedhet 
az EKG vagy a vérvétel ára a rendelőben, ha azt a páciens kezde-
ményezésére, vagy más szolgáltató kérésére végzik el – ilyen le-
het például a sportorvos, a szemműtét vagy a sebészet által kért 
vizsgálat, illetve beavatkozás.

A különböző igazolások kiállításáért 2550 forinttól egészen 
12 500 forintos díjat is fizethetünk, attól függően, hogy külföldi 
utazáshoz kell gyógyszerszedési igazolás (ez a legolcsóbb), vagy 
beiskolázáshoz, tanfolyami részvételhez, vagy külföldi ösztön-
díjhoz van szükség a háziorvos igazolására (ez a legdrágább).

ELŐ A PÉNZTÁRCÁVAL!Itt a lista, miért kell fizetnünk a háziorvosnál

kÖzÜgy

Tevékenység
MOK által javasolt 

minimum -  
maximum díjtétel*

  I. Szakvélemények

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt  
munkakörben történő munkavállaláshoz

3 675 – 6 125 Ft

Örökbefogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata 6 450 – 10 750 Ft

Gyámnak való alkalmasság megállapítása 6 450 – 10 750 Ft

Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi 
megkeresésre adott szakvélemény

7 950 – 13 250 Ft

Külföldön tanulni, munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény 
magyar nyelven

7 500 – 12 500 Ft

Minden egyéb, vizsgálatot igénylő, nem finanszírozott véleményezés 7 950 – 13 250 Ft

  II. Igazolások

Tanfolyami részvételhez, külföldi ösztöndíjhoz, beiskolázáshoz 7 500 – 12 500 Ft

Foglalkozás-egészségügy kérésére, a korábbi, ill. gondozott betegségekről 4 275 – 7 125 Ft

Külföldi utazáshoz gyógyszerszedési igazolás kiállítása - magyar nyelven 2 550 – 4 250 Ft

Más országban rendszeresített idegen nyelvű igazolás kitöltése oltottságról,  
gyógyszerszedésről

4 725 – 7 875 Ft

  III. Beavatkozások (Nem a háziorvos kezdeményezésére, illetve “barna” TAJ számú beteg ellátása)

A páciens kezdeményezésére- vagy más szolgáltató kérésére történő vizsgálat,  
beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként) (pl. EKG sportorvoshoz, szem-
műtéthez, sebészet kérésére), illetve ezek végzése "barna" TAJ számú betegnek,  
a sürgősségi ellátáson kívül

5 400 – 9 000 Ft

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás 1 500 – 2 500 Ft

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a térítés-
mentes védőoltással történő immunizálást és a pneumococcus baktérium, a human 
papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást (az oltóanyag árát 
nem tartalmazza)

2 550 – 4 250 Ft

Vérvétel a rendelőben 2 550 – 4 250 Ft

Infúzió beadása a rendelőben (alkalmanként) 7 500 – 12 500 Ft

Lakáson, a beteg kezdeményezésére –nem sürgős, nem fekvőbeteg – történő „kényelmi” 
látogatás, megkezdett 15 percenként, illetve “barna” TAJ számú beteg látogatása

3 225 – 5 375 Ft

Injekció adása “barna” TAJ számú betegnek, gyógyszer ára nélkül 2 550 – 4 250 Ft

  IV. Kiszállási díj lakáson végzett nem finanszírozott tevékenységhez

Kiszállási díj, kilométerenként 150 – 250 Ft

Térítésköteles háziorvosi ellátások díjtétel táblázata 2021.11.01-től

kÖzÜgy

KöZöS ügYEINK
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A PARKOLÓ-TERV MEGVALÓSULÁSA • • •
Bár Túrkeve egy kis város, sajnos egyre kevesebb lélekszám-

mal, s állítólag itt nincs távolság, mégis úgy tűnik, mintha egy-
re több autó közlekedne a településen. Sokszor jelent gondot a 
parkolás egy-egy intézmény előtt, így teljesen érthető, hogy egy 
megoldásra váró problémát látott a város vezetése is e téren. 

Túrkeve Város Önkormányzata elkötelezett a környezetbarát 
közlekedési eszközök, főleg a helyi sétálás és kerékpározás ter-
jesztésében, ennek ellenére múlt évben elfogadta azt a stratégiát, 
amely kapcsán parkolófejlesztések megvalósítását tűzte ki a ciklus 
végéig. A Deák Ferenc utcai parkoló után a közelmúltban készül 
el a Kálmán király utcai Kaszap Nagy István Református Általá-
nos Iskola és Óvoda előtti parkoló is. Sajnos tavaszig a parkoló 
felfestése nem valósulhat meg, így addig kérjük az ott parkolókat, 
hogy az ésszerű helymegosztás lehetőségeit alkalmazzák, hogy 
minél hatékonyabban lehessen kihasználni a létrehozott parkoló 
területét, azaz minél több autó férjen ott el. 

Remélhetőleg ezzel a fejlesztéssel a Kálmán király utca közle-
kedésbiztonságát is fokozni lehetett. Ezzel párhuzamosan meg-
indult a Vass utcai óvoda előtti parkoló építése és a Kenyérmezei 
úton a Petőfi Sándor Általános Iskola alsó tagozatát működtető 
épület (Lányiskola) mögötti parkoló építése is.

Ezzel együtt megfontolandó a környezetbarát – gyalogos, kerék-
páros – közlekedés alkalmazása, hiszen a tisztább levegő, a bizton-
ságos közlekedés fenntartása továbbra is fő célként jelenik meg.

• • • • • • • • • • • • • • • • •  A GYÓGYFÜRDŐNKRŐL
A Túrkeve Termál fürdőben egya-

ránt megtalálja számítását, aki a gyó-
gyvíztől gyógyulást vár, aki enyhülést 
keres a forró nyári hőségben, aki spor-
tolás céljából vagy testi-lelki feltöltő-
désre, pihenésre vágyva látogat el.

Az elmúlt év végére elkészült a 
népszerű Anakonda óriáscsúszda. A 
beltéri és kültéri gyógymedencék, az 
év minden napján várják az ideláto-
gatókat.

Egy új berendezésnek köszönhe-
tően, a megújított só szoba légterében 
ténylegesen látható a sótartalom, ami 
a legkiválóbb gyógymód a légúti be-
tegségek megelőzésében, gyógyításá-
ban, minden korosztály számára.

A fedett élményfürdő emeleti ré-
szén két finn szauna várja az ide lá-
togatókat. A belépődíj tartalmazza a 
különböző élmény elemek (Anakon-
da csúszda), a szaunák és só szoba 
használatát.

A reumatológiai szakrendelésün-
kön kettő szakorvos áll rendelkezé-
sükre. Háziorvosi beutalóval és előze-

tes időpontegyeztetéssel lehet igénybe 
venni. A gyógyászati részlegen a bal-
neoterápiás kezelések közül igénybe 
vehető:

•  01 medence fürdő
•  02 kádfürdő
•  04 súlyfürdő
•  05 szénsav kezelés
•  06 gyógymasszázs
•  07 víz alatti vízsugár masszázs 

(Tangentor)
•  08 víz alatti gyógytorna

A járóbeteg szakellátásunkon fizi-
koterápia, gyógytorna és nyirokmasz-
százs térítés mentesen vehető igénybe.

A balneoterápiás kezelések igény-
bevételéhez önrészt kell fizetni.

A túrkevei állandó lakcímmel ren-
delkező vendégek számára hétfőn és 
szerdán a belépő árából 50%-os ked-
vezményt biztosítunk.

A 2022. évi éves bérletek december 
elejétől elővételben kedvezményesen 
megvásárolhatóak a pénztárban.
Pénztár telefonszáma: +36 56 361 534

Angyalsátor másképp
Akik két évvel ezelőtt kilátogattak a Túrkevei Karácso-

nyi Faluba és az Angyalsátorba, azok biztosan szép em-
lékként élik meg az ott átélt csodát. Megható volt, hogy 
milyen sokan törődtek másokkal, milyen sokan ado-
mányoztak.  Sajnálatosan egy évvel ezelőtt is és most is 
meghatározza az életünket a pandémia, ennek ellenére a 
szervezők szeretnék az idén is szebbé, boldogabbá tenni a 
túrkeveiek közös karácsonyát.

Az idén is feldíszítik az Angyalsátrat, de felelősség-
teljesen úgy gondolják, hogy el kell kerülni azt a szoros 
kapcsolatot, ami két éve volt, érintkezést (pl. a gyerekek 
öltöztetése az angyalruhákba, válogatás az ajándékokból 
stb.), ami személyessé tette a találkozást több száz vendé-
gükkel. A gyönyörű, angyali sátor egy csodás háttér lesz 
majd a fotózáshoz is mindenkinek.

Angyalcsomagok keviektől - kevieknek

Az adományozás is rendhagyó lesz az idén, mert be 
kell tartani a higiénés szabályokat és bármennyire is kör-
nyezettudatosak, most csak becsomagolt, zárt dobozos 
angyalcsomagokat engednek elhelyezni az angyalsátorba.  
A szervezők azt kérik minden nagylelkű adományozótól, 
hogy a csomagok értéke a 2000-3000 Ft-ot ne haladja 
meg, mert az a céljuk, hogy minél több csomag készüljön, 
hogy jusson minden kilátogató gyermeknek! 

Ajándékötletek: játékok, írószerek, babacsomagok, hi-
giéniai termékek, kisebb sporteszközök, édesség, köny-

vek, tiniknek elektronikai eszközök, tartós élelmiszerek, 
csomagonként csak egy db új vagy jó állapotú használt 
ruha, cipő.      

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy nem lesz ruha-
gyűjtés! A járvány miatt nem tudja átvenni a Családsegítő 
Szolgálat sem, ami érthető.

A sátor egyik részében a kislányoknak szánt csoma-
gokat lehet elhelyezni a korcsoportnak megfelelő gyűjtő-
dobozba, a szembeni oldal dobozaiba pedig a kisfiúkét. 
Megjelölik a családoknak szánt csomagok helyét is.

Szeretnének minden gyermeket és minden rászoruló 
családot egy Angyalcsomaggal meglepni!          

Angyali csillogással és szeretettel vár az Angyalsátor 
mindenkit! Boldog karácsonyt kívánunk, Túrkeve!

AZ ÜNNEP FÉNYEI
Közeleg az év egyik legszívmelengetőbb ünnepe, a karácsony. Ilyenkor tele va-

gyunk várakozással, talán még szeretetteljesebben fordulunk egymás felé. Nem 
csak bensőnkben, de környezetünkben is készülünk az ünnepre, meghitt hangulat 
teremtésével is igyekszünk szebbé varázsolni az év eme szakát. 

A kisvárosunkban is felgyúltak a fények! Új, varázslatos díszek segítenek ad-
vent idején a meghittség megteremtésében.

A rendkívül szűkös városi büdzsé sajnos nem tette volna lehetővé a főterünk 
és nagyobb utcáink megújulását az ünnep idejére, de Kántorné Bíró Emília alpol-
gármester asszony erre is talált megoldást. A több millió forintos beszerzés költ-
ségeinek fedezésére adakozást szervezett, így nem a város költségvetését terhelte 
az új karácsonyi fénydekoráció beszerzése. Nagy tisztelettel és hálával mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik az adományozásban részt vettek!

A beszerzések kiemelt támogatója volt maga az alpolgármester asszony, a 
Kun-Metalokála Kft., az Agrokeve Kft., a Keve-Táp Kft. és Vass Csaba vállalkozó. 
Részt vett továbbá támogatásával, adományával a beszerzés megvalósításában a 
Kevi Fémtömegcikk Kft., a Búzavirág Kft., a Kevevill Kft., a Szám-Ügy Kft., a Kevi 
Növény Kft., Debreczeni László és családja, Kovács Sándor és családja, Mészáros 
László és családja, Papp Zoltán és családja, Sass Zoltán és családja, Tóth Károly és 
családja, Tóth Lajos és családja, valamint Túri Lajosné. 

Valamennyiüknek őszinte köszönet és hála, nagy tisztelettel megköszönve a 
pénzügyi támogatásukat és köszönet az alpolgármester asszony folyamatos törek-
vését, hogy szebbé, otthonosabbá kívánja tenni a várost és meghittebbé az ünne-
peket ezekben a nehéz időkben is!    Boldog karácsonyt, Túrkeve!

kÖzÜgykÖzÜgy
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Mindannyian jól emlékszünk, 
hiszen szívünkbe zártuk a két évvel 
ezelőtt, első alkalommal megrende-
zett Karácsonyi Falu emlékét. Tavaly 
sajnos a pandémia okozta szigorítá-
sok miatt nem lehetett része az ün-
nepvárásnak, de idén újra felgyúltak 
a fények.

November utolsó hétvégéjén ke-
rült sor az első gyertyagyújtásra, s 
vele együtt a színes programokra a 
Petőfi téren.

Sudár Anette, keramikus ismét 
meseszép karácsonyi bögrékkel ké-
szült, amelyek a helyszínen megvásá-
rolhatók. A jó hangulatot a gyerekek-
nek forró tea, a felnőtteknek forralt 
bor biztosította, éhség ellen pedig 
finom zsíroskenyér várta a vendége-
ket. A fellépők között a Dalma Dance 

Club, Simon Éva és a Csimota zene-
kar előadása volt látható, hallható. 
Délután Szabó Tünde tanítónő várta 
a kicsiket és nagyokat logikai és fej-
lesztő foglalkozásra a könyvtárban, 
ahol adventi koszorú és mézeskalács 
házikó kiállítás is gyönyörködtette az 
érdeklődőket.

Az adventi koszorú első gyertyáját 
Sallai Róbert Benedek polgármester 
és Kántorné Bíró Emília alpolgár-
mester, a rendezvény háziasszonya 
gyújtotta meg.

A karácsonyi vásár alkalmat biz-
tosított a helyben sütött ételek és for-
ró italok megvásárlására is.

Mindeközben adventi térzene 
szórakoztatta a résztvevőket.

A rendezvény főszervezője: Túr-
keve Város Önkormányzata

Karácsonyi falu

Ha valaki abban reménykedett, 
hogy a pandémia a végéhez közelít, 
sajnos nagyot tévedett. Egyre több 
ismerősünk, barátunk, hozzátar-
tozónk, szerettünk tragikus halál-
híréről értesülünk nap, mint nap. 

Az országos médiumok is kieme-
lik, hogy megyénkben különösen 
rossz a helyzet. A negyedik hullám 
külön sajátossága az egészen erő-

teljes gócosodás. Mára a koronaví-
rus-járvány napi regisztrált esetszá-
ma meghaladta a második hullám 
csúcsát, és látványos gyorsulást 
mutat. A napi koronavírus-jelentés 
alapján továbbra is a keleti, délke-
leti országrészben a legerősebb a 
járvány, de ezen belül is egyre lát-
ványosabb egy további sajátosság – 
írta a Portfolio.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
az utóbbi egy héten a százezer főre 
vetített regisztrált fertőzésszám 932-
re ugrott. Ez közel négyszerese a Ko-
márom-Esztergom megyei adatnak, 
de több más dunántúli területhez ké-
pest is két-háromszoros szinten áll a 
mutató. Sőt, mostanra már a néhány 
hete még fő gócnak számító délkeleti 
megyékhez képest is érdemben ma-

gasabb a szám.
A jászsági adat azt je-

lenti, hogy egyetlen hét 
alatt a lakosság közel 1 
százaléka regisztráltan 
megfertőződött, de az 
alacsony felderítési ha-
tékonyság miatt való-
színű, hogy ténylegesen 
ennek a többszöröse a 
valódi fertőződési arány.

Továbbra is azt ja-
vasolják a szakembe-
rek, hogy vegyék fel az 
oltást, fertőtlenítsenek, 
kerüljék a nagyobb lét-
számú társaságot zárt 
térben! Vigyázzanak 
magukra!

 • • • • • • • • • • • • • •    BEROBBANT A jÁRVÁNY!

Két épület is kigyulladt november végén Túrkevén

A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is 
beszámolt két komoly, a városunkban történt tűzeset-
ről. 

Először a Liget utcából jött riasztás, ahol november 23-
án délelőtt egy ötven négyzetméteres ház égett. A lángok 
a tetőszerkezetet érintették. A mezőtúri hivatásos és a túr-
kevei önkéntes tűzoltók három vízsugárral avatkoztak be. 
A tűzben két gázpalack felrobbant, ezek maradványait az 
egységek vitték ki, akik a tetőt és a födémszerkezetet is 
megbontották. A ház lakhatatlanná vált, lakója rokonok-
nál helyezkedett el.

Ugyanezen a napon, a délutáni órákban az előző káre-
settől kevesebb mint ötszáz méterre ismét egy ház gyul-
ladt ki. A Dió utcában egy alig húsz négyzetméter alapte-
rületű hétvégi ház felső szintje és tetőszerkezete égett. A 

mezőtúri és a túrkevei tűzoltók két vízsugárral fékezték 
meg a tüzet, illetve megbontották a tetőszerkezetet. A há-
zat senki sem lakta életvitelszerűen. A város polgármes-
tere ezúton is kifejezi köszönetét a Túrkevei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek, akik kemény munkával álltak helyt 
a károk megfékezésében és újfent bizonyították lelkiisme-
retes hozzáállásukat, erős küldetéstudatukat a katasztró-
favédelemben. Köszönetét fejezi ki minden védekezésben 
résztvevő tűzoltó munkájáért!

Szerencsére a Dió utcai házat nem lakta senki, viszont 
a Liget utcai lakást igen, s most segítségre szorul az ott-
honát elvesztett ember. A város polgármestere, Sallai R. 
Benedek is értesült a szerencsétlenségről, s adakozásra 
kéri a lakosokat. Olyan sokszor mutatta már meg a vá-
ros lakossága, hogy egy jó ügy érdekében, egy bajba jutott 
ember megsegítésére azonnal tevékenyen részt vesz, ezzel 
enyhítve a károk mértékét.

Segítséget kérünk Túrkeve város lakosságától, ugyan-
is az egyik tűzeset nehéz helyzetbe hozta és ellehetetle-
nítette egy honfitársunkat, aki egyedülálló, nyugdíjas, 
akinek minden készpénze elégett a házban minden más 
értékével együtt. A káresemény napján testvéréhez köl-

tözött, aki ideiglenesen tudta befogadni, így városunk 
önkormányzati szükséglakást rendelt ki számára, amed-
dig a káresemény helyszínén, a Liget u. 21. sz. alatti in-
gatlanjában a kárt el nem szenvedő alsóépületben ki tud 
magának alakítani lakhatási körülményeket. Azonban 
Nagy Balázs minden ruhája elégett, ágyneműi, bútorai a 
tűz martalékává lettek, s a következő nyugdíjig egy fillér 
készpénze sem maradt. Akár készpénz adományt alsó 
épületének kialakításához, akár természetbeni adományt 
hálával fogad a nehéz helyzetben. A szükséglakás, amit 
kiutaltak neki szintén nem rendelkezik bútorokkal, így 
beköltözése is nehézkes. Az önkormányzat természete-
sen segített egy azonnali adománnyal (amire a jogsza-
bály lehetőséget teremt), azonban ezzel nem tudja sokáig 
húzni, így a következő nyugdíjig is mindenféle segítségre 
szüksége lenne. Akinek van felesleges ágyneműje, átla-
gos férfi testalkatra ruházata, bármi felesleges bútora, 
háztartási eszköze, ezek közül bármit szívesen fogad el, 
s legalább ilyen hálával fogad pénzadományokat is, amit 
kizárólag újbóli lakhatási körülményeire kíván fordítani. 
Sajnos a lakáson biztosítása nem volt és nyugdíján kívül 
más jövedelme nincs, ezért egyáltalán nem lesz egyszerű 
az újrakezdést megvalósítania, és testvére sem olyan jó 
módú sajnos, hogy érdemben tudja segíteni. 

A Polgármesteri Hivatalban dr. Herczegh Adél kabi-
netvezető szervezi a segítségnyújtást és adomány foga-
dást a karácsonyi falu keretein belül („angyalsátor”), de 
közvetlenül Nagy Balázst is lehet keresni, akinek átmene-
tileg testvére, Lévai Györgyné Icuka tud átvenni, fogadni 
bármilyen segítséget. Az ő elérhetőségét a Polgármesteri 
Hivatal bármilyen adományozó részére kiadja. 

Óriási segítséget jelentene, ha pénzadományokkal is 
tudnák segíteni az újrakezdést, hiszen az alsó épületben, 
ahová vissza tudna költözni komoly anyagi ráfordítások 
szükségesek a legalapvetőbb lakhatási körülmények ki-
alakításához! Tisztelettel kérjük, hogy aki tud, az legyen 
segítséggel ebben a nehéz helyzetben!

kÖzÜgykÖzÜgy
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KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS
Megjelent a Magyar Közlönyben a kötelező maszkvi-

selésről szóló kormányrendelet. Gulyás Gergely Minisz-
terelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón bejelen-
tette: a kormány járványügyi szigorításról döntött.

E szerint zárt térben újra kötelező a maszkhasználat – 
így a bevásárlóközpontokban, boltokban, színházakban. A 
szolgáltatások esetén ott kötelező a maszkviselés, ahol az 
üzlethelyiségben öt főnél többen tartózkodnak. A sporto-
lás céljára szolgáló helyiségek kivételt jelentenek. Az isko-
lai maszkviselésről az igazgatóknak kell dönteniük.

Az ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket csak védett-
ségi igazolvánnyal lehet látogatni. Az egészségügyben a 
harmadik oltás felvételét is kötelezővé teszik.

A kormányrendelet rögzíti, hogy a bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, 
illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a fel-
sőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése 
alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabálya-
it, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a 
maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

A vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabá-
lyairól a vallási közösség dönt.

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint 
értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illet-
ve autizmus-spektrumzavarral élő személy kivételével 
mindenki köteles olyan módon viselni a maszkot, hogy 
az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Kötelező a maszk használata
• az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben tör-

ténő munkavégzés alatt – az irodák, sportolás céljára 
szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területé-
nek kivételével –, a bevásárlóközpont területén;

• a fellépők kivételével az előadó-művészet valameny-
nyi ágának fellépése céljából megtartott esemény 
helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így 
különösen színház, tánc-, zeneművészet, az irodák és 
az üzemi helyiségek kivételével –, a mozi területén, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közművelődésről szóló törvényben meg-
határozott, muzeális intézmény látogatók számára 
nyitva álló területén;

• nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény láto-
gatók számára nyitva álló területén, kép- és hangar-
chívum látogatók számára nyitva álló területén, köz-
művelődési intézmény látogatók számára nyitva álló 
területén, közösségi színtér látogatók számára nyitva 
álló területén, integrált kulturális intézmény látoga-
tók számára nyitva álló területén;

• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelméről szóló törvényben meghatározott 
közlevéltár külső személyek számára látogatható te-
rületén, nyilvános magánlevéltár külső személyek 

számára látogatható 
területén;

• ügyfélfogadási idő-
ben a közigazgatási 
szerv ügyfelek részé-
re nyitva álló terü-
letén, az egyetemes 
postai szolgáltató 
által vagy a postai 
közreműködők által 
üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, 
amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott 
foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél 
többen tartózkodnak egy időben;

• a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybí-
ró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrende-
zett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény 
helyszínén;

• a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt tér-
ben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális ese-
mény;

• falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő 
munkavégzés során;

• az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfür-
dőben, illetve a jégpálya területén történő munkavég-
zés során;

• a szálláshelyen történő munkavégzés során;
• a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei-

ről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet-
ben történő munkavégzés során.
A rendelet rögzíti, hogy a munkáltató és a munka-

vállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, il-
letve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során 
az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletve-
zető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a 
maszk használatát. A szünet céljára a munkáltató vagy 
az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve terüle-
tet jelölhet ki, amely nem szolgál az üzletben, illetve a 
vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és 
amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat. Azt 
a személyt, aki a maszkot az üzemeltető, az üzemeltető 
alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja felszólí-
tására sem viseli, az üzemeltető, az üzemeltető alkalma-
zottja vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látoga-
tásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a 
helyiséget, illetve a területet elhagyja.

A rendeletben olvasható, hogy a szolgáltatást igénybe 
vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás – 
így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása más-
képpen nem lehetséges.

A kormányrendelet november 20-án lépett hatályba.

A Petőfi tér 3-5. előtti útszakasz már lezárás alatt van, hiszen az adventi 
falu kápráztatja el az ünnepre készülődőket. Közvetlenül a Városháza előtt 
viszont a napokban hatalmas homokos feltöltés indult meg. Nem, nem a 
Nemzeti vágta költözött le kisvárosunkba, hanem „csupán” jégpálya ké-
szül. Igazi meglepetés tehát az itt lakók számára, hogy városunkban első-
ként színesítik jégpálya kialakításával a szórakozási lehetőségeket. 

Túrkeve város Önkormányzata a Révész Máriusz kormánybiztos által 
vezetett Aktív Magyarországért Kormánybiztosi Hivatal pályázati ki-
írásán jégpálya beszerzésére nyert el 14 millió Ft. támogatást, amelyet 
már az advent időszakában hasznosítani szeretnének. A jégpálya beszer-
zése megkezdődött, és hamarosan minden technikai feltétel biztosított 
lesz ahhoz, hogy a Szentendréről megvásárolt használt jégpálya 30x15-
ös méretben minél többek számára örömet szerezhet Túrkevén. Lesz 
idénybérlet, óradíjas használati lehetőség, korcsolya bérlési lehetőség és 
jó zenével, forralt borral várják a korcsolya szerelmeseit, s mindazokat, 
akik most kívánnak megismerkedni ezzel a remek sporttal. 

Érezzék jól magukat, látogassanak el kisvárosunk főterére, s élvezzék 
az új lehetőséget!

MegLePetÉS- Jégpálya a főtéren

Furcsa és egyben érthetetlen jel-
lemzője egy kisvárosnak, hogy isme-
retlen forrásokból olyan szóbeszéd lát 
napvilágot, ami futótűzként terjedve 
nem kis „riadalmat” kelt a lakosság 
körében. A személyes unaloműzés 
eme negatív megnyilvánulása igen-
csak káros és ártalmas!

Felütötte kisvárosunkban az a szé-
les körben elterjedt mendemonda, 
hogy a túrkevei rendőrőrs megszűnik. 
Ennek jártunk utána, milyen valós – 
vagy valótlan – tartalma van a hírnek. 
Ez ügyben felkerestem a város vezető-
jét, Sallai R. Benedek polgármestert.

- Mi igaz a szóbeszédből, miszerint 
megszűnik a rendőrőrs?

- Hozzám is eljutott a rémhír, s lehe-
tőségeimhez mérten próbáltam utána 
járni az ügy gyökerének, de semmiféle 
nyomot nem találtam, hogy a hírnek 
bármilyen megalapozottsága lenne, így 
nem tudom azt sem, honnan indult a 
terjedése. Kiss Ferenc rendőr-alezre-
des úrral, a mezőtúri parancsnokkal 
egyeztettem, neki sincs semmi olyan 
információja, ami megalapozná ezt a 
hírt. A rendőrségi feladatellátás folya-
matos. Valóban szükség lenne továb-
bi rendőrökre Túrkevén, sajnos ezen 

posztokra jelenleg nincs jelentkező, de 
a rendőrhiány országos szintű problé-
ma. Azokban az időpontokban, amikor 
nem túrkevei járőr látja el a városban 
a rendőri feladatokat, akkor a Mező-
túri Rendőrkapitányság állományából 
rendel át kapitány úr kollegákat a fo-
lyamatos rendőri jelenlét biztosítására 
Túrkevére. 

Kérem tehát az ezzel kapcsolatos 
rémhírterjesztés felfüggesztését, mert 
legjobb tudomásom szerint annak 
semmilyen alapja nincs! A túrkevei 
rendőrőrs működik, és működése nincs 
jelen tudomásunk szerint veszélyben. 

- Egy másik közszájon forgó hír 
a Deák Ferenc utcai óvoda vízminő-
ségére vonatkozik. Valóban magas 
ólomtartalmat mutatott ki egy vizs-
gálat?

- Ezúton kívánom tájékoztatni a 
Tisztelt Túrkeveieket, a pletykák és 
mendemondák megelőzése érdekében, 
hogy igaz a hír, miszerint Túrkeve 
Deák Ferenc utcai óvodájában egész-
ségügyi határértéket meghaladó ólom 
jelenlétet bizonyítottak vízmintából. 

Még egyáltalán nem kizárt a labor 
hibázásának lehetősége, ezért megis-
mételtük a mintavételt, nemcsak az 

óvodában, hanem az érintett vízve-
zeték szakasz több pontján és várjuk 
annak eredményeit. A város más része-
in ezzel a vízmintával együtt gyűjtött 
mintákkal semmi gond nem volt. Az 
eseményről az ÁNTSZ munkatársától 
kaptam tájékoztatást, de az Óvodai 
Igazgatóság már ezt megelőzően is el-
rendelte a vízhasználat megszünteté-
sét az óvodában, azóta csak ásványvíz 
használata történik, míg nem derül ki 
a pontos, megerősített mérési adat az 
adott ügyben. Az óvodai vízmintavé-
tel folyamatos, ebből kifolyólag ez nem 
lehet egy régi, tartós szennyeződés, az 
előző mintavételek mindenben a Ma-
gyar Szabványnak megfelelő eredmé-
nyeket mutattak. Ez is felveti a min-
tavételi hiba lehetőségét, ugyanakkor 
jobb félni, mint megijedni, így ezen 
elven rendeltük el a vízhasználat teljes 
tiltását az óvodában átmenetileg.

- Nagyon köszönöm a tájékoztatást 
mindkét eset kapcsán! 

(Szerkesztőségi megjegyzés: az interjú 
készítése óta a megismételt vízminta 
laborvizsgálati hibát igazolt. A második 
mintavétel mindenben a Magyar Szab-
ványon belüli határértékeket igazolt.) 

 • • • • • • • • • • • • • •    SZÓBESZÉD ÉS A TÉNYEK
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Hagyományok hete 2021
A csodálatos színeivel, fényeivel és 

illataival beköszönő ősz a természet 
értékeinek és a múlt örökségének 
kincsestára, mely számos lehetőséget 
rejt az iskolai életben is. Ezt kihasz-
nálva, kreatívan, játékosan, izgalmas 
tevékenységek sorával tanulhatunk. 
Az őszi napközis Hagyományok hete 
programunk épp erre épít: az évszak 
jeles napjai, gazdag néphagyományai 
köré fűzzük fel a délutáni tevékeny-
ségeinket. A hét folyamán a napközis 
nevelők irányításával a gyerekek 
megismerkedhettek a kukoricatö-
rés, a szüret és a pásztorélet hagyo-
mányaival, ízelítőt kaphattak gazdag 
népdalkincsünkből, elsajátíthatták a 
hímzés alaplépéseit, megkóstolhat-
ták az ilyentájt betakarított kincseket: 
lekvárokat, aszalványokat, mustot, sült 
tököt, diót, mogyorót és visszaidézve 
a dédnagyszülők világát, készültek 
játékok csuhéból és csutkából. Az iz-
galmas, jóhangulatú hét alkotásai is-
kolánk aulájában kerültek kiállításra.

Narancssárgában  
a Petőfis alsósok

Október végi hangulat és 
színek az alsóban: rémisz-
tő jelmezek, narancssárga/
fekete az öltözetekben és az 
ételekben is. Minden osztály 
megtartotta a Narancssárga 
napot, vagy a Halloween par-
tyt -az elnevezés különböző 
volt- de mindenhol egyfor-
mán megjelent és tartósan 
ott maradt a jókedv, kaca-
gás. Játék, játék, játék volt a 
porondon. Az programból 
nem maradhatott el a szülők 
jóvoltából az étkezés sem, 
ami különlegesebbnél kü-
lönlegesebb és rémisztőbb-
nél rémisztőbb, és szellemes 
ennivalókat tartalmazott. A 
teljesség igénye nélkül pár 
játék: szellemes célbadobás, 
elszabadult szellemfik kere-
sése, Öltözz múmiának!, acti-
vity, lufi táncoltatás, Fess ki!, 
Grimaszoljunk!, Ne edd meg!

Pályaorientációs nap
November közepén a pá-

lyaorientáció került közép-
pontba. Kicsiknek és nagyok-
nak a szakmák megismerése, 
üzemlátogatások, kiállítások, 
ankétok tették érthetővé egy-
egy foglalkozás szépségét. A végzős 
évfolyam diákjai nagyon sok megyei 
középiskola kiállító standján szerzett 
hasznos információkat az iskola tor-
natermében megrendezett progra-
mon, ahol természetesen mindent ki 
lehetett próbálni.

Pályaorientációs nap az alsóban 
főleg a foglalkozásokkal való ismer-
kedés játékos formában, illetve saját 
tapasztalat szerzése „üzemlátogatás” 
során valósult meg. Reméljük ezek 
a napok a későbbiek során segítenek 
majd a gyerekeinknek foglalkozást/
pályát választani.

PETŐFIS HÍREK
   DEÁK ILDIKÓ – MOLNÁR MAGDOLNA 

Valljuk be őszintén, iskolás éveinkből első-
sorban nem a Pitagorasz-tételről vagy a ko-
valens kötésről őrizzük emlékeinket, hanem 
elsősorban a szabadidős tevékenységek során 
szerzett élményeinkből. Nincs ezzel másképp a 

21. század diákja sem! éppen ezért a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola pedagógusai nagy hang-
súlyt fektetnek az ilyen jellegű programszerve-
zésre. November is bővelkedett az élményt adó 
eseményekben. A legkisebbek a „Mi leszel, ha nagy 

leszel?” kérdésre keresték a választ. 
A 2. évfolyam tanulói ellátogat-

tak a rendőrségre és a tűzoltóságra 
is, ahol Koós Róbert és Sörös Tibor 
mutatta be a munkájukhoz tartozó 

legfőbb tevékenységeket. A gyerekek 
beülhettek és kipróbálhatták a ren-
dőrautót és a tűzoltóautót is. Mások, 
Debreczeni Emese fodrász által is-
merkedhettek meg a fodrász szakma 
csínjával-bínjával, a fodrászok esz-

közeivel, a szakma 
fortélyaival. A Meg-
váltó Gyógyszertár 
dolgozói, a gyógy-
szerészek munká-
jába engedtek be-
pillantást a kíváncsi 
kis szemeknek. A 
harmadikosok az 
IKT eszközök al-
kalmazásaival is-
merkedtek, míg a 
negyedikesek ri-

portot készítettek az iskola dolgozó-
ival munkájukról.

Márton nap
A hagyományos Márton napi 

vigasság sem maradhatott el, no és 
persze a libazsíros kenyér, forró tea 
kóstolása sem.

Egészségnevelési hét
Az egészséges életmód népsze-

rűsítését és az egészségnevelést nem 
lehet kellőképpen hangsúlyozni. En-
nek keretében egy egész hetes prog-
ramsorozat várta a gyerekeket, akik 
rendhagyó osztályfőnöki órákon a 
meghívott előadók jóvoltából gyara-
píthatták tudásukat, valamint egy já-
tékos csapatvetélkedőn is részt vettek.

Bolyai matematika csapat- 
verseny körzeti forduló 

Iskolánk alsó tagozatos tanulói 
5 csapattal indultak a Bolyai mate-
matika csapatversenyen, aminek az 
első fordulója iskolánkban került 
megrendezésre. „Az összedolgozás 
képessége az egyik legnagyobb ér-
ték az életben.” ennek a mottónak a 
fényében készítettük fel gyermeke-
inket. Gratulálunk a kis versenyző-
inknek!

ADVENTI HÍRNÖK
   KOLAROVICSNÉ PARDI ILDIKÓ - TANÍTÓNŐ

Csendül fel az ének iskolánkban minden évben ilyen-
kor tájt. Karácsony közeledtével ünnepi fények gyúlnak 
országszerte. A mi református iskolánkban is díszes ruhát 
öltenek a tantermek, folyosók hirdetve, hogy közeledik Jé-
zus születésének ünnepe. 

Sok évtizedes hagyomány, – éppen most 30 éve - hogy 
Advent első vasárnapján az első osztályosok és a hozzánk 
érkező új diákok, tanárok fogadalmat tesznek, és ezzel vál-
nak iskolánk közösségének tagjává. Az idén rendhagyó 
módon – a tavalyi covid korlátozások miatt - a másodi-
kosaink és családjaik is most lehetnek részesei ennek a 
szép, családias ünnepnek. Legkisebbjeink műsorral mu-
tatkoznak be a gyülekezetnek, majd ezt követi az ünnepé-
lyes fogadalomtétel. Először közös imát mondanak, majd 
kedvenc egyházi énekeiket adják elő. A műsorra Szabóné 
Nagy Lívia hitoktató készítette fel a gyerekeket. A fogada-
lom az összetartozásunkat fejezi ki. Ezután válnak a kicsik 

iskolánk közösségének tagjává. Szeretnénk, ha a szeretetet 
nemcsak a családban, de egymás iránt, az iskolai közös-
ségben is megmutatnák.

Ezt követően a fogadalmat tevő gyerekek és család-
tagjaik megáldása következik. Emlékül minden gyermek 
ajándékként megkapja az áldás igéjét egy kis kép formájá-
ban. Ezzel a kedves hagyománnyal indul el az adventi idő-
szak, mely a későbbiekben is programokban bővelkedik. 
Advent második hetében megérkezik a jó gyerekekhez a 
Mikulás. Advent harmadik hetében kézműves foglalkozá-
sokon készülnek el a szép karácsonyi ajándékok, melyet 
a gyerekek nem csak a családtagjaiknak adnak majd át, 
hanem iskola társaiknak is, ezzel kifejezve szeretetüket. 
Abból a sok jóból, melyet Istentől kapunk, mi is tovább 
adunk néhány szeretet morzsát azoknak, akik a szívünk-
höz közel állnak.

Áldott adventi készülődést kívánok mindenkinek!

„Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!”

M. Fresch nyomán Hamar István

oktatás oktatás
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egy ÉLetút beMutatÁSa 
ÉLETÚT - ÉLETSORS PÁLYÁZAT A NAgYKUNSÁgON

   DR. ÖRSI JULIANNA - TáRSAdAlomKuTATÓ

A magyar néprajztudomány az önállósodásától oda-
figyel az önkéntes gyűjtők anyagközléseire. A Magyar 
Néprajzi Társaság Önkésgyűjtő Szakosztályt is ered-
ményesen működtet. A történettudomány területén az 
oral history művelői is foglalkoznak főleg a közszerep-
lők életútjával. E célból készítenek életükről interjúkat, 
amelyet feldolgoznak, publikálnak. Az utóbbi évtize-
dekben több intézet, kutatócsoport alakult azzal a céllal, 
hogy a 20. század egy-egy korszakát kutassa, publikálja, 
dokumentumait gyűjtse. Különösen figyelemreméltók 
az egyetemi kutatócsoportok fiatal kutatókat ösztönző 
projektjei (Lendület, Vidékkutató csoport). 

Mivel a 20. század ma élő generáció-
jának életsorsa igen változatos, és 
a rendszerváltozások személyes 
lenyomatai, így fontosnak tart-
juk ezen anyag gyűjtését is. A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Egyesület ezért 
2021. márciusában pályázatot 
hirdetett a Jászkunságban élő, e 
vidékről származó egyének szá-
mára életútjuk, életsorsuk leí-
rására. A pályázat résztémái a 
következők voltak:
• Az én élettörténetem (célok, küzdel-

mek, sikerek és kudarcok)
• A három generáció a mi családunkban (nagyszülők, 

szülők, gyerekek életútjában, foglalkozásában, mun-
kahelyében, lakóhelyében történt változások és an-
nak okai)

• A mi családunk mindennapjai (a családtagok mun-
kamegosztása, a család és a munkahely elvárásainak 
összeegyeztetése)

• A helyi közélet és én (milyen az aktív közéleti em-
ber? Példaképek, elvárások, biztató és visszahúzó té-
nyezők)

• Munkahelyem története (a rendszerváltás hatása és 
a dolgozók vagy a vezetők szemszögéből)

A megyei egyesület partnerszervezetével, a Túrkevei 
Kulturális Egyesülettel együtt ez év augusztusában sor 
került a pályázatok értékelésére. A pályamunkákról rö-
viden így számolhatunk be:

15 pályamű érkezett be a felhívásra, amelyek kézira-
tok, vagy nyomdai úton megjelentetett könyvek, fotók. 
A pályázók többsége a nyugdíjas korosztályból került 

ki (pedagógusok, helytörténetkutatók), de akadt közöt-
tük vállalatigazgató, gyógyszerész, népművelő, vasutas, 
sőt háziasszony is. Bár általában rutinos tollforgatók, 
pályázatírók, de van közöttük olyan is, aki először vál-
lalkozott emlékei megírására. A visszaemlékezések a 
gyerekkori élményekkel kezdődnek, amelyek a 2. világ-
háború megélésének emlékei, majd ezt követik a téesz- 
vagy vidéki vállalatalapítás kezdeti évei és az oktatási 
reformok helyi hatásainak bemutatása (Kunszentmár-
ton, Jászberény, Karcag, Kunszentmiklós, Budapest). A 
küzdelmek és az eredmények hol nehézséget, hol örö-
met okoztak az életükben. 

A pályázat kiírója és a hivatásos kuta-
tók számára figyelemfelkeltő, hogy 

magánkiadásban is többen vissza-
emlékezésként leírják élettörté-

netüket, amelyeket unokáiknak 
hagynak emlékül, tanulságként 

(Túrkeve, Mesterszállás, Kun-
szentmiklós). A közéletben 
való szerepvállalás is kitűnik 
ezekből az életutakból. Most 

például az egyik „jászkun ka-
pitány” (Jászkisérről), egy egye-

temista (Kunhegyesről) és egy 
fiatal hagyományőrző (Szolnokról) is 

jelentkezett írásával. A családi és amatőr fotós 
képgyűjteménye is gazdag forrás (Kisújszállásról). Az 
ecsédi pályázó családtörténeti könyve a pályázat lezá-
rása után került bemutatásra egy családi találkozó al-
kalmából Kisújszálláson. Ugyancsak figyelemreméltó, 
hogy napjaink testvérvárosi kapcsolata milyen mély ér-
zésekkel teli kapcsolatot teremt egyes emberek között. 
(Bácsfeketehegy). A beérkezett írások műfaja külön-
böző. Van közöttük életrajz, visszaemlékezés, irodalmi 
alkotás is.

A pályázókkal való túrkevei találkozás jó hangulat-
ban telt el, ahol a résztvevők újabb emlékeket idéztek 
föl. Mindenki élmenyekkel és a kapott jutalomköny-
vekkel térhetett haza. 

A meghirdetett pályázatunk eredményesnek bizo-
nyult. Felhívta a figyelmet arra, hogy élnek közöttünk 
olyan emberek, akik példát adhatnak a mai fiatal kor-
osztály számára. Hasznos lenne, ha az iskolák lehető-
séget adnának tanulóifjúsággal való találkozásra. A 
mintaadás az egyéni útkeresésben és a közéletre való 
nevelésben egyaránt fontos lehet.

REFIS DIÁKOK SIKEREI
   DR. ÖRSI JULIANNA - TáRSAdAlomKuTATÓ

A Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda tanulói 
idén is többször megmérettetik tudá-
sukat matematikaversenyeken. No-
vember 22-én Mezőtúron a Németh 
József megyei matematikaversenyen 
szépen szerepeltek. 

Eredményeik alsó tagozaton: Dar-
vasi Emese, 3. osztályos tanuló 3.he-
lyezést ért el. /felkészítő: Puskásné 
Túri Ildikó. Felső tagozaton: Nyitrai 
Dávid (5 osztály) 6.helyezés, Deák 
Dávid (6. osztály) 1.helyezés, Árvai 
Noémi (7. osztály) 1.helyezés, Bencze 
Sára (8. osztály) 2. helyezés. Felkészí-
tő: Rózsásné Kalmár Tímea

Gratulálok minden résztvevő diák-
nak! Reméljük, hogy a következő ver-
senyen is eredményesen dolgoznak.

2021. november 10-én, a Szente-
sen megrendezett Egyházi énekver-
senyen már harmadik alkalommal 
vettünk részt. A kötelező darabokat 

a református és a katolikus énekes-
könyvek anyagából kapják a verseny-
zők. Így közben betekintést nyerhet-
nek egy másik felekezet szokásaiba is. 
A versenyen egyéni és páros kategó-
riában lehet indulni. A tavalyi online, 
videós verseny után nagy öröm volt 
számunkra az újbóli személyes ta-
lálkozás. Eddig minden évben szép 
eredményeink születtek, idén sem 
volt ez másképp.

Debreczeni Kira Emma 2. hely – 
szóló, Lovas Anna Zsófia 2. hely – pá-
ros, Nagy Anikó 2. hely – szóló, Szabó 
Tímea 2. és 3. hely – páros, Kereszti 
Bulcsú Lél 3. hely – páros. Felkészítő 
tanár: Finta Zoltán

A Mezőtúri Református Kollégium 
egykori neves természetrajz-földrajz 
tanára emlékének tiszteletére miden 
évben megrendezi a Benkő Gyula 

Regionális Természettudományi Csa- 
patversenyt. Ebben a tanévben is 2 
csapat képviselte iskolánkat. A verse-
nyen matematika, fizika, kémia, bioló-
gia és földrajz tantárgyakból oldottak 
meg feladatokat. Mindkét csapat na-
gyon ügyesen dolgozott. Ennek ered-
ménye a következő:

I. helyezett: Szabó 
Balázs, Szentmihályi 
Sára, Rózsás Lili, Ba-
logh Bálint

V. helyezett: Pálin-
kás Izabella, Nagy Ani-
kó, Árvai Noémi, Papp  
Rebeka.

Felkészítő tanárok: 
Rózsásné Kalmár Tí-
mea, Nagy Valéria

Az Illésy Sándor Baptista Közép-
iskola által a Szociális munka napja 
alkalmából hagyományteremtő jel-
leggel megszervezett egészségügyi 
és a szociális ellátás interaktív verse-
nyen vettek részt diákjaink.

Ügyességi, gondolkodtató és 
szórakoztató feladatok megoldását 
követően a következő eredmények 
születtek:

V. helyezett: Szentmihályi Sára 
7.o., Vida Virág Lídia 7.o., Kereszti 
Bulcsú Lél 7.o., Tóth Albert 7.o.

VII. helyezett: Szabó Balázs 8.o., 
Bence Sára 8.o., Árvai Noémi 7.o., 
Murányi Dorina 7.o.

VIII. helyezett: Rózsás Lili 7.o., 
Szabó Tímea 7.o., Papp Zsombor 
7.o., Kondorosi Roderik 7.o.

Felkészítő tanár: Nagy Valéria
Minden tanulónak és felkészítő 

pedagógusnak gratulálunk a szép 
eredményekhez és további sikeres 
munkát kívánunk! 

oktatás kultÚra
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Ez év őszén Egerben az Aranypá-
va gálahangversenyen különdíjat ka-
pott össze nem téveszthető hangjáért, 
előadásáért. Nem sokkal később már 
egy újabb megmérettetésen szerepelt 
káprázatosan, a Jászapátiban meg-
rendezett Kóta országos minősítő 
versenyen egyedüliként kapta meg a 
Kóta országos Aranypáva díjat, mely 
immár a hatodik évi számára népda-
léneklés kategóriában. S mivel nem 
csak énekelni tud, a hangszeres kate-
góriában – klarinét – is arany foko-
zattal térhetett haza.

Jóformán minden hétre jutott a 
versenyekből, fellépésekből, így pár 
nappal később már Karcagon káp-
ráztatta el a közönséget a Kunsági 
Cukorbetegek Klubjának jótékony-
sági műsorában, ahol egy beteg kisfiú 
megsegítése volt a cél.

Mivel a fellépéseken az autentikus 
öltözék is része a produkciónak, me-
lyet a Korda Vince Művészeti Iskola 
kölcsönöz számára, érthető, hogy a 
művészeti oktatási intézmény műso-
rán is csodálatba ejtette a közönséget. 
Ezúton is kifejezi köszönetét Kézs-
márki János igazgatónak és Kalmár-
né Erzsikének a segítségért!

Szeptember végén a moziban ke-
rült megrendezésre a Kevi Alkotók 
képzőművészeti tárlatának meg-
nyitójára, ahol az ünnepség fényét 
Évi énekhangja és hangszeres játé-
ka emelte. A kecskeméti Agórában 
Kálmán Lajos emlékére rendeztek 
egy népzenei fesztivált, ahol a Tokos 
erdélyi zenekarral lépett színpadra 
Évi. Nagy megtiszteltetésként élte 
meg a fellépés lehetőségét, hiszen a 
Hajnal Akar Lenni Kárpát-meden-
cei Népdaléneklő verseny díjazottja-

ként kapott meghívást a programra. 
A fesztivál utolsó napján került sor 
az elődöntőre, ahol Évi bejutott a 
2022-ben, Kolozsváron szerveződő 
döntőbe.

Kis pacsirtánk azonban nem csak 
versenyeken csillogtatja meg tehetsé-
gét, a tápiószelei Rákbetegek országos 
vezetése Nemzeti összefogás napot 
szervezett, melyre szintén meghívást 
kapott. Az elhangzott dalok nemcsak 
a közönség, de a szakavatott emberek 
szemébe is könnyet csaltak. Előadá-
sát követően a szervezet elnöke meg-
hívta Évit a jövő évi tihanyi Országos 
Művészeti Találkozóra.

A következő állomás Dabas volt. A 
Szlama László Népzenei Találkozón 
népi klarinéttal újra országos Arany 
fokozatot szerzett. Püspökladányban 
az Ifj.Vígh Sándor Nemzetközi Nép-
zenei Emlékversenyen kapta meg a 
hetedik KOTA Aranypáva Díját és 
az újabb Aranypáva fokozatát. Talán 
már mondani sem kell, hogy klari-
néttal is arany fokozatot szerzett. Az 
emlékversenyen mindkét kategóri-
ában a nemzetközi Arany minősí-
tést vívta ki teljesítményével. A zsüri 
úgy fogalmazott előadását követően, 
hogy „A népzene fénylő csillaga „. Az 
eddigi eredmények megkoszorúzá-
saképpen október 23-án a Vass Lajos 
Kárpát-medencei Népzenei Verseny 
döntőjén ifjúsági kategóriában Vass 
Lajos Kárpát-medencei Kiemelt Ní-
vódíjat kapott Évi. Valljuk be őszin-
tén, hogy szép, sikerekben gazdag 
évet zárt a népi műfajban városunk 
kis pacsirtája. 

Simon Évike sokoldalúságát bizo-
nyítja, hogy egy elképesztően nagy 
műfajváltásképpen a szolnoki tele-

vízió meghívta a táncdalfesztiválra, 
melynek elődöntőjébe is továbbju-
tott. (Erről később számolunk be.)

Hihetetlen mennyi fellépés és ver-
seny van mögötte, s akkor még nem 
is szóltunk a számtalan ünnepi prog-
ramról, szereplésről.  A sikerek mel-
lett nehézségek is adódnak sajnos. A 
szereplésekre történő eljutás mindig 
gondot jelent, de meg kell jegyezni, 
hogy eddig is sokan támogatták a 
tehetséges énekest, továbbra is sze-
retettel fogadják az ebbéli segítsé-
get. Túrkeve hírnevét viszi szerte az 
országban és nemzetközi szinten is, 
így a segítség városunk nevének el-
terjedését is elősegíti. Évinek nagyon 
szurkolunk, sok sikert kívánunk!

A népzene fénylő csillaga:

Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg átfogó 
írásunk városunk dalos pacsirtájáról, Simon 
Éviről. Hogy a népzene a génjeiben van, vitat-
hatatlan. Mi sem bizonyítja jobban, hogy az 

elmúlt időszak is bővelkedett sikerekben, mely 
mérhetetlen elkötelezettségének, tehetségének, 
szorgalmának köszönhető. De mi is történt az 
utóbbi időszakban?

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

„A zene lelki táplálék és semmi más-

sal nem pótolható. Aki nem él vele: 

lelki vérszegénységben él és hal.”                
(Kodály Zoltán)Simon ÉvA

2021-ben 140 éve annak, hogy Finta Sándor Túrkeve egyik legjelen-
tősebb művészegyénisége meglátta a napvilágot. Ennek alkalmából 
cikksorozatban elevenítjük fel életpályájának történetét. 1940-ben 
jelent meg a „Testvéreim és én” című kötete melyet a New York-i 

közoktatási tanács kötelező olvasmányként fogadott el. A regényt 
hetven év után a Finta Múzeum 2020-ban jelentette meg magyarul. 
Számos humoros és fordulatos fejezetet tartalmaz melyekből egyet 
folytatásokban mutatunk be kedvcsinálóként a teljes regényhez:

   KAPÁS JÁNOS ZSOLT - mÚZEumIGAZGATÓ

140 éve született Finta Sándor
A TESTvÉrEIM ÉS ÉN Iv.

A HALOTTSIRATÓK II.

Egyszer, egy késő délután a testvé-
remmel, Istvánnal éppen a karzaton 
takarítottunk, amikor láttuk, hogy 
Weislovits úr és néhány parasztem-
ber mindjárt odaérnek hozzánk. Nem 
volt más választásunk, hát elbújtunk 
az egyetlen helyre, ami szóba jöhetett, 
az egyik nagy fakoporsóba. Mindösz-
sze annyi időnk maradt, hogy bemás-
szunk, már oda is értek mellénk.

– Hát nem gyönyörű ez a koporsó? 
– szólt Weislovits úr szomorú, üzleti 
hangján. „Olyan jó szívű ember volt, 
igazán megérdemel egy ilyen príma 
koporsót. Ó, milyen jó nyugvóhely 
lenne számára!

Ekkor valaki felszólt, hogy Weislo-
vits urat sürgősen keresik és így ma-
gára kellett hagynia az ügyfeleit. A 
parasztemberek az összes koporsót 
megemelték, hogy lássák, melyik a 
legmasszívabb. Természetesen az volt 
a legnehezebb, amiben az öcsémmel 
elbújtunk. Mire Weislovits úr vissza-
tért, addigra megbeszélték, hogy azt a 
koporsót kérik, amelyikben mi elbúj-
tunk. – Ezt most magunkkal visszük. 
–  mondták.

– Akkor lezárom, hogy ki tudják 
vinni a szekérhez. – szólt Weislovits 
úr, majd lezárta a négy erős lakatot. 
Foglyok voltunk. Istvánnal csend-
ben feküdtünk a koporsó belsejében 
azt remélve, hogy amint kiérünk a 
temetkezési szalonból, valami csoda 
folytán kiszabadulunk. Két ilyen vé-
kony fiú könnyen elfért egy ekkora 
koporsóban, de nem kaptunk levegőt, 
majdnem megfulladtunk. Szerencsére 
a koporsódeszkák nem igazán voltak 
jól összeillesztve, így találtunk pár na-
gyobb rést, ahol be tudott jönni egy kis 

levegő, és némi fény is. Azonban hiába 
lestünk ki időről időre a réseken, sem-
mit sem láttunk.

Először nem gondoltuk, hogy ve-
szélyes helyzetben volnánk, ezért 
jókat kuncogtunk azon, milyen ra-
vaszak ezek a parasztemberek. Azt 
hitték, hogy a legnehezebb koporsó a 
legjobb.

Ahogy rakták fel a koporsót a sze-
kérre, arról beszélgettek, hogy a halot-
ti torra haza is érnek. Még ma is szo-
kás Magyarországon halotti tort ülni, 
ha egy felnőtt rokon elhalálozik. Ez a 
tradíció abból a korból ered, amikor a 
magyar még nomád népként Ázsiából 
Európába vándorolt. Ekkor, ha valaki 
meghalt, az illető minden rokona és 
barátja, sőt, gyakran még az ellensé-
gei is ünnepet tartottak. Nem egyszer 
megtörtént, hogy ezek a halotti torok 
olyan sokba kerültek, hogy a teljes 
örökséget felemésztették.

István és én biztosak voltunk ab-
ban, hogy nem látnának minket szí-
vesen a halotti toron. Suttogva meg-
beszéltük, hogyan fogunk kereket 
oldani abban a minutumban, hogy a 
koporsó teteje felnyílik. Addig azon-
ban, míg a lezárt koporsóban zötyög-
tünk a szekéren, nem volt mit tenni.

A koporsó belseje hosszú, fehér 
papírral volt kibélelve, hogy a belse-
jét óvja a sérülésektől. Megegyeztünk, 
hogy amikor felemelkedik a koporsó 
teteje, mi körbetekerjük magunkat a 
papírral, hogy úgy nézzünk ki, mint 
a szellemek. Kiugrunk, átvágjuk ma-
gunkat a tömegen, és amilyen gyor-
san csak lehet, eliszkolunk.

Telt-múlt az idő, a szekér döcögött 
tovább, az aggodalmunk pedig egyre 
nőtt. Egymástól kérdezgettük: – Ho-
gyan viselkedik egy igazi szellem? 

Meg tudjuk csinálni? Ha az emberek 
nem ijednek meg, vajon akkor is sike-
rül elmenekülnünk?

Nagy sokára meghallottuk, hogy 
egy rakás kutya ugat, és üdvözlés-
képpen a szekér körül szaladgál. Ez 
újabb veszélyt jelentett. Idáig abban 
reménykedtünk, hogy ha megérke-
zünk, a parasztemberek felnyitják a 
koporsót, de most, hogy meghallot-
tuk a kutyaugatást, úgy gondoltuk, 
talán jobb nekünk idebent.

Finta kiállítás
Finta Sándor kalandos életútját 

mutatja be a túrkevei kiállítás. A ki-
állításon Finta Sándor szobrász munkái 
mellett fotókat és dokumentumokat is 
láthatnak az érdeklődők.

A száznegyven esztendeje született 
Finta Sándor életútját bemutató kiállí-
tás látható a vadász Pál Kiállítóterem-
ben.  Szeretettel várják a látogatókat a 
Finta Múzeum dolgozói!
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Ismeretterjesztés összefogással
A Túrkevei Kulturális Egyesület 2021. évi munkájáról

   DR. ÖRSI JULIANNA - TáRSAdAlomKuTATÓ

A három évtizede működő, bíróságilag közhasznú 
szervezetként bejegyzett Túrkevei Kulturális Egyesület 
sikeresen megvalósított projektjeinek „se szeri, se száma”. 
Kezdeményezte a redempciós projektet, a redempciós 
történelmi emléknap (május 4.) megünneplését Túrke-
vén, a Városnap (szeptember 10.) megünneplését, A 
’90-es években szervezte az Elszármazottak találkozóját, 
a Nagykun bál megrendezését, hogy csak néhány jelen-
tősebb eseményt említsek, amelyek rendszeressé váltak. 
Könyvkiadói tevékenysége országszerte ismert. Az 1990-
es évek óta közel félszáz könyvet jeletetett meg önálló-
an vagy partnerségben. Az egyesület partnerszervezetei 
közül legerősebb a kapcsolata a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tudományos Egyesülettel, a legújabb a Vajdasá-
gi Magyar Helytörténeti Társasággal. Tartott számtalan 
könyvbemutatót a városban, a megyében, Budapesten, 
Debrecenben stb. így is növelve a város hírnevét, rámu-
tatva a civil szervezetek jelentőségére.  

A Covid-járvány egyesületünk munkáját is nagyban 
akadályozta mind 2020-ban, mind 2021-ben. A múlt év-
ben vállalt programjaink közül két rendezvényünket is 
2021 nyarán valósítottunk meg. A Trianon emlékezetére 
készíttetett emlékmű felavatására a 2021. március 15-ei 
ünnepség keretében került sor. Ehhez kapcsolatuk az 
„Együtt emlékezni, közösen tenni határon innen és túl” 
– konferencia megrendezését a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tudományos Egyesülettel közösen. A rendezvé-
nyen helybeli és megyei résztvevők is voltak. A konferen-
ciát köszöntötte F. Kovács Sándor országgyűlési képvise-
lő. 

Egyesületünk ez év június–július hónapban több al-
kalommal tartott kézügyességi foglalkozást, melyen a 
két általános iskolából szép számban vettek részt. A köz-
ponti téma a Magyar Nemzeti Értékek között szereplő 
Kunhímzés és a kunkapu, valamint a család népszerűsí-
tése volt. A foglalkozások vezetői népi iparművész, tűz-
zomáckészítő, tanítónő és egy végzős gimnazista volt. A 
gyerekeknek nemcsak hasznos szünidei program volt a 
részvétel, de ismeretekkel gazdagodtak és kreativitásuk 
kibontakoztatása is örömet jelentett. A térségünkben élő 
több alkotó — akiknek alkotásai a Kunikumban egész 
évben látható volt – is jelentkezett a jövőben megvaló-
sítható további programjainkra. A család intézményének 
népszerűsítése volt a célunk, amikor az óvodásokat és az 
általános iskolásokat arra kértük, hogy készítsenek raj-
zot a családjukról, a házukról és a kertjükről. Mindkét 
programot szívesen fogadták az intézmények vezetői és 
örömmel próbálták ki tehetségüket a gyerekek.

Ezen a nyáron még egy rendezvényünk volt. A tavasz-
szal meghirdetett „Az én történetem, a mi életutunk” 
című pályázatra 15 pályázat érkezett be, amely ered-

ményhirdetésére egy találkozót rendeztünk Túrkevén. A 
pályázók között 3 túrkevei, 2 kunszentmártoni, 1-1 karca-
gi, kisújszállási, kunhegyesi, mesterszállási szolnoki, ecsédi, 
budapesti, jászberényi, jászkiséri és kunszentmiklósi toll-
forgató, helytörténetkutató volt.  A Kunikumban számos 
sorsfordító történettel ismerkedhettek meg a résztvevők, 
akik könyvtára túrkevei és megyei kiadványokkal gazda-
godott ezúttal Egyesületünk és a JNSZ Megyei Egyesület, 
a Megyei Levéltár és a Damjanich Múzeum jóvoltából. 
Elsősorban az idősebb korosztály készítette az írásokat, 
de volt néhány fiatal hagyományőrző is közöttük. Az ak-
tív korosztályhoz tartozó pedagógusoknak ajánlom, hogy 
szervezzenek találkozót velük, kihasználva a szülőhelyhez, 
lakóhelyhez való kötődés aktivizáló szereplés példájaként. 
Bízom benne, hogy így is növelhető a fiatalok itthon ma-
radása Túrkevén. Ebben Egyesületünk partnerként részt 
vállal a jövőben is.

Még egy rendezvényünket említek. A civil szervezetek 
számára rendeztünk egy ismeretátadó rendezvényt a ci-
vilszervezeteknek meghirdetett pályázati lehetőségekről 
és a sikeres pályázatok titkairól. Sajnos a vártnál kevesebb 
egyesület, alapítvány képviseltette magát, pedig a külső 
segítség is jól jöhet szervezetüknek. Bízunk benne, hogy 
a járványhelyzet elmúltával erősödik az aktivitás ebben a 
szférában is. 

Még az idén karácsonyi könyvcsomagunkkal ajándé-
kozzuk meg a túrkevei iskolákat, civil szervezeteket a helyi 
ismeretek bővítésére. Kérjük a jelentkezésüket a kultura.
kevi@gmail.com vagy telefonon: +36 30 9383777-os szá-
mon, illetve: Deák Ferenc u. 4. szám alatt.

Végezetül minden túrkevei civil szervezet ez évi mun-
kájáról szívesen olvasunk a továbbiakban a Túrkeve újság 
hasábjain. Éljenek a lehetőséggel!

 

Dr. Kürti László professzor előadást tart Trianon  
hatásairól. Fotó: Forgács Éva

 

A „refis” gyerekek érdeklődéssel nézik Tyukodi László beveze-
tését a fafaragás rejtelmébe. Fotó: Ö.J.

 

A kunszentmártoni tanárnő életútjáról beszél Túrkevén. 
Fotó: Ö.J.

 

„Tűhegyi Julianna előadását tartja Túrkevén.   
Fotó: Ö.J.

 

Civil szervezetek képviselői a Civil napon. 
Fotó: Ö.J.

A budapesti székhelyű Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
1997-ben alakult, széles körű kulturális tevékenységet, ha-
gyomány őrzést, hagyomány teremtést tűzve zászlajára.

Megalapította a Magyar Kultúra Lovagja, majd az Egye-
temes Kultúra Lovagja elismeréseket, amelyeket 1999-2021 
között a kultúranapi gálán összesen 776 fő kapott meg. 2004. 
július 10-én Túrkevén alakult meg a Kultúra Lovagrendje, 
alkotmányának elfogadásával. A lovagrend tagjai legutóbb 
2019-ben, a megalakulás 15.  évfordulóján találkoztak váro-
sunkban. 2008. április 30-án a felvidéki Nagykövesden – az 
Európai Unió bővítésének évfordulóján – a Falvak Kultúrá-
jáért Alapítvány kezdeményezésére, öt ország civil szerveze-
teinek összefogásával jött létre az Európai kultúra napja ren-
dezvény. A program időpontja minden év szeptember 20-a, 
ahol bemutatjuk az egyenrangú kultúrák együttműködtet-
hetőség és egymás melletti fejleszthetőségét.

Alapítók: Bodrogköz Kultúrájáért Polgári Társulás (Fel-
vidék, Szlovákia Nagykövesd), Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány (Budapest), Danton Művészeti Egyesület (Szolnok), 

Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület (Nyíregyháza), 
Szlovén Fafaragók és Faszobrászok Szövetsége (Szlovénia 
Slivnica pri Mariboru), Tavirózsák Társaság (Felvidék, Szlo-
vákia Bodrogszerdahely), Túrkevéért Alapítvány (Túrkeve).

A felhíváshoz csatlakoztak: Határok-nélküli Kulturális 
Együttműködéséért Egyesület (Erdély, Románia Torda), Uk-
rán-Magyar Kulturális Együttműködési Társaság (Kárpátal-
ja, Ukrajna, Rahó).

Első alkalommal 2008. szeptember 20-án tartottuk az Euró-
pai kultúra napját a Szabolcs-Szatmár-Bareg megyei Aranyo-
sapátiban, a vásárosnaményi járásban. Itt található a Kultúra 
Lovagrendjének emlékparkja, ahol elhunyt lovagtársainknak 
emlékoszlopot állítunk az Európai kultúra napja program ré-
szeként. Eltávozott lovagtársaink emlékére megkondul a lélek-
harang nevük elhangzását követően. Családtagjaik szülőföld-
jükről hozott földet helyeznek el kopjafájuk mellett. 

A 2021. évi Európai Kultúra Napja programon 2006-2021 
között elhunyt vagy postumus elismert lovagtársaink közül 
201 fő kapott emlékoszlopot az aranyosapáti emlékparban.

EURÓPAI KULTÚRA NAPJA
   DR. SZABÓ ZOLTÁN
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A Túrkevéért Alapítvány jubileumi éve
   DR. SZABÓ ZOLTÁN  - KuRATÓRIumI ElNÖK

Civil szervezetünk történetében az 
idei, 2021-es, esztendő a 30-as szám 
jegyében központi szerepet játszik. Te-
kintsünk vissza a három évtized fonto-
sabb eseményeire!

A rendszerváltozást követő első ön-
kormányzati választás évében, 1990 
őszén vetődött fel annak lehetősége és 
szükségszerűsége, hogy pártoktól füg-
getlen, a városban élők érdekeiért dol-
gozó, tenni akaró civil szervezetet hoz-
zunk létre. Fél éveken keresztül történt 
a szervezés, az elképzelések széles körű 
megismertetése, majd 1991. május 25-
én az alapítók közgyűlése létre hozta a 
Túrkevéért Alapítványt 121 magánsze-
mély és 7 szervezet közös akaratából. 
Az alapító személyek közül már negy-
ven nincs közöttünk és négy szervezet 
megszűnt. Alapvető célként kulturális, 
zeneoktatási, környezetvédelmi felada-
tokat jelöltünk meg, továbbá a testvér-
városi kapcsolatok ápolását a partiumi 
Nagyszalontával.

1992/93-as tanévben volt az Egressy 
Béni iskola első tanéve, az oktatásnak 
helyet a Petőfi Sándor Általános Iskola 
adott, majd az 1992. októberi testület 
ülés ingyenes használatba adta, a ko-
rábban postaként működő Széchenyi 
utca 9. szám alatti ingatlant, zeneisko-
lai használatra. Az átalakítási-felújítási 
munkák eredményeként 1993. szep-
tember 17-én felavattuk az Egressy 
Béni Zeneiskola otthonát. Kocsis Zol-
tán zongoraművész, karmester, zene-
szerző adta át a túrkevei zeneszerető 
közösségnek az intézményt, s nyitotta 
meg a második tanévet. A 2021/22-es 
tanévünk immár a 30. sorrendben.

A zeneiskola anyaintézményének 
alapítását követően tagintézményt hoz-
tunk létre 1994-ben Kengyelen, 1997-
ben Kuncsorbán, 1998-ban Örmé-
nyesen, 1999-ben Kétpón és 2001-ben 
Ecsegfalván. Átszervezések és iskola 
megszűnés miatt jelenleg a kengyeli 
és kétpói tagintézményünk továbbra 
is működik. A zeneiskola igazgatója az 
első évben Nagy Tibor volt, aki a kórus 

vezetője is volt az 1994-ben a Túrke-
véért Alapítvány által életre hívott Eg-
ressy Kórusnak. A kórus később önálló 
működési formára váltott és jelenleg is 
működik Chorda Kórus néven.

Pujov Jenő 1995-2018 között volt in-
tézményünk igazgatója, aki feleségével, 
Halusz Katalinnal együtt szakmailag 
felépítette az Egressy Béni Zeneisko-
lát, az itt tanító pedagógusok hatékony 
munkájával. Pujov Jenő nyugalomba 
vonulását követően három évig Varga 
Ákos, majd az idei tanévkezdéstől Né-
meth Ákos vezeti iskolánkat.

Emlékezetes karácsonyi koncertek 
zajlottak zeneiskolánkban, köszöntöt-
tük az időseket a szociális otthonban, 
de felléptek növendékeink városi ren-
dezvényeken is. A 90-es években, több 
mint tíz éven keresztül – a műsor meg-
szűnéséig - minden év áprilisában Eg-
ressy Béni születésnapjára emlékezve, a 
Magyar Rádió Ki nyer ma? zenei mű-
sora jelentkezett Túrkevéről. A rádiós 
műsor az Egressy Béni zenei vetélkedő 
része volt, amelyek tagintézményeink 
és más iskolák növendékei vettek részt. 
A 90-es évek elejétől aktív kapcsolatot 
alakítottunk ki a Vakok és gyengén lá-
tók helyi és megyei szervezetével és 
az általuk működtetett Milton Együt-

tessel. Az irodalmat és a zenét kedvelő 
látássérültek mintegy tíz fős csoportja 
és kísérőik, minden év áprilisában egy 
napot vendégeink voltak Túrkevén, a 
Költészet Napját és József Attila szüle-
tésnapját együtt ünnepeltük a zeneisko-
lában. A több mint tíz esztendeig tartó 
programra a közel múltban – akik még 
köztünk voltak e földi világban - emlé-
keztünk, boldogan …

A helyi cukorbetegek csoportjának 
is támogatói, működésüknek segítői 
voltunk sok éven keresztül, az önálló 
csoport megszűnéséig. Nagyszalontá-
hoz fűződő kapcsolatunk részei voltak, 
közel 20 éven keresztül, a karácsonyi 
koncertek, amelyek előbb a Magyar 
Házban, majd a református templom-
ban zajlottak nagy sikerrel. 1990-ben 
emléktáblával jelöltük meg Sinka Ist-
ván és Zilahy Lajos szalontai szülőházát 
Finta Sándor szobrászművész alkotá-
sával. 1992-ben adtuk ki Gábor Ferenc 
szalontai költő verses kötetét Vád és kö-
nyörgés címmel, majd Dánielisz Endre 
tanár, helytörténész édesapjának I. vi-
lágháborús naplóját Galíciától a Garda- 
tóig címmel. Arany János születésének 
175. évfordulóján három napos emlé-
kezés sorozatot szerveztünk Túrkevén 
1992 márciusában. 1993-ban adtuk ki 

a túrkevei költő, Takács Mihály verses 
kötetét Az én hatosom címmel, majd 
ennek bővített kiadását 2021-ben, szü-
letésének 75., halálának 15. évforduló-
jára emlékezve, Füleki Gábor illusztrá-
cióival.

A Túrkevéért Alapítvány történetét 
először 1996-ban jelentettük meg 5 

év a városért, Túrkevéért, majd 2001-
ben Újabb 5 év a városért, Túrkevéért, 
2016-ban 25 év a városért Túrkevéért 
címmel. Három köztéri szobrot aján-
dékoztunk Nagyszalontának: Sinka 
István költő, Talamasz Lajos alkotása 
1997, Zilahy Lajos író, Kádár József 
szolnoki művész alkotása 1999 és Gá-
bor Ferenc költő Fehérváry Tamás, bu-
dapesti művész alkotása 2014.

1997-ben neveztük el a busz pálya-
udvar melletti közterületet Sinka Ist-
vánról, születésének 100. évfordulóján 
Túrkevén, s elhelyeztük a költő bronz 
portréját ugyanitt, Talamasz Lajos al-
kotását. A túrkevei gyerekek nagy si-
kerrel vettek részt sok éven keresztül 
az Arany János nevét viselő vers és 
prózamondó versenyeken Szalontán, 
ugyanakkor Túrkevén is emlékeztünk 
Arany Jánosra. Túrkevén kulturális 
programokat szerveztünk a Magyar 
Kultúra Napja és Költészet Napja, tan-
évnyitók, évfordulók alkalmából, ame-
lyeken többek között felléptek Csavlek 
Etelka és Csavlek András operaéneke-
sek, Béres Ferenc, Pécsi Ildikó, Illényi 
Katica,  Mága Zoltán, Baranyi Ferenc 
és barátai,  Sellei Zoltán, Fehér Ildikó, 
Mezőhegyesi Fúvószenekar, családi 
koncertet adott az ungvári illetékes-
ségű Pálffy Magdolna hegedűművész, 
leánya Zádor Izabella zongoraművész, 

unokája Merlics Borisz hegedűművész, 
továbbá művész tanáraink.

Több képzőművészeti kiállítást is 
szerveztünk a három évtized során: a 
kárpátaljai, rahói Darabán János fes-
tőművész, a budapesti Rosengard Béla 
és Kibédi Ervin színművész jelmeze-
it, a balassagyarmati Réti Zoltán fes-
tőművész, a szalontai Domján Sándor 
alkotásait láthatta a túrkevei közönség. 
1994-től szerveztünk emlékezést az I. 
világháborús emlékműnél a trianoni 
békediktátum évfordulóján, amelyen 
a Szolnoki Helyőrségi Fúvószenekar 
térzenét és koncertet adott. A Túrke-
véért Alapítvány 1994-ben hozta létre 
a Kút-skanzent, az Európa Nap kere-
tében, amelyen jelen volt a budapesti 
spanyol nagykövet, neveztük el e köz-
területet Nagyszalonta parknak.

1997-2000 között városunk teme-
tőben lélekharangokat állítottunk és 
létrehoztuk a temetői kőtárakat. Ha-
lottak napi emlékezéseket szerveztük 
a történelmi egyházak képviselőivel. 
Civil szervezetünk kezdeményezésére 
az Önkormányzattal közösen, 1998-
ban hoztuk létre a ’48-as Emlékparkot, 
méltó emléket állítva az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc hősei-
nek és áldozatainak. Ezt követő évek-
ben emlékezhettünk e parkban az ara-
di vértanúkra.

AZ Alföldkutatásért Alapítvány-
nyal közösen idén már a Balogh Já-
nos XVII. Nagykunsági-Nagy-Sárréti 
Tájökológiai Konferenciát tartottuk 
városunkban. Környezetvédelmi ve-
télkedőt, rajzpályázatot is szervezünk 
minden évben, a konferencia része-
ként. A programon általános és kö-
zépiskolás diákok is előadóként van-
nak jelen. Megalapítottuk a Balogh 
János-díjat, amelyet évente adunk át 
az arra méltóknak. Díjazott lett töb-
bek között a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Czeglédi Erzsébet tanár, Nejzs-
mák Emma könyvtáros, pedagógus, a 
rahói magyarok szíve-lelke, a Magyar 
Kultúra Lovagja, Joszif Bozsuk, Nagy-
bocskó polgármestere, Nick Ferenc a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány kura-
tóriumi elnöke, Pacsai Norbert abád-
szalóki tanár, Kovács Ferenc vízügyi 
mérnök, Illéssy Ádám kunkapitány.

2004.ben alakult meg Túrkevén a 
Kultúra Lovagrendje, itt fogadtuk el 
annak alkotmányát. Túrkevén 2014-
ben és 2019-ben közel száz lovagtár-

sammal több napos program keretében 
értékeltük a korábbi évek munkáját, 
határoztunk a következő évek feladata-
iról. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány-
tól 2001-ben kaptam a Magyar Kultúra 
Lovagja címet, 2011-ben az Egyetemes 
Kultúra Lovagja elismerést, s a 100 éves 
korában elhunyt Búza Barna szobrász-
művésztől örököltem az 1. számú alapí-
tó lovag címet.

Az utóbbi években március 14-én 
este fáklyás felvonuláson emlékeztünk 
a ’48-as szabadságharcra, amelyen 
óvodások, általános és középiskolások, 
felnőtt korosztály tagja vettek részt, 
együtt koszorúztuk meg a Túrkevén 
található 11 emlékhelyet.

Az elmúlt évek során kaptam meg 
partiumi Nagyszalonta, kárpátaljai 
Rahó, a lengyelországi Beszkidek és 
térsége tiszteletbeli polgára címet. 
2008. április 30-án a felvidéki Nagykö-
vesden a Túrkevéért Alapítvány egyi-
ke volt annak a hét civil szervezetnek, 
amelyek együttműködési megállapo-
dást írtak alá az európai kultúra napja 
hagyományteremtő megrendezésére, 
minden év szeptember 20-án. A kezde-
ményezéshez csatlakozott további két 
civil szervezet, amelyek összesen hat 
közép-európai országban működnek. 
Idén október 23-án vehettem át Túrke-
ve Város polgármesterének elismerését.

A zeneiskola épületének tulajdo-
nosa, az Önkormányzat támogatja az 
iskola működését, vállalva a közüze-
mi számlák kifizetését, ugyanakkor az 
elmúlt négy évben 14 ablak cseréjét 
2.848.000 forint értékben biztosította. 
Az épület bölcsőde felüli része veszé-
lyesen süllyedt, ennek megszüntetése 
5.580.000 forintba került. A bérek és 
járulékok fedezetét az állam által bizto-
sított köznevelési támogatás biztosítja.

2021-ben a Magyar Kultúra napja 
budapesti gálán, a Stefánia Palotában 
díszvendég volt, több száz fős közön-
ség előtt Túrkeve Város és a Túrke-
véért Alapítvány. Ez év februárjában 
kapta meg a Túrkevéért Alapítvány 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ci-
vil-díjat, 30 éves értékteremtő tevé-
kenységének elismeréseként.

A jövő tervei: Folytatni a az elmúlt 
évtizedekben végzett széleskörű ér-
tékmegőrző, értékteremtő munkát, a 
zeneiskola működtetésével aktív ré-
szese lenni a város oktatási, kulturális 
életének.

„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbbekért”            

kultÚrakultÚra
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  TÖRÖK MÁRTON

Az év végén minden felbolydul. 
Ilyenkor szabad kivételt tenni az 
év közben jól megszokott és bevált 
környezetvédelmi és fenntartható-
sági tettekből is. Sütni kell, lehető-
leg annyit, hogy már a harmadik 
szomszéd is zárja a kaput, 
ha meglát minket egy tál-
ca zserbóval, és a kutya is 
inkább beforduljon elő-
lünk az óljába. Vásárol-
ni kell, hiszen legalább 
két napig nem lesz 
bolt, mi lesz velünk, 
ha épp nem lesz 
elég a kókusz-
reszelék, vagy 
pont elfogy 
a kávékrém-
por. (Esetleg 
a vécépapír?!) 
Világvége. Aján-
dékozni kell, 
mintha ezzel kompen-
zálni tudnánk az év közben 
elmaradt beszélgetéseket, láto-
gatásokat, és mintha ezzel igazán 
ki tudnánk fejezni szeretetünket. 
Felpörgünk tehát.

Aki igazán magasra szeretné 
emelni a tétet, az még a környezet-
tudatosságra is igyekszik figyelni 
ilyenkor. Ezzel éreztetve a többi 
törekvővel, hogy erőfeszítésük mit 
sem ér, hiszen lehetne még job-

ban! Mindig lehet még jobban, 
lássuk hát, három fiktív alanyunk 
hogyan oldja meg a kihívást.

Aki biztosrA megy
Aki tökéletes ünnepeket szeret-

ne szeretteinek varázsolni, 
semmit nem bíz a vélet-

lenre. Jól bevált, kipró-
bált receptek és forga-

tókönyv szerint halad 
végig a készülődés 

lépcsőzetén. Először 
a mézes, annak pu-

hulni kell, utána 
a linzer, majd 

a bejgli, hop-
pá, valami sós 
is kellene… 
Ilyenkor – 
kivételesen 
persze – két 

szelektív kuka 
sem lenne elég a kelet-

kezett csomagoláshulla-
déknak. Extrém esetben 

megpróbálkoznak egy földlabdás 
fenyőfával, de miközben a gyö-
nyörűen kitakarított lakásba cipeli 
be a tonnás súlyú cserepet, benne 
a fával, kétszer is meggondolja, jö-
vőre is belevág-e. Úgysem marad 
meg, hiába ülteti ki. A karácsony-
fadíszek azért fenntarthatóak, van 
köztük szalmából készült is (most 

vette, újonnan), és a tavalyiakat is 
újrahasználja. A mákos bejglibe 
azért biocitrommal ízesíti a tölte-
léket. Mégiscsak zöldek vagyunk, 
ugye.
A fontolvA hAlAdó

Az igazán kemény ökoanyuk 
vagy bicajos-hátizsákos srácok ka-
rácsonykor sem hazudtolják meg 
önmagukat. Igaz, be-becsúszik a 
karácsonyi menübe egy avoká-
dókrém, de kókuszzsírban sütik a 
rántott húst, és a karácsonyi nagy-
bevásárlásra is előtúrják a fiókok-
ból az összes vászonszatyrot (tízet, 
hogy biztosan elég legyen). Bár 
alapjában véve kevés húst fogyasz-
tanak, most mégiscsak ünnep van, 
roskad az asztal a hústól, ez most 
megbocsátható. Az ajándékokat 
egy helyről rendelik az internetről, 
hogy egy futárkörrel terhelje csu-
pán a környezetet. Nem az ő hibá-
juk, a nyolc ajándékot végül úgy-
is elkerülhetetlenül nyolc külön 
körben szállítja ki a webáruház… 
A végén azért mégis feje tetején 
áll a konyha, százféle sütemény 
(szilveszterig esszük, a zserbó meg 
lefagyasztható!), hal az asztalon 
(valamelyik távoli óceánból, mert 
csak ilyet lehetett kapni a boltban), 
az ajándékok telitalálatok. Hogy 
jövőre ezt hogy lehet überelni, az 
nem a mai nap gondja. A csoma-

golás papírból van, az újrahasz-
nosítható – vagy szemérmetlenül 
újrahasználják a díszszatyrot, amit 
még tavaly vagy tavalyelőtt ők 
maguk kaptak valakitől. (Ügyelve, 
hogy nehogy annak adják vissza, 
akitől kapták.) Mégiscsak zöldek 
vagyunk, ugye.
A kemény(fenyő)mAg

Aki a szíve mélyéből elkötele-
zett környezetvédő, azt nem hat-
ja meg a fogyasztás nagy ünnepe 
sem. Halott fenyőt nem visz a la-
kásba, a földlabdásat sem kínozza. 

Elhoz egy egyébként is eldobott 
fenyőágat a vásárról, és vázába 
rakva, azt díszíti fel, de csak az illat 
miatt. Dísz csak és kizárólag ezeré-
ves, féltve őrzött, esetleg nagyfokú 
kreativitással otthoni, kézzel készí-
tett lehet. Az ünnepi menü szerény, 
és szigorúan az otthona 20 km-es 
körzetéből származó alapanyagok-
ból készülhet, a mákos bejglibe az 
az évi, saját kertbe, hólére vetett 
mák kerülhet csak. Neki nem kell 
díszes égősor a házra, bent sincs 
díszvilágítás, a meghitt hangula-

tot pár gyertya meggyújtásával 
éri el. Ajándék? Semmi: ahogyan 
a legzöldebb energia az, amit meg 
sem termelünk, ugyanígy a leg-
zöldebb ajándék az, amit le sem 
kellett gyártani. Vagy ha mégis: 
akkor kézzel készült, személyre 
szóló, kizárólag természetes anya-
gokból, csomagolásmentes. Annyi 
mindenre oda kell figyelni, hogy a 
stressz-szintjük vetekszik a másik 
két csapatéval. Hát pihenni ki fog?

Kellemes ünnepeket és kiadós 
pihenéseket kívánunk!

A zöldebb környezetért „dolgoztak” a túrkeveiek 
november közepén. Példaértékű összefogással közel 
félszáz facsemetét ültettek el a folyamatosan szépülő 
városrészben, a Ligetben.

Ebben az évben már volt egy nagyszabású ak-
ció Túrkevén, melynek keretében lelkes kisiskolás 
gyerekek és felnőtt önkéntesek ültettek el harminc 
darab fát a Kinizsi és a Kenyérmezei utcában. Már 
akkor megfogalmazódott, hogy a környezetszépítő 
tevékenységet folytatni szeretnék a kunsági város-
ban. Most ez megvalósulhatott, köszönhetően an-
nak, hogy a Túrkevei Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnyert egy, a Tesco-üzletlánc által kiírt pályázatot. 
Az „Ön választ, mi segítünk” 
közösségi program segítségé-
vel szombaton negyvenöt fát 
ültettek el önkéntesek.

– Kőrisfák, kínai díszkör-
ték és japánakácok kerültek a 
földbe. Öröm volt számunkra, 
hogy nagyon sok érdeklődő 
volt, és még örömtelibb, hogy 
összefogással valósult meg ez 
a környezetszépítő akció – 
hangsúlyozta Hegyi Csaba. A 
Túrkevei Városvédő- és Szépí-
tő Egyesület kiemelte, hogy a 
támogatáson túl nagyon sok 
segítség érkezett.

– A Városgondnokság Kft. 
munkatársai előre kiásták a fák 
helyét. Volt magánvállalkozó, 
aki szintén munkagéppel érke-

zett segíteni, akadt, aki a fák trágyázásához hozott 
alapanyagot és persze köszönetet mondunk annak a 
sok magánszemélynek, önkéntesnek, akik kerti szer-
számokkal érkeztek az eseményre, és a tűzoltóknak, 
aki a locsolásból vették ki a részüket. Minden dolgos 
kéznek jutott tennivaló, reméljük, hogy a munkájuk 
gyümölcse sokáig ékesíti majd a folyamatosan fejlő-
dő Ligetet. Az akció célja, hogy a közösségi terület 
valóban ligetessé váljon – emelte ki Hegyi Csaba.

A környezetszépítő akció nemcsak hasznos volt, 
hanem jó hangulatban is telt. Beszélgetésekkel szí-
nesítették a munkát, a faültetőket az egyesület tagjai 
forró teával kínálták.

   RIMÓCZI ÁGNES 

Közösen ültették a fákat, 
a tűzoltók is besegítettek

FEnnTARTHATÓ ÜnnEPvÁRÁS HÁRom vERZiÓBAn
TiSZTASÁgmÁniA mÁSkÉPP

Közeleg az év vége, vele együtt a karácsony és 
a szilveszter. Hamarosan itt az év végi kötele-
ző szabadság, a szerencsésebbeknek még téli 
szünet néven. Mindenekelőtt jön a Télapó, vele 
együtt a csizmasikálás, és a csokimikulás-gyűj-
temény is elkezd gyarapodni az ablakokban. 
Jól bejáratott mókuskerék ez már: a gyerekek 
számára az év csúcspontja, a felnőttek számára 
inkább a stressz, a tökéletességre törekvés és az 

időhiány együttes manifesztuma. Lehetne ezt 
vajon másképp? Lecsendesedve, számot vet-
ve, értékelve az évet? Biztosan, de mégsem így 
szokás. Az idei év utolsó Zöld rovatában kivé-
telesen könnyedebbre, (ön)ironikusra vesszük 
a figurát. (Ha bárki más is magára ismerne, üd-
vözöljük a klubban!) Nehéz év áll mögöttünk, 
ne sajnáljuk magunktól a vidámságot.

zÖld rovatzÖld rovat
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túrKeve
   FALUVÉGI  PÉTER  -  SPoRTBÍRÓ

Visszatekinteni ilyen távoli időkre nem könnyű fela-
dat. Számtalan emlék tolul fel az emberben, sok közülük 
már idejétmúlt, a változó idő megkeverte a kártyákat, 
viszont nagyszerű alkalom a számvetésre. Én inkább a 
személyes érzéseimre, emlékeimre hagyatkozom.

Elsősorban sportbíróként voltam jelen számtalan 
eseményen. Az első igazolványom 1977-es, tehát nyu-
godtan mondhatom, hogy ifjú bírói tanuló-éveimet a 
túrkevei pályán töltöttem, itt csiszolódott a tudás, ami-
re ma is támaszkodhatok. Rajterként, időmérőként, ké-
sőbb sportvezetőként edződtem többek között és jelen-
tős részben a túrkevei pályán. Érthető, ha nosztalgikus, 
szép élményeim vannak az elmúlt 40 évről.

Az akkori magyar autósport egyik legsikeresebb ága 
volt az autocross. Ebben persze jelentős szerepet ját-
szott, hogy ez a versenyág az otthoni autóépítésről szólt 
és nem feltétlenül az érthetetlen magasságokban hú-
zódó hatalmas pénzügyi lehetőségekről. Távolról sem 
amatőr barkácsolásból állt egy-egy autó megalkotása. 
Ha számba vesszük, hogy Renault, Audi, VW, motorok 
köré épültek igen komoly tudást ötvöző vázak. Érthető, 
hogy ehhez a színvonalhoz megfelelő pálya is kellett. 
Nem véletlen, hogy a lelkes szervezők mindent meg-
tettek a kiváló versenyszervezés érdekében. Úgy tűnt, 
hogy kivétel nélkül mindenki a szokásos odaadáson 
túl, kimagasló lelkesedéssel dolgozott a versenyekért. 
Emlékszem az AFIT nagytermére, ahol sokszor ven-
dégül láttak bennünket. Nem véletlen, hogy a túrkevei 
verseny volt a szinte legjobban ellátott versenyhelyszín. 
Volt itt daru, pályakarbantartó gép és locsoló. Aki csak 
élt és mozgott, jelen volt és dolgozott reggeltől estig. 
Emlékeimben a verseny a Túrkevei Városi Sportegye-
sülettel, a TVSE-vel kapcsolódik össze. Elképesztő volt, 
ahogy az autósportot szerető szervezők szinte a semmi-
ből Közép-Európa egyik legismertebb pályáját össze-
hozták. Már nem tudom megmondani melyik évben, 
de amikor a hatalmas eső miatt tavak keletkeztek a pá-
lyán, nem volt kérdéses, hogy lesz szivattyú, markoló-
gép, dózer… és lett verseny is.

A város más intézményei is mindent megtettek azért, 
hogy az idelátogatók jól érezzék magukat. A kollégium 
szobáit rendelkezésünkre bocsájtották, később a fürdő-
ben is felejthetetlen élményeket szereztünk. Képzeljék, 
a versenynapok végén szinte mindenki a medencéknél 
találkozott, ahol jó hangulatban és némi Unicum mel-
lett immár lenyugodva tudtunk beszélgetni, kielemezni 
a pályán történteket, levonni a tanulságokat. Azt kell 

   BÁRTFAY LÁSZLÓ  -  SPoRTBÍRÓ

Az autocross szakosztály meg-
alakulása után szakosztály vezetői 
tisztséget vállaltam el.

Néhányan kimentünk a tégla-
gyári agyagbánya gödréhez, fel-
mérni a területet egy versenypálya 
kiépítéséhez. A nádasból – gyé-
kényesből vadkacsák szálltak föl 
és róka szaladt át az úton. A város 
szakembereinek segítségével és 
nagyteljesítményű munkagépekkel 
kialakítottunk egy szép és biztonsá-
gos versenypályát. Megépítettük az 
első Wartburg versenyautót, amely-
lyel Ratkai Sándor versenyzett. Or-
szágos bajnoki futamok, Szomszéd 
Kupa és Nemzetközi versenyek 
megrendezését, lebonyolítását vé-

geztük el. Olyan 
szép volt a ver-
senyautónk, hogy 
amikor külföldön jártunk, 
az emberek sorban álltak azért, 
hogy megnézhessék a vas szöcskét. 
Kicsit büszkék voltunk a csapa-
tunkra!

A szervező munka sikeres volt, 
versenyinket több ezren látogatták 
meg. A városunkba érkező ven-
dégek visszajárók lettek. A finom 
bogrács étkek, a túrkevei gyógy-
fürdő vendégszeretete rendszere-
sen visszacsalogatta az ideérkező 
vendégeket. 

A verseny szervezésében sok 
önkéntes munkavállalás történt. 

A város üzemei: AFIT, TSZ, 
Önkormányzat, Szakközép-
iskola, kisebb vállalkozások, 
magánszemélyek, gyógyfürdő se-
gítettek. Ezúton is köszönjük ér-
tékes munkájukat, támogatásukat. 
A városunk vendégszeretete, hír-
neve a határon kívülre is eljutott. 
A jelenlegi versenyzőknek, csapa-
toknak további munkájukhoz ki-
tartást, erős és egészséget kívánok! 
Jó lenne látni és hallani ahogyan a 
városunk utcáin felvonulnának a 
versenyautók!

mondjam, nagyon mulatságosak, de rendkívül hasz-
nosak is voltak ezek a baráti társalgások. Nem véletlen, 
hogy több sportbíró társunk a versenyidényt követően, 
baráti társasággal is idelátogatott egy-egy párnapos pi-
henésre. Ismertük a helyet, szívesen láttak bennünket 
– mi kell ennél több.

Az sem volt véletlen, hogy jó néhány magyar bajnoki 
futam után előbb a „Jószomszédok Kupa” nemzetközi 
verseny következett, majd az akkori nevén BBK, azaz 
a Béke-Barátság Kupát követő CEZ, a Közép-európai 
Zónaversenyek megrendezését is elnyerte a pálya, mert 
a hazai és főleg a külföldi versenyzők, tisztségviselők 
igen elégedettek voltak a versenyek szervezettségével. 
Sőt, a hazai autósport történetében először autocross 
és tereprally futam is volt egyazon hétvégén, a pályán. 
Nem is emlékszem, hogy valaha lett volna még egy ha-
sonló. Ez is sikerült, bár meg kell mondjam, hihetetlen 
erőfeszítést jelentett az autocross futamrendszerű lebo-
nyolítást összeegyeztetni a terepjáró autók időben szét-
húzódó versenyeivel. Viszont a nézők jól szórakoztak és 
ez volt a lényeg!

Ha már a nézőknél tartunk. Mindig is a Kevi-Kupák 
voltak azok, amire mindenki fente a fogát, hogy eljön, hi-
szen itt volt a legtöbb néző, szinte körös-körül a pályán. 
Nem mindennapi élmény ekkora érdeklődésszám mel-
lett futamot, vagy versenyt nyerni, akár dobogóra állni.

Visszatérve a magas rangú nemzetközi versenyek-
re: előbb 6, majd később már 12 ország képviselőinek, 
versenyzőinek nyújtott otthont a pálya és a város. Nem 

nagyon hiszem, hogy lett volna még egy ilyen depo, 
ahol az est leszálltával nemhogy elkülönültek volna 
a különböző országok csapatai, hanem éppen, hogy 
együtt, egymást vendégül látva cseréltek tapasztalato-
kat. Mindezek mellett beszélgettek, s barátkoztak is. Ez 
egy újabb szép emlék, amiért köszönet jár a mindenko-
ri rendezőknek.

Közhelyszámba megy, hogy mekkorát változott a vi-
lág 40 év alatt, de azt kell mondjam, a lelkesedés és a jó 
szervezés mindvégig változatlan maradt. Sőt, a változó 
biztonsági követelményeket is megértéssel és odaadás-
sal követték mindig a rendezők. Bizony, ma már nem 
elég néhány földsánc, teherautó-gumi és a földre a rajt-
vonalhoz húzott fehér csík, de személyes tapasztalatom, 
hogy a mindenkori rendezők pontosan értik a verseny-
zés biztonságának jelentőségét és kemény munkával, 
valamint a pénzügyi lehetőségek határait feszegetve 
tudtak és tudnak újítani. Ezért köszönet a hagyomá-
nyok teremtőinek és azok továbbvivőinek is.

Egy vallomással tartozom: én mindig bizonytalan 
voltam Túrkevére jövet, de magában a városban is el-
tévedtem párszor. A sok párhuzamos utca teljesen ösz-
szezavart, de amikor megláttam a táblát – „Kétpó földút 
2 km”, akkor már tudtam, hogy jó irányba tartok. Vagy 
ha a Kabai út melletti tavat megtaláltam, már nem volt 
kétségem: itt a kollégium, nemsokára jön az autójavító, 
- és már otthon is éreztem magam. Az iskola gimná-
zium lett, az autójavító is más cég ma már, viszont az 

útvonal a régi, csak oda kell találni.

40
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Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy Túrkeve a birkózó sport egyik 
bölcsője. Számos sikeres versenyző 
kezdte pályafutását kisvárosunk 
szakosztályának berkeiben, így 
mindig nagy öröm hírt adni egy-
egy túrkevei származású – bár már 

más csapat színeiben versenyző - 
sportoló sikereiről. Ez alkalommal 
Gaál Henrietta Junior Magyar Baj-
noki címét szeretnénk megosztani 
önökkel.

November 13-án az oroshá-
zi Eötvös Sportcsarnok három 
szőnyege adott otthont az idei ju-
nior szabadfogású férfi és női or-
szágos bajnokságának. A hölgyek 
versenyében a kiosztott tíz aranyé-
remből kettőt-kettőt a Kecskemét 
és a Kőbánya csapata nyert meg, 
míg egy-egy bajnoka lett a Vasas-
nak, a Csepelnek, a Tökölnek, a 
Honvédnak, az Orosházának és a 
Dunaharasztinak is.

A 2021. évi junior női bajnok 50 
kg-os súlycsoportban Gaál Henriet-
ta a Vasas SC sportolója! 

Szívből gratulálunk a gyönyörű 
eredményhez, s további sok sikert 
kívánunk Heninek!

jUNIOR MAGYAR BAjNOK: GAÁL HENRIETTA

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

 VETERÁN VILÁGBAJNOK BIRKÓZÓ: LAKATOS GYŐZŐ

Október 19-én vette kezdetét a 2021. évi veterán-világbajnokság Gö-
rögországban, melyen Magyarország igencsak szép létszámmal képvi-
seltette magát. A sportág túrkevei rajongói is nagy figyelemmel kísérték 
a mérkőzések alakulását, hiszen a kevi származású Lakatos Győző is 
versenybe szállt.

A nap fénypontja Lakatos Győző birkózása volt a magyarok számá-
ra. A rutinos diósgyőri tréner ezúttal is remek mérkőzéseket birkózott 
a veterán-világbajnokságon, végül három amerikai és egy orosz legyő-
zésével világbajnoki címet szerzett Magyarországnak.

Lakatos Győző kezdésként nagyot küzdött az amerikai ellen selej-
tezőben, 6-6-nál végül 39 másodperccel a vége előtt sikerült kétvállra 
fektetnie tengerentúli riválisát. A negyeddöntőben szinte másodpercre 
pontosan ugyanebben a pillanatban tusolta be az oroszt is, majd két 
pontozásos győzelem után megérdemelten állhatott fel a dobogó leg-
magasabb fokára.

A 88 kg-os súlycsoportban, szabadfogásban indult túrkevei szár-
mazású versenyző dicsőséget szerzett Magyarországnak, s Túrkevének 
egyaránt. Büszkék vagyunk és szívből gratulálunk sikeréhez!

sporthírek
Ezen korosztályaink az U7, U9, U11 és az U13. A há-

rom legkisebb csapatunk a Bozsik Programban szerepelt, 
míg az U13-as korosztály egy csökkentett méretű pályán 
megrendezett bajnokságban vitézkedett. Augusztus elején 
kezdődött csapataink felkészülése a sportpályán. Remek 
körülmények között edzhettünk a gyerekekkel, így jól 
sikerült felkészíteni őket az őszi fesztiválokra és bajnoki 
mérkőzésekre. 

Elmondható, hogy a csapatok létszáma folyamatosan 
nő. nagy öröm számunkra, hogy szívesen jönnek sportolni 
a gyerekek. Ez megkönnyíti a munkánkat, minőségi edzé-
seket tudunk tartani részükre és minden rendezvényen 
megfelelő létszámú és minőségű csapatokkal tudtunk 
részt venni. Az U7 és U9-es gyerekek négy Bozsik feszti-
válon vettek részt az ősszel és óriási lelkesedéssel játszot-
tak minden alkalommal. Ügyes cseleket, jó passzokat mu-
tattak be és sok szép gólt rúgtak, ami mutatja, hogy szépen 
fejlődnek. Az alapkészségeket egyre inkább sikerül megta-
nulniuk, így egyre nagyobb önbizalommal lépnek pályára. 
Bízunk a további jó folytatásban. Az U11-es csapat szintén 
a Bozsik Programban szerepelt, de ők már mérkőzéseket 
játszottak keresztpályán. Itt már több gyerek bontogatja a 
szárnyait. Az eredményeket ugyan nem számolják ezeken 
a tornákon, de azért egy gyermek számára fontos az ered-
mény. Büszkén mondhatom, hogy nagyszerű eredménye-
ket értek el és e közben két játékosunk, Kiss Medox, vala-
mint Simon Levente tagja lettek a körzet válogatottjának 
is, ahol szintén meghatározó játékosok. 

A jövőben azon dolgozunk, hogy minél több játéko-
sunkra felfigyeljenek és kiemeljék őket, mert ez minősíti 
igazán a mi munkánkat. A sort az U13 zárja, akik nagy 
örömünkre már a nagypálya előszobájának tekinthető 
3/4-es pályán játszották bajnoki mérkőzéseiket. Ez a csa-
pat nagyon komoly eredményeket tett le az asztalra, több 
nagy reményű játékos alkotja a csapatot. Tornarendszer-
ben kéthetente két mérkőzést játszottak, és tabella ugyan 
nincs, de a képzeletbeli táblázat élmezőnyéhez tartoznak. 
Többen már az U16 oszlopos tagjai is és hétről-hétre ott 
is bizonyítják tehetségüket és rátermettségüket. Sok gya-
korlás vár minden csapatunkra, de szeretnek edzeni, így 
biztos a töretlen fejlődésük. 

Az elért eredmények egy igazi csapatmunka részei, 
melynek fontos tagjai a gyerekek, az edzők, vezetőink, ki-
segítő személyzetünk és a szülők. Mindenkinek köszönjük 
az áldozatos munkáját!

   LÁZÁR MIKLÓS - EdZŐ

A TVSE labdarúgó szakosztályának gyermekcsapa-
tai az őszi szezonban

   SIPOS SÁNDOR  - CSAPATVEZETŐ

sakkhírek
Félidőhöz érkezett a megyei sakkbajnokság. Az őszi fordulókat Túrkeve 

rendre elveszítette, mégis büszke vagyok a csapat mindegyik tagjára, mert 
egyikőjük sem játszott alárendelt szerepet. 

Ez még az újoncnak számító S.R.B. és Hegyi Csaba esetében is igaz. A régi 
játékosokat is megviccelte Fortuna istenasszonya Kisújszálláson, amikor 
Szíjártó Csaba és Deák Lajos nyerésre állt partija elúszott. Ide illik Botvinnik 
exvilágbajnok aranymondása: „Nincs nehezebb a nyert partit megnyerni.” 
A kudarcot keserű pirulaként lenyeltük. Szívesebben emlékszünk az egyé-
ni győzelmekre: október 3-a a Szilágyiak nagy napja volt, amikor Karcag 
ellen apa és fia is bekasszírozta a teljes pontot. Szép sikert könyvelhetett el 
november 21-én az ifjúsági Tóth Pisti, aki győzelmével megmentette csapa-
tunk becsületét Törökszentmiklós ellen. 

A bajnokság január 23-án folytatódik. Remélhetőleg többen is feliratkoz-
nak majd a győztesek soraiba. A mellékelt fotók a legutóbbi forduló alkal-
mával készültek.
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Köd, eső és falevelek:  
veszélyek a közlekedésben

A szürke, esős időjárás miatt az 
őszi, téli közlekedés fokozott óva-
tosságot igényel. Még sokfelé szé-
pen süt a nap, ám már decembert 
mutat a naptár, és már ízelítőt kap-
tunk a hűvös, hideg, borongós, esős, 
ködös időjárásból. A nappalok fo-
kozatosan rövidülnek, egyre hide-
gebb van. Az időjárás változásával 
a közlekedés körülményei is meg-
változtak, amire mindenkinek oda 
kell figyelnie akár gyalogosan, ke-
rékpárral vagy autóval közlekedik.

A hideg őszi, kora téli reggelek 
gyakori velejárója a köd, amely legy-
gyakrabban alacsonyabban fekvő 
helyeken fordul elő, de azért az sem 
ritka, hogy a városok burkolóznak 
tejfehér ködbe kora reggel. Ilyenkor 
a járművek körvonalai elmosód-
nak, a valóságosnál távolabbinak 
látszanak, ezért sokan túlbecsülik a 
közlekedő járművek távolságát, mi-
közben a sebességüket alulbecsülik. 
Ezzel a jelenséggel fontos tisztában 
lenni, és számoljunk vele, ha példá-
ul gyalogosként átkelünk az úton 
vagy előzésbe kezdünk autóval. 
Akik ködben vezetnek, haladjanak 
lassabban, és hagyjanak kellő köve-
tési távolságot az előttük lévő jármű 
mögött, hogy ha kell, biztonságosan 
meg tudjanak állni.

Csúszós utak

Ősszel és kora télen a köd, a har-
mat vagy a szitáló eső miatt könnyen 
nyálkássá, csúszóssá válnak az utak, 
és az aszfalt hőmérséklete lecsökken. 
Nedves útfelületen jelentősen nő 
a fékút, a féktávolság, a hirtelen fé-
kezéssel nagymértékben nő a meg-
csúszás, kifarolás, az úttestről való 
lesodródás veszélye. Ne közleked-
jünk úgy, mint nyáron! A megvál-
tozott útviszonyok mellett a megen-
gedettnél is alacsonyabb sebességgel 

érdemes haladni, a féket óvatosan, 
finoman használni, valamint kerülni 
kell a hirtelen kormánymozdulato-
kat autóval, motorral, biciklivel és 
rollerrel is. Az is előfordulhat, hogy a 
száraz és a vizes útszakaszok váltják 
egymást, ami különös óvatosságot és 
figyelmet kíván.

Látni és látszani!

Ősszel hamarabb sötétedik, nap-
közben pedig a borongós, esős idő-
járás miatt gyakran rosszak a látási 
viszonyok. Ezért nagyon fontos, 
hogy a világítás megfelelően mű-
ködjön. Az autósok győződjenek 
meg arról, hogy minden fényszó-
ró, lámpa és irányjelző rendben 
van-e, nincsenek-e kiégett izzók. A 
kerékpárosok feltétlenül ellenőriz-
zék, megvannak-e a bringájukon a 
kötelező felszerelések, és kifogásta-
lanul működnek-e. Cseréljünk ele-
met vagy töltsük fel az első és hátsó 
lámpát, továbbá ne feledkezzünk 
meg a küllőprizmáról, valamint a 
piros színű hátsó prizmáról sem. 
Szürke, esős időben akár napköz-
ben is bekapcsolhatjuk a lámpánkat 
a bringán, sokkal könnyebben észre 
fognak venni minket az autósok. 
Bár nem kötelező, nagyban növelik 
a láthatóságot – ezáltal a biztonsá-
got is – a különféle fényvisszaverő 

pántok, mellények, táskák, kabá-
tok, de praktikus egy élénk, feltűnő 
színű öltözet is.  

vigyázzunk  
a gyalogosokra!

Nagyon fontos, hogy az autósok 
körültekintően vezessenek, és a 
szokásosnál is jobban figyeljenek a 
gyalogosokra. Óvatosan közelítsék 
meg a gyalogos-átkelőhelyet, mert 
a gyalogosok – időjárástól függően 
– esernyővel, kapucnival közleked-
nek, ami akadályozza őket a kilátás-
ban. Esős, latyakos időben, amikor 
a járda mellett széles sávban áll 
vagy folyik a víz, nehéz az úttesten 
átkelni. A gyalogos ilyenkor jellem-
zően arra figyel, hogy ne lépjen a 
tócsába. Az autósnak számítania 
kell arra, hogy a járda szélén lesze-
gett fejjel álló gyalogos a követke-
ző pillanatban esetleg az úttestre, 
a jármű elé kerülhet. Érdemes arra 
is tekintettel lenni, hogy a nagy 
tócsákba belehajtva ne terítsük be 
nyakig vízzel a gyanútlan gyalogo-
sokat. Persze a gyalogosoknak is 
körültekintőbbnek kell lenniük az 
őszi-téli időszakban. A romló látási 
viszonyok és a csúszós úttest miatt 
számoljanak azzal, hogy az autósok 
nehezebben veszik észre őket, és a 
fékút is hosszabb lehet.

KÖZLEKEDJÜNK ÓVATOSAN!
   Csabai Zoltán

Családi összefogással

Nagy Sándor és felesége, Szabó Mária közel két éve tett 
ajánlatot egy rossz állapotban lévő ingatlanra, nevezetesen 
a keletújvárosi óvoda épületére. A házaspár azzal kereste 
meg a polgármestert, megvennék az 

A mindössze hét éve megkezdett vállalkozásuk első 
időszakában egy bérelt helyiségben kezdték gyártani a 
perecet és okkal jött az ambíció, hogy önálló gyártóüzem 
jöjjön létre. A Képviselő-testület támogatta a kezdemé-
nyezést, hogy a házaspárnak értékesítse a város ezt az in-
gatlant vállalkozásfejlesztési célokra. 

Az Önkormányzat tagjai úgy vélték, hogy ha csak az a 
szégyenfoltja megszűnik a városnak, már az is előrelépés 
lesz. Két év alatt egy gyönyörű, új üzemet hoztak létre, épí-
tettek fel nagyon sok saját munkával és kizárólag túrkevei 
vállalkozók bevonásával. Büszkék rá, hogy helyi emberek-
re építették nemcsak az üzem létrehozását, hanem azóta is 
túrkevei embereknek adnak munkát és a kis üzemben jó 
hangulatban zajlik a perecek készítése. 

Sallai R. Benedek polgármester is látogatást tett a kis 
üzemben, megtekintette a készítés technológiáját és az 
üzem beépített és felújított részét. Megismerkedett Sán-
dor és Mária fiával is, aki ambiciózus fiatalemberként 
nagy szorgalommal vesz részt a családi vállalkozásban. Ő 
konkrétan kürtöskalács készítésével és forgalmazásával is 
foglalkozik, de ő az egyik motorja az online értékesítésnek 
és a marketingnek is. A város első embere így nyilatkozott 
látogatásáról:

- Öröm volt látni ezt a családi harmóniát, ahogy 
együttműködnek a családi vállalkozás előre vitelével, hogy 
a gyerekek érdemi potenciált látnak az üzem továbbvitelé-
ben és látják a jövőt itt helyben, Túrkevén az üzem hosszú 
távú fejlesztésében. 

- Miért tekinthető követendő példának az ilyen családi 
vállalkozás?

- Mind a Magyar Országgyűlésben dolgozva, mind vá-
rosvezetőként azt gondolom, hogy a magyar gazdaság leg-
fontosabb hajtómotorja és a vidéki népesség legfontosabb 
stratégiai eszköze az ilyen és ehhez hasonló családi vállal-
kozások. Helyben maradásra, a családok egyben tartásá-
ra, helyi megélhetésre, a vidéki Magyarország megmenté-
sére ilyen és ehhez hasonló kis- és közepes vállalkozások 
sokaságára lenne szükség nagy multi üzemek helyett. 

Modellértékűnek érzem ezt a családi vállalkozást is, 
és örülök, hogy még néhány hasonló működik városunk-
ban. Biztos vagyok benne, hogy ha pár év alatt ennyi 
eredményt el tudtak érni, ilyen dinamikával tudtak fej-
lődni, akkor nagy jövő vár a vállalkozásra, s esély van 
rá, hogy Túrkeve hírnevét az ilyen jellegű termékekkel 
öregbítsék szerte az országban és később talán Európa 
más területein is. 

Gratulálok a vállalkozásnak, jó egészséget és sok sikert 
kívánok a családnak!

- Polgármester úrnak köszönöm a nyilatkozatot, a csa-
ládi vállalkozás további fejlődéséhez pedig kitartást és sok 
sikert kívánok!

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

interjÚkÖzlekedés
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Habcsók
ELKÉSZÍTÉS: 

A tojásfehérjét és a cukrot gőz fölött 
egy fém edényben melegítsük csípősre, 
hogy a cukor teljesen elolvadjon. Az edény 
alja ne érjen a vízhez, a lángot vegyük ki-
csire, mert rántotta lesz belőle. Az ujjunk-
kal nézzük meg, hogy elolvadt-e a cukor. 
Ha készen van, átöntjük egy edénybe, a 

Hozzávalók:
3 tojásfehérje
170 gr kristálycukor
1 púpozott teáskanál  
porcukor
pár csepp citromlé

KARÁCSONYI FINOMSÁGOK

Pavlova torta

ELKÉSZÍTÉS: 
A porcukrot és a keményítőt keverjük 

össze. A tojásfehérjéhez adjuk hozzá a sót 
és a citromlevet. Kisebb fokozaton kezd-
jük verni, apránként adjuk hozzá a kris-
tálycukrot, majd vegyük nagyobb fokozat-
ra. 4-5 perc után kanalanként adagoljuk 
a porcukrot. Még 6-7 percig habosítjuk, 
masszív tojáshabot kapunk. Habzsákba 
töltjük, sütőpapíros tepsibe kis kosarakat 
formálunk, vagy egy nagyobb 20 cm kör 
alakú fészket nyomunk. A közepét kihúz-
zuk kicsit a szélére. Egy mélyedés lesz, 
amibe a töltelék fog kerülni. 100 fokra 
előmelegített sütőben 2 órát szárítjuk. A 
tepsiben hagyjuk kihűlni. Kívül ropogós 

Hozzávalók:
3 tojásfehérje
10 dkg kristálycukor
csipet só
1 teáskanál citromlé
10 dkg porcukor
5 gramm keményítő
Krém és töltelék:
2 dl habtejszín
gyümölcs tetszés szerint

Néhány hasznos információval szeretnénk szolgálni 
kedves Olvasóink számára, mind a hirdetéseket, mind 
pedig a jövő évi előfizetést illetően.

HIRDETÉSEK

A hirdetések leadásának módja:
• ujsagturkeve@gmail.com címre emailben vagy
• a városi könyvtárban

A hirdetés díjának kiegyenlítése:
• 50468816-10002986-00000000 a Takarékszövet-

kezetben vezetett számlaszámra átutalva, ahol a 
kedvezményezett: a Túrkevei Városfejlesztési, Ren-
dezvényszervező és Médiaszolgáltató Kft. A közle-
ményben fel kell tüntetni a 
befizető nevét.

Hirdetési tarifák:
• 1 oldal: 32 000 Ft
• fél oldal: 16 000 Ft
• negyed oldal: 8 000 Ft
• 1/8 oldal: 4 000 Ft

ELŐFIZETÉS 2022-RE

Már lassan megszokottá válik, hogy időről időre 
minden drágul. Sajnos számunkra is most jelezte a Kis-
Új-Lap Kft. (nyomda), hogy sokadik beszállítói áremel-
kedést követően ők is kénytelenek felemelni szolgálta-
tásuk árát, így lapunk kiadási költségei is emelkednek. 

Szeretném kiemelni, hogy semmilyen profitot nem 
szerzett a Túrkevei Városfejlesztési, Rendezvényszerve-
ző és Médiaszolgáltató Kft. az újság kapcsán, sőt!

Viszont fontosnak tartjuk továbbra is a lakosság 
pontos tájékoztatását, ezért továbbra is első kézből tá-
jékoztatjuk Olvasóinkat a várost érintő eseményekről, 
fejlesztésekről. 
• Az éves előfizetés összegét a Takarékszövetkezetnél 

vezetett 50468816-10002986-00000000-os számlára 
átutalással, ill. személyes befizetéssel lehet kiegyenlí-
teni.

• Kedvezményezett: a Túrkevei Városfejlesztési, Ren-
dezvényszervező és Médiaszolgáltató Kft.

• A közleményben fel kell tüntetni a befizető nevét, 
pontos lakcímét. (Csak ebben az esetben tudjuk ház-
hoz szállítani a havi lapot.)

• Az éves előfizetés díja: 3900 Ft, mely magába foglalja 
a házhozszállítás költségét is. Szeretnénk kérni tisz-
telt Olvasóinkat, hogy azok kérjék a házhozszállítás 
lehetőségét, akik koruk és mozgáskorlátozottságuk 
miatt erre rászorulnak.

• Egy lapszám ára: 300 Ft, melyet a kisebb boltokban 
lehet megvásárolni alkalmanként.

• Azok, akik lemaradtak eddigi lapszámaink tartal-
máról, elérhető az újság a Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán.

FONTOS INFORMÁCIÓK
   KISS IMRÉNÉ MAGI

Megmaradt tojásfehérjéből finom süteményeket le-
het készíteni. Jön a karácsony, többet sütünk, és a kér-
dés, mit csináljunk a fehérjéből. Gyerekkori kedvencünk 
volt a habkarika, amit akkor boltban vásároltunk. Ma 

már otthon is elkészíthetjük és nem csak karikákat, 
bármilyen formává alakíthatjuk.   

A másik egy nagyon finom Pavlova torta. Édes alap sa-
vanykás gyümölcsök egy jó párosítás.

citromlevet hozzáadjuk, kisebb fokozaton 
kezdjük el habosítani. 2 perc habosítás után 
kapcsoljunk nagyobb fokozatra 5-6 percig 
tovább verjük. Hozzáadjuk a porcukrot és 
még 2 percig habosítjuk. Tartós kemény 
habot kell kapjunk. Habzsákba töltjük, tehe-
tünk bele díszítő csövet. Szilikonos sütőpa-
pírra tetszőleges formákat nyomunk. Színes 
habcsókokat is készíthetünk. Felverés után 
színezzük meg, por vagy gél alakú ételszíne-
zéket használjunk. 90 fokon 2 órát szárítsuk. 

ELKÉSZÍTÉS: 
Először a szalonnát kis kockákra vágjuk, 

zsírjára pirítjuk. A vöröshagymát felap-
rítva megsütjük benne, a húst hozzáadjuk 
és fehéredésig pirítjuk. A fűszerekkel ízlés 
szerint ízesítjük. Vizet öntünk hozzá és félig 
megfőzzük. Addig felszeleteljük a gombát, a 
zöldségeket megpucoljuk, karikára vágjuk, 
a kolbászt is, a petrezselymet összevágjuk. 
Mindent hozzá adunk a leveshez, és vizet 
öntünk még rá. Ha szükséges, még fűsze-
rezhetjük. A végén a lisztből és a tejfölből 
egy habarást készítünk, a leveshez adjuk.  
Teszünk még bele levesbetétet, (ki melyiket 
szeretné), és készre főzzük.

Hozzávalók  
(6 személyre):

80 dkg sertéshús (de bár-
milyenből elkészíthető)

50 dkg gomba
10 dkg füstölt vagy 

császárszalonna
1  szál füstölt kolbász
1  fej vöröshagyma
2  db közepes sárgarépa
1  szál petrezselyem 

gyökér
1-1 darab zeller, karalábé
1  db paprika
2  db paradicsom
1  púpos mokkáskanál 

őrölt kömény
1  evőkanál pirospaprika
 só, bors
1  csokor petrezselyem
2  dl tejföl,1 evőkanál 

liszt
levesbetét

Bakonyi betyárleves
belül lágy állagú Pavlovát kapunk.  A tej-
színt felverjük, a kihűlt habcsók mélyedé-
sébe tesszük, majd tetszőleges gyümölccsel 
díszítjük.

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

LAPZÁRTA:  
2021. december 23.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
• E-mail: 

turkevetelevizio@gmail.com  

• Facebook: 
Túrkeve Televízió

• E-mail:  
ujsagturkeve@gmail.com 

• Facebook: Túrkeve Újság

ÖNKÉNTES
riportert kerestetik

turkevetelevizio@gmail.com

szerkesztőségi Hírekgasztronómia
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