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SORON KÍVÜL JELES NAPOK

NINCS VÉGE... 

Emberségből kiváló

Mindenki által tudott nagyon szo-
morú és egyben félelmet keltő háború 
zajlik a szomszédos országban, Ukrajná-
ban. Február 24-e óta egy humanitárius 
katasztrófa szedi áldozatait. Bár sokan 
reménykedtünk a mihamarabbi végki-
fejletben, sajnos mind a mai napig tart 
a szörnyű állapot. A háború szenvedést, 
kegyetlen megpróbáltatást hozott a meg-
támadott ország lakosainak.

Korábban Túrkeve Önkormányzata 
felhívással fordult az itt élő emberekhez, 
hogy adománygyűjtéssel enyhítsünk a 
bajbajutottak sorsán. Pár nap alatt mint-
egy kétmillió forint értékű segélyszállít-
mány gyűlt össze, melyet testvérváro-
sunk, Nagybocskó lakosaihoz juttattak 
el. A város polgármestere, Joszif Bozsuk 
köszönőlevelet juttatott el Túrkeve pol-
gármesteréhez és a lakosokhoz, melyben 
kifejezi háláját a segítségért.

Május első vasárnapja – anyák napja.

Május 1.

Május hónap folyamán, sok helyütt 1-én májusfát állítottak 
a természet újjászületésének szimbólumaként. A székelyek 
jakabfának, hajnalfának is nevezik. A források már a XV. 
században is említik ezt a szép szokást, de eredete valószínű-
leg még régebbi, a római Florália pogány szokásából eredez-
tethető. Ezeknek a több napig tartó fesztiváloknak a késői 
utóda a majális. Eredetileg termékenységünnep volt.

A májusfához való fát a legények éjszaka vágták ki az er-
dőn, feldíszítették szalagokkal, virágokkal, tojással, borral, és 
a lányos házak elé állították. Ezzel adták a falu tudtára, hogy 
melyik lány tetszik nekik. Néhol a házakat is felékesítették 
zöld lombokkal. Sok helyütt pünkösdkor „kitáncolták a fát, 
azaz kidöntését mulatságokkal, tánccal ünnepelték.

Május 4. A tűzoltók napja

Május 9. Az Európai Unió ünnepe, Európa Nap

A kormányfők 1985-ös milánói találkozójukon elhatározták, 
hogy Európa napjaként fog bekerülni ez a nap a köztudatba, 
mely minden tagország állampolgárához szól. Valójában ez a 
nap nem csak az alapító országok állampolgárait, de az összes 
tagországét érinti, hiszen mindenki, aki demokratikusan vá-
lasztja a belépést, elkötelezi magát a békeprogram, szociális fej-
lődés, gazdasági fejlődés és szolidaritás alapgondolatai mellett.

Május 10. Madarak és Fák Napja

A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különböző megemlé-
kezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság 
természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. 

Május 12-14.: Fagyosszentek, Pongrác, Szervác, Bonifác

A hazai néphagyomány fagyosnapok néven tartja számon 
Pongrác, Szervác, Bonifác alakját és napjait. Pongrác egyébként 
ókeresztény vértanú, Szervác püspök, Bonifác szintén mártír 
volt. Évszázados paraszti tapasztalat szerint ebben az időszak-
ban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor 
fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti. 

Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap

1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a nemzet-
közi gyermeknapot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a 
gyermekek jogaira, sajátos világukra.

MÁJUSI JELES NAPOK
PÜNKÖSD HAVA, TAVASZUTÓ, ÍGÉRET HAVA
A hónap régmúltjába pillantva, a május mindenütt a nyár 

aggodalmas adventjének tűnik, aminek a jövendő ter-

més féltése volt az alapja. Május az ókorban Európa-szer-

te engesztelő és tisztító szertartások böjtös időszaka volt.  

Rómában tilos volt ekkor új ruhát ölteni, házasságot kötni, és házaséletet 

élni, ekkor takarították ki a templomokat, mosták le az istenszobrokat, 

mintha csak a hónap előkészület lenne a nyárközépi nagy ünnepekhez.
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Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az 
anyaságról emlékezünk meg, az anyaságról, mely sem-
mihez nem hasonlítható érzés, kötődés, mérhetetlen sze-
retet! Hazánkban május első vasárnapján ünnepeljük az 
édesanyákat.

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögor-
szágba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tar-
tottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édes-
anyák tiszteletére. Angliában az 1600-as években az ünnep 
keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot 
követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották 
az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szol-
gálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot 
édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra 
ajándékként elkészítették az anyák süteményét.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben, Bostonban ün-
nepelték meg az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai Anna 
M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánít-
tatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt 
édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy 
az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. 
Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson ameri-
kai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. 

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy állam-
titkár felesége hozta Amerikából és a legelső anyák napi ün-
nepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztató-
jában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az elő-
készületeket az anyák napja országos bevezetésére. 1928-ban 
már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepé-
lyek közé az anyák napját.

PÜNKÖSD
ÜNNEPÜNNEP

A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál 
Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt, Is-
ten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. A kato-
likus pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium betel-
jesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, 
az új törvény és az Egyház születésnapja. 

Eredete az ószövetségi zsidó vallási ünnep, héber nyel-
ven Sávuót, a törvényadás (tóra adásának) emléknapja és 
az új kenyér ünnepe.

Az Ószövetség szerint az Úr három főünnepet rendelt 
a zsidóknak. A középső a pünkösd ünnepe, ez az 50. nap. 
Görög nevének a jelentése is 50, a magyar pünkösd szó 
ebből származik. Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten át 
tart, de csak két nap nyilvános ünnep. Bár pünkösdöt ün-
nepként csak a 2. században említik ókori keresztény írók, 
ünneplése egyidős az egyházzal, tehát az apostolok idejé-
ből való. A bérmálás szentségét hagyományosan pünkösd 
ünnepétől kezdve szokás kiszolgáltatni a római katolikus 
egyházban. Az ünnepről május hónapot pünkösd havának 
is nevezik, ám sokszor már júniusra esik a húsvét utáni he-
tedik vasárnap.

Népszokások
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösd-

höz. Több elemük a kereszténység előtti időkbe nyúlik 
vissza. Visszavezethető a római floráliákra, amelyek olyan 
tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak, amikor Flora 
istennőt, a növényvilág és a virágok (tágabb értelemben a 
termékenység) istennőjét köszöntötték. Az istennő görög 
nevén Khlórisz, azaz Zöldellő, Viruló.

Májusfa
A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a 

május elsejére virradó éjszaka állítottak májusfát. Másik 
jeles alkalma pünkösd volt. A május elsején állított fákat 
sokfelé pünkösdkor bontották le. A májusfa, a zöld ág a ter-
mészet megújhodásának a szimbóluma. 

Pünkösdi király
A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen 

kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket 
vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalom-

ba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban 
ingyen ihatott, a fogyasztását a közösség fizette ki később. 
Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is tartott. Gyakran 
ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezentúl udva-
rolhattak, kocsmázhattak.

Tavaszköszöntés
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítéslé-

cei közé tűznek zöld ágakat, virágokat azért, hogy nehogy 
belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek 
ki zöld ágakat.

Pünkösdi királynéjárás
Eredetileg négy nagyobb leány körbevitt a faluban egy 

ötödiket. Ő a legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókíván-
ságokat ismételgetnek. Megálltak az udvarokon, majd a 
pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy le-
takarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a ki-
rálynét, a végén pedig felemelték, s termékenységvarázsló 
mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén 
ajándékot kaptak. A Dunántúlon jellemző termékenység-
varázslással összekötött szokás később adománygyűjtéssel 
párosult.

Pünkösdölés
Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével 

jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet meny-
asszonnyal és vőlegénnyel. A szokás hasonló a pünkösdi 
királynéjáráshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szol-
gált. A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva 
végigjárta a falut, s adományt gyűjtött.

Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
 
 /Dsida Jenő/
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Nagy örömmel tájékoztatom 
Önöket, hogy Magyarország Kor-
mánya, a Pénzügyminisztérium Re-
gionális Fejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága ar-
ról tájékoztatta városunkat, hogy kö-
zel 450 millió Ft fejlesztési forrást 
nyert el önkormányzatunk a TOP 
Plusz „Élhető városok” pályázati 
kiírásán. 

Annak idején, amikor hivatalba 
lépésemkor sikerült közreműködni a 
templom felújításához szükséges for-
rások megszerzésében, az első jó érzés 
volt polgármesteri tevékenységemben, 
azóta több alkalommal éltem át azt az 
érzést. 

A 450 millió Ft-os fejlesztés 
négy területet érint. Azért osztottuk 
meg a pályázat készítése során a te-
rületeket, hogy maximalizálni tudtuk 
a pályázatra adható pontszámokat, s 
nagyobb esélyt adjunk a pályázat 
nyerésének. 

Az első és legnagyobb terület 
kb. 250 millió Ft-os kerettel a Korda 
Sándor Filmszínház átfogó felújítása. 
Ezen összegből részben fel szeretnénk 
újítani az épületet, megszüntetni a 
beázásokat és egy teljes átalakítást 
megvalósítani az előadóteremben. Az 
átalakítás során nem csupán az ülőal-

kalmatosságok teljes cseréjére kerül 
sor, hanem korszerű fény-, hang- és 
mozitechnika beszerzésére is, néhány 
szükséges műszaki fejlesztéssel. Min-
denre nem elég a pénz, de a ciklus 
végére egy megújult, szép mozi- és 
színházterem nyithatja meg a kapuit. 
Régi adósság ez a városvezetések ré-
széről, s 2019 októberében, a polgár-
mesterjelöltek vitáján döntöttem el, 
hogy ez egy fontos terve lesz a ciklu-
somnak. Nagyon bízom benne, hogy 
sokak örömére fog szolgálni az így 
megújuló szolgáltatás. 

A program második részében 
közösségi tér fejlesztéseket céloz-
tunk, amelyre természetesen ismét a 
Liget fejlesztését tűztem ki feladatul, 
hiszen nagyon szeretném, ha szin-
tén a ciklus végére egy esztétikus, 
többfunkciós közösségi tér jöhetne 
ott létre komplex 
infrastruktúrával. 
Ezen fejlesztés so-
rán létrehozzuk azt 
a szökőkút jellegű 
pancsolót, amit 
eredetileg is terve-
zetünk a már meg-
lévő játszótér és 
fittnesz park közé. 
Emellett a túrke-
veiek fittebb élete 
érdekében egy 500 
méteres futókör 

kerül kialakításra, hogy az anyukák, 
apukák, nagyszülők se unatkozza-
nak, amíg a gyermek játszik. 

A harmadik részben természet-
védelmi bemutatási területek lehe-
tőségének fejlesztésére volt mód. 
Bár a Fekete István Oktatóközpont 
fejlesztése is hasznos lett volna, de 
elsőként mégis a Kis-Berettyó par-
ton a Fittnesz Klub mellett egy sé-
tány kerülne kialakításra a Györffy 
tanyáig. Később majd ezt folytat-
nánk a Kis-Berettyó parton, hogy 
egy körút legyen. Az, hogy ez alkal-
mas lesz-e futásra, nem ígérhetem, 
de nagyon szeretném, hogy egy ke-
rékpározásra, sétára alkalmas terület 
kialakuljon, s ezentúl egy esztétiku-
sabb vízpart szakasz jöjjön itt létre. 

Végül, de nem utolsó sorban a 
harmadik fejlesztés un. „kékinfra-
struktúra” létrehozását célozza, ami-
vel ugyanezen Kis-Berettyó szakasz 
átfogó mederkotrását és víztér ren-
dezését tűztük ki célul. 

Bízom benne, hogy a támogatási 
szerződés megkötésére nagyon gyor-
san sor kerülhet és közbeszerzési 
eljárástól függően akár idén ősszel 
megkezdődhetnek ezen feladatok 
megvalósításai. Remélhetőleg mind 
a négy terület fejlesztése a város örö-
mére fog szolgálni.

A pályázat elkészítésében köszö-
nöm a pályázatíró munkatársaim 
lelkiismeretes munkáját, valamint 
a hivatal Műszaki Osztályának és a 
Városgondokság Kft. munkatársai-
nak az előkészítő segítséget!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Sallai R. Benedek polgármester teljes 
vezetői ciklusában kiemelt feladatként 
szerepel a strand fejlesztése.

A strand nem csupán idegenforgalmi 
létesítményként meghatározó a város-
ban, hanem az itt élők részére is sokak-
nak egy kiemelt jelentőségű rekreációs, 
kikapcsolódási helyszín, lehetőség. Ha-
marosan elkészül a strandröplabda pá-
lya, aktív a tenisz élet, és nap mint nap 
sok helyi lakos látogatja az intézményt, 
élvezve a gyógyvíz áldásos hatásait.

Az elmúlt időszakban három terület 
fejlesztésére koncentráltak: 

• gyógyászati ellátás fejlesztése (lesz 
egy új medence, aminek az építési enge-
délyére várnak),

• aktív életmódot erősítő progra-
mok (minden olyan kezdeményezés, 
fejlesztés támogatása, ami a strand prog-
rampalettáját szélesíti, bővíteni szeret-
nék a bringaparkot, kenus túrákat szer-
veznek),

• családbarát, kisgyermekes csalá-
dokat célzó fejlesztések. Ennek kereté-
ben történt a csúszda beszerzése is, s eme 
utóbbi elemeként idén két jelentősebb 
forrást igénylő építés zajlik, ill. zajlott.  

A strand arculatához illeszkedő ját-
szótérépítés valósult meg az elmúlt he-
tekben. Ez a bővítés első üteme, a má-
sodik ütemre még a forráslehetőséget 
keresik a városvezetők. Ezek a játékok 
már önmagukban is jópofák, szépek. 
Ideje volt e területen is a megújulásnak! 

Érdekes elem lesz, s egyben igen lát-
ványos is - amit az idei idényben már 
használhatnak majd a gyerekek a stran-
don - egy pattogódomb létrehozása. Ad-
dig is lehet gondolkodni a legtalálóbb el-
nevezésen: pattogódomb, légtrambulin, 
ugrahalom.

Sallai R. Benedek polgármester ez-
úton is köszönetét fejezi ki mindenki-
nek, aki a kis pihenősarok, házi könyvtár 
megteremtéséhez hozzájárult! Kedves 
része lett a strandnak, olvasnivalók so-
kaságával lehet egész napos tartalmas 
program a kevi strand kicsiknek, na-
gyoknak, szépkorúaknak egyaránt. Már 
csak a jó idő kell, hogy teljes legyen a 
strand nyújtotta élvezetek kihasználása.

NYERTÜNK AZ „ÉLHETŐ VÁROSOK” PÁLYÁZATÁN ÚJ JÁTSZÓTÉRI ELEMEK A STRANDON   
                                  A GYÓGYFÜRDŐ FEJLESZTÉSE 
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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A Széchenyi 2020 program keretében megjelent 
„Bölcsődei férőhely bővítése Túrkevén” címmel TOP-
1.4.1-19-JN1-2019-00023 azonosító számú projekt beru-
házás megvalósulásának átadó rendezvényére 2022. már-
cius 31-én került sor.

Az ünnepélyes megnyitó keretében Barnáné Gaál 
Erzsébet intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, 
majd F. Kovács Sándor, a Nagykunság országgyűlési kép-
viselője mondott avatóbeszédet. Hubai Imre, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke is örömmel üdvö-
zölte az új létesítmény megvalósulását.

Ezt követően ünnepi műsor színesítette az avatót, vé-
gül ünnepélyes szalagátvágással adták át a kibővült, mo-
dern bölcsőde épületet.

Mint arról már korábban beszámoltunk kedves ol-
vasóinknak, Túrkeve Város Önkormányzata a Széchenyi 
2020 program keretében megjelent „Bölcsődei férőhely 
bővítése Túrkevén” címmel 201,876 557 Millió Ft összegű, 
100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő eu-
rópai uniós támogatást nyert el.

A nyertes pályázatnak köszönhetően, a Széchenyi utca 
11. szám alatti épület 36 férőhelynek megfelelő felújítása, 
illetve a szükséges kiszolgálóhelyiségek, valamint megfele-
lő méretű játszóudvar kialakítása történt meg a jogszabályi 
előírásokkal összhangban. A bölcsődét immár teljes mű-
szaki tartalmával a szakigazgatási hatóságok is átvették, és 
megkapta a végleges működési engedélyt jelenlegi formájá-
ban. A benyújtott pályázat célja volt 12 főről 36 főre növelni 
a bölcsődei férőhelyek számát, ami így megvalósult.

BÖLCSŐDE ÁTADÓ ÜNNEPSÉG

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KEHOP-1.2.1-18 – Helyi klímastratégiák kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás 

Kedvezményezett: Túrkeve Városi Önkormányzat
Támogatás összege: 11 765 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt zárása: 2022.05.10.
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00219

A projekt célja
A projekt elsődleges célja a helyi szintű klímastratégia 

kidolgozása és lakosság körében történő népszerűsítése. 
Másodlagos cél a környezet- és klímavédelmi intézkedések 
beépítése a mindennapi helyi önkormányzati gyakorlatba, 
valamint, hogy a lakosság minél szélesebb körben megis-
merhesse az éghajlatváltozás hazánkat érintő hatásait. 

A projekt tevékenységei során a lakosság megismerkedik 
a megújuló energiaforrások használatának lehetőségeivel és 
azokkal az energiahatékonysági módszerekkel, melyek a klí-
maváltozás mérsékléséhez járulnak hozzá. A projekt ered-
ményeképpen felelős magatartásforma alakulhat ki az em-
berekben önmaguk és a környezetük iránt egyaránt. 

A projekt célcsoportja
A primer célcsoport a város lakossága, melyen belül 

különösen fontos és kiemelt célcsoportnak tekintjük az ön-
kormányzati szereplőket, a helyi intézmények dolgozóit, a 
munkáltatókat és a civil szervezetek munkatársait, hiszen az 
ő közvetítő szerepük a szemléletformálásban igen jelentős.

A lakosság körén belül ugyanilyen fontos célcsoport a 
fiatalok köre, hiszen a gyermekkorban elsajátított szemlélet, 
gyakorlat, természethez és környezetünkhöz való pozitív at-
titűd hosszú távon jelentősen hozzájárul a projekt céljainak 
eléréséhez. Így tevékenységeink között kifejezetten óvodai és 
iskolai célcsoportnak szánt programelemek is szerepelnek.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek

1) Helyi klímastratégia kidolgozása

2) Intézményi, interaktív, tematikus szemléletformálási 
programsorozatok szervezése és lebonyolítása kereté-
ben Föld 21, Bolygóbarát Életmód Program

3) Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása:  
KLÍMAváltozás most és a jövőben – Te is tehetsz el-
lene! elnevezésű klímasátor felállítása túrkevei nagy-
rendezvényeken

4) Helyi szereplők szemléletformálása: helyi klímastraté-
giával kapcsolatos tájékoztató előadások

5) Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a min-
dennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmaz-
ható példákat közvetítő helyi tanulmányi versenyek 
szakmai előkészítése és lebonyolítása

6) A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő 
akcióhoz kapcsolódó helyi médiakampány szervezé-
se: ismeretterjesztő klíma lap szerkesztése, terjesztése 
a helyi önkormányzati lap részeként

7) Ismeretterjesztést célzó kiadvány kidolgozása, terjesz-
tése: tájékoztató füzet megjelentetése

8) Szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanul-
mányutak megszervezése és lebonyolítása

9)  Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos 
szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos 
foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek 
számára: ÖKO-labirintus gyermekeknek ökológiai 
attitűdformálás céljából, hogy a gyerekek nyitottabbá 
váljanak az egészség- és környezettudatosabb életmód 
iránt, s könnyen elsajátítható ismereteket kapjanak 
ennek mindennapi megvalósításához.

KLÍMASTRATÉGIA TÚRKEVÉN

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM

ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

HELYI KLÍMASTRATÉGIA
KIDOLGOZÁSA ÉS A LAKOSSÁG
KLÍMATUDATOSSÁGÁT ERŐSÍTŐ
SZEMLÉLETFORMÁLÁS TÚRKEVÉN 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

11,77 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEHOP-1.2.1-18-2018-00219

Kohéziós Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM 
Bori László 1937–2022.
   CSAJBÓK FERENCNÉ

A varázslatos, szemet, szívet-lelket gyönyörködtető 
„szőnyeg” elkészült. Hogyan szövődött? Miért, mitől 
lett ilyen gyönyörű? Hová kerül, hol díszeleg ezután?

85 évvel ezelőtt 1937. január 4-én Bori Sándor és Pet-
ró Zsuzsanna elsőszülött gyermeke, László Albertirsán 
látta meg a napvilágot. Édesapja a MÁV-nál dolgozott. 
Mindössze 7 évig örülhetett fiának, a II. világháború-
ban 1944-ben hősi halált halt. 1945-ben született lánya 
– Zsuzsanna – sohasem látta édesapját. Édesanyja új-
ból férjhez ment. A nevelőapa édes gyermekeiként sze-
rette, nevelte az árvákat.

László szülőhelyén végezte 
az általános iskolát. Élet-
útja ezután Nagykőrösre, 
a Tanítóképzőbe vezetett. 
1955-től élete szőnyege ha-
láláig Túrkevén szövődött. 
A nyugatújvárosi iskola, 
Pusztatúrpásztó, Kiskaba, 
Keletújváros az útjelzői 
ennek a tanítói életútnak. 
1957-től feleségével Varga 
Mária tanítónővel együtt 
nevelte, tanította, gyámo-
lította a kevi kisiskoláso-
kat. Minden kilencedik 
túrkevei – több mint ezer 
ember – a Laci bácsi tanít-
ványa volt.

1959-ben született első 
gyermekük, László, akit a 
kiskabai egyszerű embe-
rek rajongásig szerettek. 
Az egykori kiskabai ta-
nítványok közül őt ketten 
utolsó útjára is elkísérték. 1963-tól a Keletújváro-
si Iskola volt a második otthonuk. Az az iskola egy 
„bölcső” volt, melyet évtizedeken keresztül a Bori-há-
zaspár „ringatott”.

1965-ben megszületett második gyermekük Zoltán. 
A fiúkat szeretettel nevelték, példaképként állva gyer-
mekeik előtt, akik férfivá cseperedve két unokával 
ajándékozták meg őket, Andreával és Judittal. Meg-
születtek a dédunokák: Arianna, Sára, Luca. Laci bol-
dog dédipapa volt.

1997-ben – 42 évi szolgálat után – a Keletújvárosi Is-
kolából ment nyugdíjba.

Magyartanárként a jellemzés tanításakor diákjaim vá-
laszthatták dolgozatuk témájául az őket alsós koruk-
ban tanító Bori Laci bácsi jellemzését. Leírták, hogy 
mit tanultak Tőle. Azt, hogy soha ne adják fel, hogy 
segítsék a rászorulót, ápolják, őrizzék a barátságot, a 
humor legyen velük a nehéz időkben is. Sok gyermek-
kel szerettette meg a sakkot, versenyszerűen sakko-
zott.  Nagyon szeretett horgászni.

Közösségi ember volt. A Túrkevéért Alapítvány kura-
tóriumi tagjaként ötleteivel, tapasztalataival segítette 

az alapítvány program-
jainak a megvalósulását.  
A kollégák, a munkatár-
sak értő, megértő emberre 
leltek benne. Évtizedeken 
keresztül volt az iskolai és 
a városi Pedagógus Szak-
szervezet vezetőségi tag-
ja. Oroszlánrészt vállalt a 
recski pedagógus faház és 
a zánkai pedagógus üdülő 
építésében.

Munkáját számos kitünte-
téssel ismerték el: Kiváló 
Úttörővezető (1982), Mi-
niszteri Dicséret (1987) 
(1991), Eötvös József 
emlékérem ezüst fokozat 
(2013), Arany, Gyémánt, 
Vas diploma (2006, 2016, 
2021)

2022. március 14-én 
kórházba került, ahol 
megszületett a kegyet-
len diagnózis, a betegség 

gyógyíthatatlan és előrehaladott. Élete utolsó percéig 
2022. március 28-ig vele volt felesége Marika, fia Lász-
ló és menye Erzsike.

A gyilkos kór legyőzte Őt. Az utolsó szálak fekete 
színnel szövődtek a Bori László élet-szőnyegébe.

A mi életünkbe – akik ismertük, szerettük Őt – 
színes szálakat szőtt a férj, az édesapa, a testvér, a 
nagypapa, a dédi, a rokon, a tanító bácsi, a kolléga, 
a munkatárs, a barát, a szomszéd, az ismerős, a Laci 
bácsi: BORI LÁSZLÓ.

Köszönjük Neked! Nyugodj békében, Laci!

IN MEMORIAM

ELMENT... 
Kántor Lajos 1953–2022.

Nehéz elhinni, hiánya felfoghatatlan, nincsenek sza-
vak… Elvesztése kapcsán csak néma döbbenet nehezedik 
az itt maradókra… A gyógyíthatatlan betegséggel vívott 
harcban alul maradt, április 7-én elment egy jó ember. 
Egy ember, aki a szó legszorosabb értelmében az volt, 
minden körülmények között.

Vannak dolgok, amikben mindenki egyenlő. Mindannyi-
an születünk, és mindannyian meghalunk. Ez a két esemény 
biztos, de az, hogy a két időpont között mi történik velünk, 
az egyrészt születéskor már láthatóan elrendeltetett, de raj-
tunk is múlik, hogyan élünk az életünk során adódó lehető-
ségekkel, milyen tartalommal 
töltjük meg időnket a földi 
élet kezdete és vége között. 
Minden elmúlás egy-egy fel-
kiáltójel a túlélőknek. Éljünk 
szépen, tartalmasan, békében, 
hagyjunk szép emléknyomo-
kat. hogy ne éljünk hiába.

Kántor Lajos valóban 
tartalmas, maradandó, min-
denki számára szép emlék-
nyomokat hagyott, nem élt 
hiába!

Az elmúlás megdöbbent 
bennünket, aztán megyünk 
tovább, írjuk saját élettör-
ténetünk lapjait, de továb-
bi sorai már nélküle foly-
tatódnak, aminek Ő már 
nem lesz részese. Kántor 
Lajos mostantól lelkünk-
ben már csak emlék marad, 
de Ő is elmondaná azt a 
racionálisan igaz gondola-
tot, mely rímekbe szedve 
fájdalmasan hat lelkünkre:

„Ha emlegettek köztetek leszek
De fáj, ha látom könnyetek
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok
Mert én már Istennél vagyok”

Lajos maga volt a jószándék, segítőkészség, megértés, 
szeretet. Sohasem hivalkodott, fegyelmezett volt, felelős-
ségteljes, elkötelezett. Határozott ember volt, aki mindig 
tudta, mit akar, s igyekezett a környezetében élőket is erre 
nevelni. Ezt az indíttatást hozta a szülői házból, Nagykere-
kiből. Nem volt társaságba vágyó ember, ennek ellenére na-
gyon jó társasági ember volt. Jó humora, élcelődő beszéde, 
vidám természete vonzóvá tette környezete számára.

Műszaki beállítottságú ember volt, logikus, racioná-
lis gondolkodású, aki minden körülmények között szem 
előtt tartotta munkatársai érdekeit. Dolgozott az AFIT-
nál, a Kevi Fémtömegcikk Kft.-nél, a Metalokálánál, 
majd a Kun Metalokála lett az élete. 

Már fiatalon közéleti emberé vált. Vezető társait, a tu-
dással, tapasztalattal rendelkező szakembereket tisztelte, 
és tanult tőlük. Sok hasznát vette ennek a tudásnak, és 
büszke volt rá. A szakszervezeti munkában mindig kiállt 
a dolgozók érdekeiért, s az emberek iránti nyitottsága, 
odafigyelése élete végéig megmaradt. Aktivitását, precíz 

munkáját minden területen el-
ismerték, hiszen többszörös ki-
váló dolgozó, kiváló társadalmi 
munkás elismeréseket kapott. 
Miután Kántor Lajos imádta a 
gépészetet, a „fém illatát”, - mint 
emlegette, boldog volt munká-
jában. Megtalálta azokat a jó 
szakembereket, akiknek megél-
hetést biztosíthatott, akikért fe-
lelősséget érzett. Ez volt számá-
ra legfontosabb egész további 
életében, és a családja. Közben 
több közéleti feladatot is vállalt.

1990-től önkormányzati 
képviselő volt, két cikluson át. 
Munkája feszültségét a sport 
szeretetével oldotta.

Sportért végzett munkáját 
Jász-Nagykun Szolnok megye 
Labdarúgásáért Nagydíjjal is-
merték el.

Nyitott személyiség, igazi de-
mokrata volt. Elfogadta, hogy az 
emberek akkor is értékesek, ha 
nem egyként gondolkoznak. 

A munkán túl családja volt a legfontosabb számára. 
Mindent azért tett, hogy őket biztonságban tudhassa. Büsz-
ke volt gyermekeire. Kántor Lajos nem röstellt érzelmeiről 
beszélni, minden nap elmondta a bűvös szót feleségének és 
gyermekeinek, hogy „szeretlek” …

Nem megy már az irodába, nem várja már otthon fele-
ségét, mert betegségéből nem sikerült meggyógyulnia. A 
kórházból még hazajöhetett, de a néhány itthon töltött nap 
nem gyógyulást hozott, talán csak az otthon nyugalmát, 
ahol pihenni akart… és ő örökre megpihent. 

Kántor Lajos itt hagyja azokat, akikért élt, de megtért 
azokhoz, akik érte éltek …Óriási űrt hagyott maga után! 
Nyugodj békében, Lajos, mindig velünk leszel!

A halott, akit szerettünk nem olyan emlék, 

amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem 

fényes, szelíd és ragyogó.” 

/Szabó Magda/

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

„Amikor meghalunk
nem az marad utánunk,

amit a síremlékművünkre
véstek, hanem az,

amit mások életébe
szőttünk.”

/Michelle Moran/



12 13

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Közeleg a személyi jövedelem-
adó bevallás határideje. A jelen-
legi helyzetben különösen fontos, 
hogy az adónk 1%-át felajánljuk 
egy civil kedvezményezett számá-
ra. Számos túrkevei szervezetet 
lehet támogatni ily módon, ezért 
- akár lokálpatriotizmus okán, 
akár személyes érintettség alapján 
- ha tehetik, válasszanak közülük.  
A nyilatkozatban a kedvezménye-
zett adószámát kell feltüntetni.

A NAV honlapján elérhető a 
2022. évben felajánlásra jogosult 
civil kedvezményezettek listája, 
ennek alapján a következő túrke-
vei szervezetek számára ajánlható 
fel idén az 1%:

Személyi jövedelemadó 1%

A hagyományoknak megfelelően 1991 óta minden 
évben május 4-én tartják „A magyar tűzoltók napját”, 
ami egyben Szent Flórián napja is, aki a tűzoltók vé-
dőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka 
lényegének: a bátorságnak, az önfeláldozásnak, a be-
csületnek és az emberek megsegítésének.

Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje: Az egyik 
legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés 
keltette életre Flóriánnak a „tűz katonájának” kul-
tuszát. Szent Flórián alakjával a világon sok helyen 
találkozhatunk. A 17. sz. óta alig van olyan magyar 
helység, ahol Szent Flórián képét vagy szobrát meg ne 
találnánk templomokban, házakon, utak mentén. Ka-
tonaruhában, égő házzal ábrá-
zolják, melyre dézsából vizet 
önt. Erre az ábrázolásmódra 
legendája két magyarázatot is 
kínál. Az egyik szerint Flóri-
án még gyermek volt, amikor 
imádságára csodálatos módon 
kialudtak egy égő ház lángjai.  
A másik magyarázat szerint 
egyszer egy szénégető nagy 
máglyát rakott, melyet annak 
rendje-módja szerint portaka-
róval fedett be. Amikor a fara-
kás belseje már izzott, egy nagy 
szélvihar megbontotta a por-
takarót, és az egész lángba bo-
rult. A szénégető próbálta újra 
befedni a máglyát, de eközben 
ő maga is a lángok közé esett. 
Nagy veszedelmében így fo-
hászkodott: ,,Szent Flórián, 

aki vízben lettél vértanú, küldj vizet segítségemre, és 
mentsd meg az életemet!’’ Azonnal víz öntötte el a mág-
lyát, és a szénégető megmenekült. Flórián Diocletianus 
egyszerű katonája volt, de jelképpé vált: az emberség, 
önzetlen segíteni akarás és hősies bátorság jelképévé.

A magyar tűzoltók napja alkalmából a helyi önkor-
mányzatok és a helyi tűzoltóparancsnokságok meg-
emlékezéseket, rendezvényeket tartanak. A magyar 
tűzoltók napján adják át az „év tűzoltója” elismerést. 
A tűzoltó hivatás társadalmi elismertsége megkérdő-
jelezhetetlen. Nagy támaszt jelentenek a tűzoltók szá-
mára a családtagok, tehát a tűzoltónap róluk is, és a 
köszönet nekik is szól.

A RENDŐRSÉG NAPJA

Egy kormányhatározat alapján 1992-től Szent 
György napján, április 24-én rendezik meg Magyaror-
szágon A rendőrség napját.

Sárkányölő Szent György a lovagok, a lovaskatonák, 
a fegyverkovácsok és a vándorlegények védőszentje 
volt. A modern világban Szent György a cserkészek és 
rendőrök patrónusa.

A jeles alkalomból Túrkeve város polgármestere, 
Sallai R. Benedek kitüntetéseket adott át a Rendőrőr-
sön.

Szívből gratulálunk az áldozatos munkájukért ki-
tüntetésben részesült rendőröknek!

A TŰZOLTÓK NAPJA
• 18836664-1-16 Finta Múzeumért Alapítvány  

5420 Túrkeve, Kossuth u. 6.

• 18524882-1-16 Giligán Természetvédelmi és Hagyo-
mányőrző Egyesület 5420 Túrkeve, Zádor u. 23. 

• 18734287-1-16 Kaszap Nagy István Református Diák-
sport Egyesület 5420 Túrkeve, Kossuth u. 15. 

• 18504145-1-16 Kevi Kunok Hagyományőrző Egyesület 
5420 Túrkeve, Bethlen G. u. 6. 

• 18821419-1-16 Keviföld Alapítvány  
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 23. 

• 18837108-1-16 Mentő és Tűzoltó Egyesület  
5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 1-3. 

• 18840894-1-16 PALÁNTA Kulturális és Sportegyesület 
5420 Túrkeve, Petőfi tér 6. 

• 19867524-1-16 SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET  
5420 Túrkeve, Pusztakert u. 6. 

• 18756225-2-16 Túrkevei Gazdák Földtulajdonosi Va-
dásztársasága Egyesület 5420 Túrkeve, József A. u. 15. 

• 18826500-1-16 Túrkevei Nöikar Egyesület  
5420 Túrkeve, Petőfi tér 6.

• 18976526-1-16 A Remény Rabjai Állatvédő Egyesület 
Túrkeve 5420 Túrkeve, Ágota u. 10. 

• 18830060-1-16 Herman Ottó Természetvédő Kör  
5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1. 

• 15412744-1-16 Madarász Károly Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 16. 

• 19219275-1-16 Túrkevei Kulturális Egyesület  
5420 Túrkeve, Attila u. 1. 

• 18829211-1-16 Túrkevei Petőfi Diáksport Egyesület 
5420 Túrkeve, Petőfi tér 6. 

• 18828492-1-16 Túrkevei Városvédő és Szépítő Egyesület 
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 28.

• 18820621-1-16 Petőfi Sándor Diák Egyesület  
5420 Túrkeve Petőfi tér 6. 

• 18727982-1-16 Túrkeve Küzdősport Egyesület  
5420 Túrkeve, Szurmai u. 28. 

• 18840832-1-16 Túrkevei Református Iskoláért Alapít-
vány 5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. 

• 18137862-1-16 Túrkevei Református Templomért és 
Közösségért Alapítvány 5420 Túrkeve, Kossuth u. 1. 

• 18822441-1-16 „Túrkevei Széchenyi Úti Óvodáért 
„Alapítvány 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 11. 

• 19866987-1-16 Túrkevei Városi Sportegyesület  
5420 Túrkeve, József A. u. 23. 

• 18748273-1-16 Puli Laci Kun Hagyományőrző Egyesület 
5420 Túrkeve, Somodi u. 14. 

• 18372348-1-16 Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1. 

• 19216870-1-16 Ványai Ambrus Diáksport Egyesület 
5420 Túrkeve, József A. u. 23. 

• 18849958-1-16 Ványai Ifjúsági Autonóm Szervezetének 
Egyesülete 5420 Túrkeve, József A. u. 23. 

• 19221678-1-16 Túrkevéért Alapítvány  
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 9.

A közzétett listát a NAV folyamatosan frissíti, érdemes 

lehet ellenőrizni a következő elérhetőségen:

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

KÖZÜGYKÖZÜGY
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

LEZÁRULT „A HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE MEZŐTÚR 
TÉRSÉGÉBEN” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT 
 
Mezőtúr Város Önkormányzata által vezetett konzorcium „Mezőtúri Járási foglalkoztatási 
együttműködések” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00011 kódszámú pályázata bruttó 239,98 millió 
forint, vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el képzési és foglalkoztatási programok 
megvalósítása céljából.  
 
A projekt 2022. január 31-én sikeresen zárult, melyet Mezőtúr Város Önkormányzata 6 konzorciumi 
tag együttműködésével valósította meg: Mesterszállás Községi Önkormányzattal, Mezőhék Község 
Önkormányzatával, Kétpó Község Önkormányzatával, Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel, Örményes Községi Önkormányzattal, illetve Túrkeve Városi Önkormányzattal. 
A projekt célja a társadalmi hátrányok komplex csökkentése, valamint a minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi 
szintjének növelése, az iskolán kívüli programok spektrumának szélesítése, a kisgyermekkori nevelés 
hozzáférhetőségének emelése volt.  A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg: 
Képzéseket, továbbképzéseket, szemléletformáló tréningek tartottak a humán szolgáltatásokban 
dolgozók számára, valamint kidolgozásra került egy általános-és középiskolákat érintő hiányzásos 
esetfeltáró tanulmány és intézkedési terv is valamennyi település bevonásával. 
Emellett több, ingyenes, tematikus, nyári tábor megrendezésére került sor a résztvevő települések 
gyermekei számára, az általános iskolák pedagógusainak bevonásával és aktív részvételével. Ilyen 
volt a „Számolj velem” matematika tábor, a szemléletformáló „Ökotudatos” tábor, valamint a 
gyermekek intenzív, angol nyelvtanulását célzó „Nyelv-ész” tábor sorozat. A projekt keretében 
rendelkezésre álló támogatási forrásnak köszönhetően a résztvevő települések tanulmányi ösztöndíj 
programot hoztak létre. Túrkevén több mint 5 000 000 Ft keretösszegből, közel 80 diákot részesítettek 
tanulmányi ösztöndíjban a projekt időtartama alatt. A támogatásnak köszönhetően decemberben, a 
túrkevei általános iskolák diákjai, különböző szakkörökön vehetnek részt,  mint például: 
pályaorientációs délután, adventi kézműves foglalkozás, egészségdélután, mesedélután, robotika 
szakkör, amihez az eszközöket szintén a pályázat biztosította. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásával valósult meg. 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT „A KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN”
ELNEVEZÉSŰ PROJEKT

2021. december 31-én sikeresen zárult a „KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 
MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú projekt, melyet Mezőtúr 
Város Önkormányzata – mint konzorcium vezető - több település együttműködésével valósított meg. 
A projektben résztvevő konzorciumi tagok: Túrkeve Városi Önkormányzat, Mezőhék Község 
Önkormányzata, Mesterszállás Községi Önkormányzat, Kétpó Község Önkormányzat, Örményes 
Községi Önkormányzat, Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.; Körös Tisza 
Menti Településfejlesztő Egyesület. A projekt tevékenységeire összesen 494 781 343,- Ft került 
megítélésre 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást formájában.

A projekt célkitűzései közé tartozott az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, a 
foglalkoztathatóság javítása, a hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása, munkaerő-piacra történő 
integrációjuk előmozdítása, továbbá a hosszútávon fenntartó, a helyi kezdeményezések következtében 
önmagukban is életképes, működő programok megvalósítása, a foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése, az egyes kisközösségek, mint helyi közösség és szemléletformáló legkisebb egységek 
programokba történő bevonása, a humán szolgáltatások fejlesztése.
Fenti célokkal összhangban a települések különböző szemléletformáló programokat, képzéseket, 
tréningeket, preventív, egészségmegőrző programokat, egészségügyi előadásokat, fiatalok tovább 
tanulását, jövőtervezést segítő programokat, sportfoglalkozásokat, civil közösségek törekvéseit támogató 
programokat, klub foglalkozásokat, kulturális, közösségépítő rendezvényeket, marketing és kommunikációs 
szolgáltatások valósítottak meg.
A projekt keretében több alkalommal került meghirdetésre ösztöndíj program a konzorciumi településeken 
élő diákok számára. Túrkevén a program keretösszege 4 350 000 Ft volt összesen, melynek köszönhetően
27 fő diák részesült tanulmányi ösztöndíjban. Emellett a támogatási forrás terhére valamennyi konzorciumi 
tag közösségi terek fejlesztését, közbiztonság javítását célzó intézkedéseket tett. A települések közterületein 
térfigyelő kamerák beszerzésére, telepítésére, ingyenes wifi pontok kiépítésére került sort.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásával valósult meg.

ÚJ JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSREND JELENT MEG
AZ ISKOLAI-ÓVODAI SZABÁLYOK NEM VÁLTOZTAK

Igazolt Covid-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros 
kapcsolatba került védettségi igazolvánnyal rendelkező 
személy mentesül a járványügyi megfigyelés alól. 

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező óvodá-
sok és tanulók számára a járványügyi megfigyelés idő-
tartama az utolsó találkozástól (az igazolt fertőzött el-
különítésétől) számított öt nap. – olvasható a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ frissített eljárásrendjében.

Ez azt jelenti, hogy a csökkenő esetszámok ellenére 
az óvodai-iskolai szabályok nem változnak: ha egy cso-
portban vagy osztályban koronavírus-fertőzöttet talál-
nak, azok a diákok, óvodások, akik már megkapták az 
oltást, továbbra is bejárhatnak az iskolába, óvodába, hi-
szen már van védettségi igazolványuk. Karanténba csak 
azok kerülnek, akik nem kaptak oltást – öt napig kell 
otthon maradniuk.

Az új szabályzat a fertőzöttekről azt írja: ha a negye-
dik napon már láztalanok, nincsenek felső légúti tünete-
ik, és az ötödik napon negatív Ag-tesztet produkálnak, 
visszatérhetnek az iskolába, óvodába. Teszt nélkül a tü-
netek megjelenésétől számított hetedik naptól tekintik 
gyógyultnak a Covid-fertőzötteket (persze csak akkor, 
ha már nincsenek tüneteik).

LAPZÁRTA:  

2022. május 23.
ELÉRHETŐSÉGEINK:

• E-mail: 

turkevetelevizio@gmail.com  

• Facebook: 

Túrkeve Televízió

• E-mail:  

ujsagturkeve@gmail.com 

• Facebook: Túrkeve Újság

Májusi

József Attila: Május

A rengő lomb virágban ég

és készül a gyümölcsre,

a nyílt uccára lép a nép,

hogy végzetét betöltse.

Iramlanak bogarak,

friss jelszavak repülnek.

S az aranyba vont ég alatt,

-mert beköszönt az ünnep –

a szabadság sétára megy.

Hős népe ágat lenget,

s ő kézenfogva vezeti

szép gyermekét, a rendet!

Ady Endre: Május

Tündéri május, lombot fakasztó,

Könnyű felöltőt szegre akasztó,

Légy üdvözölve:

Szívet fakasztó, emlék-marasztó…

Járok a korzón, szívembe’ mámor:

Kacagva libben leányka-tábor.

De szép az élet…

Fél óra múlva – zuhog a zápor…

versek
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A költészet napja - április 11-e, egyik 
legkiemelkedőbb magyar költőnk,  
József Attila születésnapja - minden 
városban egy kiemelt ünnep, me-
lyet versmondással, szavaló ver-
sennyel – magyar költők verseivel 
– tesznek emlékezetessé. Ez évben 
is megrendezte a megmérettetést 
a városi könyvtár, ahova a Petőfis 
gyerekek szép számmal neveztek. 

Versenyzőink és helyezéseik:

1. évfolyamon I. Faragó Adél, II. 
Ratkai Kata, emléklappal jutalmazták 
részvételét Daróczi Gabriella Panká-
nak, Herczegh Ákos Lászlónak, Ve-
res Alma Zselykének, Finta Lottinak 
és Rácz Dávidnak. Felkészítő peda-
gógus volt Kovácsné Szécsi Mária és 
Oroszné Lengyel Katalin.

2. évfolyamon III. helyezést ért el 
Pápai Hanna, különdíjban részesült 
Hollósi Lara Gréta, Papp Larissza 
Eugénia, Tóth Georgina, Vad Gábor, 
Vasadi Noel Brendon, Bíró Tamás 
Nimród, Debreczeni Andrea. Felké-
szítő pedagógus volt Simonné Nánási 
Renáta, Gombár-Forgács Marianna 
és Szabó Tünde.

3. évfolyamon III. lett Kapás Já-
nos István, emléklapot kapott Rácz 
Jázmin, Ratkai Luca Fanni, Ányos 
Natália Vanda, Finta Andrea és So-
mogyi Ibolya. Felkészítő pedagógus 
volt Hollósiné Varga Ilona és Ráczné 
Göblyös Ilona.

4. évfolyamon I. lett Simon Judit 
Mária, emléklapot kapott Németh 
Nóra, Nótás-Nagy Gergely és Pabar 
Panna Jázmin. Felkészítők: Urbán 
Marianna és Deák Ildikó.

Ezzel nem ért véget a költészet ün-
neplése, hiszen Mezőtúron, a Móricz 
Zsigmond Könyvtárban is előadták a 
gyerekeink a szebbnél szebb verseket 
egy kistérségi versmondó verseny ke-
retében.

Versenyzőink és helyezéseik:

1. évfolyamon I. lett Faragó Adél, 
II. helyezést ért el Herczegh Ákos 
László, emléklappal jutalmazták Da-
róczi Gabriella Pankát, Veres Alma 
Zselykét, Finta Lottit, Ratkai Katát, 
Rácz Dávidot. Felkészítő volt Ko-
vácsné Szécsi Mária és Oroszné Len-
gyel Katalin.

2. évfolyamon II. lett Pápai Han-
na, III. pedig Hollósi Lara Gréta, 
emléklapot kapott Papp Larissza 
Eugénia, Tóth Georgina, Vad Gábor, 
Vasadi Noel Brendon, Bíró Tamás 

Nimród és Debreczeni Andrea. Fel-
készítő volt Simonné Nánási Renáta, 
Gombár-Forgács Marianna és Szabó 
Tünde.

3. évfolyamon I. helyezést ért el 
Nánási Milán Sándor, III. lett Kapás 
János István, emléklapot kapott Rácz 
Jázmin, Ratkai Luca Fanni, Ányos 
Natália Vanda, Finta Andrea, Ko-
lompár Viktória és Somogyi Ibolya. 
Felkészítőik: Ráczné Göblyös Ilona, 
Hollósiné Varga Ilona.

4. évfolyamon III. lett Simon Ju-
dit Mária, emléklapot kapott Németh 
Nóra és Pabar Panna Jázmin. Felké-
szítő volt Urbán Marianna és Deák 
Ildikó.

A magyar nyelv szépségeiben a fel-
ső tagozatos diákjaink is jeleskednek, 
hiszen a Lotz János szövegértési és 
helyesírási verseny országos döntő-
jében Kaszanyi Boglárka 13. helyezést 
ért el. A Simonyi Zsigmond helyes-
írási verseny megyei döntőjébe jutott 
Sallai Anna és Kaszanyi Boglárka. 

A városi költészet napi szavalóver-
senyen Tóth Maxim első helyezést ért 
el, míg, Kontos Kata különdíjat nyert.

Tudvalévő, hogy iskolánkban le-
hetőség van emelt óraszámban is-
merkedni a matematika szépségeivel. 
Diákjaink nagyon szép eredményeket 
értek el e területen is. A Zrínyi me-
gyei matematika versenyen 203 fő 
vett részt a megyéből, s ezen a meg-
mérettetésen az 5. osztályos kategó-
riában Nagy Botond 3., Kiss Diána 
51., Dobra Fanni 92., Papp Hanna 
99., Magyar Zoltán 141. lett, míg a 6. 
osztályosok közül - 164 résztvevőből 
- Tóth István 17., Sallai Anna Katalin 
20., Fábián Nándor 70., a 7. osztályo-
sok között - 139 résztvevőből - Ka-
szanyi Boglárka 30., a 8. osztályban 
pedig - 97 résztvevőből - Gaál Tibor 
11., Lénárt Gabriella 25., Erdei Farkas 
Gyula 34., Debreczeni Roland 66. lett.

PETŐFIS HÍREK
    DEÁK ILDIKÓ, MOLNÁR MAGDOLNA

OKTATÁS, KULTÚRAOKTATÁS 

Az V. Levelezős területi matema-
tika versenyen 5. osztályban Nagy 
Botond 1., Kiss Diána 2. A 6. osztály-
ban Sallai Anna Katalin 1., Fábián 
Nándor 6., a 7. osztályban Kaszanyi 
Boglárka 4. és a 8. osztályosok között 
Gaál Tibor 5. helyezést ért el.

Minden, ami víz, avagy A víz vi-
lágnapja a Petőfiben

Diákjaink március 26-án, szom-
baton 9-12-ig foglalkoztak e témával. 
Korosztálynak megfelelően számos te-

rületet körbejártak és tevékenykedtek, 
ami folytán információhoz jutottak, 
következtetéseket vontak le, alkotáso-
kat készítettek. Ízelítő programjainkból: 
az alsó tagozatos tanulók kisfilmeket 
tekintettek meg a víz témakörben (víz 
körforgása; Vizipók a csodapók;  8 cso-
dálatos trükk a vízzel; vizek élővilága, 
védelme), játékok (memória, különb-
ség kereső, puzzle, torpedó, szókereső, 
víz-kvíz), mozgásos játékok, progra-
mok (Berettyóhoz séta, váltóverseny 
palackos vízzel), víz kóstolás, zene 
hallgatás, dal tanulás a vízről, kézmű-
veskedés (medúza dekorgumiból, fali 
keresztrejtvény, akvárium tojástartóból, 
vízben élő állatok, hal és csónak hajto-
gatás), rajz készítés (plakát; rajz a víz 
felhasználásáról, hasznáról), vizes kí-
sérletek. Felsős diákjaink forgószínpad 
szerűen ismerkedtek a témával. Számos 
területet bejártak, ahol logikai felada-

tokat, mozgásos játékokat és kreatív 
feladatokat oldottak meg, remélhetőleg 
sok-sok információval gazdagodtak a 
gyerekek a játékos délelőttön.

No, de nem csak versenyből, meg-
mérettetésből és szorgalmas tanulásból 
áll az iskolai élet, hanem szabadidős 
programokból is. Örömmel jelentjük, 
hogy két évfolyam – a 4. és a 6. évfo-
lyam – elnyerte a zánkai táborozás 
lehetőségét az Erzsébet-program ke-
retében! Mindannyian három felejthe-
tetlen napot tölthetnek Zánkán.

   CSAJBÓK FERENCNÉ

„Nem tudok mást, csak szeretni”

A magyar költészet napjának előestéjén 2022. április 
10-én dr. Kurucz Ádám Konrád színművésszel találkoz-
hattak a verskedvelő túrkeveiek a művelődési házban. 

A 30 éves fiatalember a nagytermen végig sétálva állt meg 
közönsége előtt és József Attilaként mutatkozott be. Ezután 
varázslat következett: mindannyian elhittük neki, hogy az 
1905. április 11-én született költő áll előttünk, s ő vall ne-
künk megdöbbentő őszinteséggel rövid életének kevéske 
örömmel, sokkal inkább súlyos lelki teherrel teli állomása-
iról. Szülessen költemény, melyben a régi korok magyarjait 
a jelenben élőknek mutatjuk be – szólt az irodalmi szerkesz-
tők felhívása. Megszületett A Dunánál! 1936 júniusát írták 
akkor. A Szép szó különszáma ezzel a verssel kezdődött.  
A költemény főszereplője Az én és az idő. A befejező sorok:

 „A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, 
 egymást ölelik lágy hullámai.
 A harcot, amelyet őseink vívtak, 
 békévé oldja az emlékezés 
 s rendezni végre közös dolgainkat,
 ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 

Ezek a sorok az akkori baloldali értelmiség vágyának 
és bizakodásának szép utópiáját testesíti meg. 2022 tava-
szán keserű tapasztalatok birtokában – háború a szom-
szédunkban - kell megállapítanunk, hogy e vágy és biza-
kodás mindmáig illúzió maradt. 

A Madarász Károly Művelődési Ház és a Túrkevéért 
Alapítvány közös rendezvénye volt a versünnep. Dr. Szabó 
Zoltán, kuratóriumi elnök valamennyi résztvevőnek Takács 
Mihály: Az én hatosom című verseskötetét ajándékozta. 
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   KOKOVAY ZSUZSANNA

JÁNOS VITÉZ 

2022. április 5-én a Déryné Program keretében sikerült 
két időpontban a túrkevei nézőközönség számára a pódi-
umra varázsolni Petőfi Sándor emblematikus művét a Já-
nos vitézt. 

A Déryné Program előadása rendhagyó formában, egy 
óra leforgása alatt kívánta bemutatni a nézők számára  
Petőfi Sándor halhatatlan klasszikusát. Az előadás nem 
csupán az iskoláskorúaknak, hanem az egész család számá-
ra maradandó élményt nyújtott. Lendületes, fiatalos játék-
módjával, gazdag szereposztásában láthattuk.

Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program 
hozzájárulásának köszönhetően kettőszáz forint volt, na-
gyon örülünk, hogy ilyen sokan csodálhattuk meg együtt 
e remekművet. 

„HOLVOLTHOLNEMORSZÁG”

2022. április 6-án a Korda Sándor Színházterem-
ben a Kiflihajó zenekarral kalandoztunk a zene ten-
gerén „Holvoltholnemországba.”

A zenés, mesés-kalandos hajóútra közel kétszáz 
túrkevei óvodás és kisiskolás indult a Kiflihajó le-
génységével! A 2020-ban alakult Kiflihajó zenekar 
fedélzetéről a lemezbemutató mellett, az elmarad-
hatatlan slágerek sem maradhattak el. A műsorban 
közreműködött Tóth Boglárka, Körmendy Dávid, 
Sas Szilárd, Székely Zoltán. 

HÚSVÉTOLÓ- HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a vallá-
son kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.

Az ünnep Túrkevén is beköszöntött hiszen az intéz-
mény dolgozói Túrkeve város főterét húsvéti díszbe öl-
töztette. Elkészült a város tojásfája, amelyre nagyon sok 
szorgos kéz által készült húsvéti tojás és dekoráció került.  
A nyuszilány és fiú fotófal most is nagy népszerűségnek 
örvendezett. 

2022. április 9-én délelőtt Húsvéti Kézműves délelőttre 
vártuk a kedves gyerekeket, anyukákat és nagymamákat.   

„Foltozzunk és alkossunk” címmel húsvéti kiállítás 
megnyitójára került sor a 18 éves Foltra Folt Szakkör 
alkotásaiból. A csoport 2005. október 1-én alakult 8 fő-
vel, jelenleg is 8-10 fő vesz részt az alkotó-munkákban. 
A hasznos időtöltésen túl, az otthon felhalmozott, nem 
használt ruhaneműk hasznosítása a cél, a foltvarrás tech-
nikájával új, hasznos, a lakás különböző területén alkal-
mazható kézimunkák készüljenek. 

Az elmúlt pandémiás időszak nagy megpróbáltatás 
volt a csoport számára is, de az internet segítségével tud-
ták egymással tartani a kapcsolatot és mindenki dolgo-
zott. A szakkör szeretettel hívja és várja azokat a túrkevei 
lányokat és asszonyokat, akik szeretnék megtanulni ezt a 
sok örömet adó kézimunkázást. 

A Húsvéti kiállítás már hagyomány, hogy a kézműves 
foglalkozással együtt kerül megrendezésre, így egyszerre 
a kiállítási darabokban gyönyörködhetünk és megcsodál-
hatjuk a gyerekek ügyes munkáit. 

Nagyon köszönjük a Foltra Folt Szakkör minden tag-
jának az önzetlen segítséget, mindig számíthatunk rájuk! 

Köszönjük Kalmár Lászlóné, Szilágyi Sándorné, Vad 
Lajosné, Bíró Károlyné, Erdei Béláné, Hollósi Eszter és 
Fias Gáborné munkáját. 

KULTÚRAKULTÚRA

   PETŐNÉ FÁBIÁN ERZSÉBET - MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ

A Madarász Károly Művelődési Ház 
áprilisi programjai

Április 6. és 12. között lezajlott 
a Költészet Napja alkalmából meg-
hirdetett Városi versmondó verseny.  
A gyerekek négy korosztályban mér-
ték össze tudásukat.

Helyezések:
1-2. osztály
1. helyezett Faragó Adél (PSÁI 1/b 

osztály)
2. helyezett Ratkai Kata (PSÁI 1/c osz-

tály)
3. helyezett Pápai Hanna (PSÁI 2/a 

osztály)
különdíj: Szűcs Katalin (KNI RÁI 1. 

osztály)
Hollósi Lara Gréta (PSÁI 2/a osztály)

3-4. osztály
1. helyezett: Simon Judit Mária (PSÁI 

4/a osztály)
2. helyezett: Palásti Sára Réka (KNI 

RÁI 4. osztály)
3. helyezett: Kapás János István (PSÁI 

3/a osztály)
különdíj: Darvasi Emese Hajna (KNI 

RÁI 3. osztály)
Mile Zsófia (KNI RÁI 4. osztály)

5-6. osztály
1. helyezett: Debreczeni Kíra Emma
2. helyezett: Vass László
3. helyezett: Vasas Gitta
Különdíj: Kontos Kata
Különdíj: Boda Botond

7-8. osztály
1. helyezett: Tóth Maxim
2. helyezett: Könnyű Ágota
3. helyezett: Papp Zsombor
Különdíj: Szentmihályi Sára

Köszönjük a gyermekek-
nek a szép szavalatokat, a 
tanáraiknak pedig a felké-
szítést.

A húsvéti készülődés jegyében 
meghirdettük „Az osztály hímes tojá-
sa” versenyt, melyen városunk alsó ta-
gozatos osztályai vettek részt. Az első 
díjat és az ezzel járó tortát közönség-
szavazat alapján a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola 1. b. osztálya kapta.

Április 7-én meghallgattuk Pintér 
István történelmi ismeretterjesztő 
előadását. 

Olvasóklubunk következő idő-
pontja május 26. 17.00 óra, Drago-
mán György írásairól beszélgetünk.

Könyvtári programok 
áprilisban

Könyvajánló
Tasmina Perry megannyi Sunday 

Times Bestseller szerzője, amelyek mil-
liós példányszámban kelnek el világ-
szerte. Könyvei nem kiemelkedő irodal-
mi művek, de tökéletes kikapcsolódást 
nyújtanak. A Szinglik asztala már a ti-
zenötödik magyarul megjelent regénye.

Természetesen nem egy kiemelke-
dő irodalmi mű, de a maga nemében a 
kötet tökéletes kikapcsolódást nyújt. Az 
egész történetet egyfajta romkom han-
gulat lengi körül, mintha épp az egyik 
kedvenc romantikus vígjátékunkat néz-
nénk. A jelenetek filmbe illően humo-
rosak, romantikusak és kellő mértékben 
drámaiak. Rengeteg sokszínű karaktert 
vonultat fel egyedi történettel, s a szálak 

folyamatos kibontakozásával az érdek-
lődésünk fennmarad.

Könnyed szórakozást nyújt, azonban 
mélyebb témák is megjelennek. Sophie 
síbalesetét követően az orvosok azt jó-
solták, elképzelhető, hogy se beszélni se 
járni nem fog. Ezzel szemben ő vasaka-
rattal gyógyulni akart és megcsinálta.  
A történetbe ott kapcsolódunk be, hogy 
meghívják a volt szerelme esküvőjé-
re, ahol a szinglik asztalához ültetik. 
Ennél az asztalnál kap helyet Adam is. 
Történetük a jegyespár előtörténetén 
keresztül összefonódik, kibomlanak 
a karakterek, s miközben a végkifej-
lethez érünk jól szórakozunk és egy 
olvasmányélménnyel gazdagodunk.
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   KAPÁS JÁNOS ZSOLT - MÚZEUMIGAZGATÓ

130 éve született Finta Sámuel

Az évforduló alkalmából cikkso-
rozatban elevenítjük fel Finta Sámu-
el művészi pályáját és alkotásait.

Finta Sámuel szobrászat mellett 
grafikával és sziluettvágással is fog-
lalkozott. Utóbbit művészi igénnyel 
végezte. Turisztikailag frekventált he-
lyeken is dolgozott, ahol két perc alatt 
képes volt elkészíteni egy-egy sziluettet. 
Ez jó kereseti lehetőséget is biztosított 
számára a későbbiekben, amikor egye-
dül – majd később feleségével, Musta 
Ilonával – járta az üdülőhelyeket.

1913-ban bejáratos lett Párizsban 
Rodin műhelyébe, ahol fiatalabb bátyja 
Gergely már évek óta dolgozott. Ekkor 
készítette el Des Bois, és Rodin árnyké-
pét. Pályafutása során számos túrkevei 
és országos ismeretséggel rendelkező 
híresség ült modellt számára. Az árny-
képvágást önálló alkotások készítésére 
is felhasználta. Hagyatékában számos 
mű maradt fenn, ami kizárólag a feke-
te és fehér színű papírból kivágott for-
mák segítségével ábrázolja az alkotás 
tárgyát. Mindezek közül kiemelkedik 
az „Árnyképes ABC” című kötete, 
amely 1922. december 1-én jelent meg 
Zádory Sámuel szerzői név alatt Róna 
Béla verseivel. Megjelenésekor renge-
teg gyerek ismerkedett meg segítségé-
vel a magyar ABC betűivel, de közel 
száz éven keresztül kiadatlan maradt. 

A szerző halála után egy eredeti és egy 
nyomtatott példány került be a Finta 
Múzeum gyűjteményébe.

2011-ben az Egyesült Államokból 
Robin Zitter kereste meg a múzeu-
mot, mivel szerette volna eljuttatni 
az intézménybe a birtokában lévő 
eredeti példányt, hogy a hagyaték 
többi részével együtt kerüljön meg-
őrzésre. A nagymamája ajándékozta 
neki, aki egész életében kincsként 
őrizte. A Finta gyűjteményben talál-
ható sok más tárgyhoz hasonlóan ez 
is egy másik kontinensről – több ezer 
kilométer távolságból – érkezett a 
múzeumba. Itt műtárgynak megfele-
lő védelem alá esik, megőrzésre kerül 
a jövő generációi számára.

Az intézmény végül kilencven-
három évvel az első megjelenés után 
2015-ben megjelentette Finta/Zádory 
Sámuel „Árnyképes ABC” című köte-
tét, ami jelenleg is megvásárolható.

   TÖRÖK MÁRTON

Van egy mondás, mely szerint egy valamirevaló ker-
tész élete során legalább tízezer olyan palántát nevel, 
amelyről fogalma sincs, hová fogja tenni. Aki magról 
nevel palántát, most jót mosolyoghat, hiszen ilyenkor 
már tényleg csurognak a paradicsompalánták, cukki-
ni- és töknövendékek az ablakpárkányból, vagy a sze-
rencsésebbeknél az üvegházból, fóliasátorból. Olyan 
szépen sikerültek, kár lenne őket kidobni – gondoljuk, 
s ekkor megindul a számolgatás: mennyit hagyjak ma-
gunknak, mennyit tudok odaadni valakinek? Félreértés 
ne essék, a tavaszi, tálcákban, kosarakban és szatyrok-
ban történő palántacsereberénél kevés nemesebb és 
szebb dolog van az év ezen időszakában.

E havi írásunkban nem abban szeretnénk segítséget 
nyújtani, ki mennyi palántát neveljen (a válasz: ameny-
nyit szeretne, sőt amennyi csak elfér!), hanem inkább 
abban, hogy egyes növényekből egy négytagú család-
nak átlagosan mennyi növényre van szüksége. Mivel 
a helyhiány általánosan elterjedt és ismert kertészeti 
fogalom, abban is igyekszünk támpontot adni, hogy 
mindehhez mekkora területre van szükség.

Bab
A babot nem szoktuk palántázni, de az sem ördög-

től való dolog. Mégis, érdemesebb megvárni a melegebb 
időt, amikor a talajhőmérséklet már eléri a 16 °C-ot, és 
akkor a szabad földbe vetni. Ez általában május második 
felére biztosan elérhető, de rövid tenyészidejű babot jú-
niusban is vethetünk. 80 tő bokorbab már elég lehet, ami 
kb. 5 m²-en elfér. Figyelem, vízigényes!

Borsó

Azt mondják, a kertész kétszer örül a borsótermésnek: 
amikor megindul, és amikor végre vége. De egy harmadi-
kat is hozzátehetünk: november-december tájékán, amikor 
elővesszük a borsót a fagyasztóból, akkor is nagyon lehet 
neki örülni. A borsópalánta úri huncutság, helyette inkább 
szabad földbe érdemes vetni a magokat – már sokkal koráb-
ban is, mint a babot, márciustól júniusig, akár szakaszosan is. 
Attól függően, kinek mekkora az ágyása, pár sor borsó elég, 
összesen 40-50 tő. Nagyon fontos, hogy a borsó futónövény, 
ne sajnáljuk tőle a jó magas, akár méteres támasztékot se.

Cékla
A cékla kissé rosszul csírázik, ezért egyre többen kísérle-

teznek a palántázásával, mégpedig úgy, hogy egy kis rekeszbe 
3 magot vetnek, majd kelést követően a három mininövényt 
úgy, ahogy vannak, együtt ültetik ki. Ezzel gyorsíthatjuk a 
céklanevelést. Ki-ki kedve szerint szórja bátran a céklama-
gokat, 120 szem négy főre bőven elég, télire is lehet belőle 
elrakni, csak férjen hova, ugye… Sűrűn vetve (bébicéklának 
való is legyen) 4 négyzetméter elég lesz.

Cukkini
Gyakran járunk úgy, hogy a hatalmas levelek alatt 

tökké fejlődik egy-egy cukkini, úgy is szoktunk járni, 
hogy már nem kell senkinek, mert annyi van. Ennek el-
lenére minden évben legyártjuk a cukkinipalántákat, ál-
talában hatot-nyolcat, pedig négy embernek is elegendő 
mindösszesen 4 palánta. Mivel nehéz jól tárolni, ezért 
csak a szezonjában érdemes enni, de lehet ennél a zöld-
ségnél is fennáll a mondás, mint a borsónál… Rengeteg 
vizet kell neki adni, és zsenge korban szüretelni.

Irány(tű) a veteményes(ben)!

Ha lassan és döcögve is, de csak sikerült ebben az 
évben is megérkezni a tavaszi veteményesidőszak-
hoz. A klímaválság nem viccel, immáron sokadik éve 
vallanak kudarcot a korábban több évtizeden-év-
századon keresztül jól bevált népi megfigyelések, 

jóslatok a vetéseket illetően. A rendkívül száraz tél 
és a hűvös tavasz kihívások elé állította az egyszeri 
kertészkedőt, de legalább már nem újdonság az áp-
rilis eleji hó, így elkezdhetünk alkalmazkodni az új 
feltételekhez.
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Fokhagyma

Fokhagymából tavaszi és őszi vetésűt is érdemes 
duggatni. A tavasziak ugyan kisebb fejeket adnak, 
cserébe jobban tárolhatóak. Mi az eperágyásban szok-
tunk nekik helyet találni, jó társnövénye a szamócának 
(avagy földiepernek). 5-6 fejet gerezdekre szedve és 
földbe dugva garantáltan megvan az éves mennyiség. 
Aki az átlagosnál jobban kedveli a fokhagymát, ennél 
azért többet is eltehet. Fontos, hogy ha a száruk már 
teljesen elsárgul, bizony ki kell szedni őket a soron kö-
vetkező eső előtt, nehogy tönkremenjenek.

Paprika

Sajnos a paprika nem igazán a mi vidékünkre való: 
a kötött talaj és a szárazság jelentősen visszaveti a ter-
méshozamot, márpedig nálunk Keviben mindkettő 
eléggé jellemző. Aki mégis szereti a kihívásokat, an-
nak egy négyfős családdal számolva 16 tő paprika pa-
lántázását javasoljuk kb. 3 négyzetméteren elosztva. A 
palántakészítés már az év elején indul, január végén, 
február elején érdemes startolni (szinte a zellerrel 
egy időben). Kiültetésük a régi szokásokkal szemben 
újabban a fagyosszentek elmúltával, de inkább május 
végén javasolt.

Paradicsom

A „jolly joker”, a kezdő kertész magabiztosságának 
garantálója a paradicsom. Szerencsére ezen zöldségünk 
(vagy gyümölcsünk, nézőpont kérdése) még mindig 

rendkívül nagy változatossággal van jelen a hétköznap-
jainkban. Felhasználási célhoz igazítva lehet ültetni lé-
nek való, friss fogyasztásra alkalmas, aszalásra való vagy 
szósznak megfelelő paradicsomot. Koktélparadicsomot, 
ökörszív paradicsomot, fürtöset vagy magányosat, sár-
gát vagy pirosat, kinek mi tetszik a legjobban. Szándéko-
san nem írunk szükséges számot, mert a szakirodalom 
szerint 16 tő paradicsom elég 4 főnek, tapasztalataink 
alapján két ember a 60 tővel is tud mit kezdeni, persze, 
ehhez imádni kell a növényt… Sajnos egyre nagyobb 
gondot okoz a poloska, ami nagyon hamar tönkreteheti 
dédelgetett piros gombócainkat. Bio megoldás? Egyelőre 
csak a rovarháló az, ami megbízható.

Bár a sort még lehetne folytatni, tapasztaltabb ügyes 
kertészek tudnának is fortélyokat írni nehezen nevelhe-
tő növényekről (káposztafélék, salátafélék stb.), itt most 
ezeknek a növényeknek jutott hely. Bízunk benne, hogy 
egyre többen és többen kapnak kedvet kis veteményes 
létrehozására: ezáltal ugyanis nemcsak élelmiszer-ön-
ellátásunkat biztosíthatjuk, hanem mind a kertészke-
déssel, mind a megtermelt zöldségek-gyümölcsök elfo-
gyasztásával az egészségünknek is jót teszünk. (Persze 
csak ha kerüljük a kockázatos vegyszerek használatát!) 
Mindezek mellett az se feledjük: minél többféle növény 
kap helyet kertünkben, annál jobban segítjük a biológiai 
sokféleség megőrzését, amely az emberiség fennmaradá-
sának záloga is. Tehetünk érte!

SPORTZÖLD ROVAT, SPORT

SZKANDER NEMZETI BAJNOKSÁG
2022. április 23-án került megrendezésre Túr-

kevén a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnokban a 

2022 évi Szkander Nemzeti Döntő. 

Egy rendkívül színvonalas verseny zajlott az „erős 

emberek” között, melyre az ország minden tájáról 

érkeztek versenyzők és a sportág iránt érdeklődők is 

egyaránt.

Deák Lajos, városunk „erős embere” a nyilvánosság 

előtt is köszönetet mond a Magyar Szkander Szövet-

ségnek, hogy kisvárosunkat választotta a nagy meg-

mérettetés színhelyéül, Túrkeve város Önkormányza-

tának, hogy minden segítséget megadott eme neves 

esemény megrendezésében. Mivel nagyon sokan áll-

tak a döntő megszervezése és lebonyolítása mellé, így 

nevek felsorolása nélkül fejezi ki háláját a felajánláso-

kért, segítségért.

Deák Lajos eddigi eredményei alapján meghívást 

kapott a Romániában megrendezésre kerülő Európa 

Bajnokságra, ami lapunk megjelenésekor lesz. Szívből 

gratulálunk és szurkolunk a tisztes helytálláshoz!

   TÚRKEVE TERMÁL- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ, SZÁLLÓ, APARTMAN ÉS KEMPING

VERSENYKIÍRÁS

2022. július 16-án, szombaton második alkalommal 
kerül megrendezésre a Kevi Cross Running Akadály-te-
repfutóverseny Túrkevén. A tavalyi évben sikerült fel-
pezsdítenünk városunk, Túrkeve, illetve a környékbeli 
települések pandémiában megfeszült, elzárkózott, visz-
szafogott életét. Sokak számára nem volt ismeretlen az 
ilyen megmérettetés. Mottónk volt: „Biztos nem ma-
radsz szárazon!”  Ez az ígéretünk teljesült! 

Túrkeve alföldi, mezőgazdasági város, melynek adott-
ságait ismételten szeretnénk teljes mértékben kihasználni. 
Célunk, a sportegyesület alapszabályában foglaltak szerint 
az egészséges életmódra és sport szeretetre való nevelés, 
a tömegsport kiterjesztése és a lakosság egészségi állapo-
tának javítása. Fejleszteni és erősíteni a közösségi életet, a 
sportos életszemléletet, a sportszerű magatartást.

Az előző évhez képest akadályaink számát bővítettük, 
színvonalát fokoztuk, és nehézségi fokát módosítottuk! 

Bár az előzetes nevezés határideje április 30. volt, a 
helyszínen is lehet jelentkezni a megmérettetésre.

2022.07.08-ig a 3 km-es távra 5000 Ft, 7 km (10 éves kor 
felett) 6000 Ft, 14 km (10 éves kor felett) 7000 Ft.

Helyszíni nevezési díjak: 3 km 7000 Ft, 7 km (10 éves 
kor felett) 8000 Ft, 14 km (10 éves kor felett) 9000 Ft. Neve-
zéskor e-mail cím és adószám megadása kötelező!

A nevezési díjak megfizetése:
Banki átutalás
Túrkevei Atlétikai Club Futó szakosztálya (TAC)
Takarékbank: 50468816-10004098
Közlemény rovatba tüntesd fel: KCR + NÉV+ TÁV
Számlázás: a számlát kizárólag annak a nevére tud a 

rendezőség kiállítani, akitől az utalás, vagy befizetés érke-
zett. BSI Futónagyköveteknek 50%-os kedvezményt bizto-
sítunk. TAC Tagoknak - 1000 Ft/táv. A tagságot minden 
esetben igazolni kell.

Nevezés: www.kevicrossrunning.hu

A nevezési díj az alábbiakat tartalmazza:
• versenyen való részvétel forgalomkorlátozással 

biztosított útvonalon
• frissítő több ponton
• chipes időmérő minden távon
• egyedi érem
• távonként az abszolút I. helyezettek kupa díjazás-

ban, 2-3. helyezettek éremben részesülnek
• öltöző, zuhanyzó
• zsíros kenyér, üdítő, gyümölcs, zöldség
• minden futónak, aki rajtszámmal rendelkezik, 

2022. július 16-ra szóló strand belépő
• online fotó
• befutócsomag
• mentőszolgálat

2022. július 16-án este a Strand területén éjszakai fürdő-
zést és hab-party-t tartunk discoval. A célba érő versenyzők 
ingyenesen vehetnek részt a bulin!

A versenyt csak szélsőséges időjárás esetén töröljük. 
Amennyiben a versenyt időjárási, vagy természeti kataszt-
rófa, előre nem várt, extrém, nem tervezhető helyzet (pl. 
járvány miatt bevezetett korlátozások) miatt nem lehet 
megrendezni, a rendezőség a nevezési díjat nem fizeti visz-
sza. Ebben az esetben a verseny egy másik időpontban ke-
rül megrendezésre, amire a nevezés egy az egyben átvihető. 
A szervezők fenntartják maguknak a jogot a versenykiírás 
módosítására.

Debreczeni Andrea - BSI Futónagykövet, szakosztály 
vezető, főszervező: +36 20 348 6488

Fazekasné Ács Anikó - szervező: +36 20 236 5354
Nagy Andrea - szervező, számlázás: +36 30 203 7934
Vadné Deák Ibolya - szervező: +36 20 928 6034

KEVI CROSS RUNNING 
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Versenyzőire egytől egyig nagy büszkeséggel gondol. 
Mint mondotta, szinte lehetetlen mindenkit felsorolni, 
azokat emelte ki, akik országos, európai, illetve világ-
versenyre, olimpiára kijutottak: Kiss Károly, Bíró László, 
Lakatos Győző, Fórizs János, Fórizs Sándor, Kiss Sándor, 
Szarka Imre, Kiss Ferenc.

Elérzékenyülve sorolta a TVSE elnökök, szakosztály-
vezetők nevét, akikkel együtt dolgozott: Soós Lajos, Finta 

Imre, Oszlánszky József, Szabó Lajos, Ámont Zoltán, Bodó 
Péter, Ábrahám Károly, Ozsváth László, Urbán Marianna, a 
teljesség igénye nélkül. Sikerei kapcsán, edzői munkája elis-
meréseként több kitüntetést kapott Kiss Kálmán:
•  Birkózók neveléséért (az MBSZ-től) 
•  Utánpótlás neveléséért (az OTSH Elnökétől) 
•  Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díj 
•  Túrkeve Város Sportjáért aranygyűrű 
•  Mesteredzői díjat 1995-ben 
•  a Magyar Birkózószövetség „Fél évszázad a birkózá-

sért” kitüntetését
•  a Városi Sportcsarnok a Kiss Kálmán nevet viseli 2011 óta

Néhány hónapja volt versenyzői köszöntötték meste-
rüket a Keve Étteremben. S most az újabb méltatás: a 
Mesteredzők Falán Kiss Kálmán neve és fotója! 

Szeretettel gratulálunk Kálmán bácsi, s jó egészséget 
kívánunk! Kívánjuk, hogy tanácsaival sokáig segítse a 
túrkevei birkózó versenyzőket!

SPORTSPORT

   FARKAS ROZÁLIA

A napokban kedves vendég látogatott meg a Művelő-
dési Házban, kezében sötétkék plüss dossziét szorongat-
va.  Mint kiderült Kiss Kálmán mesteredző újabb kitünte-
tésben részesült. Kedves Olvasó! Ez olyan örömhír, amely 
újra öregbítette Túrkeve hírnevét. Mivel az eseményen 
személyesen nem vettem részt, így egy országos sajtóban 
megjelent cikket, s a Kálmán bá élménybeszámolója alap-
ján osztom meg önökkel az örvendetes eseményt.

A Magyar Birkózók Szövetsége 2021-ben éppen a cen-
tenáriumát ünnepelte. A covid miatt több eseményt csak 
később lehetett megvalósítani. A birkózó Európa-bajnok-
ság adta a keretét a magyar mesteredzőket méltató ün-
nepségnek. A Magyar Birkózók Szövetsége 2022. március 
27-én, vasárnap, a Kozma István Magyar Birkózó Akadé-
mia csepeli bázisán felavatta a Mesteredzők falát, majd 
megtartotta a budapesti BOK-csarnokban zajló birkózó 
Európa-bajnokság ünnepélyes nyitógáláját. Az esemény-
ről a következő sorokat olvashattuk:

„A negyvenkét birkózó-mesteredzőt ábrázoló falat a 
KIMBA legfelső szintjén adták át. Az eseményen megje-
lent az MBSZ elnöke, a nevelőműhely alapítója, Németh 
Szilárd, a Magyar Edzők Társasága elnöke, Molnár Zol-
tán, az MBSZ ügyvezető alelnöke, Bacsa Péter, az MBSZ 
főtitkára, Ancsin László, a KIMBA kurátora, Süle László, 
a KIMBA szakmai igazgatója, az olimpiai, világ- és Euró-
pa-bajnok Lőrincz Tamás, valamint az öccse, az olimpiai 
és vb-ezüstérmes, Eb-győztes Lőrincz Viktor. Az MBSZ 
korábbi főtitkára, Farkas Tibor köszöntő beszédében ki-
fejtette, régi adósságot törlesztettek ezzel a fallal, hiszen 
sok éve tervben volt már a felállítása.

– Negyvenkét mesteredzőnk van, ez a szám is jól tük-
rözi a sportágunk sikerességét. Az ő munkájuk precizitása 
és pontossága kellett ahhoz a számos olimpiai, világ- és 
Európa-bajnoki éremhez, amelyeket a magyar birkózók 
nyertek. Reméljük, hogy a még ma is élő tizenöt meste-
redző tanításai mentén még több sikert érünk el a folyta-
tásban mi, magyarok. Örömmel jelenthetem, hogy a bu-
dapesti Körcsarnokban e fal másolatát is elhelyeztük, így 

az ott edző válogatottak is nyerhetnek motivációt belőle 
– mondta Farkas Tibor.

Molnár Zoltán beszédében kiemelte, ez a második al-
kalom, amikor egy sportági szövetség megemlékezik a 
legkiválóbb mestereiről, s emléket állít nekik. Elmondta, 
mindezt nagyon nagy öröm látnia, s ezután hosszasan 
méltatta a magyar birkózást, a sportághoz köthető ked-
venc történeteit is felidézte. Az MBSZ vezetői ajándékkal 
lepték meg az eseményen megjelent mesteredzőket: Szé-
kely Pált, Varga Jánost, Maróthy Istvánt, Hegedüs Csabát, 
Klinga Lászlót, Paulicska Bélát, Tóth Lajost, Kiss Kálmánt, 
Gulyás Istvánt, Bacsa Ferencet és Nagy Lajost.”

Túrkeveiként nagy örömmel olvastam e sorokat! A ki-
emelkedő edzői munka, s a versenyzőkkel megtanított ki-
tartó szorgalom sok sikeres túrkevei birkózó kinevelését 
eredményezte. Pedig az 52 esztendővel ezelőtt elkezdett 
edzések sem mentek könnyedén. Ha csak az edzések hely-
színeit nézzük: a régi mozi épülete a Ligetben, a Bagó, Rá-
kóczi, Hattyú Kaszinó, volt kocsma épület a középiskolával 
szemben, a faház épülete a Strandfürdőnél, Vass utcai isko-
la épülete… mind-mind mostoha körülmény volt a sport-
csarnok megépüléséig. 

Kálmán bácsi az évek folyamán nem csak sportolókat, 
edzőket is kinevelt, akik a későbbiekben segítségére voltak. 
Az említett riportban a következő neveket említette: Gyarmati 
Kálmán, Kiss Károly, Finta Zoltán, Kiss Péter, Rácz Károly.

TORNÁSZOK DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐJE
Két év kihagyás után /Covid-19/, idén április ele-

jén rendezték meg a Torna Diákolimpia Döntőjét. 

A KSZC Ványai Ambrus Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégium 10. d osztályos tanulója, Lukácsi 
Tímea, illetve a Kaszap Nagy István Református Álta-
lános Iskola és Óvoda 8. a osztályának két tehetséges 
növendéke, Szabó Rebeka és Papp Tímea egyenes 
ágon jutott be az országos döntőbe. 

A KNIR DSE növendékeinek igazán nehéz dolguk 
volt, hisz válogatott ellenfelekkel kellett összemérni a 
tudásukat. Ennek ellenére is szép eredményeket értek 
el a lányok. 

Az I. osztályban versenyző, Lukácsi Tímea /kétsze-
res magyar bajnok/egyéni összetettben az 5., két klub-
társa Szabó Rebeka /korosztályos magyar bajnokság. 
Egyéni összetett 5. helyezettje/ a 9., míg Papp Tímea /
aki szintén magyar bajnok/ a 11. helyezést érte el.

Gratulálunk! 

KISS KÁLMÁN - a mesteredzők falán Csepelen

   NAGY IBOLYA - TESTNEVELŐ TANÁR, TORNA SZAKEDZŐ
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Helyszín: Túrkeve Termálfürdő, és Kemping

2022. június 9-12. (csütörtök-vasárnap)

Kapunyitás: 2022. június 9. csütörtök 11:00

2022. június 9. (csütörtök) programja:

18:00 Vasmacska

20:00 Kalapács

22:00 Dogs

00:00 Continoom

2022. június 10. (péntek) programja:

18:00 Dream Combination

20:00 Road

22:00 Helldiver

00:00 Monokini Rock Band

Éjszakai fürdőzés

2022. június 11. (szombat) programja:

15:30 Motoros felvonulás

17:30 Egyéni és csoportos ügyességi vetélkedők

20:00 Rockin RockCats

22:00 Iron Maidnem

00:00 Blues Company

2022. június 12. (vasárnap) programja:

Strandolás, szabad foglalkozás, a tábor elhagyása. 

Kapuzárás: 19:00 óra.

BELÉPŐ ÁRAK:

KONCERTJEGY: 4 000 Ft/nap (18:00 órától)
Aki kizárólag valamelyik koncerten szeretne részt 
venni. Csütörtöki, a pénteki vagy a szombati napo-
kon 18:00-tól másnap 04:00-ig jogosult a rendez-
vényen tartózkodni a koncertjegy megvásárlásával.

TELJES HÉTVÉGE BELÉPŐ: 10 000 Ft
Tartalmazza a teljes hétvégére szóló belépést a ren-
dezvényre és a koncertekre, a strand használatát 
csütörtöktől vasárnapig és a kemping használatot 
csütörtöktől vasárnapig.

Étel-ital büfé áll a vendégek rendelkezésére 0-24 óráig, 
Bazár sor, Vetélkedők, Tattoo, a 10 évnél fiatalabbak a 
rendezvényt szülői felügyelettel ingyen látogathatják.

INFÓ: +36 20 3 191 175 vagy +36 06 20 57 46 351

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Várunk Téged is szeretettel! 

Új helyszínekkel gazdagodik a Juhászfesztivál
A „Népi udvar” azzal a céllal nyílik meg az érdeklődők 

előtt, hogy hagyományos népi mesterségeket, népi étele-
ket és azok elkészítési módját mutassa be.

Egy kis ízelítő arról, mi is készül a Népi udvarban? Be-
mutatjuk, hogyan készül a Helyi Értéktárban is szereplő 
kevi lakodalmas sodrott perec, dörzsölünk tarhonyát, 
készítünk levesbe való csigát. Bemutatót láthatunk a vá-
rosunkban nagy hagyományokra visszatekintő, fűzből ké-
szített használati eszközök elkészítési módjába, láthatunk 
fafaragást. Készül karikás ostorhoz csapóka és kipróbál-
hatjuk a fazekas mesterséget is. A Népi Udvar interaktív!

A Népi udvar elmaradhatatlan részeként megvalósuló 
állatsimogató is várja a gyerekeket és hagyományos pász-
tor étel is fő. A Népi udvar háziasszonyai Kiss-Simon 
Edit és Gál Judit lesznek. A Népi udvar a Juhászfesztivál 
mindkét napján 10.00 - 16.00 óráig a Liget sátor mellett 
várja az érdeklődőket!

A Juhászfesztivál vasárnapi napján a Népi udvarban ott-
hont adunk egy számunkra kedves kezdeményezésnek.  
A Recski Ifjúsági Tábor nagyon sokunk kedvenc helye. 
Néhány éve folyamatosan fejlődik, csinosodik, nagyrészt a 
keviek segíteni akarásának, adományainak köszönhetően.  
Úgy tűnik, hogy a segíteni akarás szerencsére nem ért véget! 

Deák Lászlóné Rózsika és családja ötletére, kezdeményezésé-
re és Csíderné Krisztina önzetlen alapanyag felajánlásának és 
hagyományos ételek főzési tudományának köszönhetően a 
Juhászfesztivál vasárnapján a Népi udvar bográcsában köles-
kása fő. Az étel megvásárlásával ahhoz tudnak hozzájárulni, 
hogy az Ifjúsági Táborban egy nagy kapacitású mosógépet 
vásárolhasson a lelkes önkéntes csapat. Minden érdeklődő és 
segíteni szándékozó látogatót szeretettel várunk!

Búzától a cipóig a Népi udvarban
Hogyan lesz a búzából kenyér? Egy nagyon érdekes 

programmal várunk minden érdeklődőt a Juhászfesztivál 
vasárnapján a Népi udvar melletti területen. Megtekint-
hetik a kenyérkészítés folyamatát egészen a búza lisztté 
őrlésétől kezdve mindaddig, amíg a kemencében sülő 
cipó illatát meg nem érezzük és meg nem kóstoljuk azt.  
A program interaktív!

A Juhászfesztivál másik új helyszíneként jelentke-
zik a Juhszövetség és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Gazdakörök Szövetségének szakmai bemutató tere.  
A látogatókat érdekes szakmai programokkal, előadások-
kal, fajtabemutatóval, juhsajt készítő bemutatóval és étel-
kóstolóval várják a rendezők.

PROGRAMAJÁNLÓ

XXI. Túrkevei Motoros Hétvége

PROGRAMAJÁNLÓ

Olyan jó érzés, amikor a kevés-
bé eseménydús téli napok után 
tervezhet az ember egy kis kimoz-
dulást! Készülünk rá, várakozással 
telik meg a szívünk!

Április 2-án egy különös kirucca-
násra hívtuk az érdeklődőket Dóri 
lányommal az Ifjúsági Szálló kon-
ferencia termébe. Régóta formá-
lódó tervünk vált valóra. Az egész 
egy nagy utazáshoz hasonlítható. 
Készültünk rá, s belevágtunk már-
cius elején a megvalósításba. Két 
nap múlva jött a megdöbbentő hír 
a médiából: kitört orosz-ukrán há-
borúról. Pillanatnyi megtorpanás: 
Illik ilyenkor belevágni egy élet-
jobbító programba, amikor máshol 
nagy bajban vannak embertársaink? 
Arra döntöttünk, hogy igen. Biztos 
oka van, hogy éppen mostanra jött 
el a kezdés ideje. Lehet, most van 
igazán szükség arra, hogy próbál-
juk pozitívan látni a világot, erőt, 
tapasztalást gyűjteni a folytatáshoz. 
Nagyon fontos, hogy az életünk út-
ján hová helyezzük a fókuszt. A jó 
vagy a rossz oldalra, illetve az él-
mények vagy a nehézségek kapnak 
nagyobb hangsúlyt. Az élet furcsa 
helyzetek elé állítja az embert. Van, 
aki nehéznek értékel egy helyzetet, 
más természetesnek veszi ugyan-
azt. Azt gondolom, az a fontos, 
hogy éljük meg az egyes helyzete-
ket: beleroskadunk a nehézségek-
be, vagy a megoldásra fókuszálva új 
értékekre bukkanunk magunkban.

Nagyon sokszínű 
a világ. Én egyre sok-
színűbbnek látom! Erről 
is nagyon különbözően 
vélekednek az emberek. 
Legtöbbször saját dön-
tésünkön múlik, hogy 
mit akarunk észrevenni. 
Folyamatosan változunk, 
ha elfogadjuk, ha nem. A 
változással együtt jár az 
is, hogy olyan dolgokat 
próbáljunk ki, amit eddig 

nem. Merjünk esélyt adni magunk-
nak, másoknak, hogy minél többször 
olyan helyzetbe és közegbe kerüljünk, 
ahol jól érezzük magunkat. 

Mi azoknak szánjuk a program-
jainkat, akik szeretik megélni az 
itt és most varázsát. Akik szívesen 
találkoznak hasonlóan gondolkodó 
emberekkel. Szeretnek figyelmet 
sugárzó környezetben másokkal 
együtt lenni, véleményt cserélni, be-
szélgetni. Mernek olyan dolgokon 
elgondolkodni, amikre eddig még 
nem volt módjuk. Bátrak, és me-
rik másképp is látni a világot, mint 
korábban. Megjutalmazzák magu-
kat olyan énidővel, amikor nem a 
családra, megoldandó feladatokra 
kell koncentrálni, hanem csak arra, 
hogy jól vagyok, jól legyek.

Egy olyan kalandozásra indul-
tunk április 2-án - terveink szerint 
évente 2-3 alkalommal folytatjuk -, 
ahol a bennünket körülvevő világ 
dolgait, csodáit vizsgáljuk oly mó-
don, hogy közben sokszor megle-
pő dolgokat tapasztalunk saját ma-
gunkról. A színek, formák, szavak, 
tettek állnak a középpontban.  Ész-
revesszük a gondolatok, az érzelmek 
és ízek üzenetét. Azt valljuk, hogy 
a fenntarthatóság jegyében beszél-
nünk kell örömeinkről, nehézsé-
geinkről. Nem szégyen véleményt 
cserélni sorstárssal. Ha összeadjuk, 
megosztjuk tapasztalatainkat, tudá-
sunkat, mindannyian gazdagabbak 
leszünk! Nagyszerű érzés - Covid 

után különösen - szabadnak lenni, 
jó emberekkel együtt lenni, egy kel-
lemes nap végén jó ízeket kóstolni. 
Látni egymás mosolyát, élőben jó-
kat beszélgetni, nevetgélni! Ez va-
lósult meg április elején túrkevei, és 
vidéki érdeklődő vendégek jelenlé-
tében. Szakszerű borismertetés után 
jött a zamatok felismerése. A minő-
ségi ízek- étel, ital- harmóniájának 
megtapasztalása testet-lelket gyö-
nyörködtető élmény volt.

Az igazi üzenete számunkra az 
volt a programnak, hogy aki nyitott 
új dolgokra, kíváncsi természetű, 
hihetetlen csodát tud varázsolni. 
Ismeretlenül is pillanatok alatt is-
merőssé, egy közösséggé formá-
lódnak a jelenlévők, akik hosszabb 
távon is érdeklődőek maradnak 
egymás iránt. Rácsodálkozhatunk 
arra, hogy kortól, foglalkozástól, 
földrajzi helyzettől függetlenül 
megélünk hasonló dolgokat, ami 
meghatározó, elgondolkodtató. Kü-
lönböző hosszúságú szabadidőt en-
gednek, engedhetnek meg maguk-
nak a különböző életkorú emberek.  
Kiléptünk a szürke hétköznapok 
világából a szívünk és a gondola-
tok segítségével. Rácsodálkoztunk, 
hogy valóban ételünk az életünk? 
Kell mindig igent mondani? Fel-
szabadító lehet egy nem? Gondta-
lanabb lesz az életünk, ha merünk 
önmagunk lenni?

Ha úgy gondolod, hogy szívesen 
szánsz magadra időt, ak-
kor gyere velünk, gyere 
közénk június 25-én egy 
nyári beszélgetős kiruc-
canásra az Ifjúsági Szálló 
konferenciatermébe 14-
18 óra között, majd 19-
22 között az apartmanok 
előtti pagodába egy bor-
kóstolós piknikre! 

A részleteket keresd 
majd plakátokon!

TAVASZI KIRUCCANÁS
    NAGYNÉ BEDŐ ILDIKÓ
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PROGRAMAJÁNLÓ

XXII. KEVI JUHÁSZFESZTIVÁL 
PROGRAMAJÁNLÓ

2022. május 13-14-15. péntek-szombat-vasárnap
Túrkeve: Fürdő, apartmanok mögötti terület - Petőfi tér - Liget

A FESZTIVÁL FŐ SZERVEZŐJE: TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
/A SZERVEZŐ A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJA/

2022. május 13. péntek
•	 TÚRKEVE LIGET

20-24 óráig Disco Dj. Robbyval - Sztárvendég: Animal Cannibals

2022. május 14. szombat
•	 VÁROSHÁZA - 8-13 óráig Állatorvosi konferencia
•	 MADARÁSZ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ - 10-12 óráig Juhászati szak-

mai fórum a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége szervezésében
•	 REFORMÁTUS TEMPLOM
   Nagykunsági Népművészek Egyesülete „Kunkapuk” című kiállítása
•	 FINTA MÚZEUM VADÁSZ PÁL KIÁLLÍTÓTEREM
  11,30-tól „A kis bojtár és testvére” című kiállítás megnyitója
•	 PETŐFI TÉR - FESZTIVÁL SZÍNPAD
  7,30 Főzőverseny kezdete
  9,30 Tárogató muzsika a templomtoronyból
  9,45 Menettánc az Egres Kis Lajos néptáncegyüttes és az Ahhozképest 

népzenei együttes közreműködésével
10,00 Megnyító-Köszöntők
11,00 Bemutatkozik lengyel testvérvárosunk, Porabka
12,00 Az Ahhozképest népzenei együttes és a Chorda kórus közös műsora
12,30 Keviek nótáznak: Madarász Katalin, Koltai László,  

Tóthné Czinder Valéria, Deák Lajos 
kísér: Szalai Antal és zenekara, háziasszony: Farkas Rozika

14,00 „Pengjen a citera húrja…”  - Mezőtúri Szivárvány Citerazenekar
14,30 Eredményhirdetés
15,00 Nyilvános akasztás, avagy Sobri Jóska színre lép -  

A Kajárcpéci Vizirevü önkéntes színtársulat előadása
16,00 Betyártanoda és betyár esküvő 

Herbály András, ama bizonyos túri betyár közreműködésével.  
Kísér a Hagyományőrző kelevézek

17,00 „A történet folytatódik...” A Kajárpéci vizirevű társulat előadásának 
második felvonása

18,00 Irigy Hónaljmirigy zenekar műsora
20,30 „Betyárjáték” - Koncertfilmszínház a Nemzeti Színház előadásában. 

Közreműködik Ferenczy György és a Rackajam
22,00 Juhászbál hajnalig - A jó hangulatról az F. Tóth trió gondoskodik. 

Vendégfellépő: Dudar Feri

2022. május 14. szombat
•	 LIGET SZÍNPAD
11,00  Kecsa bűvész és barátai szórakoztatják a kicsiket 

Gólyalábas interaktív gyerekműsor
12,00 „Vitéz László megőrzi a Juhászok kincsét” A Fabula bábszínház előadása
15,00  „Járd ki lábam, járd ki most” 

Táncház a Tessedik táncegyüttessel, zenél a Talléros együttes
16,00  „Balla Tibor népzenész tekerő- és citeramuzsikája” 

négyszeres Arany Páva és Vass Lajos díjas népzenész
17,00  Hagyományőrző kelevézek népzenei műsora
19,00  500 év slágerei , rockzenei családfakutatás: Az AtomX zenekar műsora
•	 NÉPI UDVAR
13,00 A juhsajt készítésének hagyománya – Dani János, az ország leghíre-

sebb juhásza mesél és sajtkészítő bemutatót tart
13,30 A pásztor- és betyárvilág bemutatása  (Szőke Péter népi iparművész 

gyűjteményéből cifraszűr, kolomp, karikás ostor )   A Guzsalyas 
Egyesület előadása

•	 LIGETSZÍNPAD
15,00 Táncház a Tessedik táncegyüttessel, zenél a Talléros együttes
16,00 Balla Tibor tekerőlantos
17,00 Hagyományőrző Kelevézek
19,00 AtomX zenekar koncertje

A JUHÁSZFESZTIVÁL KÍSÉRŐ PROGRAMJAI ÉS HELYSZÍNEI
május 14. szombat.
•	 NÉPI UDVAR  Szombaton és vasárnap 10.00 – 16.00 a Liget sátor mellett:

Hagyományos népi mesterségek, népi ételek interaktív bemutatója: lakodalmas perec, csiga tészta, tarhonya készítés , 
sajtkészítő bemutató, fazekas mesterség, fafaragás, fűzből készült haszná-
lati tárgyak, karikás ostor csapóka készítése. 
Lengyel testvérvárosunk Porabka bemutatkozó standja (helyi termékek 
bemutatása, ételkóstolás)
Fotó pont, állatsimogató, lovaglás - Az udvar vendégei: 14,30 Madarász 
Károly Népdalkör 

•	 ECSEGI UTCAI GÁT KINCSES KERT FELÉ ESŐ ZÖLDTERÜLETE
A Magyar Juh- és kecsketenyésztők Szövetségének és a Jász- Nagykun- Szol-

nok Megyei Gazdakörök Szövetségének SZAKMAI BEMUTATÓ TERE
•	 VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐTT
„ Szív küldi szívnek szívesen” - a Dankó Rádió élő kívánságműsora a Kevi 

Juhászfesztiválról –14-17-ig. Műsorvezető: Gaál Zoltán.
Lehet nótákat, népdalokat, slágereket, táncdalokat kérni, vagy valakinek dalt küldeni névnapra, születésnapra, házassági 

évfordulóra.
EGYÉB PROGRAMOK SZOMBATON

Szakmai konferenciák, Túrkevei birkapörkölt, ill. egyéb kunsági ételek versenye. Zsűrielnök: Csányi Sándor mesterszakács.
Legszebb teríték verseny.
Juhnyíró bemutató, terelőkutya bemutató, kecskefogat, látvány báránysütés.
Kirakodóvásár-vidám park-népi játszóház. 

2022. május 15. vasárnap
• PETŐFI TÉR - FESZTIVÁL SZÍNPAD
  7,30 Főzőverseny kezdete
11,00 „Túrkevei gyerek vagyok” - Dalma Dance Club, KVAMI, Kistücsök Néptánccsoport, Egressy Béni Zeneiskola növendékei
12,30 „Jó ebédhez szól a nóta” - Kolostyák Gyula, Murvai Julika, Kiss Attila Andor, kísér: ifj. Berki Béla és zenekara, házi-

asszony: Farkas Rozika
14,00 Kisss Duó citerazenekar - Arany fokozatú Kóta Aranypáva díjas zenekar
14,30 Eredményhirdetés
15,00 Szimpátia együttes POP projekt élőkoncertje
16,00 Karimák Trió - F.Tóth Lajos koncertje - Közreműködik a Chorda Kórus
18,00 Kerecsen - felvidéki folk-rock-blues-metal banda koncertje
20,00 Hooligans koncert
• LIGET SZÍNPAD
11,00 -„Egyszer volt Budán kutyavásár!”  a Kacagó Bábszínház előadása
12,00  Kicsiknek és nagyoknak zenél a Csimota zenekar
13,00 „Csattan a karikás, zúg a fokos, dörren a fegyver.” 

Körösök Völgye Vitézi Bandérium harci betyár bemutatója  
16,00 Hagyományőrző Kelevézek
16,30 Balla Tibor tekerő lantos
17,00 Dream Combination - a túrkevei rock-metál banda koncertje
•	NÉPI	UDVAR
9,00-17,00 „Búzától a cipóig”  Őrölj, dagassz, formázz és süss!  
14,30 Vadvirág Népdalkör 
Köles kása főzés és árusítás a Recski Ifjúsági Táborért (a cél egy szuper mosógép!)
•	 A LIGET JÁTSZÓTÉR MELLETTI ASZFALTOS PÁLYÁN
22:00 „Valami, ami más, mint máskor és máshol!”
Meglepetés VÍZIVARÁZS
•	 EGYÉB PROGRAMOK VASÁRNAP
Túrkevei birkapörkölt, ill. egyéb kunsági ételek versenye. Legszebb teríték 

verseny. - Zsűrielnök: Rácz Túrkevei Lajos mesterszakács
Juhnyíró bemutató, terelőkutya bemutató, kecskefogat, állatsimogató, 

lovagoltatás, látvány báránysütés.
Kirakodóvásár-vidámpark-népi játszóház. Hungarikum játszóház.
Népi udvarban hagyományőrző bemutatók, népi ételek elkészítése (pász-

tortarhonya készítés) és kóstolása.
Az udvar vendégei: 14,30 Vadvirág Népdalkör

A rendezvény támogatói, védnökei
• Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár, országos főállatorvos  - védnök
• F. Kovács Sándor - A Nagykunság országgyűlési képviselője - védnök
• Hubai Imre - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat védnök, támogató
• Hajduk Péter - Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség - védnök, támogató
• Berettyóvölgyi Termelői Csoport Mezőgazdasági Kft. támogató
• Juh és Kecske Ágazatért Egyesület, támogató
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Március 23-án Kisújszállás külterületén egy meghi-
básodott vasúti szerelvény fékszerkezete a sínek mentén 
kigyújtotta az aljnövényzetet. Több kilométer hosszan, 
foltokban gaz, avar égett, mely átterjedt az erdős részekre 
is. Egységünk megközelítően egy hektárnyi erdőt érintő 
tüzet oltott el, ahol többnyire aljnövényzet égett, de jelen-
tős számú fatörzs beizzást, parázslást is fel kellett számol-
nunk. A tűz oltására szinte valamennyi környező telepü-
lésről érkeztek tűzoltók, a természetben keletkezett kár 
így is jelentős. Március 25-én a Gyomai földút mentén 
csatorna part égett. Kiérkezésünk idején lánggal való égés 
30 négyzetméternyi területen volt tapasztalható, a tűz 50 
db körbálát veszélyeztetett. Egységünk a tüzet eloltotta.  
A leégett terület megközelítően 8000 négyzetméter, anya-
gi kár nem keletkezett, a helyszínen tűz keletkezésével 
kapcsolatba hozható személy nem tartózkodott. Március 
26-án a Bajcsy Zsilinszky utca egyik lakó ingatlanába az 
ott lakó idős személyhez a hozzátartozók nem tudtak be-
jutni. Kiérkezésünkkel egy időben érkeztek a mentők a 
helyszínre. Felderítés közben kiderült, hogy a bejárati ajtó 
nyitva volt, illetve egy másik hozzátartozó az idős hölggyel 
tartózkodott a lakásban. A hölgyet a mentők megvizsgál-
ták, kórházi kezelésre nem volt szükség. Március 26-án a 
Csontos utca egyik lakóingatlanának melléképülete égett. 
A tűz a szomszédos lakóépületre is átterjedt, melynek te-
tőszerkezete a gyors beavatkozás ellenére teljesen leégett. 

A helyszínre Mezőtúrról, Püspökladányból, illetve Szol-
nokról is érkeztek tűzoltók. Személyi sérülés szerencsére 
nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Március 28-
án a 4202-es országút 26 km szelvényében árokpart égett. 
Kiérkezésünk idején megközelítően 20 négyzetméternyi 
terület égett. Jelentős volt a füstképződés, mely a közúti 
forgalmat és a beavatkozást is veszélyeztette, ezért forga-
lomszabályozásról is gondoskodnunk kellett. A tüzet az 
egység eloltotta, az utómunkálatokat elvégezte. Anyagi 
kár nem keletkezett. Ugyanezen a napon az esti órákban 
érkezett a jelzés, miszerint a Kismalom utcában lévő erdő 
szélében foltokban gaz, avar égett, lakóingatlanokat ve-
szélyeztetett. Az egység kiérkezést követően a tüzet elol-
totta, anyagi kár nem keletkezett. Március 29-én az SMR 
Hungary Bt. beépített tűzjelző berendezése bejelzett, de 
az eset téves jelzésnek bizonyult. Április 19-én a Kuthen 
Király utca 11. szám alatt (strandfürdő) a beépített tűz-
jelző bejelzett. Az egység vonulásának megkezdése előtt 
érvényes lemondó kóddal az esetet visszamondták. 

Egységünk az elmúlt időszakban is végzett fagallyazá-
sokat és fakivágásokat a lakosság, illetve intézmények ké-
résére a Rákóczi, Kabai. Kelemen, Kossuth, Deák Ferenc, 
Olajos, Kinizsi, József Attila, László király utcákban. 

Elérhetőségeink: 
Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. utca 1-3.
Telefonon: 0-24 óráig: +3620 991 2636, +3656 361 100

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK   

A TŰZOLTÓSÁG HÁZA TÁJÁRÓL
    SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

ERDÉLYI RAKOTT SAVANYÚKÁPOSZTA ÉS 
VANÍLIAKRÉMES SZÍV TORTA

A tepsit 1-2 evőkanál zsírral kikenjük, a savanyú káposztát bele tesszük. 180 
fokon kb. 40 percig sütjük, közben párszor megkeverjük. A rizst megfőzzük. 
A császárszalonnát kis kockákra vágjuk, és kisütjük, majd kiszedjük a zsírból. 
Ebben a zsírban, megpirítjuk a hagymát, fokhagymát, amit egy kicsit később 
teszünk bele, következik a darált húst, amit fehéredésig pirítunk. Ízesítjük só-
val, borssal, pirospaprikával, kevés vizet öntünk bele és kb. 20 percig főzzük, 
mindig legyen alatta egy kicsi víz. Ha kész van, hozzáadjuk a rizst, összekever-
jük, kóstoljuk meg, hogy kell-e bele még fűszer. A tepsiben levő káposzta meny-
nyiségéből - kicsit kevesebb, mint felét - kivesszük egy edénybe, a benne lévőt 
eligazítjuk. A kisült tepertőt rászórjuk, a tejföl felével meglocsoljuk, rátesszük a 
rizses darált húst. Lefedjük a többi káposztával, a megmaradt tejfölt rá öntjük. 
180 fokra előmelegített sütőben 40-50 percig sütjük. Sütő függő.

Megjegyzés: A receptben írtam a hozzávalóknál füstölt kolbászt, én nem tet-
tem bele, azért nincs az elkészítésnél. Viszont, ha valaki tenne bele, amikor a 
vörös hagymát megpirította, azután tegye  a karikára vágott kolbászt, és át kell 
kicsit forgatni rajta, majd jöhet a darált hús.

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Erdélyi rakott savanyúkáposzta

GASZTRONÓMIA

Vaníliakrémes szív torta

1. A tészta hozzávalóit - a tej kivételével mindent - egy edénybe teszünk, összegyúr-
juk és ha kell, fokozatosan adjuk a tejet hozzá. Ne legyen túl kemény a tésztánk.

2. Három részre osztjuk a tésztát, vagy ahány lapból szeretnénk készíteni a tor-
tát. Sütőpapíron kinyújtjuk úgy, mintha lapot sütnénk belőle. Keménypapírból 
kivágjuk a formát, lehet szív, kerek, szám, betű, ki milyet szeretne. A tésztára he-
lyezzük a formánkat és körbevágjuk. A felesleges tésztát levesszük. A sütőpapírt a 
tepsibe helyezzük a rajta levő kivágott formával és kb. 8-10 perc alatt megsütjük, 
nem szabad kiszárítani. Hagyjuk kihűlni.

3. A lisztet és a cukrot egy kevés hideg tejjel elkeverjük. A többi tejet megme-
legítjük, majd hozzáöntjük a lisztes keveréket. Állandó keveréssel sűrűre főzzük. 
A tűzről levéve belekeverjük az aromát, vaníliás cukrot. Kihűtjük, közben kever-
getjük, hogy ne legyen csomós.

4. Kihűlés után a keményre vert tejszínnel óvatosan összekeverjük.

5. A torta összeállítása. A habzsákba sima vagy díszítő csövet teszünk. Alsó lap-krém-
lap, míg el nem fogy. Felülre mindig krém kerül. A tetejét tetszés szerint díszítjük.

Megjegyzés: Előző nap készítsük el a tortát, hogy a mézes lapok megpuhuljanak.  
A leesett tésztából készültek a kicsi torták, amire rákerülhetnek az unokák kezdőbetűi.

Hozzávalók:

Tészta hozzávalói:
60 dkg liszt
20 dkg porcukor
4 evőkanál olvasztott méz
2 db tojás
2 teáskanál szódabikar-
bóna
10 dkg margarin
2 evőkanál kakaó
0,5-1 dl tej

Krém:
1,2 liter tej
5 evőkanál cukor
12 evőkanál liszt
1/2 üveg vanília aroma
2 csomag vaníliás cukor
3-4 dl tejszín

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: 

Hozzávalók: 
1 kg savanyú káposzta
10 dkg császárszalonna 

vagy füstölt szalonna
1 kg darált sertéshús
2 db közepes vöröshagy-

ma
3 gerezd fokhagyma
20 dkg rizs
1 db 450 gr-os tejföl 

20%-os
só, bors, pirospaprika
2 evőkanál zsiradék
15 dkg füstölt kolbász (ez 

is elhagyható)

Erdélyi rakott savanyúkáposzta Vaníliakrémes szív torta



TÚRKEVE ÚJSÁG - ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. Hirdetések leadási helye: Polgármesteri Hivatal, Túrkeve, Petőfi tér 1. ISSN: 0865-1302  

Főszerkesztő: Molnár Magdolna, Nyomdai előkészítés: Bacskai Attila, Címlapfotó: Finta Múzeum, Nyomdai kivitelezés: KIS-ÚJ-LAP Kft., felelős vezető: Farkas Zsolt. 


