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Január 1. Újév
Január hónap elnevezése latin eredetű, 

nevét a római Janus istenről kapta, aki a kez-
det, a kapu, a határkő istene volt. Januárt 
nevezték Boldogasszony havának, és Télhó-
nak is. Január elseje, Újév napja, mint évkez-
det minden népnél szerencsevarázsló és 
gonoszűző nap. A napot vidámság, evés-
ivás jellemzi, elmaradhatatlanok az újesz-
tendei jókívánságok. A falvakban főként a 
gyermekek járják köszöntőversikékkel a há-
zakat, de a felnőttek is meglátogatják egy-
mást egy-egy újévi koccintásra.

Újév napjához rengeteg időjóslás kap-
csolódik: például ha nincs fagy januárban, 
meghozza azt március és április. Sok jóslás 
fűződik az úgynevezett elsőhöz: az első új-
évi látogató lesz a lány férje, amivel először 
foglalkozik az ember, azt fogja egész évben 
csinálni.

Január 6. Vízkereszt
Vízkereszt, vagy a karácsonyi háromkirá-

lyok napja tulajdonképpen a karácsonyi ün-
nepek zárónapja. Ezen a napon szokás utol-
jára meggyújtani a gyertyákat a 
karácsonyfán, ekkor bontják le a fát. A nap 
összetett jellegű keresztény ünnep, amely-
nek fő tárgya a kis Jézus imádására keletről 
Betlehembe érkező „három királyok” (napke-
leti bölcsek) tisztelete, második vonása Jé-
zus Krisztusnak a Jordán folyó vizében való 
megkeresztelkedésének megünneplése, 
harmadik vonása pedig az úgynevezett ká-
nai menyegző csodájáról, a víz borrá változ-
tatásáról való megemlékezés.

A csillag által vezetett bölcsek ajándékai 
közül az arany és a tömjén is azt fejezi ki, 
hogy Jézust Istennek kijáró tisztelettel övez-
ték. Harmadik ajándékuk, a mirha, amely az 
ókorban elterjedt elképzelés szerint a tej-
képződést segíti elő, azt a tanítást fejezte 
ki, hogy Jézus, aki valóságos Isten, egyben 

valóságos ember is. Sok helyen népszokás a 
csillagozás vagy a háromkirályok járása, ami 
hasonló a betlehemezéshez. Legfontosabb 
kelléke természetesen a csillag, amely a há-
rom királynak mutatta az utat Betlehembe. 
A csillagot egy rúdon viszi a fehérbe öltözött 
három király egyike. A királyok közül Bol-
dizsár arcát bekormozzák, hogy szerecsen 
voltát jelezzék. A másik két király Gáspár és 
Menyhért voltak. A csillagozók sorba veszik 
a házakat, verset mondanak, amiért élelmet 
és pénzt kapnak a házigazdától.

E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti 
egyház, a középkortól pedig a nyugati egy-
ház is. A víz megkereszteléséből, (megszen-
teléséből) ered a magyar vízkereszt elneve-
zés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt 
vigíliáján végezték a templomban, de haza 
is hordták meghinteni vele a házat, a gonosz 
szellemek ellen. Ezen kívül hittek gyógyító 
hatásában, mely mindenféle betegségre jó 
volt, de használták a mezőgazdaság és állat-
tartás területein is. A víz és tömjén szentelé-
séből alakult ki a házszentelés. Az ajtóra 
vagy a szemöldökfára az évszámot és a 
C+M+B rövidítést, melynek értelme Christus 
Mansionem Benedicat!, azaz “Krisztus áldja 
meg az otthont!” írják fel. 

Vízkeresztkor szentelt vízzel megszente-
lik az udvart, az ólat, lakást, hogy megvéd-
jék az ott élőket, embert, állatot a rossztól, 
a gonosztól. A családtagok még isznak is a 
szentelt vízből. A többit pedig elteszik, mert 
gyógyítóerőt tulajdonítanak neki ők is, mint 
mások is. A karácsonyi búzának a felét a kút-
ba dobják, másik felét pedig a jószágok kap-
ják, mert ennek is gyógyereje van.

Vízkereszttel kezdődik a farsang, ami a 
fiatalok és az idősek számára egyaránt a vi-
dám összejövetelek, tréfás játékok időszaka.

Január 17.  
Remete Szent Antal napja

Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes 
volt, akit a háziállatok védszentjeként tisz-
teltek. A középkorban előfordultak járvány-
szerű mérgezések, melynek tünetei hason-
lítottak az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének 
nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló 
mérgezést. A betegeket imádságokkal, rá-
olvasással próbálták gyógyítani. Az ehhez 
kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában 
elhalványultak, de később újra éledtek Pá-
duai Szent Antalként.

Január 22. Vince napja
A szőlősgazdák egyik védőszentjének 

napja. Népi megfigyelések szerint olvadás 
esetén jó bortermésre lehet számítani, ezt 

egy mondás is kifejezi: Ha megcsordul Vince, 
tele lesz a pince.

A gazdák szerint ezen a napon sok bort 
kell inni, hogy bő legyen a termés. Az időjá-
rás is meghatározó volt, például szép, napos 
idő esetén jó bortermést reméltek, rossz idő 
esetén viszont rossz bortermést jósoltak.

Bálint Sándor néprajzkutató említi, hogy 
Vincét „ősidőktől kezdve úgy tisztelték, 
mint aki legyőzi a tél sötét hatalmait és elő-
készíti a lassan közeledő tavasz útját. Ne-
vének a vinum=bor szóval rokon hangzása 
magyarázza, hogy a szőlőművesek Vince 
névnapjának időjárásából a következő bor-
termésre szoktak jósolni.” Vince a szőlős-
gazdák napja, többfelé vidáman ülik meg 
ünnepét, mert azt tartják, hogy ez a nap a 
„szőlővessző pálfordulója”.

Hetekkel előbb megbeszélik a gazdák, 
kinek a szőlejében ülik meg a Vincét. A meg-
beszélt napon szalonnát, kolbászt, hurkát, 
kenyeret csomagolnak, és szánkón a hegy-
re mennek a legtávolabbi szőlőbe. Mulato-
zás közben természetesen a borosüveg is 
kézről kézre jár. Evés után gömböcöt (lásd: 
Kisgömböc meséje) akasztanak egy tőkére, 
hogy a gömböchöz hasonló nagyságú für-
tök teremjenek. Mielőtt hazamennek, vince-
vesszőt metszenek, és nótaszóval vonulnak 
haza a dombról.

A szőlővesszőket a meleg szobába öblös 
szájú üvegbe helyezik. Ha ezek kihajtanak, 
akkor nem fognak elfagyni a szőlőszemek. 
Vince időjárását mindenütt figyelemmel kí-
sérték a szőlősgazdák. (Szent Vince)

Január 25. Pál napja
Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra 

a bibliai történetre utalva, mely szerint a Jé-
zust üldöző Saul ezen a napon tért meg, és 
innentől Pál apostol néven emlegetik.

Pál fordulása termésvarázsló-, de főleg 
jósló nap. A szép, derült idő sokfelé azt je-
lentette, hogy még hosszan tartó hidegre 
lehet számítani. Általános hiedelem szerint 
Pál fordulásakor a tél ellenkezőjére fordul, 
vagy jégtörő, vagy jégcsináló lesz. Ha az em-
ber meglátja az árnyékát, hosszú télre kell 
számítani. Az állatok is jelezték e napon az 
időt. A medve ugyanis, ha e napon kijön a 
barlangjából, jó idő lesz.

Termésjósló jelek is felfedezhetők e na-
pon. Az egész napi jó idő pl. jó termést je-
lent. „Ha Pál napján fúj a szél, szűk szénater-
més várható.” Ha ez a nap ködös, az a jószág 
pusztulására figyelmeztet.

Fergeteg hava,  
Boldogasszony hava
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Az elmúlt bő egy esztendő egy olyan 
időszak volt városunk életében, amely - a 
segíteni akaró, önzetlen és tettre kész em-
bereknek köszönhetően - meghatározó 
jelentőségű, példát adó, és mindenképpen 
közösségünk erejét és összetartani tudását 
bizonyítja. Számokban mérve több száz 
olyan személyről van szó, aki önzetlenül 
adta fizikai vagy anyagi erejét, munkáját, 
szorgalmát és önzetlenségét annak ér-
dekében, hogy városunk gyarapodjon és 
szépüljön, hogy élhetőbbé váljon, s hogy a 
közösségünk életminősége javuljon. Hiszek 
benne: csak így lehet előre haladni. A közös-
ségi összefogás, civilek tettrekészsége, tenni 
akarása az, ami a várost kimozdította 
– érzésem szerint – a megfeneklett álla-
potból.  

Volt, ki a közterületeinket vi-
rágosította, volt, ki munkát elő-
legezett meg Recsken, volt, ki 
maszkokat, fertőtlenítősze-
reket ajánlott fel, volt, ki lel-

kes segítőként állt helyt közösségi, városi 
rendezvényünkön, ki a tereinket díszítette, 
ki épített, ki takarított, karácsonyi főteret 
varázsolt. Mások anyagi lehetőségeiket is 
felajánlották – sokan, lehetőségeikhez mér-
ten. Megint mások sok-sok órát, energiát 
fektettek abba, hogy széppé, eladhatóvá te-
gyék szálláshelyeinket, vagy a gyermekeink 

üdülését, kikapcsolódását biztosítani hi-
vatott, mindannyiunk által annyira 

szeretett ifjúsági táborunkat tették 
kellemesebbé. De folytathatjuk a 

sort a pandémiás helyzetben 
segítő kezet nyújtó, a városnak 
maszkot varró önkéntesekkel, 

vagy a védekezési eszközöket felajánló ma-
gánemberekkel, vállalkozókkal. S minden 
olyan személlyel, szervezettel, vállalkozás-
sal, aki bármilyen, a város, a közösség, vagy 
az egyes emberek számára fontos célt fel-
vállalva önként, jó szívvel tevékenykedett. 

Ezen önkéntes munkák, felajánlások 
nyomán gazdagodott, gyarapodott váro-
sunk. Ezek az emberek értéket teremtettek! 
Nem csak vagyonilag! Persze, az is fontos, 
de talán sokkal fontosabb az a sok meg-
nyílt szív, a meleg tekintet, az az összetar-
tozás-érzés és az a megnyilvánult erő, ami 
ezekből a közösségekből áradt. Mert ez tart 
össze bennünket, ettől leszünk többek, mint 
csak egy településen élő városlakók. Ettől 
válunk igazi közösséggé, és a közösség fon-
tos, mert abban van az erő! Az az erő, ami-
nek a segítségével a város fejlődését lépésről 
lépésre előre mozdíthatjuk.

Ezért nem lehetünk elég hálásak ezeknek 
az embereknek. Őszinte tisztelettel és hálá-
val köszönöm önzetlen segítő munkájukat!

Tisztelt Túrkeveiek!

Az egész világot megrengető, 
de sajnos alapjaiban ezidáig meg 
nem változtató, nehéz éven va-
gyunk túl valamennyien - nem 
kevesen súlyos veszteségekkel. 
Van, aki a munkáját vesztette el, 
de van, aki családja valamely tag-
ját. Mindezek ellenére, a mind-
annyiunkat sokkoló pandémiás 
helyzet mellett is egy mozgalmas, 
sokrétű évet zárunk, hiszen vá-
rosunk életében számos olyan 
dolog történt, ami többünknek 
reményt adott, hogy kimozdul-
hatunk a változatlanság süppedő 
egysíkúságából. Sok dolog válto-

zott, sok dolog javult, de jobb év 
kell a 2020-nál, sokkal jobb – vala-
mennyiünknek.

Túrkeve város fejlődésének 
tervei csak akkor érnek valamit, 
ha a szépülés, a megújulás, a tár-
sadalmi rekonstrukció, az új inf-
rastruktúra egy elégedettebb, 
boldogabb helyben lakó közös-
séget is teremt. A városvezetés 
tevékenysége, munkája csak ak-
kor lehet sikeres, ha jobban érzik 
magukat az itt élők Túrkevén, 
ha büszkék városukra, ha boldog 
életet tudnak itt élni, és ebben 
kell tovább haladnunk 2021-ben. 
A város csak úgy haladhat egy jó 
hangulatú, élhető mezőváros irá-

nyába, ha egzisztenciálisan stabil 
biztonságot teremtő háttérrel, ki-
egyensúlyozottabb, békés családi 
élettel, a szabadidő eltöltésének 
kulturált lehetőségével élni tudó 
boldog emberek lakják, legfőkép-
pen jó lelki és testi egészségben. 
Ennek elérése tehát a cél, ebbe az 
irányba szükséges haladni az új 
esztendőben.

Valamennyiüknek boldog, bé-
kés, veszélyektől, kockázatoktól 
minél inkább mentes, legfőkép-
pen jó egészséggel teli új eszten-
dőt kívánok, javuló helyzetű stabil 
családi pénzügyekkel, örömteli 
mindennapokkal, a kikapcsolódás 
és pihenés lehetőségével és a har-
monikus, kiegyensúlyozott jobb 
élet megvalósulásával! Kívánom, 
hogy valamennyiünknek jót hoz-
zon az új esztendő, de még azért 
vigyázzanak nagyon magukra, vi-
gyázzanak egymásra, és bízzanak 
velem együtt abban, hogy a jó kí-
vánságok megvalósulnak! Boldog 
új esztendőt kívánok!

Ünnep

SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

KÖSZÖNET, 
HÁLA ÉS  

TISZTELET!
SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER
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1. VÁROSI KLÍMAPOLITIKA
A XXI. század egyik legnagyobb 

kihívása, hogy az emberiség miként 
tud fennmaradni a saját maga terem-
tette körülmények között. Az emberi 
populáció globális veszélyeztetett-
sége számos területen megmutat-
kozik, amelyek mind visszamutatnak 
a klímaváltozás tüneteire. Helyben, 
Túrkevén mi is találkozhatunk a fo-
kozódó nyári hőhullámokkal, a heves 
viharokkal és zivatarokkal, a hirtelen 
leeső hatalmas csapadékokkal és a 
megváltozott éghajlattal. A város 
átfogó klíma-stratégiát készít két fő 
célterülettel.

Az első részben az adaptáció fel-
adatai állnak. Az adaptációs stratégia 
alapja alkalmazkodási utat mutat a 
klímaváltozás már jelenlévő hatá-
saihoz, ami miatt megkezdték a tel-
jes belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer rekonstrukcióját, növelik a 
lokális klímára hatást gyakorló árnyé-
koló felületek mennyiségét, mérsé-

kelni próbálják a heves széllökések 
esetleges hatásait. A széleskörű tár-
sadalmi egyeztetéssel létrehozott 
klímastratégia, Túrkeve legfontosabb 
erőforrásának a termőföldet ítéli, 
és ennek hosszú távú, fenntartható 
használhatóságát kívánja megterem-
teni, annak vízkezelésére, talajvédel-
mi törekvéseire, a szikesedés elleni 
küzdelemre és belvízi kockázat csök-
kentésére.

A stratégia második fő területe a 
megelőzésben való részvétel glo-
bális célkitűzéseit foglalja magá-

ba. Túrkeve kiemelt súllyal kezeli a 
környezetvédelmi szempontokat a 
településfejlesztési törekvéseiben 
és a klímaváltozásra negatív hatást 
gyakorló ipari területek kizárásával 
a lehetőség szerint legmagasabb 
szintű környezet biztonsággal kíván 
hozzájárulni a globális klímavédelmi 
célkitűzések eléréséhez. Csökkente-
ni kívánják a mobilizációt, előnyben 
részesíteni a helyi termékeket, helyi 
szolgáltatókat, a helyi iparban első-
sorban helyi erőforrásokra támasz-
kodnak és a környezetszennyezéssel 
járó ágazatoknak minél kevesebb 
teret engednek. A metán kibocsá-
tásra káros hatást gyakorló állattartó 
technológiák helyett a legeltetéses 
állattartást szorgalmazzák és lehető-
ség szerint széles körben a fenntart-
hatóság eszközeivel élve alakítják ki a 
város vállalkozási környezetét.

2. ENERGIAPOLITIKA
Túrkeve Város Önkormányza-

ta jó ideje elkötelezett a megújuló 
energiaforrások használatában és 
közintézményeiben a legmagasabb 
szintű energiahatékonyság meg-
valósításában. Az Európai Unió és 
a Magyar Kormány 2010. óta segíti 
Túrkeve közintézményeinek energia 
hatékony átalakítását, amelyekkel 
a város utólagos hőszigetelésekkel, 
nyílászáró cserékkel és fűtési rend-
szereket korszerűbbé tevő fejleszté-
sekkel szolgálja a magasabb szintű 
energiahatékonyságot. Ezen túl a 
Polgármesteri Hivatal 2015-ben az 
épület tetőszerkezetére napelem 
rendszert telepített, hogy saját ener-
giaellátását túlnyomó többségben 
így megtermelt energiaforrásból fe-
dezze.

A város elkötelezett abban, hogy 
minden közintézménye, a város tulaj-
donában lévő valamennyi vállalkozá-
sa 2030-ra szinte kizárólag megújuló 

Önkormányzati hírek

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Túrkeve város lakosai a 2019-es önkormányzati választáson letette a vok-
sát részben egy zöldebb gondolkodási irány mellett is, így kézenfekvő volt, 
hogy a városvezető jelöltek közül olyat választott, aki elsődleges prioritás-
ként kezeli a zöld szempontok érvényesítését a város vezetésében a jövő-
ben.

Ebből adódó jogalkotói morális kötelezettség volt Túrkeve Város Képvi-
selő-testülete számára is, hogy lehetőség szerint minél szélesebb körben 
valósítsa meg azokat a feladatokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy 
Túrkeve városa példamutató zöld gondolkodással a fenntartható fejlődés 
útjára térjen. Indokolt minél szélesebb körben a környezetvédelmi és ter-
mészetvédelmi szempontok érvényesítésének teret adni a képviselő-testü-
leti munkában, így 16 pontban az alábbi irányok mellett kötelezte el magát 
a város.

Remélhetőleg a városfejlesztés stratégiai irányai mellett a megvalósítás 
módja is sokakat érdekel, hisz egyre sürgetőbb feladattá vált a szemlélet-
váltás e téren is.
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energiaforrásból termelje meg a mű-
ködtetéshez szükséges energiát. A 
város alapelve az energiaszükséglet 
visszaszorítása és a feltétlenül szük-
séges energia igény megújulóener-
gia-forrásokból való biztosítása. Eh-
hez a település földrajzi adottságai 
megfelelőek, a napsütéses órák évi 
száma 2000 fölött van, és geoter-
mális energianyeréshez szükséges 

infrastruktúrával rendelkezik. Jelen-
leg már a strandon kiépített kísé-
rőgáz-hasznosító rendszer üzemel, 
és folyamatban vannak további fej-
lesztések.

3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Túrkeve városának lakossága a 

kormányzati hulladékgazdálkodási 
céloknak megfelelően kénytelen volt 
számos területen alkalmazkodni az 
országos változásokhoz. Az önkor-
mányzat a konfliktust is felvállalva 
mozdult el abba az irányba, hogy 
miként tudja a kommunális hulladék 
szolgáltatását a leginkább környe-
zetbarátabb módon megvalósítani. 
A város tárgyalásai a kommunális 
hulladék szolgáltatóval eredménye-
sek voltak arra nézve, hogy minél 
magasabb szintű szelektív hulladék-
gyűjtési gyakorlat valósuljon meg a 
városban és a lakókat ösztönözzék a 
szelektív gyűjtésre. Általános szem-
léletformáló programmal igyekez-
nek fellépni annak érdekében, hogy 
minél teljesebben magáévá tegye a 
lakosság a vásárlásával, fogyasztási 
szokásaival az alacsonyabb hulla-

déktermeléssel járó beszerzéseket. 
Szelektív gyűjtőszigetek, lakossági 
szelektív gyűjtés, elektronikai hulla-
dékok szervezett elszállítása, konyhai 
olaj gyűjtése, komposztálást ösztön-
ző helyi szabályozás és a zöld hulla-
dék külön gyűjtése egyaránt min-
dennapos gyakorlat városunkban.

A városvezetés hadat üzent az il-
legális hulladáklerakásnak, mobil ka-
merákkal figyelik a „forró pontokat”, 

ahol legkönnyebben keletkezik új 
szemétdomb, és bírságolásokkal pró-
bálják elrettenteni a hulladék vonat-
kozásában „bűnbe tévedőket”. Túr-
keve város elkötelezett amellett is, 
hogy a településen keletkező építési 
hulladék elhelyezése megoldódjon.

4. SZENNYVÍZKEZELÉS
2015-ben került átadásra Túrkeve 

város új szennyvíztisztító telepe. A 
telep a hatályos Európai Uniós kör-
nyezetvédelmi normáknak megfele-
lő eszközökkel, XXI. századi technoló-
giai lehetőségekkel igyekszik kezelni 
a kommunális szennyvizet.

A szennyvízkezelés során figye-
lembe veszik a befogadó víztér öko-
lógiai állapotát. Ezáltal a tisztított 
szennyvíz kezelésére alkalmas üle-
pítő módszereket is alkalmaznak az 
ökológiai módszerekkel megvalósu-
ló kémiai tisztításra. Ennek mintegy 
továbbfejlesztését valósítják meg 
2022-ig a túrkevei Gyógyfürdő hasz-
nált vizének tisztítására oly módon, 
hogy egy ökológiai gyökérzónás tisz-
títás mellett vizes élőhely létrehozá-

sát valósítják meg, aminek kiegészítő 
ökoturisztikai hasznosítást is adnak. 
Természetesen minden szennyvízke-
zelési alapfeladat nélkülözhetetlen 
eleme a széleskörű lakossági tájékoz-
tatás, hogy minél víztakarékosabb és 
kémiailag minél kevésbé veszélyez-
tető szennyvíz kerüljön be a kezelő 
telepünkre.

5. KÖZÚTKEZELÉS
Az útjavítás technológiájában 

büszkék a város vezetői arra, hogy 
2019-től a forradalmian korszerű 
nyersanyagkímélő és minden más 
technológiához viszonyítottan legin-
kább környezetbarátnak mondható 
útjavító technológiát szereztek be. 
Ez az aszfalt újrahasznosító rendszer 
lehetőséget teremt arra, hogy a gya-
kori úthibákat minimális kiegészítő 
nyersanyag használattal, a legkisebb 
környezetterheléssel javítsák meg. 
Túrkeve a környező települések szá-
mára példát mutat abban, hogy mi-
ként lehet költségtakarékosan, kör-
nyezetbarát eszközökkel hozzáfogni 
a rossz utak minőségének javításá-
hoz, mi az a XXI. századi irány, ami 
leginkább a környezetbarát mód-
szert szolgálja.

6. MADÁRVÉDELEM
Mint a legtöbb mezővárosnál, Túr-

kevén is évszázados hagyománya 
van az udvarokban költő fecskékkel 
való együttélésnek, az utcákon jelen-
lévő gólyáknak, a tetőkön szemér-
metlenkedő verebeknek, a tanyaud-
varok mellett kuvikoló kuvikoknak. A 
kutatások egyre inkább rámutatnak 
az EU agrárgyakorlatának madárfau-
nára gyakorolt negatív hatásaira, így 
egyre fokozódó szerepet kell vállalni 
mezővárosként a madárvédelemben.
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Túrkeve közel 30 éve ad otthont a 
madárvédelemmel foglalkozó Herman 
Ottó Természetvédelmi Körnek és itt 
találta meg székhelyét a kárpát-me-
dencei hatáskörű Nimfea Természet-
védelmi Egyesület is. Civil szerve-
zetként élére kívánt állni a városban 
zajló madárvédelmi tevékenységnek 
is. Városunk büszke arra, hogy hazánk 
„bagolyfővárosa” lett, telente az erdei 
fülesbagoly legnagyobb áttelelő ál-
lománya itt található. Az önkormány-
zat a civil szervezetekkel és iskolákkal 
együttműködve odútelepítési progra-
mot hirdetett és támogat, segíti a téli 
madáretetést, madárvédelmi ismeret-
terjesztési programokat valósít meg és 
kezdeményezője volt a Magyarországi 
Madárbarát Települések Önkormány-
zati Szövetsége létrahozásának. A vá-
ros tulajdonában lévő strandon fecske-
védelmi programmal segítik a fecskék 
költésének megmaradását, lakossági 
„fecskepelenka” programot támogat-
nak és a helyi természetvédelmi civil 
szervezetek segítésén túl önként részt 
vállal az önkormányzat madárvédelmi 
feladatok végrehajtásában.

7. ÁLLATVÉDELEM
Túrkeve jószágtartó hagyományai 

hosszú múltra visszatekintve a házi-
állatok és az emberek harmonikus 
együttélésének lehetőségét terem-
tették meg. Ebből kifolyólag Túrke-
vén hagyománya van az állatokkal 
való harmonikus, békés együttélés-
nek és szinte minden háztartás va-
lamilyen háziállattal - legyen az 
gazdasági, hobbi, vagy díszállat - fog-
lalkozik. Nagyon fontos, hogy a XXI. 
századra kialakult, nemzetközileg 
elismert állatvédelmi célok éppúgy 
részét képezzék állatvédelmi gondol-
kodásnak, mint a tradíciók.

Túrkeve Város Önkormányzata 
azért dolgozik, hogy magas színvo-
nalú állatvédelmi programmal üze-
meltesse a város ilyen jellegű közfel-
adatait. A 2019. évet megelőzően is a 
Remény Rabjai Állatvédő Egyesület-
tel együttműködve megteremtődött 
a lehetősége annak, hogy Túrkevén 
kutya elaltatás egyáltalán ne legyen, 
hanem minden esetben az új gazda-
keresés lehetőségét biztosítsák. Ezen 
utat megerősítve kötött az önkor-
mányzat megállapodást 2020-ban 
a Remény Rabjai Állatvédő Egyesü-
lettel, hogy önkormányzati terüle-
ten, részben önkormányzati támo-
gatással olyan állatotthon jöhessen 
létre, amely hosszú távra megoldást 
jelenthet majd a kóbor állatok befo-
gadására.

A rendőrséggel és a közterület-
felügyelővel közösen az állatvé-
delmi szervezet rendszeresen tart 
ellenőrzéseket a város különböző 
pontjain, lép fel a nem humánus ál-
lattartási gyakorlat ellen és minden 
esetben a teljes mértékű együttmű-
ködés biztosított.

Fokozott figyelemmel a gazdasági 
állatok tartástechnológiájára, a házi-
állatok életminőségére, lakossági ösz-
szefogással példaértékű állattartási 
gyakorlatot lehet teremteni Túrkevén 
és elrettentő szankciókkal fellépni az 
állatok számára kedvezőtlen, kirí-
vóan közösségellenes gyakorlattal 
szemben. Folyamatos ismeretterjesz-
téssel kívánják elősegíteni a felelős 
állattartást, ivartalanítási programot 
támogatni, magasabb szintű nyilván-
tartást megteremteni és az állatbarát 
túrkeveiek együttműködésével fenn-
tartani az elért eredményeket. Mind-
ezen feladatokban az önkormányzat 
rendszerén túl meghatározó szere-
pet kap a jövőben is a Remény Rabjai 
Állatvédő Egyesület.

8. TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK 
VÉDELME

Túrkeve városa kiemelt figyelem-
mel képviseli a természetvédelmi 
célkitűzések érvényre juttatását tel-
jes közigazgatási területén. Büszke-
séggel tölthet el mindannyiunkat, 
hogy hazánk hetedik nemzeti park-
jaként létrejött Körös-Maros Nemzeti 
Park legnagyobb törzsterületének je-
lentős része esik Túrkeve közigazga-
tási területére.

Túrkeve Önkormányzata helyi 
pusztát, helyi erdőt, fasort és bagoly 
áttelelőhelyet tett helyileg védetté 
és tett intézkedéseket ezzel helyi vé-
dett területek állandó helyi kezelésé-
re. Büszkék lehetünk rá, hogy hazánk 
kiemelt természeti értékét képező 
túzokállomány szerény hazai populá-
ciójának egy jelentősebb része találja 
meg életfeltételeit Túrkevén és túr-
kevei gazdálkodók együttműködése 
járul hozzá a faj nemzetközi védel-
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mi törekvéseihez. Az önkormányzat 
stratégiai partnerséget épített ki he-
lyi természetvédelmi szervekkel és 
együttműködik országos civil termé-
szetvédelmi programokkal is.

9. VÁROSI ZÖLDFELÜLETEK 
VÉDELME

Túrkeve városa 2019-ben kiemelt 
hangsúlyt fektetett a város belterületi 
zöldfelületeinek védelmére. A 2016-
os kiírású Településfejlesztési Opera-
tív Programban elnyert „Zöld város“ 
program eredetileg a Petőfi tér átala-
kítását kívánta szolgálni, de ezen for-
rásoknak a ligetbe történő áthelye-
zésénél az volt a legfontosabb, hogy 
úgy alakítsák ki piaccsarnokot, hogy 
az a lehető legkevesebb fakivágással 
történjen és minél több zöldfelületet 
tartson meg. A helyszínen a közutat, 
az infrastruktúrát, a meglévő fákhoz 
igazították és a lehető legnagyobb 
mértékben a zöldfelület védelmé-
re koncentráltak. Ezen szemlélettel 
készítették el a város fásítási tervét, 
amely 2024 végéig közel ezer új fa 
telepítését célozza belterületen és 
átfogó virágosítási akciót céloz meg 
a beporzó fajok ökológiai igénybevé-
telének figyelembevételével.

A zöld területeinknek a társadal-
mi közösségi funkcióján túl minden 
esetben figyelembe vették az urba-

nizált természeti környezet ökológiai 
igényeit is és megpróbálták minden-
ben ahhoz igazítani a fejlesztéspo-
litikát. A város a természeti értékek 
védelmén túl teret engedett a kul-
túrfajok telepítésének is a város bel-
területén, de az esztétikai szempon-
tok figyelembevételén túl szem előtt 
tartották a város klímapolitikai szem-
pontjait is. Több árnyat adó lombos 
fa, több virág, több zöldfelület meg-
valósítása a cél évről-évre a városi 
költségvetés támogatásával.

10. KÉMIAI BIZTONSÁG 
FOKOZÁSA

Túrkeve városa úttörő módon 
kezdeményezte a lakosságnál a köz-
területi növényvédő szerek alkalma-
zásának visszaszorítását és 2021-től 
rendeletileg kívánja tiltani a környe-
zetre kedvezőtlen hatású gyomirtó 
szerek használatát. Az Európai Uniós 
szabályozással összhangban a glifozát 
közterületi használatát betiltják és a 
lakosságot szabályozási eszközökkel 
vegyszermentes közterület állapot 
fenntartásra ösztönzik.

Ezen túl a szúnyogirtás megvalósí-
tásában is ökológiai módszereket pró-
bálnak megvalósítani. Túrkeve levegő 
tisztasági szintjének megtartása érde-
kében fokozott figyelemmel kísérik a 
lakossági fűtések alkalmazását és kö-
vetkezetesen járnak el, szankcionálják 
a nem megengedett, tüzelőanyagok 
alkalmazásával szemben.

11. ZÖLDEBB KÖZLEKEDÉS
A XXI. század célkitűzései közepette 

rendkívül nehéz a megszokott kényel-
mi funkciókról leszoktatni a lakosságot. 
A kisváros jellegű településszerkezet 
ellenére nagyon sokan járnak gépjár-
művel és a kis távolságok ellenére is el-
terjedtté vált az „egy kocsi, egy ember“ 
jelenség.

A legfontosabb feladat az önkor-
mányzat számára, hogy szemléletfor-
málással és szabályozási eszközökkel 
újból visszaszoktassa a lakosokat a 
szélesebb körű környezetbarát közle-
kedési módokra. Településünk tradici-
onálisan kerékpáros település, hosszú 
évtizedeken át a kerékpár jelentette a 
közlekedés legfontosabb eszközét, hi-
szen ez a rövid távon gyors és hatékony 
közlekedési eszköz a legtöbb esetben 

jól használható. A kerékpárral együtt 
immár jócskán van létjogosultsága 
az elektromos eszközöknek (robogó, 
moped), amelyek károsanyag kibocsá-
tás nélkül, kis parkolási helyigénnyel 
használhatók. A város elkötelezte ma-
gát sétányok, kerékpárutak létesítése 
mellett és főbb utcáinkon kerékpáros 
közlekedési infrastruktúrák kialakításá-
nak lehetőségét is vizsgálják.

A városból elutazók esetén a tö-
megközlekedés feltételeinek hosszú 
távú biztosítása szintén stratégiai cél. 
Az önkormányzat igyekszik biztosítani 
a közösségi közlekedéssel is a kulturált 
közlekedés feltételeit.

12. ZÖLDEBB FESZTIVÁLOK
Túrkeve városa 2019-től idegen-

forgalmi, honismereti és városmar-
keting célok együttes megvalósítása 
érdekében egy rendkívül színes, sok-
oldalú, állandó rendezvénynaptárt 
alkotott, amivel hónapról-hónapra 
keresi az itt lakók szórakozásának, 
kikapcsolódásának és kulturált idő-
töltésének lehetőségét és érdekes 
programokat nyújt az ide látoga-
tóknak. Ezek között természetesen 
vannak nagy hagyománnyal bíró 
rendezvények is, mint a Túrkevei Ju-
hászfesztivál vagy a Böllértalálkozó.

Ma már nemzetközileg ismert a zöld 
fesztivál minősítési rendszer, amellyel 
a különböző tömegrendezvények ala-
csonyabb ökológiai lábnyomát kíván-
ják ösztönözni. Ezen az úton indult el 
Túrkeve is azzal a célkitűzéssel, hogy 
2030-ra lehetőség szerint minden 
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tömegrendezvénye, nyilvános prog-
ramja megfeleljen a zöld fesztivál 
kritériumrendszerének. Csökkenteni 
kívánják a fesztiválok energiaigényét, 
óvni kívánják a fesztiválok szervezése 
során a zöldfelületet, el szeretnék érni 
a kevesebb zaj- és fényszennyezést, és 
legfőképpen ki kívánják zárni a ven-
déglátásban használatos műanyag 
poharakat, tányérokat, evőeszközö-
ket. A fesztiválok kereskedelmi rend-
szerében előnyben részesítik a helyi, 
hazai termelőket, előnyhöz juttatják 
a fenntarthatóságot szolgáló helyi 
termékek rendszerét és partnerséget 
kínálnak a különböző helyi és biovéd-
jegyekkel rendelkező termékeknek.

13. ZÖLDÜLŐ 
MEZŐGAZDASÁG

Egy önkormányzatnak rendkívül 
szűk lehetőségei vannak az agrárpo-
litikai célkitűzések megvalósítására, 
ugyanakkor egy jól működő közösség 
lehetősége meg van arra, hogy a kö-
zösség tagjai önkéntes vállalásokkal 
tegyenek közösségi célkitűzések meg-
valósulása érdekében.

Túrkeve természeti környezetének 
hosszú távon is a legfontosabb ter-
mészeti erőforrása a termőföld. Éppen 
ezért a gazdaság alapját hosszabb tá-
von is meghatározó hatással a fenn-
tartható mezőgazdaság eszközei fog-
ják befolyásolni, ezért fontos, hogy a 
mezőgazdasági termelők méltányolják 
a közösségi elvárásokat a táj használa-
tával kapcsolatban.

Túrkeve teljes közigazgatási terüle-
tén az önkormányzat együttműködik 
a vadgazdálkodó szervezetekkel, hogy 
az apróvad-állományra pozitív hatással 
bíró táblakezelési módszerek terjedje-
nek el, hogy minél teljesebb mérték-
ben biztosítható legyen a talajvédelmi 
célkitűzések elérése és a talaj megúju-
ló képességének helyreállítása.

Az állattartásban városunkban to-
vábbra is meghatározó a külterjes 
állattartási módok jelenléte és a legel-

tetéses állattartás hagyományainak 
megőrzése. Az önkormányzat minden 
eszközzel segíti ezen állattartási tech-
nológiának a fenntartását és hosszabb 
távú partnerségre törekszik a gazdál-
kodók agrár-környezetgazdálkodási 
szemléletének fenntartásában.

14. ALKALMAZKODÓ ZAJ- ÉS 
FÉNYVÉDELEM

Büszkék lehetünk a vidéki városunk 
hangulatát megalapozó hangokra, itt 
természetes a kutyaugatás (egy mér-
tékig), természetes a jószág hangja, a 
reggeli kukorékolás, akár a kolompszó, 
akár a déli, vasárnap reggeli harangszó 
egyaránt. Azonban természetesnek 
kell lenni egymás nyugalmának tiszte-
letben tartásának is, és az ipari hangha-
tásokat, házi gépek használatának sza-
bályázását, utcai bömbölő zenét, vagy 
akár az állattartás által megnövekedett 
zavaró hangerőt úgy kell mérsékelni, 
hogy az egészséges környezethez való 
alapjog biztosítható legyen zajvédel-
mi törekvésekkel is. A városnak olyan 
zajvédelmi szabályokat kell teremteni, 
ami nem teszi irreálissá az elvásárokat, 
de biztosítja mindenki jogát a nyugodt 

pihenéshez. A városvezetés helyi sza-
bályozással valósít meg olyan zajvé-
delmi célkitűzéseket, ami betartható, 
betartatható, és tiszteletben tartja 
mindenki jogát a munkához, állattar-
táshoz, de a nyugalomhoz is.

Büszkék lehetünk a jó közbizton-
ságra, szép épületeinkre, ugyanakkor 
tudomásul kell venni, hogy a 21. száza-
di elvárással fenntartott városvilágítá-
si-rendszerek, térvilágítások, épületvi-
lágítások, a közvilágítási rendszer nem 
lehet a környezetre káros, a természeti 
értékekre veszélyes, így a fényszeny-
nyezés mértékét mérsékelni kell. Ezen 
elváráshoz illeszkedő, dinamikusan 
állítható új közvilágítási rendszer ki-

építését kezdni meg a város, és ezen 
elvárásban kezdi el újra gondolni köz-
világításrendszert. A téli hónapokban 
természetes, hogy este 8-9-óráig „úsz-
szon fényárban” a város, lehessen jól 
látni, legyen biztonságos a közlekedés, 
csakúgy, mint reggel 5 után. Legyen 
a szórakozásból hazaérkezőknek is jó 
még a fény, ha alacsonyabb fényha-
tással is, de nem tovább, mint 11 óra. 
Onnantól azonban hajnalig, azért az 
1-2 utcán közlekedő emberét ne kell-
jen sokmilliós költséggel fenntartott, 
jelentős fényszennyezést megvalósító 
rendszert üzemeltetni, legyen nyu-
galmi időszak a környezetnek is, cse-
kélyebb fényhatásokkal. Legyen új, 
dinamikus köztér, középületvilágítási 
rendszer, ami illeszkedik a város termé-
szeti környezetének igényeihez is.

15. ZÖLDEBB HIVATAL
Az antiglobalizációs célkitűzések és 

globális zöld feladatok egyik ismert 
jelmondata: „a változás légy magad!” 
Ennek szellemében a Polgármesteri 
Hivatal is példát mutat, hogy minél 
környezetbarátabb módon végezze 
mindennapi feladatait. A hivatal mű-
ködésében kiemelt hangsúlyt fektet 
a városvezetés a minél alacsonyabb 
hulladéktermelésre. A képviselő-tes-
tület munkája teljes mértékben átállt 
digitális adathordozásra, hogy minél 
kevesebb nyomtatással terheljék a kör-
nyezetet. A vendéglátási rendszerben 
nem pusztán a helyi termelőket, helyi 
szolgáltatókat preferálják, de fokozott 
figyelemmel vannak a termékek elő-

Önkormányzati hírek
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Év végén szokás – főleg a politikában 
- az adott időszakban elért eredményeket 
lobogtatni, s a sikertelenségről mélyen hall-
gatni, valahogy az esztendő lezárásaként 
szebbnek szeretnénk látni a világot, mint 
amilyen valójában. Olybá tűnik, Sallai R. 
Benedek polgármester szokást bontott az-
zal, hogy az örömteli előrelépések mellett 
számot vetett a meg nem valósult – bár be-
tervezett – tennivalókkal is. A fáma úgy tart-
ja, hogy „politikus az az ember, aki bármely 
kérdésre másról tud beszélni”, mindezen 
által kijelenthetjük, hogy Sallai R. Benedek 
ebben is formabontó. Leplezetlenség nélkül 
beszámolt a még meg nem valósult tervek-
ről, teendőkről.

KUNCSORBAI ÚT
A liget és az idegenforgalmi fejlesz-

tések mellett látványosabb eredményt 
szeretne elérni az öt év alatt a közutak 
minőségének javulásában. Külterületen, 
belterületen egyaránt. A belterületen sem 
elégedett maradéktalanul a polgármes-
ter, de ott legalább elindult a munka, és jó 
irányba haladnak. Több teljesen megúju-
ló utat szeretne, emellett pár új utat is. A 
kuncsorbai úttal kapcsolatban azonban 
ezidáig nem sikerült érdemi eredményt 
elérni annak dacára, hogy több minisz-
tert megkeresett, állandó kapcsolatot tart 
ezügyben térségünk országgyűlési kép-
viselőjével és a Közút Nonprofit Kft.-vel, 
de szemlátomást, a kész tervek, az azon-
nali kivitelezés lehetősége ellenére még 
nincs meg a politikai akarat, hogy a város 
eme évtizedes elmaradása ügyében ered-

ményt tudjon felmutatni. A próbálkozás 
tovább folyik tehát.

HULLADÉKOS KÖTBÉR
Az előző városvezetés sokak számá-

ra érthetetlen módon egy meglévő, élő 
kommunális hulladékszolgáltatási szerző-
dés mellé még egyet kötött, ezáltal egy-
szerre két helyre kellene (kellett volna) 
hordani a város kommunális hulladékát. 
Elsőként egy 24 millió, majd egy 40 millió 
forint fölötti kötbérkövetekést kapott a 
város, melyek még mindig itt lebegnek a 
„fejünk felett“. F. Kovács Sándor képviselő 
úrral ezügyben heti szintű rendszeresség-
gel tartja a kapcsolatot, mert a megoldás 
kulcsa Szalay Ferenc szolnoki polgármes-
ter kezében van. A követelést kezelő jo-
gásszal eszmecsere zajlik egy peren kívüli 
megállapodásról, hiszen egy esetleges 
kedvezőtlen fordulat egy egész éves költ-
ségvetését felboríthatja a városnak.

PARKOLÓK
Öt új parkoló megépítésével szerette 

volna zárni a 2020-as évet a polgármes-
ter, amiből mindössze kettő létesülhetett 
meg, a piactéren és a takarékszövetkezet 
előtt. A Vass úti új óvoda előtti, a Kálmán 
király úti iskola előtti és a lányiskola mel-
letti teljesen „beakadt“ az engedélyezési 
eljárásban. Különböző okok miatt (van 
ahol a belvízelvezetés, vagy ahol a le-
endő parkoló alatti közművek, van ahol 
hibás terv) egyik sem kapta még meg az 
építési engedélyt, márpedig idénre a me-
leg aszfalt üzemek leálltak, így csak a tél 
elmúltával lehet hozzákezdeni. A megva-
lósítás a hatóság útvesztői miatt sajnos 
tolódnak. Remélhetőleg az új év gyors 
eredményeket hoz.

BUSZPÁLYAUDVAR / BUSZVÁRÓ
Nemrég írtuk meg lapunkban, hogy 

végre lesz a buszpályaudvar előtt ideig-
lenes váró két konténer elhelyezésével, 
sajnos szentnek hitt esküjét felülírva a 
Volán csúszást jelentett be. Így újra izza-
nak a telefonvonalak a Volán felé, hogy a 
városvezető elérje az ígéret teljesítését. 
A Volán január elejére ígéri a konténerek 
üzembehelyezését.

 „TÚLKÖLTÉSEK“
Mind a „zöld város“ program, mind a 

Vass úti óvoda kivitelezése során merültek 
fel váratlan kiadások, és mindkettő eseté-
ben lassabban haladt a munka, mint ahogy 
tervezték. Tény, hogy 9-10 hónap volt azok-
ra a munkákra, amit a pályázati ütemezés 
szerint 2-3 év alatt kellett volna megvaló-
sítani, emellett 200 millió forint fölötti hi-
telt mondtak vissza, hogy ne adósítsák el 
a várost. Mindkét programot több tízmil-
lió forinttal olcsóbban igyekeztek kihozni, 
mint ahogy az előző városvezetés tervezte. 
Programonként 10-15 millió forintos több-
letköltség keletkezett, amit saját forrásból 
kell fedezni. A nehézségek ellenére tény-
szerűen kijelenthető, hogy sikerült meg-
menteni ezeket a támogatásokat, megma-
radhattak a városnak. Mindkét program 
célegyenesben van, az irányítóhatóság 
85%-os teljesítéseket már elfogadta.

Az előző lapszámunkban megjelent 
polgármesteri évértékelő terjedelme 
többszöröse a jelenlegi, még megol-
dásra váró feladatokat felsorakoztató 
írásnak, ami – egyszerűen kikövetkeztet-
hető módon – azt jelenti, hogy jó irány-
ba tartunk. A fejlődés szemmel látható, 
még ha akadnak is zökkenők a tervek 
megvalósításában.

Önkormányzati hírek

állításának körülményeire, csomagoló 
eszközére is. Száműzték a hivatalból a 
PET palackokat és törekedtek az újra-
hasznosítható rendszerek kezelésére 
az italfogyasztásban. A Polgármesteri 
Hivatalban igyekeznek az ott dolgo-
zókat inspirálni, hogy az eldobható, 
egyszer használatos műanyag edé-
nyek helyett saját ételtároló dobozo-
kat, edényeket használjanak. A hivatal 
gépjármű beszerzésben is a zöldebb 
utat választotta. 2021-től remélhetőleg 
egy elektromos, zéró szennyezés-kibo-
csátású gépjármű fogja segíteni a min-
dennapi munkát. A hivatal infrastruk-
túrája, működése minél teljesebben 
igyekszik megfelelni az energiahaté-
kony és klímabarát törekvéseknek.

16. ZÖLDEBB LAKOSSÁG
Nem lehet környezetvédelmi és 

természetvédelmi célkitűzéseket 
megvalósítani széleskörű lakossági tá-
mogatás és partnerség nélkül. Éppen 
ezért a vezetés zöld célkitűzéseiben 
a legalapvetőbb feladat a lakosság 
meggyőzése, környezet- és termé-
szetvédelmi szemlélet formálása és 
fenntartható fejlődés célkitűzéseinek 
elfogadtatása. Ezen célok megvaló-
sítása érdekében Túrkeve városa ki-
emelt célként kezeli a zöld célkitűzé-
sekkel kapcsolatos ismeretterjesztési 
feladatok elvégzését, ezért saját mé-
dia felületein folytonos teret ad az ez-
zel kapcsolatos híreknek, cikkeknek, 

célkitűzéseknek. Az önkormányzat 
következetesen támogat környezet- 
és természetvédelmi, állatvédelmi 
civil szervezeteket a településen, se-
gíti az iskolák zöld tevékenységekkel 
kapcsolatos szakmai törekvéseit és 
tömegrendezvényeibe minden eset-
ben becsempészi a fenntarthatóság 
elérést szolgáló eszközöket.

A megvalósulás várat magára
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Karácsony a szeretet ünnepe, ilyenkor óhatatlanul na-
gyobb figyelemmel fordulunk szeretteink vagy a rászo-
rulók felé. Emlékeink között még elevenen él a tavalyi 
karácsonyi falu élménye, ahol számtalan adomány gyűlt 
össze a lakosok jóvoltából, s ezzel tették szebbé, élhe-
tőbbé a karácsonyt, s az azt követő hétköznapokat sokak 
számára. Bár a mögöttünk álló ünnep halványabb fény-
nyel ragyogott a járványügyi korlátozások miatt, a szere-
tet most is megmutatta igazi arcát. Be kell vallani, hogy 
alábbi soraim nem csak az ünnepi adakozásról, segítség-
ről szól.

Ki kell emelni a BKTT SZSZK Családsegítő Központ 
áldozatos munkáját, mely Kádár Anikó intézményve-
zető irányításával az év minden napján azon fáradozik, 
hogy felkutassa és lehetőségeihez mértem segítse a vá-
rosban élő rászoruló családokat. Bár ők nem önkéntesek, 
de rengeteg pluszmunkával igyekeznek élhetőbbé tenni 
a hétköznapokat, s az ünnepeket egyaránt. Minden hé-
ten tartós élelmiszert osztanak, s abban is oroszlánrészt 
vállaltak, hogy a jószándékú önkéntes adakozók is meg-
találják a valóban rászoruló személyeket. Talán sokan 
nincsenek tisztában azzal, hogy ez az intézmény az ön-
kormányzat segítségével végzi e feladatait. Az önkor-
mányzat éves szinten komoly nagyságrendű pénzt költ 
a városban élő, segélyre szoruló emberek támogatásá-
ra. Azok, akik nem látnak bele az apparátus napi mun-
kájába, az erre a célra fordított pénz mértékéről, azok 
információ hiányában ítélkeznek olykor igazságtalanul. 

Pénzt ugyebár nem lehet rajzolni (törvény tiltja), vagy 
fáról szüretelni, így a szűkös keretek mellett jól jön az 
önkéntesek szívmelengető segítsége. Szerencsére mindig 
akadnak önzetlen adakozók, akik ily módon teszik szeb-
bé sokak ünnepét.

 Így volt ez Pataki Edison esetében is, aki - szintén 
a Családsegítő Központ közreműködésével – 40 főt ven-
dégelt meg. A Központ adta meg a rászorulók listáját, s 
az ebédosztáskor jött az újabb meglepetés az érintettek 
számára. Edison ugyanis elmondta egy barátjának, mire 
készül, s újabb hat jótevő, akik nevük elhallgatását kér-
ték, társult az adakozáshoz. A fenséges ebéd mellé min-
denki kapott kenyeret, mézes süteményt, bejglit, lángost, 
kürtős kalácsot és palacsintát is. Pár ajándékot átvevő 
ember elsírta magát az adomány láttán. Nincs vége a tör-
ténetnek, ugyanis egy neve elhallgatását kérő barát négy 
négyfős család karácsonyi ünnepi vacsoráját varázsolta 
az asztalra. Kell-e annál szebb ajándék, mint látni má-
sok örömét? Valószínű, hogy nem lehet szavakba önteni 
az érzést… Hasonló karácsonyi mese az Amerikában élő 
Máté Irén adományozása is, akinek szintén a Családsegí-
tő Központ segített felkutatni azon embereket, akiknek 
a szűkös anyagi lehetőségek okán nem csillogott volna a 
karácsony fénye ilyen ragyogóan. Sokak ünnepét tették 
boldogabbá!

A Remény Rabjai Állatvédő Egyesület nemcsak az 
utcára dobott, kóbor állatoknak segít otthonteremtéssel, 
élelemmel, gyógyszerekkel, hanem a rászorulóknak ru-
hákat osztottak Radics Györgyi szervezésével.

Molnár Mónika adománygyűjtő láda kihelyezésével 
igyekezett segíteni, melybe bárki élelmiszert helyezhe-
tett el, s akinek szüksége volt rá, kivehetett belőle.

Sokszor találkozhattunk a Nótás étterem ablakába ki-
tett főtt étellel, élelmiszerrel is, mely sokak számára je-
lentett, jelent napi betevő falatot.

Mindenkinek tisztelet és köszönet az önzetlen 
segítségért!

Közügy

A szeretet nevében
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ



2021. JANUÁR 11TÚRKEVE

A város vezetése következetesen fej-
leszteni kívánja a város szelektív hulladék-
gyűjtési lehetőségének elérését. Hamaro-
san a háztartási olajgyűjtéshez szükséges 
gyűjtők is kikerülnek, és a tervezett négy 
üveggyűjtőből már kettő kikerült a Tesco 
parkolójába. Köszönet a Tesco vezetésé-
nek, hogy magánterületére engedte ezt a 
közcélú gyűjtőt! 

Bár a Tesco-ban van üveggyűjtő, tehát 
amit pénzért vissza lehet váltani, ott meg 
lehet tenni, amit nem, azt pedig immár 
ebbe az üveggyűjtőbe lehet tenni. Remél-
hetőleg megértik az emberek, hogy ebbe 
más nem való: csak üveg. 

Segítsék a város „zöldülő” törekvéseit 
azzal, hogy minél teljesebben hozzájárul-
nak a szelektív hulladékgyűjtési kezdemé-
nyezésekhez! A város vezetői és a Műszaki 
Osztály vezetője azon fáradoznak, hogy ez 
anyagilag is megérje a lakosoknak, ugyan-
is, ha sűríteni lehetne havi kettőre a sze-
lektív gyűjtők ürítését (ehhez az kell, hogy 
megérje a szelektív gyűjtő gépjárműnek 
átjönni a városba, tehát tele is legyenek 
azok a szelektív, sárga fedelű gyűjtők), ak-
kor kevesebb lenne a kukaszállítási költsé-
ge a háztartásoknak, amiért fizetni kell. 

Mint talán tudják: egy nagyon korszerű 
rendszer került kiépítésre a városban, és 
megvalósul a „szennyező fizet“ elve, tehát 
mindenki annál többet fizet, minél több-
ször teszi ki a kukáját, azaz minél több a 
szemete. A szelektív gyűjtésért viszont 
nem kell fizetni, így ha rá lehetne szoktat-
ni a lakosságot, hogy minél többet gyűjt-
sön szelektíven, akkor mindenkinek keve-
sebbe kerülhet a hulladékszállítás is. 

Elképesztő érték kerül a kukákba nap, 
mint nap, ami nyersanyagként újból fel-
dolgozható. Több nemzetközi célkitűzés 
van arra, hogy csökkenjen az újra fel-
használható anyagok kommunális hul-
ladéklerakókba való kerülése. E globális 
célkitűzéshez minden háztartás hozzá tud 
járulni. Tegyék meg, hisz ez mindannyiunk 
érdeke!

Közügy

A KEVEFÉM KFT. 
támogatása 

a Vasúti temető fejlesztéséhez
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Újból egy remek, kiemelkedő példáját 
látjuk annak, hogy egy túrkevei gyökerek-
kel rendelkező lokálpatrióta vállalkozás, 
az országosan is elismert Kevefém Kft. ko-
moly felajánlást tett a város fejlődésének 
érdekében. Szőllősi Lajos ügyvezetővel 
az élen a cég részt kívánt venni a város 
megújításában, és egy olyan területet 
választott, ahol a segítségnyújtás nem 
csupán a cég profiljába leginkább illő, ha-
nem olyat, ahol nem sok esély van külső 
forrásra várni, és hosszú ideje szükséges 
fejlesztés valósulhat meg.

A város temetőinek állapotjavításában 
nagyon sok még a feladat, bár ezeknek 
egy kisebb része a tavalyi évben megvaló-
sult, hiszen a Ducza temető és a Vénkerti 
temető lélekharangjai immár új ruhába 
öltöztek.

A Kevefém Kft. komoly pénzügyi áldo-
zatvállalással, saját megvalósításban egy 
fedett ravatalozót fog megépíteni a Vasúti 
(Galuska) temetőben, hogy a búcsúztatá-
soknak méltóbb kegyeleti körülményeket 
teremtsen, és ennek részeként újul meg a 
lélekharang is. December közepén Szől-
lősi Lajos ügyvezető úr vázlatos terveket 
mutatott be a megvalósításra. A hivatalos 
engedélyeztetéséhez szükséges tervek 
elkészítésében Fehérváry Rudolf építész 
nyújtott segítséget, míg a Kevefém Kft. 
informálisan megkérte – és megkapta ter-
mészetes módon – a tulajdonosi hozzá-
járulást az önkormányzattól a ravatalozó 
megvalósításához.

Remélhetőleg a tervek hamarosan 
megvalósulhatnak. A város polgármeste-
re hálás mindenkinek, aki lehetőségeihez 
mérten hozzájárul városunk szépülésé-
hez, és ennek most egy tiszteletreméltóan 
szép gesztusát láthatjuk. Ezúton is köszö-
netét fejezi ki a város nevében!

HÁZTARTÁSI OLAJ ÉS 
ÜVEGGYŰJTŐK

MEGÚJULÁS
A Vénkerti temető lélekharangja is 

megújulás előtt áll, lekerült a tetőről, és 
megindult a felújítása. A tető is javításra 
szorul, valamint a harang egy új tartószer-
kezetet kap. Kis lépések ezek a méltóbb 
kegyeleti szolgáltatások útján, sokat kell 
még a temetők állapotán javítani, de min-
den lépéssel a cél felé halad a munkálatok 
sora.

Kovács Sándort – úgy vélem – nem kell 
bemutatni, hiszen neve nem csak Túrke-
vén, de szerte az országban egybeforrt a 
tökéletes tető fogalmával. Precíz, magas 
színvonalú szakmai munkáját a megren-
delők legnagyobb megelégedése mellett 
szakmai berkekben is elismerik. S nem-
csak elismerik, díjazzák is, hiszen immár 5. 
alkalommal került birtokába az Év tetője 
Nívódíj pályázat Aranykalapács vándordí-
ja. Az ünnepélyes átadót kétszer is elha-
lasztották a járványhelyzet miatt, nemré-
giben azonban egy szűk körű ceremónia 
keretein belül átvehette a kitűntetést. 
Kovács Sándor mester a szó legnemesebb 
értelmében! Munkájához további sok si-
kert, jó egészséget kívánunk!

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

A MESTER

Az összefogás, a helyi emberek támo-Az összefogás, a helyi emberek támo-
gatása, munkája, jószándéka előre viheti gatása, munkája, jószándéka előre viheti 
a város ügyét. Az elmúlt évben számtalan a város ügyét. Az elmúlt évben számtalan 
esetben megnyilvánult az önzetlen segí-esetben megnyilvánult az önzetlen segí-
tőszándék, ezáltal látható eredménye van tőszándék, ezáltal látható eredménye van 
a lakosok jószándékú összefogásának, a lakosok jószándékú összefogásának, 
mely településünket gazdagította, tette mely településünket gazdagította, tette 
szebbé, élhetőbbé.szebbé, élhetőbbé.

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Mindamellett, hogy nagyon bol-
dog új esztendőt kívánunk szeretet-
ben, egészségben, tisztelettel meg-
köszönjük megtisztelő figyelmüket, 
melyet a sok-sok újságelőfizetés je-
lez felénk! 

Igyekszünk megelégedésükre 
dolgozni, hiteles híreket, informáci-
ókat eljuttatni Önökhöz. Lapunkat 
továbbra is meg lehet vásárolni a 
művelődési házban és a könyvtár-
ban mindazoknak, akik nem éltek 
az előfizetés és az előzetes igénybe-
jelentéssel. Számukra minden alka-
lommal házhoz szállítják munka-
társaink az újságot.

Mint azt már korábban is jelez-
tük, január 1-től a Túrkevei Város-
fejlesztési, Rendezvényszervező és 
Médiaszolgáltató Kft. égisze alatt 
folytatjuk munkánkat. A „főhadi-
szállásunk” az egykori Mezőbank 
helyén lesz. Az előkészületek ugyan 
még zajlanak, de örömhír, hogy 
amennyiben elkészül a hely, újra 
alkalmunk lesz szerkesztőségi ülé-

seket tartani havonként, ahol bárki 
elmondhatja ötleteit, véleményét. 
Ezáltal segítik munkánkat, hiszen 
elsősleges cél, hogy az Önöket érin-
tő, s legtöbbjüket foglalkoztató 
témában közöljünk írásokat. Ter-
mészetesen továbbra is alapvető fel-
adatnak tekintjük az önkormányzat 
és a Polgármesteri Hivatal munka-
társainak tájékoztatását Önök felé 
eljuttatni, az információk széleskö-
rű közreadását gördülékenyebbé 
tenni. Hirdetőink figyelmébe aján-
lom, hogy a hirdetés felvétele ezen-
túl nem a művelődési házban lesz, 
hanem a következő email címen 
adható le: ujsagturkeve@gmail.
com. Forgassák továbbra is lapunk 
oldalait!

Közügy

PARKOSÍTÁS A STRANDON

A pandémia sem állhatja útját a strandon a fejlesztéseknek, hiszen megépült 

a csúszda, s emellett gőzerővel folyik a fürdő és a szálláshelyek közel 10 hektáros 

területének parkosítása.

Több tucat parkfa ültetését kezdték meg a közelmúltban, a helyi Dékány Fa-

iskola szakmai segítségével. A strand vezetése és munkatársai ezúton is kifejezik 

köszönetüket azoknak az elkötelezett fürdőbarátoknak, akik egy-egy gyönyörű 

fa felajánlásával, örökbefogadásával járultak hozzá céljaik eléréséhez.

Köszönet Kelemenné Acsádi Ágnesnek - gömb kőris, Lakatos Ernőnek - oszlo-

pos galagonya, Somogyi Istvánnak - csüngő japánakác, Pabar Sándornak - japán 

oszlopos díszcseresznye, Pályi Attilának – platán felajánlásáért és a fák ültetésé-

ért. Köszönet Torkos György Tiszakürti Arborétumból beszerzett fáiért -– ameri-

kai ámbrafa, ginkgo biloba, hárs, mocsári ciprus, tiszafa.

STRANDFEJLESZTÉS

Bár sajnálatos módon a pandémia miatt zárva 

van a strand, de az élet nem állt meg. Míg az első 

hullám kényszeres leállását az elmaradt munkála-

tok elvégzésére fordították a dolgozók, addig nap-

jainkra elkészült a sokak által várva várt látványe-

lem-fejlesztés, a csúszda. Immár a zárt fürdőteret 

átszelve, s a külső területen áthaladó látványosság 

vízgépészeti része is elkészült, ami a folyamatos 

vízáramlást hivatott szolgálni. Kis szerencsével és 

a járványügyi előírások fegyelmezett betartásával 

hamarosan birtokba vehetik a fürdővendégek az új 

látványelemet.

Tisztelt Olvasóink!
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐMOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy ün-

nepnapokon is a megszokott gyűjtési 

rend szerint szállítjuk el az ingatlanjaik elé 

kihelyezett hulladékokat!

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökke-

nőmentes elvégzése érdekében a szelek-

tív és zöldhulladékaikat az eddig szokásos 

módon (szelektív hulladékok esetében 

az erre a célra kiosztott sárga fedeles 

kukákba, a zöld hulladékokat egyértel-

műen azonosítható módon, gyűjtőzsák-

ba helyezve, gallyakat 1 méternél nem 

hosszabb kötegekbe összekötve) a fenti 

napokon, reggel 7 órára helyezzék ki az 

ingatlanjaik elé.

Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható 
hulladékok tekintetében az alábbiakra 
kívánjuk felhívni szíves figyelmüket

Az elkülönített hulladékok gyűjtése a ko-

rábbi rendszernek megfelelően négy he-

tente történik. Nagyon fontos azonban, 

hogy az így gyűjtött hulladékok megfele-

lő minőségben és tisztán kerüljenek gyűj-

tésre!

Kizárólag azok a hulladékok kerüljenek 

a szelektív gyűjtő edényekbe, zsákokba, 

amelyek teljesen tiszták vagy kevés ener-

giaráfordítással, kevés vízzel tisztára mos-

hatók!

Ezek a hulladékok a begyűjtés után embe-

rek által kerülnek további válogatásra, te-

hát nagyon fontos, hogy kizárólag tiszta, 

szennyeződésmentes hulladékok kerülje-

nek az erre szolgáló edényekbe és zsákok-

ba! Ha bizonytalan abban, hogy az adott 

hulladék betehető-e a szelektív gyűjtő 

edénybe, zsákba, akkor kérjük, hogy in-
kább a vegyes hulladékgyűjtő edénybe 
(szürke kuka, konténer) helyezze azt el!

A fém és a műanyag palackokat, flakono-
kat, az italos kartonokat, tejes dobozokat 
hajtogassa össze, vagy tapossa laposra! A 
kötegelhető papírhulladékot a zsák mellé 
helyezve is elszállítjuk kötegelten, tehát 
nem kell a kukákba, zsákokba tenni azo-
kat.

Fontos

Nem kerülhetnek a szelektív gyűjtésbe 
olyan szennyezett anyagok, amelyek a 
négy hetente történő begyűjtésig a zsák-
ban, edényben bomlásnak, romlásnak, 
erjedésnek indulnak! Nem kerülhetnek 
egyészségügyi hulladékok, pelenkák, in-
jekciós tűk, egyéb más fertőzésveszélyt 
jelentő anyagok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a to-
vábbiakban rendszeresen kontrollálni 
fogjuk a kihelyezett hulladékok minősé-
gét! A nem megfelelő tisztaságban gyűj-
tött, romló, bomló, bűzös hulladékok nem 
kerülnek elszállításra, és a zsákok sem ke-
rülnek pótlásra!

Elkülönített zöld hulladékgyűjtés

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökke-
nőmentes elvégzése érdekében a zöld-
hulladékaikat az eddig megszokottak sze-
rint, egyértelműen azonosítható módon, 
gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méter-
nél nem hosszabb kötegekbe összekötve, 
kézzel rakodhatóan, a fenti napokon, reg-
gel 7 órára helyezzék ki az ingatlanjai elé!

Zöld hulladékot szelektív gyűjtőzsákba 
kihelyezni TILOS, az ilyen módon gyűjtött 
hulladék nem kerül elszállításra!

A zöldhulladékok begyűjtése a közszol-
gáltatás keretében kizárólag a háztar-
tásokban képződött zöldhulladékok 
begyűjtésére terjed ki. Nem terjed ki a 
közszolgáltatás a közterületeken, az intéz-
ményeknél és a gazdálkodó szervezetek-
nél képződött zöldhulladékokra.

Megértésüket és segítő együttműködésü-
ket tisztelettel köszönjük!

Tisztelt Túrkevei Ügyfeleink!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, hogy Túrkevén 2021. első félévében mely napokon tör-
ténik az elkülönítetten gyűjtött szelektív, a zöldhulladékok és a fenyőfák gyűjtése, elszállítása.

Szelektív hulladék gyűjtése

2021. 
első félév 

Hétfői kommu-
nális körzetben 

Keddi kommu-
nális körzetben 

Szerdai kommu-
nális körzetben 

Csütörtöki kom-
munális körzetben

Január 18. 19. 20. 21.

Február 15. 16. 17. 18.

Március 15. 16. 17. 18.

Április 12. 13. 14. 15.

Május 10. 11. 12. 13.

Június 7. 8. 9. 10.

Zöld hulladék gyűjtése

2021. 

első félév 
Hétfői kommu-
nális körzetben 

Keddi kommu-
nális körzetben 

Szerdai kommu-
nális körzetben 

Csütörtöki kom-
munális körzetben

Április 19. 20. 21. 22.

Május 17. 18. 19. 20.

Június 14. 15. 16. 17.

Fenyőfa gyűjtési napok

Januárban két alkalommal 08-án és 22-én, az egész város területén

Hulladékszállítás 2021 első félévében
Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatója

A TÚRKEVE ÚJSÁG ELÉRHETŐSÉGEI
  ujsagturkeve@gmail.com
  turkevetelevizio@gmail.com
  Túrkeve Újság
  Túrkeve Televízió

Hirdetések leadási  helye
Túrkevei Városfejlesztési, Rendezvényszervező és 

Médiaszolgáltató Kft. 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

  info@tvrmkft.hu

L A P Z Á R T A 
2021. január 23.

Közügy
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény a jegyzőt a vízgazdálkodással kap-
csolatos önkormányzati hatósági feladatok-
kal ruházza fel. A vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 24. §-a határozza meg, hogy 
mely esetekben szükséges a jegyző engedé-
lye.

Az engedély nélkül, vagy engedélytől 
eltérő módon létesített ásott- vagy fúrt kút 
fennmaradási/üzemeltetési engedély kérel-
mét a jegyzőhöz kell benyújtani. Ezek utóla-
gos engedélyezésének, valamint megszün-
tetésének hatásköre megoszlik a jegyző, 
illetve megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság között.

Mikor kell a jegyző engedélyét kérni?
A települési önkormányzat jegyzőjének 

engedélye szükséges olyan kút létesítésé-
hez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez, amely a következő felté-
teleket együttesen teljesíti:
 - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint 

az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmé-
nyek védelméről szóló kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve 
előzetesen lehatárolt belső, külső és hid-
rogeológiai védőidom, védőterület, vala-
mint karszt- vagy rétegvízkészlet igény-
bevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 
500 m3/év víz igénybevétellel kizárólag 
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkész-
let felhasználásával üzemel

 - épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű bejelen-
téssel rendelkező ingatlanon van, és ma-
gánszemélyek részéről a házi ivóvízigény 
vagy a háztartási igények kielégítését 
szolgálja

 - nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül 

bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófa-
védelemi Igazgatóság hatáskörébe tartozik 
a kút fennmaradási, létesítési és üzemelteté-
si engedélyezési eljárása.

Mit jelent a házi ivóvízigény?
Az állampolgár bejelentett lakóhelyeként 

nyilvántartott, épülettel vagy annak építésé-
re jogosító hatósági határozattal, egysze-
rű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a 
magánszemély részéről emberi fogyasztás 
céljából a személyes szükségletek kielégíté-
séhez szükséges, saját célú ivóvízműből biz-
tosított, nem gazdasági célú vízigény.

Mit jelent a gazdasági célú vízigény 
fogalma?

Gazdasági célú vízigénynek minősül min-
den, a háztartási igénytől eltérő, azt megha-
ladó vízigény. A gazdasági cél nem azonos 
fogalom a mezőgazdasági céllal. 

A gazdasági célú vízigénybe bele tar-
tozhat a locsolás, állattartás is, amennyiben 

ezzel az engedélyes nem saját háztartási 
igényt elégít ki, tehát gazdasági haszonra 
tesz szert.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
Létesítési engedély: A jegyzői engedé-

lyezés körébe tartozó újonnan létesítendő 
kutak engedélyezése.

Fennmaradási engedély: Vízjogi létesí-
tési engedély nélkül megépített vagy attól 
eltérően megvalósított kutak esetében.

Megszüntetési engedély: Használaton 
kívüli ásott vagy fúrt kút megszüntetése 
iránti kérelem esetén.

Üzemeltetési engedély: Azokra a ku-
takra, amelyek a jogszabályok ételmében 
korábban jogszerűen létesültek engedély 
nélkül. Újonnan létesülő kutak üzembe he-
lyezéséhez.

Milyen kútra kell engedélyt kérni?
 - Minden újonnan létesítésre kerülő, az 1. 

pont szerinti, jegyzői engedélyezés köré-
be tartozó kútra.

 - Minden 1992. február 15. után létesí-
tett ásott vagy fúrt kút engedélyköteles. 
Amennyiben nem rendelkezik létesítési 
engedéllyel, a fennmaradási engedélyt 
pótlólag kell megkérni.

 - Az 1992. február 15. előtt létesült kutak 
esetében:

 - arra az ásott kútra, amely a jogszabályok 
értelmében (mélységének és elhelyezke-
désének függvényében) jogszerűen léte-
sült engedély nélkül, üzemeltetési enge-
délyt kell kérni,

 - arra az ásott kútra, amelyre létesítésének 
időpontjában a jogszabályok értelmé-
ben (mélységének és elhelyezkedésének 
függvényében) engedélyt kellett volna 
kérni, fennmaradási engedélyt kell kérni,

 - minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt 
kell kérni.

Mikor kell szakhatóságot bevonni az 
eljárásba?

Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz 
igény kielégítésére is szolgál, abban az eset-
ben szükséges a megyei kormányhivatal 
népegészségügyi hatáskörében eljáró járási 
hivatala szakhatóságként történő bevonása, 
amely az eljárás során a kérelmezőt akkredi-
tált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, 
és csak a megfelelő vízminőség esetén adja 
ki hozzájárulását. Vagyis amennyiben van 
vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a kérelme-
ző locsolásra vagy állatok itatására hasz-
nálja a kút vizét, úgy nem szükséges szakha-
tóság bevonása.

Mi történik a határidőre nem bejelentett 
kutakkal?

Aki a határidőig nem kér fennmaradá-
si engedélyt az engedély nélkül vagy attól 
eltérően létesült kútra, annak 2024. január 

1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A 
bírság a Vgtv. alapján az engedély nélkül lét-
rehozott építmény értékének 80%-áig, en-
gedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat 
esetén 1.000.000 forintig terjedhet. Termé-
szetes személy esetében a kiszabott bírság 
összege nem haladhatja meg a 300.000 fo-
rintot. A bírság nem az önkormányzat, ha-
nem a központi költségvetés bevétele.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő vagy üze-
meltető, aki 2020. július 1-ét megelőzően 
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízki-
vételt biztosító vízilétesítményt (ásott, vagy 
fúrt kutat), ha a vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárást 2023. december 31-ig 
kérelmezi.

Milyen illeték- és díjfizetési kötelezettség 
áll fenn?

Az engedélyezési eljárás mentes az ille-
ték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljá-
rás során felmerülő mintavételi, laboratóri-
umi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok 
költségei, továbbá az eljárás során a tényál-
lás tisztázása kapcsán felmerült személyi és 
dologi költségek egyéb eljárási költségnek 
minősülnek, amelyek a kérelmezőt terhelik.

Hogyan kell a kérelmet benyújtani?
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szük-

séges dokumentáció tartalmáról a 41/2017. 
(XII.29.) BM rendelet rendelkezik, amelynek 
2. melléklet II. pontja határozza meg az üze-
meltetési és fennmaradási engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartal-
mát.

Az utólagos engedélyezés esetében 
(fennmaradási vagy üzemeltetési engedély) 
a jelen állapotot kell vizsgálni, vagyis hogy a 
kút megfelel-e a hatályos előírásoknak.

A jegyző illetékességébe tartozó fúrt ku-
tak esetében bármely vízjogi engedélyezési 
eljárásban a dokumentáció beadásánál ele-
gendő a felszín alatti vízkészletekbe történő 
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai köve-
telményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM 
rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 
13. § (2) bekezdésben megjelölt kútfúrási 
jogosultsággal rendelkező szakember köz-
reműködése (kútfúró szakember költségét 
kell a kérelmezőnek fizetni), nem szükséges 
mérnöki kamarai tagsággal rendelkező ter-
vező igénybe vétele.

Ásott kút engedélyezéséhez, fennma-
radási engedély ügyintézéséhez NEM kell 
kútfúró végzettségű szakembert igénybe 
venni, e kutakat a tulajdonos is engedélyez-
tetheti, a dokumentációt aláírhatja.

A kérelmek benyújtásához szükséges 
kérelem átvehető és további információ 
kérhető a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Osztályán.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT 
KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL

Közügy
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Friss még a seb... Nehéz róla múlt időben írni. 
Talán túlzás nélkül mondhatom, hogy Túrkevén őt 

mindenki ismerte, szeret-
te. Sokakat tanított és azok 
gyermekeit, unokáit is. 1967 
és 2008 között több mint 40 
éven át oktatott, nevelt a 
szó legnemesebb értelmé-
ben. A legtöbb időt a fiúis-
kola falai között, a Petőfi 
téri épületben töltött, de 
biciklivel a Kálmán király 

úti és a Keletújvárosi körzetet is bejárta. Mindenki 
úgy emlékszik rá, hogy mindig sietett, rohant. Úgy 
él az emlékezetünkben, hogy kedves volt, megér-
tő, segítőkész, olykor csapódott az osztálynapló az 
asztalhoz, de az belefért. Sokakkal szerettette meg 
a történelmet és próbálta bevezetni tanítványait az 
orosz, később pedig a német nyelv rejtelmeibe. Sok 
száz diák osztályfőnöke volt, szinte alig-alig maradt 
ki év, amikor nem volt osztályfőnök. Esténként a 
„dolgozók iskolájában” is tanított. Emellett munka-
közösség-vezető, gyermekvédelmi felelős volt és év-
tizedeken keresztül tőle kapták meg a tankönyvet a 
tanulók. Három nyomtatásban megjelent kiadvány-
ban is publikált. Fáradhatatlan volt…

Ez volt az élete. A nyugdíjas éveket, melyet sokan 
megváltásként, jutalomként élnek meg, ő inkább 
bünetésként. Hasztontalannak érezte a nagy sza-
badságot. Hosszú ideig hajnalban felkelt és nézte, 
ahogy a diákok iskolába mennek, hallgatta az is-
kolacsengőt — ami áthallatszott a házához —, tudta 
mikor kezdődnek az órák, meddig tart a szünet, mi-
kor lesz a papírgyűjtés.  Szerencsésnek mondhatta 
magát, hiszen egész életében azt csinálhatta, amit 
szeretett. Még nyáron is, amikor gyermekekkel 
együtt táborzott Recsken, Zánkán, Káptalanfüre-
den, Répáshután és még ki tudná felsorolni hány 
helyen. Munkája eredményeként több kitüntetés-
sel jutalmazták: az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 

Úttörővezetői Érdemérem, Honvédelmi miniszter 
emlékérem.  Nyugdíjba vonulásakor elnyerte a 
Pedagógus Szolgálati Érdemrendet. 

A munka mellett a család jelentett számára örö-
möt, boldogságot, ami megannyi problémán, beteg-
ségen, tragédián átsegítette. Férjét - aki szintén ta-
nár volt - 28 éve veszítette el. Három fiúgyermekét 
ezután egyedül terelte tovább az élet rögös útján. 
Iránymutatást adott számukra és nem volt szégyen-
keznivalója. Mindhárom fia megtalálta a boldogu-
lását. Két gyermeke, Szabolcs és Gábor Túrkevétől 
messze került ugyan, de nem volt olyan hét, amikor 
ne találkozott volna velük. Igyekeztek minél gyak-
rabban hazalátogatni hozzá. Legnagyobb fia, Atti-
la viszont itt maradt, így hetente többször elment 
hozzá, segítette mindennapjait. Ahogy az unokák 
megszülettek, anyából nagymamává vált. 6 unoka 
boldog nagymamájává. Bálint, Balázs, Berti, Lini, 
Nándi, Doni. Sokszor már a nevüket összekavarva, 
elfelejtve, de mindig nagy szeretettel fogadta őket. 
Legnagyobb örömöt az okozta számára, amikor az 
egész család együtt volt. 

Sajnos pár éve egészsége megromlott és nem tud-
ta magát ellátni. Ekkor döntött úgy, hogy a túrkevei 
szociális otthonba költözik, ahol családja gyakran 
meglátogatta, elvitték egy-egy kiruccanásra, pár 
együtt töltött örömteli órá-
ra. Hamar beilleszkedett és 
két nyugodt évet töltött ott.  
A lakótársai és a dolgozók 
is nagyon megkedvelték. 
Sajnos az időskori beteg-
ségekkel már nem tudott 
megküzdeni és 2020 októ-
berében kórházba került, 
ahonnan már hiába várták 
haza szerettei. 

Történelem tanár mivoltából megszámlálhatlan 
sokszor mondta el azt a dátumot, amely a családjá-
nak mostmár mást jelent. Október 23. Ez volt az a 
nap, amikor feladta a küzdelmet. Halottak napján 
szűk családi- és baráti körben helyezték örök nyu-
galomra a férje mellé. Immár fent tanít tovább az 
égi általános iskolában. Akik ismerték, sosem fe-
lejtik hangját, gesztusait, mosolyát.

Drága Rózsa! Nyugodj békében!

Oktatás

In memoriam

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Bacskai Sándorné Rózsa



2021. JANUÁR16 TÚRKEVE

Sajnos idén a járványhelyzet miatt, elmaradt 
iskolánkban a végzős diákok számára rendezett 
szalagavató bál. 

Iskolánk hagyománya 
szerint december első hét-
végéje a végzős diákjaink 
tiszteletére rendezett Szala-
gavató ünnepség és bál ide-
je. Rendhagyó módon ma 
nem ünnepelhetünk veletek 
személyesen. Nem érdemes arra keresni a választ, 
hogy miért; helyette nézzünk a jövőbe! 

Hosszútávfutó versenyeken az utolsó körre a 
versenyzőket egy harang megkongatása figyel-
mezteti, ami után már nincs értelme az erővel 
spórolni, mindent bele kell adni. A mai napon, ha 
képletesen is, de megszólal a Ványaiban a harang. 
Kedves diákok! A verseny eddigi szakaszában, hol 
jobban, hol rosszabbul teljesítettek. Ez már nem 
számít, mert befordultunk a célegyenesbe. Talán 
már egy kicsit elfáradtatok, de az utolsó 400 méte-
ren még bele kell adnotok mindent, hogy a célban, 
az érettségi vizsgán, jól szerepeljetek. Ennek a ver-
senynek a mai nap fontos állomása!

Ha személyesen nem is tehetem, de iskolánk va-
lamennyi diákja, tanára és dolgozója nevében kö-
szöntelek benneteket, s jelképesen tűzöm fel mel-
letekre a kék szalagot. A szalag jelképezi a felnőtté 
válásotok hivatalos kezdetét, de jelzi az összetar-
tozást az iskolátokkal, az osztálytársakkal, velünk, 
tanárokkal és valamennyi iskolai dolgozóval. A kék 
szalag azt is bizonyítja, hogy szüleitek féltő gon-
doskodásával, tanáraitok áldozatos munkájával, és 
ami a legfontosabb, hogy a ti erőfeszítéseitekkel 
hamarosan befejezitek a középiskolát, s kiléptek a 
„nagy betűs” életbe. Az évek alatt elsajátítottátok 
mindazt a tudást, aminek birtokában, tovább lép-
hettetek.  Hogy mit hoz a holnap, s mi vár rátok az 
életben, nem tudom. Csak a kezdethez tudok adni 
útravalót, a meséből ismert hamuba sült pogácsát. 
Áprily Lajos így fogalmazta meg:

„Tanulni míg, ameddig lehet, amíg a szíved jó 
ütemre dobban, megőrizni a táguló szemet, mely-
lyel csodálkoztál gyermekkorodban.”

Kívánom, hogy az előttetek álló feladatokhoz 
legyen elég erőtök, kitartásotok! És ne feledjétek: 

„A tanítók kitárják az ajtót, de belépnünk ma-
gunknak kell rajta.”

Az idei ünnepvárás a korlátozások 
betartása mellett is fontos része volt 
az év végi készülődésnek és elcsen-
desedésnek. Igaz, hogy a tanítási 
órákon kívül kevesebb alkalommal 
lehetünk együtt az iskolában, éppen 
ezért minden együtt töltött idő fel-
értékelődik bennünk. Ezekből sze-
retnénk most megosztani Önökkel 
néhány, számunkra fontos eseményt, 
ünnepélyes pillanatot!

Alsós osztályaink minden év-
ben nagy érdeklődéssel várják a Ti-
sza-COOP Zrt. Mikulás napi pályázati 
kiírását. Az idén a cég márkatermé-
keiről kivágott emblémákból egy 
montázsképet kellett összeállítani.  
Iskolánk 2.a osztályosai Hollósiné Var-
ga Ilona tanítónő segítségével hosszú 
napokon át szorgalmasan dolgoztak. 
A szakmai zsűri értékelése alapján 
ők is a legjobbak közé kerültek. Ezért 
jutalmukat a helyi COOP üzleten ke-
resztül juttatta el hozzájuk a Mikulás. 
Gratulálunk a remek alkotócsapatnak!

Intézményünkben hosszú évek 
óta szép és nemes hagyománya van 
a szponzori aktivitásnak.  Sebestyén 
Sándor vállalkozó már régóta sze-
mélyesen hozza el ajándékát Mikulás 
napján iskolánkba. Sanyi a csomagok 
átadása közben szívesen beszélget a 
gyerekekkel, biztatja, bátorítja őket a 
tanulás, helytállás fontosságára. Isko-
lánk valamennyi diákja és dolgozója 
nevében köszönjük az önzetlen tá-
mogatást!

Az adventi időszakban évről évre 
ünnepi dekorációval és hagyomá-
nyos kézműves foglalkozásokkal tel-
nek meg iskolánk tantermei és folyo-
sói.  Épületeinkről messzire látszanak 
a téli tájat, a közelgő karácsonyt idéző 
ablak- és ajtódíszek. A közös mun-
ka közben jól esik az együtt éneklés, 
zenehallgatás, érdekes és vidám tör-
ténetek felidézése.  Mézeskalács és 
karácsonyi tea illata járta át az iskolát, 
játszottunk, beszélgettünk, vártuk az 
ünnepeket.

Az idei közös, nagy iskolai ün-
nepségen most ugyan nem tudtunk 
együtt lenni. Ám azzal, hogy az on-
line karácsonyi ünnepi műsort osztá-
lyonként ugyanabban az időpontban 
néztük meg, mégis együtt voltunk, 
egyszerre gondoltunk szeretteinkre, 
a mögöttünk hagyott 2020-as esz-
tendőre. Megéreztük, hogy az ünnep 
ilyen is lehet, de a családi melegség 
és szeretet nem mehet betegszabad-
ságra!

A téli szünet előtti napok ünnepi 
hangulatát méltóképpen koronázta 
meg a Karcagi Tankerület hagyomá-
nyos karácsonyi ajándéka, amelyet 
idén Kaszanyi Boglárka 6.b osztá-
lyos tanulónak adott át Török Róbert 
igazgató. A díszes csomag egy lapto-
pot rejtett. Bogi azzal érdemelte ki a 
különleges ajándékot, hogy kiskora 
óta példás szorgalommal kitűnően 
és eredményesen tanul, több verse-
nyen ért már el országos eredményt. 
A szabad idejét is szereti hasznosan 
tölteni, például: tanulással, verseny-
feladatok megoldásával, művelődés-
sel, kézilabdázással, néptánccal, ha-
gyományápolással. Udvarias, szerény, 

segítőkész, nyitott személyisége pél-
daértékű a kortársai között. Kívánjuk 
Boginak, hogy a laptop segítségével 
bővítse tovább ismereteit, tudását, 
hogy sikeresen valóra tudja váltani 
továbbtanulási terveit! A Tankerület 
természetesen valamennyi petőfis 
diákot megajándékozott karácsony 
alkalmából, amelyet ezúton is köszö-
nünk.

A Petőfi Sándor Általános Isko-
la tanulói és dolgozói Mindenkinek 
boldogúj esztendőt, és jó egészséget 
kívánnak!

RETTERNÉ GYENES ERIKA

Hírek a  
Petőfiből

Oktatás

CSÁKI CSILLA

Ványais hírek
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F I N T A 
M Ú Z E U M

Sallai Róbert Benedek polgármester 
2020 novemberében kezdeményez-
te Mager Andrea miniszternél, hogy a 
Finta Múzeum állami tulajdonú épülete 
térítésmentesen kerüljön vissza város 
tulajdonába. 

A kultúrát kevésbé preferálók részére 
is érték lehet, hogy egy sokmilliós ingat-
lan kerül a város tulajdonába, de azok, 
akik szívükön viselik a múzeum ügyét, 
az lehet igazi érték, hogy a teljes önren-
delkezést visszaszerezhetik az épület fe-
lett, így annak fejlesztése, felújítása im-
már városi feladat lesz. Előfordult, hogy 
pályázatokból maradt ki a város, amit a 
Finta Múzeum fejlesztésére fordíthatott 
volna, csak azért, mert nem saját tulaj-
dona az épület. Ez változhat most meg. 

A polgármester már kézbe vehette 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
igazgatójának levelét, amiben arról tá-
jékoztatták, hogy 2021 első negyedévé-
ben megtörténhet a tulajdonrendezés, 
és az épület sok évtized után visszake-
rülhet a város tulajdonába. 

Ez a döntés egy komoly vagyonszer-
zés a város számára, és még fontosabb 
lehetőség a múzeum fejlesztése érdeké-
ben.

MADARÁSZ KÁROLY: ÉLETEM TÖRTÉNETE
PÓTRENDELÉS

A decemberben megjelent Madarász Ká-
roly: Életem története című kötetből a nagy 

érdeklődésre tekintettel pótrendeléseket 
felveszünk a következő elérhetőségeken:

turkevemik@gmail.com,
Tel: 06 56 361-214, mbil: +36308617243, 

valamint a Táncsics Mihály u. 16. szám alatt 
a művelődési házban.

Ezzel szeretnénk elérni, hogy minden 
érdeklődő megkaphassa ezt a helytör-

téneti szempontból páratlan írást.

November közepén még csak reméltük, hogy nagy 
sikere lesz az első Túrkevei Adventi Naptárnak. A ki-
írást követően öt napon belül elkelt a 24 adventi szám, 
nagyon sajnáltuk, hogy sok kedves megkeresésnek 
nemet kellett mondani, de megígértük, aki most kima-
radt, azt jövőre szeretettel várjuk. Az Adventi Naptá-
runk első számának keresését nagyon izgatottan vár-
tuk, vajon mennyien lesznek a számvadászok, hányan 
kapcsolódnak játékunkhoz. A csoda december elsején 
elkezdődött…

Izgatottan készültünk mindennap, hogy alapos in-
formációval lássuk el a résztvevőket, nagyon sokszor 
forgattuk Túrkeve helytörténeti kiadványait, este pedig 
izgatottan vártuk a fotókat, hogy feltölthessük a Ma-
darász Károly Művelődési ház oldalára.

Boldogsággal töltött 
el bennünket a sok csil-
logó gyermekszempár, 
a csodás fényképek, 
játékosaink kitartása, a 
gyerekek biztatása. El-
döntöttük, ez a csoda 
minden évben itt lesz 
velünk, mindannyiunk-

kal, így már most kihirdetjük, jövőre is lesz Adventi 
Naptár, nem maradhat ki egy jelentkező sem. Szeret-
nénk megköszönni mindenkinek, akik szeretettel vár-
ták, elkészítették, felkeresték, feltöltötték ezeket a cso-
dás pillanatokat, minden pillanatát élveztük.

Nagyon köszönjük a 24 nap CSODA alkotóinak, hogy 
részt vettek adventi játékunkban.

1. Túrkeve Város Önkormányzata Farkas Kitti és csapata
2. Sallai Róbert Benedek polgármester úr és családja
3. Kissné Lakatos Ilona és csapata
4. Gaál Erzsébet és családja
5. Gyarmatiné Laskai Anikó és családja
6. Szabó Enikő és családja
7. Túrkevei Gyógyfürdő F. Nagy Ágnes és csapata
8. Sass Háztartási Bolt
9. Bodóné Nagy Edit és családja
10. KSZC Ványai Ambrus Gimnázium és Szakközépisko-
la pedagógusai és munkatársai
11. Deák Valéria és családja
12. Deák Lászlóné és családja
13. Debreceni Andrea és családja
14. Darócziné Hernádi Titanilla és családja
15. Takács Adrienn és családja
16. Szecseiné Pápai Erzsébet és családja
17. Pabar Iván és családja 
18.Keve Fotó Gyarmatiné Forgács Éva és családja
19. Pálinkás Zöldségbolt
20. Kiss Imréné és családja
21. Pető Péter és családja
22. Túrkevei Tűzoltóság munkatársai
23. Zagyváné Vass Margit és családja
24. Kereszti Roland és családja

Pusztai Antalné  
(Kurucz Margit) 

ÁLDOTT LEGYEN…

Áldott legyen a nap,
mely ránk ragyog,
áldott legyen az ég
s a csillagok.
Áldott legyen a hold,
ha fényre kél,
áldott legyen az ember,
hisz él s remél.

Legyen áldott 
a fű, a fa,
legyen áldott
a völgy, s tava.
Legyen áldott
a szél, a tél,
minden évszak,
mi elkísér.

Áldott a föld
a talp alatt,
áldott a láb,
mely ott halad.
Áldott az út,
mi elvezet
oda, hol
élni élvezet.

Megáldott minket
egy furcsa kéz…
Szemed az égre,
fürkészve néz.
Anyagba öntve
Őt nem láthatod,
de érzed, mert
szívedben hordozod.

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

MADARÁSZ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

TÚRKEVEI ADVENTI NAPTÁR
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Február

Február 1.: A Tisza élővilágának emlék-

napja

Február 1.: A civilek napja

Február 2.: A vizes élőhelyek világnapja

Február 27.: Nemzetközi jegesmedve-

nap

Március

Március 3.: A vadvilág világnapja

Március 11.: A fukusimai atomkatasztró-

fa évfordulója

Március 21.: Az erdők nemzetközi napja

Március 22.: A víz világnapja

Március 27. 20:30–21:30: A Föld órája

Április

Április 22.: A Föld napja
Április 26.: A csernobili atomkatasztrófa 

évfordulója
Április 30.: A méhek napja

Május

Május 8.: A méltányos kereskedelem vi-
lágnapja

Május 10.: A madarak és fák napja
Május 20.: A méhek nemzetközi napja
Május 22.: A biológiai sokféleség nem-

zetközi napja

Június

Június 5.: Környezetvédelmi világnap
Június 8.: Az óceánok világnapja
Június 17.: A sivatagosodás és aszály el-

leni küzdelem világnapja
Június 29.: Nemzetközi Duna-nap

Augusztus

Augusztus 29.: A kísérleti atomrobban-
tások elleni nemzetközi nap

Szeptember

Szeptember 16.: Az ózon világnapja
Szeptember 22.: Autómentes világnap
Szeptember 29.: A Majak-atomkataszt-

rófa évfordulója

Október

Október 1.: Vegetáriánus világnap
Október 4.: Az állatok világnapja

November

November 1.: Vegán világnap
November 26.: Ne vásárolj semmit-nap

December

December 5.: A talaj világnapja
December 11.: A hegyek nemzetközi 

napja

Zöld jeles napok 2021-ben
TÖRÖK MÁRTON

Újévi fogadalomnak sem rossz, ha vál-
laljuk, idén jobban odafigyelünk a környe-
zet és a természet védelmére. Nemcsak 
azért, mert „illik”, vagy mert szép dolog. Az 
életünk múlik azon, hogy tiszta-e a leve-
gő, a víz és az étel, amit fogyasztunk.

Az év során számtalan zöld jeles nap 
szolgál emlékeztetőül arra, hogy vigyáz-
nunk kell törékeny bolygónkra. Ezen jeles 
napok egy része valamilyen komoly ka-
tasztrófa után született meg. Ilyen például 
a csernobili és fukusimai atombalesetek 
napja – ezek annyira súlyosak és akkora 
léptékűek, hogy kezelésük lehetetlen, és 
mind a mai napig itt vannak velünk. De 
ilyen a Tisza élővilágának emléknapja is, 
amely a 2000-es tiszai cianidszennyezés-
nek állít emléket. Az alábbi listán a tömör-
ség kedvéért csak a leghíresebb, legfonto-
sabb napok szerepelnek.

Idén is vigyázzunk egymásra és a Föld-
re. Egészségesen élni csak egy egészséges 
bolygón lehet!

KÉZILABDA MUNKACSARNOK
Sokáig hiábavaló próbál-

kozásnak tűnt, hogy érdemi 
információval szolgál bárki is a 
kézilabda munkacsarnok ügyét 
illetően. Amolyan karácsonyi 
ajándék volt, amikor a közbe-
szerzési ismertetőben megje-
lent a felhívás a megvalósításra. 

Így talán az újévben ebben 
is történhet előrelépés! Örven-

detes lenne, ha a közbeszerzési 
eljárásban túrkevei szereplő 
is lenne, még jobb lenne a vá-
rosnak, ha helyi kivitelezők va-
lósíthatnák meg az építést. A 
kézlabda sport szerelmeseinek, 
az utánpótlásnevelésnek min-
denesetre hatalmas ajándék a 
megvalósítás lehetősége.
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December 11-én a Madarász Házaspár 
lakótelep egyik lakásában az ott lakó sze-
mély nem nyitott ajtót, kopogtatásra és 
telefonhívásra sem adott életjelet. Az egy-
ség felderítés közben az ablakon keresztül 
észlelte a személyt, aki a lámpák fényére 
és kopogtatásra felfigyelt, majd ajtót nyi-
tott. A helyszínen lévő mentők a személyt 
megvizsgálták, egészségügyi problémája 
nem volt. Az eset téves jelzés. December 
17-én az esti órákban két személygépko-
csi ütközött össze a Táncsics Mihály és a 
Kossuth Lajos utca kereszteződésében. 
Egységünk a helyszínt biztosította, vala-
mint a forgalom szabályzásban nyújtott 
segítséget rendőri kérésre.  A rendőrségi 
helyszínelést követően a járműveket eltá-
volítottuk a helyszínről, majd az útburko-
latot letakarítottuk a gépkocsikról szárma-
zó törmelékektől. Az eset során személyi 

sérülés nem történt, az anyagi kár jelen-

tős. December 23-án két személygépkocsi 

ütközött a Széchenyi utcán. Kiérkezést kö-

vetően az egység a járművek áramtalaní-

tását elvégezte. A baleset során személyi 

sérülés nem történt, egységünk a rendőr-

ségi intézkedés ideje alatt a helyszínt biz-

tosította és segítséget nyújtott a forgalom 

irányításában, majd megtisztította az út-

testet a gépjárművekről származó törme-

léktől, a forgalmi akadályt megszüntette.

Hosszú várakozást követően megér-

kezett szervezetünkhöz az a tíz öltözet 

védőruha, melyet az Európai Unió által tá-

mogatott pályázaton nyert szervezetünk. 

A korszerű bevetési ruhák, sisakok, csiz-

mák, kesztyűk, valamint kámzsák, illetve 

gyakorló ruházat megfelelő védelmet 

fog hosszú időn keresztül biztosítani tűz-

oltóinknak. Köszönjük a BM OKF, a JNSZ 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

valamint Mezőtúri Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltség támogatását.

Egyesületünk lassan harmadik hónap-

ja használja az ÖTRA-t (Önkéntes Tűzoltó 

Riasztó Alkalmazás), amely a tagjainkat ri-

asztó mobil applikáció. Ez a gyors reagálás 

és a tagok pontos informálása miatt szük-

séges, hiszen eddig SMS riasztást kaptunk, 

amiben egy nagyon rövid leírás volt a kár-

esetről. Az alkalmazás egy sokkal több in-

formációt tartalmazó üzenetet küld a tag-

jaink okos telefonjaira, akik visszajelzéssel 

tudják a riasztást nyugtázni. Az applikáció 

térképes megjelenítést is használ, amely 

navigációként is működik, ha szükséges. 

Amióta ezt az alkalmazást használjuk, 1-2 

perccel kevesebb a riasztás megérkezése 

és a vonulás megkezdése közötti idő. Kö-

szönjük a fejlesztők munkáját, és a lehető-

séget az alkalmazás használatára.

Gasztronómia, Tűzoltósági hírek

SONKÁS SAJTTEKERCS

Hozzávalók:
40 dkg Edami sajt
20 dkg Ráma margarin
1 doboz mackó vagy 

medve sajt (elég a 140 
g is)

25 dkg sonka (kocka ala-
kú)

2 tojás
1 csokor petrezselyem-

zöld
só, bors, mustár (ízlés sze-

rint)

BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL

Elkészítés:
A 2 tojást keményre főzzük. Egy edénybe  vizet teszünk, 

felforraljuk, dupla nejlon zacskóba tesszük a sajtot és a 
forró vízbe helyezzük. Lefedjük a lábast fedővel, elzárjuk a 
tüzet kb. 20 percig hagyjuk benne. Addig elkészítjük a kré-
meket.1. krém: Fele margarinnal (10 dkg) összekeverjük 
a dobozos sajtot. 2. krém: összeaprítjuk a petrezselymet, 
tojást, és a maradék (10 dkg) margarinnal összekever-
jük, ízlés szerint ízesítjük mustár, só, bors hozzáadásával. 
20 perc után kivesszük a sajtot, akkorra megpuhul, szili-
konos sütőpapírra tesszük, és téglalap alakúra nyújtjuk. 
Rákenjük   az első krémet (margarin-sajt), ezt befedjük a 
kocka sonkával, erre kenjük a második krémet (margarin-to-
jás-petrezselyem). Feltekerjük. Legalább egy éjszakára hű-
tőbe tesszük. Másnap felszeleteljük.

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

SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

KISS IMRÉNÉ
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Töltse le a Házi Karantén Rendszer alkalmazást
és könnyítse meg a Házi Karantént magának és másoknak!

A koronavírus elleni küzdelemben fontos, hogy mindent megtegyünk az egészségügyi ellátó rendszer és a rendvédelmi 
szervek terhelésének csökkentése érdekében.

A Házi Karantén Rendszer (HKR) olyan alkalmazás, amely segít ellenőrizni a Covid-19 járványhelyzet miatt hatósági házi 
karanténba helyezett személyek esetében a karantén szabályainak betartását. 
Akit hatósági házi karanténba helyeztek, eldöntheti, élni kíván -e a HKR rendszer adta előnyökkel, folyamatosan teljesítve 
az alkalmazáson keresztül a távellenőrzési kéréseket vagy az alkalmazás használatának mellőzésével vállalja a személyes 
rendőri ellenőrzést a karantén idejére.

A HKR applikáció előnyei

• Nem szükséges egész nap a rendőri 
ellenőrzésre várnia

• Ha nem érzi jól magát a házi 
karanténban, fel sem kell kelnie 
ahhoz, hogy igazolja otthonlétét

• Az adatkezelés teljesen megegyezik 
a személyes rendőri ellenőrzés 
adatkezelési tevékenységével

Az ellenőrzés terhének egy részét 
átveszi a rendőrségtől:
a fizikai közelség kizárásával eltűnik 
a személyes ellenőrzésből adódó 
fertőzésveszély Ön és az ellenőrző rendőr 
számára.

Az egészségügyi kérdőívek hasznosak 
az egyén és a hatóság számára is:
a kitöltött egészségügyi kérdőívekhez 
hozzáfér háziorvosa, ezzel is segítve a 
hatékonyabb betegellátást.

Amennyiben hatósági házi karanténba helyezték és megteheti, kérjük, használja az 
applikációt, ezzel Ön is segíthet a vírus elleni harcban! Tegyünk közösen egymásért!

Hogyan csatlakozhat a rendszerhez?
Amennyiben Önt házi karanténba helyezték, nincs más dolga, mint letölteni okostelefonjára az alkalmazást, regisztrálni 
(a regisztrációról bővebben a hazikaranten.hu oldalon olvashat), majd a regisztráció visszaigazolása után teljesíteni 
a távellenőrzési kéréseket, illetve a lehetőségeknek megfelelően kitölteni és visszaküldeni az egészségügyi kérdőíveket 
(ez nem kötelező). A HKR rendszer ellenőrzi az adatokat a rendőrségi házi karantén adatbázisban (ez több időt vehet 
igénybe), és az adatok egyezését követően a regisztráció véglegesítéséről a felhasználónak egy visszaigazoló e-mailt 
küld.

Hogyan működik az applikáció?
A karantén ideje alatt a HKR rendszer véletlenszerűen generált időpontokban távellenőrzési kéréseket küld a 
felhasználónak sms útján, melyeket mobilkészüléke használatával egyszerűen teljesíthet.

Távellenőrzési kérés esetén a kérés beérkezését követő 15 percen belül szükséges a HKR alkalmazás elindítása mobil 
készülékén, majd a távellenőrzési kérés teljesítése. A rendszer automatikusan több képet készít a felhasználóról, ami 
alapján igazolja a személyazonosságát, illetve tartózkodási helyét, amit összevet a regisztráció során megadott házi 
karantén címével.

A regisztráció vagy a szoftver használatával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban a hazikaranten.hu weboldalon 
tájékozódhat, illetve a weboldalon elérhető online chat szolgáltatáson keresztül felveheti az ügyfélszolgálattal a 
kapcsolatot minden nap reggel 8.00 és este 20.00 között.

Amennyiben Ön a fenti tartalommal nyilatkozatot kíván tenni, azt a szoftver letöltése során a regisztráció folyamatában megjelenő 
nyilatkozat elfogadásával teheti meg. A szoftverrel történő ellenőrzéssel összefüggésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
érintetti tájékoztató a Rendőrség internetes honlapján tekinthető meg.

Koronavírus információs vonal

06 80 277 455
06 80 277 456


