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NÉPI KALENDÁRIUM

NOVEMBER - ENYÉSZET HAVA, SZENT ANDRÁS HAVA

November 1. 

Mindenszentek napja

A népi tudatban a Mindszentek 
napja azoknak a halottaknak az em-
lékét őrzi, akiknek a neve nem sze-
repel a naptári év ünnepei között. A 
csendes emlékezés napja. A Mind-
szentekhez szorosan kapcsolódik a 
következő napi ünnep, a Halottak 
napja. A hozzátartozók temetőjárá-
sa már októberben megkezdődik. 
Helyrehozzák a sírokat, krizantém-
mal, őszirózsával, az elmúlás virága-
ival díszítik őket. Ilyenkor az isme-
retlen holtakra is gondot fordítanak 
az emberek. Mindenszentek estéjén 
az eltávozottak emlékezetére meg-
szólalnak a harangok, és gyertyák 
gyúlnak. Ez alatt az idő alatt a lelkek 
jelképesen megpihennek. Az ősök 
sírjánál összegyűlik a rokonság, és a 
halottak üdvéért imádkozik.

November 11. 

Márton napja
Szent Márton 316-ban született 

Pannóniában. A középkor egyik leg-
népszerűbb szentje, kultusza hazánk-
ban is virágzott: emlékét helynevek is 
őrzik. A XIV. századi krónikákban a 
tisztújítás, jobbágytartozás lerovásá-
nak napja. Régen Márton nap a gaz-
dasági élet fontos őszi zárónapja volt. 
Ekkor hajtották be a gulyát legelőre. 
Sorra járták a házakat, köszöntőt 
mondtak, nyírfavesszőt ajándékoztak 

a gazdának, aki megőrizte, s tavasz-
szal az állatok kihajtására használta. 
A legenda úgy tartja, Szent Márton 
alázatból ki akart térni püspökké vá-
lasztása elől, a ludak óljába rejtőzött, 
azok gágogásukkal elárulták. Innen 
a „Márton lúdja” elnevezés. Ilyenkor 
vágták le a tömött libákat, úgy tar-
tották: „aki Márton napján libát nem 
eszik, egész éven át éhezik.” Márton 
az új bor bírája, tartja a hiedelem, 
azaz ilyenkor már iható az új bor.

A Márton napi időjárásból követ-
keztettek a télre: „Ha Márton fehér 
lovon jön, enyhe tél, ha barnán, ke-
mény tél várható.” Sokfelé azt tartják 
a Márton napi idő a márciusi időt 
mutatja. A Márton napi lakomán 
elfogyasztott lúd csontjából is időjá-
rásra következtettek: ha a liba csontja 
fehér, és hosszú akkor havas lesz a tél, 
ha viszont barna és rövid akkor sáros. 
Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, 
teregetni, mert a jószág pusztulását 
okozta volna. Márton-napon ország-
szerte lakomákat rendeztek, hogy 
egész esztendőben ehessen, ihassa-
nak. Úgy gondolták, minél többet 
isznak, annál több erőt és egészséget 
isznak magukba.

November 25. 

Katalin napja
Szent Katalin a IV. században élt, 

hitéért mártírhalált halt. Okossága 
miatt volt a diákok, tudósok, egyete-
mek védőszentje. E naphoz férjjósló 
hiedelmek és praktikák is kapcsolód-
nak. Mezítláb különféle ágakat loptak 

a fákról, amely, ha karácsonyig ki-
zöldült, következtettek a leány közeli 
férjhezmenetelére. A kizöldült ágat 
nevezték Katalinágnak. A legények 
is ezen a napon tudakozódhattak jö-
vőjüket illetően. Párnájuk alá lopott 
leányinget tettek, hogy megálmodják 
jövendőbelijüket.

Időjárásjóslás is kötődik e naphoz: 
Ha Katalin kopog, akkor karácsony 
locsog, viszont, ha Katalin locsog 
akkor karácsony kopog. Katalin az 
utolsó mulatós-bálos nap, mert ezt 
követi az advent kezdete. Rámutató 
nap, január időjárására utal. A házas-
ságra vágyó lányok védőszentje, vér-
tanúságának az eszköze a kerék miatt 
a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, 
molnárok, fazekasok tisztelték. 

November 30. 

András napja

Szent András apostol a keleti egy-
ház védőszentje az I. században élt. A 
hagyomány szerint átlósan ácsolt ke-
reszten halt mártírhalált, ezért hívják 
az ilyen keresztet andráskeresztnek. 
András a téli évnegyed kezdőnapja, 
a legjelentősebb házasságjósló, va-
rázsló nap. A lányoknak többnyire 
magányosan, titokban kellett ezeket 
a praktikákat elvégezniük. Böjtöltek, 
a párnájuk alá férfi ruhaneműt rejtet-
tek. Az is eredményesnek bizonyult, 
ha András napján hallgatták honnan 
jön a kutyaugatás, ugyanis abból az 
irányból várhatták leendő férjüket. 
Se szeri, se száma a gombócfőzésnek, 
ólomöntésnek, András napi jóslások-
nak, amit a kíváncsi lányok még ma 
is alkalmaznak. A gombócba egy férfi 
nevet rejtettek, főzni kezdték, amelyik 
elsőnek jött a víz tetejére, az lett az il-
lető férjének neve. Úgy gondolták, ha 
fokhagymával megkenik az ólak ajta-
ját, állataikat megvédik a farkasoktól.
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ÜNNEP

HALLOWEEN – OKTÓBER 31.

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ün-
nep október 31. éjszakáján, amit elsősorban az angolszász 
országokban tartanak. Az angolszász ünnep őse a pogány 
kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünne-
pe. Ezen a napon, azonban maga az ünnep nem ezeknek 
a gonosz entitásoknak a dicsőítéséről és imádatáról szól. 
A boszorkányok negatív tulajdonságokkal bíró, a gonoszt 
szolgáló, az emberiség megrontása érdekében a gonosszal 
paktumot kötő férfiak és nők. Ezt a képet a kereszténység 
terjedése során kiterjesztették a helyi vallások képviselői-
re, pogány hitvilágok sámánjaira, papjaira, követőire is. 
Az ősi samhain ünnepén sem a kelta emberek, sem pedig 
papjaik nem törekedtek a világ megrontására és a világot 
vagy az emberiséget megrontani és elpusztítani akaró go-
nosz entitások imádatára.

MINDENSZENTEK – NOVEMBER 1.

A mindenszentek vagy mindenszentek napja az üd-
vözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény 
világ november 1-jén ünnepel. Az ünnep 741-ben, III. 
Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés 
napjaként, egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette. A 
katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe Ma-
gyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap.

A Mindenszentek ünnepe a katolikus egyház saját ün-
nepe, ami a történelem folyamán összekapcsolódott az 

ősszel tartott ősi kelta Samhain pogány ünneppel is, ame-
lyet azonban már az ókereszténység korában krisztiani-
záltak. A Samhain pogány ünnep jelentette a kelta népek 
számára az újév, valamint a tél és a sötétség kezdetét. Úgy 
hitték, hogy az ünnep éjszakáján az előző évben meghalt 
emberek lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel az év 
során elhunyt lelkek ezen az éjjelen vándorolnak át a hol-
tak birodalmába. A pogány halottakra emlékező ünnep 
Mindenszentek ünnepeként élt tovább.

HALOTTAK NAPJA- NOVEMBER 2.

A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az 
üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő híve-
kért. A katolikusok november 2-án tartják. Az egyházban 
először 998-ban ünnepelték önálló ünnepként a Halottak 
napját. Szent Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése 
volt, hogy a mindenszentek napja után, amely az üdvö-
zült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi 
elhunyt hívőről is. Az ünnep a 11. században terjedt el 
széles körben, s a 14. században vált hivatalossá. Vigasz-
talást nyújt a hátramaradottaknak, hogy így tehetnek va-
lamit elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, szent-
misével. A halottak napi gyászmisék az örök életről és a 
feltámadásról szólnak.

HALLOWEEN, MINDENSZENTEK, 

HALOTTAK NAPJA
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ÜNNEP

TÚRKEVE VÁROS CIVIL ÉLETÉÉRT ÉS KULTÚ-
RÁJÁÉRT kitüntető elismerést adományozza:

Dr. Szabó Zoltán nyugalmazott polgármester, a 
Magyar és az Egyetemes Kultúra Lovagja részére 
Túrkeve városában végzett sok évnyi kiemelkedő 
színvonalú állatorvosi szakmai tevékenysége és köz-
életi szerepvállalása mellett Túrkeve civil életének 
fejlődésében és a város kulturális életének szerve-
zésében kifejtett meghatározó szerepéért, érdemei 
elismeréseként.

NÉPRAJZI TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁÉRT, 
TÚRKEVE VÁROS HELYTÖRTÉNETÉNEK ÉS KÖ-
ZÖSSÉGÉNEK KUTATÁSÁÉRT kitüntető elismerést 
adományozza:

Dr. Örsi Julianna nyugalmazott múzeumigazgató, 
néprajztudós, habilitált egyetemi oktató részére Túrkeve 
város néprajzi kultúrájának hagyományőrzéséért, nép-
rajzi ismeretek és népélet bemutatásában kifejtett alko-
tói, honismereti ismeretterjesztői és kulturális szervezői 
munkában betöltött meghatározó szerepéért, érdemei 

POLGÁRMESTERI 
KITÜNTETÉSEK

A város több intézményében megemlékeztek az Idősek 
napjáról, hogy kifejezzék hálájukat, megbecsülésüket azok 
iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk 
töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Ott-
honában egy jó hangulatú rendezvény keretében ün-
nepelték a közelmúltban az Idősek napját, és az idős 
embereket. Az igazi finom “kevi” birkapörkölt után a 
szórakozásról a Fantázia Pont együttes gondoskodott 
az otthonban, a közös éneklés és tánc feledhetetlen na-
pot biztosított minden ott lakó számára.

A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyv-
tár Domoszlai Sándor operett előadásával tisztelegett 

a város szépkorúi előtt. Az operett előadás a Köszönjük 
Magyarország! program keretében valósult meg. Ünnepi 
köszöntőt mondott Kántorné Bíró Emília, Túrkeve város 
alpolgármester asszonya és Szabó Attila a Berettyó-Körös 
Többcélú Társulás Idősek Otthonának intézményvezetője. 

Domoszlai Sándor operetténekes, tenor, bonviván 
egy csodálatos utazásra hívta a jelenlévőket a zene 
szárnyán. Az előadást követően állófogadással kö-
szöntötték a vendégeket, Kántorné Bíró Emília alpol-
gármester asszony pedig egy-egy cserepes virággal 
fejezte ki tiszteletét.

Mindenkinek kívánunk nagyon jó egészséget, hosszú, 
boldog életet. Köszönjük a példamutatást!

IDŐSKORÚAK ÜNNEPLÉSE
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Október 7-én Sallai R. Benedek 
polgármester és F. Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő hivatalosan 
is átadta a felújított Póhamarai utcát. 

A Belügyminisztérium támoga-
tásával, illetve a Képviselő-testület 
döntése alapján az önkormányzat 
anyagi hozzájárulásával megvaló-
sított felújítás hivatalosan is aktivá-
lásra került, s ezzel párhuzamosan a 
súlykorlátozó táblák is kihelyezésre 
kerültek. Sallai R. Benedek polgár-
mester ezúton is köszönetét fejezi ki 
a Magyar Kormány támogatásáért, 
valamint F. Kovács Sándor képviselő 
úr segítségéért, mely hozzájárult a 
pályázat eredményességéhez. 

A Speed Road Work Kft. kivite-
lező cég színvonalas munkavégzése, 
ami a több pontosítás és műszaki 
egyeztetés után a legjobbat terem-
tette az adott lehetőségek között, 
megteremti az ott lakók megfelelő 
közlekedésének lehetőségét. Az út 
hivatalos átadása alkalmából Kán-
torné Bíró Emília alpolgármester 
asszony a ceremónia után kerékpár-
ral avatta fel az utat.

Használják egészséggel, bal-
esetmentesen!

Átadták a felújított 
Póhamarai utcát

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

ELÉRHETŐSÉGEINK

ujsagturkeve@gmail.com              turkevetelevizio@gmail.com

Túrkeve Újság                                  Túrkeve Televízió

LAPZÁRTA
2021. november 23.

Dolgozzon otthonról!
Díszzacskók csomagolása és egyebek elérhetőségei érd: 

www.audiopresshungary.oldalunk.hu 
(ügyfélszolgálat: 06209104517)

Fizetett hirdetés
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Sallai R. Benedek polgármester 
rövid szabadságát követően újra 
belevetette magát a város ügyeinek 
intézésébe. Büszkén adott hírt arról, 
hogy a munkák távollétében sem 
álltak le, hiszen a választási kampá-
nyában többször hangoztatta, hogy 
súlyos problémákat lát a hivatal sze-
mélyi szerkezetében. Immár két év 
telt el hivatalba lépését követően, s 
azóta küzd folyamatosan azzal a vál-
lalt feladattal, hogy a hivatal minél 
inkább önműködő módban tudjon 
előre lépéseket produkálni, minél 
jobb legyen a személyi összetétel és 
hogy vezetőtől függetlenül is haté-
konyan tudjon működni. 

Nos, olybá tűnik, hogy a munka-
szervezésének köszönhetően gördü-
lékenyen működik a város élete. Az 
alábbiakban összefoglaljuk, mi min-
den történt az utóbbi időszakban, 
milyen munkák folynak a városban.

1. Befejezésre került a Deák Fe-
renc utcai parkoló létesítésének 
első üteme, melyet birtokba is vet-
tek a lakosok.

2. A következő parkoló építése 
a Kálmán király utcában kezdődik 

meg, ahol már a talajmunkálatok 
folynak és itt az egyházi óvoda és is-
kola értékes munkáját kívánják segí-
teni tíz új parkolóval. Hamarosan ez 
a létesítmény is elkészül.

3. Elkezdődött Szőllősi Lajos vál-
lalkozó, illetve a Kevefém Kft. jóvol-
tából a Galuska (Vasúti) temetőben 
a ravatalozó építése. A gyászalkal-
makhoz építészetben illeszkedő 
vasszerkezet nagy előrelépés lesz a 
temetések színvonalának emelésé-

ben. Ezt követően már csak a Ducza 
temetőben kell előre lépni e terüle-
ten. A polgármester úgy véli, jövő 
évben erre is sor kerülhet. A Keve-
fém Kft., illetve Szőllősi Lajos tete-
mes költséget magára vállalva támo-
gatja a várost ezzel a létesítménnyel.

4. A Madarász Házaspár utcában 
is elkészült egy kis pihenő asztalka, 
hogy az ottani közösségi tér fejlődé-
se ne csak a gyerekek számára legyen 
kedvező, hanem minden korosztály 
megtalálja a pihenés, a beszélgetés, a 
közösségépítés lehetőségét.

5. Átadásra került a Pusztakert 
utca is, mely martaszfaltos techno-
lógiával készült el. Sajnos egyelőre 
csak az egyik része, mert a másik 
felén a közművek állapota, helyze-
te ezt nem tette lehetővé. Ez szin-
tén a földút felszámolási elképzelé-
sek egyik eleme.

Mindezen fejlesztéseknek nem 
pusztán azért örül Sallai R. Bene-
dek polgármester, hogy minden 
egyes ilyen elemmel a város szépül, 
bővül, épül, hanem azért is, mert a 
munkaszervezés – véleménye sze-
rint - kezdi felvenni azt a magasabb 
ütemű tempót, amit diktálni kívánt 
és a szervezés, lebonyolítás is egyre 
gördülékenyebben halad. 

Épül a város
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Mezőtúri Járási Hivatal kiren-
deltségeként a túrkevei városházán 
működő Okmányiroda utódjául 
Kormányablak kialakításának lehe-
tősége merült fel. A Kormányablak 
kialakítását Túrkeve Város Önkor-
mányzata is támogatja. A Kormá-
nyablak szolgáltatásai jóval bőveb-
bek egy okmányirodáénál. Rácz 
Pétert, a Mezőtúri Járási Hivatal hi-
vatalvezetőjét kérdeztük arról, hogy 
mit tud nyújtani egy 
Kormányablak az 
ügyfeleknek.

-A túrkevei Kormá-

nyablak kialakítását 

megelőzően jelenleg 

milyen lehetőség van 

a helyiek előtt az 

ügyintézésre?

Jelenleg a Mező-
túri Járási Hivatal 
Kormányablak és 
Okmányirodai Osz-
tálya szervezeti egy-
ségeként a túrkevei 
kirendeltségen Ok-
mányiroda műkö-
dik a hagyományos 
okmányirodai feladatokat (személyi 
igazolvány, gépjármű, vezetői enge-
dély, lakcímjelentéssel kapcsolatos 
ügyek intézése) ellátva, melyet a 
helyi lakosok már ismernek. Egyéb 
más közigazgatási ügyekben a túr-
kevei lakosoknak jelenleg szükséges 
beutazniuk valamely közelebbi kor-
mányablakba vagy postán van lehe-
tőségük a kérelmeiket benyújtani az 
eljáró hatóságok részére. 

-Miben több, miben más egy Kormá-

nyablak, mint egy Okmányiroda?

Az állampolgárok a kormányabla-
kokban az okmányirodai ügyeken 
kívül jelenleg több, mint 2500 féle 
ügykört intézhetnek, kezdeményez-
hetnek, illetve kaphatnak tájékoz-

tatást az eljárás menetéről. Bármely 
közigazgatási ügyben benyújthat-
nak kérelmet személyesen a lakosok. 
Az ügyintézők a kormányablakban 
nemcsak átveszik a kérelmeket, de 
széles körű tájékoztatást is adnak 
egy adott ügykörrel kapcsolatosan, 
segítséget nyújtanak a nyomtatvá-
nyok kitöltésében, a szükséges csa-
tolandó iratokkal, dokumentumok-
kal kapcsolatosan. 

-Említene néhány olyan ügytípust, 
amit Okmányirodában nem, csak 
Kormányablakban lehet elintézni?

Kérelmet lehet beadni, valamint 
tájékoztatást lehet kérni többek kö-
zött például az alábbi ügyekben is 
helyben:

•otthonfelújítási támogatás

•családtámogatással kapcsolatos 
ügyek, CSOK ügyintézés, családvé-
delmi akcióterv keretében intézhető 
ügyek, babaváró támogatás intézése, 
nagycsaládosok autóvásárlási ked-
vezménye, jelzáloghitel elengedés, 
anyasági támogatás igénylése, csalá-
di pótlékkal kapcsolatos ügyek

•nyugdíj ügyek

•szociális ügyek intézése, 

•egészségbiztosítási ügyek, utazási 
utalvány leadása

•védettségi igazolvány intézése

-Mennyire teljeskörű az ügyintézés 
egy Kormányablakban? Valóban 
minden azonnal helyben intézhető?

Az átvett kérelmeket a kormányab-
lak ügyintézők 1 napon belül továb-
bítják az eljáró hatóságok részére. A 

helyi lakosoknak nem 
kell több helyre elmen-
niük, és többféle ügyfél-
fogadási rendhez iga-
zodniuk.

Vannak olyan ügyek, 
amelyekben a kormá-
nyablakok kizárólag 
tájékoztatást tudnak 
adni és vannak olyanok, 
amelyekben szolgálta-
tást is tudnak nyújtani. 
Így intézhető többek 
között az EU TAJ kártya 
igénylése, a TAJ kártya 
pótlása, hatósági erköl-
csi bizonyítvány igény-
lése, az EESZT (elektro-

nikus egészségügyi szolgáltatási tér) 
rendszerben történő nyilatkozatok 
megtétele, hozzáférés biztosítása a 
rendszerhez.

A kormányablakban az ügyintézők 
lehetőséget biztosítanak az elektro-
nikusan intézhető ügyek tekinteté-
ben, egyedi hatósági ügyek intézésé-
hez internetes kapcsolati lehetőséget 
és olyan informatikai segítség nyúj-
tanak, mint pl. az ÉTDR rendszer-
hez való hozzáférés biztosítása.

Az egyablakos ügyintézési rendszer 
célja, hogy a lakosok ügyeiket haté-
konyan, gyorsan és egyszerűen in-
tézhessék, és ebben a közigazgatási 
eljárás által az állam a kormányabla-
kokon keresztül segítséget nyújtson 
számukra. 

M I É RT  J Ó  A 
K O R M Á N YA B L A K ?
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Hiszik, nem hiszik, vannak olyan 
közfeladatellátási teendők, szolgál-
tatások, amelyekre semmilyen rá-
hatása nincs az önkormányzatnak! 
Kellő információ hiányában sokan 
azt gondolják, hogy mindent meg-
old a város önkormányzata, nos 
nem így van! Ami független a város 
vezetésétől, azt nem tudja – bár-
mennyire is szeretné – megoldani. 
Jogos minden felvetés a lakosok 
részéről, ez vitathatatlan. Viszont 
nem jó helyen döngetik az ajtót! 
Ilyen az ivóvíz ellátás problémája is. 
Nézzük a tényeket:

Túrkeve Város Önkormányzata 
nem víziközmű szolgáltató. Sajnos 
semmi köze nincs ahhoz, hogy a 
TRV Zrt. hogyan tesz eleget szol-
gáltatási kötelezettségének. Vala-
mennyien elszenvedői vagyunk az 
egykori közműszolgáltató cégek 
magánosítási és államosítási fo-
lyamatának. Az E-ON és a TIGÁZ 
már magánkézben van, ettől elté-
rően a vízközmű az utolsó, amit 
még nem privatizáltak, ugyanak-
kor központosított és magyar álla-
mi cég végzi az ezzel kapcsolatos 
szolgáltatást Túrkevén is. Össze-
gezve: a TRV Zrt. a szolgáltató!

A TRV Zrt. a város vezetői szá-
mára is meglepő módon nem kezeli 

megfelelő súllyal a túrkevei ivóvízel-
látás problémáját. Sallai R. Benedek 
polgármester több alkalommal meg-
kereste a cég munkatársait, jelez-
ve a problémát. Hivatalos levélben 
közölte a fennálló gondokat, váro-
sunk lakosságának sérelmeit a TRV 
Zrt. vezérigazgatónak, megkereste a 
Belügyminisztert, az Innovációs és 
Technológiai Minisztert, valamint 
a kialakult helyzetről tájékoztatta F. 
Kovács Sándor országgyűlési képvi-
selő urat is. 

A műszaki osztály folyamato-
san tartja a kapcsolatot – a lehető-
ségekhez mérten – a TRV Zrt.-vel, 
ugyanakkor hathatós intézkedéseket 
nem éreznek a problémák kezelése 
ügyében. A hivatal munkatársai és a 
városvezetés mindent megtesz, ami 
rajtuk múlik, igyekeznek folyamato-
san segítséget nyújtani.

A lakosoknak meg kell érteniük, 
hogy ehhez folyamatosan hivatalos 
bejelentésekre van szükség! A kü-
lönböző „pletykafórumokon” feltett 
bejegyzések nem jutnak el legtöbb 
esetben a hivatal munkatársaihoz. 
Az önkormányzatnál nem megen-
gedett, hogy a dolgozók napközben 
a facebookon „lógjanak”. Ez termé-
szetes bár, de sokan nem értik. Sem 
idő, sem lehetőség nincs minden fó-
rumot, magánbejegyzést elolvasni, 
amit az emberek közzétesznek. Ergo 
a közösségi média nem a hivatalos 
ügyek intézésének felülete!

A hivatalos bejelentéseket ma-
gától értetődő módon továbbít-
ják az üzemeltető felé, akik érde-
mi lépéseket tehetnek a probléma 
orvoslása terén.

ÖNTSÜNK TISZTA VIZET 
A POHÁRBA!

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ



9

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Minden hónapban hírt adunk a 
városban történő fejlesztésekről, így 
volt ez eddig is, s remélhetőleg foly-
tatódik ez a pozitív irányú tenden-
cia, hiszen mindez arra utal, hogy 
gyarapodik, szépül a kisvárosunk.

A parkolófejlesztések mellett 
néhány kisebb horderejű előrelé-
pés is történt. A Setét Mihály úton 
még a Zöld Város TOP pályázatból 
szerette volna egy kisebb játszótér 
kialakítását megkezdeni a városve-
zetés, de a kialakítás előtt a lakosok 
egyértelműen jelezték, hogy nem 
tartanak igényt azon a területen 
játszótér kialakítására. Ez egyéb-

ként logikus, hiszen jobb a Liget-
ben a nagyobb, illetve az Erkel téri 
kis park is közel esik. Ez volt az a 
két kisebb gyermekeknek való ját-
szótéri elem, amit végül a Ligetbe 
telepítettek az elmúlt időszakban. 
E helyett viszont egy kis közösségi 
fedett kiülő valósul meg. 

Egy ugyanilyen kerül kialakí-
tásra a Madarász Házaspár utcá-
nál, melynek munkálatai jelenleg 
is folynak. A Madarász Házaspár 
utca ezen túl még egy kb. 5-6 mé-
ter hosszú közösségi kiülőt, asztalt 
és lócát kap, hogy az ott élőknek 
legyen lehetősége egye-egy közös-

ségi program szervezésére. A Se-
tét Mihály és a Madarász házaspár 
utcában még további fejlesztések 
szerepelnek a listán, kisebb köz-
világításfejlesztés, illetve mindkét 
helyen segíteni próbálnak a kul-
turáltabb parkolásra való ösztön-
zésben is a zöldterületek védelme 
érdekében. Nem kizárt, hogy az 
eddig megszokott parkolás meg-
változtatása többeknek gondot 
okoz, de ki kell alakítani a civili-
záltabb parkolási rendszert.

Szerény fejlesztések mindezek, 
mégis bízunk benne, hogy jobbá 
teszik az ott élők mindennapjait. 
Ilyen jellegű kis közösségi tér fej-
lesztés jövő évben az Erkel téren 
valósul meg, majd ebben a ciklus-
ban már lassul mindenhol. Tovább-
ra is az úthálózatra jobbá tételére 
összpontosít a város vezetése, de 
szeretnének a szociális otthonban 
is létszámot bővíteni egy új szárny 
építésével. A Kis-Berettyó partot 
is szebbé, élhetőbbé lehetne tenni, 
valamint a strandot továbbra is fej-
leszteni kell. Egy új kulturális-köz-
pont létrehozása is a célok között 
szerepel. Lehetne még folytatni a 
megvalósításra váró feladatok sorát, 
de ne legyünk telhetetlenek! 

Úgy vélem, örülni kell minden 
megmászott lépcsőfoknak, ami 
egy barátságos, élhető, szép kisvá-
roshoz vezet!

FEJLESZTÉSEK
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Mint az köztudott, a 2. számú fogorvosi körzet bete-
geinek ellátása jelenleg helyettesítéssel történik, mivel dr. 
Vajda Eszter fogszakorvos második gyermekének szüle-
tését követően 1 év szabadságot jelzett az önkormányzat 

felé. Ez idő alatt helyettesítéssel testvére, ifj. dr. Vajda Ist-
ván csökkentett óraszámban látta el a körzet betegeit. Jó 
hír, hogy január 1-től helyreáll a korábbi rendelési idő, 
így a helyettesítés megszűnik. 

FOGORVOSI ELLÁTÁS
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Túrkeve Városi Önkormányzat „Bölcsődei férőhely 
bővítése Túrkevén” című pályázat keretében 201,876 557 
Millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást 
nyert el, a Széchenyi 2020 program keretében.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-
JN1-2019-00023

Kedvezményezett: Túrkeve Városi Önkormányzat
Támogatás összege: 201,876 557 millió Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt időtartama: 2019.01.01 – 2021.10.31.
A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00023 azonosító számú 

pályázaton belül, a Széchenyi utca 11. szám alatti épület 
36 férőhelynek megfelelő felújítása, illetve a szükséges 
kiszolgáló helyiségek, valamint megfelelő méretű ját-
szóudvar kialakítása történik meg a jogszabályi előírá-
sokkal összhangban.

 Az épület régi, sem homlokzati, sem födém- hőszige-
teléssel nem rendelkezik, nyílászárók nem hőszigeteltek, 
burkolatok repedezettek, elektromos hálózat és a fűtési 
rendszer elavult. Az elmúlt 20 évben sem hazai sem euró-
pai uniós forrásból az ingatlan felújítására nem került sor.

 A 36 férőhelyes 3 csoportos bölcsőde kialakításá-
hoz szükséges az épület korszerűsítése, felújítása. Az 
ingatlan területén szabadonálló beépítéssel egy föld-
szintes,, részben alápincézett, magastetővel ellátott 

épülettömeg található. 
A tervezett átalakítással kialakuló helyiségek összesen 

358,10 m2 alapterületen valósul meg.
Az ingatlan területen – közvetlenül a csoportszobából 

nyílóan – kialakításra kerül egy játszóudvar, melynek ter-
vezett területe 200 m2.

A projekt tervezett befejezése: 2021. október 31.
A projektről további információ kérhető:
Túrkeve Városi Önkormányzat
5420, Túrkeve Petőfi tér 1.
www.turkeve.hu 

Bölcsődei férőhely bővítése 
Túrkevén

Sallai R. Benedek polgármes-
ter kezdeményezésére Túrkeve 
város Képviselő-testülete egy 
parkolófejlesztési tervet fogadott 
el, hogy a következő néhány év-
ben Túrkeve város közterületein 
segítse a gépjárművel járók civi-
lizált parkolását. 

A beruházás célja nem a gépjár-
műforgalom generálása, továbbra is 
elkötelezett a városvezetés a kerék-
párbarát város koncepciója mellett 
és lényegesen nagyobb erőforráso-
kat kívánnak kerékpárút fejlesztésre 
fordítani, mint parkolókra. Ugyan-

akkor a meglévő gépjárműforgalom 
parkolási anomáliáinak megszün-
tetésére és a zöldterületeken eszté-
tikai sebeket okozó használatának 
megszüntetésére egyértelműen lát-
szódik, hogy praktikus a parkolók 
kialakítása több helyütt a városban. 

Ebben az évben hat parkoló épí-
tése fog még megvalósulni. Egy a 
Kenyérmezei utcában, a Lányiskola 
mögött, egy a Vass utcai óvodánál, 
egy a Kálmán király utcai (Refor-
mátus) iskola előtt, egy a Deák Fe-
renc utca és Petőfi utca sarkánál, 
valamint egy meglévő parkoló ki-

bővítése készül el a Polgármesteri 
Hivatal mellett, illetve egy egykori 
macskaköves bejáróból lesz parko-
ló a Liget utca és volt tyúkpiac útjá-
nak sarkánál (Piacköz). Utóbbi ket-
tő bazaltkockás megvalósítással az 
eredeti „macskakőből” épül, a Deák 
Ferenc utcában gyephézagos tég-
lával, illetve az első három helyen 
valószínűleg aszfaltos borítással. 
Bízunk benne, hogy a kulturáltabb 
parkolási szokások kialakulásához 
hozzájárulnak ezek a fejlesztések 
is. Várhatóan november közepéig 
mind a 6 új parkoló elkészülhet.

Parkolóépítések
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Az elmúlt hónapokban megtörtént a 2021. évi Járási 
startmunka programok félidőben történő áttekinté-
se, részbeszámolók készítése, pénzügyi elszámolások 
benyújtása. Ennek során lehetőségünk nyílt bizonyos 
összegek átcsoportosítására és racionális felhasználá-
sára. Bátran kijelenthetem, hogy a befektetett munka 
ismét meghozta a gyümölcsét.

A feladataink magasabb szinten történő ellátása ér-
dekében, mintegy 700.000.-Ft értékben újabb eszkö-
zök kerültek beszerzésre. Három nagy teljesítményű 
fűkasza, egy nagy teljesítményű benzines fűnyíró, és 
egy talicska került beszerzésre.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Polgármester 
úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy ezzel az eszközbe-
szerzéssel is támogatják munkánkat. Így több területen is 
minőségi változást tudunk majd elérni a jövőben.

ESZKÖZBESZERZÉSEK
ÖKRÖS JÁNOS – TÚRKEVEI VÁROSGONDNOKSÁG NONPROFIT KFT.

Túrkeve város stratégiai partnere pályázatírásban 
és pályázati adminisztrációban a Goodwill Consul-
ting. Ők kérték meg Sallai R. Benedek polgármestert, 
hogy hívja fel a túrkeveiek figyelmét is arra, hogy akár 
100%-os támogatással lehet napelemre pályázni ma-
gánszemélyeknek. Mi is megragadjuk tehát a lehetősé-
get, hogy tájékoztassuk kedves olvasóinkat minderről.

A pályázatok benyújtásának első üteme novem-
berben kezdődik. Ha szeretné megtudni, hogy Ön 
jogosult lehet-e a támogatásra, igényeljen ingye-
nes konzultációs lehetőségeit a GWC szakértőitől! 

Konzultációs lehetőséget az alábbi űrlap kitöltésé-
vel tud kérni: 
https://bit.ly/3jPYPDy 

Kereshetik a céget a +36 70 492 5411-es telefonszá-
mon, vagy az info@gwconsulting.hu e-mail címen is. 

Természetesen más cégek is foglalkoznak ilyen pá-
lyázatíró, napelemtelepítő szolgáltatással, elsődlegesen 
azért e céget emeltük ki, mert a GWC eddig is segített 
a város lakosságának. Legutóbb pl. ők adták be a város 
piacfejlesztési pályázatát, amiből az üzletsorfejlesztést 
meg is nyerte az önkormányzat.

100%-os támogatással 
lakossági napelem? 

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Néhány hasznos információval 
szeretnénk szolgálni kedves Olva-
sóink számára, mind a hirdetése-
ket, mind pedig a jövő évi előfize-
tést illetően.

HIRDETÉSEK

A hirdetések leadásának módja:

• ujsagturkeve@gmail.com címre 
emailben vagy

• a városi könyvtárban

A hirdetés díjának kiegyenlítése:

• 50468816-10002986-00000000 
a Takarékszövetkezetben vezetett 
számlaszámra átutalva, ahol a ked-

vezményezett: a Túrkevei Város-
fejlesztési, Rendezvényszervező és 
Médiaszolgáltató Kft. A közlemény-
ben fel kell tüntetni a befizető nevét.

Hirdetési tarifák:

• 1 oldal: 32 000 Ft

• fél oldal: 16 000 Ft

• negyed oldal: 8 000 Ft

• 1/8 oldal: 4 000 Ft

ELŐFIZETÉS 2022-RE
Már lassan megszokottá válik, 

hogy időről időre minden drágul. 
Sajnos számunkra is most jelezte a 
Kis-Új-Lap Kft. (nyomda), hogy so-
kadik beszállítói áremelkedést kö-
vetően ők is kénytelenek felemelni 
szolgáltatásuk árát, így lapunk ki-
adási költségei is emelkednek. Sze-
retném kiemelni, hogy semmilyen 
profitot nem szerzett a Túrkevei 
Városfejlesztési, Rendezvényszer-
vező és Médiaszolgáltató Kft. az új-
ság kapcsán, sőt!

Viszont fontosnak tartjuk to-
vábbra is a lakosság pontos tájékoz-

tatását, ezért továbbra is első kézből 
tájékoztatjuk Olvasóinkat a várost 
érintő eseményekről, fejlesztésekről. 

• Az éves előfizetés összegét a 
Takarékszövetkezetnél vezetett 
50468816-10002986-00000000-os 
számlára átutalással, ill. személyes 
befizetéssel lehet kiegyenlíteni.

• Kedvezményezett: a Túrkevei Vá-
rosfejlesztési, Rendezvényszervező 
és Médiaszolgáltató Kft.

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

• Az éves előfizetés díja: 3900 Ft, 
mely magába foglalja a házhozszál-
lítás költségét is. Szeretnénk kérni 
tisztelt Olvasóinkat, hogy azok kér-
jék a házhozszállítás lehetőségét, 
akik koruk és mozgáskorlátozottsá-
guk miatt erre rászorulnak.

• Egy lapszám ára: 300 Ft, melyet a 
kisebb boltokban lehet megvásárol-
ni alkalmanként.

• Azok, akik lemaradtak eddigi lap-
számaink tartalmáról, elérhető az 
újság a Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán.

FONTOS INFORMÁCIÓK
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Mindig nagy öröm, amikor egy 
túrkevei tehetséges fiatal sikereiről 
számolhatunk be az Olvasóknak. Így 
van ez most is, amikor Somogyi Dóra 
elismerését osztjuk meg önökkel.

Október elején került megren-
dezésre Tihanyban az immár 62. 
alkalommal megrendezett Hidro-
biológus napok, mely a Gyakorlati 
kérdések és tudományos válaszok a 
hidrobiológiában címet viselte. Dóri 
is színvonalas előadásával járult 
hozzá a tudományos napok sikeré-

hez, eredményességéhez.
Az Aranyponty Kft. díját Somo-

gyi Dóra a Debreceni Egyetem ku-
tatója kapta „Az idegenhonos amur-
géb interakciós hatásának vizsgálata 
a fokozottan védett lápi póc populá-
cióira” című előadásáért. 

A díjat Boros Emil a Magyar Hid-
rológiai Társaság Limnológiai szak-
osztályának elnöke adta át. Szívből 
gratulálunk a szakmai elismeréshez, 
s további sikereket, örömöt kívá-
nunk választott hivatásában!

SOMOGYI DÓRA 
ELISMERÉSE
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Tetszik, nem tetszik, a Covid bizony változatlanul 
köztünk jár! Erre utal kisvárosunkban is a megbete-
gedések száma. Per pillanat oltott és oltatlanok tábora 
próbálja a médiában is teljes zűrzavarral megjelenített 
érvek és ellenérvek alapján meggyőzni a másikat, vagy 
éppen saját döntésére önigazolásként felhozni a szám-
talan írás „bizonyító tartalmát”. Kérem, senki se tegye 
fel a kérdést, hová tűnik a vírus bizonyos helyzetekben, 
országos, nagy horderejű programok idején! Sohasem 
fogunk adekvát választ kapni!

Az viszont már elgondolkodtató valamennyiünk szá-
mára, amikor újabb és újabb ismerősünk megbetege-
déséről kapunk hírt. Ez valóban „bizonyító erővel” bíró 
tény, amire érdemes odafigyelni, érdemes az óvintézke-
déseket napra készen tartani. 

Dr. Thodory Zsolt József városi főorvos folyamatosan 
tájékoztatja a polgármestert a napi esetszámokról, mely 
nap mint nap változik, így számokat nem is teszünk köz-
zé. Főorvos úr tájékoztatása szerint túlnyomó többségé-
ben az oltatlanok alkotják a negyedik hullám megbete-
gedését. Ezért hát ismét felhívjuk a figyelmet a védőoltás 
megelőző jellegének fontosságára, természetesen min-
denki meggyőződését tiszteletben tartva. 

A negyedik hullám egyértelműen enyhébb tünetekkel 
jelentkezett, több esetben látszódik, hogy a diagnosztizál-
tak között a gyerekek is érdemi számot képviselnek. Ezt 
támasztja alá, hogy számtalan esetben került az általános 
iskola egy-egy osztálya karantén alá. Emiatt még foko-
zottabban célszerű figyelni arra, hogy amennyiben bárki 
bármilyen tünetet tapasztal magán vagy szerettein, ami 
gyanúra adhat okot, akkor mielőbbi egészségügyi segít-
séget kérjen, és kerülje a továbbfertőzés lehetőségét. 

Főorvos úr az orvosi rendelő üzemelése során to-
vábbra is indokoltnak tartja, hogy a rendelő előtti 
pavilonok váróként üzemeljenek és az ott várakozó 
betegek száma továbbra is korlátozva legyen. Jelen-
legi megállapodás szerint orvosonként 3 várakozó 
lehet maximum a váróban és továbbra is elvárás az 
előzetes telefonos időpontfoglalás és természetesen 
a védőmaszk használata a rendelőben. Mindenkit 
kérünk a telefonos előzetes bejelentkezésre a mun-
kaszervezés érdekében! 

Indokolt és elvárható a város lakosságától a fegyel-
mezett magatartás, elővigyázatosság és odafigyelés a 
negyedik hullámban! Vigyázzanak magukra és vigyáz-
zanak egymásra is!

NEGYEDIK HULLÁM
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ



14

KÖZÜGY

Két évvel ezelőtt lakossági össze-
fogással megvalósult Túrkevén az 
eddigi legszebb adventi ünnepség-
sorozatunk. 

Ezt az élményt szeretnénk újra 
megteremteni Önökkel együtt, hi-
szen a Segítők munkájával közösen 
válhat igazi örömünneppé a várako-
zás ideje.

2020-ban nem volt rá lehetőség a 
pandémia miatt, de reményeink sze-
rint ebben az évben már újra együtt 
ünnepelhet Túrkeve lakossága a 
„Karácsonyi faluban”. Sajnos az el-
vonások, a karácsonyi rendezvényre 
remélt költségek tervezetét is mini-
málisra csökkentették.

Márciusban több ünnepi díszvi-
lágítással foglalkozó cég is akciósan 

ajánlotta termékeit, s 30-40 %-kal 
olcsóbban lehetett megvásárolni. A 
pandémia idején, a szükséges óvin-
tézkedéseket betartva megkerestem 
vállalkozásokat, magánszemélyeket 
azzal a céllal, segítsenek támogatá-
sukkal, hogy lehetőségünk legyen 
akciósan vásárolni a villanyoszlo-
pokra szerelhető kandeláber dí-
szekből, s a régi fényeket is használ-
va egyre több helyen gyúljanak fel 
közterületeinken a várakozás fényei.

Köszönet azért az önzetlen se-
gítségért, hogy 59 db új kandeláber 
díszt és két új utcai átfeszítő díszt 
tudtunk megvásárolni. Köszönet a 
Kun-Metalokála Kft., Agrokeve Kft., 
KEVE-TÁP Kft., Kevi Fémtömeg-
cikk Kft., Búzavirág Növényterm-
esztő Kft., Kevevill Kft., Szám-Ügy 
Kft., Kevi Növény Kft.; Debreczeni 
László, Kántorné Bíró Emília, Ko-
vács Sándor, Mészáros László, Papp 
Zoltán, Sass Zoltán, Tóth Károly, 
Tóth Lajos, Túri Lajosné, és Vass 
Csaba támogatásáért.   

Az EC-Energie Investment Kom-
munális Energiarendszereket Léte-
sító Kft. jogosult felszerelni az oszlop 
csatlakozó dobozokat, amit dara-
bonként 68.000 Ft-ért számláznak 
ki az önkormányzatnak, emellett 
darabonként 12.500 Ft-ot kérnének 
a kosaras emelő használatáért. Hála 
a túrkevei adakozóknak, akik az ön-
kéntes tűzoltóink emelőkosaras au-
tójának megvásárlásához segítséget 
nyújtottak, ezt az összeget megspó-
rolhatjuk. Mindezek ellenére idén 
csak 30 oszlop csatlakozó doboz 
felszerelését tudtuk megrendelni, s 
a régi kevésbé látványos fényekből 
nem fogunk 29 db-ot felszerelni, de 
így is több helyen lesznek új díszek 

az eddigiekhez képest.
A „Karácsonyi falu” szervezésével 

kapcsolatban már volt egyeztetés 
októberben. Novemberben minden 
csütörtökön 17 órakor találkozunk, 
s várunk minden segíteni szándé-
kozó leendő segítőnket a művelődé-
si házban. Reméljük az idei advent 
örömteli lesz ismét, hiszen együtt, 
egymásért magunknak szervezzük.

Készüljünk a karácsony ünne-
pe előtti várakozásra, így lesz ismét 
mindannyiónk közös ünnepe!

Várjuk együtt a karácsonyt ismét!

KÁNTORNÉ BÍRÓ EMÍLIA - ALPOLGÁRMESTER
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Tetszik, nem tetszik, itt vagyunk 
egy klímaválság kellős közepén! Egy-
re melegebbek a nyarak, több és több 
szélsőséges időjárás keseríti meg éle-
tünket. Hogy mi az oka? Egy környe-
zetvédelmi szakember hosszú oldala-
kat töltene meg az indoklással, de egy 
bizonyos: mi, emberek járultunk hoz-
zá. Gyalog és kerékpárral már csak a 
„legelvetemültebbek” közlekednek, 
beborít bennünket a műanyag, er-
dőket tarolunk le az ipari fejlődés 
zászlaja alatt… Cselekedjünk! Addig, 
amig nem késő!

Tudtál önök, hogy egy év leforgá-
sa alatt egy átlagos fa 12 kilogramm 
szén-dioxidot lélegzik be, és egy négy-
fős családnak elegendő mennyiségű 
oxigént lélegzik ki? Hogy a fák megőr-
zik a víztartalékot, óv az elsivatagoso-
dás ellen, megállítja az eróziót, meg-

őrzi a biológiai sokféleséget, jót tesz a 
léleknek, a zöld szín nyugtatóhatású?

A Föld légkörének oxigéntartalmát 
jórészt a fáknak köszönhetjük. A Föld 
növényei felelősek azért, hogy mindig 
friss oxigén kerüljön a légkörbe. Ha 
az ezek nagy részét jelentő fákat ki-
irtanánk, akkor a maradék növények 
nem tudnának elegendő oxigént ter-
melni, ezért a levegő sokkal kevesebb 
oxigént tartalmazna, mint most. A le-
vegő főleg nitrogén és oxigén keveré-
kéből álló színtelen, szagtalan gázne-
mű anyag, amely a Földet burokként 
körülveszi, s oxigénje miatt az élőlé-
nyek számára nélkülözhetetlen.

Mi történne, ha a Földről eltűn-
nének a fák?

Ha a fák eltűnnének bolygónkról, a 
Földről, a valamennyiünk számára 
ismert világ képe teljesen megvál-
tozna. A fák, az erdők adnak otthont 
a madaraknak és az erdei állatoknak. 
A nyári forróságot is sokszor csak a 
fák árnyékában vészeljük át. Az er-
dőkben tett séta, kirándulás, vagy a 
parkokban egy piknik, felüdülést és 
kikapcsolódást jelent mindenki szá-
mára. A fák is nagyban hozzájárul-
nak Földünk oxigén termeléséhez, ha 
elpusztulnának, akkor a levegő oxi-
géntartalma csökkenne. Ez hogyan 

befolyásolná Földünk élővilágát, mi 
történne az emberiséggel, nem tudni. 
Gondoljatok csak bele, mennyire sze-
gényebb lenne az élővilág! Valószínű-
leg csak egy sivár, kietlen pusztaság 
lenne.

El tudják képzelni, mi lenne, ha 
mindenki ültetne egy fát?! Itt és most! 
Találkozzunk november 13-án du. 2 
órakor a ligetben! Ha netán esne az 
eső egy héttel később, november 20-
án 2-kor ültetünk fákat.

Nos, Túrkeve lakossága sem tét-
lenkedik, hiszen a Kenyérmezei és a 
Kinizsi utcákon már jelentős számú 
facsemete került elhelyezésre egy 
nagyszabású akció keretében. 

Újabb faültetésre kerül sor kisvá-
rosunkban a Városvédő és Szépítő 
Egyesület által megpályázott Tesco 
támogatásból, valamint az Önkor-
mányzat és az egyesület által bizto-
sított pénzből. A liget területén 45 
fa kerül elültetésre remélhetőleg egy 
nagyszabású közösségi program ke-
retében. Bízunk benne, hogy a kör-
nyezetükért felelősséget érző és tenni 
akaró emberek sokasága csatlakozik 
az eseményhez!

Jöjjenek kicsik és nagyok, fiatalok 
és idősebbek, unokák és nagyszülők! 
Hozzanak kapát, lapátot! A földlabdás 
facsemeték számára a Városgondnok-
ság Kft. dolgozói fogják kiásni a lyu-
kakat, a locsolásban a város önkéntes 
tűzoltói nyújtanak segítséget. 

Tegyünk együtt a zöldebb és élhe-
tőbb Túrkevéért!

TALÁLKOZZUNK NOVEMBER 
13-ÁN, 14 ÓRAKOR A LIGETBEN!

ROSSZ IDŐ ESETÉN NOVEM-
BER 20-ÁN, 14 ÓRAKOR LESZ FA-
ÜLTETÉS.

A ZÖLD KÖRNYEZET ZÁLOGA
FAÜLTETÉS

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Megjött az ősz, sárgulnak és vö-
röslenek a levelek, fűszeres illatot 
hord a szél. Ilyenkor jönnek az eső-
zések, a pocsolyákban ugrálás, és 
persze a füst, töméntelen mennyi-
ségben, sűrűn, szürkén, kérlelhetet-
lenül. 

Valamiért bevett szokásunk, hogy 
elégetjük az ősszel a kertben össze-
gyűjtött avart, gallyakat és zöld-hul-
ladékot. Sajnos tény, hogy nagyon 
sok településen nem jól megoldott a 
zöld-hulladék elszállítása, de messze 
nem ez a jó megoldás a problémára.

Az elégetett növényi részekből 
keletkező hamut sokan a földbe 
keverik, de ez nem jó ötlet. Ez kis 
mennyiségben ugyan valóban javítja 
a talaj minőségét, nagyobb arányban 
azonban kifejezetten erősen ron-
csolja azt. A megoldás természetesen 
a komposztálás, mely se nem nehéz, 
se nem helyigényes művelet, hiszen 

ahol kert van, ott egy komposztáló 
is elfér. Igaz, a nagyobb darabokat 
érdemes aprítani, de ehhez ma már 
sok helyen vásárolhatunk aprítógé-
pet, akár többen összeállva is. 

Még egy érv az égetés ellen: tör-
vényileg tiltott! A vészhelyzet végéig 
ugyan az önkormányzatok maguk 
dönthetnek az égetési feltételekről, 
és sajnos sokan engedélyezik is, de 
ha rosszkor, vagy olyan területen 
égetünk, ahol az tiltva van, akkor bi-
zony nagyon drága hibát vétünk. 

Nem szabad megfeledkezni arról 
sem, hogy ez a tevékenységünk bi-
zony nagyon sok embert zavarhat, 
hiszen a füst messzire száll, ahogyan 
arról sem, hogy ezzel erősen szeny-
nyezzük a környezetünket is! Egy 
svájci tanulmány mutatott rá arra 
a tényre, hogy egy avar és vegyes 
zöld-hulladékkupac 6 órán át tartó 
égetése egyenértékű azzal, mintha 

250 buszt 24 órában egyfolytában 
üzemeltetnénk. Ez pedig már nem 
kis mennyiség.

Az erdő szélére hordott 
zöld-hulladék is problémás. Egy-
részt szintén büntetik, nem is kis 
tétellel, másrészt komoly károk 
keletkeznek miatta az erdő öko-
szisztémájában, hiszen nem honos 
növények, invazív fajok telepednek 
meg így az erdőben, ráadásul, ha 
ételmaradékot, gyümölcs - zöld-
ségmaradékot is tartalmaz a ku-
pac, az odavonzza az állatokat is, 
mik a környező házak kerítéseiben 
is kárt tehetnek.

És hogy mennyi az annyi? Nos, a 
település saját hatáskörében nagyjá-
ból 50 000 forintos bírságot szabhat 
ki, de ha a katasztrófavédelem is el-
jár az ügyben, mert a tűz rossz he-
lyen és rosszkor égett, akkor a bírság 
elérheti a 3 000 000 forintot is.

Ne égessen senki zöld hulladékot 

DRÁGA MULATSÁG LEHET
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A hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődött, vi-
szont a hűvösebbre fordult időjárás miatt sok helyen már 
korábban befűtöttek. Azok, akik meg nem ellenőriztet-
ték kéményüket és fűtőeszközeiket, ezt ugyan még min-
dig megtehetik, de ilyenkor leterheltek a szakemberek és 
hosszabb a várakozási idő.

A kéményseprő ősszel és télen is el tudja végezni a ké-
mény ellenőrzését, és ha szükséges, a tisztítását. Ilyenkor 
arra érdemes figyelni, hogy a kéményellenőrzés napján 
ne fűtsünk be, hogy a kéményseprőnek ne forró környe-
zetben kelljen dolgoznia.

A kémények javasolt ellenőrzési gyakorisága gázos 
fűtés esetén kétévente, szilárd tüzelés esetén évente egy 
alkalom. Akik családi házban élnek és a családi házba 
nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, azok számára a 
kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, ami-
korra a kéménytulajdonos időpontot foglalt. Településtől 
függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem 
kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A ka-
tasztrófavédelem kéménysepréssel kapcsolatos informá-
ciókat tartalmazó weboldalán irányítószám alapján ki 
lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy vala-
melyik kéményseprőcégnél lehet időpontot egyeztetni az 
ingyenes ellenőrzésre. Ugyanezen a weboldalon az online 
ügyintézést kiválasztva lehet időpontot foglalni a kataszt-
rófavédelem kéményseprőinél. 

Azt, hogy mennyire fontos az ingyenes lakossági ké-
ményseprés lehetőségével élni, mutatja a tény, amely 
szerint a tűzoltókat idén már 702 kéménytűzhöz riasz-
tották. Az ilyen esetek leggyakoribb oka, ha nincs meg-
felelően kitisztítva és a kémény belső falára lerakódott 
korom és kátrány meggyullad. Minden hatodik lakástűz 
a kéményben keletkezik. 

A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezé-
ses esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál 
jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű 
fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáz-
nak, amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A 
kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, 
a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és 
akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. 
Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szén-mo-
noxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár 
egy percen belül is halált okozhat. Idén már 14 ember 
halt meg emiatt. Évente egyszer érdemes szakemberrel 
megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, 
lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűz-
höz vagy szén-monoxid-mérgezéshez vezethet.

Érdemes minden nyílt égésterű fűtő- és vízmelegítő 
eszköz mellé szén-monoxid-érzékelőt helyezni. A meg-

bízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavé-
delem honlapján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől, vagy víz-
melegítőtől egy méterre, fejmagasságba helyezzük el, és 
figyeljünk a szavatossági idejükre.

MEGYEI ADATOK
A katasztrófavédelem összesítése szerint Jász-Nagy-

kun-Szolnok megyében az év harmadik negyedévében 
kevesebb lakástűz volt, mint az első és második negyed-
évben. Az év első kilenc hónapjában így is összesen 247 
otthonban csaptak fel a lángok. Csaknem 10 ezer négy-
zetméternyi otthon égett le.

A tűzoltók két ember életét mentették meg és 11 em-
ber szerzett kisebb-nagyobb sérüléseket, többségük füst-
mérgezés miatt. A 247 tűzzel érintett otthon közül sajnos 
egyikben sem volt füstérzékelő. Pedig az országos össze-
sítés szerint, ahol volt ilyen berendezés, nemhogy tragé-
dia, de még sérülés sem történt, és a tűz is sokkal kisebb 
volt. Az érzékelő a tűz keletkezésekor jelez, amikor még 
van idő cselekedni, a kisebb tüzet eloltani, a tűzoltókat 
hamarabb lehet értesíteni, akik így több értéket tudnak 
megmenteni.

A leggyakrabban nyílt láng használata, dohányzás, 
elektromos meghibásodás, vagy a fűtési rendszer hibái 
vezettek tűzhöz. 24 lakástűz a kéményben keletkezett, 
ami azt jelzi, hogy nem mindenki él az ingyenes kémény-
seprés lehetőségével. Idén szeptember végéig összesen 
22 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid 
miatt, ezek során senki sem sérült meg és halálos áldo-
zat sem volt. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánok miatt 
keletkezhet szén-monoxid. Minden olyan fűtőeszköz és 
vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amelyik nyílt 
lánggal működik. Ha nem megfelelő a szellőzés, akár egy 
kandalló vagy cserépkályha is veszélyes lehet. Biztosítson 
mindenki elegendő friss levegőt a fűtőeszköz és vízme-
legítő környezetében, és helyezzen el ezektől másfél mé-
terre, fejmagasságban egy szén-monoxid-érzékelőt.

ELŐZZÜK MEG A LAKÁSTÜZEKET ÉS 
A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉST

KATASZTRÓFAVÉDELEM



18

KÖZÜGY

Oly sokszor kifejtettem ma-
gán-véleményem, miszerint „Min-
denki söprögessen a saját portáján!”

Mennyivel szebb, barátságosabb 
lehetne ez az alföldi kisváros, ha 
nem mástól várnánk a szebbé tételt, 
a tisztaságot, a parkok, zöld területek 
gondozását, hanem magunk gondos-
kodnánk róla, a saját területünkön! 
Olybá tűnik, ez még sokáig csak álom 

marad, de azonnal hozzáteszem, 
hogy szerencsére sokan másképp 
gondolkodnak, s kezükbe veszik te-
vőlegesen is a város szépítését. 

A Zagyváné Vass Margit által ösz-
szefogott lelkes városszépítő csapat is-
mét csodát tett, hiszen több száz színes 
virágpalántát ültettek és őszi dekorációt 
készítettek a város különböző pontjain. 
A virágládák megteltek tündöklő vi-
rágokkal, a gaz eltűnt a település frek-
ventált helyein fekvő középületek előtt. 
A Városgondnokság munkatársai is 
szorgoskodtak, ők a kegyeleti ünnep-
re szépítették a temetők virágládáit. A 
város kevésbé frekventált területein is 
kreatív alkotások születtek, virágokat 
ültettek, zöldterület rendezést végeztek, 
így a nyugatújvárosi közösség és a Gács 
László lakótelepen élők is lelkesen hoz-

zájárultak kisvárosunk szebbé tételében.
A szorgos kezeknek, áldozatos 

munkának köszönhetően sokkal ba-
rátságosabb lett környezetünk, ami 
mindannyiunkat gyönyörködtet. 
Köszönet érte!

V IRÁGESŐ
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Mint már oly sokszor, most is 
bebizonyosodott, hogy egy jó cél 
érdekében történő összefogás 
csodákra képes. Két hónappal 
korábban tettük közzé hasábja-
inkon a túrkevei önkéntes tűzol-
tók kérését, melyben a lakosság 
segítségét kérték az emelőkosa-
ras gépjármű beszerzéséhez. 

„A vágyakból álmok szület-
nek, az álmokból pedig valóság.”

Az álom immár valóság! Az 
összefogás eredményeképpen 
sikerült megvásárolni az eme-
lőkosaras gépjárművet, mely 
jelentős segítséget nyújt a jövő-
ben a káresetek felszámolásá-
ban, beleértve a mentőcsoportos 
szerepvállalást is, ezen kívül a 
mindennapokban közterülete-

ken, magánszemélyek és intéz-
mények ingatlanjainak udvarán 
lévő fák gondozásában, kivágá-
sában, épületek tetőszerkezetén 
és egyéb magasban végzendő 
feladatok alkalmával. Mint ír-
tuk, a megyében eddig három 
ilyen gépjármű segítette a mun-
kát, de ha szükség volt városunk-

ban ilyen jellegű eszközre, akkor 
kölcsön kellett kérni. Ezentúl 
Túrkevén is rendelkezésre áll 
az emelőkosaras jármű, mely a 
város lakosságának, vállalkozó-
inak, gazdasági társaságainak és 
az önkormányzat segítségével a 
város lakosságáért végzi ezentúl 
munkáját. Köszönet érte!

A Z  Ö S S Z E F O G Á S  E R E J E
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Túrkevén egyre több civil közösség működik, egy-
re több a közösségi megmozdulás, az önkéntesek által 
szervezett rendezvény. Nagyon felélénkült a közössé-
gi élet. Ez örvendetes, mert ettől lett Túrkeve még él-
hetőbb és szerethetőbb.  

A városszépítő közösségünk is ezért dolgozik. A tava-
szi nagy munkáink után úgy tűnhetett, hogy nem vol-
tunk aktívak. Ez nem így volt, mert igyekeztünk rendben 
tartani az ágyásainkat és minden héten egyszer a tűz-
oltókkal locsoltuk a virágokat. Így is kevés volt a forró 
nyárban. A heti három locsolás elengedhetetlen a virágok 
gondozásában. Örvendetes, hogy jövőre a város és a vá-
rosgondnokság két emberrel ezt majd megoldja. 

Az őszi nagy virágosításunkat a Túrkevei Városgond-
nokság Nonprofit Kft. anyagi támogatásával tudtuk meg-
valósítani, sőt, az előkészítő munkájukkal is segítettek. 
Köszönet érte!  Több, mint húsz önkéntessel ültettük el 
azt a sok-sok árvácskát, melyek szemetgyönyörködtetően 
pompáznak a virágládákban. 

A város több pontján láthatunk az idén is őszi hangula-
tú kompozíciókat. Kisújszállás felől érkezvén még mindig 
gyönyörködhetünk a virágos kertben, egészen a fagyokig. 
A keresztgödörnél a kis Cseppkénket átöltöztettük őszi 
ruhába és egy ifjú kis arcfestő megkozmetikázta az arcát.  

Ezek a közösségben végzett munkák mindig jó érzéssel 
töltenek el bennünket és az is örvendetes, hogy egyre 
több fiatal jön közénk. Úgy érezzük, hogy a lakosság is 
értékeli a munkánkat. Mindenkit várunk a későbbiekben 
is a meghirdetett virágosításainkra!   Személy szerint én 
igyekszem erősíteni a közösségünkben az összetartozást 
és tudatosítani minden lakosban, hogy a helyi társadalmi 
szerepvállalásra, bármi legyen is az, mindenki képes.

  “A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a vi-
rágban és a kőben.”

A VIRÁGOS TÚRKEVÉÉRT

ZAGYVÁNÉ VASS MARGIT
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„Nem az a fontos, hogy meddig élünk,

Hogy meddig lobog vérünk,

Hogy csókot meddig kérünk és adunk,

Hanem az, hogy volt egy napunk,

Amiért érdemes volt élni.” Ady Endre

Már több mint két éve, hogy az égiek között él a Be-
rettyó parti fák festője, aki hat héttel 86. születésnapja 
előtt halt meg. Dr. Szabó Zoltán – Füleki Gábor teme-
tésén elhangzott - méltatásából emeltem ki pár fontos 
gondolatot, hogy méltón emlékezzünk városunk mű-
vészeti életének egyik kiemelkedő alakjáról.

Hogy ki is volt Füleki Gábor, a csendes halk szavú 
művésztanár, akit sok évvel nyugalomba vonulása után 
is tisztelt a város közössége?

Egy sokoldalú egyéniség, aki rajongásig szerette 
szülővárosát, az itt élő embereket, a Túrkevét ölelő 
természeti környezetet. Pedagógus, aki a rajz és a 
festészet iránt érzett fogékonyságot, melyet minden 
bizonnyal édesanyjától örökölt, aki a tanyai otthon 
hosszú téli estéit rajzolással töltötte. Kisgyermekkori 
élete sok-sok gazdag élménnyel telt, a természet kö-
zelsége érdeklődését már ekkor felkeltette. Az e kor-
ban szerzett élmények mély benyomást tettek rá, oly 
annyira, hogy felnőtt életének festményeiben ezeket 
álmodta a vászonra.

Tanítványai közül így vélekedtek róla: 
„Megtanított máshogy szemlélni a világot. Meste-

remnek tekintem”. 
„Nem akarok hivalkodni azzal a rengeteg dologgal, 

amit Gabi bácsinak köszönhetek, mert Ő sem szereti, 
ha valaki dicsekszik, de annyi biztos, hogy pár év alatt 
megtanultam tőle jó pár dolgot, aminek több köze van 
a türelemhez, mint ahhoz, hogy milyen egyenest hú-
zok, vagy kockát rajzolok”. 

„Célom ma jobbat festeni, mint tegnap, és holnap 
jobbat, mint ma.” Ez volt a jelmondata. 

A 70-es évek igen aktív alkotói évek voltak számá-
ra, sokat rajzolt, festett, járta a Berettyó füzeseit, a parti 
nádasokat, ekkor lettek szinte „személyes ismerősei” az 
öreg fűzfák, a felröppenő vadkacsák és a vízben gázoló 
gémek, kócsagok, az ecsegi szélben hajladozó pipacs-
mezők és a sárgálló napraforgótáblák. Számára ezek 
voltak a legszebb dolgok, ezek jelentek meg a képein, 
mint ahogy a kiállítás látogatók olyan sokszor és sok 
formában láthatták. 

„Fáradtságom adom az esti árnynak,

Színeimet vissza a szivárványnak.

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,

Mosolygásom az őszi verőfénynek.

Sok sötét titkom rábízom a szélre,

Semmit se várva és semmit se kérve.

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:

Kétségeim az örvényekbe szórom.

A holtom után ne keressetek,

Leszek sehol- és mindenütt leszek.” 

I n  m e m o r i a m …
Füleki Gábor

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Számtalan program színesítette 
az elmúlt hónapban a Túrkevei Pe-
tőfi Sándor Iskola diákjainak életét. 
Kirándulások, versenyek, vetélkedők 
adtak lehetőséget kikapcsolódásra, 
megmérettetésre egyaránt, annak 
dacára, hogy sajnos újabb osztályok 
kerültek átmeneti időre karantén-
ba. Mindez figyelmeztet bennünket 
arra, hogy a felelős szülői magatartás 
rendkívül fontossá vált a tovább fer-
tőződés megakadályozásában. Lás-
suk, milyen események tarkították a 
diákéletet!

Iskolánkban hosszú évek óta mű-
ködik a Palánta tehetséggondozó 
egyesület, hiszen nemcsak a felzár-
kóztatást tűzte zászlajára intézmé-
nyünk, hanem a tehetséges tanulók 
felkarolását is.

Október 1-én 44 petőfis diák iz-
gatottan várta, hogy elutazhassanak 
egy Gyöngyös környéki, egész napos 
kirándulásra. Az első állomás a Mát-
ra Múzeum volt, ahol két, felkészült 
múzeumpedagógus mutatta be a 
Mátra természeti szépségeit. Később 
a mátrafüredi kisvasút mozdonya in-
dult félórás útjára. Mátrafüreden az 
Adrenalin Park volt az úti cél, ahol 
a gyerekek kipróbálhatták a nyári 
bobpályát és a libegőn is utazhattak 
a sástói kilátóig. Tavasszal az alsós 
Palánta tagokra vár, remélhetőleg, 
hasonlóan örömteli kirándulás. 

Szeptember végén került meg-
rendezésre az iskola hagyományossá 
vált sportnapja. A felső tagozatosok-
nak az iskola, míg az alsósoknak a 

Városi Sportpálya adott otthont erre 
a néhány órás mozgásra.

Magyarországon 1500 iskola vett 
részt a Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) által életre hívott, ma már 
Európai Diáksport Napja (ESSD) 
néven futó programban, melynek 
során az MDSZ mozgásra hívta a 
hazai általános és középiskolákat. Az 
MDSZ-nek az a legfőbb célja, hogy 
ezen a napon “színes, sokféle aktivi-
tásban” vehessenek részt a diákok. 

A petőfis kisdiákok először a 
TVSE kick-boksz szakosztályának 
tagjaival végeztek bemelegítést Bíró 
László irányításával. Majd Gyarma-
tiné Laskai Anikó TVSE lovasedző 
vezetésével Simon Judit petőfis diák 
tartott bemutatót a futószáras lovag-
lásban, majd következtek az igazi já-
tékok és mozgások. 2021 méter futás, 
majd mini exatlon pályán tehették 
próbára a gyorsaságot, ügyességet. 
A műfüves pályán Lázár Miklós és 
Kormos János TVSE edzők a labdá-
val végzett feladatokat ismertették a 
gyerekekkel. A mozgás rendkívül él-

ménydús volt az apróságoknak.
No, persze nemcsak szórakozás-

ból áll az élet, több verseny is volt az 
elmúlt időszakban.

Szeptember 30-a a Népmese 
napja. Ez alkalomból az idei évben 
is meghirdette a Mezőtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár a terü-
leti mesemondó versenyt. Iskolánk 
alsó tagozatosai 12 fővel indultak 
a megmérettetésre a gyönyörűen 
megtanult népmeséikkel. A max. 4 

perces produkciók mindegyike gon-
dos szorgos felkészítést igényelt, nem 
beszélve az előadás mikéntjéről, ami 
egy-egy esetben igazi színpadra ter-
mett palántát mutatott be. A helye-
zést elért versenyzőink meghívást 
kaptak az október 7-ei Mesegálára, 
ahol ismételten bemutathatták me-
séjüket! Ez úton is gratulálunk tanu-
lóinknak és felkészítőiknek. 

Kiemelkedően szerepelt Ve-
res Alma Zselyke, Faragó Abigél, 
Herczegh Ákos, Pápai Hanna, Deb-
reczeni Andrea, Bíró Tamás, Lakatos 
Dávid, Tóth Georgina, Kapás János, 
Rácz Jázmin, Ratkai Luca és katona 
Anna.

Iskolánk több osztálya Buda-
pestre kirándult, ahol megnézték 
a Hősök terét és a Városligetet. A 
Fátyol programnak köszönhetően 
tanulóink az Egy a természettel 
Vadászati és Természeti Világki-
állításon töltötték a délutánt. Több 
pavilonban is körülnéztek és a ki-
állítók közt találkoztak Túrkeve 
nevével is. 

Felső tagozatos diákjaink lerót-
ták kegyeletüket az aradi vértanúk 
emléke előtt a ’48-as Emlékpark-
ban megtartott városi ünnepségen 
október 6-án. Az immár hagyo-
mányosnak mondható – a Finta 
Múzeum által szervezett – hon-
ismereti vetélkedőn mérték össze 
tudásukat a nagyobbak, remélhe-
tőleg sok új ismeretre is szert téve. 

HÍREK A PETŐFIBŐL
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Az elmúlt hónapok mindnyájunkat rádöbbentették 
arra, hogy nem csupán gyakran ismételgetett közhely az, 
hogy az „ember társas lény”. A digitális oktatás során, sok-
szor eszébe jutott tanároknak, diákoknak, hogy jó lenne 
személyesen találkozni, beszélgetni, jókat nevetni együtt. 
Talán ezért is voltak olyan népszerűek a Ványaibana szep-
temberben és októberben megrendezett programjaink. 

Hosszú (otthon töltött) hónapok után újra átélhettük a 
közösséghez tartozás örömét. Újra megrendezhettük a 
sportnapot és a gólyaavatót, amely során a 9. osztályos 
„gólyákat” felavattuk, végzőseinknek örök emléket adtunk 
a szalagavató ünnepséggel, amelyen tavaly végzett tanulók 
is részt vehettek, valamint az érdeklődők Budapestre utaz-
hattak, hogy megtekintsék a Vadászati Világkiállítást. 

SZÍNES ŐSZI PROGRAMOK 
A VÁNYAIBAN

Sportnap és Gólyaavató
NAGY IBOLYA, VINCZE MIHÁLY

Iskolánk az idén a Magyar Diáksport Szövetség által 
meghirdetett Európai Diáksport Napja program kere-
tein belül rendezte meg sportnapját. Jó érzéssel töltöt-
te el diákjainkat és bennünket, pedagógusokat is az a 
tudat, hogy Magyarországon 1500 általános és közép-
iskola egy napon mozdul meg, tesz az egészségéért a 
mozgás által.

Sportnapunkat általában a városi sportpályán ren-
dezzük, ebben az évben viszont a feladatok sokszínű-
sége miatt, iskolánk környezete ígérkezett a legalkal-
masabbnak. Már-már hagyomány, hogy programunkat 
futással kezdjük, majd általános gimnasztika készítette 
fel diákjainkat a megmérettetésre. Osztályonként ver-
senyt hirdettünk, így tanulóink különböző állomá-
sokon végezhették el a feladatokat, játékokat. Beme-
legítést követően hangos szurkolás közepette került 
lebonyolításra a közkedvelt kötélhúzás és a sorverseny.

Sportos kollégáink is szívesen csatlakoztak a sport-
nap programjaihoz, így ebben az évben lehetőségként 
kínáltuk fel a pedagógusok számára azt, hogy ha részt 
vesznek egy-egy állomáson, csapatjátékban, akkor 
plusz pontot szerezhetnek a diákok számára. Emel-
lett különböző sportágakban és játékokban kínáltunk 
versengést a gyerekeknek: lehetett sakkozni vagy akár 
asztalitenisz, léghoki, csocsó bajnokságon részt venni. 
Nagy sikere volt a sportkvíznek, a lufitaposásnak, és 
természetesen a labdarúgó mérkőzések sem marad-
hattak el. A győztes focicsapat iskolánk tanári labda-
rúgó „válogatottjával” mérhette össze a tudását, mond-
hatom, a nap fénypontja volt a diákok számára is. A 
nap végén az összesítést követően, a 11.B/D osztály 
bizonyult a legjobbnak és nyerte el a pizzázási lehető-
séget. Nagy volt a „harc”, a versengés, az öröm, a diákok 
szerint pedig minden nap lehetne sportnap!

„Egy a Természettel”
CSAPLÁR BÉLA

1971 után immár második alka-
lommal rendezhette meg hazánk a 
Vadászati Világkiállítást. A rendez-
vény központi helyszíne a Hungexpo 
területe volt. Október 7-én a Ványai-
ból 42 diák és 8 felnőtt - a Fátyol Is-
kolaprogram kereteiben belül- ingye-
nesen tekinthette meg a színvonalas 
kiállítást. A tanulók egyetlen sétával 

bejárhatták a nagyvilágot, vadászati 
bemutatókat láthattak, virtuális játé-
kokat próbálhattak ki. A Természeti 
és Vadászati Világkiállítás mellett az 
éppen akkor zajló OMÉK-ra is be-
tekintést nyerhettek, a különböző 
ételek, italok kóstolása színesítette az 
amúgy is tartalmas és maradandó él-
ményeket nyújtó napot.
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A várva várt Szalagavató
NÁDUDVARINÉ KUN MARIANNA

A szalagavató bál a végzős diákjaink tiszteletére ren-
dezett kiemelkedő iskolai rendezvény. Tisztelgünk vég-
zős tanulóink, valamint az őket tanító nevelők elmúlt 
négy éves munkája előtt, és szüleikkel, hozzátartozóikkal 
együtt ünnepélyesen köszöntjük őket. 

Ez így történt idén is, 2021. október 9-én. Bár 12. (és 
13.) osztályos tanulóinknak alig egy hónapjuk volt a sza-
lagavatói tánc elsajátítására, nagyon szépen megtanulták 
az angol keringő lépéseit. Ezúton is köszönjük Kézsmárki 

János táncpedagógus munkáját. 
Végzős diákjainknak az iskola vezetősége tűzte föl az 

iskola címerével és a középiskolai tanulmányuk kezde-
tét és végét jelölő évszámmal díszített szalagot. Mivel az 
elmúlt tanévben (a vírushelyzet miatt) elmaradt a szala-
gavató, iskolánk tavaly végzett tanulói is megkaphatták a 
szalagot, táncolhatták az angol keringőt, így ők is részesei 
lehettek a szalagavató felejthetetlen élményének.

Fotó: Gyarmatiné Forgács Éva

A Kálmán király utcában épülő református óvoda 
építéséről már korábban beszámoltunk kedves ol-
vasóinknak. Ezalkalommal egy remek hírrel örven-
deztetjük meg önöket: finish-be ért a minden igényt 
kielégítő, a gyerekek életkori sajátságait figyelembe 
vevő és a bibliai utalásokat is magán hordozó óvo-

da-építkezés. A mű elkészült, az eszközbeszerzések 
zajlanak, hogy kitárja kapuit a gyerekek előtt.

Az óvoda átadása 2021. november 21-én, a ne-
gyed tízkor kezdődő ünnepi istentiszteleten törté-
nik, ahol dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Egyházkerü-
let püspöke hirdet igét.

ELKÉSZÜLT A REFORMÁTUS ÓVODA
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Az Európai Madármegfigyelé-
si Napok és az Állatok Világnapja 
alkalmából meghirdetett rajzpá-
lyázatra, mind az óvodások, mind 
az iskolások részéről minden kor-
csoportból érkeztek pályamunkák, 
ezért a zsűri úgy döntött, hogy az 
óvodások és az iskolások közül is 
négy-négy gyermek rajzát díjazza.

Eredmények: 
Iskolások:
Madaras Áron Dániel Petőfi Sán-

dor Általános Iskola 3. b, Veres Alma 
Zselyke Petőfi Sándor Általános Is-
kola 1. b, Tóth Anna Erika Petőfi 
Sándor Általános Iskola 4. a, Balog 
Tamás Hunor Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola 2. a.

Óvodások:
Takács Csenge Vass utcai Óvoda 

Zümmögő csoport, Nagy Viktória 
Kaszap Nagy István Református Ál-
talános Iskola és Óvoda Alma cso-
port, Kádár Patrik Kaszap Nagy Ist-
ván Református Általános Iskola és 
Óvoda Halacskacsoport, Nagy Pál 
Milán Dr. Nánási Lajos úti Óvoda 
Napocska csoport

RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

Az Őszi Könyvtári Napok rendezvényeit úgy válogattuk 
össze, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetsző prog-
ramot az óvodástól a felnőttekig.

A legkisebbeknek a Lóca együttes adott koncertet. A Ze-
nés őszi barangolás a Korda Sándor Színházteremben zajlott 

az óvodák részvételével. Az első osztályosokat Pepe manó és 
Sás Károly előadása várta. Pepe manó produkciójában a báb-
színház és a papírszínház is helyet kapott, élő zenei betétekkel 
fűszerezve, a gyerekeket is megénekeltetve. Sás Károly mesé-
jében Csillaghúr, a kedves kis viráglány útra kelt barátaival, 
hogy megismerkedjen az erdővel, mezővel és annak lakóival. 
Mindkettő zenés, interaktív program volt, a meséket dalok szí-
nesítették. A nagyobbaknak Kovács Gábor muzsikus mesélte 
el Kacor király történetét. A közismert népmesét magyar nép-
dalokkal, népi hangszerek megszólaltatásával fűszerezte.

A kamasz korosztály rendhagyó irodalomórán vett 
részt, melyben a népi triász, Arany János, Petőfi Sándor és 
Tompa Mihály költeményeivel foglalkoztak.

A felnőtteket Nagy Enikő és Jantyik Csaba színmű-
vészek estje várta, melynek címe: Csehov szemüvegén 
keresztül. A párkapcsolatokat, házasságokat érintő, 
ma is aktuális kérdésekről szóló részleteket láthattunk 
Csehov darabjaiból.

Reméljük a résztvevők tartalmasan szórakoztak és jö-
vőre is ellátogatnak rendezvényünkre!

Őszi Könyvtári Napok 
a Városi Könyvtárban

KOKOVAY ZSUZSA - KÖNYVTÁROS
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2021-ben 140 éve annak, hogy Finta Sándor Túrkeve 
egyik legjelentősebb művészegyénisége meglátta a nap-
világot. Ennek alkalmából cikksorozatban elevenítjük fel 
életpályájának történetét.

1940-ben jelent meg a „Testvéreim és én” című kötete 
melyet a New York-i közoktatási tanács kötelező olvas-
mányként fogadott el. A regényt hetven év után a Finta 
Múzeum 2020-ban jelentette meg magyarul. Számos hu-
moros és fordulatos fejezetet tartalmaz melyekből egyet 
folytatásokban mutatunk be kedvcsinálóként a teljes re-
gényhez:

A HALOTTSIRATÓK
A fivéreimnek és nekem jó énekhangunk volt, és 

Weislovits úr, a temetkezési vállalkozó gyakran hívott 
minket temetésekre énekelni. Ez némi tiszteletet ébresz-
tett irántunk, de számunkra sokkal fontosabb volt az, 
hogy jól kerestünk vele a nyári szünidő alatt.

Vannak, akik a fizikai erejükkel vagy a ragyogó el-
méjükkel keresik a kenyerüket, de Weislovits úr máshoz 
értett kiválóan: egy szempillantás alatt valódi könnyeket 
tudott produkálni. Állt a temetkezési vállalkozás ajtajá-
ban és arra várt, hogy valaki gyászruhában arra vetődjön, 
hogy aztán elhaló hangon és könnyes szemekkel üdvö-
zölje az illetőt. Igen éles szeműnek kellett lenni ahhoz, 
hogy az illető észrevegye, valójában nem az együttérzés 

szól Weislovits úrból, hanem az üzleti érdek. Szinte min-
den alkalommal ugyanúgy köszöntötte az illetőt:

– Meghalt? …Ó, jó ember volt, és kiváló apa. Igazán jár 
neki egy szép, pompás temetés.

Ha esetleg Weislovits úr melléfogott, hogy nem a férj 
hunyt el, hanem a feleség, ez sem zökkentette ki a szerepé-
ből, egyből így folytatta: – Ó, jó anya volt, igazán megérde-
mel egy szép temetést! Ekkor mindig elővette nagy zseb-
kendőjét, hogy arcáról a könnyeket letörölje, de a könnyei 
addig folyamatosan ömlöttek, míg a gyászolóval üzletet 
nem kötött.

A vállalkozás tehát igen sikeres volt. Weislovits úr 
úgy meggazdagodott, hogy amikor a városi tanács ár-
verésre bocsájtott egy régi színházépületet a város hoz-
zánk közeli végében, Weislovits úr jó áron megvette, és a 
cégét oda költöztette át. Először az egész város nevetett 
rajta, de őt ez nem zavarta, és a vállalkozása napról nap-
ra egyre nagyobb és szerteágazóbb lett.

A temetkezési szalonban, a régi karzaton voltak elhe-
lyezve a legújabb stílusban készült koporsók. Weislovits úr 
már túl öreg és elfoglalt volt ahhoz, hogy naponta felmás-
szon a karzatra, és leporolja a sok koporsót, ezért a halott 
siratás mellett ezzel is minket bízott meg.

Eleinte furcsán éreztük magunkat a sok koporsó között, 
csak suttogva mertünk beszélni. Később hozzászoktunk a 
látványhoz, és megszerettük ezt a munkát, különösen azért, 
mert Weislovits úr igazán nagylelkű volt, ha a borravalóról, 
vagy ahogy ő nevezte, a „zulaugról” volt szól. Szeptember-
ben elkezdődött az iskola, de a testvéreimmel tanítás után 
minden nap benéztünk a régi színházba. Kitakarítottuk a 
szalont, és segítettünk mindenben, amit az idős úr kért.

Egyszer, amikor Weislovits úr éppen egy jómódú el-
hunyt rokonaival társalgott, láttuk, hogy nem megy sokra a 
könnyeivel. A látogatók ki tudtak volna fizetni egy pompá-
zatos temetést is, de fösvények voltak, és Weislovits úr min-
den javaslatára nemet mondtak. Úgy éreztük, segítenünk 
kell a munkaadónknak, ezért mindannyian nekiálltunk az 
elhunytat siratni. A látogatók meglepődve kérdezték:
– Hát ti meg miért sírtok?
Négyünk nevében válaszoltam: –Nem nézhetjük tétlenül, 
hogy Weislovits úr ilyen sok könnyet hullajt, és mégsem 
köt üzletet.

Weislovits úr egy pillanatra megfeledkezett a sírásról, és 
ahogy odafordult hozzánk, láttuk, hogy a szemei szikráz-
nak a dühtől. Az ügyfeleknek azonban a lehető legédesebb 
hangján válaszolt: – Látják, még ezeket az ártatlan gyerme-
keket is mélyen megérintette ez a sajnálatos esemény.

De miután az ügyfelek távoztak, Weislovits úr nagyon 
megszidott engem és a fivéreimet is. Talán ki is rúgott vol-
na bennünket, ha meg nem ígérjük neki, hogy soha többé 
nem őgyelgünk a vevői körül.

Ezután mindig tudtuk, hogy ügyfél érkezett, mert 
Weislovits úr olyankor erélyes mozdulatokkal kite-
relt bennünket. Ha nem tűntünk el azonnal, aznap 
nem volt zulaug.

140 éve született Finta Sándor
– A Testvéreim és én III. –

KAPÁS JÁNOS ZSOLT - MÚZEUMIGAZGATÓ
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A 70 éves túrkevei múzeum so-
rozatának idei darabja a hét évtized 
mellett azt is jelzi, hogy az intéz-
mény megbízhatóan és egyenlete-
sen tartja számon és tartja a köz-
tudatban teljesítményét. A kötet 
13 tanulmánya közül négy szól 
szigorú értelemben a múzeumról. 
Az intézmény vezetője, Kapás János 
múzeumigazgató nyitó tanulmánya 
annak 70 éves történetéről, bele-
illesztve abba a múzeum jelenlegi 
munkatársait és a digitalizálással 
országos élvonalban járó bővített 
profilt. 

Árvai Imre, a második tanulmány 
szerzője táblázatba foglalta az utób-
bi tíz év 48 kiállítását. A néprajzi, 
régészeti, történeti megoszlás mellé 
arányosan illeszkednek a művészeti 
témájúak és a kevi jellegzetesség: a 
technika-és informatikatörténti ki-
állítások. Kapás János második ta-
nulmánya követi ezt az áttekintést, 
amelyben a múzeum profiljának 
talán legeredményesebb részét, a 
látogatók, érdeklődők számára alig 
látható, nagyon aprólékos munkát, 
a digitalizálást mutatja be. A nagy 
kihívás nehézségeit a múzeum 
munkatársai együtt, saját erőből és 
sikerrel oldották meg. Eredménye a 
10 év alatt kb. 32 000 fotó, 38 000 
oldal digitalizálása – az anyaköny-
vek és mikrofilmek mellett. 1500 
műtárgyat 8300 fotóval digitali-
záltak, és országosan egyedülálló 
módon 566 3D-s műtárgyuk is van. 

Ehhez az irányhoz csatlakozik – bár 
sorrendben egy megelőzi ezt – Ké-
pes Gábor tanulmánya, aki az ilyen 
tematikájú kiállítások tekintetében 
a Finta Múzeum állandó partnere. 
Írásában sorra veszi ezeket a Túrke-
vén is bemutatott, sőt nemegyszer 
ide rendezett kiállításokat, amelyek 
jelzik, milyen jó közege ennek a 
múzeum. 

A múzeumalapítás motorjai 
közé tartozott a 140 éve született 
Finta Sándor. Ez az évforduló a 
sorrendben negyedik tanulmány 
témája, szerzője pedig Kapás János. 
Nem a túrkevei, hanem a szolnoki 
múzeumhoz kapcsolódik saját ta-
nulmányom, ám témája túrkevei: 
egy, az 1970-es években itt felszá-
molt tanya teljes gazdasági, ház-
tartási tárgykészletének múzeumi 
utóéletével foglalkozik. Nagy Mol-
nár Miklós tanulmánya a Nagykun-
ság két Amerikát megjárt szülöttét 
mutatja be írásában. Kováts Mihály 
huszárezredes hazai, európai kato-
náskodását követően kiképzőtiszt 
lett az amerikai függetlenségi há-
borúban. Amerikai működésének, 
ugyanakkor magyarságának is állí-
tott emléket 1932-ben Finta Sándor, 
aki pedig akkor élt és alkotott Ame-
rikában. Finta Sándortól a követke-
ző Amerikában is alkotó túrkeveit 
csak száz év vagy annyi se választja 
el. Csáki Csaba tudományos pályája 
és élete a témája dr. Jámbor Attila 
tanulmányának. és a monetáris ta-
nács is része – a tudomány világá-
nak akadémiai formái mellett. A 
Túrkevét belülről – ám nem kevés-
bé hitelesen – látók tanulmányai 
következnek a kötetben. Takács 
Mihályné és Fehérváriné Zalezsák 
Ilona a Kevi Kör történetét formál-
ta tanulmánnyá. Saját nézőpontjuk 
egészen átélhetővé teszi ezt a helyi 
akadémiát, megfogalmazzák azokat 
a tényezőket, amelyek miatt ez a kör 
megszületett, működött, majd meg-

szűnt. Meggyőződésem, hogy hatá-
sa, ha közvetve is, de a mai Túrkeve 
levegőjében, a múzeum teljesítmé-
nyében és persze megítélésében is 
ott van. Talpalló Piroska Szabolcs 
Árpád kézirata alapján a túrkevei 
zsidóságról írt tanulmányt, elhur-
colásukig. Nagyon szép példákat 
sorol a valóságos közösségi életre, 
egymás iskoláiba járástól a vegyes 
házasságig. A 189 elhurcolt közül 
100 névvel sajnos a mártírok emlék-
művén találkozunk. Sallai Károlyné 
írása a borzalmak sorát egészíti ki, 
a második világháború utáni béke 
helyetti erőszakos korszak bemu-
tatásával. A szerző összegzi, hogy 
Túrkevén a 20. század valamennyi 
„vívmánya” összeszedte áldozata-
it. Az elhurcolt zsidók, a málenkij 
robot áldozatai mellet nem keve-
sen voltak a szocialista berendez-
kedés számkivetettjei sem. A kötet 
két utolsó tanulmánya első látás-
ra könnyedebb témájú. Kosznáné 
Bodnár Anikó a liget történetét for-
málta tanulmánnyá. Az eredetileg 
vizenyős terület évtizedek alatt vált 
a túrkeveiek szórakozóhelyévé: itt 
volt a mozi is, de a gondozott park a 
pavilonnak is helyet adott, ahonnan 
élő zene szólt. Mindez Túrkeve éle-
tének fontos része volt, egészen az 
1978-as lebontásig. A kötet sorban 
utolsó tanulmányát Farkas Rozika 
írta, témája Túrkeve zenei élete, an-
nak több nagy szelete. Szól a népze-
néről, annak gyűjtéséről, feldolgo-
zásáról, de a nótákról és közösségi 
szerepükről is. Időrendben ismer-
jük meg azokat a személyiségeket, 
akik Túrkeve zenei életét formálták, 
a 19. század végétől szinte napja-
inkig. Az emlékkönyv egy értékes 
sorozat, a város szellemi teljesítmé-
nyének megbízható, állandó minő-
séget jelentő része. Bízom benne, 
hogy olvasói, elsősorban a keviek 
nem csupán fontos kiadványnak, 
hanem sajátjuknak is érzik. 

A 7. TÚRKEVEI 
EMLÉKKÖNYVRŐL

DR. GECSE ANNABELLA – A SZOLNOKI DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE
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A Nimfea Természetvédelmi 
Egyesület meghívására látogattam 
meg az egyesület standját az „Egy a 
természettel” kiállításon. Az a meg-
tiszteltetés érte a túrkevei székhelyű 
egyesületet, hogy meghívást kapott, 
hogy kiállítóként térségünk élővilá-
gát egy önálló standon bemutathassa. 
Ecsegpuszta, a Hortobágy-Berettyó 
folyó élővilágának bemutatása egy 
remek lehetőség térségünk ökotu-
risztikai kínálatának népszerűsítésé-
re, azon túl, hogy tájunk természeti 
értékeinek lehetősége nyílik jelen 
lenni a világkiállításon, ami minden-
képpen megtisztelő. Természetvédel-
mi egyesületek közül mindössze há-
rom kapott meghívást a szervezőktől 
a kiállításon való részvételre, s ezek 
közül az egyik a túrkevei Nimfea Ter-
mészetvédelmi Egyesület. 

A standnál tetszetős stílusú fotó-
kiállítás mutatja be térségünk legjel-
lemzőbb tájait, élőhelyeit, jellemző 
fajait, és meglehetősen nagy moni-
toron folyamatosan mennek a tér-
ségünk bemutatását szolgáló kisfil-
mek. Sajnos az egyesület állandó 
személyzetet nem tudott biztosítani 
a standhoz, de időszakosan a jelenlét 
megteremti a lehetőségét annak is, 
hogy egy-egy ismertetőt, szórólapot 
osszanak a látogatóknak. Ahogy a 
millenniumi kiállításon Finta Mik-
lós képviselte városunkat Herman 

Ottó jóvoltából, éppúgy most a szer-
vezők felkérésére a Nimfea Egye-
sület képviselte településünket egy 
másik világkiállításon. 

Természetesen, ha már ott jártam, 
megnéztem a kiállítás többi részét is, 
amiről a médiában nagyon sok kriti-
ka hangzik el. Magam részéről állást 
foglalni abban nem kívánok nyilvá-
nosan, hogy a megvalósítás költség-
vetése mennyire volt reális és haté-
kony, azonban abban biztos vagyok, 
hogy egy igazán tetszetős, érdekes, 
szép kiállítás volt megtekinthető ok-
tóber 14-ig a fővárosban. Nemcsak 
a magyar vadászat történelmével is-
merkedhettünk meg olyan installá-
cióban és dekorációkon, mint ahogy 
eddig sehol nem láthattuk, de egye-
dülálló volt az a trófeakiállítás is, ami 
az ország minden részéből hazánk 

vadgazdálkodásának legszebb ele-
meit mutatta be. Egy kicsit csalódott 
voltam, hogy Túrkevéről csak két ér-
mes trófea került kiállításra, hiszen 
jól tudom, hogy vidékünk ennél 
sokkal értékesebb vadállománnyal 
rendelkezik. Másik érdekesség, hogy 
Túrkevéről pont két olyan trófeát ta-
láltam, amelyek elhullásból kerültek 
elő, vélhetően milliós kárt okozva 
ezzel a vadgazdálkodónak.

Megállapítottam, hogy a régi, po-
rosodó, üvegszemű preparátumok 
ideje is lejárt, őszinte csodálattal 
néztem a világ minden részéről ér-
kezett preparátumokat, amelyek 
értéke nem pusztán az, hogy egzo-
tikus fajokat mutattak be, hanem az 
is, hogy olyan minőségű preparátor 
művészeti tevékenységet jeleznek, 
amelyek alapján minden pillanatban 
azt vártam, hogy mikor repülnek el 
a botról, amire a preparátor helyezte 
őket.

Meglátogattam a nemzetkö-
zi kiállítási részt is, rendkívül ér-
dekesnek tartottam Európa és a 
nagyvilág vadászterületeinek be-
mutatkozását. Biológiai okokból a 
71-es világkiállításon nem vehet-
tem részt, s miután szemlátomást 
50 év kell az ilyennek a megszer-
vezéséhez, nagy esély van rá, hogy 
még egy ilyet nem láthatunk. Nagy 
élményt jelentett számomra!

EGY A TERMÉSZETTEL

SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER
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Legutóbbi számunkban számos 
versét közöltük, ami sokak érdek-
lődését felkeltette, s kértek, hogy 
mutassam be kisvárosunk poétáját. 
Nos, a beszélgetéstől ugyan elzár-
kózott, de meglepetésként az aláb-
bi írást küldte, amit ez alkalommal 
szeretnék az Olvasók figyelmébe 
ajánlani! Bízom benne, hogy minél 
több őszinte hangvételű verse kerül 
lapunk hasábjaira, amihez jó egész-
séget, sok sikert kívánok! (főszerk.)

„1950-ben Túrkevén láttam meg 
a napvilágot Tajti Etelka és Hajós 
Sándor gyermekeként. Hajós őseim 
földművesek gazdálkodók, hentes és 
mészárosok voltak, a nagyapám, Ha-
jós Sándor gazdálkodó kupec. A jó 
apám fiatalon édesanyját elveszítette, 
majd katonaként a második világhá-
borúban fogságba esett.

3 év fogság után hazatért, de jófor-
mán nincstelenné vált. Feleségül vet-
te Tajti Etelkát, és családot alapított. 
1956-ban egy titkon hallgatott rádió 
miatt nehéz helyzetbe került a csa-
lád. A pufajkások leütötték szegény 
Tücsök kutyánkat a kerítés mellett, 
berontottak a házba. Még csak 7 éves 
voltam. Emlékszem, ahogy nagy-
apámat a sarokba szorították és fél-
holtra verték.  Az apámat, anyámat 
elvitték Szolnokra, egy hét múlva 
tértek haza. Ha az első szomszédok 
nem adnak tejet és kenyeret, a saját 

házunkban ért volna minket gyerek-
ként az éhhalál. Ezután nehéz sors 
várt ránk. Az apám Túrkevén meg 
volt bélyegezve, így Mezőtúrra ment 
dolgozni a Tűzoltóságra, ahol 20 évet 
dolgozott rádiósként. Túrkevén mi, 
Hajósok „senkik” voltunk. Rám is 
nehéz sors várt gyermekként, hiszen 
sokszor, sok ember szájából hangzott 
el a mondat „Te egy senki fia vagy”, 
ezzel kellet élni a rendszerváltásig.

Az általános iskola elvégzése után 
a túrkevei gépállomáson voltam ipa-
ritanuló, majd 1968-ban autószerelő 
szakmát szereztem, valamint hiva-
tásos jogosítványt. Katonaság után 
1974-ben feleségül vettem a nagyi-
váni születésű Bodnár Zsuzsannát, 
(Hajósné Zsuzsika) kettő gyerme-
künk született, Sándor és Zsuzsanna. 
1975-ben elvégeztem az autószerelői 
mestervizsgát Debrecenben. Nagyok 
voltak az álmaim, hogy „maszek le-
szek”, de a rendszerváltás előtt ez 
bizony nem ment.  Az Autójavító 
(AFIT) 1992-ben felszámolás alá ke-
rült, a túrkevei szervízbe kerültem, 
majd a túrkevei fürdőben dolgoz-
tam, mint gépész-karbantartó, ahon-
nan 2006-ban mentem nyugdíjba. 

A nyugdíjas éveim elején szeret-
tem volna megtudni, kik is valójában 
az őseim, felmenőim, így családfa-
kutatásba kezdtem Túrkevén és a 
Jászságban. A Tajti és Hajós család-
fán kívül többek között számos, 
mint a Ducza, és Kovács, Katona, 
Vajda, Debreceni, Ábrahám, Nyitrai, 
Kánya ágat is felkutattam.  A felesé-
gem nagyiváni ágait is felkutattam: 
Bodnár, Czinege. Az immár másfél 
évtizedes családfakutatás közben 
feltörő gondolatok „hozadéka lett” a 
versírás.

Mivel én műszaki beállítottságú 
vagyok, és nem született irodalmár, 
így nem jöttek könnyen az első ver-
sek. Az évek folyamán a családfaku-
tatás mellett mélyen a magyar törté-
nelembe ástam magam, így az, és a 

mai magyar jelen erősen befolyásolja 
verseimet. Úgy gondolom, a magyar-
ság jövője abban rejlik, hogy érezzük 
át, mi is magyarnak lenni. Tudjuk, 
honnan jöttünk, mennyit szenvedett 
a nép és vetítsük előre, hogy hová 
tart!

Az Országos Széchényi Könyvtár 
több magyar érzelmű szabadver-
selésű költeményemet elhelyezte, 
valamint a Magyarok Világszövet-
sége, a Jászok Egyesülete is közölte 
nyomtatott, illetve online formában. 
A facebook jóvoltából a verseimet, 
már ismerik Európában, Kanadában, 
Amerikában, Erdélyben is.

Egyik kedvenc versemre, aminek 
a címe „Túrkeve a városom”, már 
több külföldi magyartól gratuláci-
ót is kaptam! Ez számomra azért is 
olyan fontos, hiszen már tudom: ver-
seimen kívül megismerték a várost 
is, ami számomra olyan fontos: Túr-
kevét.  A szülővárosom, amihez az 
évek alatt egyre jobban kötődtem, és 
ahol most is, 71 évesen élek én.”

A városom Túrkeve

A Túr folyó partján, a puszták mezején, 
a Nagykunság szívében van egy város rég.

Őskortól már lakott, benépesült e táj,
Túrkeve a neve, régóta már!

A kunok városában, ott születtem én,
ott nevelt fel a jó anyám, hej, de nagyon rég!
Nádfedeles kisházikó emlékszem még rád,

benned dédelgetett a drága jó anyám.
Áldott ez a város, én nem feledem,

itt kezdődött el az én életem!
Túrkevén születtem, ezt le nem tagadom,

sokat jelentesz nekem, szülővárosom!
Nem hagylak el soha, bármit hoz a sors,

engem a honvágy mindig visszahoz.
Ideköt sok minden, a gyermekkor, a múlt,

Te vagy az otthonom, a szívem hozzád húz!
Szülőföldem, otthonom, a városom,

kiáltom az égbe: Itt születtem, ide tartozom!
Ha gyötör már az élet és bánt engem a sors,

akkor is a szívem mindig hazahoz.

TAJTI-HAJÓS SÁNDOR
Túrkeve város szülötte
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Az október 23-ai nemzeti ünne-
pünk program-palettáját színesítet-
te a Kevi ROCKtóber rendezvény, 
mely a művelődési házban került 
első alkalommal megrendezésre.

Két túrkevei gyökerekkel ren-
delkező rocker kereste fel a polgár-
mestert korábban, hogy az ünnep 
mellett hogyan lehetne egy kis költ-
ségvetésű, ám annál nagyobb moz-
gósító erővel bíró koncerttel színesí-
teni a nap programjait. Szíjártó Zsolt 
és Pallagi László ötlete nyitott kapu-

kat döngetett a város első emberé-
nél, így meg is kezdték a szervezést. 
A város rockerei minden bizonnyal 
remekül érezték magukat a bulin, 
amiből talán hagyomány lesz!

Köszönet a két fiatal zenésznek 
az ötletért és a megvalósításban való 
aktív közreműködésért.

A hagyományteremtő program 
a művészet több szálán is belengte 
az ünnepet, hiszen nem csak a zene, 
hanem a képzőművészet is jelen volt. 
A koncerteket megelőzően unikum-

ként egy fantasztikus kiállítás meg-
nyitó részesei lehettünk, hiszen a 
túrkeveiek által jól ismert Havancsák 
Gyula grafikusművész, illusztrátor 
kiállítása volt megtekinthető a Ma-
darász Károly Művelődési Házban. 
Havancsák Gyula, művésznevén 
Hjules, ismerősen csenghet a metál-
füleknek, de nemcsak zenészként, 
hanem grafikusként is magas szinten 
űzi mesterségét. Jól felismerhető stí-
lusa, lemezborítókon és könyvborí-
tókon, pólómintákon egyaránt meg-
jelenik.  Annihilator, Grave Digger, 
Stratovarius, Destruction és még 
sokáig lehetne sorolni a zenekarok 
nevét, akikkel eddig dolgozott. Metál 
zenei kiadványok rendszeresen köz-
lik a műveit és készített borítót Edgar 
Allan Poe kötethez is. 

A vitathatatlanul a világ élvo-
nalába tartozó illusztrátor-grafi-
kus túrkevei kiállításmegnyitója 
valamennyiünk számára élmény 
volt, mint ahogy a koncerteket 
megelőző humorral fűszerezett 
kötetlen beszélgetés Havancsák 
Gyula, Pallagi László és Szíjártó 
Zsolt részvételével.

ROCKtóber
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Bár kisvárosunk jó indulattal sem nevezhető bor-
vidéknek vagy szőlőtermesztési hagyományokkal 
rendelkező településnek, azért a szürethez kapcso-
lódó mulatság itt sem maradhatott el.

Október 9-én, szombat délután két órakor indult 
a Ligetből a Szüreti felvonulás szám szerint 20 lo-
vassal és csikósokkal, 21 hintóval, echo kocsival, 
pusztakocsival. A felvonulásban résztvevők részben 
túrkeveiek, Kisújszállásról és Tiszaörsről érkeztek. 
A megállókban a Korda Vince Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendékei, a Kistücsök néptánccsoport, a 
Kálmán király utcai óvodások és a Madarász Károly 
Népdalkör tagjai kedveskedtek műsorral.

A Ligetben nem sokkal délután négy után igazi, 

látványban gazdag, csikós bemutatót tekinthettünk 
meg. Este a Szüreti bál telt házas volt, nagyon sok 
vendég érkezett, a kiváló hangulatot a Zagyva Banda 
biztosította. A bál hajnalig tartott mustkészítéssel, 
bálkirálynő és bálkirály választással, szőlőkosár ár-
verezéssel és táncházzal színesítve. A szüreti bál ki-
rálynője Kiss Kamilla, míg királya Tóth Zétény lett.

Természetesen egy igazi kevi mulatságon nem 
maradhatott el a birkapörkölt sem, melyet a gaszt-
ronómia nagy mestere, Fekete József készített el.

Köszönjük szépen minden résztvevőnek, hogy 
e hagyományteremtő rendezvény színvonalát 
emelték megjelenésükkel, s köszönjük a tombola 
felajánlásokat!

SZÜRETI FELVONULÁS
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1. Arzén a tapétában
Nem gondolnánk nagyon okos-

nak azt, aki arzénos tapétát akarna 
ma eladni nekünk, ugye? Az arzént 
„a mérgek királyaként, a királyok 
mérgeként” is ismerhetjük. A törté-
nelem során számos alkalommal fel-
bukkant: a római Nero császár, vagy 
a középkori Itáliában a hírhedt Bor-
giák is előszeretettel használták arra, 
hogy riválisaikat eltegyék láb alól – 
akár egy egyszeri nagyobb mennyi-
séggel, akár napról napra apránként 
adagolva.

Miért akarta ezt bárki józan em-
ber tapétára kenni? Egyik vegyülete, 
a réz-acetoarzenit csodálatos sma-
ragdzöld színű. Festékekben, kerá-
miák, sőt ruhák és élelmiszerek szí-
nezésére is használták. De beszédes, 
hogy rágcsáló- és rovarirtóként is. 
Az arzénmérgezés sok más mellett 
gyomorproblémákat, görcsöket, kó-
mát és halált is képes okozni.

2. Ólomedények és ólmozott benzin
Az ólom különleges fém. Híresen 

nehéz (nagy a sűrűsége), emellett jól 
formázható, nem rozsdásodik, és vi-
szonylag alacsony az olvadáspontja. 
Ráadásul könnyen és sokat ki lehet 
termelni belőle. Ezek miatt az ólmot 
már az ókori Rómában is előszere-
tettel használták rengeteg célra, töb-
bek között vízvezetékek vagy táro-
lóedények készítésére.

Akkor miért nem ólomból van-
nak a tányérjaink, bögréink mind a 
mai napig? Mert sajnos hamar kide-
rült, hogy súlyosan mérgező. Első-
sorban az agyat és a vesét károsítja, 
még nagyobb mennyiségben egye-
nesen halálos.

A benzinkutakról is emlékezhe-
tünk az ólmozott benzinfajtákra, a 
fiatalok is. Ugyanis egészen 1999-
ig lehetett itthon ólmozott benzint 
tankolni. Miért volt jó az ólom a 
benzinben? Olcsó volt így növelni a 
motorok teljesítményét és gazdasá-
gosságát, és megakadályozta a mo-
torok „kopogását”. Miért volt rossz? 
Mert még mindig súlyosan mérge-

ző. Az olajipar választhatta volna a 
környezetre és az egészségre teljesen 
ártalmatlan alkoholt is adalékanyag-
ként a kopogás megszüntetésére, de 
ezt felülírta a haszonszerzési vágy. 
Sok ember fizetett egészségügyi 
problémákkal, vagy akár az életével 
emiatt: az ólommérgezés elbutulás-
hoz (mérhető IQ-csökkenéshez), 
hallucinációkhoz, idegrendszeri 
problémákhoz, vaksághoz, sőt halál-
hoz vezethet, főleg a gyerekek köré-
ben.

3. Freongázok a hűtőben 
Nem mérgezőek, nem gyúléko-

nyak, jól használhatóak (voltak) 
a hűtőkben és a klímákban, vagy 
dezodorok hajtógázaként. Csak ép-
pen cserébe ezeknek köszönhetjük 
az ózonlyukat. Ha vékonyabb az 
ózonréteg, akkor erősebb UV-su-
gárzás ér minket. Emiatt nemcsak 
hamarabb égünk le, hanem a bőr-
rák kockázata is megnő. 1986-ra a 
világ országai észbe kaptak, és nem-
zetközi egyezményben tiltották be 
a freongázok használatát. Sajnos 
azonban ezek a gázok nagyon lassan 
bomlanak le, ezért a mindannyiun-
kat védő ózonpajzsnak még továb-
bi évtizedekre lesz szüksége ahhoz, 
hogy helyreálljon.

...és amik még mindig a minden-
napjaink részei

A jelenből visszatekintve talán 
nem is értjük: ennyire buták vol-
tak régen az emberek, hogy ilyen 
veszélyes anyagokkal mérgezték 
magukat? De vajon mi lenne, ha va-
laki megérkezne közénk a jövőből, 
mondjuk 2070-ből? Melyek lenné-
nek azok a számunkra teljesen hét-
köznapi anyagok, amelyeken megrö-
könyödne, hogy miért nem akarunk 
mihamarabb megszabadulni tőlük?

1. Azbesztpala
Az azbesztpala valójában az előző 

listán is szerepelhetne, ugyanis 2005 
óta tilos itthon bármilyen azbeszt-
tartalmú termék előállítása és for-
galmazása. Mégsem tudunk úgy kö-

rülnézni az utcán, hogy ne látnánk 
ilyen tetőket, kerítéseket. Sok más 
veszélyes anyaghoz hasonlóan az 
azbesztpala karrierje is csodálatosan 
indult. Könnyű, rendkívül hőálló, 
különféle formákba önthető, merev 
(igaz, törékeny) lapok készíthetőek 
belőle. A probléma épp akkor kez-
dődik, ha az anyag elöregszik, mál-
lani kezd, vagy eltörik. Az azbeszt 
ugyanis mikroszkopikus, ezred-
milliméternyi vékony szálakból áll. 
Amikor az azbesztpala eltörik (vagy 
egy felújítás során elfűrészelik), ak-
kor az azbeszt kis darabkái kisza-
badulnak. Mivel könnyűek, ezért 
nagyon jól szállnak a levegőben. És 
mivel kis méretűek, ezért véletlenül 
is nagyon könnyen be tudunk léle-
gezni egy-egy ilyen darabkát.

Na jó, de ennyibe senki nem hal 
bele, gondolhatnánk – rosszul. Az 
Egészségügyi Világszervezet szerint 
világszerte évi mintegy százezer-két-
százezer haláleset köthető az azbeszt 
okozta betegségekhez. Akár egyet-

TÖRÖK MÁRTON

3 veszélyes anyag, amit már betiltottak 
és 3, ami még mindig körülöttünk van
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len ilyen kis belélegzett részecske is 
folyamatos gyulladásban tarthatja 
a tüdőt. Ezt azbesztózisnak hívják: 
lehetséges szövődményei között pe-
dig a tüdőrák és a szívelégtelenség is 
szerepel.

Ezért számít veszélyes hulladék-
nak, ezért kell vigyáznunk rá, hogy 
ne törjön. Ráadásul mostanra a pa-
latetők és palakerítések élettartama 
is kezd lejárni. Sajnos a lakosságot 
mégsem támogatja senki abban, 
hogy az otthoni azbesztpalától biz-
tonságosan és olcsón megszabadul-
hasson. De aki teheti, jól teszi, ha 
megfelelő óvintézkedések mellett 
gondoskodik a biztonságos és meg-
felelő elszállításról egy veszélyeshul-
ladék-lerakóba.

2. Műanyagok a háztartásunkban
Meglepő lehet, de jó tudni, hogy 

a műanyagok kőolajból készülnek. 
Mára számos területen könnyítik 
meg a mindennapjainkat, pedig alig 
ötven éve még csak hírből lehetett 
ismerni őket itthon. Pillekönnyűek, 
jól formázhatóak, nem bomlanak le, 
még újra is lehet hasznosítani őket.

A fentiekből csak néhány árnyol-
dalt kiemelve: a műanyagok gyártá-
sa rendkívül környezetszennyező. A 
lebomlásukhoz akár több száz év is 
szükséges, vagyis a ma kidobott jog-
hurtos poharaink még ükunokáin-
kat is bőven túl fogják élni. A nem 
a szelektív kukába dobott műanyag 
szemét pedig soha nem lesz újra-
hasznosítva. Képzeljünk csak el egy 
műanyag zacskót, ami szabadon 
száll a széllel. Előbb-utóbb bekerül 

egy folyóba, a folyóból pedig a ten-
gerbe. Egy arra úszó teknős medúzá-
nak nézi, megpróbálja megenni, de 
vagy megfullad tőle, vagy a gyom-
rában reked. A teknős elpusztul, a 
teteme idővel bomlásnak indul. A 
zacskó ekkor sértetlenül kiszabadul, 
és hamarosan újabb áldozatot szed 
pontosan ugyanilyen módon. Aztán 
megint. És megint. Ez nem egy kira-
gadott történet, ez zajlik a tengerek-
ben és az óceánokban nap mint nap, 
miközben mi a szárazföldön éljük az 
életünket.

A konyhánkban pedig a saját 
egészségünk érdekében jó, ha óva-
tosak maradunk a műanyagokkal. 
Például ne mikrózzuk őket, ne tárol-
junk bennük forró ételeket és italo-
kat, még akkor sem, ha kifejezetten 
rájuk van írva, hogy lehet. Hő hatá-
sára különféle hormonkárosító, vagy 
rákkeltő kockázatú anyagok szaba-
dulhatnak ki belőlük, amelyek apró 
adagokban egyre nagyobb veszélyt 
jelentenek az egészségünkre.

3. Méhgyilkos, rákkeltő, termé-
szetkárosító mezőgazdasági vegy-
szerek

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, 
hogy mi, emberek is a természet 
részei vagyunk. Ha valami mérgező 
egyes növényekre vagy állatokra, ak-
kor nekünk is érdemes kerülnünk. 
Ilyen például a gyilkos galóca is. 
A fenti listákra visszatekintve pe-
dig láthatjuk, hogy az emberiség is 
fantasztikusan tehetségesen és szor-
galmasan gyártja az újabbnál újabb 
egészségkárosító anyagokat.

Ne gondoljuk, hogy ha egy mes-
terséges vegyszer az összes gyomot és 
bogarat elpusztítja a környéken, attól 
még nekünk az égvilágon semmi ba-
junk nem lehet tőle. A permetezősze-
reket nem lehet egyszerűen lemosni a 
növényekről, azok gyakran beleivód-
nak a termésbe is. Ha a gyümölcsfá-
inkon használt rovarirtó szer a flakon-
ján azt ajánlja, használjunk maszkot a 
permetezéshez, gondoljunk bele, hogy 
a termést is maszkban akarjuk-e majd 
megenni.

Reménykedhetnénk benne, hogy 
kedvenc gyomirtónk épp a kivé-
telek közé tartozik. „Ha veszélyes 
anyag lenne, már biztosan betiltot-
ták volna – de hát nincs betiltva, 
tehát veszélytelen.” A fenti példák 
után talán most már jobban látszik, 
hol hibázik ez a logika. Az egyik 
legismertebb a glifozát esete (ez 
van például a Bayer–Monsanto-fé-
le Roundup nevű gyomirtóban is). 
Ezt az anyagot 2015-ben sorolta a 
„valószínűleg rákkeltő” kategóriába 
az ENSZ rákkutatási ügynöksége. A 
szer mégis a mai napig kapható itt-
hon és Európa-szerte.

Sajnos az a jellemző, hogy hiá-
ba derülnek ki egy-egy vegyszer 
kockázatai, azután még évtizedek 
telnek el a betiltásukig. Ne számít-
sunk arra az államtól vagy a nagy-
vállalatoktól, hogy érdekli őket 
az egészségünk. Kezdjük el kézbe 
venni a saját életünket, és igyekez-
zünk apránként csökkenteni leg-
alább azokat a veszélyforrásokat, 
amelyekre van hatásunk.

Október 2-án Túrkevén 20 táblás szimultánt vállalt 
Kállai Gábor nemzetközi nagymester, örökös senior trai-
ner, az MTK-VM és Strasbourg éltáblása. A nagymestert 
senki sem tudta legyőzni, de döntetlent három kihívójá-
nak is sikerült elérnie ellene, Szijártó Zsoltnak, Deák La-
josnak és Csajbók Ferencnek.

Október 3-án megkezdődött a megyei I. osztályú csa-
patbajnokság. Ez alkalommal Túrkeve Karcagot fogadta. 
A hazai csapat a legkisebb arányú vereséggel debütált. 
Az ellenfelet egy-egy döntetlennel sikerült megállítania 
Szijártó Csabának, Szijártó Zsoltnak, Deák Lajosnak, Sze-

mes Attilának és Csajbók Ferencnek, míg a teljes pontot 
is sikerült bekasszíroznia Szilágyi Istvánnak és Szilágyi 
Pistinek.

Október 9-én Szolnokon első ízben került sor a dr. 
Ondok László emlékversenyre, amelyiken 26 településről 
109 gyermek vett részt 6 korcsoportban. Túrkevét Faze-
kas Tibi, Ratkai Robi, Szilágyi Pisti és Tóth Pisti képvisel-
te. Mindegyik kevi sakkozónak sikerült pontot, pontokat 
szereznie, Szilágyi Pisti pedig bronzéremmel térhetett 
haza. Gratulálunk a szép eredményekhez! Köszönet Tóth 
Pisti papájának a fiatalok gardírozásáért!

SAKK HÍREK
SIPOS SÁNDOR
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 „Nem is olyan régen kezdtünk 
tornázni!” jegyezte meg egy ifjúsági 
korú tornász tanítványom a nyár vé-
gén az ominózus jubileumi, ünnepi 
tornabemutatón. Pedig, van annak 
már 10 éve is…

Kerti összejövetelt rendeztünk az 
emlékezéshez, nyitótánc, tornabe-
mutató, búcsúztató, közös vacsora. 
Hamar elillant ez a pár év, az akkori 
óvodások felcseperedtek.

Az első óvodástorna tanfolyam 
2011-ben kezdődött, egy héten egy-
szer találkoztam a gyerekekkel, akko-
riban még Békéscsabán tanítottam. 
Fél év elteltével már hétvégenként is 
voltak foglalkozások, majd 2013-tól 
hazaköltözésemet követően, min-
dennapossá váltak az edzések.

2011-es fennállásunk óta torná-
szaink pályafutása felfelé ívelő, kivé-
telt képez az utóbbi egy éves időszak 
(Covid-19), mely stagnálásra kény-
szerítette felkészülésünket. Emellett 
az óraszám mellett már lehetett első 
osztályú gyakorlatokat is tanítani a 
gyerekeknek. 

2015-ben alapítottuk meg a helyi 
egyházi iskolán belül sportegyesüle-
tünket, a kitartóbbak már ez évben 
gyermek kezdő I. o. csapatbajnoksá-
gon vettek részt, ahol az első megmé-
rettetés alkalmával csapatban máso-
dik, egyéni összetettben két első és 
további pontszerző helyezéseket ér-
tünk el. Hosszú volt az út a jó alapok 
megszerzéséig, de csak erre lehetett 
építeni.

Úgy láttam, a komoly követelmé-
nyek ellenére is örömmel járnak a 
gyerekek edzésre, idővel pedig töb-
ben is alkalmasnak bizonyultak a 

következő korosztály mozgásanyagá-
nak elsajátítására. 

Egymást követték a versenyek, 
gyermek haladó kategóriában tor-
nászaink bajnoki címeket (Lukácsi 
Tímea, Csíki Zsófia, Papp Tímea), 
pontszerző helyezéseket (Faragó 
Anikó, Szabó Rebeka) értek el, ké-
sőbb serdülő, majd Ifi I.osztályban is 
érmes helyeken zártunk (Csíki Zsófia 
gerenda 1., Lukácsi Tímea gerenda 3., 
csapat: 5. Szabó Rebeka, Csíki Zsófia, 
Kereszti Villő, Papp Tímea).            

Hamarosan, csapatunknak egyik 
kiválósága, Csíki Zsófia utánpótlás 
válogatottságát szerezte meg, ezt kö-
vetően első nemzetközi versenyét is.

Mielőtt még azt hinnék, hogy fo-
lyamatosan csak edzés vár ezekre 
az ügyes gyerekekre, a mindennapi 
tornafoglalkozás mellett jut idő a sza-
badidő hasznos eltöltésére is. A fel-
készülés része a mentális feltöltődés, 
az aktív pihenés, az új környezethez 
való alkalmazkodás, ismerkedés, így, 
ha tehetjük, nyaranta kirándulunk is.

Szép emlékek fűznek minket a 
mátrai, nagybörzsönyi, répáshutai 
túrázásainkhoz, illetve nem egyszer 
veselkedtünk neki kerékpárral a Ba-
laton környékének.                                           

… ismét következtek a dolgos hét-
köznapok és hétvégék.

Nagy örömünkre tornászaink 
szülei, a Magyar Torna Szövetség, 
Túrkeve Város Önkormányzata, a 
Kaszap Nagy István Általános Iskola 
és Óvoda és a helyi lakosok segítsé-
gével sikerült megvalósítani a lánya-
ink és jómagam merész elképzelését. 
Az egykori Árpád utcai közoktatási 
intézményt tornászteremmé alakí-
tottuk. Ugyan, a sportági körülmény 
így sem lett teljes, mégis könnyebben, 
jobb tárgyi feltételek között tudnak 
készülni a tanítványok.

E nemes cél érdekében történő 
összefogást, évente meg szoktuk is-
mételni a Tornászbál rendezvény 
keretében. Törekvéseinket a Magyar 

Torna Szövetség elnöke dr. Magyar 
Zoltán kétszeres Olimpiai Bajnok is 
jó érzéssel figyelte. Látva a gyerme-
kekért történő összefogást, a helyi 
önkormányzat, illetve, egyházi isko-
lánk támogatását, de mindenekelőtt 
a tornászaink lelkesedését, a Magyar 
Olimpiai Bizottságon keresztül fűtés-
korszerűsítéssel és nyílászáró cseré-
vel segítette felújítani átalakított tor-
natermünket.

Mi ezt a bizalmat lendületes 
edzésnapokkal, versenyeredmények-
kel és tornaszeretettel háláljuk meg. 
A jó befektetés és öröm számunkra 
pedig az, hogy a mára már saját neve-
lésű I. osztályban helytálló kétszeres 
Magyar Bajnok tornászunk Lukácsi 
Timi, végig járva a ranglétrát felnőtt 
versenyző, válogatott tornászokkal 
veszi fel a harcot.

 
Kívánom neki és minden tanít-

ványomnak, hogy teljesüljön az 
álmuk. Természetesen tornater-
münk mindenki előtt nyitva áll, 
nyílt napokat rendezünk, illetve a 
versenytorna mellett óvodás, hob-
bi- és felnőtt tornafoglalkozásra is 
szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Ezúton köszönöm a támogató-
inknak a folyamatos figyelmet és 
bizalmat!

10 éves fennállását ünnepelte 
A KNIR DSE TORNA SZAKOSZTÁLYA

NAGY IBOLYA – TORNA SZAKEDZŐ, A SZAKOSZTÁLY ELNÖKE, BODÓ PÉTER - SPORTREFERENS
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KEZDETEK:
Lajos szerint már gyermekkorában is nagyon közel állt 

hozzá a szkander. Elsőnek különböző filmekben fedezte 
fel, majd később, ahogy teltek-múltak az évek, az iskolá-
ban és a „kocsmákban” meg is küzdöttek egymással az is-
merősök.

Egészen 42 éves koráig mindössze szimpla hobbiként 
tekintett erre a sportra. Majd az Internet fejlődésével 
arányosan egyre több versenyt, mérkőzést tudott megte-
kinteni, amelyek hatása azt eredményezte, hogy 2019 no-
vemberében elinduljon Szegeden, egy országos rendezvé-
nyen. Az első verseny természetesen teljesen amatőrként 
a profik között nem hozott fényes eredményt, viszont kö-
zelről megízlelhette a szkander rendezvények eufórikus 
hangulatát, s ez abszolút be is szippantotta ebbe a világba. 
Mindezek mellett több fontos embert is megismert, akik-
kel azóta is szoros kapcsolatot ápol a karrierje szempont-
jából, s így jutott el jelenlegi csapatáig is, a Dóró Team-ig.

EDZÉSEK:
Az edzéseket otthon végzi, a saját maga által kiala-

kított edzőteremben, ahol speciális, szkander sportra 
specializálódott gépek állnak rendelkezésre, melyeket 
külön készítenek el neki. Az edzések nagyrészt egye-
dül zajlanak, de 2019 óta a kislányával is sokat edzett, 
aki szintén sikeres a sportban, hiszen magyar bajnok. 
Édesapja reméli, hogy az idő múlásával lánya ismét 

nagyon komolyan fogja venni a szkandert. 
Az egyéni edzések mellett természetesen többször jár-

tak már nála más városokból, illetve Túrkevéről is a sport-
tal megismerkedni vágyó emberek. 

EREDMÉNYEK:
2021 tavaszán még csak szurkolóként vett részt Halász-

teleken, a TOP 8 névre hallgató, pénzdíjas szkander gálán. 
Az ősszel viszont beindultak a nívós versenyek, ahol szép 
eredményeket is sikerült elérni. 

2021. 10. 09-én megrendezésre került a 17. Győri Judg-
ment Day, Világkupa, amelyen Masters kategóriában La-
jos bal kézzel éppen lecsúszott a dobogóról, jobb kézzel 
viszont az előkelő 2. helyet sikerült megszereznie. A dön-
tőben az éppen regnáló Európa bajnokot sikerült megszo-
rongatnia.

A Világkupa után már nemzetközi vizekre evezett to-
vább Lajos. 2021. 10. 16-án Horvátországban egy nemzet-
közi versenyen vett részt, ahol több ország versenyzői is 
megmérettették magukat. Itt a középmezőnyben sikerült 
végeznie az erős fiatalok ellenében.

VERSENYEK:
November 20-án Csáfordjánosfán Magyar Évzáró 

szkander verseny kerül megrendezésre, ahol természete-
sen Lajos is versenyezni fog. 

December 18-án pedig - eddigi karrierje talán leg-
nagyobb eredménye - Szerbiában egy meghívásos Su-
per Match-en fog részt venni. A magyarokat 12 sportoló 
képviseli az eseményen, s ezek közül az egyik Deák La-
jos (Masters 40-50 év). 12 ember 12 ember ellen (ma-
gyar-szerb), 5 menetes mérkőzésekkel. 

JÖVŐBELI TERVEK:
Nagyon reméli azt, hogy jövő tavasszal is megrendezés-

re kerül Túrkevén egy nívós szkander rendezvény, ahogy 
az idén is történt. Emellett szeretne Túrkevén alapítani egy 
Szkander Egyesületet, vagy egy szakosztályt, hogy itt is 
minél több ember ismerje meg ezt a nagyszerű, rendkívüli 
módon fejlődő sportágat. Végül pedig nagy álma az, hogy 
a szkander olimpiai sportág legyen, s így még dinamiku-
sabban fejlődhessenek Magyarországon és nemzetközi 
szinten egyaránt. 

LEGJOBB EREDMÉNYEK:
-2020. április: Nemzeti döntő – Göd – 2. helyezés (jobb kézzel)
-2020. augusztus: Világkupa – Szlovákia – 1. helyezés (jobb 
kézzel), 3. helyezés (bal kézzel)
-2021. október: Judgment Day Világkupa – Győr – 2. helyezés 
(jobb kézzel)
-Országos első és dobogós helyezések

További sikeres szereplést és erőt, egészséget kívánunk!

D E Á K  L A J O S
A SZKANDER SPORT TÚRKEVEI HÍRNÖKE

BODÓ PÉTER - SPORTREFERENS
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GASZTRONÓMIA

Dagasztás né lkü l i  kenyér

ELKÉSZÍTÉS: 
A száraz anyagokat egy műanyag tálba tesszük, összekeverjük. Hozzáadjuk a tejszínt és 

fokozatosan a vizet, kanállal összekeverjük. (Sűrű nokedli tésztát kell kapnunk.) Letakarva 
1-1,5 órát duplájára kelesztjük a tésztát. A nyújtódeszkát jól belisztezzük, habkártya segítségével kiszedjük a tésztát a tálból. 
Téglalap alakúra formázzuk a tésztát, majd megtekerjük, mintha a vizes ruhát kézzel kicsavarnánk. Tepsibe sütőpapírt te-
szünk és rátesszük a kenyeret. 250 fokra előmelegítjük a sütőt, míg bemelegszik a kenyerünket hagyjuk kelni. Mikor elérte a 
megfelelő hőmérsékletet, a kenyeret betesszük és 10 percig ezen a hőfokon sütjük. Ezután 210 fokra állítjuk a sütőt és még 
10-15 percig sütjük. Nagyon sül a kenyér teteje, fedjük le fóliával. Ha készre sült, kikapcsoljuk a sütőt és lenyitott ajtónál még 
5 percet pihentetjük. Rácsra téve kihűtjük. 

Hozzávalók:
30 dkg teljes kiőrlésű bú-
zaliszt
10 dkg finom liszt
5 dkg sikér (2 evőkanál)
1 kávéskanál folyékony 
édesítő vagy cukor
3 kávéskanál só (vagy ízlés 
szerint)
1 csomag szárított élesztő 
(7g)
2,5 dkg hántolt napraforgó
1 evőkanál chia mag
1 evőkanál lenmag
más magvakkal is készít-
hető
2 dl tejszín 
3 dl langyos víz

FINOMSÁGOK AZ ASZTALRA

ELKÉSZÍTÉS: 
Az almákat jól megmossuk. Egy almamagház kiszedővel a közepét kiszedjük. Kb. 1 cm vastagra felszeleteljük. Nem 

szoktam meghámozni. A tejhez hozzáadjuk a cukrot, tojást, vaníliás cukrot és a liszttel sűrűbb palacsinta tésztát készítünk. 
Belemártogatjuk az almakarikákat és mindkét oldalát megsütjük. Törlőpapírra szedjük. Fahéjas porcukorral megszórjuk.

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Hozzávalók: 

5-6 nagy savanyú alma
2 tojás
2 dl tej
1 teáskanál cukor
liszt
1 csomag vaníliás cu-
kor
Sütéshez:
olaj
Megszórni:
porcukor
fahéj

Bundás almaBundás alma



35

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

Október 2-án az első éjszakai piac került megrende-
zésre, melyen a tábortűz biztosítása volt a feladatunk. 
Másnap a Laczka János utca 4. szám alatt egy húsfüstölő 
belseje égett. Kiérkezésünkig a tulajdonos a parázstálcát 
eltávolította, majd kerti slaggal az oltást megkezdte. Egy-
ségünk az oltást befejezte és a hűtést elvégezte, majd az 
épületet átszellőztette, távhőmérővel átvizsgálta. Anyagi 
kár nem keletkezett, személyi sérülés nem történt. Ok-
tóber 6-án került megrendezésre az éves minősítő gya-
korlatunk, melyet, mint minden évben a balai gazdaság 
régi iroda épületében és annak környezetében hajtottuk 
végre. A sikeresen elvégzett gyakorlat után újabb egy évre 
megkaptuk az önállóan beavatkozó minősítést. Október 
7-én a Kálmán király utcai református óvoda beépített 
tűzjelzője bejelzett, a tűzjelzést lemond-
ták, az eset téves jelzés volt. Október 9-én 
Szüreti bált rendeztek, melynek része volt 
a felvonulás is a város területén, ez idő 
alatt segítettünk biztosítani a forgalmat, 
hogy zavartalanul haladhasson a menet. 
Október 16-án a Városszépítő Egyesület 
szervezésében virágültetési akció zajlott, 
melyben szervezetünk is részt vett, a vá-
rosban található virágládák a szorgos ke-
zeknek és az önzetlenségnek, valamint 
összefogásnak köszönhetően ismét meg-
szépültek. Október 18-án az esti órák-
ban kérte a rendőrség a segítségünket a 
Kenyérmezei utcában, ahol egy szabályo-
san várakozó mikrobusznak ütközött egy 
személygépkocsi. A baleset következtében 
személyi sérülés nem történt, a személy-
gépkocsiban, valamint mikrobuszban je-
lentős anyagi kár keletkezett. A mikrobusz 
az ütközés következtében árokba csúszott, 
annak kivontatását végezte el egységünk, 
valamint a közútra szóródott törmelék 
letakarítása adott még munkát tűzoltó-
inknak.  Október 22-én a Szabadság utca 
3. szám előtt egy szürke Mercedes Actros 
típusú nyerges vontató tolatási manőver 
közben az út mentén lévő szabadvezetékes 
hálózatot tartó betonoszlopnak ütközött. 
Az ütközés következtében az oszlop ta-
lajszint felett eltört. Az eset miatt több in-
gatlant érintő áramkimaradás következett 
be. Egységünk az áramszolgáltató által el-
végzett feszültségmentesítéséig a helyszínt 
terelőkúpokkal lezárta, azt biztosította. 
A járműben keletkezett anyagi kár jelen-

téktelen, az áramszolgáltató anyagi kára megközelítő-
en 1.000.000. forintot. Az eset kapcsán személyi sérülés 
nem történt. A cikk írásának idején zajlik emelőkosaras 
autónk garázsának építése, illetve a jármű honosítása. Ez 
úton sem mehetek el a hála és köszönet mellett, az autó 
beszerzését támogatták magánszemélyek, vállalkozók, 
gazdasági társaságok, egy oktatási intézmény, valamint 
két civil szervezet is! Valamennyi támogatónknak KÖ-
SZÖNJÜK önzetlenségét! 

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

A TŰZOLTÓSÁG 
HÁZA TÁJÁRÓL

SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK
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