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NÉPI KALENDÁRIUM

Június 1.: nemzetközi gyer-
meknap

Június 8. Medárd: Ha Me-
dárd napján esik, 40 napig 
esik

A legtöbb helyen a legutolsó fa-
gyos napként tartják számon júni-
us nyolcadikát, Medárdot pedig az 
utolsó fagyosszentként emlegetik. 
Medardus frank származású katoli-
kus püspök volt, és a gabona aratá-
sának, illetve a szüreti munkának a 
védőszentje. Egyes helyeken fogfá-
jáskor is az ő közbenjárását kérik. A 
Medárd napi esőzés térségünk egyik 
fontos éghajlati jelensége miatt 
gyakori. Júniusra a szárazföld bel-
ső területei már jól fölmelegednek, 
a meleg levegő fölszáll, és helyébe 
érkeznek a súlyosabb párás tengeri 
légtömegek, ezek meghozzák az eső-
ket, zivatarokat. Június egyébként 
hazánkban mindig a legcsapadéko-
sabb hónapnak számít. Ezt figyelték 
meg az egyszerű földművelő embe-
rek. 

A népi meteorológia szerint, ha 
Medárd napján esik, akkor negy-
ven napig el sem áll, azaz hűvösebb, 
esős, borús időjárás várható. Ha esik, 
akkor a fű szépen kihajt, a szőlő bő-
ven terem, de a bor gyönge lesz. Ha 
azonban szép napos idő van, akkor 
negyven napos aszály várható. De 
ez ellen tenni is lehet, mivel Medárd 
esővarázsló nap is. A regula szerint 
ugyanis, ha ezen a napon megfür-
detünk egy kakast, nyomban meg-
nyílik az ég, és ömleni kezd belőle a 
zápor. 

Egyes vidékeken a várható szőlő 
és szilvatermésre következtetnek a 
Medárd napi időből. Ha meleg, és 

napos, jó gyümölcstermés várható, 
ha esik, bő lesz a gabonatermés, vi-
szont savanyú lesz a bor. Ilyenkor a 
tóban, folyóban óvatosan fürödjünk, 
mert a vizek királya és minden víz-
szellem ezen a napon szedi áldozata-
it, így könnyen bajba kerülhetünk. A 
régi emberek hitték, hogy bizonyos 
jelekből meg lehet állapítani, esni 
fog-e az eső Medárd napján. Ilyen jel 
volt például, ha sok béka jött elő, ha 
a tyúkok a porban fürödtek, vagy ha 
a vakond magasan túrt.

Június 10. Margit napja

Vértanú Szent Margit ünnepe. A 
retek-, és káposzta-, lenvetés ideje. 
Lássuk, milyen népi megfigyelések 
kapcsolódnak Margit napjához. Ret-
kes melléknevét Margit a Muravidé-
ken kapta. A gazdasszonyok ugyanis 
azt tanácsolják, ha esik az eső Mar-
gitkor, legjobb lesz retket vetni, mert 
alkalmas rá az időjárás.

Termésjósló nap Retkes Margit 
napja. A muravidékiek azt figyelték 
meg, ha esik az eső ezen a napon, 
akkor rossz lesz a dió- és a mogyo-
rótermés.

A Bácskában úgy vélik, hogy 
Margit időjósló nap is, negyvenes 
nap, azaz ha esik az eső, negyven na-
pig fog esni. A szabadkaiak rigmust 
is csináltak Margit időjós tehetségé-
ről: “Margit felhőtől fél, égi háborút 
vél”. Általában mindenütt azt tartják, 
hogy ez a nap a len és a káposzta 
vetésének ideje. Tyúkültetésre alkal-
mas nap.

Margitot legyes Margitnak is hív-
ják. Zentán úgy szokták meg, hogy 
Margit-napig nem szabad kinyitni 
az ablakot, mert abban az évben sok 
légy lesz. “Margit asszony a legyek 

királynéja és ezen a napon minden 
konyhába beereszt egy kötővel”.

Június 21. A nyári napfor-
duló a Föld északi félte-
kén. 

(Délen ilyenkor van tél.) Az év 
legrövidebb éjszakája és leghosszabb 
nappala. A Nap, látszólagos mozgá-
sa szerint, északon, a Ráktérítőn áll, 
legközelebb hozzánk, majd megfor-
dul, és elindul délnek az Egyenlítő 
felé. Innen rövidülnek a nappalok, 
az éjszakák pedig hosszabbodnak.

Június 24.  Keresztelő 
Szent János napja, vagy 
Szent Iván-nap

Június 29. Péter-Pál napja: 
megszakad a búza töve. El 
kell kezdeni az aratást.

„Esik eső a harasztra. Haragszom 
én a parasztra, mert a paraszt akkor 
arat, mikor legjobban süt a nap.”

Radnóti Miklós: Június

Nézz csak körül, most dél van és 
csodát látsz,

az ég derűs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az 

ákác,
a csermelynek arany taréja nő

s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő

gyémántos testű nagy szitakötő.

JÚNIUS  • • • •  RÁK HAVA, SZENT ISTVÁN HAVA
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MEGEMLÉKEZÉS

A trianoni békeszerződés (ma-
gyar forrásokban gyakran békedik-
tátum, illetve kényszerszerződés, 
békeparancs) az első világháborút 
lezáró Párizs környéki békeszerző-
dések rendszerének részeként az 
első világháborúban vesztes Ma-
gyarország és a háborúban győztes 
antant szövetség hatalmai (NagBri-
tannia, Franciaország, Olaszország, 
Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görög-
ország, Nicaragua, Panama, Len-
gyelország, Portugália, Románia, a 
Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám 
és Cseh-Szlovákország) között lét-
rejött békeszerződés, amely többek 
között az Osztrák–Magyar Monar-
chia felbomlása miatt meghatározta 
Magyarország új határait és sok kis 
multinacionális államot hozott létre 
a birodalom helyett.

A szerződést a felek, budapesti 
idő szerint 1920. június 4-én 16:32-
kor írták alá a versailles-i Nagy-Tri-
anon kastély 52 méter hosszú és 7 
méter széles folyosóján, a La galérie 
des Cotelles-ben.

A szerződésben a győztes felek 
kijelentik, hogy Magyarország fele-
lős a háborúban győztes államoknak 
okozott károkért, a VIII. rész továb-
bi cikkeiben és függelékeiben pedig 
részletesen szabályozzák az ennek 
következtében teljesítendő jóváté-
tel feltételeit. A szerződésbe foglalt 
megállapítások megegyeztek az Ed-
vard Beneš cseh politikus által meg-

fogalmazottakkal, aki így vélekedett: 
„Az egész világ elborzadt ... és meg-
értette, hogy a háborút nem egyedül 
az egykori Osztrák–Magyar Monar-
chia végzetes politikája robbantotta 
ki, hanem sokkal inkább Budapes-
ten, mint Bécsben készítették elő.”

 „A Szövetséges és Társult 
Kormányok kijelentik és Magyaror-
szág elismeri, hogy Magyarország és 
szövetségesei, mint e veszteségek és 
károk okozói, felelősek mindazokért 
a veszteségekért és károkért, amelye-
ket a Szövetséges és Társult Kormá-
nyok, valamint polgáraik az Auszt-
ria-Magyarország és szövetségesei 
támadása folytán rájuk kényszerített 
háború következményeképpen el-
szenvedtek.” 

– az 1920. évi június hó 4. napján 
a Trianonban kötött békeszerződés 
161. cikke

A trianoni békeszerződést a Ma-
gyar Királyság nevében az 1920 
márciusában Horthy Miklós által 
kinevezett Simonyi-Semadam-kor-
mány képviseletében és felhatal-
mazásával Benárd Ágost, a magyar 
kormány népjóléti és munkaügyi 
minisztere, a küldöttség vezetője és 
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli 
követ és államtitkár írta alá. A vá-
lasztás azért esett rájuk, mivel a ran-
gos és közismert politikusok egyike 
sem akarta magát kompromittálni a 
hazánkra nézve végzetes és máig is 
meghatározó trianoni békeszerző-
dés aláírásával.

Az első világháborúban győz-
tes antanthatalmak elsődleges cél-
ja Németország és a háborúban 
vele szövetséges országok alapvető  
meggyengítése volt, ezen felül céljuk 
volt a jelentős háborús jóvátétel kö-
vetelése, valamint a soknemzetiségű 
nagyhatalmak egységének megtöré-
se is, mint amilyen az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia vagy az Oszmán 
Birodalom volt. A döntéshozók 
a magyarokkal szembeni Euró-

pa-szerte létező ellenséges hozzá-
állást sem tudták figyelmen kívül 
hagyni.

A történelmi okirat Magyaror-
szág (Magyar Királyság) új határa-
inak megállapítása mellett 35 000 
főben korlátozta a magyar hadsereg 
létszámát, megtiltotta légierő és ne-
hézfegyverek tartását. Tartalmazta 
az akkor létrejött Népszövetség ala-
pokmányát is.

A szintén az antanthoz tartozó 
Amerikai Egyesült Államok, amely 
akkor nem lett tagja a Népszövet-
ségnek, a szerződést ugyan aláírta, 
de később nem ratifikálta. Az USA 
és Magyarország később Washing-
tonban kötött békét: ez a Népszö-
vetségre vonatkozó cikkelyek ki-
vételével szó szerint megegyezik a 
trianonival. Az ily módon létrejött 
I. világháború utáni kényszer-béke-
rend azonban összeomlott.

 „Semmi kétség, hogy Ma-
gyarországot igazságtalanság érte, s 
ez az igazságtalanság olyan termé-
szetű volt, amelybe jó lélekkel ne-
héz volt belenyugodni: a történeti 
Magyarország területi állományát az 
etnikai elv alapján bontották széjjel, 
ugyanakkor azonban ezt az etnikai 
elvet Magyarország terhére nyilván-
valóan megsértették.” 

T R I A N O N
   BIBÓ ISTVÁN TÖRTÉNÉSZ ÍRÁSA

A szerződés magyar aláírói Benárd Ágost 
küldöttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) 
és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, ál-
lamtitkár (jobbra, fedetlen fővel) távoznak az 
aláírás után

A szerződés magyar aláírói Benárd Ágost 
küldöttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) 
és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, ál-
lamtitkár (jobbra, fedetlen fővel) távoznak az 
aláírás után
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MEGEMLÉKEZÉS

Június 4-én a Nemzeti Össze-
tartozás Napján megemlékezést 
tartottak a Petőfi téren, egyben ün-
nepélyes keretek között felavatták a 
Bíró Lajos, Munkácsy Mihály-díjas 
szobrászművész által készített túr-
kevei Nemzeti Összetartozás Em-
lékművet. A szobrot Kereszti Roland 
lelkipásztor és dr. Ondavay Tibor es-
peres, pápai prelátus szentelte meg.

A megjelent vendégeket Sallai R. 
Benedek, Túrkeve polgármestere 
köszöntötte, majd a Himnuszt kö-
vetően dr. Orbán Balázs, a Minisz-
terelnökség parlamenti és straté- 
giai államtitkára, miniszterhelyettes 
mondta el ünnepi megemlékezését.

Ez történt, így történt… címmel 
az 1920. június 4-én történt esemé-
nyekre emlékeztek a Kaszap Nagy 
István Református Általános Iskola 
és Óvoda tanulói.

Az előadás után F. Kovács Sándor, 
a Nagykunság országgyűlési képvi-
selője osztotta meg ünnepi gondo-
latait a jelenlévőkkel, majd Hubai 
Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyűlés elnöke emlékezett a 
magyar történelem gyászos napjára.

Túrkeve Város Önkormányzatá-
nak alpolgármestere, Kántorné Bíró 

Emília a túrkevei emlékmű létrejötte 
kapcsán emlékezett az eseményre.

A rendezvény szakmai kísérő-
programjára délután került sor a 
Városháza dísztermében, melynek 
címe Szellemi hidak határon innen 
és túl volt. A konferencia rendezője 
a Túrkevei Kulturális Egyesület, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tu-
dományos Egyesület és Túrkeve Vá-
ros Önkormányzata volt.

F. Kovács Sándor konferen-
cia-megnyitóját követően a Kisebb-
ségi sorban élő közösségek vitalitása 

címmel tartott előadást Dr. Habil. 
Örsi Julianna kandidátus, társada-
lomkutató. Erdély, Trianon, magyar-
ság: kutatások itthon és külföldön 
címmel prof. Dr. Kürti László antro-
pológus, helytörténész, valamint Dr. 
Simon András PhD. néprajzkutató, a 
Szegedi Egyetem tanszékvezető do-
censének Határon túli néprajzi kuta-
tások a néprajz szegedi műhelyében 
című előadása hangzott el. Kereszti 
Roland református lelkész a Tria-
non hatása a református egyházra 
témakörben mondta el gondolatait. 
A konferenciát Győri József, ny. kö-
zépiskolai tanár, helytörténetkutató 
zárta. 

József Attila: Nem! 
Nem! Soha!

 
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás 

büszkesége
Nem lehet, nem, soha! Oláhország 

éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak 

kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok 

felett!
 

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,

Várjatok, Testvérek, ott leszünk, 
nem adunk!

 
Majd nemes haraggal rohanunk 

előre,
Vérkeresztet festünk majd a határ-

kőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a 

viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapui-

val!
 

Bömbölve rohanunk majd, mint a 
tengerár,

Egy csepp vérig küzdünk s áll a 
magyar határ

Teljes egészében, mint nem is oly 
régen

És csillagunk ismét tündöklik az 
égen.

 
A lobogónk lobog, villámlik a 

kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok 

vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meg-

halunk.
 

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy 
arasszal sem,

Úgy fogsz tündökölni, mint régen, 
fényesen,

Magyar rónán, hegyen egy kiáltás 
zúg át:

Nem engedjük soha! soha Árpád 
honát!

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Túrkeve Város Önkormányzata 
eladásra kínálja az alábbi ingatlano-
kat:

•Nagysándor József utca 4. lakó-
épület 434 m2

•Hollósi utca 17. telek 448 m2

•Hollósi utca 6. telek 611 m2
•Nyíl utca 8. lakóépület 436 m2
•Serfőző utca 11. telek 517 m2
•Túrkeddi utca 19. telek 399 m2
•Kalmár utca telek 416 m2

A meghirdetett ingatlanokról 
bővebb információ a Polgármesteri 
Hivatal 32. számú irodájában  vagy 
az 56/361-111-es telefonszámon 
kapható.

FELHÍVÁS

Az elmúlt év végén az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium az 
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-n 
keresztül pályázatot írt ki az illegális 
hulladéklerakók felszámolása érde-
kében „Tisztítsuk meg az Orszá-
got!”címmel.

A programra Túrkeve Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be, 
melynek sikerességéről 2021. áp-
rilis elején értesültünk. A város az 
elnyert több mint 27 millió forintos 
támogatásból két célterületen tu-
dott jelentős fejlesztést végrehajtani. 
Egyrészt az illegális hulladéklerakók 

megszüntetése és újak kialakulásá-
nak megelőzése érdekében 12 db 
360�-os látómezővel bíró, saját inf-
rás FULL HD kamerát helyeztünk 
el a település kivezető földútjain, 3 
helyszínen sorompóval kombinálva 
a védelmet. Másrészt a támogatásból 
sikerült felszámolni azt az évek óta 

súlyos gondot okozó, főként építési/
bontási és vegyes hulladékból álló 
6-700 m3-nyi lerakatot, amely a haj-
dani szeméttelep környékén halmo-
zódott fel. 

A projekt megvalósulása tartós 
eredményt hozhat az illegális hul-
ladéklerakók felszámolása terén, 
mellyel jelentősen csökkenthetők a 
lakosságot közvetlenül érintő köz-
egészségügyi és környezetkárosító 
veszélyek. A város vezetése elköte-
lezett a környezeti problémák mér-
séklésében, a lakosság környezettu-
datos szemléletének formálásában, 
mely törekvésekhez jelen fejlesztés 
kedvezően járul hozzá.

 

TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT

  TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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KÖZÜGY

A gyerekek számára önfeledt já-
tékra alkalmas játszóterekkel gaz-
dagodott városunk legfiatalabb 
korosztálya, melynél szebb és hasz-
nosabb ajándékot nem is kaphattak 
volna gyereknapra.

Játszótéravatással egybekötött 
gyermeknapi rendezvényre invi-
táltak kicsiket és nagyokat a közel-

múltban a Polgármesteri Hivatal és 
az Önkormányzat tagjai, valamint a 
művelődési ház dolgozói.

2021. május 30-án vasárnap végre 
birtokba vehették a gyerekek a Li-
getben és a Madarász házaspár utcá-
ban elkészült játszótereket, melyek 
hivatalos átadóünnepségére is ekkor 
került sor. Vidám és változatos gyer-
meknapi programokkal is készültek 
a gyerekek számára. A Madarász 
házaspár utcában Sallai R. Benedek 
polgármester, Kántorné Bíró Emília 
alpolgármester és dr. Thodory Zsolt 
képviselők adták át a gyerekeknek 
az újonnan létrehozott játszóteret. 
A ligetben F. Kovács Sándor, a térség 
országgyűlési képvelője és Sallai R. 

Benedek Polgármester vágták át a 
nemzeti színű szalagot az építéssel 
kapcsolatos néhány gondolat tolmá-
csolását követően.

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Játszótéravatás

Virágba borultak a Városháza  
előtti virágtartók és a város több 
közterülete, köszönhetően a Vá-
rosszépítő Egyesület tagjainak, ill. a 
hozzájuk kapcsolódó számtalan ön-
kéntes segítőnek.

A Kaszap Nagy István Reformá-
tus Általános Iskola diákjai a “Sze-
retethíd” programsorozat keretében 
virágültetési akcióban vettek részt. A 
diákok a Városháza előtti virágládá-
kat ültették be sok-sok szép virágzó 
palántával, mindenki örömére. Kán-
torné Bíró Emília alpolgármester 
most sem feledkezett meg egy kis 
jutalomról, melynek a gyerekek na-
gyon örültek. Köszönjük a gyerekek 

szorgos, jókedvű munkáját, az iskola 
együttműködését! Köszönjük a fel-
ajánlott virágokat Kaszanyi Ildikó-
nak és a Városszépítő Egyesületnek, 
valamint a mindig lelkes koordiná-
ciót Dékányné Madarász Piroská-
nak.

A lakosok számtalan helyen ta-
lálkozhattak a megújult, virágoktól 
pompázó virágládákkal, így pél-
dául a Petőfi teret körülvevő közút 
mentén és az áruház előtt is. A nagy 
virágládák azért is kerültek áthe-
lyezésre, mert korábban árnyékos, 
fáktól szegélyezett utcákon voltak, a 
beültetett virágok nem kaptak elég 
napfényt. Most viszont teljes dísz-
ben pompáznak a fehér és piros vi-
rágok jóvoltából.

A város más pontjain is virágül-
tetés zajlott vagy a kreatív, gondos 
kezeknek köszönhetően köztéri vi-
rágsziget született. Zagyváné Vass 
Margitnak és segítőinek köszön-
hetően egy csodaszép virágoskert 

látványa fogadja a Kisújszállás felől 
érkezőket. Köszönet Sass Zoltánnak 
a geotextilért, Szőllősi Gábornak a 
termőföldért, Molnár Lászlónak a 
fehér díszkövekért és a Városgond-
nokságnak a viacolor lapokért, va-
lamint a tiszteletbeli városszépítők-
nek, a tűzoltóknak a segítségéért.

Köszönjük munkájukat, melyet 
valamennyiünk gyönyörködtetésére 
végeztek!

Virágba borult…
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A hosszú bezártság után és a jár-
ványügyi korlátozások enyhülését 
követően végre megnyitotta kapuit 
városunk egyik legkiemelkedőbb 
létesítménye. A mindannyiunk 
számára kikapcsolódást, ellazulást 
és sportolási lehetőségeket nyújtó 
strandfürdő immár 
teljes szolgáltatási pa-
lettával várja a pihenni 
vágyó vendégeket.

Az elmúlt időszak-
ban – bár a gyógyá-
szat fennakadás nélkül 
működött – sok-sok 
javítás történt a léte-
sítmény falai között, 
amiről hírt adtunk la-
punk hasábjain is. A 
fő attrakció a hatalmas 
csúszda beépítése volt, 
amit ezentúl nemcsak 
képen csodálhatunk meg, hanem 
birtokba is vehetjük teljes valójá-
ban, mint ahogy a páratlan gyógyvíz 
egészségre gyakorolt pozitív hatásait 

is élvezhetjük. Emellett a felújított, 
megszépült apartmanok, valamint 
a szálló is tárt karokkal várja vendé-
geit. A szorgos kezeknek köszönhe-
tően a környezet is megszépült, hi-
szen fásítás és virágültetés is zajlott a 
kényszerpihenő ideje alatt. Érezzék 

jól magukat!
Íme, néhány praktikus informá-

ció: A recepció 8:00-tól 12:00-ig és 
13:00-tól 15:30-ig üzemel, illetve éj-

jeli őr teljesít szolgálatot. 

Amennyiben a szállóvendégek 
érkezése 16:00 után várható, azt az 
56/554-305-ös vagy a +36 70 703 
0240-es telefonszámon lehet jelezni. 
A szállásdíjak tartalmazzák a fürdő-

belépőt. A belépésre jo-
gosító karszalagot 1000 
Ft/db kaució ellenében 
váltható. A karszalag le-
adásakor, a kaució visz-
szajár. 

Az apartman átvéte-
léhez házanként 30.000 
Ft kaució szükséges, 
amely csak készpénz-
ben fizethető.

Érkezéstől számított 
30 napon kívüli lemon-
dás esetén: kötbérmen-

tes; 30 - 21 nap: 30 %; 20 - 11 nap: 
60 %; 10 - 6 nap: 80 %; 5 napon be-
lüli lemondás vagy meg nem érkezés 
esetén:100 % kötbért számolunk fel. 

MEGNYITOTTA KAPUIT 

                                A STRAND

Túrkeve Termál- és Élményfürdő Apartman, Szálló és 
Kemping 
H-5420 Túrkeve, Kuthen király utca 11.
www.turkevetermal.hu
www.facebook.com/TurkeveTermal

Fürdő
E-mail: penztar@turkevetermal.hu
Tel.: +56 361-534

Recepció
E-mail: recepcio@turkevetermal.hu
Tel.: +56 554-305, +36 70 703-0240

Iroda
E-mail: info@turkevetermal.hu
Tel./fax: +56 361-313

Elérhetőség:
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Legnagyobb örömünkre szol-
gál, hogy újra fogadhatjuk pihenni 
vágyó kedves Vendégeinket a fes-
tői szépségű környezetben elterülő 
recski táborban. Gyerekkortól szeni-
or korig igénybe vehetik a hegyeket, 
túrázást kedvelők a megújult épüle-
tegyüttest, hiszen az összefogásnak 
köszönhetően immár nemcsak a 
környezet, de az épületek is új kön-
töst öltöttek. Fontos megjegyeznem 
és kiemelnem, hogy Túrkeve Vá-
ros Önkormányzata is szívén viseli 
a tábor létét, így fontos számukra, 
hogy lehetőleg minden iskoláskorú 
gyermek eljusson a festői környe-
zetbe, ennél fogva minden legalább 
16 fős 8. osztályos csoportot, akik 
minimum 4 éjszakát töltenek ott, 
100. 000.- forintos támogatásban ré-
szesít. Használják ki a lehetőséget, s 
érezzék jól magukat!

Álljon itt néhány hasznos infor-
máció a táborozni vágyók számára:

Az Ifjúsági Táborban közösségi 
épület, két darab osztott terű faház 
és vizesblokk (férfi és női zuhany-
zók és WC-k) található. A közösségi 
épületben található az étkező, a me-
legítő konyha, valamint két beteg-

szoba, ahol 4 fő elkülönített elhelye-
zése biztosított.

A „kis faház” előteréből két szo-
ba nyílik:
1. szoba: 10 férőhely emeletes ágyon
2. szoba: 4 férőhely emeletes ágyon
A „nagy faház” előteréből három 

szoba nyílik:
1. szoba: 14 férőhely emeletes ágyon
2. szoba: 4 férőhely emeletes ágyon
3. szoba: 14 férőhely emeletes ágyon

A Vadász ház összkomfortos ház, 
saját felszerelt konyhával, zuhanyzó-
val és wc-vel. Összesen 4 személynek 
nyújt szálláslehetőséget. A Tarna-lak 
nevét a közelben csörgedező Tarna 
patakról kapta. A ház két egyforma 
lakrésszel rendelkezik, saját fürdő-
szobával, konyhával és egy előtérrel. 

A szálláshelyeket körülvevő hatal-
mas zöld terület, és az erdő egyaránt 
alkalmasak pihenésre, játékok szer-
vezésére, sportolásra.

Ha esik…
A Táborban található 49 m2 alap-

területű közös étkező helyben biz-
tosíthatja a csoportfoglalkozások 
helyszínét.

További információ és szállásfog-
lalás az alábbi elérhetőségeken:

tel., 06 56 554 305 vagy 06 70 701 
0930

e-mail: recepcio@turkevetermal.
hu

Szállásdíjak

Recski Ifjúsági Tábor  Túrkevei 
Vidéki
1-3 éjszaka esetén 2100 Ft/
fő/éj 2500 Ft/fő/éj
4 éjszakától (minden éjre) 
1800 Ft/fő/éj 2100 Ft/fő/éj
Vadász Ház Túrke ve i  
Vidéki
1-2 fő esetén 10800 Ft/éj 
12000 Ft/éj
3-4 fő esetén 16200 Ft/éj 
18000 Ft/éj

Tarna-lak Túrkevei Vidéki
1-2 fő esetén 9000 Ft/lakrész/éj 
10000 Ft/lakrész/éj
Pótágy (fő/éj) 1500 Ft/fő/éj 
1500 Ft/fő/éj

Kemping
Lakókocsi/Lakóautó egység 
2 500 Ft/éj
Sátorhely és személyi díj 1 000 Ft/
fő/éj
Áram 900 Ft/éj
Egyéb kedvezmények és díjak
3 év alatti gyermekek szállásdíja 
ingyenes
Mosási díj 600 Ft/garnitúra
Házi állat 600 Ft/db/éj

   HEGYI-CSICSAI CSABA

Megnyitottuk a 
Recski táborunkat
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A speciális kommunikációs 
igényű emberek segítése és az ah-
hoz szükséges eszközök széles 
körű ismertetése, terjesztése az 
egyik kiemelt részfeladat a Nem-
zeti Fogyatékosságügyi- és Szo-
ciálpolitikai Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft. (NFSZK) gondozá-
sában megvalósított MONTÁZS 
projektben. Ennek érdekében szer-
veztek egy minden megyét érintő 
online roadshow-t, amelyen bemu-
tatták a célcsoport kommunikáci-
ós támogatásának, fejlesztésének 
lehetőségeit. 

A speciális kommunikációs 
igényű személyeket hat, országos 
lefedettségű módszertani központ-
ban segítik, amelyek a MONTÁZS 
projekt keretében jöttek létre. A köz-
pontok részben a már meglévő esz-
közkölcsönző centrumokra épültek, 

kiegészülve újabb tudás- és mód-
szertani bázisként is működő in-
tézményekkel. Így az érintetteknek, 
családjaiknak és szakembereknek 
lehetősége van megfelelő informá-
cióhoz és a hétköznapokban is al-
kalmazható, gyakorlati segítséghez 
jutni. 

A speciális kommunikációs 
igényű személyek a verbális és/vagy 
írott kommunikáció tartós vagy át-
meneti zavara miatt a mindennapos 
kommunikációban akadályozottak. 
A kommunikáció akadályozottsága 
különféle veleszületett és szerzett 
állapotok következtében jöhet létre. 
Emiatt az érintettek rendkívül hete-
rogén csoportot alkotnak a sérülés 
jellegéből, súlyosságából, a tünetek 
változatosságából és az életkori elté-
résekből adódóan. E személyek szá-
mára a kommunikáció egyéni, sajá-

tos módjait kell megtalálni ahhoz, 
hogy hétköznapjaikban ki tudják 
fejezni szükségleteiket, kapcsolatot 
tudjanak teremteni környezetükkel. 
Ebben segítenek számukra a beszéd 
kiegészítésére és helyettesítésére 
szolgáló alternatív és augmentatív 
kommunikációs (AAK) módok és 
eszközök. Az AAK a kifejezésen túl 
a hangzó beszéd megértését is támo-
gatja.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
érintettek a Debreceni AAK-Mód-
szertani Központban (Pacsirta utca 
51.) érhetik el térítésmentesen az 
AAK-szolgáltatások teljes körét: 
felmérés, diagnosztika, egyéni ta-
nácsadás és fejlesztés, valamint 
eszközkölcsönzés. A szolgáltatások 
célja, hogy az érintett személyek az 
állapotukhoz mérten minél ered-
ményesebben részt tudjanak venni 
a társadalmi interakciókban. A helyi 
szakemberek az aak.debrecen@fszk.
hu címen érhetők el.

Bővebb információ a MONTÁZS 
projektről: https://www.nfszk.hu/
projektek/montazs-projekt

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NSZFK) európai uniós 
támogatásból valósítja meg az EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 kódszámú MONTÁZS projektet. A projekt 
célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a 
fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése.

Mi is itt vagyunk!
Így válik megmutathatóvá a kimondhatatlan

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. Telefon: +36 1 450 3237 E-mail: kommunikacio.montazs@nfszk.hu

Honlap: www.nfszk.hu 
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A síkvidéken letelepedni szándé-
kozó őseink a folyókhoz legközeleb-
bi árvízmentes térszinten telepedtek 
le. Ott alakították ki településük 
központját. Ilyenek Mezőtúr, Török-
szentmiklós, Szolnok központjai.

A folyók medrét övezi az állan-
dóan vizes mélyártér, távolabb van 
a magasártér, amely már csak ritkán 
kerül víz alá. Közben vannak az ár-
vízmentes területek, amelyeket csak 
a különösen nagy árvizek idején önt 
el a folyó.

Ha a honfoglaló őseink 
a mai városháza mögött 
körbe néztek, a folyó part-
ján keletre a Sárrét mocsa-
rait, délre és északra erdős, 
vizes területeket, nyugatra 
erdő-rét-legelő foltokat és 
dombokat láttak: Templom-
domb, a Nagydomb (vil-
lanyrendőrnél), a Kisdomb 
(a katolikus templomnál). 
Természetes, hogy a halá-
szó-vadászó, de a földmű-
velést is ismerő magyarok 
itt telepedtek le, itt kezdték 
kialakítani az új hazát, itt állították 
fel sátraikat, építették házaikat.

Az 1261-es oklevél szerint már itt 
élhetett 40-50 adófizető, kb. 200 la-
kos, 40-50 házban. Valószínű, hogy 
szilárdabb anyagból épült templom 
is volt. A békés állapot 1552-ig tar-
tott, ekkor foglalták el a törökök 
Szolnokot. Az ezt követő kb. 160 
évben a menekülés, pusztulás és 
visszatérés, az újrakezdés volt a jel-
lemző állapot. Az utolsó visszatérés 
1711-12-ben volt. Az előző 400-500 
évről kevés adatunk van. Valószínű, 
hogy a Főtér mindig ugyanott volt. 

1713-ban már 26 gazda, kb. 40 
egyéb személy, sok-sok jószág kezdi 
újra az életet. Ennek sikerességét bi-
zonyítja, hogy a településnek 1810-
ben már 5800 lakosa volt. Ekkor 
Túrkeve Karcag után a Nagykunság 
második legnépesebb helysége, tő-
lünk volt a nagykun kapitány, itt volt 
a kerületi börtön. Ezekben az évti-
zedekben volt városunk szerepköré-
nek csúcsán.

A 18. század második fele és a 
19. század első évtizedei a Főté-
ren látványos nyomokat hagytak. 

1755-ben álltak fel a mai reformá-
tus templom első falai, a harangok 
még haranglábakon álltak, zúgtak. 
Valószínűleg ezt megelőzően épült a 
paplak (parókia, lelkészi hivatal) és 
az első helység háza, a bíró háza épü-
lete. Később a granárium (magtár), a 
kvártélyház, a börtön , a kőpince, a 
mészárszék, a kocsmák építményei 
is megvalósultak. 

1789-ben összeírták a település 
ingóságait. Az épületek középszerű, 

romladozó, igen rossz állapotúak 
voltak. Például a Helység Tanács 
Háza (községháza) vályog, romla-
dozó, de a legértékesebb (505 Ft ér-
tékű) épület. A Qvartély ház tégla és 
vályog rossz állapotú, de még így is 
400 Ft-ot ért. Ekkor a fő építőanyag 
még a nád és a vályog volt. Kevés a 
tégla és a zsindely, a cserép is csak 
1880 körül terjedt el.

A kb. 1890 előtti, a Főteret is 
érintő építkezések közül említést 
érdemelnek: 1810-ben új helység-
háza épült, 1821-ben elkészült a 
harangokat is tartalmazó torony, 
1845-ben a református templomot 
meghosszabbították a liget felé, új, 
díszes főbejáratot alakítottak ki. Az 
1830-as években épülhetett a később 
Oroszlán fogadónak nevezett épület, 
1860-ban a Nagyiskola (Fiúiskola) 
fogadta a diákokat, az iskola és a fo-
gadó közötti területet három üzletet 
tartalmazó szárnnyal építették be.

Az 1900 körüli két-három évtized 
jelentős változásokat eredményezett 
a települések építészeti arculatában. 
A főtéren megjelentek az emeletes 
középületek és lakóházak. Az utcák 

kezdtek szilárd burkolatot kapni 
(bazaltkocka), a járdákat fapadlóval, 
bazaltlapokkal, téglával fedték. A ná-
dat cseréptető váltotta fel, egyre job-
ban terjedt a tégla. A hagyományos 
házakat a több szobás, díszesebb 
ornamentikájú gazda-polgárházak 
követték. A következő megállapítá-
sok értékeléséhez érdemes felidézni 
a mezőtúri és a kisújszállási főtér 
építészeti arculatát. 

A túrkevei Petőfi (főtéren) egy 
díszesebb középület épült, 
ez volt a Városháza, amely 
megfelelt a város színvo-
nalának. Az Úri kaszinó, 
a Csendőr-, a Tűzoltó lak-
tanya épülete beleolvadt a 
szerényebb küllemű lakóhá-
zak sorába. A térről eltűntek 
a hagyományos házak, és 
épülni kezdetek a moder-
nebb gazda-polgári házak. 
Az északi oldalon dr. Bátor-
keszi orvos háza - díszes or-
namentikája miatt - a város 
egyik legszebb épülete volt. 
Az új házsor tervezői sze-

rettek volna szép épületet belekom-
ponálni az újba, de nem sikerült. E 
két házsor képe feledésbe merült, 
fényképek sem örökítették meg. Az 
államosítások a termelőszövetkezeti 
mozgalom, az 1970-től kezdődő ra-
dikális modernizáció átalakították a 
családi házakból álló képet.

A városháza északi oldali és mö-
götti területen lóistálló, raktárak és 
jégverem volt. Ez még ma is megvan, 
a többi helyén garázsok épültek. A 
tér első épülete az 1891-ben alakult 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület lakta-
nyája volt a lebontásig. A következő 
házban lakott 1960 körül Szádvári 
András és felesége, Sallai Margit, aki 
az 1970-es években megalakította 
a kézimunka-hímző szakkört. Ők 
voltak a mai kunhímzés feltárói és 
kialakítói. 

A már említett Bátorkeszi házban 
többféle intézmény volt. Az 1950-es 
években kártoló üzem, vagyis gya-
potfeldolgozó volt, később a Város-
gazdálkodási Vállalat központja. A 
további három házban lakások, élel-
miszerbolt, Papp Károly fényképész 
műterme és ruházati bolt volt.

PETŐFI TÉR - FŐTÉR - PIACTÉRPETŐFI TÉR - FŐTÉR - PIACTÉR
  GYŐRI JÓZSEF 
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A pandémia alatt is igyekeztünk 
kapcsolatot tartani a nálunk működő 
hagyományőrző és alkotó művészeti 
csoportokkal. Örültünk, amikor lát-
tuk a csoporttagokon az érdeklődést, 
s talán ki tudtuk zökkenteni egy-egy 
témával az otthonmaradás közepet-
te. Így volt a Nemzeti Művelődési 
Intézet által meghirdetett pályázat-
tal is, amelyet  közösségek, családok, 
egyének számára ajánlottak. A fel-
hívás célja az volt, hogy képekben 
láthassuk az elmúlt 100 év kapcsola-
tait, elődeink történeteit, az 1920-as 
évektől napjainkig. 

A felhívást látva az intézményünk 
keretében működő Korda Zoltán 
Fotóklub tagjait kerestük meg. Akit 
egyből megérintett az elgondol-
kodtató felhívás, Koszna Artúr volt. 
Tudjuk, ő sokat fényképezi a régmúlt 
értékeit, a város épületeit, épületrész-
leteit, sírboltjait, kriptáit, s városépí-

tészetileg, helytörténetileg értékes 
anyag gyűlt már össze felvételeiből. 
A meghirdetett 4 kategóriából Artúr 
az „Anno domini…” című kategóriát 
választotta, egy-egy kép-pár bekül-
désével, Településünk értékei akkor 
és most alcímmel. Az első képen a 
magyar történelem ma már kevésbé 
ismert pillanatképét láthatjuk a Pes-
ti napló 1928. április 8-ai fotóján a 
túrkevei „embervásár”-ról, amelyen 
Móricz Zsigmond is megfordult az 
akkori főtéren, valószínűleg anya-
got, emberi karaktereket gyűjthetett 
egyik regényéhez. Az embervásár fo-
galma szerencsére ma már hazánk-
ban ismeretlen fogalom, de sajnos 
létezett. Fogalmáról a következőt 
olvashatjuk:

„Az embervásár a mezőgazdasági 
bérmunkások időszakos szegődteté-
sének hagyományos formáiból nőtt 
ki, amikor helyi szokások szerinti 
meghatározott napokon a munkálta-
tók (rendszerint a gazdák) és a mun-
kavállalók (cselédek, napszámosok 
stb.) találkoztak és egyezkedtek. A 
nyílt téri embervásárra már a 18. sz. 
végétől vannak adataink, de igazi el-
terjedése a kapitalizmus korára esik, 
és vele együtt múlt is el. A részleges 
munkanélküli tömeg növekedésé-
vel szaporodtak el az embervásárok, 
telítettségük kitűnő fokmérője volt 
a pillanatnyi foglalkoztatottságnak. 

Fellendülő időszakokban az em-
bervásároknak az idénymunkákhoz 
igazodó rendjük alakult ki, pl. télen, 
vízkereszt körül a cselédek, tavasz-
szal-ősszel a napszámosok, nyáron 
pedig az arató-cséplő munkások 
keresték fel elsősorban, s ugyanilyen 
ütemben és sorrendben ürült is ki a 
munkák kezdésének idejére. ..”

A második fotó Koszna Artúr 
fotója, A Petőfi Sándor Általános Is-
kola napjainkban, a Petőfi tér felől 
fotózva, szinte ugyanabból a szögből, 
mint a Pesti naplóban megjelent fo-
tón.

A beküldött múltidéző fotográfi-
ákból a Nemzeti Művelődési Intézet 
a centenáriumi fotópályázat beérke-
zett fotóiból készített egy kiadványt, 
amelyben nagy örömünkre helyet 
kapott Koszna Artúr pályamunká-
ja is. Az elmúlt 100 évben számos 
társadalmi, gazdasági változás ment 
végbe, melyek nyomot hagytak em-
lékeinken, s fényképeink magukban 
hordozzák. Szeretettel gratulálunk 
Koszna Artúr pályamunkájához, 
mellyel a régmúlt történéseivel a mai 
fiatalabb korosztályt is megszólítja, 
azzal a tudattal, hogy történhetett 
bármi: égzengés-földindulás, vírus 
és korlátozás, keresztülhaladt raj-
tunk a történelem, de jelen voltunk a 
jelenlétben. „Legyen időnk ezt észre-
venni, megtartani, megélni!”

   FARKAS ROZÁLIA

100 ÉV - 100 FOTÓ 
„Fényképet gyűjteni annyi, mint világot gyűjteni…”

A tüdőszűrés városunkban 2021. 
június 25 –től (péntek) – augusztus 
03-ig (kedd) tart.

Helyszíne : Korda Sándor Szín-
házterem  (Mozi)

 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 29.
Szűrési idő:
Hétfő: 12:00 – 17:00 óra
Kedd: 8:00 – 13:00 óra (Augusz-

tus 3-án: 8:00-12:00 óra)
Szerda: 14:00 - 17:00 óra
Csütörtök: 8:00 - 13:00 óra
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
Fontos tudnivalók:

• A 40 év feletti lakosok a tüdő-
szűrést beutaló nélkül, évi egy alka-
lommal ingyenesen vehetik igénybe. 

• Betegbiztosítási (TAJ) kártya 
bemutatása szükséges a szűrés el-
végzéséhez! 

• A 40 év alatti lakosok részére a 
szűrés orvosi beutalóval (foglalko-
zás-egészségügyi szakorvosi) vehető 
igénybe és térítésköteles. 

• Továbbtanuláshoz szükséges 
tüdőszűréshez iskolaorvosi beutaló 
szükséges, ebben az esetben a szűrés 
ingyenes.

• 18 éven aluliaknak, írásos szü-
lői/törvényes képviselő beleegyező 
nyilatkozat is szükséges.

• Kérésre az eredményt megcím-
zett és bélyeggel ellátott boríték le-
adásával postázzák. 

• Arcmaszk használata és távol-
ságtartás kötelező!

A szűrésen való részvétel a kü-
lönféle légzőszervi elváltozások ko-
rai kiszűrése és felismerése céljából 
fontos lehet!

TÜDŐSZŰRÉS
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   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Bácskai Bertalan festőművészt 

keveseknek kell bemutatni kisvá-

rosunkban, talán csak a legifjabb 

korosztálynak… Munkáit sokan is-

merik, aktív tagja volt a hajdan volt 

Kevi Körnek, számtalan kiállításon 

csodálhattuk meg itt, helyben is 

grafikáit, linómetszeteit, festménye-

it. Emellett sok-sok hazai és külföl-

di galériában állított ki. Manapság 

keveset hallottunk róla, hiszen a 

pandémia bezárta a múzeumok, 

kiállítótermek kapuit. Most viszont 

több kiállítása is szerveződik, újra 

találkozhatnak a művészetkedvelők 

alkotásaival. Ennek kapcsán lehet-

tem vendége műtermében, s láthat-

tam legújabb, nagyméretű festmé-

nyeit.

-Dióhéjban nézzük eddigi élet- 

utad, melyek a főbb mérföldkö-

vek?

-1948. augusztus 6-án születtem 

Békéscsabán. Rajz–földrajz sza-

kos tanári diplomát szereztem a 

Szegedi Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolán Pataki Ferenc és Lelkes 

István tanítványaként 1975-ben. 

Az év szeptemberétől rajz szakos 

általános iskolai tanár lettem Túr-

kevén. Túrkevére költözésemet kö-

vetően azonnal bekapcsolódtam a 

Kevi Kör munkájába, rendszeresen 

állítottam ki a Körrel, alkotótábo-

rokban vettem részt, sőt magam is 

szerveztem művésztelepet annak 

idején, ahol a vendégművészek ma 

már a középgeneráció jelesei: Be-

reznai Péter, Bukta Imre, F. Zámbó 

István, Buhály József, Budai Tibor, 

Szilágyi István. 1979-ben nyertem 

felvételt a Művészeti Alap Fiatal 

Művészek Stúdiójába, s 1986. óta 

tagja vagyok a Művészeti Alapnak. 

Számos egyéni és csoportos kiállí-

táson vettem részt szerte az ország-

ban. Rangos országos tárlatokon 

kaptam nívódíjat. Kezdetben grafi-

kákat, főleg linómetszeteket készí-

tettem, ahol a széthulló paraszti 

világ tárgyai jelentek meg. 

-Te magad, hogyan jellemez-

néd az általad festett képi világot?

-Festményeim nem a tárgyakra, 

hanem a színekre építenek, melyek-

ből finoman kiegyensúlyozott, ön-

álló képi világot teremthetek. Nem 

érdekel a fű, a fa, a virág vagy a ház 

a maga konkrétságában. Az ellenté-

tes színfoltok egymásnak feszülnek, 

így az egész képet mozgás hatja át. 

-A grafikák tárgyi világa átszi-

várog a festményeidre is, szim-

bólumok, egy-egy ráutaló jel a 

környező világ elemei közül, s 

érzelmeket, hangulatokat kifeje-

ző színek, színkontrasztok alkot-

nak szerves egységet. Egyszer azt 

mondta rólad Szakolczay Lajos, 

hogy „Bácskai a föld vonzalmá-

ban a paraszti (néprajzi, tárgyi) 

világ megörökítője.” Mennyire 

értesz egyet ezzel a megfogalma-

zással?

-Szakolczay Lajos nagyon jó ba-

rátom, évek óta ismeri munkáimat, 

és éppen ezért nem meglepő, hogy 

több kiállításomat is megnyitotta. 

MŰTERMI BESZÉLGETÉS
Bácskai Bertalan festőművésszel



13

KULTÚRA

Egyetértek azzal, amit Szakolczay 

Lajos írt rólam, mert nagyon fon-

tosnak tartom a nemzeti hagyomá-

nyokat. Azokhoz ragaszkodom. A 

nemzeti hagyományok alatt – töb-

bek között – a magyar táj megörö-

kítését, a néprajzot, néptáncot, Ko-

dály és Bartók struktúráját értem. 

Megfigyeltem a falusi tárgyakat, 

hiszen ilyen környezetben nevel-

kedtem, éltem, melyben az általam 

nagyon szeretett tárgyak vettek kö-

rül. A mostanában készített nagy-

méretű képeimen is visszaköszön-

nek ezek a tárgyak, melyek inkább 

szimbólumok, hol egy ágyvég, hol a 

kereszt, hol egy míves kapuzsanér, 

mint kötődést kifejező jel, hol pedig 

a táj inspirálta látványelem. 

Ezek a nagyméretű képek most 

nem jöhettek volna létre, ha Sallai 

R. Benedek polgármester nem bo-

csátja rendelkezésemre ezt a mű-

termet, nagyon hálás vagyok neki 

ezért. Alkothatok, s számomra ez 

mindennél többet jelent.

-Festményeid a figuralitás és a 

nonfiguralitás mezsgyéjén állnak.

-Ahogy a régi alföldi festők, én is 

a természetből indulok ki. Ha csak 

egy tárgy látható a képen, horizont 

nélkül, akkor azt is egy tájba lehet 

képzelni. Mert a föld a legfonto-

sabb dolog. Minden abból születik, 

s minden azzá válik. A természet 

csalhatatlan és öntörvényű. Bár 

nem akarok absztrakt festő lenni, 

de óhatatlanul is absztrahálunk, 

elvonatkoztatunk festés közben. 

Nem készítek vázlatokat, hanem 

elraktározom magamban a látotta-

kat. Amikor nem dolgozom, akkor 

is „képekben látok”. Olyan sokat 

voltam a vidékben, hogy jól megje-

gyeztem azokat a helyeket, amelyek 

számomra fontosak. Minden tárgy, 

minden tájrészlet újra és újra más-

képpen hat rám, még akkor is, ha 

azokat már ezerszer megfigyeltem. 

-Az egyes színek hordoznak 

szimbólumokat?

-Mindig. Igaz, nagyon sok a fe-

ketébe hajló képem. S ekkor nem a 

gyászra utalok; a fekete is egy szín, 

amit szeretek, mert több dologra, 

részletre irányítja rá a figyelmet, és 

kiemel.

-Adsz valami támpontot a né-

zőnek ahhoz, hogy grafikáidat 

vagy festményeidet könnyebben 

be tudják fogadni?

-A címek is támpontokat jelente-

nek. S ha van egy képnek méltósága, 

már az eleve segít a befogadásban. 

Előbb a gondolat, a cím születik 

meg, majd utána a gondolathoz tár-

sított színekben, formákban megje-

lenő kép. Nemzeti érzelmű vagyok, 

ez számomra az első, és mindennek 

az alapja. Nem akarok egyetlen di-

vatosnak mondott irányzatnak sem 

megfelelni, hogy így váljak ismert-

té. Sokan félnek attól, hogyha nem 

igazodnak egy irányzathoz, kenyér 

nélkül maradnak. Rajtam nem 

uralkodott el a félelem, nem vagyok 

megalkuvó. Ha az lennék, akkor 

nem egy 30 négyzetméteres padlás-

térben élnék. Boldog vagyok, még 

akkor is, ha sok helyen nem tudok 

kiállítani, s ezáltal kevesekhez jut-

nak el gondolataim. Boldog vagyok, 

mert igaz barátaim erőt adnak, a 

Mindenható pedig engedi, hogy a 

gyermekeimben, unokáimban vala-

mit viszontlássak magamból.

-Nagyon köszönöm a beszélge-

tést, s további hosszú alkotó éveket 

kívánok bízva abban, hogy ezek az 

elgondolkodtató, lenyűgöző fest-

mények mihamarabb láthatók lesz-

nek!

 

 



14

KULTÚRA

2021-ben 140 éve annak, hogy 
Finta Sándor Túrkeve egyik legje-
lentősebb művészegyénisége meg-
látta a napvilágot. Ennek alkalmából 
cikksorozatban elevenítjük fel szob-
rászpályájának történetét.

A Rio de Janeiró-i magyar kon-
zulátus a világkiállítás után négy hó-
nappal állította ki az útlevelet Finta 
Sándor szobrászművész és felesége 
Kántor Katalin iparművész számára, 
amellyel az USA-ba indultak. A mű-
vészházaspár Ellis Island-re került az 
Egyesült Államok bevándorlási sza-
bályainak értelmében, de Magyaror-
szág bevándorlási kvótája ekkorra 
kimerült. A sajtó képes tudósítást 
közölt a világkiállítás szobrászigaz-
gatójáról és iparművész feleségéről, 
akiket nem fogadott be Amerika. 
A speciális képességeiket ellenőrző 
bizottság végül megfelelőnek találta 
Finta Sándor művészi tevékenysé-
gét, aki feleségével New Yorkban te-
lepedett le. Itt alapította meg a Finta 

Stúdiót, ahol műhelyük hamarosan 
az ottani magyarság találkozóhelye 
lett. Ekkoriban kezdett foglalkozni 
Walt Whitman verseinek illusztrá-
lásával is. 1925-ben a New York-i 
Írók Klubjának pályázatára elkészí-
tette a Walt Whitman emlékérmet. 
Mecénások megbízásából 1927-
ben megformázta Patrick Cardinal 
Hayes bíboros érsek portréját, ami 
a Metropolitan Múzeumban kapott 
helyet. Amerika első múzeumában 
ekkortól Munkácsy Mihály mellett 
ő a második magyar, akinek a műve 
a gyűjteménybe került. Az évtized 
végén a Művészeti Akadémia rendes 
tagjává választotta.

1929-ben rövid időre hazatért 
Magyarországra. A vissza úton Pá-
rizsban Gergelyt is meglátogatta. 
Ekkor született meg az elhatározás a 
testvérhármas részéről, hogy alkotá-
saik szülővárosukban Túrkevén ke-
rüljenek megőrzésre és bemutatásra. 
A jelenlegi buszpályaudvar helyén, 
1936-ban valósult meg az első Finta 

Múzeum egy bontásra váró házban. 
Ez egyszerre volt alkotó- és kiállí-
tóterem, valamint Finta Gergely la-
kása is. Itt elsősorban az ő alkotásai 
voltak láthatóak, Sámuel és Sándor 
csak néhány szoborral képviseltette 
magát. Öt évvel később a múzeum 
felszámolásra került.

Az Amerikai Egyesült Államokba 
visszatérve, annak kiemelkedő egyé-
niségei mellett igyekezett a magyar 
történelem és irodalom nagy sze-
mélyiségeit is megformázni. Kovács 
Mihály az Amerikai Függetlenségi 
Háborúban hősi halált halt jászkun 
huszár alakját több alkalommal is 
megmintázta. 1930-ban leplezték 
le Petőfi Sándor mellszobrát a cle-
velandi közkönyvtárban. Hat évvel 
később II. Rákóczi Ferenc szobrá-
nak felállításán dolgozott, amit a 
Connecticut Állambeli Bridgeport-
ba terveztek. Ennek tanulmánya is 
elkészült, de a szobor mégsem va-
lósult meg. Hasonló sorsra jutott az 
amerikai polgárháború emlékműve 
is, ami Los Angelesben került vol-
na felállításra. Ennek a modellje az 
1941. évi kiállításon szobrászati díjat 
is kapott.

140 éve született Finta Sándor

– New York –
   KAPÁS JÁNOS ZSOLT
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A Túrkevéért Alapítványt 1991-
ben 121 magánszemély és 7 szerve-
zet hozta létre, bejegyezve a Szolnoki 
Törvényszéken Pk.60.847/1991 szá-
mon. Célja az alapfokú zenei oktatás 
megszervezése, zeneiskola alapítása, 
testvérvárosi kapcsolatok létrehozá-
sa, ápolása, közterületek ápolása, a 
kulturális élet színesítése volt.

Mi valósult meg?
Az Egressy Béni Zeneiskola meg-

alapítása 1992-ben, az épületet Ko-
csis Zoltán zongoraművész jelenlé-
tében avattuk fel. Emlékharangok 
állítása, kőtárak létrehozása a város 
mindhárom temetőjében. Közterü-
leteken a névadók plakettjének el-
helyezése /Liszt, Arany, Széchenyi, 
Sinka, Mikszáth, Egressy/. A ’48-as 

Emlékpark létrehozása, Petőfi és Dr. 
Balogh János emlékhely létrehozása, 
kút-skanzen létrehozása. Testvér-
városi kapcsolatok: Nagyszalonta / 
Sinka, Zilahy, Gábor Ferenc köztéri 
szobrok ajándékozása/, Auchel, Po-
rabka, Mezőhegyes, Nagybocskó. 
Évente tájökológiai konferencia Ba-
logh János akadémikus emlékére.

Könyvkiadás: 5 év a városért 
/1996/, Újabb 5 év a városért /2001/, 
25 év a városért /2016/, Takács Mi-
hály Az én hatosom /2021/. Rend-
szeres koncertek, irodalmi progra-
mok szervezése.

A Zeneiskola épületének tulajdo-
nosa Túrkeve Város, amely épületet 
1992-ben térítésmentes használatba 
adta az Önkormányzat a Túrkevé-

ért Alapítványnak. Az átadást kö-
vetően közel 30 évvel ezelőtt került 
átalakításra a korábbi posta épülete 
zeneiskolává. A mai helyzetben a 
csapadékvíz elvezetése és a fűtés-
korszerűsítés a legsürgetőbb feladat, 
amelyhez pályázati forrást szeret-
nénk nyerni.  A tervet Fehérváry 
Rudolf építészmérnök készítette.  

A Túrkevéért Alapítvány által 
1992-ben alapított és fenntartott Eg-
ressy Béni Zeneiskola további haté-
kony működésének fontos része az 
építész által leírtak szerinti szüksé-
ges felújítások mielőbbi megkezdése 
és elvégzése, amelyhez kérjük a se-
gítséget!

   DR. SZABÓ ZOLTÁN

A 30 ÉVES TÚRKEVÉÉRT ALAPÍTVÁNY  
HÁROM ÉVTIZEDES  SZOLGÁLATA A VÁROSÉRT

A Túrkevéért Alapítvány Kura-
tóriuma 1996-ban, 25 évvel ezelőtt 
hozta létre a VADVIRÁG NÉPDAL-
KÖRT, a kórus vezetője Papp Sán-
dorné lett. 2003-ban Papp Sándorné 
egészségi állapota miatt lemondott a 
népdalkör vezetéséről, ekkortól he-
lyettese Lakatos Győzőné vette át a 
közösség vezetését.

A kezdetekben 27 fővel indult 
a közös munka: Lakatos Győzőné, 
Csontos Lajosné, Farkas István, Far-

kas Istvánné, Horváth Lajos, Szabó 
Kálmánné, Szabó Lajosné, Horváth 
Lajosné, Babec Sándorné, Kerekes 
Sándorné, Nánási Jánosné, Szabó 
Katalin, Szabó Ágnes, Zádori Im-
réné, Szőke Jánosné, Nánási János-
né, Kállai Erzsébet, Suki Ádám és 
akik már nincsenek közöttünk Kiss 
Gáborné, Nyerges Györgyné, Papp 
Sándorné, Balogh István, Deák Já-
nosné, Kiss Imréné. Kiss Kálmán-
né, Nyerges Györgyné, Gyarmati 

Mihályné, Szilágyi Istvánné, Vasadi 
Lajosné, Palkó Jenőné, akiknek em-
lékét kegyelettel őrizzük. 

A negyed század alatt sok-sok 
fellépésen tapsolhatott az őket hall-
gató közönség, nemcsak a városi 
rendezvények állandó résztvevői 
voltak, más településeken is több íz-
ben felléptek. Országos minősítéseik 
során hét ezüst- és két bronzfokoza-
tot nyertek. Sikerrel léptek fel többek 
között a Hajdú-Bihar megyei Sárré-
tudvariban, a megyénk sok-sok tele-
pülésén és a Vajdaságban, Újvidéken 
a Petőfi Sándor Magyar Művelődési 
Egyesület meghívására.

A negyed század alatt a népdalkör 
tagjainak egészségi állapotromlása 
és az elhalálozások miatt létszámuk 
jelentősen csökkent. Az aktív tagok 
várják a fellépés lehetőségét…

Gratulálok a negyed század sike-
reihez, továbbiakban jó egészséget 
kívánok a népdalkör tagjainak!

JUBILEUM
25 ÉVES A  VADVIRÁG NÉPDALKÖR

   DR. SZABÓ ZOLTÁN
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2021. május 8-án Szegeden, a 
Dóm Látogatóközpontjában ma-
radandó élményt adó küldetést tel-
jesítettem: a Civil Szeretet Kurázsi 
Társaság képviselője – Kovácsné 
dr. Faltin Erzsébet, testvérvárosunk 
Mezőhegyes nyugalmazott polgár-
mestere – szervezésében létrejött 
programon adtuk át Arad város kép-
viselőinek a Gizella-ládikót.

Gizella királyné szentté avatá-
sa mind a mai napig nem történt 
meg. Mindaz, amit ennek érdeké-
ben sokadmagával Kovácsné dr. 
Faltin Erzsébet tett és jelenleg is 
tesz, fontos láncszem a folyamat-
ban. Szeged-Csanádi Egyházmegye, 
az arad-gáji Szent Gizella templom 
plébánosa és hívei, valamint az ara-
di Önkormányzat is örömmel állt a 
törekvés mellé. Gizella királynénk, 
államalapító Szent István királyunk 
hitvese védelmébe ajánlották fel-
szentelésekor, cca. 160 éve Arad Gáj 
városrész katolikus templomát. A 
szembemiséző oltárban őrzik 2008 
óta királynénk egyik ujjpercét. Az 
ereklye a szentet teljes valóságában 
jeleníti meg, ezért zarándokok so-
kasága könyörög Gizella királynénk 
csodatevő közbenjárásáért. 

A ládikó a csodatételek bizonyí-
tásának gyűjtésére szolgál, mely a 

szentté avatási per egyik legfonto-
sabb feltétele. 

Gizella szentté avatása és más 
szeretet célok érdekében civil társa-
ságot alapítottak küldetésük kerete-
ként, a finanszírozás rendezettsége 
végett. A csodagyűjtő ládikót szege-
di iparművészek készítették. A Gi-
zella ládikó átadására hármunkat – 
mezőhegyesi születésűeket – kért fel 
a polgármesterasszony. Az átvevők 
ft. Sándor Tivadar atya és az aradi 
hívők két képviselője volt. Másnap, 
vasárnap, Aradon a Gizella-búcsú 
ünnepi miséjén, Kovácsné dr. Fal-
tin Erzsébet jelenlétében vették át 
a hívek a míves ládikót, amelybe 
szentéletű királynénk 
csodatételéről szóló 
leírásokat gyűjtik és 
juttatják el a Szent-
széknek.

Igazán öröm szá-
momra, hogy test-
vérvárosi kapcsola-
tunk él, a barátság 
nem szakadt meg, 
és ilyen jelentős ese-
mény során működ-
hettem közre. Sokak 
előtt ismert Arad és 
Mezőhegyes között a 
partnervárosi megál-

lapodás – 2011-ben – Mezőhegyes 
és Túrkeve testvérvárosi szerződésé-
vel egy időben jött létre. 

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, aki 
mintegy két évtizede kutatja magyar 
és magyar vonatkozású történel-
münket, benne királyi asszonyaink 
életét, szerepét, írásaival és előadása-
ival igyekszik közkinccsé tenni pél-
daadó eleink jellemzőit. 2019-ben 
második kiadásban jelent meg Gi-
zella királynénk életét a XI. század 
korrajzával együtt bemutató törté-
nelmi regénye, A királyné. A könyv 
ajánlásában dr. Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi megyéspüspök is 
egyetértését és támogatását fejezi ki 
a szerző törekvése iránt. 

(A könyv megvásárolható au-
gusztus 14-én a Balogh János XVII. 
Tájökológiai Konferencia ebédszü-
netében Túrkevén, később közzétett 
időben és helyen; továbbá ezt köve-
tően e cikk szerzőjénél.)

Ft. Sándor Tivadar atya 2020. 
január 18-án lett a Magyar Kultú-
ra Lovagja kitüntető cím birtokosa 
Budapesten, a Stefánia Palotában. 
Alapító lovagként a díjátadók egyike 
lehettem…

Emlékezetes, lélekemelő pillana-
toknak lehettünk részesei, köszön-
jük mindezt és gratulálunk!

LOVAGI KÜLDETÉS
   DR. SZABÓ ZOLTÁN
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Több népszokás is fűződik ehhez 
az ünnephez, egyes vidékeken ma is 
él a pünkösdi király és pünkösdi ki-
rálynőválasztás. A falu legényei kü-
lönböző ügyességi próbákon mérték 
össze ügyességüket. A győztes egy 
évig ingyen ihatott a kocsmában, 
neki tartozott engedelmességgel a 
többi legény, viselhette a pünkösdi 
koronát. 

A pünkösdi királynőt a falu le-

ányai közül választották, aki el-
sősorban erényessége (szelídsége, 
szerénysége, szemérmessége, szor-
gossága) miatt nyerte el a kitüntető 
címet.

Nálunk az lett a győztes, aki az ál-
talunk meghirdetett verseny kérdé-
seire hibátlanul válaszolt, majd sor-
solás útján dőlt el ki lett a pünkösdi 
király és királynő. Egy éves ingyenes 

tagsággal és ajándékkal leptük meg 
Őket. A játéknak a „Pünkösdi vers- 
vadászat” címet adtuk, melynek ke-
retében a résztvevőknek magyar 
költőktől származó idézeteket kellett 
felismerniük. A játék eredménye:

•Pünkösdi király: Csatári Ádám
•Pünkösdi királynő: Simon Zol-

tánné Molnár Erzsébet
Köszönjük, hogy velünk játszot-

tak!

„Egy szekérnyi virág” címmel hir-
dettünk virágosítási akciót, amely-
hez Túrkeve város lakosságát kértük 
meg, hogy a felújított szekerünket 
virágosítsuk be együtt. Nagyon kö-
szönjük a sok segítséget, hogy az 
elképzelésünket megvalósították 
kedves támogatóink. Köszönjük a 
támogatást: Takács Béláné, Czeglédi 
Erzsébet, Deák Lajos, Kelemen Ju-
dit, Egres Kis Lajos Néptánccsoport, 

Kistücsök Néptánccsoport, Sass 
Zoltán Háztartási Bolt, Simonné 
Révész Edit, Városi Óvoda Igazga-
tóság, Kiss-Simon Edit, Kamilla és 
Kadi, Fias Gáborné, Fekete József, 
Farkas Rozika, Pataki Edison, Fara-
gó Józsefné, Városszépítő Egyesület- 
Zagyváné Vass Margitkának. 

Gyönyörűen pompázik a szeke-
rünk! 

   MADARÁSZ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Egy szekérnyi virág

EGY PÜNKÖSDI NÉPSZOKÁS FELELEVENÍTÉSE

A VÁROSI KÖNYVTÁR FACEBOOK OLDALÁN

ÉRTÉKBŐL-ÉLMÉNY TÁBOR
Ezen a nyáron várjuk azokat a 

gyerekeket, akik szeretnének barát-
ságokat kötni, sokat nevetni, érdek-
lődnek a művészetek iránt. Nyáron 
nálunk mindezt megkapod! 

„Értékből-Élmény Tábor”
2021. július 19-23. 
Helyszín: Madarász Károly Mű-

velődési Ház és Városi Könyvtár 
Korosztály: 7-14 éves korig 
A Hungarikum Tábor ideje alatt 

a gyerekek választ kapnak Túrkeve 
gazdag történelmi múltjára, néprajzi 
hagyományaira. Túrkeve tájegységi, 
népművészeti, kézműves és gasztro-

nómiai értékeit fedezzük fel, amely-
ről értékgyűjtő tevékenységet vég-
zünk közösen a gyerekekkel. A tábor 
időtartama 5 napos, amely tartalmas 
értékfelfedező kevi napokat takar.

 Program: 
•1. nap Kevi értékek a népművé-

szet jegyében 
•2. nap Megyei értéktár kutató 

nap 
•3. nap Értékeinkben élünk to-

vább
•4. nap Kulturális örökségünk a 

kevi kultúra 
•5. nap Kevi gasztronómia - 

nagyanyáink hagyatéka 
A tábor részvételi díja tartalmaz-

za az élményekben gazdag progra-
mokat, ebédet, innivalót. Részvételi 
díj: 13 000 Forint/fő. A testvéreknek 
jár a testvérkedvezmény, 12 000 Fo-
rint/fő. Táborvezető: Farkas Rozika 
és Petőné Fábián Erzsébet. A tábor 
20 főtől indul. 

További információk és jelentke-
zés: 06-56-361-214 telefonszámon 
vagy a turkevemik@gmail.com ol-
dalon, Madarász Károly Művelődési 
Ház-Kevi Művház facebook oldalon. 
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Május utolsó vasárnapja a gyer-
mekek napja. A nemzetközileg 
kiemelt napot Magyarországon 
1906-ban ünnepelték meg először.  
Városunkban ez a nap játszóterek 
avatásáról és mellé színes, vidám 
programokról szólt az apróságok-
nak. A kicsik birtokba vehették a 
Madarász házaspár utcai és a Li-
get-játszóteret. A hivatalos átadót 
megtisztelte F. Kovács Sándor or-
szággyűlési képviselő, Sallai R. Be-
nedek polgármester, Kántorné Bíró 
Emília alpolgármester, valamint 
a képviselő testület több tagja. A 
gyermeknapi programokra lázasan 
folytak az előkészületek. A városi 
könyvtárban a kicsik ajándékait, s 
a kézműves foglalkozást készítették 
elő, a művelődési házban pedig a 
színpadi és a kísérő programok ver-
buválása folyt. Ahogyan a járvány-
helyzet elvonulóban látszott, a kor-
mány engedélyezte a gyermeknapi 
rendezvények megtartását, persze 
bizonyos szabályok betartása mel-
lett. Vasárnap reggel elkezdődött a 
pakolás. Nagyban segítségünkre volt 
ebben Sörös Tibor és csapata, majd 
déltől a Városgondnokság munka-
társai. Szerettünk volna a túrkevei 
gyermekek számára az év eddig el-
telt nehézségei után egy felhőtlen 
szórakozást ígérő napot összehoz-
ni. A felhőtlenség nem úgy sikerült, 
mint ahogy terveztük… Izgalmas 

volt az aznapi időjárás, hiszen 13 óra 
körül leszakadt az ég, hatalmas eső 
keveredett. No, itt nagyon megijed-
tünk, azt hittük, nem is lehet a ren-
dezvényt megtartani. Szerencsére a 
zivatar nem tartott sokáig, s a csöpp-
ségek kedvét sem vette el attól, hogy 
kilátogassanak a gyermeknapi hely-
színre. A ligetben, a piaccsarnokban 
és annak környezetében intézmé-
nyünk vidám, színes programokkal 
várta a település legkisebb polgárait. 
A védelmi előírások betartása mel-
lett lehetett a területre belépni, ahol 
ingyenes belépőt kaptak az ideláto-
gatók, s a kézfertőtlenítést fontos fel-
adatnak tartottuk a visszahúzódó-
ban lévő covid járványhelyzet miatt.

A kicsinyek bábszínházi előadást 
tekinthettek meg a Bábakalács Báb-
színház előadásában, majd városunk 
mindkét művészetoktatási intézmé-
nye tartott bemutatót a tanult „tan-
anyagaikból”. El kell mondani, hogy 
az elmúlt időszak nem kedvezett a 
művészeteket elsajátítani vágyó diá-
koknak sem, ennek ellenére nagyon 
örülünk, hogy szépen kidolgozott 
produkciókat láthattunk mind az 
Egressy Béni Zeneiskola, mind a 
Korda Vince Művészeti Iskola ügyes 
diákjai előadásában.

A Dalma Dance Klub SE több 
csoportja is nagy sikerrel lépett a 
közönség elé, s adtak elő színvonalas 
táncprodukciókat.

A gyermekek vidám hahotázása 
töltötte be a teret Pasenko bohóc 
előadása alatt, majd a fergeteges han-
gulatot teremtő Kiflihajó zenekar lé-
pett színpadra. A színpadi program 
befejezéseként a bohóc hajtogatott 
lufit ajándékozott a gyerkőcöknek.

Kísérő programban sem volt hi-
ány: volt arcfestés, kézműves foglal-
kozás, légvár, kerékpáros ügyességi 
feladatok, gyermeksakk, csacsi lo-
vaglás, katonai gépjármű, tűzoltóau-
tó, quad.

Köszönjük szépen a sok segítsé-
get, amelyet a gyermeknap sikeres 
megrendezése érdekében kaptunk, 
s hogy a város apraja jól érezhesse 
magát!

Támogatók voltak: Túrkeve Vá-
ros Önkormányzata, Önkéntes Tűz-
oltóság, Városgondnokság, Csipet 
Land, Óvodai Igazgatóság, Mezőtúri 
Rendőrkapitányság, túrkevei Ren-
dőrőrs, Egressy Béni Zeneiskola, 
Korda Vince Alapfokú Művészeti Is-
kola, Dalma Dance Klub SE, Városi 
Sakk klub, Sipos Sándor, Fazekasné 
Ozsváth Ildikó, Kórik Petra, Vasadi 
Tünde, idősebb és ifjabb Deák Lajos, 
Hollósi Imre, Dinya József, Farkas 
Kitti, Kovács Attila ( Mezőtúr), Nya-
kó László. Köszönjük! 

A gyerekek önfeledt játéka, vidám 
szórakozása azt gondolom, minden 
munkát megért!

   FARKAS ROZÁLIA

ÖSSZEFOGÁS A 

VÁROSI GYERMEKNAPÉRT

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, 
ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi. „ (Szabó Magda)
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Életsorsok, leírására hívjuk fel a 
Jászkunság lakosságát. Napjainkban 
ugyanis a közmédia elsősorban az 
országos, nagyvárosi eseményekre 
koncentrál. Mi a vidéki embere-
ket, életutakat, családtörténeteket 
szeretnénk bemutatni. E célból egy 
országos kutatáshoz kapcsolódva 
pályázatot hirdetünk, és biztatunk 
mindenkit, hogy írja meg a saját, a 
családja történetét, főleg a 20-21. 
századra koncentrálva. Legyünk mi, 
— kunok és jászok utódai — is része 
a magyar történelemnek! Írásainkat, 
életsorsunkat ismerje meg a követ-
kező nemzedék is!

A vidékkutatás országos irányító-
ja: Dr. Ö. Kovács József  MTA dok-
tor, az Országos Levéltár főigazga-
tó-helyettese

Megyei irányítója: Dr. habil. Örsi 
Julianna ny. múzeumigazgató, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tu-
dományos Egyesület elnöke, társa-
dalomkutató. 

Résztémák:
-Az én élettörténetem (célok, 

küzdelmek, sikerek és kudarcok)

-A három generáció a mi csalá-
dunkban (nagyszülők, szülők, gye-
rekek) életútjában, foglalkozásában, 
munkahelyében, lakóhelyében tör-
tént változások és annak okai

-A mi családunk mindennapjai 
(a családtagok munkamegosztása, a 
család és a munkahely elvárásainak 
összeegyeztetése)

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

-Munkahelyem története (a rend-
szerváltás hatása és a dolgozók vagy 
a vezetők szemszögéből)

A pályázatban részt vehet min-
den korosztály, bárki Jászkunságban 
élő, vagy onnan elszármazott, oda 
beköltöző felnőtt és diák. Pályázhat-
nak magánszemélyek, de honisme-
reti körök, egyéb civil szervezetek is. 

Műfaj: vegyes. Lehet önéletírás, 
visszaemlékezés, történeti, irodal-
mi stílusban. A mellékletekben 
szerepelhetnek családi dokumen-
tumok, fényképek, videók, rajzok, 
emléktárgyak. Az eredeti mellék-

leteket visszaadjuk, illetve a lefotó-
zást, szkennelést vállaljuk. A szöveg 
beküldhető e-mailen, pendrivon, 
DVD/CD-n, gépelt vagy kézírásos 
formában. Lehetséges diktafonra 
mondva, vagy interjú-adást kérve is. 
Ez utóbbit jelezzék a kutatás megyei 
irányítójának. 

Beadási határidők: 2021. június 
30.

Értékelés: korosztályonként (álta-
lános iskolás, középiskolás, egyete-
mista, felnőtt).

Eredményhirdetés: 2021. augusz-
tus 20.

Beadási cím: Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Tudományos Egyesü-
let 5420 Túrkeve, Deák Ferenc u. 4. 
e-mail cím: jnszmtude@gmail.com

Információkérés lehetősége: Dr. 
Örsi Julianna tel: 06-30-9383777; 
e-mail: jnszmtude@gmail.com;  sze-
mélyes találkozás időpont egyezte-
tés után: Túrkeve, Deák Ferenc u. 4.

Pályázzon Ön/ök/ is! Munkál-
kodjunk együtt! Várjuk pályázatu-
kat!                  

   DR. HABIL.  ÖRSI JULIANNA

Az én történetem, a mi életutunk
pályázati felhívás

Túrkeve Város Önkormányza-
ta rajzpályázatot hirdet 10-18 éves 
gyerekek, fiatalok részére a 2021. 
szeptember 8-13. között, Túrkevén 
megrendezésre kerülő testvérvárosi 
találkozó alkalmából.

A rajzpályázat jelmondata: „Ami 
összeköt - egység a sokféleségben”.

Tetszőleges technikával készült, 
tetszőleges méretű rajzokat, festmé-
nyeket, alkotásokat várunk
• a lakóhelyetek hagyományairól, 
szokásairól, viseleteiről,
• a helyi ünnepekről, jeles napokról,
• a lakóhelyeteket körülvevő tájról,
• városotok jellegzetes épületeiről.

A beküldött pályamunkák mon-
danivalója, üzenete illeszkedjen az 
Európai Unió mottójához: „Egység a 
sokféleségben”.

A jelmondat arra utal, hogy az 
Európai Unió egyesíti az európai 
embereket a közös cél érdekében: a 

béke és a jólét megteremtéséért. Az 
Unió alapelve, hogy az Európában 
honos különféle kultúrák, hagyo-
mányok és nyelvek sokféleségükkel 
gazdagabbá teszik a kontinenst.

Ezt a gazdagságot mutassátok be 
munkáitokkal!

Beküldési határidő: 2021. július 
15.

A pályaműveket kérjük, juttassá-
tok el iskolátokba!

Eredményhirdetés: 
2021. szeptember 11. 

RAJZPÁLYÁZAT
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Fesztiválok
PROGRAMAJÁNLÓ

   MAGYAR TAVAK FESZTIVÁLJA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

A Természet Operaháza Tisza-ta-
vi Fesztivál évről évre növekvő nép-
szerűségű találkahelye a természet, a 
sport és a kultúra szerelmeseinek. A 
három elemet egyedülállóan ötvöző 
rendezvény sikerreceptje annyira jól 
bevált, hogy idéntől a Magyar Tavak 
Fesztiválja néven, több helyszínen 
még több érdeklődőt fog elkápráz-
tatni a nyár nagy eseménye. Az ese-
mény fővédnöke Áder János köztár-
sasági elnök, védnökei Fekete Péter 
kultúráért felelős 
államtitkár, L. Simon 
László miniszteri 
biztos és F. Kovács 
Sándor országgyűlési 
képviselő.

Jó hír a járványos 
időkben: a Természet 
Operaháza a Magyar 
Tavak Fesztiválja lett

Az év kellemes 
meglepetése a fesz-
tiválok terén: 2021-
ben július 30-tól 
augusztus 1-ig a 
nyolcadik alkalom-
mal megrendezésre 
kerülő Természet 
Operaháza Tisza-ta-
vi Fesztivál, mely 
a komolyzene, az aktív pihenés és 
az egészséges életmód nemzetkö-
zi szinten is egyedülálló keverékét 
kínálja a résztvevőknek. Sőt, azok 
sem maradnak híján a felejthetet-
len élménynek, akik inkább a Ve-
lencei-tóhoz ruccannának le, vagy 
legszívesebben akár mindkét hely-
színt beillesztenék a nyári program-
jaik közé. A nagy újdonság ugyanis 
az, hogy 2021-ben a Velencei-tónál 
is kitárja kapuit a Természet Ope-
raháza június 18‒20. között, 2022-
ben pedig a Balatoni Fesztivál kerül 
megrendezésre.

A Természet Operaháza feszti-
válsorozat ezáltal több helyszínes 
franchise-zá nőtte ki magát, a Ma-

gyar Tavak Fesztiválja márkanév 
alatt.

Pozitív meglepetés és a szervezők 
részéről hatalmas teljesítmény, hogy 
reményeink szerint a járvány ellené-
re mindez idén is működhet. A ta-
valyi kiadás a speciális vírushelyzet 
miatt veszélybe került, de a jogsza-
bályok maradéktalan betartásával 
még akkor is sikerült megrendezni 
az összejövetelt. Mivel a szokásosnál 
is jobban odafigyeltek a biztonságra 

és a higiéniára, nem csupán teljesen 
zökkenőmentesen zajlott le a ren-
dezvény, hanem ismét felejthetetlen 
örömet kínált a résztvevők számára.

Kézenfekvő volt tehát a Tisza-tavi 
Fesztivál, mint eredeti „zászlóshajó” 
mögé idéntől kezdődően több ha-
sonló rendezvényt is felsorakoztatni, 
az igényes szórakozásra továbbra is 
‒ sőt, talán minden eddiginél jobban 
‒ vágyó közönség kedvéért vállalva 
a névváltoztatással (Magyar Tavak 
Fesztiválja) és a bővüléssel, a két 
helyszínnel (Tisza-tó és Velencei-tó) 
járó plusz erőfeszítéseket. Nem csu-
pán újramárkázásról van tehát szó, 
hanem a múlt sikereire építő magyar 
fejlesztésről, amelynek ‒ a mostan-

ság elharapózott sok rossz hír köze-
pette ‒ mindenki csak örülhet, aki a 
minőségi kultúrát nagyra tartja.

Egy magyar sikertörténet sze-
mélyes háttere, komolyzene és aktív 
pihenés a szabadban: ez az eredeti 
sikerrecept, amelyre építve az évről 
évre növekvő népszerűségű fesztivál 
eljutott oda, hogy immár több hely-
színen is egyedülálló hazai talál-
kahelye legyen a minőségi kultúrát 
kedvelőknek, a természet szerelme-

seinek és a sportos 
életmód híveinek ‒ 
ami az utóbbit illeti, 
a fesztiválon rende-
zett futóversenyek, 
a kerékpáros túra 
és a csónakázás for-
májában. Erre épít-
ve álmodta tovább 
Debreczeni Ildikó 
fesztiváligazgató és 
ötletgazda az ere-
deti tervét, amely a 
legfontosabb emberi 
értékeinket ‒ a ter-
mészet, a mozgás és 
a művészet szeretetét 
‒ egyesíti.

Ildikó „civilben” a 
25 éve sikeresen mű-

ködő Jelmez-Art Kft. ügyvezetője 
és tulajdonosa, aki az elmúlt más-
fél évtized során a Magyar Opera-
ház mellett 14 külföldi, nemzetközi 
hírű operának (köztük az oslóinak, 
a New York-inak, koppenhágainak 
és a berlininek) is készített művészi 
jelmezeket ‒ innen a szoros kapcso-
lódási pont az opera csodálatos vi-
lágával.

 
Eredetileg egy csapatépítő tré-

ning alkalmával látogatott el a Ti-
sza-tó környékére. Biciklin tekerte 
körbe csapatával a tó nagy részét, 
ahol a különböző állomásokon, pi-
henőhelyeken zenés produkciók 
várták a dolgozókat. Ez az ötlet azóta 
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Tour d’Opera kerékpáros túra néven 
évről évre nélkülözhetetlen része a 
fesztivál programjának, emellett a 
résztvevők – a kerék-
páros kirándulás min-
tájára – már a Boat 
d’Opera csónakos, ka-
jakos, sárkányhajós és 
SUP-os túrán is részt 
vehetnek. Ezeken a 
túrákon nem csupán 
végigtekerni vagy vé-
gighajókázni öröm a 
természeti szépségek, 
a pazar vízi és szá-
razföldi élővilág, valamint a helyi 
kultúra megcsodálására nyújtott 
lehetőség miatt, hanem megállni is, 
mert minden egyes állomáson ne-
ves művészek várják a kirándulókat 
produkcióikkal.

A személyes sztori egyedülálló 
komolyzenei fesztivált szült, amely 
cseppet sem „komoly” ‒ pontosab-
ban: nem fölöslegesen komolykodó, 
a közönséget elidegenítő rendez-
vény, hanem olyan könnyed, de igé-
nyes és minőségi szórakozási lehe-
tőség, amely a programokba aktívan 
bevonja a résztvevőket. 

A kultúra, az egészséges élet-
mód és az aktív pihenés a természet 
csodálatával egészül ki, hiszen ez a 
fesztivál bemutatja hazánk legszebb 
régióinak növény- és madárvilágát, 
sőt a környék népi kultúráját is. Mi-
vel a komolyzenei előadások a meg-
szokottól teljesen eltérő, természetes 
környezetben zajlanak, a hangulat és 
a művészi élmény ebben a formában 
sehol máshol nem található meg a 
világon.

 Nemes célok szolgálatában álló 
művészeti élmény.

A koronavírus-járványt a ven-
déglátóipar mellett a magyar turiz-
mus sínylette meg a leginkább. Ezért 
a fesztivál cseppet sem mellékes cél-
kitűzése, hogy a helyszínéül szolgáló 
régiókat és a helyieket segítse a talp-
ra állásban, a gazdasági növekedés-
ben, amelyhez a turizmus, mint fő 
iparág nagyban kapcsolódik.

A fesztivál ideje alatt a térség-
ben eltöltött vendégéjszakák száma 
növekszik, ami a kapcsolódó vállal-
kozások bevételének a növekedését 
is jelenti. Mi több, a hatás hosszú 

távú, mert az eddigi tapasztalatok 
alapján a környékkel megismerkedő 
fesztiválozók később is visszatérnek 

a térségbe, és igénybe veszik a he-
lyi pihenési lehetőségeket. Mivel a 
természeti értékek jelentős szerepet 
töltenek be a Magyar Tavak Feszti-
válja életében, a természettudatos 
gondolkodást a rendezvények meg-
valósítása, lebonyolítása közben és a 
résztvevők tekintetében is igyekez-
nek fejleszteni és magasabb szintre 
emelni a szervezők. A környezeti 
fenntarthatósági szempontoknak 
való megfelelés, illetve annak érde-
kében, hogy a Zöld Fesztivál címet 
joggal használhassák, számos intéz-
kedést hajtottak végre. 

Például a fesztiválok során rend-
szerint „mini” környezetvédelmi ak-
ciókat szerveznek, melyek célja nem 
csupán a rendezvény további színe-
sítése, hanem a környezetet védő lá-
tásmód terjesztése, megszerettetése 
is a célcsoporttal. A fesztivál reklám- 
anyagainak újrahasznosításával kül-
téri bútorok készülnek maradandó 
értékként a közösség számára, és 
faültetésre is sor került már a kör-
nyékbeli településeken.

 Felhívás minden kultúrapárto-
lónak, ‒ cégeknek és magánszemé-
lyeknek:

A befogadó megyék, városi ön-
kormányzatok mellett a fesztivált 
különféle támogató szervezetek, 
cégek is éltetik évről évre. Így a kul-
túrát pártoló vállalkozók idén is egy 
már élő és működő, egyre nagyobb 
hírű és horderejű rendezvényhez 
csatlakozhatnak, amely a cégük PR-
ját erősíteni fogja, a magánszemé-
lyek pedig a jegyvásárlással tesznek 
a Magyar Tavak Fesztiválja által 
felvállalt nemes célokért (kultúra, 
mozgás, családi értékek, természet-

védelem és a helyi turizmus erősíté-
se, magyar hagyományaink őrzése, 
ápolása).

Azok számára, 
akiknek fontosak ezek 
az eszmények, többfé-
le támogatási lehető-
ség is rendelkezésre 
áll, amelyről a feszti-
vál weboldalán tájé-
kozódhatnak: www.
tiszatavifesztival.hu. 
További információk 
iránt személyesen is 
lehet érdeklődni az 

alábbi elérhetőségeken:
 
Debreczeni Ildikó 
fesztiváligazgató   
Telefonszám: +36-70-389-7237  
E-mail-cím: ildiko.debreczeni@

jelmezart.com     Peterdi Edit
szervező
Telefonszám: +36-70-638-3040
E-mail-cím: opera@operaofthe-

nature.com
 
„Tekerj, fuss és csónakázz a kul-

túráért!” a jelszó, amellyel a nemzet-
közileg is páratlan fesztivál-franchi-
se most kiterjesztett, újramárkázott 
formában, új névvel folytatja hagyo-
mányait és karitatív tevékenységét.

Innovatív, sokszorosan értékte-
remtő és környezettudatos: ettől 
egyedülálló a Magyar Tavak Feszti-
válja nem csupán Magyarországon, 
hanem egész Európában is.

 A Velencei Tavi Fesztivál prog-
ramja 

• Gálaműsor
 A műsor becsült időtartama: 90 

perc
Házigazda: Bősze Ádám
Sevillai borbély nyitány 
Constanza ária 
Constanza ária utáni tercett /2. 

felvonás/ 
Strauss: A denevér
Rosalinda, Adél és Eisenstein ter-

cettje, De szomorít a válás 
Donizetti: Lammermoori Lúcia
Szextett II.felvonás 
Bizet: Carmen – Kártya tercett 
Verdi: Rigoletto – Magdalena, 

Gilda, Rigoletto, Sparafucile 
Donizetti: Don Pasquale – Nori-

na – Malatesta duett 

KULTÚRA
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Mozart: Varázsfuvola – Papageno 
- Papagena duett  

Delibes: Virág duett
Mozart: Szöktetés a szerájból – 

quartett 
Balázs János – Miklósa Erika 

(Gershwin vagy magyar) vagy egy 
közös produkció bemutatása 

Mozart: Don Giovanni – Zerlina 
– Don Giovanni duett 

Donizetti: Don Pasquale – Hada-
ró duett 

Verdi – Traviata: Brindisi 
ELŐADÓK:
Miklósa Erika, Balázs János, Wi-

edemann Bernadett, Rácz Rita, Haja 
Zsolt, Horti Lilla, Szappanos Tibor, 
Kovács István, Pataki Bence

• 2021. június 19. szombat:
Biciklivel a Velencei-tó körül
Műsorvezető: Dióssy Klári
1. helyszín: Halász-kastély
Budapest Ragtime Band
2. helyszín: Sukoró, Református 

templom
Vox Mirabilis               
3. helyszín: KEMPP
Veszprémben állomásozó Légi- 

erő Zenekar
4. helyszín: DINPI Kutatóház
I Nuovi 
5. helyszín: Dinnyés, Hagyo-

mányőrző központ
Herczku Ági és Nikola Parov, 

Iglice népdalkórus, Gilice nép- 
tánccsoport

EBÉD
6. helyszín: Agárdi hajókikötő
Vintage Dolls
7. helyszín: Velence Resort and 

SPA kert
A Zeneakadémia ifjú operaéne-

kes növendékei
8. helyszín: Halász-kastély
Program: 
Magyar Rhapsody Projekt
Dr. Jazz Band 
Piknik a kastély kertjében, „ter-

melői piac” helyi kereskedőkkel
• 2021. június 20. vasárnap:
Helyszín: Hajóval, sárkányhajóval 

a tavon
Megállók: 
1. Megálló: Velence Resort & 

Spa kert
2. Megálló: Velence kikötő
3. Megálló: Vizivár strand
4. Megálló: Symposion sziget

5. Megálló: Velence Resort & 
Spa kert

Program:
1. Hot Jazz Band          
2. Rezsnyák Róbert: Nyárra 

hangoló opera dallamok
3. Jász András, Horváth Márk, 

Iván Szandra    
4. MusiColore énekegyüttes  
 A Tisza-Tavi Fesztivál program-

ja:
• 2021. július 29. csütörtök:
Helyszín: Tiszafüred- Morotva 

Pihenőpark
ELŐADÁS: Benjamin Britten: 

Noé bárkája egyfelvonásos gyermek- 
opera

Rendező: Anger Ferenc
A műsorváltozás jogát fenntart-

juk!
• 2021. július 30. péntek 

20:00 óra
Helyszín: Tiszafüred- Morotva 

Pihenőpark
Háziasszony: Csete Beáta
Gálaest Miklósa Erikára hangol-

va (30 éves jubileum)
ELŐADÓK:
Klúg Péter Iskola hallássérült 

gyermekek jelelik a Fesztiválhim-
nuszt, Tiszafüredi Ifjúsági Néptánc-
együttes, Miklósa Erika- Kossuth-, 
Liszt Ferenc és Príma Primissi-
ma-díjas operaénekes, a Halhatat-
lanok Társulatának örökös tagja, a 
Magyar Tavak Fesztiválja védnö-
ke, Balázs János Kossuth-díjas és 
Liszt Ferenc díjas zongoraművész, 
Wiedemann Bernadett Liszt Fe-
renc-díjas operaénekesnő, Rácz Rita 
szoprán operaénekes, Haja Zsolt 
bariton operaénekes, Horti Lilla Ju-
nior Príma-díjas szoprán énekesnő, 
Szappanos Tibor tenor operaénekes, 
Kovács István operaénekes, Pataki 
Bence operaénekes, Vivát Bacchus 
acapella énekegyüttes

 A műsorváltozás jogát fenntart-
juk!

• 2021. július 31. szombat 
09:00 óra

Helyszín: Tisza-tó Kerékpárral a 
Tisza-tó körül

Indulás helye: Tiszafüred
Háziasszony: Csete Beáta
 Helyszín: Tiszafüred Kerékpáros 

Centrum
          Tiszafüredi Ifjúsági Fúvós- 

zenekar
Helyszín: Kormorán kikötő
Kegye János pánsíp művész, Kéri 

György skót duda művész, New Step 
Fitnesz és Táncstúdió légtánc bemu-
tatója

Helyszín: Tiszaszőlős
Bajári Levente Harangozó Gyu-

la-díjas táncművész és Művésztársai
Helyszín: Tiszaderzs
Csere László Jászai Mari-díjas 

színész, Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari- 
díjas operettprimadonna, Laki Péter 
színművész, operetténekes, Dancs 
Annamari erdélyi magyar énekesnő

Helyszín: Abádszalók
100 tagú cigányzenekar és Lugosi 

Dániel Ali
Helyszín: Kisköre Hallépcső
Sárik Péter Trió és Szőke Nikolett 

jazz előadása, Közép- Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság Zenekara, Ma-
gyar Kajak-kenu Szövetség rafting 
bemutatója

Helyszín: Kisköre Kikötő
Rálik Szilvia Liszt Ferenc-díjas 

operaénekesnő, érdemes művész
Helyszín: Dinnyéshát
Wiedemann Bernadett Liszt Fe-

renc-díjas operaénekesnő és Pataki 
Bence operaénekes és vendégei

Frissítő pont és fürdőzési lehető-
ség két helyszínen: Sarud és Porosz-
ló

A műsorváltozás jogát fenntart-
juk!

• 2021. augusztus 1. vasár-
nap 10:30

Helyszín: Tisza-tó, Abádszalóki 
öböl

Tiszai hajósok világát megidézve 
csónakokkal a tavon!

ELŐADÓK:
Szolnoki Szimfonikus Zenekar, 

Seres Brothers, Nédó Olga hege-
dűművész és Somogyi Lili Mária 
operaénekes, Szent Efrém Férfikar, 
St Martin szaxofon és pánsíp mű-
vész, Mága Zoltán Liszt Ferenc díjas 
hegedűművész.

 
• 2021. augusztus 1. vasár-

nap 8:00
Helyszín: Tisza-tó Abádszalók, 

Szalóki Yacht klub sólyázótól Kiskö-
re irányába.

10 km és 1 km-es élmény futás 
Miklósa Erikával.
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Nem tudom. A másik történet 
Imoláról szól. Ő is osztályunkbeli. 
Február elején kezdődött...

Egyik reggel örömmel újságol-
ta Imola, hogy végre sikerült egy 
kedvére való iskolát találnia Buda-
pesten. Hét hónap alatt titkárnői 
végzettséget, számítógépkezelői ké-
pesítést szerezhet, s a Pesten élő ke-
resztanyja mindenben a segítségére 
lesz. Már járt is az “iskolában”, s na-
gyon megnyerte a tetszését minden, 
amit ott látott. Huszonhárom tanít-
ványom közül huszonkettő már tel-
jes határozottsággal sorolta a három 
középfokú iskolát, ahová jelentkezni 
kíván, egyedül Imoláék nem döntöt-
tek még.

Mutasd, hol az az iskola! - nyom-
tam a kezébe az Országos tájékozta-
tót, amely több mint ezerféle lehető-
séget tár a nyolcadikosok elé. 

Ez az iskola nincs benne, de tes-
sék elhinni, hogy SZUPER.

Elhittem, hogy amit látott, az 
nagyon tetszett neki, vele pedig azt 
igyekeztem beláttatni, hogy egy 
olyan iskolába, ami nem szerepel a 
Jegyzékben, nem küldhetjük el a je-
lentkezési lapot.

Kértem, hogy mielőbb érdeklődje 
meg a keresztanyjától az iskola nevét 
és címét.

Teltek a napok, közeledett a ha-
táridő, cím még nem volt. A kislány 
egyre indulatosabban válaszolt az is-
kolával összefüggő kérdéseimre.

Szót kell váltanom az édesany-
jával! Még ennyit sohasem beszél-
gettünk. Micsoda szereposztás volt 
abban a közel másfél órában!

Az édesanya, a barátnő, a peda-
gógus, az osztályfőnök, a tapasztalt 
felnőtt, a szülő - aki mga is gyermek 
- a feleség, az élettárs lépett színre az 

egyes “jelenetekben”.

Az édesanya a helyi gimnázium-
ba szerette volna íratni a kislányát 
főképp azért, hogy ne szakadjon el a 
gyermek a családtól (öccsével, édes-
anyjával, az anya élettársával élnek 
együtt), a kislány pedig mindenáron 
ki akart szakadni ebből a tanyai mi-
liőből, ebből a tiszta, de kicsi lakás-
ból...

Három nap múlva postázni kell 
a Továbbtanulási jelentkezési lapo-
kat, hétfőn le is kell adni. A pénteki 
osztályfőnöki órán Imolának külön 
feladata volt. Elétettem egy tizenegy 
állítást tartalmazó kérdőívet. Arra 
kértem, hogy mindegyik állításról 
döntse el, hogy elfogadja-e igaznak 
vagy sem. A kérdőívet az édesanyjá-
val való beszélgetést követően fogal-
maztam meg. Csak egyetlen esélyt 
láttam a probléma megoldására: ha 
a kislány elfogadja a megállapítá-
sok többségét, akkor nem lesz ne-
héz beláttatnom vele, hogy az, amit 
az édesanyja és az osztályfőnöke is 
szeretne - a helyi gimnáziumba való 
jelentkezés - az ő érdekeit szolgálja.

S ha nemet mond? Erre akkor 
nem volt válaszom (most meg már 
nem kell erre választ keresnem).

Íme a kérdések és a válaszok:

1. Nehéz az élet manapság: Igen
2. Nem könnyű ma 14 évesnek lenni: 
Igen
3. Vannak, akikre mindig számítha-
tok: Indoklás: “Nem mindig számít-
hatok valakinek a segítségére.
Anyuval néha nem értjük meg egy-
mást, nincs egy véleményünk. Sokat 
veszekszünk a szereteten, hogy mi-
ért nem szeret annyira engem, mint 
Attilát.” (Attila az öcs.): Nem
4. Vannak, akikben megbízom:        

Igen
5. Vannak, akikben csalódtam: Igen
6. Az édesanyám a javamat akarja:  
Igen
7. A kapcsolatunk most nem a leg-
jobb: Igen
8. A gyermek, az ifjú sorsáért a szülő 
tartozik felelősséggel.: Igen
9. A felnőttek tanácsát, véleményét 
- ha többen ugyanazt állítják - meg 
kell fogadni, célszerű figyelembe 
venni.: Igen
10. Szeretném ha én a majdani 14 
éves gyermekemmel teljesen össz-
hangban lennék a pályaválasztását 
illetően.: Igen
11. A mostani döntésemnél elfoga-
dom és magamévá teszem az      en-
gem szerető - nekem fontos - fel-
nőttek véleményét, s megállom a 
helyem majd az iskolában.: Igen

Még aznap a kezébe adtam a To-
vábbtanulási jelentkezési lapot, ráír-
tam a helyi gimnáziumot, s hétfőn 
mindkét szülő aláírásával (az édes-
apáéval is) a többi huszonkét lappal 
együtt leadtam az igazgatói irodá-
ban.

Imola az 5. osztályt 3,9; a 8. osz-
tály első félévét 3,1-es átlaggal zárta.

Én azt hittem, hogy csupán a 
szorgalom fogyatkozott folyamato-
san. Az édesanyával való őszinte be-
szélgetés döbbentett rá, hogy másról 
is szó van...

Mielőtt szárnyukra bocsátom ta-
nítványaimat feltétlenül beszélnem 
kell az Imola édesanyjával. Egy sze-
repet ugyanis még nem játszottunk 
el: ebben én leszek majd az édes-
anya, őt pedig az Imola “bőrébe sze-
retném belebújtatni”, s Attiláról is 
szó lesz majd...

Győztünk, győzünk? Nem tudom.

Győztünk?
   CSAJBÓK FERENCNÉ
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Iskolánkban az online oktatás 
ideje alatt is folytatódtak a külön-
böző versenyek, programok – a 
szabályok megtartásával – főként 
levelező- és online formában. A 
diákok és a pedagógusok közötti 
kapcsolattartásnak számtalan új, il-
letve eddig kevésbé kihasznált lehe-
tőségével élve zökkenőmentes volt a 
felkészülés, illetve több versenyzőnk 
előadását egy-egy adott időpontban 
rögzítettük, és a felvételeket továb-
bítottuk a versenyek szervezőinek. 
Alábbi összeállításunkban néhány 
eredményünket szeretnénk Önök-
kel megosztani.

A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár által meghirde-
tett költészet napi online szavaló-
versenyre magyar költők verseinek 
előadásával készültek alsósaink. 
Helyezettek: Pápai Hanna 1.a II. he-
lyezés, Hollósi Lara 1.a III. helyezés, 
Németh Nóra 3.b II. helyezés, Simon  
Judit Mária 3.a különdíj, Dobra Fan-
ni 4.b II. helyezés.

A helyi Városi Könyvtár szintén 
online versmondó versenyt szerve-
zett a Költészet napja alkalmából. Is-
kolánkat szép számmal képviselték 
diákjaink. Következzenek a legered-
ményesebbek: Debreczeni Andrea 

1.c különdíj, Kántor Kata 3.b kü-
löndíj, Németh Nóra 3.b különdíj, 
Simon Judit Mária 3.a I. hely, Dobra 
Fanni 4.b II. hely, Veres Csaba 5.b I. 
hely, Tóth Maxim  6.a II. hely.

A ,,Körös Menti Levelező Verse-
nyen” a 2.b osztály két tanulója ért el 
szép sikereket: Tóth Tímea magyar 
nyelvtanból 5. helyezett lett, és kü-
löndíjban részesült, matematikából 
pedig a 11. helyen végzett. Madaras 
Áron Dániel a 8. helyezésével szin-
tén különdíjat kapott.

A 3.a osztály az országos ,,Kaj-
la Sulikupa” három fordulós online 
vetélkedőjén a 280 induló csapat kö-
zül az igen előkelő 20. helyen zárta 
a versengést. Tanítójuk szerint a fel-
készülés és a verseny szuper csapat-
építő program is volt. A témakörök 
között Magyarország nevezetességei 
és túraútvonalai is helyet kaptak. 

A 4.b két diákja  a ,,Világtájoló 
Országos Online Tanulmányi Verse-
nyen” mutatta meg tudását. Eredmé-
nyek: Dobra Fanni: környezetisme-
ret 32., matematika 18., Kiss Diána: 
környezetismeret 28. helyezés.

Jerusalema tánckihívás – TPSÁI 
zöldjei

A 3. évfolyam ebben a tanévben 
is valami különlegesbe fogott bele: 

elfogadott egy tánckihívást. A vilá-
got körbejáró slágerré vált dallamra 
tanulták a lépéseket, és különböző 
formációban, szituációba csem-
pészték bele a dallam adta ritmust. 
A cél –miután végre visszatérhet-
tünk a hagyományos tanításhoz - az 
együttlét ünnepe, hogy valami kö-
zöset alkothassunk, ami ebben az 
esetben a tánc volt. Gyermekeink 
ismerték ezt a zeneszámot, tehát 
szívesen tanulták a koreográfiát,  és 
tanító nénijeikkel kooperációban 
ötletelték, alakították a videóhoz 
felvett pillanatfelvételeket.  Elsősor-
ban kiscsoportban, majd a szabadle-
vegőn már az egész évfolyam ropta 
az igazán fülbemászó dallamra a 
táncot. Közel egy hónapos felkészü-
lés, majd a gondos vágás az informa-
tikusunkkal, az igazgatói jóváhagyás 
meghozta a 4 perces eredményt. 
Lássátok halljátok! (Megtekinthető 
iskolánk honlapján)

Nagyobb diákjaink évek óta lel-
kesen készülnek a népi hagyomá-
nyaink, illetve anyanyelvünk ápolá-
sára meghirdetett versenyekre. Az 
idei tavasz legjobb eredményei:

Tündérolvasók területi forduló: 
Horváth Lia 5.b és Szemes Ágota 
7.a:  44. helyezés.

Forgószél országos forduló: Ka-
szanyi Boglárka 6.b 45. helyezés, Ko-
vács Előd 5.b 59. helyezés, Horváth 
Lia 5.b 68. helyezés, Sallai Anna Ka-
talin 5.b 69. helyezés, Barna Rebeka 
5.b 70. helyezés.

XXIV. Simonyi Zsigmond Kár-
pát-medencei helyesírási verseny 
(online) megyei forduló: Sallai Anna 
Katalin 18. helyezés, Kaszanyi Bog-
lárka 27. helyezés, Barna Fanni 23. 
helyezés.

Szép Magyar Beszéd verseny me-
gyei döntő (online): Kontos Kata 5.b 
2. helyezés, Németh Zsombor 8.b 1. 
helyezés.

Lotz János helyesírási és szöveg-
értési verseny megyei döntőjébe 

Hírek a Petőfiből
   RETTERNÉ GYENES ERIKA
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A 2020/2021-es tanév rendjének 
megfelelően, április 15-16-án volt le-
hetősége a szülőknek a leendő új első 
osztályosok beíratására az általános 
iskolákba. A járványhelyzet miatt, 
ebben az évben is elmaradt a hagyo-
mányos elsőbe csalogató Kukucs-
ka programsorozatunk. A szülőket 
megpróbáltuk az iskola honlapján, 
illetve egyéb módokon, pl. a közös-
ségi felületeken tájékoztatni a tanító 
nénik személyéről és módszertani 
sokszínűségéről, az iskola erőssége-
iről és hagyományairól, az ott folyó 
tanulmányi és közösségi élet minden-
napjairól. Ez, valamint a Hajósné Bor-
nemisza Edit, Kovácsné Szécsi Mária 
és Oroszné Lengyel Katalin alkotta 
tanítói hármas vonzó volt a szülők 
számára, így a 2021/2022-es tanévben 
három, 19-19-20 fős első osztályokkal 
indul meg a nevelő-oktató munka a 

Petőfiben. Szeretettel várjuk leendő 
elsőseinket az új tanévben!  Elsős 
tanulóink érkeznek, nyolcadikos ta-
nulóink pedig távoznak iskolánkból. 
Örömmel számolok be mindenkinek, 
hogy végzős nyolcadikos diákjainkat 
felvették a helyi, valamint a szom-
szédos települések valamelyik kö-
zépiskolájába. Ők már mindannyian 
ősztől a 9. évfolyamon folytathatják 
tanulmányaikat. Gratulálunk nekik, 
és sok sikert kívánunk a választott is-
kolájukhoz!

Ballagási tájékoztató
Kedves Szülők! Megragadva a le-

hetőséget, szeretném Önöket tájékoz-
tatni az iskolánkban tartandó tanév-
záró és ballagási ünnepségekről.

Az alsós tanévzáró ünnepség, és a 
4. osztályosok búcsúztatójának idő-
pontja: 2021. 06. 18. péntek 17 óra.

A felsős tanévzáró ünnepség, a 8. 

osztályok ballagási ünnepségének 
ideje: 2021. 06. 19. szombat 8.30 óra.

Mindkét helyszínen az ünnepség 
szabadtéren lesz megtartva. A jelen-
legi jogszabályok (május 20.) alapján, 
az ünnepségekre létszámkorlátozás 
nélkül lehet jönni, viszont a maszk 
viselése az érkező vendégeknek kö-
telező, valamint az épületbe felnőttek 
nem léphetnek be. Rossz idő esetén 
az ünnepséget a sportcsarnokokban 
tartjuk meg, ahol az ott tartózkodásra 
külön szabályozás kerül kidolgozásra. 
Felső tagozatban javasolt, hogy az 5-7. 
évfolyam tanulóinak tanévzárójára 
csak a közeli hozzátartozók érkezze-
nek. Amennyiben az ünnepségekig 
további enyhítések kerülnek beveze-
tésre, így azt természetesen érvénye-
síteni fogjuk. 

jutott tanulók: Gaál Tibor, Szemes 
Ágota, Fazekas Bence, Barna Fanni, 
Árvai Gabriella, Horvát Henrietta, 
Tóth Margaréta, Baán Mirella Bella.

Szép Magyar Beszéd verseny 
országos döntő (online): Németh 
Zsombor 8.b Arany minősítés, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye kü-
löndíjasa.

Pár évvel ezelőtt iskolánk felsős 
munkaközösségei hagyományte-
remtő és egyben újító szándékkal 
indították útjára helyi és vidéki diá-
kok részére a  ,,Kevi Kavalkád” elne-
vezésű többfordulós versenyünket.  
Jelenleg zajlanak még a döntők, így a 
végeredményekről a következő lap-
számban fogunk beszámolni. 

Az idei tavaszon sem tétlenked-
tek természetkedvelő diákjaink. A 
tantermen kívüli oktatás idején is 
szívesen merültek el az állat- és nö-
vényvilág érdekességeiben. A Hor-
tobágyi Nemzeti Park egyéni és csa-
patversenyeket hirdetett, melyekben 
minden fordulót szépen teljesítettek. 

Az egyéni- és a csapatversenyben is 
nagyon szoros küzdelem alakult ki. 
Egyéni versenyként hirdették meg a 
,,Hortobágyon” című versenyt 7-8. 
évfolyamosoknak. Az ország külön-
böző iskoláiból 24 gyermek mérte 
össze tudását. Iskolánkból a legjobb 
tíz közé jutott: Lénárt Gabriella 6., 
Kalmár Zsanett 9. és  Árvai Gabriel-
la 10. helyezést ért el. A többi tanít-
ványunk is szép eredménnyel zárta 
ezt a versenyt. Az 5-6. évfolyamnak 
csapatversenyként került  meghir-
detésre a ,,Nagyítóval és távcsővel 

a természetért” tanulmányi verseny, 
amelyre az országból 126 csapat ne-
vezett. Németh Károlyné ötödikes 
csapata: Borók Martina, Légrádi 
Réka, Tóth István a 20. helyen, míg 
a hatodikos csapat: Árvai Zsófia, Ka-
szanyi Boglárka, Köteles Arabella a 
37. helyen végeztek. Felkészítőjük: 
Pagonyiné Mikes Irén volt.

Gratulálunk a versenyek, prog-
ramok résztvevőinek, köszönjük a 
tanulók és felkészítőik munkáját, va-
lamint támogatóink segítségét!                                                             

Sikeres iskolai beiratkozás 
a Petőfiben

   TÖRÖK RÓBERT
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Túrkevén az asztalitenisz sport-
ágnak korábban nem volt szervezeti 
formája, a termálfürdőben nyaranta 
megrendezett nyílt pingpongverse-
nyek azonban jól mutatták, hogy te-
lepülésünkön is jelentős tábora van 
a sportág kedvelőinek.

Az előzmények több, mint hat 
évre nyúlnak vissza. A szakosztály 
alapító tagjainak ebben az időszak-
ban, mintegy két évig még csak ven-
déglátóhelyeken volt lehetőségük fe-
dett helyen pingpongozni, de a játék 
szeretete gyorsan összehozta a csa-
patot. A szakosztály alapítást meg-
előző időszakban az volt a legfonto-
sabb előrelépés, amikor 2017-ben a 
Túrkevei Termálfürdő vezetése ren-
delkezésünkre bocsátotta a részben 
kihasználatlanul álló faházat. A he-
lyiségben a tagok tulajdonában lévő 
amatőr pingpongasztalokon a ko-
rábbiakhoz képest nagyságrendileg 
jobb körülmények között lehetett 
pingpongozni. A társaság augusz-
tusban, 11 fővel megalakította a Túr-
keve Termál Asztalitenisz Klubot.

A klub tagjai 2018-ban, év elején 
csatlakozási kérelemmel fordultak a 
KNIR DSE vezetéséhez és az egye-
sület májusi közgyűlésén önálló asz-
talitenisz szakosztállyal bővítette te-
vékenységét. A cégbíróság 2019-ben 
jegyezte be a szakosztályt, melynek 
jelenleg huszonhét tagja van. A kor-
megoszlás figyelemre méltó. Legfia-
talabb tagunk tizennégy, legidősebb 
pedig hetvenhárom éves. Mindez jól 
mutatja, hogy az asztalitenisz meny-
nyire népszerű sportág minden kor-

osztály számára.
Meghatározó volt a szakosztály 

életében, amikor heti két alkalom-
mal megkaptuk a Kaszap Nagy Ist-
ván Református Iskola tornatermét, 
ahol már egyszerre több asztalon 
nyílt lehetőség edzéseket tartani. 
A szakosztály az iskola tanulóinak 
bevonásával elindította az utánpót-
lás nevelést, melynek során a CO-
VID-19 járvány miatt bevezetett 
korlátozások életbe lépéséig 12-15 
gyerek vett részt rendszeresen az 
edzéseken. 

Szakosztályunk 2018 őszétől részt 
vesz a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei asztalitenisz bajnokság megye 
II. kategória versenysorozatában. 
A tornateremben felállítható négy 
asztalon egy alkalommal legfeljebb 
két vendégcsapat meghívására van 
lehetőség a mérkőzések versenysza-
bályoknak megfelelő feltételekkel 
történő megrendezéséhez. Ez év no-
vember 28-án csapatunk lejátszot-
ta első hazai mérkőzéseit. A csapat 
ebben az évben még az utolsó előtti 
helyen végzett, a legutóbb megren-
dezett fordulóban 2019. december-
ben viszont már a középmezőnyben 
tartózkodott. A tagok emellett rend-
szeresen részt vesznek a környező 
településeken megrendezett kupá-
kon és emlékversenyeken, amelye-
ken magasabb divíziókban játszó 
versenyzők is részt vesznek. Ezeken 
a versenyeken már többször is sike-
rült a főtáblára jutni. A szakosztály 
2019-ben a termálfürdőben lévő sá-
torban egésznapos megyei asztalite-
nisz versenyt rendezett, amelyen öt 
település 30 sportolója vett részt.

Az elmúlt három évben a Túrke-
vei Önkormányzattól kapott támo-
gatásból és a tagok által befizetett 
hozzájárulási díjakból öt jó minő-
ségű versenyasztalt, adogatógépet, 
térelválasztókat, és egyéb asztalite-
nisz felszereléseket sikerült vásá-
rolnunk, így jelenleg biztosítottak a 
szakosztály működésének alapvető 
tárgyi feltételei. 

Sporttevékenységünket már kö-
zel egy éve jelentős mértékben kor-

látozták a COVID-19 ellen megho-
zott állami szabályozó intézkedések. 
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
asztalitenisz szövetség a vírushely-
zetre hivatkozva eltörölte a megye 
II. bajnokság 2019/2020. évi tavaszi 
fordulóját és elmaradt a 2020/2021. 
évi versenykiírás is. A termálfürdő-
ben tervezett egésznapos megyei 
asztalitenisz verseny megrendezésé-
re sem nyílt lehetőség. A 2020-as év 
nagyobb részében az iskola diákjai-
nak részére még lehetett edzéseket 
tartani a református iskola tornater-
mében, a szakosztály legtöbb tagja 
számára viszont a korlátozásokkal 
érintett időszakban már nem volt 
lehetőség igénybe venni a tornater-
met. Az edzéslehetőség biztosítása 
érdekében a szakosztály az év má-
sodik felétől bérbe vette a termál-
fürdőben lévő faházat, ahol viszont 
csak egy asztalon, korlátozott lét-
számmal gyakorolhatnak a tagok.

Céljaink között szerepel a csapat 
magasabb versenydivízióban való 
indulása, a sportág további nép-
szerűsítése és rendszeres mozgás-
lehetőség biztosítása a helyi lakos-
ság számára. Barátságos versenyek 
megrendezésével hozzá kívánunk 
járulni a város idegenforgalmának 
növeléséhez. Céljaink megvalósí-
tását - a vírushelyzettől eltekintve - 
jelenleg a korlátozott helykapacitás 
akadályozza. A szakmai fejlődéshez 
és a szakosztály további bővítéséhez 
olyan teremre lenne szükségünk, 
ahol a mostaninál több (legalább 5, 
de inkább 6) asztalon, vagy hetente 
lényegesen nagyobb óraszámban le-
hetne edzéseket tartani. A használt 
eszközök, felszerelések helyett ter-
mészetesen új eszközök beszerzésé-
re is folyamatosan szükség van.

Bízom benne, hogy a jelenlegi 
akadályok elhárulása esetén a sport-
ág az előző évekhez hasonló ütem-
ben fejlődik, szakosztályunk sok fi-
atallal fog bővülni és az asztalitenisz 
igazi tömegsporttá válik városunk-
ban. Nagy szeretettel fogadjuk szak-
osztályunkban az összes asztaliteni-
szezni vágyó túrkevei lakost!

Bemutatkozik a KNIR DSE 
Asztalitenisz szakosztálya

   OROSZ TIBOR – SZAKOSZTÁLYVEZETŐ és BODÓ PÉTER - SPORTKÖZGAZDÁSZ
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A Túrkevei Városi Sportegyesület 
labdarúgó felnőtt csapata a Megyei 
II. bajnokságban jelenleg az 5. he-
lyen áll, de még 2 forduló van hátra 
a versenyből. Ezzel az eredménnyel 
elégedettek lehetünk, hiszen a helyi 
fiatalok kaptak egyre több lehetősé-
get, akik szinte már alap emberek-
nek számítanak. Ez az irányvonal és 
a jövő, hogy saját nevelésű és helyi 
játékosok játszanak a csapatban egy-
re jobb körülmények között a futball 
szeretete és az egészséges életmód 
miatt.

Az elmúlt időszak bizony a sport 
háza táján is fennakadásokat oko-
zott, lévén, hogy a járványügyi kor-
látozások e területre is rányomták 
bélyegüket. Jó esetben is csak igazolt 
játékosok vehették igénybe a sport-
létesítményeket. Mivel a pandémia 

számadatai javuló tendenciát mu-
tatnak, így megnyíltak a sportpályák 
kapui, s megkezdődött a programok 
szervezése is. Egyelőre elég képlé-
keny képet mutat az eseménytáblá-
zat, de elöljáróban a következő prog-
ramok szerepelnek az előttünk álló 

időszak tervei között:
• Június 26.: Sportválasztó nap
• Július 10.: I. Kevi Cross Running 
(terepfutás)
• Július 24.: Tour de Keve (kerék-
pár)
•Augusztus 8.: Autocross
• Augusztus vége (nincs még pontos 
időpont): Lovas verseny
• Szeptember 25.: II. Bagoly futam

Bízunk benne, hogy sikerül a ren-
dezvényeket megtartani, s nem szól 
közbe egy újabb „hullám”. Természe-
tesen igyekszünk minél hamarabb 
pontos információkkal szolgálni.

FUTBALL
   JANDÓ FERENC

SPORTHÍREK

ELÉRHETŐSÉGEINK:
E-MAIL:
ujsagturkeve@gmail.com
FACEBOOK: Túrkeve Újság

SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS: 
június 9. 16,00-17,00 óráig

(Minden hónap második szerdáján 
16 órától van szerkesztőségi ülés a 
Polgármesteri Hivatalban.)

Kedves előfizető olvasóink!
Akinek a terjesztéssel kapcsolatban 
észrevétele van, kérem a következő 

telefonszámon jelezze: +36 56 361 
111 / 106
Az újság kapható a Madarász Ká-
roly Művelődési Házban (Táncsics 
Mihály utca 16.), a Túrkeve Termál- 
és Élményfürdőben (Kuthen király 
utca 11.) és a legtöbb kis boltban.

LAPZÁRTA: június 23.
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8 TIPP
AMIT A KERTÜNKBEN TEHETÜNK AZ ÉLŐVILÁG VÉDELMÉÉRT

A földi élet alapja a sokszínűség. 
Minél többféle élőlény él együtt, a kö-
zösségük annál jobban képes ellenállni 
a negatív változásoknak. Például lehet, 
hogy egy konkrét virágfaj nem bírja 
majd az elkövetkező időszakok szá-
razságát, de száz különböző faj közül 
jó eséllyel sokkal több tud majd alkal-
mazkodni a körülményekhez. Márpe-
dig a körülmények nagyon gyorsan 
változnak. A Föld felszínének már 
75%-át átalakította az emberiség, azaz 
alig maradtak természetes élőhelyek a 
bolygón. Hazánk átlaghőmérséklete az 
elmúlt néhány évtizedben 1,4 °C-kal 
emelkedett mostanáig, és a klímavál-
ság csak ezután fog fokozódni igazán.

Ma a Földön 5-6 millió fajt isme-
rünk. Közülük 1 millió faj fog eltűnni 
10-15 éven belül. Akinek feltűnt, hogy 
egy-egy nyári hosszú autóút végén 
nincs tele a szélvédő szétkenődött 
muslicával, vagy hogy régen mennyi-
vel több fecske szállt az égen, az ennek 
a világméretű válságnak a jeleit látja.

Mit tehetünk, ha a saját kertünk-
kel is az élővilág védelmét szeretnénk 
szolgálni?

1. Legyünk kicsit „rendetlenebbek”
Jó hír azok számára, akiknek nem 

a rendrakás a legnagyobb erősségük: a 
biodiverz kertnek kifejezetten jót tesz 
egy kis keszekuszaság. Az erdők kö-
zül sem az egyenes sorokba rendezett, 
szabályos ültetvények az egészségesek, 
hanem azok, amelyek szabálytalanul, 
természetesen növekednek. Gondol-
junk erre a kertünkben is, és legalább 
az egyik csücskében nyugodt szívvel 
engedjük szabadjára a természetet. 
Felejtsük el a mérgező vegyszerekkel 
történő permetezést, és a fűnyírást 
sem kell 2-3 hétnél sűrűbben beüte-
meznünk.

2. Népesítsük be a kertet minél 
többféle növénnyel!

Minél többféle virág nő a kertünk-
ben, azok annál többféle beporzót 
fognak magukhoz vonzani: méheket, 

pillangókat és sok más hasznos rovart. 
(Igen, ők is kellenek a rendszer mű-
ködéséhez, nemcsak a csinos és cuki 
jószágok!) Törekedjünk arra, hogy az 
év minél nagyobb részében legyenek 
növények, amik éppen virágoznak 
vagy teremnek. Válogassunk össze kü-
lönböző színű, formájú, illatú, méretű 
növényfajokat. A gyomnövényektől se 
szabaduljunk meg mindenáron, any-
nyival is bővebb étlappal várhatjuk a 
méhecskéket!

3. Ültessünk illatozó virágokat!
Az illatos növényeket nemcsak mi, 

emberek szeretjük, hanem a rovarok 
is. Számos beporzó nem is a látására, 
hanem a szaglására hagyatkozva talál-
ja meg a kedvenc virágait! Egy kis cse-
répben nevelt fűszernövény, mondjuk 
zsálya vagy rozmaring is sokat számít, 
de a nagyobb siker érdekében egész 
bokrot is nevelhetünk belőlük. Az el-
múlt hónapban a mi kertünk sztárja 
a rozmaringbokor volt, amelyen az 
időjárásra fittyet hányva folyamatosan 
döngicséltek a méhek, kis darazsak. 
Nem is gondoltuk, hogy ennyi külön-
böző méh jár errefelé!

4. Gondoljunk a pillangókra
Ha kicsi a kertünk, akkor az is jó 

taktika, ha kifejezetten egy-egy ro-
varfaj védelmére specializálódunk. 
A pitypang vagy a nagy csalán szá-
munkra teljesen közönséges (esetleg 
bosszantó) növényeknek tűnhetnek, 
számos lepkefaj mégis ezeket kedveli 
a legjobban. Ilyen a csodálatos nappali 
pávaszem is, amely a petéit általában 
csalánra rakja!

 
(Aki szeretne élőben, színesben is 

látni ilyen pillangót, annak nem kell 
mást tennie, mint követni a cikkben 
leírt lépéseket!)

5. Adjunk teret a fáknak és bokrok-
nak!

A fák, sövények és bokrok fantaszti-
kus búvó- és fészkelőhelyet jelentenek 

számos élőlénynek, terméseik pedig 
értékes táplálékul szolgálnak. A gom-
báktól kezdve a rovarokon át a sünökig 
és a madarakig nagyon sokan élvezni 
fogják, ha ilyen helyeket is kialakítunk!

6. Gazdagítsuk a kertünket pár apró 
különlegességgel!

Az élővilág számára igazi oázisokat 
teremthetünk minimális erőfeszítéssel. 
Egy madáretető, kis kerti itató, egy régi 
rothadó farönk egy árnyékos helyen, 
egy komposztáló vagy csak egy ha-
lomba összegyűjtött fűnyesedék szám-
talan apró élőlény túlélését biztosíthat-
ja. Ha aggódunk, hogy ezek a halmok 
zavarni fogják a kert látványát, akkor 
keressünk nekik egy félreeső zugot, 
vagy takarjuk el őket valamilyen para-
vánnal!

7. Komposztáljunk!
A komposzttal könnyedén feljavít-

hatjuk, tápanyagokban gazdaggá te-
hetjük a talajt a veteményesünk vagy 
virágágyásunk számára. Ráadásul a 
kukába dobott szemetünk mennyisé-
gét is nagyban csökkentjük! Sok apró 
élőlény számára pedig fantasztikus 
élő- és táplálkozóhelyet is jelent.

8. Tegyük madárbaráttá a kertünket
A virágokkal teli kert vonzani fogja 

a rovarokat. Ha pedig rovarok vannak, 
akkor egyre több madár is vendéges-
kedni fog nálunk. Egy-egy etető vagy 
odú házilag is könnyedén barkácsol-
ható, de készen is vásárolhatunk ilye-
neket. Pár apró szabály betartásával 
nagyban növelhetjük az esélyt a siker-
re – érdemes eltanulni ezeket a Ma-
gyar Madártani Egyesület honlapjáról 
és kiadványaiból, sőt csatlakozhatunk 
a Madárbarát kert programjukhoz is!

Ne feledjük, az élővilág védelmével 
saját magunkat is védjük. Életünkhöz 
elengedhetetlen a tiszta levegő, a tiszta 
víz, és az élelem. Ezeket mi soha nem 
leszünk képesek legyártani magunk-
nak, csakis a természet tudja nekünk 
nyújtani – ha hagyjuk.

  TÖRÖK MÁRTON
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TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

A tűzoltóság háza tájáról

   SÖRÖS TIBOR - TŰZOLTÓ PARANCSNOK

Április 29-én a Kisújszállási utca 
52/b (SMR) beépített tűzjelző be-
rendezése bejelzett, indulás előtt 
érvényes lemondó kóddal a jelzést 
lemondták az eset téves jelzésnek 
bizonyult. Május 2-án a Kisújszál-
lási országúton (4202) egy kamion 
árokba hajtott. Az egység kiérkezést 
követően a járművet áramtalaní-
totta, a mentők a gépkocsivezetőt a 
helyszínen lévő civil személyek köz-
reműködésével kiérkezésünkig ki-
emeltek a járműből, majd kórházba 
szállították kivizsgálásra. Az egység 
a kamiont az árokból erőgép 
segítségével kivontatta, az anya-
gi kár jelentős. Május 5-én a 
Módis utca egyik ingatlanánál 
a szomszéd füstöt észlelt. A tu-
lajdonos munka közben egy 
égő cigaretta csikket egy 60 li-
teres műanyaghordóba dobott, 
melynek alján némi éghető 
anyag volt, amely beizzott, majd  
meggyulladt. Ennek a füstjét 
észlelte a szomszédban lakó 
bejelentő. A tulajdonos kiérke-
zésünk előtt a tüzet eloltotta. 
Anyagi kár nem keletkezett. Május 
14-én délután a Hollósi utca egyik 
ingatlana füstöl. Az egység a bejelen-
tő által megjelölt utcát végigjárta, de 
tüzet, tűzre utaló nyomot nem talált. 
Bevonulás közben a szomszédos ut-
cákat is átvizsgáltuk, ahol káresetre 
utaló nyomot szintén nem találtunk. 
Az eset szándékosan megtévesztő-
nek minősült. Május 7-én az Óvoda 
Igazgatóság kérésére a Kálmán ki-
rály úti Óvoda udvarán végeztünk 
munkálatokat, mely során a gyer-
mekeket veszélyeztető száraz faága-
kat távolítottuk el, ezáltal biztonsá-
gosabbá téve az intézmény udvarát. 
Továbbá lakossági megkeresésre is 
végeztünk fakivágást, gallyazást a 
Munkácsy, Kenyérmezei, Mátyás 
király, Lisznyai Damó és Kinizsi 
utcában.  Segítettünk a Városszépí-
tő Egyesületnek a virágládák kihe-

lyezésében a Petőfi téren, valamint 
a város több pontján készülő virá-
gágyások elkészítésében. Május 20-
án a Crowe Security jóvoltából te-
lepítésre került az a négy kamerából 
álló térfigyelő rendszer, mely ezentúl 
laktanyánk, valamint az abban tárolt 
jelentős értékű eszközök vagyonvé-
delmét hivatott szolgálni. A kame-
rarendszert térítésmentesen bocsá-
totta rendelkezésünkre a szolgáltató, 
támogatását ezúton is köszönjük!

Felújítjuk kocsi fecskendőnket 

Több mint 10 éve újítottuk fel 
és helyeztük el a laktanyánk előtt 
található kocsi fecskendőnket. Az 
idegenforgalmi látványosságként is 
szolgáló műemlék számtalan kel-
lemes pillanatot szerzett az elmúlt 
évek során. Fényképezik városunk 
vidéki és külföldi vendégei, gyer-
mekekkel sétáló szülők, óvodás és 
iskolás csoportok. Mostanra az ál-
lapota olyan szinten megromlott, 
hogy felújítása nem tűr halasztást. 
A közelmúltban egy állványt készí-
tettünk alá, hogy a kerekek terhelé-
sét megszüntessük, de ezzel sajnos 
elkéstünk. Az idei évben települé-
sünk szervezett tűzvédelmének 130 
éves évfordulóját ünnepeljük, mely 
alkalom még inkább ösztönöz ben-
nünket arra, hogy elődeink hagya-
tékát méltóképp őrizzük. Deák Imre 

és családja jóvoltából elkezdődött a 
szekér felújítási munkálata. Az asz-
talos vállalta a szekéren lévő láda, 
valamint ülőkék felújítását, továbbá 
a majd elkészült és szépen felújított 
szekér felé egy tető elkészítését, bele-
értve a szükséges anyagot is rendel-
kezésünkre bocsátotta. A szekér alá 
a betonfelületet Hollósi Imre építési 
vállalkozó készíti el. Sajnos a kere-
keket csak térítés ellenében sikerült 
beszereznünk, valamint a felújítás-
hoz szükséges festékek is jelentős 
költséget emésztenek fel. Kérjük a 

tisztelt lakosságot, lehetőségeik-
hez mérten támogassák a fecs-
kendő felújítását, hogy továbbra 
is dísze lehessen főutcánknak! 
A kerekek és a festékek értéke 
megközelítőleg 100 ezer forint.

Adományaikkal a fenti 
anyagok beszerzését támogat-
hatják az alábbi számlaszá-
mon:

6 9 8 0 0 1 2 6 - 1 6 2 0 4 1 3 1 -
00000000

Kedvezményezett: Mentő és 
Tűzoltó Egyesület, 

Közlemény rovat: Kocsi fecs-
kendő felújítása

Adományaikat személyesen is 
leadhatják laktanyánkban. 

Támogató, segítő szándékukat 
köszönjük!

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!
A jelenleg még érvényben lévő 

helyi rendelet értelmében már nem 
engedélyezett a lakóingatlanok ud-
varán növényi eredetű hulladékok 
égetése! A rendelettel kapcsolatosan 
szívesen adunk felvilágosítást lakta-
nyánkban. Kérjük, a rendelet utasí-
tásait betartani szíveskedjenek!

Elérhetőségeink: 
Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. 

utca 1-3.
Telefonon 0-24 óráig: 

+36 20 991 2636, +36 56 361 100
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GASZTRONÓMIA

HÓKIFLI

ELKÉSZÍTÉS: 
Összegyúrjuk a tészta hozzávalóit. Nagy nudli formákat sodrunk. Felszeleteljük kisebbekre, 

és ezeket kis kifli alakúra formázzuk. A végeit nem kell nagyon vékonyra, mert megég. Kb. 180 
fokon 15-20 percig süssük. Nem szabad kiszárítani. Ha megsült, hagyjuk még hűlni a sütőle-
mezen egy pár percig. A porcukrot összekeverjük a vaníliáscukorral, és beleforgatjuk a kifliket. 
Tálcára tesszük egymás mellé hűlni.  Nagyon finom Bourbon vaníliáscukorral.

Hozzávalók:
30 dkg liszt
8 dkg dió, vagy 
mák, kókusz, attól 
függ milyen ízesí-
tést szeretnénk
8 dkg porcukor
1 csomag vaníliás-
cukor
2o dkg margarin
+ sütés után bele-
forgatni kb. 15-20 
dkg porcukor 2 
csomag vaníliás 
cukor, vagy 1 cso-
mag Bourbon va-
níliáscukor 

FINOMSÁGOK AZ ASZTALRA

SajtkrémlevesSajtkrémleves

ELKÉSZÍTÉS: 
Készítünk egy vékony, világos rántást, beletesszük az apróra vágott vöröshagy-

mát, egy kicsit még pirítjuk. A tömlős sajtot elkeverjük benne, egy kis vízzel fel-
engedjük, beletesszük a sót, borsot, szerecsendiót, petrezselyem zöldet, leveskockát 
vagy ételízesítőt. A tejszínt hozzáöntjük és ezen felül amennyi vizet kíván. Összefőz-
zük. Tálalásnál tehetünk bele reszelt sajtot, ez is lehet vegyesen is. Pirítós kenyérrel 
vagy levesbetéttel tálaljuk. 

Hozzávalók: kb. 12 db
2-3 tömlős sajt (több ízesítés-
sel is lehet)
1 kis fej vöröshagyma
vajas rántás /világos/
5 dl tejszín
só, bors, szerecsendió
1 húsleveskocka vagy ételíze-
sítő
petrezselyem
pirítós kenyér vagy levesbetét
10 dkg trappista sajt

   KISS IMRÉNÉ MAGDI
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