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A vakcina dilemma

Nemzetünket sajnos számos kérdés feszíti, rengeteg meg-
osztó kérdés merül fel a közéletben nap, mint nap. Elszomo-
rító a politikai szétosztódás, s még szomorúbb, hogy ebből 
a szakmai kérdésből is politikai kérdés lett. Így nyomasz-
tó az is, hogy a vakcina kérdés is megosztottságot teremt. 
Szerte a városunkban is különféle diskurzusok zajlanak 
magánszemélyek között hosszú-hosszú érvelésekkel, hogy 
ki veszi fel a vakcinát és ki nem. Már önmagában ez is egy 
nagy dilemma és vitás kérdés, de a vakcina mellett döntők is 
hosszú érveléseket tudnak hangoztatni az amerikai, a kínai, 
az orosz vagy az európai oltások mellett vagy ellen. Ahogy 
valaki találóan egy Facebook bejegyzésben megjegyezte, „a 
10 millió szövetségi kapitány országából 10 millió vírusz-
szakértő országává léptünk elő”. Nem szeretnék tehát ezek-
ben a vitákban részt venni, nem szeretnék senkit meggyőz-
ni saját nézeteimről, tiszteletben tartom mások véleményét 
a védőoltásokról, a mellett vagy az ellen, mindössze a saját 
véleményemet szeretném leírni jelen sorokban. 

Aki régebb óta ismer, az tisztában van vele, hogy a vé-
dőoltásokkal kapcsolatban óvatos vagyok. A 2010-2014 
közötti ciklusban pl. nem tagadom, hogy felszólaltam az 
ellen önkormányzati képviselőként, hogy a városban reklá-
mozzuk a szerintem nemzetközileg is elég negatív tapasz-
talatokkal bíró HPV védőoltást. Mint írtam fentebb, tisz-
teletben tartom mások véleményét, de én óvatos vagyok a 
védőoltások egy részével kapcsolatban. 

S most épp ezért szeretném leírni, elmondani a város la-
kosságának, hogy mérlegelés nélkül jelentkeztem a Covid 
elleni védőoltására és immár annak első oltását megkap-
tam. Mint talán többen tudják, december elején estem át 
a koronavírus fertőzésen, így 3 hónapnak kellett eltelnie 
ahhoz, hogy jelentkezhessek. Cukorbetegségem miatt vi-
szont viszonylag korán „kisorsoltak”, és így egy hete Me-
zőtúron, a jellemzően magyar módszerekkel megszervezett 
oltáson részt vehettem. Járványügyi időszak csúcsán egy 
folyosón, szűk térben vagy húszan várakoztunk, de sajnos 

nem Mezőtúr az egyedüli kórház, ahol ezt a gyakorlatot 
alkalmazták. Azt is hangsúlyozni kívánom, hogy meg sem 
kérdeztem, hogy milyen típusú lesz a védőoltás, bármilyen 
védőoltást elfogadtam volna, mert e területen nálam oko-
sabb emberek (egészségügyi szakemberek) egyértelműen 
meggyőztek arról, hogy bármelyik védőoltás jelentős mér-
tékben segítheti a járványügyi helyzet súlyos jellegének 
mérséklését. 

Nagyon röviden le szeretném írni érveimet, hátha má-
sok gondolataira is hatással lesznek, és hátha néhányukat 
rá tudok venni arra, hogy szintén jelentkezzenek védőol-
tásra. 

Első szempont a mérlegelésemben a védőoltások mellék-
hatásai voltak. Minden esetben, amikor védőoltásról vagy 
egy-egy gyógykezelésről kell döntenem, abban az esetben 
a saját életemről, a saját egészségemről döntök. Az, hogy 
egy védőoltás egészségkárosító kockázatokkal járhat, ne-
gatív mellékhatásai lehetnek (kicsi arányban), az szerintem 
természetes. De éppígy negatív mellékhatásai vannak a 
növényvédőszereknek, amivel a kenyerünk gabonáját per-
metezzük, vagy súlyos egészség kockázatot jelenthetnek az 
ionizáló sugárzással működő adók vagy akár a mindenna-
pi használatban lévő mobiltelefonok is.  Kockázatos kocsi-
ba ülni, kockázatos az utcán sétálni, de mindenki önállóan 
dönthet, hogy mennyi kockázatot vállal az életében. Alig 
van ember, aki lemondana ma már a mobiltelefon haszná-
latáról, pedig a gyakori mobilhasználat egészségügyi koc-
kázatai a dohányzáshoz hasonlóan elég nyilvánvalóak. A 
Covid védőoltás legfontosabb érve a szememben azonban 
mégis az, hogy az oltás felvétele során nem pusztán a saját 
egészségünkről döntünk, hanem szeretteink, hozzátartozó-
ink vagy akár vadidegen emberek egészségéről és életéről 
is. Vannak emberek, akik 80 felett élnek látszólag egészsé-
ges életet úgy, hogy egész életükben dohányoztak, míg má-
soknak akár 40 éves korukban rákot okoz a dohányzás. Az 

Mint ahogy szerte a világon, ahogy szerte Magyar-
országon, úgy Túrkevén is rengeteg embert állít di-
lemma elé a koronavírus világjárvány fékezése ér-
dekében felvehető védőoltások kérdése. Elöljáróban 
hangsúlyozni kívánom, sem virológus, sem orvos, 
sem járványügyi szakértő nem vagyok, mindössze 
Túrkeve város vezetőjeként kívánom megosztani 
Önökkel személyes véleményemet, ami nem több, 
mint egy vélemény, egy leirat személyes benyomá-
saimról, döntésemről. 
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egészségügyi kockázatokra a különböző emberek szerveze-
te más-más reakciókat ad, más-más környezeti ártalmakra 
vagyunk érzékenyek, más-más intenzitással, ebből kifolyó-
lag más-más megbetegedések juthatnak osztályrészünkké. 
A koronavírus is egyértelműen mutatja, hogy míg vannak, 
akik tünetmentesen átvészelik, mások belehalnak. Amikor 
egy általános védőoltásról vagy a mobiltelefon használatá-
ról döntök, elsősorban a magam sorsáról döntök, de saját 
nézetem szerint nincs jogom kockáztatni 
mások egészségét azzal, hogy esetleges ví-
rushordozóként halálos kórt terjesztek, te-
hát a koronavírus védőoltást nem pusztán 
magamért veszem fel, hanem társadalmi 
felelősségvállalás is egyben a döntés. 

Az amerikai oltások esetében (na-
gyon-nagyon jó a visszajelző rendszer az 
oltások tapasztalatairól), már jó ideje tud-
juk, hogy a tömeges oltás nem pusztán az 
egyént védte, hanem a továbbfertőződési 
kockázatot is csökkentette. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a védőoltások alapvető-
en nem a megfertőződések ellen védik a 
személyt, hanem a megfertőződés egész-
ségügyi kimenetelének káros hatásait 
csökkentik. Tehát ma már tudjuk, hogy 
emellett a továbbfertőzés kockázatát is 
csökkentik ezek az oltások, így lehetősé-
get teremtenek arra, hogy a más szemé-
lyeket védjük a védőoltás felvételével. 

Emiatt volt a döntésem egyértelmű és 
határozott, mert semmilyen körülmények között nem sze-
retném kitenni azokat az embereket fertőzésnek, akikkel 
találkozom. Ezért van az, hogy a viszonylagosan védőoltás-
szkeptikus szemléletem ellenére most mégis megpróbálok 
meggyőzni minél többeket, hogy vegyék fel a védőoltást. 
A témával foglalkozó szakértők sem tudják még, hogy mi 
lesz a Covid világjárványból, nem lehet tudni, hogy meg-
tanulunk együtt élni a kórokozóval, vagy az influenzához 
hasonlóan újból és újból feltűnik innentől kezdve évről 
évre. Miután közeli ismerőseim lettek súlyos betegek, miu-
tán Covidból kifolyólag baráttól kellett búcsúznom, így azt 
hiszem, hogy a felelős döntés a védőoltás felvétele volt. 

S innentől kezdve, hogy eljutottam idáig, jön a döntés, 
hogy válogassak-e a védőoltások között? Sokakat hallok, 
hogy túl gyorsan lettek kifejlesztve a vakcinák, nincs elég 
tapasztalat, nem lehet ismerni hosszú távú élettani hatáso-
kat, stb. Nyilván ezek a kritikák joggal merülnek fel, ugyan-
akkor látni kell, hogy a kritikusok nagy részének éppúgy 
fogalma nincs a mobiltelefonok használatának élettani 
hatásairól, a mindenhol jelenlévő wifiről vagy akár a virs- 
li összetételéről, mint ahogy e vakcinákról sem. Hinnünk 
kell, hogy nagyon magasan képzett szakemberek, tudósok 
hoznak létre olyan védőoltásokat, amelyek értünk vannak, 
akkor is, ha azoknak lehet kockázata. Mostanság sokan 

kritizálták az AstraZeneca védőoltást, hiszen nagy médi-
anyilvánosságot kaptak a vérrögképződéssel kapcsolatos 
kockázatok, pedig a jelenlegi ismertek szerint 25 millió 
védőoltásból mindössze 66 esetben merült fel ilyen jellegű 
érdemi probléma (már amiről tudunk). Sokan ragaszkod-
nának az amerikai oltásokhoz, pedig mind a Pfizer, mind a 
Moderna esetében a főleg USA-ban beadott 55 milliós ol-
tási számból szintén jelentkeztek negatív egészségügyi tü-

netek. Kockázat tehát természetesen van, 
de amíg a Covid kapcsán elhunytak szá-
ma csak hazánkban 23 ezer felett van, vi-
lágszinten pedig már közel 3 millió, addig 
a védőoltások negatív hatásaiból jelentke-
ző kockázat elenyészően kicsi nemzetközi 
szinten is. Az egyik publikáció a Szput-
nyik oltást hozza ki legerősebb véde-
lemnek, a másik publikáció a Modernát, 
de valójában nem ismerhetjük azt, hogy 
melyik oltás milyen hosszú távú élettani 
hatásokkal bír, csak abban lehetünk biz-
tosak: most életet menthetnek és a fertő-
zési kockázatot csökkenthetik. Épp ezért 
a saját benyomásom az, hogy nem jelent-
hető ki megalapozottan, hogy egyik oltás 
jobb vagy rosszabb, hiszen egyiknek sem 
ismerhetjük sajnos a hosszú távú élettani 
hatását, mindössze azt tudjuk, hogy bizo-
nyos szinten bármelyik oltás csökkenti a 
Covid egészségügyi kockázatát és főleg 
terjedésének lehetőségét. Emiatt bármi-

lyen védőoltás jobb, mint a védőoltás nélküli kockázat. 
Életünkben nap mint nap hozunk döntéseket, ame-

lyekkel kockáztathatjuk egészségünket, amelyekkel ve-
szélyt jelenthetünk akár másokra is, de jelenleg a gazdaság 
helyreállásához, a normális élet helyreállásához, a közös-
ségi élményekhez, a családok találkozásához, utazáshoz, 
vállalkozások működéséhez, és úgy általában a normális 
élet helyreállásához szükség van a járvány kockázatainak 
csökkentésére, a Covid visszaszorítására. Ezért vettem fel 
az első adandó alkalommal a felkínált védőoltást, és emiatt 
döntöttem úgy, hogy leírom a jelen sorokat, ezzel is meg-
próbálva rávenni minél többeket, hogy hozzanak áldozatot, 
akár saját meggyőződésük ellenében is azért, hogy a világ 
valamennyiünk számára kedvezőbb mindennapjai helyre-
álljanak. 

Én továbbra sem várom el senkitől, hogy olyat tegyen, 
amit nem akar, továbbra sem szeretnék beleállni olyan vi-
tákba, amelyeknek lefolytatására részletes szakmai ismere-
tekkel nem rendelkezem, és továbbra is tiszteletben tartom 
mások véleményét. Mindössze saját érveimet szerettem 
volna megosztani Önökkel, mert hiszem azt, hogy gene-
rációnknak a sok kihívás között az egyik súlyos kihívása, 
hogy meg tudja-e fékezni a Covidhoz hasonló világjárvá-
nyok emberiség pusztító hatását. 

 „Amikor egy általános 
védőoltásról, vagy a mo-
biltelefon használatáról 
döntök, magam sorsáról 
döntök, de saját nézetem 
szerint nincs jogom koc-
káztatni mások egészsé-
gét azzal, hogy esetleges 

vírushordozóként halálos 
kórt terjesztek, tehát a 
koronavírus védőoltást 
nem pusztán magamért 
veszem fel, hanem társa-
dalmi felelősségvállalás is 

egyben a döntés.”
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Április - Szelek hava, 
Szent György hava

 Húsvét

A húsvéti ünnepkör virágvasárnap-
tól fehérvasárnapig tart.

A nagyhét a nagyböjt virágvasár-
naptól húsvétig terjedő utolsó hete. 
Jézus szenvedésének, kereszthalálának 
és feltámadásának ünnepe: kereszt-
járás, passiójáték, nagyheti takarítás, 
nagypénteki munkatilalom, feltáma-
dási körmenet jellemzi. 

A konyhában a nagyszombat son-
kafőzéssel, kalácssütéssel, a húsvéti 
előkészületekkel telik. Húsvét va-
sárnapja a keresztény egyházakban 
Krisztus feltámadásának emlékünne-
pe. A magyar elnevezés onnan szár-
mazik, hogy a hívők nagyböjt után 
e napon kezdték meg a húsevést. A 
húsvét jellegzetes étele a bárány, amely 
Jézust jelképezi. A húsvétvasárnap 

Jézus feltámadásának ünnepe. A ta-
vaszi napéjegyenlőséget (márc.21.) 
követő holdtölte utáni első vasárnap. 
Mozgó ünnep, melynek időpontját 
a niceai zsinat (325-ben) állapította 
meg. Ételszentelés bálok, táncmulat-
ságok jellemzik. A húsvéthétfő húsvét 
másnapja, locsolkodás, locsolóversek 
jellemzik. Helyileg kialakított hagyo-
mányos formái voltak a húsvéti locso-
lásnak. Például az Ipoly vidékén már 
előző este jártak a legények, ez volt az 
úgynevezett tojáshajtás. Lányos há-
zanként 8-10 tojást szedtek össze. Elő-
re megbeszélt háznál szalonnát kap-
tak, ott a tojásrántottát elkészítették és 
megették. A héjat annak a lánynak a 
háza elé szórták, akire valamilyen ok-
nál fogva haragudtak. Azután indul-

tak el locsolni. Külön jártak locsolni a 
még legényszámba nem vett fiúk a ke-
resztanyjukhoz és a rokon lányokhoz. 

A fehérvasárnap a húsvét utáni va-
sárnap: komálás, mátkálás jellemzik. 

 Április 1.

A naptárreformok előtt évkezdő 
napnak tartották. Vidáman, mókázás-
sal, bolondozással ünnepelték a ter-
mészet megújulását, újjáéledését. Mió-
ta a naptárreformmal január elseje lett 
az évkezdés ideje, április elvesztette e 
funkcióját, csak „komolytalan újév”, 
bolond nap lett. A régi faluban fűzfa-
vesszővel fenekeltek el minden hét és 
tíz év közötti gyermeket, hogy növe-
kedésének rakoncátlansága múljék, s 
vele a határ zöld-arany vegetációjáé 
is. A népi hagyomány szerint ez a nap 
nem alkalmas vetésre, mert nem lesz 
bőséges a termés.

 Április 5. Vince napja

Megcsordul a jégcsap az ereszen. 
Ha eddig nem, most már biztosan itt 
a tavasz.

 Április 12.  
 Száznap - Gyula napja

Az év századik napja. Mivel fé-
regűző nap, Bácskában, Baranyában 
a tisztaság, a takarítás napja. Kitaka-
rítják a lakást, kiűzik a férgeket a la-
kásból, istállóból. Az emberek, a lovak 
megfürdenek, a teheneket leöntik, le-
mossák.

 Április 14. Tibor napja

Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, a 
rét is kizöldült, akkor jó szénatermésre 
számíthatsz - vélik a Muravidéken. Azt 
is megfigyelték, hogy ezen a napon 
szokott megszólalni a kakukk meg a 
pacsirta.

 Április 24.  
 Szent György napja

Sárkányölő Szent György ünnepe, 
aki évszázadokon át a lovagok, fegy-
verkovácsok, lovas katonák, vándor-
legények, s utóbb a cserkészek patró-
nusa. 

Az igazi tavasz kezdetét a népha-
gyomány e naptól számítja. Minden 
esztendőn Szent György, a napvitéz 
győzi le, szabadítja ki a királylányt, a 
megújult növényi életet a sárkány, a 
„poshadt tó ura” fogságából, s ő tisz-
títja meg a vizeket is. Napján a régi-
ek megtisztították előbb a bíró és a 
pap kútját, majd kint a határban, s a 
legelőn a forrás- és csordakutakat. A 
férfinép körmenete volt ez, a harcosé. 
S ezután ki lehetett hajtani már a le-
gelőre a jószágokat; kürt, tülök szólt, s 
pattogott az ostoron a rafia.

 Április 28. Vitális napja

Rámutató negyvenes nap. A báná-
tiak azt figyelték meg, hogy 40 napig 
e nap időjárásához hasonló várható. 
Dologtiltó nap is a férfiak számára. 
Semmit sem szabad vetni ezen a na-
pon.



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

5

Rendkívül szűkkörű, a járványügyi előírásoknak megfele-

lő ceremónia keretei között adták át a Vass utcai óvoda új 

épületét. Az átadó ünnepségen jelen volt F. Kovács Sándor, 

térségünk országgyűlési képviselője, Hubai Imre, a megyei 

közgyűlés elnöke és Vida Tamás, az előző ciklus polgármes-

tere, akinek idejében a pályázat született. A családias ren-

dezvény házigazdája Kántorné Bíró Emília alpolgármester 

asszony volt, akinek nem csak nagyon jól állt ezt a szerep, 

hanem nagyon frappánsan bonyolította le a jogszabályi ke-

retek nehézségei között az átadó ünnepséget. Jelen voltak 

még a rendezvényen Szabó Attila és Szemes Attila önkor-

mányzati képviselők. 

Az óvodaigazgatóságot Barnáné Gaál Erzsébet intéz-

ményvezető, Kontráné Juhász Helga, intézményvezető-he-

lyettes és Vajda Viktória óvodapedagógus képviselte. A 

rendezvény fő fényét mindenképpen a ceremóniát segítő 

néhány óvodás jelentette.

A program megvalósulását az Európai Unió és a Magyar 

Kormány által támogatott TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00038 sz., 

pályázat 99 995 990 Ft támogatása segítette, amelyhez Túr-

keve város önkormányzata 32 214 505 Ft. önerőt biztosított. 

Így a teljes fejlesztés 132 210 495 Ft-ból valósulhatott meg 

nagyon szűk határodő alatt, hiszen a program első éveiben 

sajnos nem történtek meg a konkrét elsőrelépések a meg-

valósításban, a látszólagos pénzügyi nehézségek miatt. 

A Képviselő-testület 2019.12.19-én tartott ülésén elfoga-

dott 228/2019 (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozatával 

hatályon kívül helyezte a 229 millió forint összegű fejleszté-

si hitel felvételét támogató korábbi határozatait. Ezzel pár-

huzamosan megkezdődött az a tervezési folyamat, amely 

eredményeként a hatályos jogszabályok adta lehetőségek 

betartásával, más szemléletű megközelítéssel, a város saját 

bevételei terhére biztosított önerő biztosításával hitel felvé-

tel nélkül bonyolíthatta le a jelen programját. 

Köszönet illeti azokat a munkatársakat, akik munkájuk-

kal lehetővé tették, hogy az utolsó pillanatban megment-

sék ezt a programot, és hitelfelvétel nélkül 9 hónap alatt 

sikerüljön lebonyolítani azt, mire normál esetben sokkal 

több időre lett volna szükség. Köszönet a Városgondnokság 

munkatársainak, köztük Katona István ügyvezetőnek, illet-

ve az építkezésen dolgozó brigád valamennyi tagjának, és a 

beruházáson dolgozó alvállalkozóknak. 

A Széchenyi úti óvoda átköltözik a Vass utcai épületbe, 

ezzel a városi központi szereppel bíró Széchenyi úti intéz-

mény megkezdi átalakulását egy bővülő bölcsődének. Re-

mélhetőleg mindezek az átalakulások hosszabb távon a 

szülök megelégedésére fognak szolgálni. 

Átadták az új óvoda épületét

F. Kovács Sándor képviselő úr, Hubai Imre úr, a megyei közgyűlés elnöke 
és a korábbi polgármester, Vida Tamás úr társaságában Sallai R. Benedek 
polgármester átvágja az ünnepi szalagot

A szűkkörű ünnepi ceremónia részvevői az óvodaigazgatóság vezetői 
körében

Ülő sorban: a kivitelezést végző Városgondnokság Kft. ügyvezetője, a 
hivatal műszaki osztályvezetője és a jelenlévő önkormányzati képviselők

Az egykori Esőzsák Kaszinó helyén 2020 évben megújult városi óvoda 
épülete
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A tavasz megérkezésével lehetőség nyílott, hogy a Város-

gondnokság Kft. megkezdje saját hatáskörében, illetve az ön-

kormányzat megrendeléséből a városban a tavaszi munkála-

tokat. Ez az év egy kicsit abban különbözik az előzőktől, hogy 

elsődleges feladatként a város közterületeinek megújításának 

célkitűzésével olyan munkákat kértem és várok el, amelyek 

egy-egy közterület látványosabb megújításához járul hozzá. 

Tudom, hogy a városban sok-sok helyen lenne szükség ilyen 

beavatkozásra, tudom, hogy nagyon sok utca, kis park és a vá-

ros szélsőbb területei várják, hogy meginduljanak a felújítások, 

de nyilvánvalóan a város központjában és a mindenki által lá-

togatott terekkel tudtuk megkezdeni ezeket a feladatokat. A 

TOP pályázatból megvalósított parkolóhoz készítettünk aka-

dálymentes járdát. Szintén itt a Takarékszövetkezet sarkánál 

szélesítettük meg a gyaloglejárót a piactér felé és összekötöt-

tük az itteni járdát a Bora parkolójával, ahol egy évtizede folyik 

sárban a gyalogosforgalom. Ezentúl egy tavalyi ígéretünknek 

eleget téve, megkezdtük a millecentenárium alkalmából ava-

tott Millennium emlékpark megújítását is, ahol a régi sétányok 

új burkolatot kapnak és a közmunka programban előállított 

térkövekkel lesz kirakva. Műszakizás alatt van a kátyúzó gé-

pünk és immár megtörtént az aszfalt megrendelése is, hogy 

végre a kátyúzások is újból megindulhassanak. 

Apró eredményeknek tűnhetnek ezek, de a Városgondnok-

ság Kft.-nek és az önkormányzatnak mindennapos meghatá-

rozó feladatai közé tartoznak ezen munkák kivitelezései. Bízom 

benne, hogy ennek eredménye a lakosság tetszését is elnyeri, 

habár sok-sok feladat marad még hátra.

Felújítások, karbantartások a városban

Óvoda
A Túrkeve Városi Önkormányzat által 

fenntartott óvodába a 2021/2022. neve-
lési évre a beiratkozás időpontja: 2021. 
április 26-27-én, hétfőn és kedden lesz 
8,00-16, 00 óráig, helyszíne: Túrkevei 
Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde, 5420 
Túrkeve, Vass utca 8.

Iskola
A 2021/2022. nevelési évre az általá-

nos iskolai beiratkozás időpontja: 2021. 
április 15. (csütörtök) 8:00-19:00 óra és 
2021. április 16. (péntek) 8:00-18:00 óra 
között.

Kisgyermekes szülők figyelmébe!
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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 kö-

vetkező nemzedék is!

A vidékkutatás országos irányítója: Dr. Ö. Kovács József  

MTA doktor, az Országos Levéltár főigazgató-helyettese

Megyei irányítója: Dr. habil. Örsi Julianna ny. múze-

umigazgató, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos 

Egyesület elnöke, társadalomkutató. 

Résztémák:

• Az én élettörténetem (célok, küzdelmek, sikerek és ku-

darcok)

• A három generáció a mi családunkban (nagyszülők, szü-

lők, gyerekek) életútjában, foglalkozásában, munkahe-

lyében, lakóhelyében történt változások és annak okai

• A mi családunk mindennapjai (a családtagok munka-

megosztása, a család és a munkahely elvárásainak össze-

egyeztetése)

• A helyi közélet és én (milyen az aktív közéleti ember? Pél-

daképek, elvárások, biztató és visszahúzó tényezők)

• Munkahelyem története (a rendszerváltás hatása és a 

dolgozók vagy a vezetők szemszögéből)

A pályázatban részt vehet minden korosztály, bárki Jász-

kunságban élő, vagy onnan elszármazott, oda beköltöző 

felnőtt és diák. Pályázhatnak magánszemélyek, de honis-

mereti körök, egyéb civil szervezetek is. 

Műfaj: vegyes. Lehet önéletírás, visszaemlékezés, törté-

neti, irodalmi stílusban. A mellékletekben szerepelhetnek 

családi dokumentumok, fényképek, videók, rajzok, emlék-

tárgyak. Az eredeti mellékleteket visszaadjuk, illetve a lefo-

tózást, szkennelést vállaljuk. A szöveg beküldhető e-mailen, 

pendrivon, DVD/CD-n, gépelt vagy kézírásos formában. Le-

hetséges diktafonra mondva, vagy interjú-adást kérve is. Ez 

utóbbit jelezzék a kutatás megyei irányítójának. 

Beadási határidők: 2021. június 30.

Értékelés: korosztályonként (általános iskolás, középisko-

lás, egyetemista, felnőtt).

Eredményhirdetés: 2021. augusztus 20.

Beadási cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudomá-

nyos Egyesület 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!                                

Az én történetem, a mi életutunk
pályázati felhívás

A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola beiratkozási körze-
te: Túrkeve város közigazgatási területe.
Intézményünk esetében a beiratkozást az alábbi módokon 
tehetik meg:

1. Személyes ügyintézés
helye: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 6. 
Időpontfoglalás szükséges a személyes beiratkozáshoz az 
alábbi telefonszámokon 8,00-16,00-ig: +36 56 361 033 és 
+36 56 361 442

2. Elektronikus ügyintézés
A szülő 2021. áprilistól választhatja a gyermek általános is-
kolai beiratkozásakor az online ügyintézés lehetőségét is, 
amelynek során az adatokat a KRÉTA rendszer felületén, 
vagy a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalon történő 
regisztráció után otthonról is kitöltheti.

Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz az alábbi doku-
mentumok szükségesek: 

• Születési anyakönyvi kivonat, a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosító

• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

• TAJ kártya

• Szakértői vélemény (JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszol-

gálat)

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

• Kedvezményre jogosító igazolások 

(Túrkeve Város Önkormányzata által kiadott rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról a ha-
tározat, 3 gyermek esetén családi pótlékról igazolás, tartós 
betegnél a Magyar Államkincstár által kiállított igazolás)
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Nagy érdeklődés és várakozás előzte meg a Liget-fejlesz-

tést, hiszen a város frekventált területén nyílik lehetőség egy 

újabb közösségi tér kiépítésére, mindemellett a piaccsarnok is 

méltó helyszínt biztosít a helyi portékák árusítására. 

A piactér lassan végleges állapotba kerül, habár már de-

cember végére is 95%-osnak tekinthettük. Az azóta eltelt 

időszakban a Városgondnokság Kft. megrendelésére helyi 

alvállalkozó bevonásával befejeződött a legfontosabb sétány, 

amelyet hamarosan birtokba vehetnek a túrkeveiek. Az utolsó 

munkafázis a játszótér felépítése, befejezése, amelynek elemei 

immár állnak és csupán a környezetének kialakítása, az ütés-

csillapító aljzat létrehozása maradt hátra. A hónap folyamán 

megkezdődnek a területrendezési munkálatok, s habár na-

gyon távoli még az elképzelt többfunkciós közösségi tér be-

fejezése, ennek ellenére az első ütemben tervezett feladatok 

hamarosan lezárulnak. 

Jó lenne, ha legkésőbb a gyereknapra a járványügyi helyzet 

is lehetővé tenné, hogy a játszótér és a gyerekeket kísérő szü-

lőknek, nagyszülőknek létrehozott fitness park átadásra kerül-

hessen. Természetesen a fejlesztés itt nem áll meg, verseny-

ben van a piaccsarnok bővítését célzó árusító épület pályázat, 

illetve a képviselő-testület támogatását élvezi a ligetben tör-

ténő további fejlesztés. 

A Kántor Lajos képviselő úr által vezetett Túrkevei Atlétikai 

Club kezdeményezésére a régi salakpálya helyén egy minden-

ki számára elérhető többfunkciós sporttér jön létre, illetve a 

remények szerint még ebben az évben megkezdődik a Liget 

átfogó közvilágítási fejlesztése is kandelláberekkel és hangu-

latos térvilágítással. 

Jócskán maradt még feladat, de ebben az esetben is bízik 

Sallai R. Benedek polgármester abban, hogy a túrkeveiek tet-

szését el fogják nyerni az eddig elkészült elemek is. A munka 

tehát folytatódik…

Liget-fejlesztés
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Felállították a 
Trianoni emlékművet

A hazánk történelmét nagymértékben befolyásoló Trianoni 

békediktátumnak, de sokkal inkább a nemzeti összetartozás-

nak állít emléket a március első napjaiban felállított impozáns 

szobor a város főterén, mely Bíró Lajos Munkácsy-díjas szob-

rász alkotása.

Sajnos a rendkívüli járványügyi helyzet miatt az ünnepélyes 

szoboravatásra csak később kerülhet sor, de mindannyian bí-

zunk benne, hogy hamarosan hivatalosan is avathatjuk váro-

sunk „nemzeti összetartozás“ emlékművét. 

Az alkotás évszázadokon át hirdetheti a nemzeti összetar-

tozás eszméjét, s azt, hogy településünk nem mond le a hatá-

ron túli magyarlakta területeken élő honfitársairól. 

„1920. június 4-én, a ránk erőszakolt szerződés aláírásakor 

megállt az élet. Megszólaltak a harangok, búgtak a gyárak 

szirénái, az emberek könnyezve ölelték meg egymást az utcá-

kon – mindenki egy emberként gyászolt, ebben a kérdésben 

nem létezett vallási, politikai ellentét.“ - idézi fel egy cikk az 

eseményeket, s e napra fogunk városunkban emlékezni éven-

te e szobornál. 

A helyszín kialakításában a Városgondokság Kft. munkatársi 

is részt vettek, Szőllősi Lajos a felállítás gépi munkálataiban 

nyújtott segítséget, de köszönet illeti Simon László mezőgaz-

dasági vállalkozót is a felajánlásáért. Köszönet a képviselő-tes-

tületnek is, hogy támogatták a kezdeményezést, s végül, de 

nem utolsósorban hálás köszönet a Miniszterelnökség támo-

gatásáért az emlékmű felállításában! 

Városunk egy igazán csodálatos alkotással gazdagodott, 

mely mementóként hirdeti az összetartozás eszméjét.
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Míg a város főterén épült, szépült a környezetünk, 

közben máshol bontásokra került sor… 

A Thököly út végén (Kevi dialektusban: a „ződbíká-

nál“) volt egy „ipartörténeti műemlék“ buszváró, talán 

a 70-es évekből vagy régebbről, ami azért valljuk be, 

nem egy városi sikertörténet, legalábbis esztétikai 

szempontból.

Most mindenesetre a Városgondokság munkatár-

sai eltüntették a buszvárók eme városi matuzsále-

mét, hogy hamarosan egy új létesüljön a helyén. 10-

12 millió Ft-ot szeretett volna költeni idén az összes 

buszváró megújítására az önkormányzat, de sajnos 

csupán 1 millió maradhatott meg erre a célra a költ-

ségvetésben. Ebből ez az egy biztosan, de talán még 

egy megújulhat, a többire sajnos csak később kerül-

het sor az igencsak szűkös, s az elvonások miatt egyre 

karcsúbb költségvetésből.

Április elejére a rendelkezésre álló forrásokból a 

váró teljesen megújult, hála a Városgondokság mun-

katársainak, és az alvállalkozásukban ács munkálato-

kat végző Takács Péternek! 

Építés és bontás MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Túrkeve Város Önkormányzatának 

22/2008.(X.22.) számú, környezetvéde-

lemről szóló rendelete szerint, valamint 

az 1/1986 ÉVM-EüM együttes rendelet 

szerint:

Az ingatlan tulajdonos (használója, 

kezelője) köteles gondoskodni,

•  az ingatlan előtt járda szakasz (járda 

hiányában 1 m széles területsáv, ille-

tőleg, ha a járda mellett zöldsáv van, 

az úttestig terjedő teljes terület, sa-

roktelek esetén valamennyi homlok-

zat előtti szakasz) tisztán tartásáról. /

gyomtalanítás, gaztalanítás, fűvágás, 

hóeltakarítás, síkosságmentesítés, 

hulladékmentesítés/

•  járdaszakasz melletti nyílt csapa-

dékvíz- elvezető árok, folyóka és az 

ezekhez tartozó műtárgyak (áteresz, 

víznyelő rácsok) folyamatos tisztán 

tartásáról,

•  tömbtelken a külön tulajdonban álló 

egyes épületek gyalogos megkö-

zelítésére és körül járására szolgáló 

terület állandó tisztán tartásáról, a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-

dályozó anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról.

A fenti bekezdésekben foglalt köte-

lezettégek a beépítetlen - használaton 

kívüli - ingatlanokra is vonatkoznak.

Aki a rendeletben fogalt szabá-

lyokat megszegi, szabálysértést kö-

vet el, és 50 000.- Ft-ig terjedő pénz-

bírsággal sújtható! 

Felhívjuk továbbá a tisztelt lakosság 

figyelmét arra, hogy Túrkeve Város Ön-

kormányzatának 22/2003. (IX.4.) számú, 

„A Túrkeve Város tulajdonában lévő 

közterületek használatáról szóló rende-

lete szerint az ingatlan előtti közterü-

let karbantartása folyamán keletkezett 

hulladék (fű, gallyak, stb.) közterületre 

történő kihelyezésétől az elszállításáig 

terjedő időtartam nem haladhatja meg 

a 8 napot! 

Erre való tekintettel felhívjuk a lakos-

ság figyelmét arra, hogy kövessék nyo-

mon az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-nek 

a zöldhulladék elszállítására vonatkozó 

időpontjait és a keletkezett zöldhulladé-

kot ne helyezzék el a közterületen az el-

szállítást megelőző 8 nappal korábban!

A zöldhulladék elszállításának első 

időpontja: 2021. április 19., 20., 21., 22.

Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vé-

telét!

Lakossági tájékoztató
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Sallai R. Benedek polgármester és 
Hegyi-Csicsai Csaba, a strand veze-
tőjének kezdeményezésére a strand 
területén, a fedett medencék épüle-
tének emeletén egy kis szabad könyv-
tárat alakítanak ki a pihenő szobában. 
Ezeket az otthon már nélkülözhető 
vagy éppen több példányban meglé-
vő köteteket bárki használhatja a ven-
dégek közül.

Hegyi-Csicsai Csaba ügyvezető 
az ifjúsági szállás területén már üze-
meltet egy ilyen kis könyvtárat egy 
korábbi adomány révén, így logikus 
gondolat, hogy a strand területén is 

legyen egy hasonló. Ha van olyan fe-
lesleges könyvük, vagy jó minőségű 
folyóiratuk, ami mások érdeklődésé-
re még számot tarthat, azokat adják 
oda, ajánlják fel a strandnak, hogy 
bővíthessék a kiskönyvtárunkat. 

Cél, hogy a strand területén egy 
állandó elérésű kiskönyvtár jöjjön 
létre, amelyet minden strandra lá-
togató használhat. Ne habozzanak 
hát, nézzenek szét az otthoni köny-
vespolcon és ha akad egy-két olyan 
kötet, amitől megválnának, akkor 
ajánlják fel a strand otthonosabbá 

tételéhez!

Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenleg érvényben lévő 
korlátozó intézkedések a túrkevei fürdő gyógyászati rész-
legét nem érintik, a reumatológiai szakrendelés és gyógyá-
szati kezelések továbbra is igénybe vehetők.

A szakrendelések beutalóval vehetők igénybe. A kezelé-
sek igénybevétele előtt előzetes időpontegyeztetés szük-
séges a fürdő pénztárában, személyesen vagy telefonon.

Pénztár: 56/361-534,
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig, 9:00-17:00-ig.

A szálláshelyeinken kizárólag üzleti, gazdasági vagy ok-
tatási célból érkező vendégeket fogadhatunk.

Recepció: 56/554-305
Bízunk abban, hogy hamarosan nyithatnak a fürdők, és 

vendégeink ismét igénybe vehetik valamennyi szolgálta-
tásunkat.

HÍREK A FÜRDŐRŐL 

Kiskönyvtár a strandon
Nincs esetleg felesleges könyve?Nincs esetleg felesleges könyve?Új mosoda

A legmagasabb szintű higiénés 
protokoll a Covid járványtól füg-
getlenül is a mindennapi elvárások 
része volt a strandhoz kapcsolódó 
szálláshelyeken, amit most a kép-
viselő-testület döntésének köszön-
hetően a jövőben ipari mosodai 
eszközök is segítenek. 

Az önálló, vegyi tisztításra is al-
kalmas nagy kapacitású mosoda 
létrehozása régi dédelgetett álma 
volt a strandfürdőnek, de annak be-
szerzésére csak most adódott lehe-
tőség, hogy a képviselő-testület  is 
megismerte tulajdonosként ennek 
fontosságát. Bízunk benne, hogy 
minél több vendég tapasztalni fog-
ja, hogy e területen is fejlődtek szál-
láshelyeink. 
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A strand zárt állapota nagy-nagy nehézség mind az üze-
meltető nonprofit Kft.-nek, mind városunk önkormányzatá-
nak. Mégis próbáljuk lehetőségként is kezelni ezt újra, hogy 
a látogatásmentes állapotban továbbra is végezzünk olyan 
felújításokat, amelyekre normál üzemben kevés esély lenne. 

Az elmúlt időszakban a strand csapata látványos felújítási 
tevékenységeket valósított meg, bízva abban, hogy a láto-
gatók tetszését ezek majd elnyerik. 

Nem igazán szerettem az élet semmilyen területén a kö-
zépszerűséget. Nem voltam benne biztos, hogy Hegyi-Csi-
csai Csaba ügyvezető a nagyon egyszerű kérésemet, hogy 
segítsen felszámolni a strandon a középszerűséget, meny-
nyire tudja megvalósítani, s érti-e mire gondolok, de most 
örömömre szolgál, hogy minden megtett lépés azt sugallja, 
hogy nemcsak értette, hogy mire gondolok ezen kérés alatt, 
hanem a prioritásokat is jól meg tudta határozni. 

Pár hónapja még a bútorlap ajtókat fotóztam, amelyek a 
kivitelezés óta jócskán megszívták magukat vízzel, párával 
és elég ízléstelen képet mutattak. A zuhanyzók hidegburko-
lata is inkább hasonlított itt-ott egy balkáni kórházra, mint 
egy idegenforgalmi létesítményre. Hegyi-Csicsai Csaba és 
csapata az elmúlt hetekben túrkevei alvállalkozók részvéte-

lével kijavított számos esztétikai hibát. A zuhanyzók meg-
újultak, azok megítélésem szerint szép, tetszetős, ízléses 
képet kaptak. Lecserélték az összes szétázott nyílászárót, 
kiszabadított egy soha nem használt jakuzzit, hogy az is 
funkciót kaphasson. Újra festették a fedett épület falait és 
a csúszda miatt elzárt járdarész kivitelezését is megkezdték, 
hiszen immár az épület melletti járda nem használható, egy 
kis kerülőt kell beépítenünk a medencék közé. Bővítették a 
büfét, és a büfé szolgáltatási tere is bővülhetett, valamint 
közelebb került a medencetérhez. Legjobban talán a kor-
szerű irányítástechnikai rendszernek örülök, amivel immár a 
vízhőmérséklet stabilizálása és vízminőség ellenőrzés érde-
kében egy okos eszközről is irányítható rendszer jött létre. 

Az ügyvezető beszámolt a családbarát szolgáltatási ter-
vekről is. Ezekre az önkormányzat 2021. évi költségveté-
sében forrást biztosított, hogy azok megkezdődhessenek. 
Ezúton is köszönöm a Képviselő-testületnek a támogatást, 
hogy a lecsökkent költségvetési lehetőségek mellett is tá-
mogatták azon kérésemet, hogy a strandot az idegenforgal-
mi szezonra - remélve a járványügyi helyzet mielőbbi javu-
lását - sokkal jobb esztétikai állapotba hozzuk. 

Közösen bízunk benne, hogy az újítási munkák tetszeni 
fognak az ide látogatóknak.

Kisebb fejlesztések a strandon
SALLAI RÓBERT BENEDEK  POLGÁRMESTER
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Bár még javában a tart a tanév az iskolákban, ráadásul újra 
digitális formában zajlik (csak remélni tudom, hogy e cikk meg-
jelenésekor már csak múlt időben beszélhetünk a lezárásról), de 
szívünk mélyén már a nyarat tervezgetjük. Múlt évben nem volt 
lehetőség tábort szervezni, így ki vagyunk éhezve az együtt töl-
tött színes programokra. A pandémia ijesztően magas számai 
miatt félve mondom ki, de táborozzunk Recsken! Hol máshol, 
mint gyerekkorunk felejthetetlen színhelyén, ahol megannyi 
programokkal, élményekkel teli időt tölthettünk. /Figyelem! A 
bónusz a cikk végén olvasható!/

A Kárpátok legbelső íve az Északi-középhegység, melynek 
nyugat felőli harmadik tagja a vulkanikus eredetű Mátra. A hegy-
ség keleti része a Kis-Mátra, melynek északi lábánál helyezkedik el 
a Heves megyei község, Recsk.

Recsk közvetlen földrajzi környezete, a Mátra hazánk egyik 
legismertebb és legkedveltebb üdülőterülete. Olyan tényezők 
működnek ebben közre, mint a tölgyes erdőkkel, bükkösökkel és 
fenyvesekkel ékesített csúcsok és völgyek táji szépsége, sportra al-
kalmassága télen és nyáron egyaránt, vagy üdülőtelepei, melyek 
jó levegőt, háborítatlan csendet kínálnak. Tavaly példaértékű ösz-
szefogással teljesen megújult a tábor, így újra hívogatja látogatóit 
a festői szépségű  környék felfedezésére, túrázásra, és persze az el-
maradhatatlan tábori élmények megélésére.

Több típusú szálláshelyet is üzemeltet, 
így a 44 férőhelyes Ifjúsági Tábort, 4 férőhe-
lyes Vadász Házat, a 4 férőhelyes Tarna-lakot.

Az Ifjúsági Táborban közösségi épület, két 
darab osztott terű faház és vizesblokk (férfi és 
női zuhanyzók és WC-k) található. A közössé-
gi épületben található az étkező, a melegítő 
konyha, valamint két betegszoba, ahol 5 fő 
(3+2) elkülönített elhelyezése biztosított.

A „kis faház” előteréből két szoba nyílik: 1. 
szoba: 8 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.

Az összesen 44 férőhelyes Recski Ifjúsági 
Tábor kitűnő helyszín osztálykirándulások, 
nyári táborok lebonyolítására. A környék 
adottságai révén számtalan túraútvonal 
közül lehet kiválasztani a korosztálynak leg-
megfelelőbbet.

A Vadász ház összkomfortos ház, saját 

Táborozzunk 
Recsken!
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

felszerelt konyhával, zuhanyzóval és wc-vel. Összesen 4 sze-
mélynek nyújt szálláslehetőséget. A Tarna-lak nevét a közelben 
csörgedező Tarna patakról kapta. A ház két egyforma lakrésszel 
rendelkezik, saját fürdőszobával, konyhával és egy előtérrel. A 
szálláshelyeket körülvevő hatalmas zöld terület, és az erdő egy-
aránt alkalmasak pihenésre, játékok szervezésére, sportolásra. 
A Táborban található 49 m2 alapterületű közös étkező helyben 
biztosíthatja a csoportfoglalkozások helyszínét, ha netán esős 
az időjárás. A tábor területén melegítőkonyha, míg a városban 
további 2 teljes étkeztetést biztosítani tudó étterem található. 
Egyedi igényekhez alkalmazkodó, akár szálláshelyre történő 
kiszállítás is megoldható. A menü összeállítása egyedi igények 
figyelembe vételével történik.
Kultúra, szabadidő programajánló

A recski Művelődési Ház és Bányászati Kiállítóhely épülete 
1943-ban készült el. Jellegzetes alpesi tető emeli ki környeze-
téből. Az épület belső fa szerkezetét, máramarosi fenyőkből ké-
szült eredeti famennyezete teszi rendkívül széppé és érdekessé. 
Az épület eredetileg Bányász Kultúrotthonnak készült és a mára 
már megszűnt ércbánya tartotta fenn. Recsk önkormányza-
ta, miután átvette és gyönyörűen felújította az épületet 2000. 
augusztus 20-án átadta újra rendeltetésének. Az épület egyes 
termeiben egy állandó Bányászati és Ásvány - Kiállításnak adott 
helyet. A kiállítás bemutatja az ércbányászat egyes emlékeit, 
több mint 150 ásványt, féldrágakövet és egyéb tárgyakat.

A 24. számú utat Recsk és Parádfürdő között mindkét oldalon 
90-100 éves bokrétafák (vadgesztenye) sora szegélyezi. Mivel a 
fák az út szélétől mindössze fél méterre állnak, ágaik és lomb-
juk összeér. Nyáron zöld alagútban suhannak az autók, de élen 
is megkapó látványt nyújt a többé-kevésbé azonos méretű fák 
sora. A Mátra másik szép fasora a Parád-Recsk közötti útból nyíló 

Ilona-völgyi utat kíséri. A 1,5 km hosszú főleg 
vadgesztenyefákból álló fasor a Mátra egyik 
legszebb  hidrológiai képződményéhez, az 
Ilona-völgyi vízeséséhez vezeti a  turistát. 
Útközben érdemes megállni a Szent István 
csevicekútnál.

A Cifraistálló – Kocsimúzeum épületét, 
mint uradalmi istállót 1880-ban építette gróf 
Károlyi György. Díszes külsejű, belül vörös 
márvánnyal díszített épület, melyben 1971-
től Kocsimúzeum is működik. Itt a kerék fel-
találásától a bognármesterség eszközein át 
a díszes főúri hintókig számos érdekesség 
megtalálható. Láthatók vadászkocsik, és pl.: 
a Habsburg család megrendelésére készült 
18. századi esztergomi díszhintó. Az Őspark 
Jámbor Vilmos tervezte sétáló- és gyógy-
park. Itt található a Mátra legidősebb tölgye 
a Rákóczi-fa. A Károlyi-kastély Ybl Miklós ter-
vei alapján 1881-ben épült neoreneszánsz 
vadászkastély. Ma felújítva régi fényében 
pompázik. Ötcsillagos szállodaként műkö-
dik. Látogatható. A Mátraderecskei Mofetta 
egy szén-dioxid szárazfürdő, mely igen ritka 
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természeti jelenség, Magyarországon nincs párja. A Siroki vár a 
település központjától 1 km-re északra a Vár-hegy 294 m ma-
gas kopár  riolittufa kúpján épült. Zegzugos átjárók, alagútrend-
szerek várnak a turistákra. Az építmény megragadó látvány. A 
várból gyönyörű körpanoráma nyílik. Történelmi jelentősége a 
török hódítások idején volt a legnagyobb. Sirok jellegzetessé-
gei a barlanglakások, melyeket a múlt század első harmadában 
vágtak a külön ezzel foglalkozó kőfaragók a szegényebb csalá-
doknak.
Túraútvonalak

A környék adottságai révén számtalan túraútvonal közül lehet 
kiválasztani a korosztálynak legmegfelelőbbet. 
• Ilona völgyi tanösvény: 11, 03 km. Útvonal: Parádfürdő – Má-

ria-fa – Szt. István csevicekút – Ilona-vízesés – és vissza Parád-
fürdőre Jelzések: zöld sáv, zöld O, zöld sáv

• Parádfürdő- Domoszló: 13.63 km. Útvonal: Parádfürdő – Ke-
nyerestanya - Vár-bükk – Domoszlói-kapu – Závoz-völgy – Do-
moszló Jelzés: végig a piros sávjelzésen (fakultatív oroszlánvári 
kitérő a kék sáv jelzésen)

• Parádfürdői körút: 13,86 km. Útvonal: Parádfürdő– C s i k -
lósd-kút–Várbükki elágazás–Ilona-vízesés–Szent 
István csevice–Sándor-rét –Parádfürdő Jelzések: 
piros sáv, piros +, zöld sáv, zöld, zöld sáv

• Parádsasvár- Parádfürdő, Csevice túra: 12.24. 
km. Útvonal: Parádsasvár – Sós-cseri tető – 
Túra kemping – Köszörű-völgy – Parádóhuta 
– Klarissza-csevice – Méhész-kerti elágazás 
– Macska-lyuk – Szt. István csevice – Ilo-
na-völgy – Parádfürdő Jelzések: sárga sáv, 
sárga +, sárga sáv

• Recski emléktúra: 14.55 km. Útvonal: 
Recsk vasútállomás – Nemzeti 
emlékpark – Várbükki turis-

taház – Domoszlói-kapu (fakultatív Oroszlánvár) – Köves-györ-
ke elágazás – Recsk Jelzések: kék +, kék ∆, piros +, piros sáv (kék 
sáv az Oroszlánvárra), kék +

• Recsk-Kisnána: 13.13 km. Útvonal: Recsk – Jámbortanya Ar-
borétum – Jóidő-nyak – Vadászház romja – Úsztató – Kisnána 
Jelzés: végig a sárga sávon

• Siroki körtúra: 10.7 km. Útvonal: Sirok – Vár – Barát-Apáca-szikla 
– Szalókma-völgy – Sirok Jelzések: kék sáv, (kék L a várhoz), kék 
+, piros sáv

• Kékesi Körtúra: 10.34 km. Útvonal: Kékestető - Sötét-lápa nyer-
ge - Pisztrángos-tó - Vörösmarty turistaház -  Mátraháza – Ké-
kestető Jelzések: kék sáv, kék +, piros +, kék sáv

• Kékesi rövidtúra: 3.52 km. Útvonal: Kékestető – Sötét-lápa 
nyerge – Nagy út – Sombokor – Kékestető Jelzések: kék sáv, 
jelzetlen dózerút, sárga sáv

• Kékesről le: 7.03 km. Útvonal: Kékestető – Jávoros-forrás – Re-
mete-barlang – Benevár – Mátrafüred Jelzések: kék +

• Kékesről Markazra: 11.32 km. Útvonal: Kékestető – Saskő – Marka-
zi-kapu – Markazi vár – Markaz Jelzések: kék sáv, zöld sáv, zöld L

• Kékestető-Parádfürdő: 12.04. km. Útvonal: Kékestető – Sas-kő 
– Markazi-kapu – Ilona-völgyi vízesés – Sándorrét – Parádfürdő 
Jelzések: kék sáv, zöld sáv, zöld O, zöld sáv

• Kékestető- Mátraháza egy kis kerülővel: 6.57 km. Útvonal: Ké-
kestető – Sötét-lápa nyereg – Gabi-halála – Sor-kő – Déli sípá-
lya – Mátraháza Jelzések: kék sáv, kék +, sárga +, kék sáv

• Kilátó túra: 5.91 km. Útvonal: Mátrafüred – Muzsla-kilátó – Rá-
kóczi-forrás – Sástó – Kozmáry-kilátó – Mátrafüred Jelzések: 
sárga sáv, sárga +, sárga ∆

• Mátrafüred óvatosaknak: 2.98 km. Útvonal: Mátrafüred – Ör-
dög-forrás – (Benevár kitérő) – Máriácska – Mátrafüred Jelzé-
sek: erdészeti út, kék ∆, (kék + Benevár kitérő), jelzetlen ösvény, 
piros sáv

• Mátrafüredi körtúra: 11.04 km. Útvonal: Mátrafüred - Máriácska 
- Gyökeres-forrás - Mátraháza - Farkas-kút - Sástó – Mátrafüred 
Jelzések: piros sáv, sárga ∆, sárga +, sárga ∆, zöld sáv

• Mátrafüredi rövidtúra: 3.09 km. Útvonal: Mátrafüred – Muzs-
la-kilátó – Rákóczi-forrás – Mátrafüred Jelzések: sárga sáv, sárga 
+, piros O

• Sár-hegyi tanösvény: 8.65 km. Útvonal: Mátrafüred - Pipis-he-
gyi repülőtér - Szent Anna tó - Sár-hegy - Cseplye-tető – Gyön-
gyös Jelzés: végig a sárga sávon

Nos, ha valaki komolyan fontolgatja – remélem, hogy így van 
-, hogy visszatér erre az élményekkel teli csodálatos helyre, van 

egy rendkívül jó hírem! Mivel az önkormányzat is szívén viseli a 
tábor sorsát, jövőjét, szeretnék, ha minden túrkevei diák el 

tudna jutni e festői tájra, ezért úgy döntött a testület, 
hogy minden 8. osztálynak – legalább 16 tábo-

rozó diák és minimum 4 ott töltött éjszaka 
esetén – 100 ezer forinttal járul hozzá a 

táborozás költségeihez. 
Nos, szedjük elő a túracipő-

ket, s vágjunk neki az újabb 
felejthetetlen élménye-

ket ígérő táborozásnak!
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A Városvédő és -szépítő Egyesület 1990-ben alakult, 
melynek célja, hogy elősegítse a történeti, építészeti és ter-
mészeti értékek megóvását, védelmét, a város szépítését 
és továbbfejlesztését. Mindezt a lakosság bevonásával, kö-
zösségteremtéssel kívánjuk elérni, hogy ápoljuk és segítsük 
feléleszteni városunk hagyományait, hogy segítsük a kör-
nyezeti kultúra és igényesség kialakítását, hogy erősítsük az 
egyesület tagjaiban, ill. a város minden lakosában a Túrke-
véhez való kötődést.

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében részt vesz 
minden, a várost érintő fejlesztési és rendezési terv kialakí-
tásában, az elfogadott tervek megvalósításában. Kezdemé-
nyezi városunk szépítését, a közízlés formálását, fásítási-, vi-
rágosítási-, parkosítási akciókat („Egy lakos, Egy virág”, „Zöld 
Pad Telepítés”), gyermekeknek városszépítő táborokat szer-
vez. Lehetőségeihez mérten koordinálja a lakosok önkéntes 
munkáját és anyagi hozzájárulásait a település szépítésé-
ben, kialakításában és megóvásában.

Évente végezzük Túrkeve egy-egy közterületének parko-
sítását, növénypótlását, köztéri bútorokat gyártunk ill. he-
lyezünk el. Így szépült meg az elmúlt években a Hermann 
Ottó tér (virágágyások kialakítása, köztéri padok elhelyezé-
se); a kultikus „Melegkút” megújítása (kút javítása, köztéri 

padok és asztal elhelyezése, növények ültetése); a Széche-
nyi és Kossuth utca (rózsával történő beültetés); a Ligeti 
játszótér és környéke (fásítás); a Kinizsi és Kenyérmezei utca 
(kerékpárút melletti ágyazatok beültetése) stb.

A Liget a városközpont legnagyobb beépítetlen területe. 
1894-ben parkosították, 60 évig a város kulturális központja 
volt (sétányok, sportpálya, mozi), majd közösségi funkciói 
megszűntek és a park elvadult. Később a déli részén piacot, 
északi sarkában játszóteret alakítottak ki. A városvezetés 
ismét közösségi-rekreációs térként kívánja hasznosítani a 
területet, melyhez a zöld felületek megújításával, a fák pót-
lásával, a park közösségi funkcióknak megfelelő kialakításá-
val járul hozzá egyesületünk az idei év nyarán induló fásítási 
projekttel.

A „Teremtés hete” egy 5 napos közösségi akcióprogram 
lesz, melyet – terveink szerint – a „Liget múltja és jelene” ki-
állítással nyitunk meg, majd fákat telepítünk, s megújítjuk 
a zöldfelületet. A projekt egy hosszú távú folyamat része, 
eredményeinek fennmaradását folyamatos közösségi gon-
doskodással őrizzük. A Liget fejlesztési terve fenntartható 
módon, a meglévő lokális erőforrásokra épülve szolgálja 
a helyi közösség igényeit önkormányzati beruházásokkal, 
mint pl. játszótér, piaccsarnok, futópályák, utcabútorok lé-
tesítése, a jelen projekt zöldfelület-megújítást, pihenőpark 
létrehozását tartalmazza. 40 db, a helyi klimatikus és talaj-
tani adottságoknak megfelelő őshonos parkfa kerül elülte-
tése (korai juhar, magyar kőris, vadkörte, kocsányos tölgy, 
sajmeggy).

Cél, hogy minden korosztálynak igényes, az együttlétet, 
aktív szabadidő-eltöltést lehetővé tevő új közösségi teret 
hozzunk létre.

A Városvédő és –szépítő Egyesület 30 éve szervezi és 
koordinálja a település közterületeinek fásítási, virágosítá-
si tevékenységeit. Nyomukban újjászületett a „Melegkút”, 
a főutcát övező rózsasor, városszerte virágágyások terem-
tődtek.

Egyesültünk mozgósító erejét városunkban elismerik, 
kampányainkat a lakosság aktív részvételével végeztük. 
Projektünk során is számítunk arra a közösségi aktivitásra, 
amely városunk lakosságát jellemzi, hiszen helyi összefo-
gással újult meg a város 10 szálláshelye, jött létre karácsonyi 
falu, valósult meg sikeres gyűjtés bajba került családnak, 
állatmenhelynek stb. A projekt a fiatalok számára pozitív 
mintát kíván nyújtani a saját közösség érdekében önként 
végzett munka értékeiről, közös öröméről is.

Az eddig lezajlott akcióink nyomán bízunk abban, hogy 
ez alkalommal is nagyszámú segítő vesz részt a munkában 
az egyesület tagjain túl, s ezáltal egy újabb színfolttal gaz-
dagodik városunk az itt lakók legnagyobb örömére és meg-
elégedésére.

A TEREMTÉS HETE  

KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS A TÚRKEVEI LIGETÉRT

HEGYI-CSICSAI CSABA
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Magyarországon évente nagyjából 
tízezer szabadtéri tűz keletkezik. A 
vegetációban keletkező tüzek meg-
előzése érdekében a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és 
az Alföldi Tej Kft. közös kampányt indí-
tott: március végétől hárommillió te-
jesdobozon találkozhatnak a fogyasz-
tók olyan figyelemfelhívó üzenetekkel, 
amelyek a szabadtéri tüzek megelőzé-
sét szolgálják.

Az évi körülbelül tízezer szabadtéri 
tűz miatt átlagosan 1,8 hektárnyi terü-
let ég le, az oltást sok esetben megne-
hezítik a terület adottságai, a helyszín 
nehéz megközelíthetősége, az időjárá-
si körülmények, vagy éppen a tűz kiter-
jedtsége. Ezek a tüzek számos esetben 
lakóépületeket, mezőgazdasági, ipari 
létesítményeket is veszélyeztetnek, 
vagy súlyos sérülésekkel járó balesete-

ket okoznak. A szabadtéri tüzek nagy 
részét, ezzel együtt az általuk okozott 
károkat néhány, a szabadtéri tüzek – 
például a tábortüzek, a tarlóégetés, 
az avarégetés – gyújtására vonatkozó, 
illetve alapvető magatartási szabály 
betartásával el lehetne kerülni.

Ezeknek a szabályoknak a meg-
ismerését, elsajátítását segíti a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság és az Alföldi Tej Kft. együtt-
működése: március végétől kerülnek 
a boltok polcaira azok a Magyar Tej 
márkájú, 2,8%-os ESL tejek, amelyek 
dobozain hasznos információkkal 
szólítja meg a katasztrófavédelem a 
vásárlókat. A készülő tejesdobozokon 
az „Eldobni 1 ≤ másodperc – Eloltani 
≥ 100 óra – Helyreállítani ≥ 100 év” 
felirat mellett egy QR-kód is található, 
amely a katasztrófavédelem honlap-

jára irányítja az érdeklődőket. Márci-
us, április és május folyamán naponta 
mintegy 35 ezer, a három hónap alatt 
3 milliónál is több tejesdobozon jelen-
nek meg a tűzveszélyre és a szabályok 
betartásának fontosságára figyelmez-
tető üzenetek. 

Az Alföldi Tej Kft. és a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság szervezetében működő Orszá-
gos Tűzmegelőzési Bizottság tavaly 
decemberben kötött megállapodást 
arról, hogy 2021-ben négy témában 
– szén-monoxid-mérgezés, erdőtüzek, 
lakástüzek, illetve fűtési időszakban a 
lakás- és kéménytüzek megelőzése – 
fognak közösen kampányolni. Az év 
folyamán összesen mintegy 12 millió 
tejesdobozon lesz látható a tűz- és 
szén-monoxid-mérgezés veszélyeivel 

kapcsolatos figyelemfelhívás. 

Tejesdobozokkal a 
szabadtéri tüzek megelőzéséért

Tisztelt Túrkeveiek!

Szeretnénk felhívni mindenkinek 
a figyelmét, hogy most, lombfaka-
dás előtt van a legtöbb fa- és cserje 
faj metszésének optimális időszaka. 
Évről-évre tapasztalhatjuk, hogy az 
áramszolgáltató munkatársai csak ké-
sőn, április-májusban és drasztikusan 
nyesik a fákat, amelyek hajtásai túl 
közel vannak a villanyvezetékekhez. 
Előzzük meg ezt, ha tudjuk és végez-
zük el még vegetációs időszak előtt 
ezen fák gallyazását, metszését. Ezzel 
kapcsolatban bővebb információt a 
következő linken találhatnak: https://
www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/hasz-
nos-informaciok/Vezetek-kozeli-no-
venyzet.html

Indokolt esetben ehhez a munká-
hoz segítséget kérhetnek a Túrkevei 

Fagallyazás 
okosan!

Tűzoltó Egyesülettől a következő elér-
hetőségeken: +36 56 361-100 vagy a 
+36 20 357-1437-es telefonszámokon.

  Fordítsunk figyelmet arra is, hogy 
a közterületi fáink, bokraink közleke-
dés-biztonsági szempontból is meg-
felelőek legyenek! Lombos állapotban 
se akadályozzák a kereszteződések, 
kanyarívek beláthatóságát, ne takar-
ják el a közlekedési táblákat. Az ágak 
nem akadályozhatják a gépjárművek 
forgalmát az úton, illetve az a jó, ha az 
útpadkára való kitérés, lehúzódás le-
hetőségét sem korlátozzák a közleke-

dési balesetek elkerülése érdekében. 
Gondoskodjunk arról is, hogy a járdá-
kon, kerékpárutakon való biztonságos 
és kényelmes közlekedést se zavarják 
növényeink!

   A keletkezett zöldhulladékot be- 
zsákolva, a szokott rend szerint össze-
kötegelve természetesen az NHSZ Ti-
sza Nonprofit Kft. elszállítja. A zöldhul-
ladék-szállítás időpontjairól az alábbi 
linken tájékozódhatnak:

http://vgturkeve.hu/az-nhsz-tisza 
-nonprofit-kft-tajekoztatoja-2021 
-elso-felevere/
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- Kedves Doktor Úr! Szeretettel köszönt-
jük Túrkevén! Kérem, a város lakossá-
gának mutatkozzon be kicsit, meséljen 
magáról! 

- Dr. Jódi Pál vagyok, fogszakorvos.  
Szatmárnémetiben születtem, Kolozs-
váron végeztem az egyetemet 1974-ben, 
azóta vagyok a pályán. 1988-ban költöz-
tem Mezőtúrra, azóta is ott dolgozom. 
1990-ben még Budapesten a Szentkirály 
utcában, a fogorvos továbbképző inté-
zetben külön is levizsgáztam, letettem 
egy magyarországi szakvizsgát is. Mező-
túron, a Mezőtúri Rendelőintézetben 32 
éve dolgozom immár fogszakfőorvos-
ként. Túrkevén is sokan ismernek már, 
sokan megfordultak azóta Mezőtúron 
nálam. Családos ember vagyok, három 
gyermekem van és kettő unokám. 

- Nehéz döntés volt a Mezőtúrra költö-
zés? 

- Nem, könnyű és világos döntés volt, 
hogy az anyaországban szeretnék élni, 
dolgozni. Nehéz ezt megmagyarázni. 
Nekem úgy tűnik, hogy a kinti magya-
roknak más a lelkülete, így itteni ma-
gyar ember többsége soha nem fogja ezt 
megérteni. Az vonzott ide, hogy ott az 
ember mindig magyar volt, magyarnak 
született, és nekünk a Himnusz, a Szó-
zat, Simándi, Sinkovits mind ide kötött. 

1988-ban fel volt ajánl-
va Németország, Egye-
sült Államok, Kanada, 
mind befogadott volna, 
orvos bárhová mehe-
tett, de nekem világos 
volt: ide vágyok. Kint 
is végig magyar isko-
lába jártam. Az ifjúság 
a magyarság megőrzé-
séről szólt. Kimentünk 
Hajékerdőbe a Felleg-
tetőre, 8-10 km-t gya-
logoltunk hegyen-völ-
gyön át. Ki volt téve a 
ház oldalára egy-egy 
televízió és ott össze-
gyűlt 8-10 ezer ember, 
néztük a magyar foci-
meccseket. Az egy más 
világ volt. A sportcsar-
nokhoz kimentünk 
mikor volt sportren-
dezvény, ahol ott volt a magyar zászló, 
hogy megnézzük a magyar zászlót. Ezt 
nem lehet elmondani, elmesélni, milyen 
volt abban az időben ott magyarnak 
lenni. Elmentem a határhoz 6 km-re egy 
kávézóba, hogy átnézzek a sorompón és 
lássam otthonról a hazámat. Ezeket nem 
lehet elmondani, ezeket meg kellett élni, 
ezek itt vannak belül örökre. 

- S most az útja Túrkevére hozta. 

- Igen, így történt. Túrkevére úgy kerül-
tem, hogy Kun főorvos úr jelezte, hogy 
Tóth főorvos sajnos meghalt és kérdez-
te, hogy nem segítenék-e a túrkeveiek-
nek, mert átmenetileg nincs, aki ellássa 
a betegeket a körzetében. Így kerültem 
kapcsolatba már lassan két hónapja a 
várossal, egyszerűen csak segíteni akar-
tam. Közben Gál Károly főorvos úr a 

Dr. Tóth Ferenc tragikus hirtelenségű halálával nem csu-
pán a főorvosát veszítette el városunk, hanem az egyik fog-
orvosi körzet orvosát is. Mindenhol olvasni, hallani, hogy 
milyen nagy az orvoshiány szerte az országban, így a vá-
rosvezetés aggodalommal fogadta a kihívást: vajon tud-e 
helyettes orvost találni az I. sz. fogorvosi körzetbe, amíg a 
praxis sorsa tartósan rendeződik. A probléma annál is na-
gyobb volt, hogy a II. körzet is jelenleg helyettesítés útján 
van ellátva, így könnyen léphetett volna fel olyan helyzet, 
hogy a körzetben a fogfájással küzdő betegeknek csak ma-
gánrendelésre van esélyük, de ki tudja az is: mikor, hogyan, 
hol s nem mellékesen, mennyiért? 

Éppen ezért tekinthető örömtelinek, hogy a szomorú 
helyzetben viszonylag gyorsan eredményes tárgyalások 

történtek a Mezőtúri Rendelőintézet fogszakorvos főor-
vosával, dr. Jódi Pál doktor úrral, aki már az átmeneti 
időszakban is vállalta, hogy ellátja mezőtúri rendelőinté-
zetében a túrkevei betegeket. A képviselő-testület erkölcsi 
felhatalmazásával a polgármester végül döntött a tartós 
helyettesítési szerződés megkötéséről, amely kapcsán 
2021. április 14-től Túrkevén újra megnyílik az I. sz. fog-
orvosi körzet ajtaja, és megindulhat immár helyben újból 
a rendelés. 

Ennek apropóján beszélgettünk el főorvos úrral, hogy 
immár személyét megismerjük kicsit, és ismerkedjünk 
szakmai szemléletével, amiről a tárgyalások során több al-
kalommal volt lehetőségünk hallani, s kicsit az életéről is 
halljunk, ha nem veszi tolakodásnak az érdeklődést. 

Ismerkedő beszélgetés 
DR. JÓDI PÁL fogszakorvossal 

DR. HERCZEGH ADÉL
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polgármester úrral beszélt, aki telefonon 
megkeresett, így elkezdődött a tárgya-
lás. Két hónapon keresztül Mezőtúron 
a rendelőintézetben láttam el a túrke-
vei betegeket, akik hozzám fordultak. 
Voltak elég szép számban. Most úgy 
néz ki, hogy beindulunk rendes mun-
karendben a túrkevei rendelőben, ami 
azt jelenti, hogy hétfőn 8-12-ig, szer-

dán 8-12-ig, csütörtökön 14-17 óráig, 
pénteken pedig 8-12 óra között leszek 
elérhető. De célszerű telefonon bejelent-
kezni, a telefonszámok le vannak írva a 
rendelési idő alá, ki vannak függesztve a 
rendelőintézetben, valamint a Faceboo-
kon is megjelentek. 

- Az ismerkedő látogatásán, amit a vá-
rosban a polgármester úrnál tett, sokat 
beszélt arról, mit gondol erről a szakmá-
ról és miként látja a fogmegőrzés straté-
giáját. Mesélne erről? 

- Ezt a szakmát én másképpen próbá-
lom nézni. Nem a késő beavatkozás, ha-
nem a megelőzés híve voltam, vagyok. 
Ez a megelőzési szemlélet bizonyított. 
Biztosíthatok mindenkit, ha az emberek 
a megelőzésre helyezik a fő hangsúlyt, 
akkor nem válnak fogatlanná. Ez lenne 
a lényeg. A megelőzéshez hozzátartozna 
az, hogy rendszeresen, időben el kell jár-
ni fogorvoshoz ellenőrzésre és mindet 
fogat rendbeszedetni, betömni, fogkövet 
leszedetni, alaposan ápolni, és mindezt 

azért tenni, hogy majd ne fáj-
jon különösebben a fog, ne ve-
szítsük el a fogainkat. 

- Talán nagyon is megszok-
tuk, hogy orvoshoz akkor me-
gyünk, ha betegek vagyunk, 
ha fáj valamink. Fogorvoshoz 
nem akkor megyünk, mikor 
betegek vagyunk? 

- Pontosan ez lenne a lényeg, 
hogy fogorvoshoz akkor me-
gyünk, amikor nem fáj a fo-
gunk! Az a lényeg, hogy min-
den, ami olyan, azt rendbe 
szedetjük, alaposan ápoljuk, 
és pont azért megyünk, hogy 
majd ne fájjon a fogunk! Nyíl-
ván ez nem zárja ki azt, hogy 
bizonyos esetekben egy-egy 
fogtól, vagy többtől ne kelljen 
idővel megválni, mert sajnos a 
fogorvos is csak hozott anyag-

ból tud dolgozni.  

Köztudott, hogy a magyarok, egy 2018-
as adat alapján, az utolsó helyen állnak a 
fogaik állapota tekintetében az Európai 
Unióban. Ez szomorú dolog, ezt lehetne 
másképpen is csinálni, egészen máshe-
lyen állni ebben a rangsorban, ameny-
nyiben szemléletváltozás következne 
be, az emberek alaposabban ápolnák a 
fogaikat, és rendszeresen eljárnának a 
fogorvoshoz. 

Az alapos fogápolásra ugyanaz a jel-
lemző, mint amit most a Covid kap-
csán tapasztaltunk, hogy a lakosságnak 
egy jelentős része egyszerűen nem tud 
alaposan kezet mosni, meg kell tehát 
tanítani. Azért volt a Covid legelején fel-
világosító dömping ezzel kapcsolatban, 
hogyan kell alaposan kezet mosni. Saj-
nos ez vonatkozik a fogmosásra is, nem 
mindegy mennyire alaposan tesszük ezt 
a dolgot. Sok mindent lehetne máskép-
pen, a gyerekek egészen kisgyermek kor-
tól mosnának fogat alaposan, szakszerű-
en, és már 3 éves kortól célszerű lenne 
elvinni őket fogorvoshoz. Ma már a leg-
több egyetemi tanár a megelőzésre hívja 
fe la figyelmet, a rendszeres ellenőrzés-
re, szűrésre. De sajnos sok esetben már 
olyankor kerül a gyerek, a beteg a fogor-
voshoz, amikor csak kórházi ellátásban 
lehet rajta segíteni, néha az is előfordul, 

hogy bizony altatásban. Ha időben meg-
jelennének, alaposan ápolnák mindezt 
meg lehetne előzni. Így tulajdonképpen 
egészséget, fogfájdalmat, saját fogat, és 
pénzt tudnának maguknak spórolni!  A 
fogászat elég költséges „szórakozás”. Az 
anyagoknak, eszközöknek 98 %-a nyu-
gati, ezek rendkívül drágák, a nyugati 
árakhoz vannak szabva. Ezeket meg kell 
venni, a javíttatásuk szintén költséges, 
fertőtlenítőszerek stb. 

- Mint mesélte, szájüregi daganatokban 
is elsők vagyunk Európában. 

- Igen, és ez így is marad, ha nem változik 
a magyar emberek szemlélete, fogápolá-
si szokása, és általában a szájhigiéniája. 
Ezen túl egy évben legalább egyszer el 
kellene menni fogorvoshoz ellenőrzésre, 
azzal sok mindent meg lehetne előzni. 
Egy fogorvosi vizsgálattal időben fény 
derülne bizonyos dolgokra, és lehetne 
segíteni. A gyerekeknél szintén az lenne a 
megoldás, hogy a gyereket is akkor kelle-
ne elvinni fogorvoshoz, amikor nem fáj a 
foga, és nem lenne három, négy álmatlan 
éjszakája, nem lenne türelmetlen, nyű-
gös amikor bekerül a fogorvosi székbe. 
Időben kellene elvinni, és mindig mu-
tatni kellene a példát a szülőnek a fog- 
ápolással kapcsolatban. Ha kell, akár 10 
éves koráig a gyereknek célszerű átmos-
ni a fogát, mert a gyereknek még nincs 
kialakulva a kézügyessége az alapos fog-
mosáshoz. A fogorvostól szokás félni, 
pedig ennek nem kellene így lennie. Úgy 
kellene működnie szerencsés esetben, 
ha először leülne a székbe a szülő vagy 
nagyszülő, és a gyerek látná, hogy anyu-
nak, apunak nem fájt a kezelés. A gyerek-
nek mindig a szülő, nagyszülő a példa. 
Tíz esetből kilencszer a gyermek partner 
ezekhez a dolgokhoz. De mikor látja a 
gyerek, hogy a szülő ott áll és nem mer 
leülni a székbe, mert annyira fél, akkor a 
gyereknek ez lesz a minta. Nagyon sokat 
kell fejlődnie a fog- és szájápolási kultú-
rának, és majd megszokják a túrkeveiek 
is, hogy erre én is felhívom a figyelmet, 
mert ez az érdekük. 

- Bízunk benne, hogy így történik, és ja-
vulni fog a város fogápolási kultúrája az 
Ön munkásságával! Köszönjük a beszél-
getést, és jó munkát kívánunk a túrkevei 
rendelőben! 
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Tisztelt Túrkeveiek!

A közel 130 éves Túrkeve újság rendkívül sok változáson 
ment át történelme során, s csupán az utóbbi évtizedek is 
sok-sok változást hoztak. Hivatalba lépésemet követően leg-
inkább arra kényszerültem, hogy forrás hatékonysági oldalról 
vizsgáljam a lap működését. De ezen túl fontos szempont volt 
a tartalmi, szakmai mérlegelés is, hiszen a 2019-es választási 
kampányban viszonylag sokan fogalmaztak meg részemre kri-
tikát a lappal kapcsolatban. Ez utóbbit benyomásaim szerint 
viszonylag gyorsan sikerült orvosolni, hiszen a Molnár Mag-
dolna által szerkesztett lap már megerősítette azt a nyitottsá-
got, cikkek befogadásának szándékát, azt a magazin jellegű 
sokszínűséget, amit eredetileg elképzeltem. 

Ezt követően második lépcsőként vizsgáltuk a kiadás haté-
konyságát, hiszen a kb. 4 millió Ft-os költségvetés felhasználást 
mérlegelni kellett. Szintén benyomások alapján tettük mérleg-
re annak a kérdését, hogy mennyire hatékony a Túrkeve újság 
minden postaládába történő eljuttatása? Valójában hányan 
olvassák el, mennyien érdeklődnek az abban közölt tartalom 
iránt? Biztosak voltunk benne, hogy sajnos jónéhány posta-
ládából a szemétkosárba, vagy a tűzbe kerül a lap, ami nagy 
fájdalom egy kiadónak, s nagy fájdalom a tulajdonosnak, aki 
hiába tol érdemi forrásokat a lapkiadásba, ha az nem haszno-
sul céljának megfelelően. 

Nem szerettem volna propaganda lapot. Nem az volt a cél, 
hogy mindenhova feltétlen eljusson, az volt a cél, hogy azok-
hoz jusson el, akik valóban érdeklődnek a közügyek iránt, vá-
rosunk sorsa iránt és a városunkban zajló események iránt. Az 
volt továbbá a cél, hogy a megváltozott világban, amikor egyre 
több információt az internet hálózatairól szerzünk, azon belül 
is a szociális hálózatok, mint például a facebook terjeszti a leg-
több információt, hogyan jussunk el mindazokhoz, akik nem 
tudják ezekből a forrásokból elérni az életükre, városunkra ha-
tást gyakorló híreket. Emiatt született meg az a döntés, hogy 
az ingyenes, minden postaládába bedobandó újság rendszerét 
megszüntetjük és inkább újból városi terjesztési hálózatot ho-
zunk létre. Belátom, ez egy drasztikus változás volt és nem a 
legfontosabb érv az, hogy így a lap kiadásának nyomdai költ-
ségeit kevesebb, mint megfeleztük. Ennél fontosabb érv, hogy 
láthatóan kb. 1500 lap az, ami érdeklődésre tart számot, hiszen 
biztosítottuk a lehetőségét, hogy azt házhoz visszük azoknak, 
akik nem tudják beszerezni az újságot. 

A harmadik változás, amit tagadhatatlanul nem fejeztünk 
be, az a lap tördelésének kialakítása volt, ami kapcsán az el-
képzelthez a legutóbbi 2-3 lapszám hasonlított immár a leg-
jobban. Tudom, hogy kaptunk kritikát néhány kisebb betűvel 
szerkesztett cikk miatt, azonban sokkal nagyobb szakmai tar-
talom fért el a lapban, sokkal színesebbé, magazinabb jellegűvé 
vált az újság. Ezt azonban tovább szeretnénk fejleszteni, s azt 

kértem a főszerkesztőtől, hogy néhány esetben növeljük a ké-
pes beszámolók mennyiségét, s lehetőség szerint tegyük még 
aktuálisabbá a beszámolókat. 

Nagyon szeretném megkérni a jó fogalmazó készséggel bíró 
olvasó közönséget, vegyen részt a lap összeállításában, s egy-
egy cikkel, írással színesítse a városi lap tartalmát. A főszer-
kesztőtől azt kértem, hogy minden hónapban legyen szerkesz-
tő bizottsági ülés, ami nem is annyire szerkesztő bizottsági, 
hanem egy főszerkesztői fogadó óra, amikor hónapról-hónap-
ra megoszthatják gondolataikat, benyomásaikat, elképzelése-
iket a főszerkesztővel azok, akik a lap sorsával foglalkoznak. 
Sajnos a covid helyzet keresztül húzta számításainkat, így ezek 
a nyilvános szerkesztő bizottsági ülések nem igazán tudtak jól 
megindulni. Ennek ellenére arra kérem potenciális szerzőin-
ket, hogy keressék a főszerkesztőt, küldjenek be anyagokat, 
mert továbbra is örülnénk, ha minél többszínű, több stílusú 
magazin lap jöhetne létre, amelyben minél több, a városunk 
életét bemutató tartalom helyet kaphat. A csökkentett kiadá-
si példányszám nem pusztán azért történt, hogy a költségeink 
kevesebbek legyenek, hanem azért is, hogy forrásunk legyen 
a minél bővebb lap tartalom összeállítására és ne jelentsen 
problémát a 24 helyett 28, a 28 helyett 32 oldal megjelentetése. 
Nem kell kötnünk magukat egyetlen oldalszámhoz sem, a lap 
terjedelme egyszerűen az összeállt cikkek mennyiségéből kö-
vetkezik és hónapról-hónapra akár változhat. 

Kérem mindazokat, akik kedvet éreznek, keressék a főszer-
kesztőt és amint újra megindulhat a nyilvános szerkesztő bi-
zottsági ülés, csatlakozzanak a lap szerkesztésének munkála-
taihoz. 

S végül az utolsó dilemma, ami előtt állunk, az a lap aktuali-
tásának kérdése. A lap egyik legfontosabb célcsoportja azok az 
emberek, akik facebookon, interneten nem jutnak informáci-
óhoz, vagy kevesebb információhoz jutnak, habár kétségkívül 
minden túrkevei lapszámban bővelkedik azon írások aránya, 
amelyek korábban sehol nem kerültek publikálásra. Emiatt 
kérdés számunkra a lap aktualitásának ügye, hogy mennyire 
aktuálisok még az abban foglalt írások, zavarja-e az olvasó kö-
zönséget, ha egy-egy eseményről mintegy 30 nappal később 
szerez tudomást a lapból, így szükséges-e, hogy a lap kiadá-
sának idejét sűrítsük? Valószínűleg nyomdai költségekben 
érdemben nem lenne más a havi két 16 oldalas lapszám ki-
adása, mint egy 32 oldalasé, mindössze a terjesztési költségek-
ben jelentene ez nehézséget. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban 
véleményeiket szintén juttassák el hozzánk, osszák meg akár a 
főszerkesztővel, akár velem és legyenek részesei annak, hogy 
minél tökéletesebb legyen városi lapunk. Természetesen a kri-
tikákat is meghallgatjuk továbbra is, abban bízva, hogy lap-
számról lapszámra kicsit közelebb kerülünk ahhoz az ideális 
városi laphoz, ami a lakosság megelégedésére szolgál. Kérem 
ebben megtisztelő segítségüket!

Tanakodás a Túrkeve újságról...
SALLAI R. BENEDEK



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

A Finta testvérek heten voltak, közülük hárman foglal-
koztak szobrászattal. Ennek megfelelően Sándor, Gergely és 
Sámuel Triumvirátusnak nevezték magukat egymás között. 
Sámuel elsősorban Nagyvárad és Túrkeve környékén vált is-
mertté alkotásaival. Gergely az első világháborút megelőző-
en Párizsban Rodin tanítványa és munkatársaként futott be 
jelentős karriert. Mindketten fiatalon kerültek kapcsolatba 
a művészettel és tudatosan készültek ilyen pályára. Sándor 
viszont műszaki vonalon kezdett dolgozni vasúti tisztként. 
Egy a lánytestvérét ért sérelem megtorlása miatt tíz évet kel-
lett eltöltenie a szamosújvári fegyházban.

140 éve született Finta Sándor
RABSÁGBÓL A HÁBORÚBA

Itt fedezte fel művészi tehetségét a börtön igazgatója, aki 
állami megrendelések elvégzését is lehetővé tette számára. 
Időközben a sajtó is felfedezte a „rab művészt”, aki ezáltal or-
szágos ismertségre tett szert. Szabadulása után testvéréhez 
készült Párizsba, de az utazás több okból meghiúsult. Visz-
szatért Túrkevére, ahol feleségül vette Finta Eszter tanítónőt, 

akitől egyetlen fia, Sándor a város későbbi fogorvosa szüle-
tett. Röviddel ezután kitört a világháború és besorozták. A 
szerb fronton megsebesült. Ezt követően, mint szobrászmű-
vészt már nem küldték vissza a tűzvonalba. Művészeti mun-
kákkal és hadi emlékek állításával bízták meg. Az ország 
első háborús emlékművét Hatvan városa számára készítet-
te el. Ezt követték Nyitra, Pöstyén, Heves, Kecskemét hadi 
emlékei. A túrkevei és a mezőtúri emlékmű tanulmányát is 
elkészítette, de azok nem kerültek felállításra. A nyitrai em-
lékmű avatásáról filmfelvétel is készült, ami a Finta Múze-
um honlapján is megtekinthető a következő linken:   
http://www.fintamuzeum.hu/?page_id=724

A háború után elvált feleségétől és Budapestre költözött. 
A tanácsköztársaság alatt műtermet kapott, de annak buká-
sa után öccséhez, Sámuelhez költözött. Ide érkezett meg 
Franciaországból Gergely is. Csaknem egy éven keresztül 
először és egyben utoljára a Triumvirátus együtt alkotott. 
Ekkor vetődött fel először, hogy munkáikból szülővárosuk-
ban, Túrkevén múzeumot szervezzenek.

KAPÁS JÁNOS ZSOLT, múzeumigazgató

KULTÚRA

19



20

HELYTÖRTÉNET

Minden év március idusán 
megünnepeljük az 1848/49-es for-
radalmat és szabadságharcot. Vá-
rosunk központjában csak egy kis 
emléktábla figyelmeztet az emlé-
kezésre, melyet a városháza falára 
a 100. évforduló alkalmából helyez-
tek. Igaz, az utóbbi rendszerváltás 
után Petőfi Sándor mellszobra a ka-
tolikus templom mellett és az iskola 
folyosóján (Papi Lajos és Talamasz 
Lajos alkotása), Táncsics Mihály 
mellszobra (Iván Sándor alkotása) 
a Petőfi Sándor Iskola mellett lett 
felállítva. A Keletújvárosi buszmeg-
állónál a Városi Önkormányzat és a 
Túrkevéért Alapítvány — dr. Szabó 
Zoltán kezdeményezésére — az ara-
di vértanukra’48-as emlékparkot ho-
zott létre. Később bővítették a hősök 
emlékköveinek számát. A buszmeg-
állóra három emléktáblát helyeztek. 
Így városunkban a március 15-ei és 
az október 6-ai emlékünnepségek 
több helyszínen zajlanak. 

A túrkevei és a jászkunsági szerep-
lőkről viszonylag kevés ismeret áll a 
lakosok rendelkezésére. Igaz, a „Túr-
keve földje és népe” című monográfia 
második kötetében olvashatnak a 
helyiekről is. Ugyan a 150. évforduló 
kapcsán én magam is kutattam e tör-
ténelmi eseményt, de talán kevesen 
ismerik a könyvemet. „A Nagykun-
ság 1848-49-ben” címmel megjelent 
munkám, amely ma már könyvritka-
ság. Így ebből idézem most a túrke-
vei huszárok, nemzetőrök neveit és 
néhány dokumentumot. A toborzás 
verbunkkal a Piactéren (Petőfi tér) az 
Oroszlán vendéglő (ACSI-nak ismer-
jük ma) és az akkori városháza előtt 
folyt. (Ezen vendéglőről külön cikk-
ben írok majd azzal a szándékkal, 
hogy mentsük meg ezen építészeti 
emléket.)

A haza védelmére 1848 júniusá-
ban a jászkun önkénteseket a Dél-
vidékre küldték. Túrkevéről ekkor 
116-an indultak útnak. Hajdu László 
túrkevei főbíró és Bányai Lajos ren-
dőrkapitány vezette őket. Ugyan-
csak követte őket Hajdu Benjámin 
is (A sírkövük még megvan a Vén-
temetőben csakúgy, mint a Mihály 
család kriptája (Mihály László ham-
vaival), illetve Hajdu Mihály nagy-
kun kapitány sírkövét is láthatjuk a 
ravatalozónál. Ezen és más emléke-
ket is számon kellene tartani és meg 
kellene őrizni temetőinkben.)

Kovács József iskolaigazgató is 
minden bizonyára ’48-as szellemi-
ségű volt. Ezt bizonyítják a tanulói, 
akik együtt ajánlották fel szolgála-
taikat Kossuth Lajosnak, imígyen: 
„625.sz. Levél

Ezen levelemet ajánlom Fölséges 
Kosoth Lajosurnak. 

Ezen levelemben azt jelentem ki 
hogy mi 14-en Negyedik oskolába 
Mint jó tanítónk Kováts Jozsef úr ele-
ibe járunk Turkeviben. Es ajánjok Ma-
gonkat Tekintetes Kosoth Lajos úr/
nak/ Katonák leni. Mind a 14-öknek 
nevünk, igy rendel.

Tóth Lajos, Szikszó János, Debretz-
eni László, K. Nagy János, Tóth Bálint, 
Ozsváth András, Szakáts Lajos, Gyar-
mati Imre, Kazintzi András, Bonár 
Sándor, Finta Miklós, Balogh Ferentz, 
Debretzeni István, Hagymási Imre.

Hogyha tetszik Felségednek Mél-
tóztasson Benünket Tudósítani Igen 
nagyon szeretnénk a hazát védeni. 
És ajánljuk magunkat a’ hazáért, sza-
badságért készek leszünk hartzolni. 
Mert a hazát mint köz anyát épen 
mi ugy tekintjük Sőt ha még kellünk 
is mindkészek lészünk elmeni. Vége. 
Tóth Lajos MK. Szerkesztette.” 

A nemzeti színű keretbe foglalt le-
vél a gyerekek hazafias érzelmének 
örök emléke.

1848 szeptemberében 23-an áll-
tak Túrkevén nagykun nemzetőrnek: 
Györffi Imre (ref. feleséges földm. 30 
éves), Matoltsi Gábor (nőtlen, mé-
száros 25 éves), Vas András (felesé-
ges, földm. 27 éves), Szabó Imre (35 
éves), Vízi Imre (35 éves), Fazekas Já-
nos (feleséges, 43 éves), Rácz Mihály 
(nőtlen, szűcs, 19 éves), M. Nagy 
Sándor földm. 19 éves), Németh Mi-
hály (juhász, 19 éves), Z. Nagy István 
(földm. 21 éves), Madarász János 
és Madarász Imre (23 éves ikrek), 

Az 1848/49-es forradalom és  
szabadságharc túrkevei szereplői
DR. ÖRSI JULIANNA, ny. múzeumigazgató, társadalomkutató

Hajdu Mihály nagykun kapitány síremléke a 
Véntemető kőtárában
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Herczegh András (23 éves), Simon 
Sándor (juhász 21 éves), Cs. Kovács 
János (földm. 22 éves), Elek Márton 
(20 éves), Szabó István (szűcs, 18 
éves), Kohári István (földm. 18 éves), 
Tóth Péter szűrszabó, 18 éves), Fürge 
Sándor (csizmadia, 19 éves), Fábián 
Mihály (földm. 19 éves), Kun Mik-
lós  (18 éves), Bíró Sándor 18 éves). 
Gajzágó Salamon, a későbbi díszpol-
gár nemzetőr alhadnagy volt. 

1849-ben egyre közelebb került 
a front. Egyre több honvédra volt 
szükség. Áprilisban 101 férfit soroz-
tak be városunkból négyéves kato-
nának. Álljon itt az ő nevük is: Ónadi 
János, Garai György, Szabó Sándor, 
Mikola Mihály, Takács Sándor, I. Ta-
kács István, Nagy Ferenc, Gönczö 
Ferenc, Barna István, Zsadányi Sán-
dor, Kovács Imre, Csordás Imre, L. 
Nagy András, Faragó Imre, B. Rácz 
István, Zolcsek István, Mészáros Pál, 
Koós Lajos, Juhász György, Kovács 
Sándor, Gy. Kiss István, Balog Bálint, 
Bernát Sándor, Lévai István, V. Takács 
Sándor, L. Nagy János, Nyakó And-
rás, Gyarmathi Péter, Vajda László, 
K. Szász Albert, Nácsa Imre, P. Nagy 

Sándor, Erdei Imre, I. Nagy János, 
Fürge András, Maksai Mihály, Kele-
men Ferenc, Borsos Sándor, Kozma 
Sándor, Kozma József, Katona István, 
Kalmár Sándor, Nánási Sándor, Balog 
Bálint, Galgóczi Sándor, Sass And-
rás, Pap Mihály, K. Elek János, Kovács 
László, Finta Balázs, Fürge Imre, Sző-
ke Sándor, Faragó János, Szijjártó Já-
nos, Fejér László, Takács László, Kiss 
András, Ujvárosi  János, Oláh Imre, 
Kóti Lajos, Mikola Bálint, Viszlai Pál, 
Nyakó János, Vasadi Gábor, T. Takács 
Sándor, Borsos János, Molnár János, 
Kiss Imre, Fürge Sándor, Vajda Albert, 
Faragó Ferenc, Szőke István, Kiss Pé-
ter, Vajda Áron, Bugyik Imre, Pap Fe-
renc, Bárdi János, Sólyom Imre, Garai 
Ferenc, Hagymási Márton, Kajtor 
István, Fejér Imre, Ducza János, Koós 
Bálint, Szőke János, Sárkány János, 
Takács Imre, Sallai Mihály, Magyar 
Imre, Zadányi Balázs, Madarász And-
rás, Szabó Bálint, Ábrahám Balázs, 
Bíró Sándor, Gyenge Mihály, Herczeg 
Mihály, Kádár Ferenc, Nagy Sándor, 
Vass József, Vass Mózes, Révész Já-
nos. Néhányan még jelentkeztek, de 
különböző okok miatt nem vitték el 
őket. Három túrkevei honvédtisztje 
is volt a városnak: Hajdu László, Mi-
hály László és Rékasi Péter. 

A hadba induló katonák 
sorsát elég nehéz nyomon 
követni. Néhány megmaradt 
levél, végrendelet mutatja, 
hogy elszántan, haláltól sem 
rémülve indultak a csatába.  
Gy. Nánási János például így 
kezdte tollbamondását: „…
édes hazám szeretetétől lel-
kesítetvén minek utána ka-
tonai pályára léptem, meg-
lehet nem sokára harczra 
indulandó, meglévő kevés 
vagyonomról következen-
dőkben kívánok rendelke-
zést tenni…”, majd rendel-
kezik a nagyatyai házról, az 
ősi földről, kevés pénzéről. 
Miután július 5-én vészha-
ranggal jelezték Túrkevén 
is a muszka közeledtét, a 

Szentágotai Nagykun táborba 1.117-
en indultak. Végh Sándor tiszteletes 
úr hat századba sorolta a kevieket, 
melyeknek kapitányai voltak: Hajdu 
Imre ügyvéd, Kiss Lajos tanácsnok, 
Kiss István ügyvéd, Bátorkeszi József, 
Katona Sándor főjegyző, és Vincze 
Ignácz. Két hét után a karcagi tábor-
ból Debrecen védelmére indultak. 
A honvédek hősiesen harcoltak. Az 
osztrák-orosz túlerőt azonban nem 
tudták legyőzni. 

Sokan közülük hősi halált haltak. 
Többen börtönbe kerültek (például 
Gajzágó Salamon, Finta József, Ka-
rantsi Imre, Szász Albert …), mások 
bujdosásra kényszerültek. 

Folytathatnánk a névsort és le-
írhatnánk mely harcokban vettek 
részt a keviek, de az újság terjedel-
me ezt nem engedi meg. Minden-
esetre jó lenne tudni, hogy ma mely 
túrkevei család őriz ’48-as elődjéről 
történetet, írást vagy valamilyen 
dokumentumot. Hátha a könyvem 
egy újabb bővített kiadására sor ke-
rül és ezekről az emlékekről is olvas-
hatnak a mai fiatalok és idősebbek. 
Várom azok jelentkezését, akik csa-
ládtörténetükkel gazdagíthatják az 
utókort. 

Hajdu László honvéd főhadnagy városi bíró 
síremléke a Véntemetőben

Mihály László síremléke
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A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói ismerkedtek a népművészettel  
a Kunikumban 

A történelmi korok tanulmányozása során sok-
szor találkoztam egy-egy járványra utaló halálesetek 
feljegyzésével, állami intézkedésekkel a járvány ter-
jedésének megakadályozására. Így például 1739-ben 
Hajdu Miklós Túrkeve kapitánya (bírája) pestisben 
halt meg. Túrkeve aranykönyvébe is feljegyezték, 
hogy 1738-ban az Őri család — István kivételével 
— is a pestis áldozata lett. Tulajdonképpen ez időtájt 
küldték az első orvosokat a nagykun településekre. 
Így került például Laczka János jegyző, nagykun 
kapitány apja chirurgusként (sebészként) Karcagra. 
Túrkevén a 19. század elején már állandó orvos (Öl-
bey János chirurgus) volt.1806-ban a Diósgyőrből 
letelepedni szándékozó Tothpápai Dániel okleve-
les orvos a következő juttatásokat kapta: „Készpénz 
60 Rf., Szántóföld 2 Köböl alá való, Búza 16 Kila, 
Fűtő két szekérrel, Árpa 16 Kila, Szappan dupla táb-
la, 1 Lakásra szabad quartély, és 1 véka kása”.   Az 
1830/31-es kolerajárvány a Nagykun és a jász telepü-
léseken kevesebb áldozatot szedett, mint országosan. 
(Túrkevén ekkor 47-tel csökkent a népességszám.). 1835-ben 
még nem volt patika Túrkevén. 1851-ben nyitották meg az 
„Magyar Koronához” gyógyszertárat.  

Ugyancsak országos kolerajárvány tombolt 1873-ban. A 
karcagi születésű Kátai Gábor (1831-1878) gyógyszerész, 
nagykun kerületi orvos, egészségügyi kormánybiztos so-
kat tett a magyar és a Jászkunság egészségügyéért. Megírta 
A fekete halál Karczagon 1739-ben című művét a pestisről. 
Tapasztalatait és a kolera elleni védekezés módját hirdette. 
Szakmai előbbre jutását mindezzel megalapozta. Több orszá-
gos egyesület tagjaként, vezetőjeként (Például: Királyi Magyar 
Természettudományi Társulat, Magyar Földtani Társulat) 
részt vett a korabeli tudományos életben. Orvosi, gyógyszeré-
szeti, történeti cikkeket egyaránt publikált. Mind szakmai te-
vékenysége, mind írásai, mind gazdag könyvtára maradandó 
nemzeti értéket képvisel.

A születési anyakönyveket lapozgatva sok gyermekhalál-
lal és gyermekágyi lázban meghalt anyák adataival találkoz-
hatunk. Nagyanyám sokszor felemlegette nekem is, hogy az 
anyja mesélte: a családban is többször előfordult, hogy a szo-
bában az anya egyik gyermekével vajúdott a bába jelenlété-
ben, az udvaron pedig a pap tartotta a temetési szertartást a 
néhány éves gyermeke felett. A 19. század végén különösen a 
torokgyík és más betegségek sok gyermekhalált okoztak. Ezt 
a családi adatok összegyűjtése, a családfák felrajzolása során 
sokszor tapasztalhatjuk. Az egészségügy fejlődése következté-
ben aztán a 20. században az oltásokkal fokozatosan sikerült 
kiszorítani a gyerekeket tizedelő járványokat. Az utolsó gyer-
mekbénulás-járvány 1956-ban volt.

A felnőtt lakosokat sem kímélték a járványok. 1849-ben 
például a kormánynak a katonaság körében fellépő kolera, tí-
fusz járvány miatt a Nagykunságon (Karcagon állandó, Kun-
madarason, Tiszafüreden mozgó tábori kórház volt) is több 
katonakórházat kellett berendezni. Így nyugszanak az alföldi 
városok temetőiben messze-vidékek honvédei is. A második 
világháborúban a front ideérkezvén iskolákat kellett beren-
dezni ideiglenes katonai kórházaknak. 

Majd a 20. század második felében az egészségügy szerveze-
tének kiépítése, működésének biztosítása, az orvosképzés ma-
gas fokának köszönhetően (kötelező oltások bevezetése stb.) 
elkerülték országunkat a nagyobb járványok. Azt hittük örökre.

2020 elején azonban felröppent a hír, hogy Kínában fel-
ütötte a fejét egy új vírus, amely világhódító útjára indult. 
Márciusban Magyarországon is megjelent egy Budapesten 
tanuló iráni egyetemista testében is. A Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Tudományos Egyesület, a Túrkevei Kulturális Egyesü-
let és a Jász Múzeumért Alapítvány március 6-án még meg-
tartotta a „Nemzedékek kulturális jellemzői” című tanácsko-
zását, de a későbbi összejöveteli terveink nem valósulhattak 
meg. Néhány nap múlva már szükség lett az első országos 
óvóintézkedések bevezetésére. Bezártak a közintézmények, 
elmaradtak a rendezvények, találkozások. Új termékekkel is-
merkedtünk meg. Vettünk, készítettünk maszkot, kézfertőtle-
nítőt és lépten-nyomon bekapcsoltuk a rádiót, televíziót, hogy 
hírt kapjunk a járványhelyzetről. Meghallgattuk az Operatív 
törzs tagjainak napi jelentéseit, figyelmeztetéseit az országos 
helyzetről és megpróbáltunk alkalmazkodni az új helyzethez, 
reménykedve, hogy ez csak átmeneti állapot. Megtanultuk a 
koronavírus nevét, jellemzőit, a betegség tüneteit, a házi ka-

Vírusos világunk
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rantén szabályait és vigyáztunk magunkra és egymásra. Az 
oktatási intézményeket bezárták és digitális oktatás beveze-
tésére került sor. Megszűntek a családi, baráti találkozások. 
Maradt a telefonos, internetes kapcsolat. Azonban egyre in-
kább hiányzott a közvetlen emberi találkozás. Nyár elején az-
tán megkönnyebbüléssel fogadtuk a hírt, a rendkívüli állapot 
megszüntetését. Ez azonban csak néhány hónapig tartott. Mi 
is június végén megnyitottuk a „Kunikumot” 45 Nagykunság-
ban alkotó művész kiállításával. Hozzáfogtunk az információs 
szolgáltatás feltételeinek megteremtéséhez.

Ősszel azonban jött a második hullám és az újabb szigo-
rú intézkedések. Már Túrkevén is megjelent a koronavírus, 
amely egyre több (főleg idős embert) levett a lábáról, töb-
ben kórházba is kerültek. A nagyvilágban és így nálunk is 
fokozott figyelem kísérte a gyógyszerfejlesztést. A kisújszál-
lási születésű dr. Karikó Katalin a járványos influenza elleni 
Pfizer-vakcina kifejlesztésében nagy érdemeket szerzett. Ma-
gyarország munkája elismeréséül ez év március 15-én Szé-
chenyi-díjat adott a kiváló kutatónak. 

A védőoltások megjelentek a világpiacon. Magyarország, 
az Európai Unió és más országok vezetői igyekeztek besze-
rezni védőfelszereléseket, oltóanyagokat. A szükség kiélezte 
a gazdasági versenyt. A gyártók kapacitásának hiányosságait 
látván a magyar vezetők — átlépve az Európai Unió kötött-
ségeit külön tárgyalásokat folytatván ázsiai országokkal —
nagyobb mennyiségű kínai és orosz vakcinát rendeltek meg. 
A külön út választása (belső és külső) politikai viharokkal 
tarkítva, de a vírus harmadik szakaszában helyes lépésnek bi-
zonyult. 2021 elején megkezdődhetett a lakosság beoltása. Ez 

az időszak azonban további megszorításokat követelt, mivel 
a vírus brit mutációja még gyorsabban terjedt és még több 
megbetegedést, kórházi kezelést, halált okozott. Immár a fia-
talabb korosztályt sem kíméli.

Bizonyára mindenkinek megvan a saját története, tapasz-
talata, véleménye a kialakult helyzetről. A települések fel-
újításokat végeztetnek, a kulturális intézmények dolgozói 
belső raktár-, irattár rendezéséhez, digitalizáláshoz fogtak. 
A kézművesek hobbiból vagy egy esetleges újabb piac meg-
nyitásának lehetősége reményében tovább foglalatoskodnak. 
Nekem és kutatótársaimnak a korábban gyűjtött anyag ren-
dezése, elemzése, feldolgozása adott mindennapi elfoglaltsá-
got. Ennek eredményeként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális Egyesület ki-
adott két könyvet (A népi kultúra elkötelezettjei, Kihívások és 
válaszok a népi kultúrában) a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatásával.     A betervezett könyvbemutatókra azonban 
még várni kell a gyülekezési korlátozás feloldásáig. Időközben 
az én korosztályom is megbarátkozott az on-line konferen-
ciákkal. Jó lenne, ha Túrkevén is meg tudnánk teremteni az 
ilyen típusú rendezvények technikai feltételeit. Jómagam de-
cemberben elkapván a koronavírust megtapasztaltam, hogy 
mit jelent a betegség átélése, leküzdése magányban, a legköze-
lebbi hozzátartozók távollétében. A fizikai legyengülés együtt 
járt a lelki állapot válságával, a közösséggel való kapcsolat 
hiányával. Most, hogy várom az oltásokat, a most született 
unokámmal való találkozásomat, kívánom a járvány mielőbbi 
megszűnését. Újabb feladat vár mindannyiunkra: újraépíteni 
a családi, rokoni, baráti kapcsolatokat, közösségeket. 

A Madarász Károly Művelődési Ház és 

Városi Könyvtár rendezvényeivel része 

városunk megszokott életének. Vannak 

minden évben ismétlődő programjaink, 

melyek az elhúzódó pandémia miatt ta-

valy és az idei évben vagy elmaradtak, 

vagy egész más formában zajlottak.

Valós, megélt világunk, életünk ese-

ményei mellett már évek óta létezik egy 

virtuális világ, amely szintén napjaink va-

lósága, hiszen folyamatosan használjuk a 

világhálót és a közösségi oldalakat. Ebbe 

az online használható térbe helyeztük át 

kulturális intézményeink rendezvényeit 

amíg nem tér vissza életünk a megszo-

kott kerékvágásba.

Idén az alábbi rendezvények és prog-

ramok zajlottak és zajlanak szervezé-

sünkben a világháló segítségével:

Január

• Gyermekrajz pályázat Karácsony 2020. 

címmel

• „Túrkeve híres szülöttei” tudáspróba I. 

forduló

Február

• „Itt a farsang – virtuális maszkabál” jel-

mezverseny

Téli kvízsorozat gyerekeknek a következő 

témákban:

• A madarak etetése télen

• Téli sportok

• Téli erdő

• „Túrkeve híres szülöttei” tudáspróba II. 

forduló

•   Takács Mihály emlékkiállítás

•  Vetélkedő dr. Balogh János ökológus 

tiszteletére

Március

• „Legyél te is kreatív, furfangos, találé-

kony” inspiráló feladatok gyerekeknek

• I. forduló: Legyél te is kisfecske!

• II. forduló: Legyél te is forradalmár!

• „Beporzók napja” ismertetések, vide-

ók hasznos rovarokról, fejtörők

• 1848. március 15. kiállítás az ünnep 

tiszteletére a gyerekek által beküldött 

munkák felhasználásával

Április

• Online szavalóverseny a Költészet 

Napja alkalmából

Köszönjük városunk lakosságának az 

aktív részvételt! Programjaink a műve-

lődési ház és a könyvtár honlapján és  

Face book oldalán érhetők el, minden ér-

deklődőt szeretettel várunk!

V. KOKOVAY ZSUZSANNA

Kulturális programok
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Takács Mihály, a költő, a népművelő, 
a gondolkodó, a sziporkázó elme… 

Idén lenne 75 éves és még kimonda-
ni is fájdalmas, 15 éve nincs közöttünk. 
A kerek évfordulók és egy örömteli hír 
kapcsán, miszerint hamarosan megjele-
nik Az én hatosom című kötet második, 
bővített kiadása, az emléktöredékekből 
összerakjuk Miska életútjának fonto-
sabb állomásait, és egy réges régi beszél-
getés alkalmával rögzített gondolatait 
villantjuk fel, ami többet mond minden 
általam leírt szónál. 

Emlékképek, mozaikok villannak fel 
bennem Miskáról, s az első, amit ma-
gam előtt látok lelki szemeimmel, hogy 
kezében cigarettával, vagy hátra kulcsolt 
kézzel sétálgatott az utcán. Nem mintha 
tartott volna bárhova, sokkal inkább 
nézett, látott, szívta magába a körülötte 
lévő történéseket, elmélkedett, s talán 
már akkor megfogalmazódott benne a 
szóképek láncolata, amit később pár so-
ros, de nagyon velős versbe öntött. 

Tehetsége, éleslátása már korai éve-
iben, az iskolában is megnyilvánult, 
tanítói felfigyeltek átlagon felüli képes-
ségeire. Édesapja kubikus volt, édes-
anyja háztartásbeliként otthon védte a 
családi fészek melegét. Miska egyedüli 
gyerekként nevelkedett a nem éppen 
könnyű körülmények között, de ennek 
dacára mindig kitűnő tanuló volt, imá-
dott olvasni, az erős tudásvágy hajtotta 
előre. A gimnáziumi évei alatt Rankai 
Jenő egyengette a kiváló tehetségű diák 
sorsát, biztatta, hajtotta a magasabb cé-
lok elérése felé. Elképesztő orgánuma, 

s a versek iránti olthatatlan 
szeretete miatt nagyon so-
kat szerepelt a városi ren-
dezvényeken és szerte a 
környéken. Minden idejét a 
könyvtárban vagy a művelő-
dési házban töltötte Kun Laci 
bácsi és Merkel Miklós bá-
csi társaságában. Talán még 
emlékeznek Önök is Miklós 
bácsira, aki szájában cigaret-
tával, gyűrött balon kabát-
ban klimpírozott Vízy Valika 
néni balettóráin. A kis öreg is 
nagyra becsülte a tehetséget, 
így nem véletlen, hogy min-
den kottáját Miskára hagyta 
örök hagyatékul.

Sokan biztatták, hogy 
menjen színművészeti pá-
lyára ezzel az istenadta tehet-
séggel. Egyszer – csakis egy-
szer – tette próbára magát a 
versek szerelmese, a harma-
dik rostán esett ki, s többet 
nem volt hajlandó jelentkezni, inkább 
Debrecenben tanult tovább a katona-
ság után népművelő-könyvtár szakon. 
Mint mindenütt, a hadseregben is felfi-
gyeltek rá, a Magyar Néphadsereg sza-
való versenyén első lett. Főiskolai évei 
alatt is folytatta szereplését, a debreceni 
színház irodalmi körének tagja volt. Őt 
választották a farsangi Dorottya felvo-
nulás hercegének, a farsang hercege 
lett, s úgy is viselkedett, méltósággal… 
A Czövek Lajos karnagy által vezetett 
Maróti kórusban énekelt, hisz elképesz-
tő hangja volt. Szerette ezt a szerteágazó 
művészéletet, amiben mindig és min-
denhol megcsillogtatta tudását, tehetsé-
gét, de visszavágyott Túrkevére.

’69-ben tért vissza az alföldi kisváros-
ba, immár élete párjával, Zsikével. Ak-
koriban Koszna Mihály volt a tanácsel-

nök, s Varjú Imre a művelődési osztály 
vezetője, akiknek feltett szándéka volt, 
hogy minél több értelmiségit csábítson 
a településre, legyen az agrárszakember, 
orvos vagy pedagógus. Abban az időben 
telepedett le kisvárosunkban pl. a Csaj-
bók házaspár, Fehérvári Béláék vagy dr. 
Lovassy Ferencék, de lehetne még a ne-
veket sorolni. Nagyratörő tervekkel teli 
ifjú értelmiségi társaság kovácsolódott 
össze akkortájt, akik pezsgő kulturális 
életet varázsoltak a poros alföldi kisvá-
rosba. Az új körülmények között szövő-
dött barátságok azóta is töretlenek!

Nemrégiben kezembe akadt a Kevi 
kör művészcsoport ’94-ben kiadott 
Kevi kor című újságának egy lapszáma, 
amiben a jómagam által készített írás-
ban beszélgetek Takács Miskával. Az 
időutazás élménye szavakba nehezen 
önthető részemről, olyan érzés kerített 

MOLNÁR MAGDOLNA 

FŐSZERKESZTŐ

PÓLYA PÁL

FOTÓIVAL

I n  m e m o r i a m  I n  m e m o r i a m  
Ta k á c s  M i h á l yTa k á c s  M i h á l y

„…Önmagaddal se hitesd el
jobb vagy mint a másik ember

érezd, hogy a szépség ifjan
otthonodtól el nem illan…”

7575 - 1515 
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hatalmába a sorokat olvasva, mintha 
újra egymás mellett ülnénk, még hal-
lom a hangját is…

Beszélgettünk a kezdetekről, az elő-
ző évben megjelent Az én hatosom 
című kötetéről (milyen érdekes, hogy 
most újra megjelenik az ikonikus ver-
ses könyv), a rendszerváltást követő pár 
év eseményeiről, s természetesen versei 
születéséről és a vers szeretetének to-
vábbadásáról.

„Tudod, úgy van ez, hogy amikor kikí-
vánkozik belőlem valami, akkor leülök és 
írok. Legyen az öröm vagy bánat, bosz-
szúság. Mostanában pedig elég sok ilyen 
helyzet van… Én így fejezem ki gondo-
lataimat, érzéseimet, ami épp foglalkoz-
tat.” „A Kettesben című vers borzasztó 
egyszerű, egy szonett, de a verset nem a 
hossza, a bonyolultsága teszi érdekessé. 
Az egyszerű gondolat az igazán nagy 
gondolat!” 

S Miska telve volt ilyen egyszerű és 
nagyszerű gondolattal, pár szóban ké-

pes volt egy egész gondolatsort leírni, 
amin órákon át lehetett tanakodni, rá-
gódni. A szó legnemesebb értelmében 
volt ő tehetség, sziporkázó elme, érzé-
keny, gondolkodó művész… a szavak, 
metaforák míves mestere! Hány és hány 
magvas gondolatát szőtte volna versbe 
mai zavaros világunkról, összekuszá-
lódott kapcsolatokról, érzelmekről, de 
korán elment… Nagyon korán! 

Hiányzol Takács Miska!

Kettesben

Félszázadnyi
történelem

kérgesíti kezemet
Ne hagyjál itt
ne engedj el

éljünk együtt
- szeretlek

Életünk vagy
az is maradsz
-ne menj el

Ha elköszönsz
búcsúzásul
halnom kell.

Mély megrendüléssel gyászoljuk kedves volt kollégánkat, Mátis 
Barnabást, aki 2021. március 27-én elhunyt.

Mátis Barna Túrkevén született, 1960. november 7-én. Több, 
mint harminc évig dolgozott a polgármesteri hivatalban, majd 
2018-tól - egészen haláláig - a Városgondnokság Nonprofit Kft.-nél 
végzett a város érdekében közérdekű munkát.

Az egykori Városi Tanácsnál 1986-ban helyezkedett el és kezdet-
ben a Hatósági Osztályon műszaki ügyintézőként tevékenykedett. 
1989-től - egy informatikai szaktanfolyam elvégzését követően - in-
formatikus- rendszergazda feladatokat látott el. Az ő nevéhez fűző-
dik a városháza informatikai rendszerének kiépítése, folyamatos 
karbantartása, amely tevékenységet lelkesen, nagy szakértelemmel 
és eredményesen végezte. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy közvet-
len munkakörén kívül számtalan kreatív feladatot is végzett a város 
részére. Készített meghívókat, plakátokat, végzett kiadványterve-
zést, újság szerkesztést.  

A Városgondnokságon is megmutatkozott szerteágazó szakértel-
me, hiszen az informatikai rendszer karbantartása mellett számta-
lan egyéb feladatot is ellátott.  

Kollégaként egy kedves, segítőkész, jó humorú embert veszítet-
tünk el aki életében mindenkinek segített, akinek tudott. Gyászolják 
gyermekei, unokái, barátai, volt kollégái. 

Mátis Barnabás 1990-1994-ig képviselő-testület tagjaként is szol-
gálta városunkat. Túrkeve Város Önkormányzata a város halottjá-
nak tekinti.

Mátis Barnabás (1960-2021)
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Fukusima, 2011. március 11., és Csernobil, 1986. április 26. – 
idén tavasszal két súlyos nukleáris baleset is kerek évfordulót ér 
el. Ezek nem múltbeli emlékek: mindkét katasztrófa mind a mai 
napig zajlik. Ugyanis emberileg és fizikailag lehetetlen megolda-
ni ezeket – és akkor még a többi, kevésbé híres, de nem sok-
kal kevésbé súlyos balesetről nem is beszéltünk. Nézzük meg az 
atomenergia rövid és nem túl dicsőséges történetét, 1940-től a 
mai napig!

 Csernobil matrjoskája: a felrobbant reaktort beborító 1986-os 
betonszarkofágot beborító 2019-es, rekordméretű, hangárszerű 
acélszarkofág. Tervezett élettartama 100 év, úgyhogy a sok évez-
redes sugárveszélyt ez sem oldja meg véglegesen.

Békés atomenergia?
Az atomenergia a II. világháború idején született meg, azzal a 

céllal, hogy életeket oltson. Az atombombák az emberiség által 
valaha létrehozott legpusztítóbb fegyverek. Túlságosan is veszé-
lyesek és pusztítóak: nem csoda, hogy 1945 (Hirosima és Naga-
szaki bombázása) óta soha többet nem vetették be őket egyet-
len háborúban sem.

Ez nem jelenti azt, hogy atomfegyverek nem léteznek: a világ 
8 országa rendelkezik ilyenekkel mind a mai napig. Íme a lista: 
Egyesült Államok, Oroszország (mint a Szovjetunió utódja), Egye-
sült Királyság, Franciaország, Kína, India, Pakisztán és Észak-Ko-
rea. Bár az atomfegyvereket 2021 januárja óta nemzetközi 
ENSZ-egyezmény tiltja, a fenti országok nyilván nem csatlakoztak 
a megállapodáshoz.

Az atomfegyverekhez az üzemanyagot atomreaktorok gyárt-
ják: nagyjából ugyanolyanok, mint amilyeneket áramtermelésre 
is használnak. Sőt: az 1950-es és 1960-as évek első generációs 
atomreaktorai konkrétan egyszerre szolgálták mindkét célt.

Csúcstechnológiájú atomenergia?
Gondolhatnánk, hogy az 1950-as évek óta mégiscsak eltelt 

már 70 év, és azóta rengeteget fejlődött a nukleáris áramterme-
lés. Nagyobbat nem is tévedhetnénk: a világ szinte az összes je-
lenleg üzemelő reaktora az 1960 és 2000 közötti második gene-
rációhoz tartozik. Csernobil és Fukusima atomerőművei egyaránt 
második generációs reaktorokkal üzemeltek, és Paks reaktorai is 
ilyenek.

A jelenleg üzemelő reaktorok átlagéletkora több mint 30 év! 
Ez azt jelenti, hogy többségük az 1980-as években épült meg, az 
1970-es években elérhető technológiai szinten. Épp, mint a Paksi 
Atomerőmű.

Megbízható atomenergia?
Ha a szándékos, és nem kevésbé tragikus atomfegyver-kísérle-

teket nem is számítjuk ide (1998-ig több mint 2000 ilyen robban-
tás történt a világ minden részén – a tengerekben, a föld alatt és 

ATOMKATASZTRÓFÁK 
Csernobil 35, Fukusima 10 éve tart

TÖRÖK MÁRTON TÖRÖK MÁRTON

a levegőben egyaránt, a civil lakosságot sokszor kísérleti nyúlként 
használva a hatások vizsgálatához), a nukleáris létesítmények 
üzemzavarainak és baleseteinek listája is gyalázatos. Csernobil 
és Fukusima csak a jéghegy csúcsa. Az oroszországi Majak, a brit 
Windscale és az USA-beli Three Mile Island esetei is azt mutatják: 
sehol a világon nincs olyan szaktudás, előírás vagy technológia, 
amely 100%-os biztonságot tudna garantálni. A hibák következ-
ményei pedig gyakran súlyosak, halálosak is lehetnek. És felfog-
hatatlanul sokáig tartanak: évezredeknek, sőt több tízezer évnek 
is el kell telnie, hogy a leginkább radioaktív anyagok sugárzása 
elfogadhatóbb szintre csökkenjen. Még egyszer: több tízezer 
évnek. Gondoljunk bele, tízezer évvel ezelőtt az emberiség épp 
csak feltalálta a mezőgazdaságot. A legrégebbi egyiptomi pira-
misok is alig hatezer évesek.

De a súlyos baleseteken kívül sem zavartalan a nukleáris 
áramtermelés. A paksi reaktorok most már jócskán túl vannak 
az eredetileg 30 évre tervezett üzemidejükön. Évente többször 
előfordul, hogy a legkülönfélébb üzemzavarok miatt váratlanul le 
kell állítani egy-egy reaktort. Ám eközben előre tervezett karban-
tartások is zajlanak, így volt már olyan a közelmúltban, hogy egy-
szerre akár másfél reaktornyi termelés is kiesik. Hogy még sincse-
nek ilyenkor sem áramszünetek, az nem az atomerőmű érdeme.

Környezetbarát atomenergia?
A nagy aktivitású radioaktív hulladék hosszú távú, biztonsá-

gos tárolására mind a mai napig nincs megoldás. A hosszú táv 
itt több tízezer évet jelent, lásd feljebb. Ki merné azt állítani, hogy 
tud olyan pontot a Földön, ahol tízezer évig garantáltan semmi-
lyen földrengés, talajmozgás nem történik?



27

ZÖLD ROVAT

Az atomenergia ráadásul nem is teljesen klímabarát. Az urán 

bányászatától és dúsításától kezdve az atomerőmű felépítéséig és 

lebontásáig számos folyamat jelentős szén-dioxid-kibocsátással jár.

Fontos atomenergia?

Még ha az atomerőművek klímabarátak is lennének, akkor 

sem tudnánk rájuk támaszkodni az éghajlati válság visszaszorítá-

sában. Jelenleg ugyanis semmilyen vesztegetni való időnk nincs, 

azonnal minél nagyobb mértékben le kell csökkentenünk a vi-

lág szén-dioxid-kibocsátásait, ha el szeretnénk kerülni a klímaka-

tasztrófa legsúlyosabb következményeit. Ehhez képest onnantól, 

hogy döntés születik egy új atomerőmű építéséről, legalább 10-

15 év is eltelik, mire az ténylegesen megépül és áramot is kezd 

termelni. Vessük ezt össze azzal, hogy mondjuk napelemek vagy 

szélerőművek esetében ehhez 1-2 év is elég.

Azzal sem szokott a nukleáris ipar dicsekedni, hogy az atom-

energia a világ áramtermelésének mindössze csak a 10%-át adja. 

Az atomenergia fénykora az 1990-es évek elején volt, de akkor 

sem haladta meg ez az arány a 17%-ot. A nukleáris áramtermelés 

az azt követő évtizedekben, jóval a 2011-es fukusimai atomka-

tasztrófa előtt is lassan, de folyamatosan még visszább szorult.

Olcsó atomenergia?

Ha ennyi hátránya van az atomenergiának, akkor cserébe leg-

alább biztosan olcsó, gondolhatnánk, de még ez sem igaz. Az 

újabb, viszonylag biztonságosabb atomerőművek építése gaz-

daságilag egyszerűen nem éri meg. Ráadásul közben a megúju-

lók mindenféle támogatás nélkül, piaci alapon is messze a legol-

csóbb áramtermelési forrássá váltak, és ez az árcsökkenés ezután 

is folytatódni fog. Nem véletlen, hogy új reaktorokat évek óta már 

szinte csak olyan országbeli cégek építenek, ahol az állam politi-

kai szempontjai felülírhatják a gazdasági racionalitásokat – ilyen 

Kína, Oroszország, India, vagy az Egyesült Arab Emírségek.

De Paks II. már más lesz, nem?

Paks II. leendő reaktorai természetesen nem fognak tudni 

pontosan olyan jellegű balesetet okozni, mint ami Csernobilnál 

történt. De a fukusimai atomerőmű sem a csernobili mintájára 

épült. Nem lehet minden földrengésre, aszályra, terrorcselek-

ményre, emberi mulasztásra, előre látható vagy akár nem is lát-

ható kockázatra tökéletesen felkészülni.

De ha csak az előre látható kockázatokból szedünk össze né-

hányat: Paks II.-t az az orosz Roszatom cég tervezi építeni, ame-

lyikhez Csernobil és Majak katasztrófái is tartoznak, nem melléke-

sen pedig atomfegyvereket is gyárt. A Paks II.-höz hasonló típusú 

reaktorból eddig mindössze alig egynéhány üzemel, a legrégeb-

bi is csak 2017 óta.

Paks II.-t az eredeti tervek szerint 2018-tól kezdték volna épí-

teni, és 2025-től már áramot kellene termelnie. Ehhez képest 

mindmáig egy kapavágás sem történt az atomerőmű területén, 

és mivel nincs is még meg minden engedély, ezért bőven szá-

molhatunk további késésekkel. Más országok példájából okulva: 

az ilyen csúszások ahhoz vezethetnek, hogy a beruházás végösz-

szege 2-3-szorosa lesz az eredetileg tervezett költségeknek.

A paksi atomerőművet a Duna vizével hűtik, és az elmúlt évek 

forró és aszályos nyarai már most is okoztak gondokat a reakto-

rok hűtésében. A jövőben ezek a hatások csak fokozódni fognak. 

Pedig itthon is jócskán támaszkodhatnánk a valóban olcsó, biz-

tonságos és környezetbarát megújulókra. Magyarországon több 

a napsütéses órák száma, mint a napenergia-nagyhatalomnak 

számító Németországban. A geotermikus energiában is különle-

ges lehetőségeink vannak, gondoljunk csak Túrkeve és számta-

lan más város termálfürdőire. És a szél nálunk is fúj, nem áll meg 

hirtelen az osztrák-magyar határon. Ideje, hogy tanuljunk a múlt 

hibáiból, és a világ szinte összes országához hasonlóan itthon is 

végleg elengedjük az atomenergia illúzióját.

Bagolyvédelmi törekvések
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület aktivistái, önkéntesei gyer-

mekek részvételével megkezdték Túrkeve térségében is bagolyfajok 
védelme érdekében odú-kihelyezési programjukat. Az Agrárminisztéri-
um „Zöld forrás“ civil támogatási programjának segítségével megvaló-
suló törekvéseben ez év elején elsősorban kuvik és gyöngybagoly nevű 
fokozottan védett bagolyfajok részére kerülnek ki mesterséges odúk. Az 
odúk elhelyezése a fajok ökológiai igényeihez igazodó módon emberi 
létesítmények környezetében kerülnek elhelyezésre, pl. elhagyott tanya-
udvarok területén. 

2021. január 10 és április 10 között 15 helyen került a város közigaz-
gatási területén ilyen odú, és van olyan, amelyben egy héten belül meg-
telepedett gyöngybagoly pár. A természetvédelmi szakemberek ezzel a 
programmal a költési helyek gyarapításával kívánnak hozzájárulni a fa-
jok védelméhez, melyeket számos veszély fenyeget. Sajnos nem ritkák a 
mérgezések, de a gépkocsikkal való ütközések is tizedelik az egyébként 
is ritkuló állományú fajok védelmét. 

Az agrárminisztérium az odúk előállításához nyújtott pénzügyi tá-
mogatást. 
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Gomba leves

ELKÉSZÍTÉS: 

A répát, petrezselymet megpucoljuk, kicsire feldaraboljuk, a hagymát össze-

vágjuk. Olajon megpároljuk a hagymát, majd hozzáadjuk a zöldségeket, ezzel is 

pároljuk 2 percet. Hozzáadjuk a gombát és az összeaprított petrezselyemzöldet, 

még ezzel is pároljuk pár percig. Felengedjük vízzel, ízesítjük ételízesítővel, sóval 

(ezzel vigyázzunk) borssal. Közben az egy tojásból és a lisztből nokedlit készítünk. 

Mikor kész a leves, nagyon pici nokedliket szaggatunk bele, összekeverjük a lisztet 

és a tejfölt, teszünk rá egy kis meleg levest és ráöntjük a levesre. Összeforraljuk. 

Tálalásnál tehetünk rá friss petrezselymet. Készíthetjük többféle gombából is.

Hozzávalók:

70  dkg csiperkegomba

1 db nagyobb sárgarépa 

1 db nagyobb petrezselyem 1 db vörös-

hagyma

petrezselyemzöld 

ételízesítő  
só, bors

olaj

1 evőkanál liszt vagy étkezési keményítő
2 dl tejföl vagy tejszín

1 tojás + liszt 

FINOMSÁGOK AZ ASZTALRA

Sima  k r éme s
ELKÉSZÍTÉS: 

2 lapot sütünk a leveles 
tésztából. Sütés közben felpú-
posodik, villával szúrjuk ki. Az 
egyik lapot kisülés után felkoc-
kázzuk, ez lesz a teteje.

A krémet elkészítjük: Egy 
külön  edényben  vizet  ön-
tünk melegíteni, ezen fogjuk 
a tojáshabot felverni. Ezután 6 
tojássárgáját 10 dkg cukorral 
jól kikeverjük, hozzáadjuk a 15 
dkg lisztet, a 2 csomag vaníliás 
cukrot és egy kevés hideg te-
jet. A többi tejet langyosra melegítjük. A langyos tejből öntünk a tojásos masszához, majd 
hozzáöntjük a tejhez. Lassú tűznél állandó kavargatással sűrűre főzzük. Ha kész, levesszük a 
tűzről. A fehérjét fém edénybe tesszük és 20 dkg cukorral vízgőz felett kezdjük verni. A víz 
alatt a tüzet mérsékeljük, mert a tojásfehérje megfő. Vigyázzunk, hogy az edény alja ne érjen 
a vízhez. Mikor már átmelegedett az egész, vegyük le, nehogy kemény legyen  a hab. Lazán 
hozzákeverjük  a masszához. Az alsó lapra elsimítjuk a krémet, a feldarabolt tésztát a tetejére 
helyezzük. Hagyjuk kihűlni. Megjegyzés: Lehet készen kapható leveles tésztából is készíteni. 

Hozzávalók:

Mindenre 

jó leveles 

tészta:

30 dkg liszt

25 dkg mar-

garin

6 evőkanál 
víz

1 evőkanál 
10%-os ecet

pici só

A hozzáva-

lókat ösz-

szegyúrjuk, 

egy lágy tész-

tát kapunk. 

Folpackba 

csomagoljuk 

és legalább 

egy éjsza-

kára hűtőbe 
tesszük.

Krém:
1,2 l tej

6 tojás

1o dkg + 20 

dkg cukor

2 csomag va-

níliás cukor

15  dkg liszt

KISS IMRÉNÉ MAGDI
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Szkander siker
     Mint az már előző lapszámunkban írtuk, Túrkeve szkander baj-
nokságnak adott otthont a járványügyi előírásoknak megfelelően. 
Az első túrkevei szkander bajnokság első aranyérmét egy túrkevei 
versenyző nyerte el. Szívből gratulálunk Deák Emesének, aki koro-

sztályában, súlycsoportjában a bajnokság első aranyérmét szerezte 
meg. Elismerésünket fejezzük ki edzőjének, Deák Lajosnak, aki egy-

ben Emese édesapja, sokat dolgozott azért, hogy ez a bajnokság létre-

jöhessen. Az elért eredményhez gratulálunk!

3x3 = 9 pontos 
hétvége!!! 

Jászboldogházán lépett pályára U 19-es labdarúgó csa-

patunk. Magabiztos játékkal szerezték meg a hétvége 3. 

győzelmét a TVSE fiataljai Pozsonyi András edző  irányításá-

val. Gratulálunk Srácok !!! 

Túrkevei VSE-Abádszalóki SE 3:0

Magabiztos győzelemmel szerezte meg   a 3 pontot U 16 - 
os labdarúgó csapatunk hazai pályán Fekete Tamás 
irányításával. 

Gratulálunk Fiúk!

Néhány éve Szabó 
Gabi bácsi a Petőfi-

ben felfigyelt egy kis-

lányra, aki még csak 

2. osztályos volt, de a 

fiúk között is megállta 
a helyét a focipályán. 

Miután a TVSE iga-

zolt labdarúgója lett  

Gabi bácsi után Nagy 
Peti és Jandó Feri is 
egyengette az útját 

korosztályos csapa-

tainkban.

2020-ban igazolt 

Takács Lili a TVSE tehetséges labdarúgója a Szolnoki MÁV 
UFC csapatához.
De beszéljen erről Lázár Máté, jelenlegi edzője :

Lili lassan egy éve jár a Szolnoki MÁV Leány U16-os csa-

pat edzéseire. Eleinte a Bozsik-Programok keretein belül hív-

ta fel magára a figyelmet, lendületes cseleivel és gyönyörű 
góljaival. Lili szinte minden edzésen részt vesz, mellette pe-

dig a túrkevei edzések állandó tagja is. Nem meglepő, hogy 
hamar fel tudta venni az idősebb lányok ritmusát, hiszen 
rendkívül ügyesen bánik a labdával, mindkét lábbal. Bátran 
és sikeresen cselez, a helyzetkihasználását pedig jól mutatja, 

hogy a Szolnoki MÁV LU14-es csapat legutóbbi felkészülési 
mérkőzésén mesterhármast szerzett. Társaival és edzőivel 
tisztelettudóan bánik és rendkívül szorgalmas.”

Köszönjük Máté! Gratulálunk Lili!

Takács Lili és a SZOLNOKI MÁV UFC
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Mennyit ért 50 Ft?

 GYŐRI JÓZSEF

Egykoron a nagy gombóc fagylalt 1 Ft, a kis gombóc 
50 fillér, a kenyér és a benzin ára 3 Ft volt. 2020 nyarán 50 
gombóc fagylalthoz 10000 Ft-os bankjegyet kellett előké-
szíteni. Dr. Debreczeni Sándorné Sárika néni tanítói fizeté-
se pár száz forint volt abban az időben. Ugye, mindenki 
tudná sorolni a bevásárló lista alapján, mi mennyibe ke-
rült anno? A mai árakkal történő összehasonlítás igen ér-
dekes képet mutat, további jó számolást kívánok!

A tűzoltóság
 háza tájáról
SÖRÖS TIBOR - TŰZOLTÓ PARANCSNOK

ELÉRHETŐSÉGEINK:

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

Február 28-án a 4203-as országút mentén, A Sárga te-
lep utáni kanyar torkolatánál egy négyzetméteren gaz, avar 
és kismennyiségű egyéb hulladék égett. A tüzet egy „D” su-
gárral eloltottuk, anyagi kár nem keletkezett. Március 12-én 
a Holt-Berettyó mentén lévő halastó partján nádas égett. 
Egységünk a gyors beavatkozásnak köszönhetően a terje-
dést megakadályozta, a tüzet eloltotta, anyagi kár nem ke-
letkezett.  Másnap a 4202-es országút 17 kilométer szelvé-
nyében lovas kocsi árokba hajtott. A baleset során a kocsi 
a lovat maga alá temette, valamint a szállított faanyag az 
árokba szóródott. Kiérkezésünkig a helyszínen tartózkodók 
a lovat a kocsi alól kimentették, egységünk a kocsit kivon-
tatta az árokból, majd a tulajdonos kérésére haza vontatta. 
Az eset során sem a kocsit hajtó személy, sem a ló nem 
sérült meg, az anyagi kár sem volt jelentős. 

Március 16-án újabb tűzjelzés érkezett, a Tesco parko-
lóban egy kistehergépkocsi utastere gyulladt ki. Egységünk 
kiérkezéséig a Tesco dogozók három darab kézi tűzoltó 
készülék segítségével a lánggal való égést megszüntették, 
közreműködésüket ezúton is köszönjük. Egységünk egy 
„D” sugárral az izzó, parázsló részeket felkutatta, azokat 
visszahűtötte, valamin a jármű áramtalanítását elvégezte. 
Az eset kapcsán személyi sérülés nem történt, az anyagi 
kár viszont jelentős. A tavasz beköszöntével több favágást, 
illetve gallyazást tudtunk elvégezni, többek között dolgoz-
tunk az orvosi rendelő udvarán, a Strandfürdő területén, a 
Polgármesteri Hivatal mentén, a dr. Balogh János utcában, 
a Thököly utcában, valamint a Katolikus templom udvarán. 
Még mindig jelentős elvállalt fakivágási és gallyazási mun-
kával rendelkezünk, ezért megértésüket kérjük, valamint 
ilyen jellegű tevékenységet a tavaszi időszakra már csak 
korlátozott számban áll módunkban vállalni. 

Javában tart a tavaszi kerti munkák ideje, ezért fontos-
nak tartjuk a lakosság figyelmét felhívni a kerti hulladékok 
égetésével kapcsolatos szabályok betartására. A kormány 
a levegő tisztaság érdekében teljes körűen megtiltotta a 
zöld hulladékok égetését, ezzel felülírva a helyi rendele-
tünket is. A vírus helyzetre való tekintettel a törvény életbe 
lépését halasztották, így addig az önkormányzati rendele-
tünk hatályos. Égetési tevékenység szabályaival kapcso-
latban forduljanak bizalommal hozzánk.

Technikai eszközeink és szakfelszereléseink fejleszté-
se idei évben sem állt meg, a közelmúltban beszerzésre 
került tíz darab nyomótömlő, valamint egy darab akku-

mulátoros flex, melyek az OKF, valamint a Belügyminisz-
térium támogatásával valósulhattak meg, a támogatást 
ezúton is köszönjük.

Javában tart az adóbevallások időszaka. Kérjük, támo-
gassák szervezetünket adójuk 1%-ával! A befolyó összeget 
működési feltételeink javítására fordítjuk. Segítsen, hogy 
segíthessünk!

Adószámunk: 18837108-1-16  
Kedvezményezett: Mentő és Tűzoltó Egyesület
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Putri Csárda
Túrkevei Putri Csárda,
ajtaja az tárva, nyitva,

erdők, mezők vad virága,
pásztorok, betérők kocsmája. 
A Putri hídon vezet át egy út,

csárda előtt egy vén gémeskút,
nyerítenek a lovak, valaki jön,

az Öreg Betyár, vágtatva kiköt.
Régi vendég erre felé,

ha erre jár mindig betér,
szomjas a ló, de szomjas ő is,
a vén csapos, már önti neki.

Bajusza alatt motyog valamit,
hangja kopott, nehezen érteni,

lova piheg, ő meg liheg,
hosszú volt az út, felönt megpihen
Füstös a csárda, ég a viharlámpa,
pislákol a homályban a sötétben,

jó bor kell, ennyi is elég,
a betérő fáradt vendégnek. 

Elönti szomját, majd tovább áll,
kitudja, hogy merre vezet az útja,

erdőkön, mezőkön, a pusztákon át
serényen vágtatva viszi a lova tovább.

                                                                    Tajti – Hajós Sándor
Megjegyzés:
Én még emlékszem a putri hídra, fából volt, rozoga, gyer-
mekkoromban átkeltem rajta.
A putri csárdáról meg hallottam, ott volt a hídnál állítólag 
annak idején az elmondások szerint. Félig földbe vájt 
összetákolt épület, kunyhó féle, italozó csárda volt.

1% Városvédő és 
Szépítő Egyesület

Ezúton fejezzük ki köszönetünket 
annak a 104 magánszemélynek, akik 
2019. adóévi szja 1%-át egyesületünk 

ajánlották fel, ezzel mindösszesen 
355.687,- Ft-tal támogatták tevékeny-

ségünket.
Csatlakozz egy Te is egy jó ügy mel-
lé! Támogasd adód 1%-ával Túrkeve 

virágosítását!
Túrkevei Városvédő és Szépítő Egye-

sület
5420 Túrkeve, Széchenyi út 28.
Adószámunk: 18828492-1-16

Civil szervezetek kérése
A Túrkevei Kulturális Egyesület (Túrkeve) bíróságilag bejegyzett közhasznú 
szervezet 3 évtizede dolgozik a város és a Nagykunság tudományos ismeret-
terjesztéséért. Ennek segítésére kéri Önöket, hogy segítsék a munkáját a sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával. A támogatásokat a Kunikum. 
Nagykun Kulturális Információs Pont működtetésére használjuk fel. Adószá-
munk: 19219275-1-16 
Bankszámlaszámunk: 69800126-11045861

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület (Szolnok) bíróságilag 
bejegyzett közhasznú szervezet 25 éve dolgozik a Jászkunság történelmének, 
jelenének megismertetéséért. Minden évben kiadja a megyében élők írásait a 
Jászkunság évkönyvben ezzel is segítve a szülőföldhöz kötődést, az oktatást 
és a helyi értékek népszerűsítését. Kérjük, támogassa munkánkat személyi jö-
vedelemadója 1 %-ának felajánlásával. 
Adószámunk: 18825468-1-16
Bankszámlaszámunk: 69800126-11020356
Előre is köszönjük a támogatásukat.                                           Dr. Örsi Julianna, elnök

Maradj otthon
(Korona vírus)

Korona a becses neve, ám Ő mégse csecse-becse…
Nem örül, ki megkapja, bár – könnyen tovább adhatja. 

Menekülne, de nincs hova, az élet néha oly ostoba.
Karanténnak rabja már, sopánkodhat: jaj de kár, hogy 

Nem hallgatott intő szóra, vészt jóslóra, jajgatóra.
„Korona”, de nem aranyból, nincs olyan fej melyre passzol…

Nem is látott még a világ, ily nagy bajt hozó koronát.
Háború, de milyen fura, nincs hadvezér, nincs katona!

Nőttön-nő a veszteség, ki tudhatná, hol a vég?
Ezért, hogyha megteheted, maradj otthon, ott a helyed.

Ne légy az a fenegyerek, kinek lába meg nem remeg,
Ki nem fél, nem látja a hibát, s bár a pásztor: „farkast kiált”,
Nem retteg sok súlyos kórtól, mert másokra nem is gondol.

Pedig neki is van, akit szeret, idős, netán gyenge, beteg…
Nagymama, vagy kedves szomszéd, tisztelt tanár, 

ki nem oktat rég, 
vagy az apa, édesanya - kinek őszül már a haja.

„Korona”, nem fényes, kényes – elűzni nem lehetséges.
Addig marad, amíg akar, válság szele, vihart kavar;

A vihart, ha tán mégsem érted, fogadd el, mit kínál néked. 
Engedd el a régi rosszat, a holnap meglásd, 

szebbet hozhat… 
Most van itt az ideje, hogy fejlődj, tanulj, vágj bele! 
Használd ki az „én” idődet; építsd fel az új jövődet. 
Hogyha megint jöhetsz-mehetsz, több tudással, 

hasznos lehetsz; 
másoknak is, de magadnak, és szüleid is megmaradnak.

                                                                     PUSZTAI ANTALNÉ
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