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NÉPI KALENDÁRIUM

Augusztus 1. 
Vasas Szent Péter napja

Szent Péter ünnepe, annak em-
lékére, hogy egy angyal kiszaba-
dította Heródes börtönéből, ahol 
láncra verve őrizték. Péter napja a 
Muravidéken a szőlőtermelőknek 
dologtiltó nap, mert úgy vélik, a sze-
mek lehullanának a fürtről. Ha ezen 
a napon esik az eső, akkor bőséges 
kukoricatermés várható, de ha nem 
esik „gyűlhet a Duna vize is, nem 
lesz kukorica”.

Augusztus 4.  
Domonkos napja

Domonkos napjáról csak azt tud-
juk, hogy a bánátiak szerint ellenté-
tes téli időmutató nap, azaz más lesz 
a téli időjárás, mint a Domonkos 
napi.

Augusztus 7. Donát napja

Donát ókeresztény vértanú, a sző-
lőskertek, szőlősgazdák védőszentje. 
A szőlő különös gondoskodást igé-
nyel, s ezért a régiek igyekeztek minél 
több szent segítségét igénybe venni. 
Donát attribútuma, a törött kehely. 
Donáthoz különösen a villámcsapás, 
jégeső távoltartásáért imádkoztak. A 
szőlőkben szobrot, kápolnát állítot-
tak neki. A falvakban, városokban 
a templomok harangjait többnyire 
neki szentelték. Leghíresebb a kas-
sai dóm 16. századi nagyharangja, 
amelyen Szent Donát képét is meg-
örökítették, nyilvánvalóan abban a 

hitben, hogy a harangzúgás “vissza-
veri” a mennydörgést. Egy legenda 
szerint 1652-ben ereklyéit a borter-
mő Rajna-vidékre hozták Rómából, 
a kísérő papba belevágott a villám, 
de egy hajaszála sem görbült meg, s 
ezt a szent ereklyéinek tulajdonítot-
ták. Annyi bizonyos, hogy a német 
eredetű hiedelemkör kialakulásában 
Donát nevének Donar, Donner, azaz 
Thor germán viharisten nevéhez 
való hasonlósága főszerepet játszott.

Augusztus 10.  
Lőrinc napja

Lőrinc napja a népi hiedelem sze-
rint az utolsó fürdőnap, mert már 
hideg a víz. A kígyó is már elbújik. 
Ha nem bújik el, akkor el akar pusz-
tulni, a kerékvágásba fekszik, hogy 
ott lelje halálát, hiszik a muravidé-
ki Göntérházán. Ezek a hiedelmek 
azonban a szeptember ötödikei 
Lőrinc-naphoz fűződő hiedelmek, 
naptári félreértés eredményei. Mint 
rámutatónap a félreértés következ-
ményeképpen mutatja meg az őszi 
időjárást.

Augusztus 15.  
Nagyboldogasszony napja

Ezen a napon Mária mennybe-
menetelét ünnepli az egyház. Nagy-
boldogasszony napja sokfelé búcsú-
nap. A moldvai magyarok e napon 
mindenféle virágot, gyógynövényt 
szenteltek, hogy majd ezzel füstöljék 
a betegeket. A Muravidéken dolog-
tiltó nap, nem szabad sütni, mert a 
tűz kitör a kemencéből. A Dráva-
szögben azt tartották, hogy ezen a 
napon keresztet kell vágni a gyü-
mölcsfába, hogy egészséges legyen, 
és sokat teremjen. A nap időjárása 
termésjósló is. Ha a “nagyasszony” 
fénylik, jó bortermés van kilátás-

ban. A két asszony köze (augusztus 
15-szeptember 8.) varázserejű idő-
szak. Ekkor kell szedni a gyógyfüve-
ket, ki kell szellőztetni a hombárt, a 
téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly 
bele ne essen. A hiedelem szerint 
ez időszakban ültetett tyúk összes 
tojását kikölti. A búzát is ekkor kell 
megszellőztetni, hogy ne legyen do-
hos, ne essen bele a zsizsik.

Nagyboldogasszony az egyházi év 
legnagyobb Mária-ünnepe. A Nagy-
boldogasszony elnevezés kizárólag a 
magyar nyelvben, magyar szóhasz-
nálatban létezik, az egyház e napot 
hivatalosan Szűz Mária mennybe-
meneteleként ünnepli. Magyarorszá-
gon nagy egyházi ünnep annak em-
lékére, hogy a szent király az országot 
Szűz Mária oltalmába ajánlotta.

Augusztus 18. Ilona napja

Asszonyi dologtiltó nap. Nem 
szabad kenyeret sütni, mert aki süt 
kenyeret, az számítson rá, hogy a 
kiscsibéi eldöglenek. A Bácskában 
kotlóültetésre, kenyérsütésre üres 
nap ez, azaz nem szabad kotlót ül-
tetni, csirkét keltetni, kenyeret sütni, 
kemencét befűteni, mert megbeteg-
szenek, elhullanak a csirkék.

Augusztus 24.  
Bertalan napja

Bertalan apostol ünnepe, aki a 
szűcsök és csizmadiák védőszentje 
volt. A Bertalan napkor köpült vaj-
nak gyógyító erőt tulajdonítottak. 
Bertalan napját sokan őszkezdő 
napnak, a kánikulát végző napnak 
tartják. Több jelére is felfigyelhet 
az ember a természetben. A gólyák 
hosszú útra készülnek, a halak már 
nem nőnek, csak híznak, az elpusz-
tulni akaró kígyó nem bújik be a 
földbe, mint a többi, hanem a kerék-
vágásba húzódik, hogy eltapossák. 
A szőlőkben elszaporodnak a sere-
gélyek, meg kell tehát kezdeni a se-
regélyek üldözését. Kerepelnek, zajt 
ütnek, mert különben oda a termés, 
kicsipkedik a szemet a hívatlan ven-
dégek.

AUGUSZTUS Újkenyér hava, Kisasszony hava
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ÜNNEP

I. (Szent) István király – szüle-
tési nevén Vajk (Esztergom, 970-
980 – 1038. augusztus 15.) az első 
magyar király. Uralkodása alatt a 
magyar törzsek szövetségéből ki-
alakult fejedelemséget egységes, 
keresztény magyar királysággá ala-
kította át. Magyarországon minden 
év augusztus 20-án I. István király 
szentté avatásának napját ünnepel-
jük. István 996-ban vette feleségül 
II. Henrik bajor herceg leányát, a 
későbbi II. Szent Henrik német 
császár testvérét, Gizellát. Német 
krónikások feljegyezték, hogy a 
bajorok a házasságtól a keresz-
ténység gyors terjedését várták, és 
ennek érdekében minden segítsé-
get igyekeztek Istvánnak megadni. 
Gizellával együtt jelentős számban 
érkeztek bajor papok, lovagok és 
mesteremberek az országba. Szent 

Adalbert prágai püspök gondos-
kodott István keresztény szellemű 
taníttatásáról, és ő volt az is, aki 
megkeresztelte valószínűleg 994. és 
996. között. 

Amikor Géza meghalt, a trón 
öröklésének kérdése feszültséget 
teremtett: az ősi jog szerint Kop-
pány örökölte volna a trónt, de 
Géza az ő elsőszülött fiát, Istvánt 
választotta utódjául. Koppány 
fegyvert fogott, és sokan a Dunán-
túlról csatlakoztak hozzá. A tró-
nért folytatott harcból István ke-
rült ki győztesen. István megkérte 
II. Szilveszter pápát, hogy ismerje 
el őt Magyarország királyának. A 
pápa beleegyezett. A legenda sze-
rint Istvánt 1000-ben karácsony 
napján koronázták meg királynak. 
Így megalakult a független magyar 
állam.

A Szent István-napi aratóün-
nep gyökerei Mária Terézia koráig 
nyúlnak vissza: az uralkodónő ren-
delte el, hogy minden év augusztus 
20-án államalapító királyunkra 
emlékezzünk. Az ekkoriban a bu-
dai várhegyen tartott Istvánna-
pokra messze földről sereglettek 
a látogatók, hogy díszes aratómu-
latsággal ünnepeljék az új kenyér 
megszegését. Ezeket a hagyomá-
nyokat elevenítjük fel minden év 
augusztus 20-án.

ÁLLAMALAPÍTÁS
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ÜNNEP

Augusztus 20. az államalapítás 
ünnepe, „az ország születésnapja”, 
és az új kenyér ünnepe is. Mit is je-
lent ez utóbbi pontosan és hogyan 
kapcsolódik a nemzeti ünnephez? 
Többféle vélekedés is létezik ezzel 
kapcsolatban.

AZ ARATÁS ÜNNEPE

Az aratási időszak befejezése a 
nyár második felére esik. A hagyo-
mány szerint az aratás után Szent 
István-napra sütötték az új búzából 
készült első kenyeret. Ezen a napon 
országszerte aratóünnepeket tartot-
tak, ahol az aratás befejeztével az 
aratók búzakalászból és mezei virá-
gokból aratókoszorút vagy búzaba-

bát kötöttek és ünnepélyes menet-
ben a földesúr elé vitték. Az ünnep 
táncmulatsággal zárult.

AZ ÜNNEPI ASZTAL ÉKESSÉGE

A termény betakarításához kap-
csolódó különböző vallásos ünnep-
ségek a más-más kultúrájú népeknél 
egyaránt a hálaáldozat bemutatását 
jelentik. Ide kapcsolódik az új kenyér 
ünnepe is, amit a középkori Ma-
gyarországon még korábban, július 
15-én ünnepeltek. Hogy hogyan ke-
rült át augusztus 20-ára? 1818-ban 
Ferenc császár megengedte Szent 
István Budán őrzött kézereklyéjének 
a budai Várhegyen történő ünnepé-
lyes körülhordozását. A Szent Jobb 

körmenet azóta 
is hagyományos 
ünnepi program. 
Minden ünnepnek 
fontos része az ét-
kezés is, amit a ke-
nyér szimbolizál a 
legjobban, ráadásul 
az aratás végét is 
körmenettel ünne-
pelték, így kézen-
fekvőnek tűnhetett 
ezt is nemzeti ün-
nep napjára időzí-

teni.
Az ember legalapvetőbb élelmi-

szere a kenyér, az életet, a megél-
hetést és az otthont szimbolizálja. 
Az augusztus 20-ai állami ünnepen 
a nemzeti színű szalaggal átkötött 
kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és 
a haza összekapcsolódik. Az új liszt-
ből készült kenyér az ünnepi asztal 
ékessége lett, és jelképévé vált az ál-
lamiság ünnepének.  

NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG  
A KENYÉRRŐL

Mi is a kenyér?
A kenyér gabonafélék, illetve ku-

korica lisztjéből sült, erjesztett tész-
ta, az újkorban alapvető néptáplá-
lék. Némileg különböző formában 
ugyan, de a világ minden részén 
fogyasztják. A Magyar élelmiszer-
könyv szabályozza, hogy mit lehet 
kenyérnek nevezni itthon. „A kenyér 
döntő részben gabonaőrlemények-
ből tésztakészítéssel, alakítással, la-
zítással, sütéssel majd csomagolással 
vagy csomagolás nélkül előállított 
élelmiszer. A csomagolatlan termék 
tömege 250 g-mal osztható, de lega-
lább 500 gramm.”

Az egészségesség kérdése
Minél fehérebb egy kenyér, an-

nál kevesebb benne a rost, és annál 
könnyebben emészthető, viszont az 
egészséges étrendben a magas rost-
tartalmú, lassabban felszívódót java-
solják a szakemberek.

Elődje a lepény
A régészek olyan lapos edényeket 

találtak, amikben feltehetően lepé-
nyeket sütöttek. A magyarok már 
az őshazában termesztettek gabonát 
étkezési célra. A lepényből, azaz a 
kovásztalan kenyérből, fejlesztették 
ki a kovászos kenyeret.

Régi néphit és babona
A néphit szerint a pénteki kenyér 

sír a kemencében. A kenyérsütés 
napja általában a szombat volt, ek-
kor egy hétre valót készítettek.

ÚJ KENYÉR
ÉRDEKESSÉGEK AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉRŐL
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Elfogadta a képviselő-testület a 
Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-Pa-
rancsnokság 2020. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót. A Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. tevékeny-
ségéről szóló beszámolót viszont 
nem fogadták el.

Négy, a lakosságot is érintő ren-
deletet alkotott a képviselő-testület:

- vásár és piac tartásról, 
- a közterület rendjéről, a 

zöldterület rendben fenntartásáról, 
és a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról, 

- a közterület használatáról,
- a közösségi együttélés sza-

bályairól.
A rendeleteket egy külön cikk ke-

retében ismertetjük, és megtalálha-
tók a város honlapján is.

Rendeletet fogadott el a képvise-
lő-testület a közterületi térfigyelő 
kamerarendszerre vonatkozó szabá-
lyokról. A rendszert a Túrkevei Ren-
dőrőrs kezeli, mellyel kapcsolatosan 
az önkormányzat és a Megyei ren-
dőr-főkapitányság együttműködési 
megállapodást köt. 

Igazgatási szünet elrendeléséről 
is döntött a képviselő-testület, mely 
2021. július 26. napjától 2021. au-
gusztus 6., továbbá 2021. december 
27. napjától 2022. január 2. napjáig 
tart, valamint 2021. december 11. 
napjára vonatkozóan is. Ez az intéz-
kedés 16 munkanapot érint. Ezen 
időszak alatt lesz kiadva a köztiszt-
viselők szabadságának egy része. 
Természetesen ekkor is gondoskod-
ni kell azon jogszabályi kötelezettsé-
gek és feladatokat ellátásáról, ame-
lyekhez jogszabály olyan határidőt 
rendel, ami csak akkor tartható, ha 
ezeket a hatásköröket az igazgatá-
si szünet alatt is gyakorolják. Így 
a jegyző az igazgatási szünet tar-
tama alatt is biztosítja csökkentett 
létszámban, ügyeleti rendszerben 
a haladéktalan intézkedést igénylő 
feladatok ellátását.

A képviselő-testület 3 db „Túrke-
ve Város Díszpolgára”, kitüntetést kí-
ván adományozni egy fő élő személy 
részére és posztumusz két fő részére. 
A kitüntetendőkre a lakosságtól vár 
ajánlást a képviselő-testület 2021. 
augusztus 31-ig. A felhívás az újság-
ban olvasható.

A képviselő-testület döntésével 
visszaállt a Polgármesteri Hivatal 
járvány előtti ügyfélfogadási rend-
je: hétfő: 7.30-12.00 és 12.30-16.00; 
szerda: 7.30.-12.00. és 12.30.-17.00; 
csütörtök: 7.30.-12.00. A jegyző 
szerda: 14.00-16.00 között fogad 
ügyfeleket.

Három önkormányzati tulajdonú 
ingatlan eladásra történő meghir-
detéséről döntöttek a képviselők, az 
erről szóló felhívások a város hon-
lapján találhatók.

A képviselő-testület döntésével 
megerősítette a polgármester rend-
kívüli jogrendben hozott határoza-
tát, mely dr. Thodory Zsolt József 
önkormányzati képviselő, háziorvos 
városi főorvosi kinevezéséről szól. 
Döntött a képviselő-testület a dr. 
Tóth Ferenc halála miatt megürese-
dett bizottsági hely betöltéséről is: az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
nem képviselő tagjává dr. Vajda Ist-
ván háziorvost választotta meg.

A képviselő-testület 2021. decem-
ber 31-ig meghosszabbította Túr-
kevei Szociális Szövetkezet részére 

nyújtott visszatérítendő 3 millió Ft-
os támogatás visszatérítési határide-
jét, mely június 30-án járt le.

10 fő nyári diákmunka keretében 
foglalkoztatott tanuló részére járó 
munkabér közterheinek megfizeté-
séhez 195e Ft-ot csoportosított át a 
képviselő-testület. Az így foglalkoz-
tatott diákok munkabérét állami tá-
mogatás biztosítja.

Két önkormányzati rendelet - 
melyek a gyermekétkeztetés térítési 
díjáról, valamint a bölcsődei ellátás-
ról szólnak - módosítására került 
sor, mely érdemi változást nem je-
lent egyik esetben sem, csupán pon-
tosításokat.

Módosította a képviselő testület 
az óvodák nyári nyitva tartásáról 
szóló korábbi határozatot: az elő-
zetes felmérések alapján júliusban 
közel 90, augusztusban pedig 70 
gyerek szülője igényli a nyári óvodai 
ellátást, így a korábban elfogadott 
havi egy ügyeletes óvodai körzet 
mellett mindkét hónapban még egy 
körzet lesz nyitva: júliusban a Deák 
Ferenc Utcai Óvodai körzet mellett 
kinyit a Vass Utcai Óvodai körzet 
is, augusztusban pedig a Vass Utcai 
Óvodai körzet mellett ügyeletes lesz 
a Dr. Nánási Lajos Utcai Óvoda is.

Határozatával elfogadta a képvi-
selő-testület a polgármester beszá-
molóját rendkívüli jogrendben ho-
zott döntéseiről.

Képviselő-testületi ülés
2021. július 7.

SZÁSZNÉ D. PATAKI MARIANNA - ALJEGYZŐ



6

KÖZÜGY

Rendre visszatérő probléma, hogy miként tudunk úrrá 
lenni a temetők rendezetlen állapotán. A csapadékosabb 
tavasz sokkal több zöldfelület-kezelési igényt hozott a kí-
vánatosnál. A gaz visszaszorítása egyébként is sok nehéz-
ségbe ütközik. A 2019-es Halottak Napjára több pozitív 
visszajelzés érkezett Sallai R. Benedek polgármesterhez, 
hogy rövid időn belül sikerült látványos eredményt elér-
ni a temetők állapotával kapcsolatban, de tavaly már több 
kritika illette a helyzetet, felmerült, hogy nagyobb energi-
át igényelne a temetők állapotának rendezése. 

Polgármester úr egyik ismerőse helyszíni szemlére in-
vitálta a városvezetőt, hogy a saját szemével győződjön 
meg a temető állapotáról, konkrétan a nagyszülei sírjá-
hoz vezető „dzsungel-áttörésről. Részben gépi, részben 
kézi, de bizonyosan több napos munkával egy sétányt vá-
gott a fűtengeren keresztül és kitakarította a környezetét 
nagyszülei sírhelyének. Azonban a temető ezen részének 
környezete mindenhol siralmas állapotot mutat. Ember-
magasságú gaz, dudva, felbokrosodás, gazban eltűnő sír-
helyek, a kultúrállapot legtávolabbi formájaként. 

Bár a szóban forgó sírhely a lelkiismeretes és gondos 
hozzátartozói kezeknek köszönhetően szép állapotba ke-
rült, azonban a temető ezen nagy része továbbra is áldat-
lan állapotban van. 

Itt kell felhívni a figyelmet, hogy a sírhelyek megvál-
tásakor a sírhelyek közvetlen környezete állapotának 
rendben tartására mindenki kötelezettséget vállal a sír-
hely megváltásakor! Minden sírhelyet váltó, illetve hoz-
zátartozója köteles (!) a megváltott sírhelyek környezetét 
rendben tartani és kultúrállapotba hozni. Ennek szeren-
csére jónéhányan eleget is tesznek - sok ápolt, gondozott 
síremlék van -, de sajnos jóval több a gondozatlan terület. 

A „terepszemle” tapasztalatainak okán Sallai R. Bene-
dek polgármester elrendelte a temetői kataszter felülvizs-
gálatát és a sírhelyek hozzátartozóinak felszólítását ezen 
kötelezettségek teljesítésére. Ez természetesen nem men-
tesíti a várost attól, hogy az egykori sétányok helyeit, a 
temetetlen területeket maga hozza esztétikusabb állapot-
ba. Van jócskán teendője a városnak, de az is tény, hogy a 
Városgondnokság szenved a munkavállalók hiányától és 
szükség lenne még tenni akaró kezekre.

A leírtakat figyelembe véve a polgármester azt kérte 
a Városgondnokságtól, hogy haladéktalanul kezdje meg 
a Vasúti (Galuska) temető állapotának helyreállítását és 
vizsgálja felül a többi temető állapotát is e tekintetben. 
A Városgondnokság kapacitásai végesek és nem rendel-
keznek elegendő erőforrásokkal ahhoz, hogy a sírhelyet 
megváltók kötelezettségeit is teljesítsék.

Az elkövetkező időszakban többen felszólítást kapnak, 
hogy hozzátartozóik sírhelyeinél a rendrakást mihama-
rabb kezdjék meg. 

Sallai R. Benedek polgármester arra kéri a lakosságot, 
hogy közös erővel tegyünk a temetők rendezett állapotá-
nak megteremtéséért, ugyanis egyre nehezebb időszakok 
jönnek e tekintetben. Tudni kell, hogy sajnos sok hozzá-
tartozó elköltözik, akár külföldre megy, utódok nincsnek 
a városban, ezért egyre nehezebb fenntartani az esztéti-
kus állapotát a temetőknek. Legyenek partnerek abban, 
hogy mindenki a lehetőségeihez mérten vegyen részt a 
temetők rendbetételében, emellett a város is erőfeszítése-
ket tesz az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében. 
Nem elegendő, ha csak halottak napján tesszük mindezt!

TEMETŐINK ÁLLAPOTA
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Sallai Róbert Benedek polgármes-
ter három kiemelt területet képviselt 
ezidáig városvezetése során, ami-
ben szerencsére a képviselő-testület 
mindezidáig támogatta.

Első a „Liget projekt” volt, a város 
új közösségi terének kialakítása, ami-
nek bővítésére e cikluson belül már 
láthatóak a források a piac pályázat-
tal, így az önkormányzati ciklus látvá-
nyos változásokat fog hozni ezen terv 
megvalósításában. 

A második fő terület kifejezetten a 
város közúthálózatának javítása volt. 
E téren is láthatóak az eredmények, 
ugyanakkor egyértelmű, hogy nincs 
annyi forrás, ami elégséges lenne, 
hogy az elmúlt 30 év elmaradását pó-
tolni lehetne. Ezen feladatok teljesí-
tése még a következő három évre is 
jócskán ad munkát.

A harmadik kiemelt terület egy-
részt a város vonzerejének fejlesztése 
érdekében, másrészt az itt élők szá-
mára elérhető szolgáltatások bővítése 
érdekében, harmadrészben pedig a 
város gazdálkodásának javítása érde-
kében az idegenforgalom fejlesztése 
volt. Minden önkormányzati kam-
pányban rendre elhangzott a strand 
fejlesztésének ügye, ugyanakkor 

nagyon kevés előrelépés történt az 
elmúlt évtizedekben, így Cserkesző-
lő, Berekfürdő, vagy Kisújszállás „el-
húztak” mellettünk több tekintetben. 
Ennek leküzdésére egy több területet 
érintő turizmusfejlesztési koncepció 
kidolgozását kezdték meg, aminek 
zászlós hajója továbbra is a strand 
maradt. A képviselő-testület támo-
gatásával idén ősszel megkezdik a fő-
épület és a fedett medence között egy 
új gyógyászati célú medence létreho-
zását és főleg a strand bevételtermelő 
képességének fokozása érdekében új 
apartman építését. Mindezeken túl 
elkészültek az ifjúsági szálló bővíté-

sének tervei, amely rendezvény te-
remmel, illetve újabb szálláshelyekkel 
bővítené a strandot. 

Az ifjúsági és családi élmény-
funkciók fejlesztése érdekében fo-
lyamatban van egy új pancsoló és 
egy bővebb játszótér megvalósítá-
sának elképzelése is, amit 2021-ben 
szintén elkezdenek megvalósítani. A 
Városgondnokság Kft. aktív kivitele-
zői részvételével a fejlesztések az ősz 
folyamán megindulnak és ez mind a 
város idegenforgalmára, mind a város 
gazdálkodására jó hatással lesz, és a 
városban élők is élvezni fogják ezek 
eredményeit. Hegyi-Csicsai Csaba 
ügyvezető aktív részvételével, javasla-
taival folyamatosan tanakodott a vá-
rosvezetés a szabadtéri élményfunk-
ciók bővítésén is, így nagy eséllyel 
további elképzelések készülhetnek el 
a jelenlegi uniós költségvetési ciklus 
pályázatainak beadásához. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy 
Fehérváry Rudolf építész segítségével 
zajlottak az eddigi tervezések, és több 
úgy készült el, hogy a megbízási szer-
ződésben nulla forintos megbízási díj 
szerepelt, amit ezúton is tisztelettel és 
hálával köszön az építésznek.

A tervek most már nem csupán 
koncepciók, hanem a megvalósítás 
stádiumába lép az ősz folyamán.

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

RAJTOL A STRANDFEJLESZTÉS
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Több önkormányzati képviselő úgy döntött, hogy a 
2019-ben megmaradt képviselői keretét (sajnos 2020-től 
ilyenre forrás nem volt) felajánlja arra, hogy az Erkel téri 
egykori játszótér helyén rehabilitációs munka induljon 
be. Sajnos ez 2020-ban elmaradt, de idén végre hozzá-
kezdhettek a munkához. Túrkeve város Képviselő-tes-
tülete emellé a forrás mellé további forrásokat rendelt és 
kialakult a terve a jelenlegi koncepciónak, ami alapján 
néhány játszótéri elem elhelyezése mellett padokkal, asz-
tallal, kerékpártárolóval egy kis pihenőpark kerül kiala-
kításra. 

A jelenlegi polgármesteri ciklusban immár nem ter-
veznek újabb játszóterek létrehozását, a meglévő léte-
sítmények fejlesztése és bővítése lesz a cél a források 
függvényében. Túrkeve Város Képviselő-testülete elköte-
lezett abban, hogy a Madarász Házaspár utcai játszóteret 
tovább fejleszti, s a a Ligetben újabb játszótéri bővítések 
valósuljanak meg. A jövő évi elképzelések között szerepel 
a 2019 őszén létrehozott újvárosi  játszóterek bővítése is. 
Játszótér fejlesztésben a továbbiakban a Liget preferált 
szerepet kap. Bízunk benne, hogy ott egy idegenforgalmi 
szempontból is értelmezhető élménypark jellegű közös-

ségi tér jöhet létre. 
Polgármester úr abban kéri a város lakosságát, segít-

senek ezek műszaki, esztétikai állapotának megőrzésé-
ben, a köztér szellemiségének megfelelően valamennyien 
érezzék feladatuknak ezek állapotának és tisztaságának 
védelmét! Ígéretet tett arra, hogy ennek a 6 játszótérnek 
az állapotát minden eszközzel fenntartják, a játszótér ele-
meit lehetőség szerint bővítik, s remélhetőleg a következő 
években a gyerekek számára kulturált kikapcsolódás szó-
rakoztató helyszínét fogják jelenteni ezek a helyszínek.

Erkel téri pihenőpark

Egy borús áprilisi délutánon el-
indultam megnézni az új óvodákat. 
Szép lett az átalakított Vass utcai 
épület, rendezett a környéke, hívo-
gató az intézmény. Ahogy ballagok 
tovább a Kálmán király utca felé, 
egyszer csak egy kedves, derűs árok-
partot találtam, tulipánok nyíltak az 
út szélén kedvesen bólogatva. S rög-
tön kisütött a nap. A fakó kora tava-
szi délutánt ünneplőbe öltöztette ez 
a néhány virág.

Belelkesedtem… Nézzük meg a 
többi utcát is! Áprilisban még kevés 
rendezett árokpart volt, de májusban 
szinte minden utcát rendbe tettek az 
ott lakók. Most, júliusban újra csú-
nyult a tájkép. Kisült a gyep, elnyíltak 
a virágok. Vannak porták, amelyek 
egész évben gyönyörűek, pl. Dó-
zsa György utca 2., 6., Liget utca 8., 
Kenyérmezei utca 14., 30., Kálmán 

király utca 16., a Privát csemege sar-
ka. A Kelemen utca 4., 5., Kabai utca 
17. c, Finta utca 16., 17., Kölcsey utca 
33., Deák Ferenc utca 3., Táncsics M. 
utca 10., Kinizsi utca 52., Bajcsy-Zsi-
linszky utca 15., a Petőfi és a Május 
1. utca sarka mindkét oldalon, az Ist-
ván király utca 18. Nagyon sok még 
ezen kívül is a rendezett, szép terület, 
nem is tudom felsorolni őket. 

Polgármester úr egy kötetlen 
beszélgetésben felvetette, hogy a 
legszebb utcák lakói új járdát vagy 
úttest-javítást nyerhetnének a követ-
kező évben. Ha nem is egyezne min-
denki véleménye, akkor is nyerne a 
város jobb utakat.

Itt kell megköszönnöm a Városz-
szépítők sok éves önzetlen munkáját, 
a rengeteg virágot és az átdolgozott 
órákat. Köszönet illeti a közmunká-
sok tevékenységét. Sokszor a telek-

tulajdonosok kritizálják az ő mun-
kájukat, holott elég lenne, ha ők 
hajolnálak le a virágokhoz.

Most még nem írok negatívu-
mokról, de legközelebb a rossz pél-
dákat kötöm csokorba.

Egy várost nem csak az önkor-
mányzat tehet széppé, hanem az ott 
élő, lakó emberek. „A vár erőssége 
nem a falakban vagyon…” mondta 
Dobó István egykoron.

Köszönet még egyszer azoknak a 
lakosoknak, akik egész évben rend-
ben tartják a környezetüket és ezzel 
példát mutatnak másoknak is.

(Egy záró gondolat: nyolc napnál 
korábban ne tegyék ki a zöld hulla-
dékot az utcára. Ez a kérése a Hiva-
talnak is. )

Mindenkinek örömteli, jó munkát 
kívánok!

TALPALLÓ ESZTER

TÚRKEVEI SÉTA

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Kedves Túrkeveiek és Mindazok, akik szívesen gon-
dolnak városunkra!

Senkinek sem kerüli el figyelmét, hogy templomun-
kon hatalmas felújítási munkák zajlanak. A Kormány 
1091/2020. (III. 10.) sz. támogatási határozatával tel-
jes egészében megújul a toronysüveg és minden kül-
ső, homlokzati rész. A támogatási összeg azonban már 
nem fedezi a tizenhárom nagyméretű (1,8mx4,5m) ab-
lak cseréjét, a hat darab bejárati ajtó restaurálását és a 
toronyóra helyreállítását. 

Levelünkben a toronyóra ügyében keressük meg 
Önt, és kérjük szíves segítségét.

 A templomtorony egyik különleges kincse a to-
ronyóra, mely nem csupán a gyülekezethez tartozóké, 
hanem mindenkié. Ki ne nézne fel szívesen a 25 méte-
res magasságban lévő óralapra? Ki ne hallgatná gyö-
nyörködve a negyedek és órák ütését? 

 Toronyóránk számlapja felett eljárt az idő. Bár tá-
volról nézve nem tűnik fel, milyen rossz állapotban 
van a 162 éves számlap, közelebbről láthatjuk, hogy a 
kisebb-nagyobb festett bádogdarabokból, toldás-foldá-
sokból álló óralap teljesen tönkre ment, elrozsdásodott. 

A túrkevei református  
toronyóra rövid története

„közóhajtás szerént a toronybeli régi, kopott, és rosz-
sz óra helyébe már jobb, s új órának készíttetése igen 
szükségesnek mutatkoznék” – olvashatjuk az 1858. 
szeptember 12-i presbiteri jegyzőkönyvben.

Sajnos ebből csak az derül ki, hogy akkor már régi, 
ócska és kopott volt a korábbi toronyóra. Azt nem 
tudjuk, hogy mióta volt órája a templomnak. Elkép-
zelhető, hogy már a felszentelésekor, 1755. december 
5-én is volt időmérő szerkezet, de az is lehetséges, 
hogy csak az 1821-es toronyátépítés alkalmával ke-
rült oda. 

Az biztos, hogy 1859-ben átadták a jelenlegi szerke-
zetet, Lechner József, pesti órásmester alkotását. Tel-
tek az évtizedek, közben többször is javítgatták, majd 
teljesen szétbontották. 

2014-ben elektromos meghajtást, és vezérlést kapott. 
Ahogy a készíttetők és az órásmester is megálmod-
ta, harangkondításokkal jelezte újra az idő múlását. 
A felújítás kezdetekor leállítottuk, de reméljük, hogy 
hamarosan újraindíthatjuk immáron szép, új szám-
lappal.

Mutassunk példát és időt !
KERESZTI ROLAND - REFORMÁTUS LELKÉSZ

Időszerű és szükséges kicserélni a régi számlapokat. 
A csere és az óra újraindításával járó egyéb teendők 

megközelítőleg kétmillió forintba kerülnek. Arra kérünk 
és buzdítunk Mindenkit, aki fontosnak érzi, hogy váro-
sunk egyik legrégibb és legszebb épülete - mindannyiónk 
temploma - újra eredeti szépségében tündököljön, hogy 
adományával segítse a munkálatokat.

Mutassunk PÉLDÁT az utókornak azzal, hogy megőriz-
zük a dédszülőktől és nagyszülőktől örökölt kincseinket, 
értékeinket!

És mutassunk IDŐT az utókornak, azaz adjunk és hagy-
junk szép, új toronyórát utódainknak! 

Adományiakat a Lelkészi Hivatalban, és a Túrkevei 
Református Egyházközség 11745107-20016887 számú 
bankszámláján várjuk.

A felújítások végén időkapszulát helyezünk el a torony-
ban, amelyben minden adakozónak a nevét feltüntetjük. 

Segítségét a túrkevei reformátusok és minden túrkevei 
ember nevében köszönjük.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Túrkevei Start Szociális Szö-
vetkezet a 2010-2014 év közötti ön-
kormányzati ciklusban kezdte meg a 
működését. Eredetileg azzal a céllal, 
hogy egy állatfeldolgozást segítő vá-
gópont jöjjön létre a Vásártér mellett. 
Ez a vágópont később, a 2014-ben 
felálló önkormányzatnak nem nyer-
te el a tetszését, ezért új terveket ké-
szített egy zöldségtisztító/feldolgozó 
üzemre való átalakításra. Mindezek-
nek a munkafolyamatoknak egy 52 
millió forintos pályázat adott forrást, 
aminek az lett volna a feladata, hogy 
olyan dolgok jöjjenek létre, amelyek 
lehetőség szerint gazdasági önfenn-
tartóképességet teremtenek és mini-
mum 7 fő, tartós munkahelyterem-
tést valósítanak meg.  Ez sajnos nem 
valósult meg. 

Sajnos, a 2019-es hivatalba lépése-
met követően a teljes pályázati forrás 
felhasználása nagyjából megtörtént. 
A 2019-ben megválasztott önkor-
mányzat számára az maradt, hogy 
foglalkoztatnunk kell minimum 7 
főt, minimum 24 hónapon keresztül. 

Hamarosan egy ellenőrző ad hoc 
bizottság jön létre a 2021 előtti öt 
esztendő gazdálkodásának a felül-
vizsgálata érdekében. 

A Túrkevei Start Szociális Szö-
vetkezet korábbi elnöke sokat tett 
annak érdekében, hogy lehetőség 
szerint a zöldségpucoló ágazatból 
kihozza, amit lehet. Bíró Károly-
né 2019-ben vette át az elnökséget, 
(hivatalba lépésemet megelőzően) 
az év elején. Ő is kész helyzetet ka-
pott, addigra minden infrastruktu-
rális támogatás fel volt használva, 
nem egyszer olyan dolgokra, amit ő 
is teljesen feleslegesnek tart, hozzám 
hasonlóan. Erre nem túl esélyes, nem 
túl kedvező helyzetre jött a COVID 
vészhelyzet, ami még tovább rontotta 
az egyébként sem túl kedvező hely-

zetet. A vendéglátási ágazat a köz-
üzemi konyhákkal együtt leálltak – 
így a konyhakész termékek forgalma 
is leállt, tehát a bevétel is leállt már 
abban az időszakban, amikor saját 
bevételekből kellett volna a béreket 
kifizetni. 

A városnak szűkek a lehetőségei 
ezen a területen, a problémát kezel-
nünk kell. Amennyiben nem tartja 
fent 7 fő foglalkoztatását, abban az 
esetben a város áll helyt a korábban 
elköltött infrastrukturális támogatá-
sért. Ezen kívül az azóta elnyert 30 
millió forintos támogatások előlegé-
nek elköltése és felhasználása is meg-
történt, ami szintén kötelezettsége a 
városunknak ezeken a területeken. 
Ezek miatt a városnak egy akár 70 
millió forintos visszafizetést jelentő 
kockázat sokkal nagyobb költséget 
jelent, mint fenntartani valahogy a 
foglalkoztatásból eredő kötelezett-
ségeket, ezért azt kezdeményeztem 
a Képviselő-testületnél, hogy lehető-
ség szerint ez utóbbit járva próbál-
junk meg visszatérítendő támogatás 
formájában segítséget nyújtani a 
Szociális Szövetkezetnek. Nem lá-
tok más lehetőséget, mint valahogy 
megsegíteni a szövetkezetet ebben a 
helyzetben, mert pár milliós veszte-
ség még mindig jobb, mint egy több 
tíz milliós visszafizetés. 

Ősszel lesznek esedékesek azok 
az előre lépések, ame-
lyeket jelenleg többek-
kel egyeztettem, többek 
között a Belügyminisz-
térium ezzel a területtel 
foglakozó munkatársai-
val, mind a Szövetkezet 
tagságával rendkívüli 
ülés keretében, és átme-
netileg át kellett vennem 
a Szövetkezet vezetését 
is, aminek jogszerűségét 

a Kormányhivatal jelenleg vizsgálja, 
és keressük, hogyan tehetünk eleget 
minden működési kötelezettségnek. 

Kérem a város lakosságát, hogy 
megértéssel kezelje ennek a rend-
kívül nehéz helyzetnek az esemé-
nyeit. 50 millió forintot meghaladó 
támogatás felhasználását 2019 előtt 
megtörtént, annak létrehozott inf-
rastruktúráját jelenleg nem tudjuk 
úgy használni, hogy az munkahelyek 
fenntartását érdemben szolgálja, 
ezért nincs más lehetőségem, mint 
átalakítani a szolgáltatás jelenlegi 
rendszerét. Kérem ebben megérté-
süket! 

Jelenleg a foglalkoztatási kötele-
zettségnek külső okok miatt nem 
teszünk eleget, de szeptembertől 
kezdjük meg a rehabilitációját a szö-
vetkezetnek – és akármi lesz: telje-
sítenünk kell a korábbi vállalásokat. 
A kis boltot a tejcsarnoknál üzemel-
tetni kell, mert a szövetkezetnek arra 
elnyert támogatása van, a zöldség-
pucolást is fenn kell tartani legalább 
minimálisan. De alternatív megol-
dásokat is keresek, pl. a város intéz-
ményeinek tisztasági feladatiban, 
közterületkezelésben. Utóbbi miatt 
az egyik szövetkezeti Dacia gépjár-
művel már hamarosan találkozni 
fognak a városban. Valahogy pon-
tot szeretnék ennek a történetnek a 
végére tenni, ami bizonyosan még 
feladatot fog teremteni és forrást fog 
igényelni – de megítélésem szerint 
kényszerpályán mozgunk. 

SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER

MINDENNAPI DOLGAINKMINDENNAPI DOLGAINK
GONDOK, FELADATOK, REMÉNYEK, LEHETŐSÉGEK

A Szociális Szövetkezet ügye
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„Aki nem ismeri a múltat, az nem 
értheti a jelent, és nem tudja tervezni 
a jövőt.” 

Az idézett mondat igazságtartal-
ma elvitathatatlan, a kérdés mind-
össze annyi, hogy szimplán a száraz 
történelemkönyvek lapjairól ismer-
jük (ha ismerjük kellő, elvárható 
mértékben), vagy egy-egy személyes 
sors kapcsán kerülünk közelebb a 
múltunk egy-egy szegmenséhez. 
Hogy miért olyan fontos átérezni a 
több millió ember életét követelő, s 
még több családtag fájdalmát oko-
zó háború borzalmának részleteit? 
„Csak” avégett, hogy mindent meg-
tegyünk azért, hogy soha többé ne 
fordulhasson elő ilyen szörnyűség! 
Testközelből érezzük a történelem 
eme tragikus mivoltát a frontról írt 
levelek, a hús-vér emberekhez köt-
hető katonakönyvek, a szemüveg, 
ami kézzel faragott tokban húzódik 
meg mind a mai napig, a fegyver, 
ami ki tudja hány ember életét oltot-
ta ki, a lezuhant repülő egy darabja 
által. Ezek a tárgyak árulkodnak…

Talán éppen ezokból különleges 
és kivételes Dinya József magán mi-
litary múzeuma kis városunkban, 
hiszen ott minden egyes tárgy egy 
konkrét, általunk is ismert ember-
hez, személyes sorshoz köthető. Va-
lóban időutazást élhetünk át Józsi 
kalauzolásának köszönhetően, aki 
ezáltal hidat képez a jelen és a múlt 
között. Dinya József elsősorban az 
I. és II. világháború tárgyi emlékeit 
gyűjti, őrzi és közszemlére bocsájtja. 
Megtanít bennünket a múlt tisztele-
tére, a jelen jobb megértésére, ezáltal 
talán a jövő jó irányba történő ala-
kítására…

Igazi kaland volt július utolsó va-
sárnapja, amikor is Józsi szervezésé-
ben megnyitotta kapuit - egy koráb-
bi kiállítás sikerén felbuzdulva – a 
military nap. Ennek kapcsán beszél-
gettem vele, ahol jómagam is hosszú 
órákat töltöttem, s a szó legszoro-
sabb értelmében ittam a szavait, hisz 
minden tárgyhoz kapcsolódott egy-

egy emberi sors, egy-egy lebilincselő 
történet.

-Talán nem véletlen, hogy fel-
merül bennem a kérdés, hogyan 
kezdődött a gyűjtői szenvedély?

-Nagyon sokszor feltették már 
számomra ezt a kérdést, de isten 
igazából nem is tudom megmonda-
ni, hiszen ez nem egy elhatározással 
kezdődik. Ha mégis fel kell idéznem 
a kezdeteket, akkor a Dunavar-
sányban élő nagymamámnál töltött 
évenkénti nyaralásomhoz kötném. 
Neki volt egy tűtartó mágnese, ami 
egy Délegyházán lelőtt és lezuhant 
amerikai bombázó egyik alkatrésze 
volt. Akkor ott éltek. Nem is annyira 
a háborúban történt lövöldözések, 
sokkal inkább a világháborúk felsze-
relései, tárgyai vonzottak. 

-Rengeteg időt, energiát fektet-
tél a múzeumod létrehozásába.

-Nos, van, aki horgászik, van, aki 
bélyeget gyűjt, én ezt szeretem. Már 
volt két kiállítás a templom galériá-
ban, és volt egy Finta Múzeumban 
közszemlére bocsájtott tárlat is.

-Úgy látom, kinőtted a rendel-
kezésre álló helyet, hogyan tovább?

-Valóban szűkösen vagyunk, már 
nagyobb dolgokat nem tudok beten-
ni. Az udvaron lévő harci járművek 
egy mezőtúri gyűjtőtársam tulajdo-
na, de érdekességképpen említem, 
hogy a saját „lábukon” jöttek át, 
működőképes mindegyik. Igen fel-
tűnő konvojt alkottunk a közúton! 
Annyira a szívemhez nőttek ezek 
a tárgyak, hogy már nem szívesen 
költöztetném el őket egy tágasabb 
helyre, holott felajánlották többen is 
a lehetőséget. Van, hogy Katival, a fe-
leségemmel kimegyünk, és ott kávé-
zunk. Ez már az életem részévé vált.

-Milyen programok vannak egy 
ilyen military napon?

-Egy tankbemutató az egyik ér-
dekesség, ami természetesen meg 
is mozdul, füstöl és zúg a 80 cm-es 
modell, melyet Tamás fiam készített. 
Akkumulátorral megy, távirányítós, 
és készült hozzá egy híd is, amin 

közlekedik, a távirányítót pedig a 
kisunokám kezeli.  Sötétedés után 
a légvédelmi reflektor bemutatója 
jelenti a látványosságot. Az 1,20 mé-
ter átmérőjű reflektor több ezer mé-
ter magasra képes nagyon komoly 
fényerőt bocsájtani az égboltra. Az 
előző kiállításon éjjel fél 1-kor ér-
kezett még vendég, aki a kuncsorbai 
úton fedezte fel a fénycsóvát, s felku-
tatta a forrását is.

-A szavaidból kiderül, hogy 
a család többi tagját is sikerült 
„megfertőzni”.

-Igen, Tamás fiam sok mindent 
készített eredeti eszközök alapján, 
maketteket is készít, és úgy tűnik, az 
unokám is érdeklődik.

-Mi az, amitől a kiállított tár-
gyak közül sohasem válnál meg?

-A lezuhant repülőgép mágnes 
darabkájától. Nagymamám és anyu-
kám nagyon sokat mesélt azokról az 
időkről, többek között erről a törté-
nésről is. Egy magyar repülő aláre-
pült a másik gépnek, megsorozta és 
le is zuhant. Ebből a roncsból szár-
mazik ez a darabka. Később azután 
kiderítettem a részleteket is, Feri-
hegyről szállt fel a gép, s 1944. április 
4-én történt mindez. 

Kedves, Olvasók! Szívből ajánlom 
mindannyiuk figyelmébe Dinya Jó-
zsef military múzeumát! Valóban 
páratlan élmény visszamenni az 
időben!

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

„AKI A MÚLTAT NEM ISMERI, 
AZ A JÖVŐT NEM ÉRDEMLI”
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Nyáron is szerencsét hoz, ha ké-
ményseprővel találkozunk, hiszen 
ha jól működik a házunk kéménye, 
biztonságban tudhatjuk otthonun-
kat és szeretteinket. Ne várjunk 
őszig, foglaljunk időpontot minél 
hamarabb. A kéményseprők a fűtési 
szezonon kívüli is elérhetők, ajánlott 
ilyenkor felvenni velük a kapcsola-
tot, hogy elvégezzék az ingyenes ké-
ményellenőrzést. Ilyenkor gyorsabb 
az ügyintézés, a várakozási idő rövi-
debb, a nyári szabadságok miatt pe-
dig könnyebb megfelelő időpontot 
találni a kéményseprők fogadására.

2018. január 1-je óta a kémény-
seprők nem mennek ki automati-
kusan a családi házakhoz, az ellen- 
őrzésre időpontot kell egyeztetni. 
Magánszemélyeknek az időpont-
foglalás, a kémény ellenőrzése, és ha 
szükséges, a tisztítás is ingyenes.

Lakhelytől függ, hogy kémény-
seprőcég, vagy a katasztrófavédelem 
kéményseprői végzik az ingyenes 
kéményseprést. A https://kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu/ web-
oldalon az ügyfélszolgálat ikonra 
kattintva irányítószám alapján ki 
lehet keresni, hogy a katasztrófa-
védelemnél, vagy valamelyik ké-
ményseprőcégnél kell-e időpontot 
egyeztetni az ingyenes kéményellen- 
őrzésre. Időpontot ugyanezen a fe-
lületen lehet foglalni. Ha valaki job-
ban szereti a telefonos ügyintézést, 
a 1818-as telefonszámon foglalhat 
időpontot. A telefonos menüben a 
9-es, majd 1-es nyomógombot kell 
megnyomni.

Minden hatodik lakástűz a ké-
ményben keletkezik, idén már 684 
ilyen esethez riasztották a tűzoltó-
kat. Azért, hogy a kéménytüzeket és 

a szén-monoxid-mérgezés veszélyét 
elkerüljük, célszerű már most tenni 
otthonunk biztonságáért. Ha gázzal 
fűtünk, akkor a kéményt kétéven-
te, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig 
évente érdemes szakemberrel meg-
nézetni. Éljünk az ingyenes kémény-
seprés lehetőségével. 

A társasházakban élőknek nem 
kell időpontot foglalniuk, oda au-
tomatikusan érkeznek a kémény-
seprők. 

Ne várjunk őszig  
A KÉMÉNYSEPRÉSSEL

Az alábbiakban tájékoztatjuk 
önöket, hogy Túrkevén 2021. má-
sodik félévében mely napokon 
történik a vegyes kommunális, az 
elkülönítetten gyűjtött szelektív és 
a zöld hulladékok gyűjtése és el-
szállítása. A vegyes kommunális 
hulladékok gyűjtése és szállítása 
minden héten hétfőtől péntekig, a 
megszokott körzetek szerint törté-
nik.

SZELEKTÍV HULLADÉKOK 
GYŰJTÉSE:

• hétfői körzet: augusztus 2., 30., 
szeptember 27., október 25., no-
vember 22., december 20.

• keddi körzet: augusztus 3., 31., 
szeptember 28., október 26., no-
vember 23., december 21.

• szerdai körzet: augusztus 4., szep-

tember ., 29., október 27., novem-
ber 24. december 22.

• csütörtöki körzet: augusztus 5., 
szeptember 2., 30., október 28., 
december 23.

ZÖLD HULLADÉKOK  
GYŰJTÉSE:

•  hétfői körzet: augusztus 9., szep-
tember 6., október 4., november 1.

•  keddi körzet: augusztus 10., szep-
tember 7., október 5., november 2.

•  szerdai körzet: augusztus 11., 
szeptember 8., október 6., novem-
ber 3.

•  csütörtöki körzet: augusztus 12., 
szeptember 9., október 7., novem-
ber 4.

Továbbá tájékoztatjuk önöket, 
hogy ünnepnapokon is a megszo-

kott gyűjtési rend szerint szállítjuk 
el az ingatlanjaik elé kihelyezett 
hulladékokat.

Kérjük önöket, hogy a szállítá-
sok zökkenőmentes elvégzése ér-
dekében a szelektív és a zöld hulla-
dékaikat az eddig szokásos módon 
/szelektív hulladékok esetében az 
erre a célra kiosztott sárga fede-
les kukákba, a zöld hulladékokat 
egyértelműen azonosítható mó-
don, gyűjtőzsákba helyezve, galy-
lyakat 1 méternél nem hosszabb 
kötegekbe összekötve/ a fenti na-
pokon, reggel 7 órára helyezzék ki 
az ingatlanjaik elé.

Megértésüket és segítő együtt-
működésüket tisztelettel köszön-
jük!

Szelektív és zöld 
hulladékok gyűjtése

   NHSZ TISZA NONPROFIT KFT.
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Én vagyok az idősebb, ezért te-
gezlek! Több mint másfél éve kez-
dődött a világjárvány. Három eddigi 
hulláma világszerte sok súlyos bete-
get és halottat eredményezett. Már 
több mint fél éve világszerte folynak 
a védőoltások. 

Sajnos hazánkban körülbelül két 
és fél millió ember nem tartja fon-
tosnak a védőoltást! Ők nemcsak 
magukat veszélyeztetik, hanem bár-
kit, akivel találkoznak és nincsenek 
beoltva, vagy oltva voltak, illetve 
átestek a betegségen és nem elég 
ellenállóak. Régóta közismert, hogy 
bármely betegséget sokkal köny-
nyebb megelőzni, mint a kialakult 
betegséget meggyógyítani. 

Te meddig akarsz élni? Milyen 
egészségben? Ha minél tovább 
akarsz élni és minél jobb egészség-
ben, akkor egyszerű a teendő. A le-
hetséges védőoltásokat minél hama-
rabb, a javasolt időben beadatni. A 
javasolt járványügyi intézkedéseket 
betartani (fertőtlenítés, távolságtar-
tás, maszkviselés stb.) Életmód vál-
toztatás 2022 szeptemberéig (tilos 
a külföldi utazás, minél alaposabb 
védekezés). 

A védőoltásnak vannak kellemet-
lenségei: 
• Szúrás (beadás). Sok szúnyogcsí-

pés rosszabb.
• Láz. Kezelhető, két-három napon 

át tart.
• Az oltási hely fájdalma (az oltott 

végtagot egy napig kímélni kell). 
Ritkán okoz komolyabb kelle-
metlenséget.

• Általános tünetek: többségében 
3-5 napig tartanak. Ha tovább, 
akkor is kezelhetőek, megszün-
tethetőek.

A védőoltás kellemetlenségei 
döntően azt is jelentik, hogy a szer-
vezetet jobban megdolgoztatja a vé-
dőoltás, így a kialakult védőhatás is 
erősebb, tartósabb lesz. Igen ritkán 
súlyosabb mellékhatás is előfordul-
hat (1 millió oltásból 1-2 esetben). 
Ezeknél a betegeknél, a betegség is 

súlyos formában jelenne meg, ennek 
egyéni sajátosságok (genetika) és a 
beteg más betegségei adják a magya-
rázatát. Ha a Delta vírus és más mu-
táns újabb világjárványt okoz, akkor 
a járvány sokkal több bajt hoz.

A világjárvány gazdasági hatásai 
minnyájunkat évekig fognak súly-
tani. A magyaroknak mindent meg 
kell tenni a bajok-károk csökken-
tésére. Rajtunk semmi se múljon! 
Eljött az ideje a határozott dön-
téseknek: a védőoltást világszerte 
kötelezővé kell tenni! Így lesz csak, 
belátható időn belül, használható 
eredmény. Aki nem oltatja be magát, 
az sok más embert veszélyeztet. Egy 
év múlva a világjárvánnyal kapcso-
latban sokkal tapasztaltabbak, böl-
csebbek leszünk. 

Hazánkban: A szociális intéz-
ményekben és az egészségügyben 
dolgozók részére már kötelező a vé-
dőoltás. Más szakmák (oktatás stb.) 
is rövidesen követik majd őket. Vi-
lágszerte egyre több szakmában ren-
delik el a kötelező védőoltást. 

A saját akaratukból nem oltottak 
és a járványban megbetegedettek 
esetében szóba jön a gyógykezelés 
költségének részleges vagy teljes 
megtéríttetése. Szóba jön, indokolt 
esetben, ha a nem oltottak fertőznek 
meg más embereket, megbüntetésük 
gondatlanságból elkövetett súlyos 

egészségromlás okozása, vagy halált 
okozó gondatlanság elkövetése mi-
att.

Összegezve tehát a védőoltásnak 
nincs komolyabb kellemetlensége, 
veszélye, ugyanakkor az oltottat erő-
sen védi, ha mégis megbetegszik, ak-
kor is enyhe formában kórházi keze-
lés nélkül esik át a fertőzésen. Ritka 
és rosszabb esetben, egyszerű, rövid 
kórházi kezeléssel győzi le a beteg-
séget. Nem szorul gépi lélegeztetés-
re, és nem kerül életveszélybe, nem 
hal meg.

Az oltás nélkül a fertőzésen át-
esett emberek egy részében, tartósan 
fennálló, változó erősségű kellemet-
lenségek maradhatnak meg. Nagy-
jából összefoglaltam a lényegesebb 
dolgokat. A védőoltások lényeges 
kellemetlenségeket nem okoznak, 
ugyanakkor sokat segítenek!

Minél hamarabb meg kell állítani 
a világjárványt! Ha nem fogunk ösz-
sze sokáig nem lesz vége. A baj meg-
előzése a legegyszerűbb. Más kárán 
tanul az okos! Hát Te? 

Gondolj vissza az előbb leírtakra 
és dönts 30 másodperc alatt! 

Augusztus 1-től lehet a 3. védőol-
tást megkapni legkorábban.

Az első két oltásra a szokott mó-
don lehet jelentkezni.

MÁS KÁRÁN TANUL AZ OKOS!  És Te?!
DR. THODORY ZSOLT JÓZSEF  - VÁROSI FŐORVOS

Augusztus 1-től 

aki beadatná 

magának, az a 

háziorvosnál 

kérheti a 

harmadik 

oltást.
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Társastánc tanszak: 
A társastánc órákon a nemzeti 

és nemzetközi versenyeken táncolt 
táncokat tanulhatják meg a gyere-
kek. Ezeket a táncokat két csoportba 
osztjuk:

- Standard táncok: Angolkerin-
gő, tangó, Bécsi keringő, Slow fox, 
Quickstep

- Latin-amerikai táncok: Samba, 
Cha-cha-cha, Rumba, Paso doble, 
Jive

Lányformáció: Társastánc tansza-
kon belül nagyon népszerűek a lány-
formációk. Fiúk hiányában ugyanis 
formációkat hozunk létre, melynek 
táncanyaga úgy lett kialakítva, hogy 
az egyedül, partner nélkül is táncol-
ható és élvezhető legyen.

Társastánc tanszak pedagógusai: 
Bencsik Gergő, Kézsmárki János

Képzőművészet-grafika 
tanszak: 

A tanszak foglalkozásai során a 
gyerekek bevezetjük a képzőmű-
vészet világába. A gyerekek rajzos, 
festészeti és formaalakító szándéka 
életük természetes velejárója. Ennek 
ad teret tanszakunk, ahol a teljesség-
re törekedve megismerkedhetnek 
a gyerekek a rajzolás, a festés és a 

kézműveskedés alapjaival. Megis-
mertetjük velük a különböző tech-
nikákat és az alapanyagok megfelelő 
használatát. Mindeközben fejleszt-
jük a gyerekek vizuális látásmódját, 
alkotóképességét és kreativitását. 

Képzőművészet-grafika tanszak 
pedagógusa: Molnár Magdolna

Néptánc tanszak:
A néptánc tanszak célja a magyar 

néptánc és népi kultúra iránti ér-
deklődés kialakítása és elmélyítése, 
hagyományaink, kulturális öröksé-
günk továbbéltetése, a mozgáskul-
túra megalapozása és fejlesztése a 

tánc, mint a közösségteremtés és kö-
zösségformálás lehetséges eszköze 
által. A folklór különböző területei a 
népzene, a népdal, a néptánc, a népi 
játék óriási lehetőséget nyújtanak a 
gyermekek zenei és mozgáskultú-
rájának fejlesztésére, személyiségük 
formálására.

A gyerekek megismerkedhetnek 
a magyar néptánchoz szorosan kap-
csolódó népdalokkal, népzenével is, 
valamint elsajátíthatják a különböző 
tánctípusokhoz szorosan kapcso-
lódó alapvető mozdulatelemeket és 
motívumokat.

Néptánc tanszak pedagógusai: 
Bartyik Tímea, Szilágyi Erik

Színjáték tanszak:
A tanszak célja, hogy lehetőséget 

biztosítson a dráma és színjátékon 
keresztül történő önkifejezésre, kö-
zösségi alkotásra, a kommunikációs 
és előadói képességek fejlődésére, a 
színpadi munka alapjainak elsajátí-
tására. 

Tanulóink a képzés során nyi-
tottabbá, magabiztosabbá válnak, a 
képzésnek köszönhetően könnyeb-
ben oldanak meg váratlan helyzete-
ket, problémákat, nő az önbizalmuk. 
Mindemellett pedig beszédkészsé-
gük, kifejezésmódjuk is javul.

 Színjáték tanszak pedagógusa: 
Finta Zoltán

Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola
TANSZAKOK RÖVID BEMUTATÁSA   
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Tapasztalatok a vizsgákról az Electude szoftverrel
A Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítá-

si Nyelvű Technikum már tavaly is eredményesen szerve-
zett gyakorlati vizsgákat az Electude szoftver segítségével. 
Idén az Autószerelő és Autóelektronikai műszerészeken 
kívül, az Alternatív járműtechnikusok is használták az 

Electude szoftver vizsgáztatási funkcióit. Mind a hat 
vizsganapon teljes készenlétben voltunk, hogy minden 
technikai feltétel biztosítva legyen a sikeres vizsga lebo-
nyolításához.

A Karcagi SZC Ványai Ambrus Technikum, Szakkép-
ző Iskola és Kollégium műszaki oktatói is nyitottak az új 
digitális módszerek alkalmazására. Az iskola vezetősége 
idén úgy döntött, hogy a gyakorlati vizsgák egy részét 
interaktívan, az Electude szoftverrel fogják lebonyolítani. 
Az Alternatív járműtechnikus tanulók szép eredménnyel 
végeztek és ezúton is gratulálunk az oktatóknak a meg-
valósításhoz.

Electude felhasználása a gyakorlati oktatásban
Nem csak az elméleti, de a gyakorlati oktatás so-

rán is jól alkalmazható az Electude szoftver a diá-
kokkal. Ezzel a témával kapcsolatban készült egy 
kisfilm Major János szakoktatóval a BKV Zrt. képvise-
letében. A kisfilm az alábbi linken elérhető:   
https://vimeo.com/551377802/71f25e66e6

DIGITÁLIS ESZKÖZÖK
 SIKERES ALKALMAZÁSA A GÉPJÁRMŰTECHNIKÁBAN  

AVAGY EGYEDÜLÁLLÓ KÖZÖS PROJEKT A MARÓTI GÉPJÁRMŰ AKADÉMIÁVAL

A KSZC Ványai 10. évfolyamos 
Gépészet-, és Informatika és távköz-
lés ágazatában tanuló diákok számá-
ra tartalmas kikapcsolódásnak ígér-
kezett a Kecskeméten és környékén 
megszervezett program. A diákok 
már várták, hogy újra találkozhas-
sanak egymással nemcsak az iskola 
falain belül, hanem azon kívül is, 
hiszen a csoportba tartozás érzése, 
valamint a baráti kapcsolatok felér-
tékelődtek a pandémia időszakában.

Tanulhatnánk a gyerekektől…
Térjünk is vissza, a jó hangulatú 

kirándulás szakmai szempontból 
sem hagyott alább. Volt természe-
tesen haditechnikai látnivaló: láto-
gatást tettünk a Pintér művek hadi-
technikai park-ban (röviden “keceli 
Haditechnikai Park”), amely a mé-
reteit és a kiállítási tárgyak számát 

illetően Európában is egyedülálló 
létesítmény, amely négy egymástól 
független kiállításból áll.

Valamint egy kis időutazáson 
vettünk részt a technika, a motorok, 
a motorozás világában, hiszen az 
ipartörténeti emlékeknek sem utol-
só motoros biciklik, motorkerékpá-
rok hazai vonatkozású kollekcióját 
tekintettük meg Soltvadkerten a 
Motormúzeum-ban. A kivételes 
gyűjtemény egyes darabjai a há-
rom tulajdonostárs-gyűjtő egyike, 
Dudás Csaba szakértő kalauzolásá-
nak, szenvedélyes magyarázatának 
köszönhetően nem csak esztétikai 
élményt nyújtanak, hanem abba 
a korba is betekintést engednek, 
amelyben megálmodták, megter-
vezték, majd legyártották ezeket a 
saját korukban is figyelemre méltó 

magyar kétkerekűeket.
Csupa érdekes és szakmába vágó 

esemény. Sőt még gokartoztunk is!

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOSZTÁLYKIRÁNDULÁS
NAGY IBOLYA - GYŐRI ATTILA 
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Bár még tombol a nyár, s vele 
együtt a gondtalan vakáció, de ha-
marosan beköszönt az új tanév az 
oktatási intézményekben. Ezért 
hasznos lehet az alábbi információ 
mind a diákok, mind a szülők részre.

A 2021/2022-es tanév rendjéről 
szóló kormányrendelet alapján az is-
kolai év szeptember 1-jén, szerdán 
kezdődik, és 2022. június 15-ig, 
szerdáig tart. A diákoknak összesen 
181 napig – a szakgimnáziumokban 
179, a gimnáziumokban és szakis-
kolákban 180 napig – kell iskolába 
járniuk. Ez alól kivételt jelentenek 
a végzősök: a középiskolások szá-

mára az utolsó tanítási nap 2022. 
április 29-én lesz. A két évfolyamos 
rész-szakképesítésekre való felkészí-
tést folytató szakiskolákban pedig 
2022. május 31-ig tart majd a tanév. 
A tanév első félévének 2022. január 
21-én lesz vége. Az iskolák január 
28-ig értesítik majd a diákokat és a 
szülőket a félévi eredményekről.

Ami minden diákot a legjobban 
érdekel: mikor lesznek a szünetek?

Az őszi szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2021. október 22. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap. 2021. 
november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítá-
si nap 2021. december 21. (kedd), a 
szünet utáni első tanítási nap 2022. 
január 3. (hétfő).  

A tavaszi szünet előtti utolsó ta-

nítási nap 2022. április 13. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap 2022. 
április 20. (szerda).

Érettségik
Az őszi érettségi szezon 2021. ok-

tóber 15-én kezdődik a nemzetiségi 
nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az 
írásbeli vizsgák egészen október 28-
ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli 
érettségiket 2021. november 11-15 
között tartják, a középszintű szóbe-
liket pedig november 22-26 között. 

 A tavaszi érettségik 2022. május 
2-án, hétfőn kezdődnek, és egészen 
május 23-ig tartanak. Az emelt szin-
tű szóbelikre 2022. június 1-9. kö-

zött, a középszintűekre június 13-24. 
között kerül sor. 

Középiskolai felvételi
A középfokú iskoláknak 2021. 

október 20-ig kell nyilvánosságra 
hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az 
általános iskolák pedig október 31-
ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a 
felvételi eljárásról.

November 16-ig az Oktatási Hi-
vatal közzéteszi azoknak a középis-
koláknak a listáját, amelyek központi 
írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. 
A központi felvételi vizsgára 2021. 
december 3-ig jelentkezhetnek a di-
ákok.

A központi írásbeli felvételit 
2022. január 22-án tartják az érintett 
középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát 
pedig január 27-én. Az eredmények-

ről február 7-ig értesítik a diákokat.
A középiskolákba 2022. február 

1-ig lehet jelentkezni. A szóbeli vizs-
gákat 2022. február 22. és március 
11. között tartják. A tanulói adatla-
pokat 2022. március 21-22-én lehet 
majd módosítani. A felvételről vagy 
elutasításról 2022. április 29-ig érte-
sítik a diákokat. 2022. május 9. és au-
gusztus 31. között az iskola igazga-
tója rendkívüli felvételi eljárást írhat 
ki. A középiskolai beiratkozás 2022. 
június 22-24. között lesz.

További fontos dátumok
Az általános iskolai beiratkozás 

2022. április 21-22 lesz.

Országos mérések (kompetencia-
mérés, idegen nyelvi mérések): 6. év-
folyamon 2022. május 18-31. között, 
8. évfolyamon 2022. május 4-17. 
között, 10. évfolyamon 2022. április 
20. és május 3. között lesznek. 8. osz-
tályos pályaválasztási kompetencia-
mérést – kivéve a felnőttoktatásban 
tanulók esetén – 2021. szeptember 
20. és 2021. október 11. között tart-
ják.

Témahetek
A “PÉNZ7” pénzügyi és vállalko-

zói témahét 2022. március 7-11. kö-
zött lesz. A Digitális Témahét 2022. 
április 4-8. között, a Fenntartható-
sági Témahét 2022. április 25-29. 
között, a Magyar Diáksport Napja 
2021. szeptember 24-én lesz.

SZÜLŐK, DIÁKOK FIGYELMÉBE
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Finta Sándor „A kisbojtár” című re-
génye 1932-ben jelent meg New York-
ban. A kötet hatalmas népszerűségre 
tett szert az Egyesült Államokban. A 
szerző gyermekkori élményeit mutatja 
be, írói fantáziával kiszínezett regényes 
formában. A történet szerint a pusztán 
töltött idő alatt a fiatal Sándor számos 
kalandba keveredik. Itt ismerkedik 
meg Herman Ottóval, akivel közös él-
ményeit a regény részletei segítségével 
idézzük fel:

„Herman úr könyveiből és jegyze-
teiből tudományos módon tanított a 
madártanra. Én meg cserébe felfedtem 
előtte a rét minden titkát. Valahány fü-
ves zsombék csak volt, ahol madarak 
fészkeltek, azt mind meg akarta nézni. 
De mivel ez azzal járt, hogy száz meg 
száz sziget lévén, egyikről a másikra 
kellett ugrani, mégpedig jó nagyokat, 
ő hatvan éves lévén, egy szuszra nem 
bírta sokáig. Ahány kirándulás, mind-
ről hozott vissza példányokat, de nem-
csak olyanokat, amik tárgyköréhez 
tartoztak, hanem olyanokat is, amik 
a halak, rovarok és pillangók körüli 
ismeretkörre vonatkoztak. Az utóbbi-
akat hálóval gyűjtötte, és néha mért-
földnyit is futott, hogy egy-egy külön-
leges példányt elfogjon.

Ilyen különös figurát még nem lát-
tak a pusztán! Skatulyáival, füzeteivel, 
felszereléseivel és lepkefogó hálójával, 
magas alakjával, bozontos hajával, 
kalap nélkül olyan jelenség volt, akin 
a pásztorok egymás között nagyokat 
nevettek. Réti kirándulásain, amikor 
egyik zsombékról a másikra ugrott, 
a mindenféle cókmókjával olyan zajt 
csapott, hogy azzal felriasztott minden 
madarat, amiket pedig fészkükön re-
mélt találni. Ezen felül, még ha sikerült 

is csendben megkö-
zelítenie valamelyik 
madármenedéket, 
mindent tönkre tett, 
mert olyan hangosan 
kérdezősködött, hogy 
azzal elriasztott minden repülni tudó 
szárnyas teremtést. Nem volt értelme, 
hogy bosszankodjon, mert annyira sü-
ket volt, hogy egyszerűen nem hallotta 
azt a szörnyű lármát, amit csinált. Vé-
gül is megmondtam neki, miért nem 
járunk több sikerrel, és ezután kis ir-
ka-firka jegyzetekkel érintkeztünk.

A híres, nagy tudós meg én igen jó 
barátok lettünk. Madártani ösmerete-
inket kicseréltük. Volt azonban egy tit-
kom, amit nem árulhattam el. Egyszer 
nyíltan megkérdezett, de kitérő választ 
adtam: „Sándor! – mondotta, – tegnap 
éjjel ébren voltam, mint sokszor máskor 
is, és hallottam, hogy pontosan éjfél előtt 
kimentél a kunyhóból. Órákkal később 
hallottam, hogy visszajöttél. Arra a kö-
vetkeztetésre jutottam, hogy ez hetenként 
többször is megtörténik. Mit csinálsz te 
ezeken az éjszakai kirándulásokon?”

Mit csinálok? Hát természetesen 
felülök kedves Mocskosomra, és kilova-
golok gyenge herét keresni, mert csak 
azzal tudom jó karban tartani. Most 
egy olyan legelőre jártunk, ami öt mért-
földnyire volt a pusztától, és egy báróé 
volt. Eddig senki sem fedezte fel a hálás 
öreg kancám által letarolt nagy kör ala-
kú foltokat, de mint azelőtt, úgy most is 
mindig idegessé tett az a félelem, hogy 
belebotlok valami csőszbe, aki aztán 
fellármázza az egész környéket. Tel-
jes képtelenség lett volna megvallani 
Herman úrnak, hogy tudatosan szegem 
meg a puszta szigorú törvényeit. Így hát 
valami tréfás kifogással állottam elő, és 

bár úgy ingatta a fejét, mint akit nem 
sikerült meggyőznöm, tovább nem fag-
gatott.

Szomorú nap volt számomra, ami-
kor a hosszú, szép nyár végén Herman 
úrnak el kellett mennie a pusztáról. 
Neki adtam a teljes gyűjteményemet: a 
tojáshéjakat, a tollakat, a fészkeket, és 
ráadásul egy csomó kalitkás madarat 
is. Ő meg cserébe megígérte, hogy egy 
csomag tudományos könyvet, és meg-
figyeléseim följegyzésére néhány füze-
tet fog küldeni: „Aztán csak tanulgass 
erősen azokból a könyvekből, amiket 
küldök, te fiú – mondotta Herman úr, 
amikor utoljára állottunk meg a kis 
kunyhó előtt. – Érdekelni fognak, és 
javítják tudományos ösmereteidet is. 
Vezesd gondosan a jegyzeteidet! Mi-
kor a jövő nyáron visszajövök, megek-
zaminállak. Máris sokat tudsz, és sok 
új dologra tanítottál engem is.

Kezet fogott velem, és jól megszorí-
totta. Mivel könnybe lábadt a szemem, 
nem láthattam a távolodó furcsa ala-
kot. De bizony még hosszú ideig könny 
szökött a szemembe, valahányszor csak 
az én öreg barátomra gondoltam. An-
nál jobban földerültem, amikor megér-
kezett a nagy csomag, és vele együtt a 
hosszú kísérő levél. Este vacsoránál fel-
olvastam a pásztoroknak, akiknek igen 
tetszett. Bár nagy részök írástudatlan 
volt, mégis nagy respektussal forgatták 
a könyvek lapjait. Emellett később, tél-
nek idején, előadást tartottam nékik 
azokról, amiket tanultam, és feszült ér-
deklődéssel figyeltek.”

KAPÁS JÁNOS ZSOLT – MÚZEUMIGAZGATÓ

140 éve született Finta Sándor
– A Kisbojtár –

2021-ben 140 éve annak, hogy Finta Sándor 
Túrkeve egyik legjelentősebb művészegyéni-
sége meglátta a napvilágot. Ennek alkalmából 
cikksorozatban elevenítjük fel életpályájának 
történetét.
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A Túrkevei Kulturális Egyesület 2020-ban nyújtott be 
egy pályázatot a Csoóri Sándor Alaphoz, amellyel támo-
gatást nyertünk. Miután megkaptuk Túrkevén a Széche-
nyi utca 3. sz. épületet, hozzákezdtünk a Nagykunság és 
környéke népművészetének népszerűsítéséhez. Felkeres-
tünk 30 műhelyt, illetve alkotót, fényképeket készítettünk 
a munkáikról, majd később képeslapokat és munka köz-
ben is megörökítettük őket. 25 alkotó (népművészet mes-
tere, népművészet ifjú mestere, népi iparművész, alkotó) 
kiállításra is adott kölcsön tárgyakat. A kiállítást 2020. 
június 30-án megnyitottuk. Azóta is népszerű a látogatók 
körében. A nyitvatartást szezonban közmunkás alkal-
mazásával (Mezőtúri Járási Hivatal Közfoglalkoztatási 
Osztály), egyébkor önkéntes tagjaink közreműködésével 
biztosítottuk. 

Mind az alkotók, mind egyéb kézügyességi foglalko-
zást vezetők közreműködésével általános iskolások ré-
szére foglalkozásokat hirdettünk meg. 2020-ban NEA 
pályázatból, 2021-ben Csoóri Sándor Alap támogatásá-
ból finanszíroztuk az anyagköltséget és némi munkadíjat.

A csoportos foglalkozás-sorozatunk megtartását a jár-
ványügyi helyzet befolyásolta. Így ez évben a tanév be-
fejezési után 2021. június-július hónapokban tartottuk 
meg. A foglalkozásokon 205 általános iskolás vett részt 
két túrkevei iskolából (állami és egyházi intézmények). 
A felkért előadókon túl önkéntesek is közreműködtek 

(Horváth Alma, Czihat Kálmánné, Finta Lászlóné, Már-
ki Ágnes, Márki Gábor, Nagy Istvánné, Tyukodi László, 
Tyukodi Lászlóné, Vígh Mihályné). A foglalkozásokat 
meglátogatták tanítók is, így az ő ismeretük is bővült. 
Elsősorban a kunhímzést, a kunkaput és a fazekasságot 
népszerűsítettük. A felhasznált technika   sokféle volt: 
motívumrajzolás, színezés, festés, üvegfestés, dekupázs, 
kollázs, térdísz, papírhajtogatás, gyöngyfűzés, faragás. 
A szoborfaragásban a fiúk jeleskedtek. A népművészeti 
motívumok innovatív felhasználása a gyerekek fantázi-
áját nagyon megmozgatta.  A kiállításon és a bemutatón 
helyet kaptak gasztro-értékek képviselői is. A csigacsiná-
lás és a kevi lakodalmas perec, mézes készítés ugyancsak 
népszerű volt a lányok körében. A szakmák mesterei nagy 
hozzáértésről tettek tanúbizonyságot. A néprajzkutatók a 
korosztályoknak megfelelő előadásokat tartottak, ame-
lyeket tárgyakkal, makettekkel és power pointos bemu-
tatókkal színesítettek (dr. habil. Örsi Julianna, dr. S. Ko-
vács Ilona). A programban két technikai segítségünk is 
volt (Nagy Sándorné, Simon József). A programban részt 
vevő gyerekeknek a nyári szünet egy hónapját tartalmas-
sá tette. A foglalkozásokról fotók is készültek, amelyből 
ízelítőt itt láthatnak. A következő tanévben kiállításon 
mutatjuk be a gyerekek munkáit.

A 2021. évi programunkat a Csoóri Sándor Alap, Beth-
len Gábor Alap támogatásával valósítottuk meg. 

DR. HABIL. ÖRSI JULIANNA - NÉPRAJZKUTATÓ, PROJEKTVEZETŐ

KREATIVITÁS ÉS NÉPMŰVÉSZET
— kézügyességi foglalkozások Túrkevén —
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A Túrkevei Kulturális Egyesület 
Civil napot rendezett a helyi önkor-
mányzattal karöltve 2021. augusztus 
11-én.

Középpontban a pályázatok, pro-
jektek szerepeltek. Országos, tér-
ségi és helyi kutatási programok, 
módszerek és eredmények bemu-
tatására került sor. A rendezvényen 
jelen voltak az életsorsokat megíró 
jászkunsági pályázók, valamint a 
rendszerváltásra visszaemlékezők, 

akik korreferátumokkal, hozzászó-
lásokkal gazdagították a programot. 
A szervezők meghívták a helyi és a 
térségi civil szervezeteket is, így öt-
letekkel, módszerekkel segítették a 
leendő pályázókat. Tűhegyi Julianna 
a Széchenyi Programiroda vezető 
tanácsadója adott részletes informá-
ciót az európai finanszírozású pályá-
zatokról.

A vidékről érkezők a helyi értéke-
ket bemutató kiállításokkal és épített 

örökségünkkel is megismerkedhet-
tek egy városi séta keretében (Finta 
Múzeum, Kunikum, Madarász Ká-
roly Művelődési Intézmény), ame-
lyet Győri József vezetett.

A rendezvény támogatói: 
Széchenyi 2020 – EFOP -1.5.3-

16-2017-00048 - Komplexhumán 
szolgáltatás fejlesztés Mezőtúr tér-
ségében Nagykun Hagyományőrző 
Társulás
Túrkeve Város Önkormányzata

Civil nap Túrkevén

ELÉRHETŐSÉGEINK

ujsagturkeve@gmail.com             turkevetelevizio@gmail.com

Túrkeve Újság                                 Túrkeve Televízió

LAPZÁRTA
2021. augusztus 23.
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Előző lapszámunk oldalain az egyik 
leggyakoribb baleseti okról, a vezetés 
közbeni mobilhasználatról olvashat-
tak, kedves Olvasóink. Egy korábbi 
szomorú statisztika adatai alapján  
egy másik gyakori problémát aján-
lok szíves figyelmükbe, nevezetesen a 
megfelelő gyerekszállítás szabályait. 
Mindannyiunkat megrendít, amikor 
egy ártatlan gyermek a baleset szen-
vedő alanya – tegyük hozzá, hogy igen 
gyakran a felnőtt felelőtlensége nyo-
mán.

A közlekedés biztonságáért dolgo-
zók célkitűzése, hogy növeljék a gyer-
mekbiztonsági eszközök használati 
arányát. A legkisebb gyermekek biz-
tonsága a közlekedésben a felnőtteken 
múlik! A kicsiket gépjárműben szállít-
ják leggyakrabban, s biztonságukat a 
gyermekszállításhoz kialakított eszkö-
zök növelik, ha azokat helyesen hasz-
nálják. Ezért fontos, hogy a kisgyer-
mekes szülők elegendő tájékoztatást 
kapjanak, s az eszközök használatára 
ösztönözzék.

A baleseti adatok azt mutatják, hogy 
az alacsony biztonságtudatosság, a hi-
ányos ismeretek köszönnek vissza ké-
sőbb a személysérüléses balesetek hát-
terében, illetve vezetnek tragédiákhoz. 
A gyermekek biztonságának fokozása, 
képzésük, szemléletformálásuk tehát 
nem csak közvetlenül az ő életüket 
mentheti meg, de a jövőben másokét, 
az ő gyermekeik életét is megóvhatja.

A hatályos KRESZ alapján a gép-
kocsiban (vagy mopedautóban) utazó 
150 cm-nél alacsonyabb gyermek a 
testsúlyához igazodó kialakítású gyer-
mekbiztonsági rendszerben rögzítve 
szállítható. A gyermekbiztonsági rend-
szert – kialakításától függően – a jár-
műnek erre a célra gyárilag kialakított 
rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez 
tartozó biztonsági övhöz, illetve ennek 
bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni.

A gépjárművek, s ezen belül a sze-
mélygépkocsik első sorban a felnőtt 

közlekedők részére készülnek. Ezt 
mutatja az is, hogy a gépkocsik első 
és hátsó ülései alapvetően a felnőttek 
kényelmét és biztonságát szolgálják. 
Amennyiben a gépkocsiban gyermek 
is utazik, az ő testi épségének védelme 
és biztonsága érdekében gyermek-
biztonsági rendszert kell alkalmazni, 
mely leggyakoribb megjelenési for-
mája a testmagassághoz és testsúly-
hoz igazodó gyermekülés. Az Európai 
Unió területén a közúti balesetben 
meghalt gyermekek átlagosan 48%-
a jármű utasa volt, amikor a baleset 
bekövetkezett. Tény, hogy a gyermek 
számára utazás közben a legmagasabb 
fokú védettséget a gyermekbiztonsági 
rendszerben való elhelyezés jelenti. A 
WHO 2017 évi kiadványában közzé-
tett információk szerint a megfelelően 
rögzített és szabályosan használt gyer-
mekbiztonsági rendszer a csecsemők 
esetében 70%-kal, a kisgyermekek vo-
natkozásában pedig 54-80%-kal csök-
kenti a halálozás valószínűségét közúti 
baleset bekövetkezése esetén.

A gyermekek részvételével bekövet-
kezett balesetek kimenetelét az utasvé-
dő berendezések, például a biztonsági 
öv, illetve gyermekülés jelentősen eny-
híthetik. Míg a 90-es évek közepén a 
személygépkocsiban utazó gyermekek 
közel 90%-a védtelenül (azaz minden 
rögzítés nélkül) vett részt a közleke-
désben, addig 2013-ra jelentősen meg-
változott a helyzet, méghozzá kedvező 
irányban.

2013-ban a biztonsági gyermekü-
lésben rögzített gyermekek részaránya 
meghaladta a 83%-ot, a felnőtt bizton-
sági övvel rögzítetteké pedig a 6%-ot. 
Ez azt jelenti, hogy a személygépkocsi-
ban utazó gyermekek közel 90%-a már 
védve (rögzítve) utazott, a védtelenül 
(rögzítés nélkül) utazó gyermekek 
részaránya pedig alig volt nagyobb, 
mint 10%. A területen tehát nagy-
mértékű fejlődés zajlott le. A 2015. évi 
felmérés eredményei azonban azt mu-
tatták, hogy – hasonlóan a biztonsági 
övviselés esetéhez – visszaesés tapasz-
talható. A személygépkocsiban védte-
lenül utazó gyermekek részaránya 20 
%-ra nőtt, vagyis a biztonsági gyerme-
küléssel, vagy felnőtt biztonsági övvel 
védett gyermekek aránya csökkent. 
Különösen a biztonsági gyermekülés-
ben utazó gyermekek részaránya esett 
vissza jelentősen.

Kijelenthető, hogy a közúti közle-

kedésbiztonság általános helyzete és 
a gyermekek védettsége összefüggést 
mutat. Azokban az országokban, ahol 
a közúti közlekedésbiztonság helyzete 
közismerten jó, ott a gyermekek biz-
tonságára, utazás közbeni védettségé-
re is jobban odafigyelnek, továbbá a 
közlekedésre felkészítés hatékonysága 
is általában magasabb fokú. Mindezek 
következtében a gyermekek sérülési, 
illetve halálozási mutatói ezekben az 
országokban alacsonyabbak.

Magyarországon a biztonsági gyer-
mekülések használatát a KRESZ 2002. 
január 01-én hatályba lépett módosí-
tása tette kötelezővé. A szabály meg-
szegése szankciót von maga után, a 
közigazgatási bírság – érthető módon 
– a gépjárművezetőt terheli.

Sokáig a vitatott kérdések közé 
tartozott, hogy a csecsemőket és a 
kisgyermekeket (azaz a 0-4 év kö-
zötti gyermekeket) a gépjárműben 
menetiránnyal szemben, vagy azzal 
ellentétesen biztonságosabb elhelyez-
ni. Svédországban jogszabály írja elő, 
hogy négy éves kor alatt a gyermeke-
ket menetiránynak háttal kell a gyer-
mekbiztonsági rendszerben elhelyezni 
(ha a gyermek szállítása jobb oldalon 
elöl, akkor a légzsák kikapcsolása mel-
lett). A svédek által képviselt, szakértői 
vizsgálatokkal alátámasztott álláspont 
szerint közúti baleset esetén a kisgyer-
mekek menetiránynak háttal ülve van-
nak a legnagyobb biztonságban, mert 
az esetleges ütközéskor fellépő, az em-
beri testet érő energiát a gyermekek 
gerince képes a legkisebb károsodással 
elvezetni.

A gyermekbiztonsági rendszer 
megválasztásakor és használatakor az 
alábbiakra kell figyelemmel lenni.

Fő szabály, hogy a gyermeket 150 
cm testmagasságig gyermekbizton-
sági rendszerben szabad szállítani, a 
KRESZ 48. § (8) bekezdésében foglalt 
kivételektől eltekintve. A 3. életév be-
töltéséig azonban ezek a kivételek nem 
vehetők figyelembe, hiszen a legkisebb 
gyermekek szállítása kizárólagosan 
gyermekbiztonsági rendszerhez kö-
tött. Amennyiben a gyermek testma-
gassága meghaladta a 135 cm-t, elmúlt 
3 éves, és a hátsó ülésen utazik, akkor 
a felnőtt biztonsági öv megfelelő hasz-
nálatával a gyermekbiztonsági rend-
szer immár mellőzhető.

Kedves Szülők! Fontolják meg a 
fent leírtakat, legyen első a biztonság!

Gyerekszállítás biztonságosan
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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KULTÚRA



22

ZÖLD ROVAT

Arról már sokszor esett szó a Zöld 
rovat hasábjain, hogy kerti vendé-
geinknek – madaraknak, sünök-
nek, beporzó rovaroknak – hogyan 
tehetjük kellemesebbé kertünket. 
Most a kiskedvencek, kutyák, cicák 
igényeit vesszük sorra, illetve hogy 
milyen növényeket ültessünk és me-
lyeket kerüljük inkább, 
ha azt szeretnénk, 
hogy négylábú bará-
taink is élvezhessék a 
kertünket. 

„Vagy kutya, vagy 
szép kert!” – tartja a 
mondás és valóban, 
van ebben valami 
igazság. Főleg na-
gyobb testű, nagyobb 
mozgásigényű ebek 
esetében tesznek le a 
gazdik egy-egy szé-
pen megkomponált 
virágágyásról, hiszen szinte biztosan 
a legszebb hortenzia alatt lesz az elá-
sandó csont tökéletes helye. Ha elég 
nagy a kert, és egyik örömforrásról 
sem szeretnénk lemondani, készít-
sünk a kutyus méretének megfelelő 
kennelt a kert egyik végében. De ek-
kor se feledkezzünk meg arról, hogy 
háziállatunk mozgásigénye nem vál-
tozott meg, így vigyük rendszeresen 
sétálni, játszani.

„Vagy cica, vagy madár!” – tart-
hatná egy másik mondás, amely bár 
nem létezik, attól még igaz. Az áhí-
tott madárbarát kert egyik legfőbb 
ellensége a csúcsragadozó macska, 
aki sokszor csak kedvtelésből va-
dássza le csivitelő vendégeinket. A 
macska nagyon jól tartható a ház-
ban is: talán ez a legbiztosabb ma-
dárvédelmi intézkedés, ha minden-
képpen cicások vagyunk. Kevésbé 
elterjedt, de ugyanolyan jó megol-
dás a cicakennel építése, amelyet 
játékokkal, mászási lehetőséggel 

érdemes felszerelni. Egy kényelmes 
fotellel ellátva a gazdik is kellemes – 
cicás – olvasósarkot alakíthatnak ki 
a kertben. További ötletekért érde-
mes az interneten a „catio” címszóra 
keresve böngészni.

Ha mégis megbirkózunk a gon-
dolattal, hogy pár énekesmadár és 

néhány dísznövény esetleg áldozatul 
esik, és szabadon szeretnénk tartani 
kedvenceinket, akkor pár növényre 
érdemes figyelmet fordítani.

Amiket szeretnek:
Díszfüvek. A kutyák és a macskák 

is szeretik rágcsálni a hosszú fűszá-
lakat. A macskáknak a szőrcsomók 
eltávolítását, a kutyáknak az ürítést 
segítik elő ezek a növények.

Illatos macskamenta. Tomboló 
cicáink megnyugszanak, ellazulnak 
a benne rejlő illóolajoktól.

Díszsások. A kutyák nagyon sze-
retik a puha leveleken való üldögé-
lést.

Veszélyt jelentő növények:
Azáleák és rododendronok. Min-

den részük mérgező az állatok szá-
mára!

Hagymások. Bár imádjuk őket, ne 
hagyjuk, hogy kedvenceink megkós-
tolják a tulipánt, nárciszt. Mérgező.

Ricinus. Magja rendkívül mér-

gező. Végzetes is lehet, ha véletlenül 
megeszi a kiskedvencünk.

Szarkalábak. Minden részük mér-
gező.

Gyűszűvirág. Nemcsak a kutyák, 
macskák, de a nyulak, hörcsögök 
számára is veszélyt jelentő növény.

Borostyán. Amennyire elterjedt és 
kedvelt takarónövény, 

annyira veszélyes is 
kertben bóklászó kis- 
állataink számára.

Liliomok. Talán 
ez köztudott, az em-
berre is ártalmas tud 
lenni, nem különben 
kedvenceinkre.

Gyöngyvirág. Ki 
gondolta volna? Min-
den részében mérge-
ző ez a kedves, illatos 
növény.

Lilaakác. A lilaa-
kácot sokan imádják 

annak ellenére, hogy egyik legag-
resszívebb és legnehezebben kiirt-
ható dísznövényünk. Kedvenceinkre 
főleg a termések és a magok jelente-
nek veszélyt.

Tiszafa. Nemcsak a kisállatokra, 
az emberre nézve is halálosan mér-
gező lehet a növény!

Szerencsére az állatok ösztönö-
sen viselkednek, és jó megérzésekkel 
kerülik ezeket a veszélyes növénye-
ket, így hát egyáltalán nem kell ásó-
val nekiesnünk a kertünknek, hogy 
eltávolítsuk ezeket a növényeket. 
Ugyanakkor a fiatal, tapasztalatlan 
pajtások esetében érdemes figyelni, 
amikor még tanulják a világ rendjét, 
nehogy a kíváncsiság rávegye őket 
egy-egy levél megkóstolására. 

Szerencsére ösztönösen felisme-
rik azokat a növényeket is, amelyek 
jótékony hatással vannak rájuk, eze-
ket bátran és örömmel ültessük ker-
tünk gazdagítására.

Kedvencek a kertben
TÖRÖK MÁRTON
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GASZTRONÓMIA

Szilva krémleves

ELKÉSZÍTÉS: 
A szilvát kimagozzuk. A cukrot karamellizáljuk, ráöntünk egy kis vizet, s addig főzzük, míg elolvad. (Természetesen, ha 

édesítővel készítjük, ez a művelet kimarad.) Beletesszük a szilvát, a fűszereket és puhára főzzük. Összeturmixszoljuk, majd 
hozzáadjuk a tejszínt. Tálalásnál tehetünk bele felszeletelt szilvát. 

Hozzávalók:
1-1,5 kg szilva
cukor vagy édesí-
tő ízlés szerint
fahéj, őrölt szegfű-
szeg
1 csomag vaníliás 
cukor
csipet só
3 dl tejszín (nem 
növényi)

FINOMSÁGOK AZ ASZTALRA

Zöldséges, tarjás lepényZöldséges, tarjás lepény

ELKÉSZÍTÉS: 
Elkészítjük a tölteléket. A tarját kis kockára vágjuk, a gombának lehúzzuk a külső részét, 

ezt is felszeleteljük. Egy serpenyőben megmelegítjük a zsiradékot, beletesszük a tarját és a 
gombát, megdinszteljük, sózzuk, borsozzuk. Kiszedjük egy edénybe úgy, hogy a zsiradéktól 
kinyomkodjuk. Ugyanabban a serpenyőben megpároljuk a zöldségeket. Delikáttal ízesítjük. 
Kiszedéskor ezt is nyomkodjuk ki a zsírtól. A kettőt összekeverjük. Sütőpapíron kinyújtjuk a 
tésztát, megszurkáljuk. Kb. háromnegyedik elősütjük.

Addig a tejfölt kikeverjük az összetört fokhagymával, sóval, borssal. A tésztát kivesszük a 
sütőből, rákenjük a tejfölt. A lila hagymát karikára vágjuk és rászórjuk a tejfölre. Erre tesszük 
a zöldségeket, a sajtot ráreszeljük. 200 fokra előmelegített sütőben készre sütjük.

Hozzávalók: kb. 12 db
0,5 kg leveles tészta 
vagy hájas tészta
30 dkg gomba
15 dkg főtt, füstölt tar-
ja
450 g brokkolis zöld-
ségkeverék
250 g zöldségkeverék 
(amiben  van répa, 
karfiol, póréhagyma, 
bab, kukorica, brokko-
li, paprika csíkok)
250 g 20 % tejföl
3 gerezd fokhagyma
só, bors, delikát
zsír vagy olaj
15 dkg trappista sajt

   KISS IMRÉNÉ MAGDI
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SPORT

2021. július 24-én, szombaton megrendezésre került Túr-
keve városának első kerékpáros tematikájú sportrendezvé-
nye, az I. Tour de Keve - kerékpártúra és időfutam verseny.

A rendezvényre a kiírás szerint 8:30-tól lehetett érkezni, 
s a túrázók 9:40-ig tudták átvenni a rajtszámaikat. 9:45-kor 
Túrkeve polgármestere, Sallai R. Benedek egy rövid köszön-
tővel megnyitotta az eseményt, így a 80 főnél is több túrázó 
10 órakor meg is kezdhette kalandját a 20 és 40km-es távon, 
Túrkeve városának határában. 

Ahogyan azt a hivatalos elnevezésben is olvashatjuk, 
nem csak túrázók, hanem versenyezni vágyó kerékpárosok 
is találhattak maguknak elfoglaltságot a szombati napon. 
12:30-tól ugyanis kezdetét vették az időfutam versenyek a 
városon belül, több korosztályban is. 10 év alattiaktól egé-
szen a 40 év fölötti korosztályig neveztek versenyzők, akik 
a saját korosztályaikban mérhették össze tudásukat ellen-
feleikkel.

Időfutam abszolút eredmények:
Női: I. Pomucz Edina, II. Botka Barbara, III. Németh Bet-

tina   
Férfi: I. Gáspár Levente, II. Benedek András, III. Molnár 

Balázs
Időfutam, abszolút első helyezett: Gáspár Levente
Az I. Tour de Keve – kerékpártúra és időfutam verse-

nyen összességében több mint 130 fő nevezett a túrákra és 
az időfutamra. A túrák hatalmas sikert arattak az indulók 
körében, időfutam tekintetében pedig még van hová fejlőd-
nünk a visszajelzések alapján. Hibáiból tanul az ember. 

Szeretném megköszönni a TAC, Bíró László, Mihály Ist-
ván és az összes segítő önkéntes fáradhatatlan munkáját! 
Remélem, hogy jövőre is találkozunk!

BODÓ PÉTER - SPORTREFERENS
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SPORT

Július 10-én került megrendezésre városunkban 
az első Kevi Cross Running Terepfutó verseny. A 
szervezők és résztvevők összegzése a különös meg-
mérettetésről a következő szavakkal jellemezhető: 
csúcs szuper, brutális, kemény, nehéz, őrült, felsza-
badító…

A szervezők közül egy megálmodta, s jónéhá-
nyan csatlakozva az őrült ötlethez, sok-sok mun-
kaóra árán előkészítettek, összeállítottak és felépí-
tettek egy 17 akadályból álló pályát, amelyen végig 
haladva senki sem maradt szárazon (a szó legszoro-
sabb értemében).

A versenyen 22 városból 110 elszánt ember vett 
részt. Garantáltan emlékezetes volt a kevi terepfutás 
mindenki számára!

A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az 
önkéntes segítők számára, akik hozzájárultak a te-
repfutás színvonalának emeléséhez. Bízunk benne, 
hogy ezzel a programmal is sikerül hagyományt 
teremteni, s jövőre ismét megrendezésre kerül a 
verseny.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 2021. 
szeptember 25-én a II. Túrkevei Bagolyfutamra ke-
rül sor, melynek nevezési felülete lapunk megjele-
nésekor már aktív, s várja a jelentkezőket, sportba-
rátokat. A szervezők ismét nagyszerű futamokkal, 
programokkal és meglepetésekkel várja az érdeklő-
dőket!

 I. KEVI CROSS RUNNING 
TEREPFUTÓ VERSENY

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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A budapesti Tüskecsarnokban le-
zajlott kadet birkózó-világbajnokság 
ünnepélyes megnyitóján a Magyar 
Birkózószövetség (MBSZ) sikeres 
és példamutató edzői pályafutásáért 
Életmű-díjban részesítette Kiss Kál-

mánt.
Kiss Kálmán ifjúsági sportoló-

ként került a Ferencvároshoz, a ne-
velőedzője Papp László és Gáspár 
Ferenc volt. 1969-ben utazott vissza 
szülővárosába, és a Túrkevei VSE 

birkózószakosztályában több mint 
ötven évig, 2021-ig dolgozott mes-
terként. 

Kiss Kálmán a hazautazása után 
hamarosan a megye, az ország egyik 
legerősebb birkózó-szakosztályát 
hozta létre, neves és eredményes 
birkózókat nevelt, sokan kerültek 
fővárosi szakosztályokba, főleg a 
Ferencvárosba, s nemzetközi szin-
ten is eredményes sportolók lettek. 
Eredményes edzői tevékenységéért 
1995-ben Mesteredzői címet kapott, 
és az ő nevét viseli a felújított túrke-
vei Városi Sportcsarnok. 

Kiss Kálmán tanítványai – a tel-
jesség igénye nélkül: Bíró László 
(Európa-bajnok, vb- és Eb-ezüstér-
mes, olimpiai 6.), Fórizs János, Kiss 
Sándor, Kiss Károly, Rácz Károly, 
Szarka Imre, Lakatos Győző, Kiss 
Ferenc.

Kitüntetéséhez szívből gratulá-
lunk!

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

KISS KÁLMÁN 
ÉLETMŰ-DÍJAT KAPOT

SPORT

Szeptember 18-án, szombaton 9, 
30 órai kezdéssel immár második al-
kalommal rendezik meg az ulti-ked-
velőknek (s tudóknak) a Keve kupát.

Hét fordulós svájci rendszerben, 
15 leosztásos MAUSZ számítógépes 
párosító program segítségével kerül 
megrendezésre a Caffé Family-ben 

(Túrkeve, Sáros u. 3.) a verseny, me-
lyen bárki részt vehet, aki ismeri a 
MAUSZ versenyszabályzatát. A ver-
seny regisztrációs költsége 4000 Ft, 
mely magában foglalja az ebédet is. 
(Birkapörkölt sós burgonyával vagy 
frissensült vegyes körettel és sava-
nyúsággal).

A versenyre történő regisztráció 
aznap 8,45-9,15-ig tart, maga a ver-
seny 9,30-16,30-ig fogy zajlani.

A szervezők nagy szeretettel vár-
ják az elmesport lelkes rajongóit!

II. KEVE KUPA
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TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

Az utóbbi hónapban az alábbi 
eseményekről, feladatainkról kell, 
beszámoljunk. Július 8-án Rákó-
czifalvára kaptunk meghívást, a II. 
Gyermek Tűzoltó Tábor szakmai 
napján vettünk részt, az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság munka-
társainak nyújtottunk segítséget, 
valamint magunkkal vittük qua-
dunkat és motoroztattuk azzal a 
táborozókat.   Július 9-én a viharos 
időjárásnak köszönhetően több jel-
zést is kaptunk. A Pásztói 
újtelepen egy nagymére-
tű fa ága a lakóingatlan 
csatlakozó vezetékére 
hasadt, azt veszélyeztette. 
Az egység motoros fű-
rész segítségével beavat-
kozott, a veszélyhelyzetet 
megszüntette. Ezt köve-
tően a Túrkeddi utcába 
vonultunk, ahol a lakóin-
gatlan előtti gyalogjárda 
mentén lévő nagyméretű 
fa kidőlt, leszakítva az 
ingatlan villamos és táv-
közlési kábeleit, valamint 
kismértékben megron-
gálta a kerítést, a gázórát 
burkoló szekrényt, de a gázóra sze-
relvényei nem sérültek. A fát a gya-
logjárdáról eltávolítottuk. Az anyagi 
kár megközelítően 50.000 forint, 
személyi sérülés nem történt. Kö-
vetkező káresetünk az Ecsegi utca 
és a Laczka János utca keresztező-
désében volt, ahol egy nagyméretű 
fa ága lehasadt és az úttestre esett, 
ahol teljes útzárat képzett. Az egység 
motoros fűrész és kéziszerszámok 

segítségével a forgalmi akadályt 
megszüntette, anyagi kár nem ke-
letkezett. A Liget utcában egy nagy-
méretű fa ága lehasadt, s az úttestre 
esett, ahol forgalmi akadályt képzett. 
Egységünk kiérkezéséig vélhetően 
az arra járó személyek a faágat az út-
testről eltávolították, így az eset kiér-
kezésünk előtt felszámolt. A 4203-as 
országúton egy nagyméretű fa az út-
testre dőlt, félpályás útzárat képzett. 
Az egység motorfűrész és kéziszer-

számok segítségével a forgalmi aka-
dályt megszüntette, a veszélyhelyze-
tet elhárította. Még ezen az estén, a 
buszpályaudvar területén egy faág 
lehasadt és az ott parkoló buszok 
mellé esett, szerencsére azokban kárt 
nem okozott. A faágat feldaraboltuk, 
a forgalmi akadályt megszüntettük. 
Július 10-én került megrendezésre 
az első Kevi Cross Running terepfu-
tó verseny, ennek előkészületeiben, 
a pálya kialakításában és a helyszín 
biztosításában nyújtottunk segítsé-
get. Július 11-én az akasztógáton egy 
nagyméretű nyárfa az útra borult, 
teljes útzárat képzett, Egységünk 
motorfűrészek segítségével a fát el-
távolította, a forgalmi akadályt meg-
szüntette. Ezután a Kelemen utcába 
vonultak tűzoltóink, ahol egy köze-

pes méretű díszszilvafa az úttestre 
dőlt, és félpályás útzárat képzett. A 
fát eltávolítottuk, a forgalmi aka-
dályt megszüntettük.

A Városszépítő Egyesülettel fo-
lyamatosan végezzük a fák és virá-
gok locsolását. Július 16-án a BKTT 
Idősek Otthonából kérték segítsé-
günket beteg mozgatásban, mozgá-
sában korlátozott, túlsúlyos beteget 
kellett másik szobába költöztetnünk, 
melyet Board hordágyunk segítsé-

gével elvégeztünk. Július 
24-én a Túri utca egyik 
lakóingatlanának udva-
rán lévő melléképület 
égett. A jelzett helyen 
egy kb. 4x3 méteres 
melléképület tetőszer-
kezete égett, amely hul-
lámpala fedésű volt, és 
az alatta lévő nád égett. 
Az egység egy „D” su-
gárral és kéziszerszá-
mok segítségével a tüzet 
eloltotta. Személyi sérü-
lés nem történt, a kelet-
kezési ok ismeretlen.

Kocsi fecskendőnk 
elkészült, a cikk írásá-

nak idején már a megszokott helyén 
megtekinthető, a tető elkészítése fo-
lyamatban van, az eddigi támogatá-
sokat, adományokat köszönjük!

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

A tűzoltóság háza tájáról

   SÖRÖS TIBOR - TŰZOLTÓ PARANCSNOK
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