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NÉPI KALENDÁRIUM

Július 2. Sarlós Boldogasz-
szony napja

A római katolikus egyház emlé-
kezik meg Szűz Máriának Keresz-
telő Szent János édesanyjánál tett 
látogatásáról. 

Viszonylag kései keletkezésű Má-
ria-ünnep, a 14. században vált álta-
lánossá. Boldogasszony a várandós 
anyák, a szegények, a szükségben 
szenvedők és a halottak oltalmazója.

Hazánkban az aratás kezdőnapja-
ként tartják számon. A nap elneve-
zése az aratás egykori módjára utal, 
amikor a nők még sarlóval arattak.

Július 5. Sarolta napja

A Muravidéken termésjóslónak 
tartják. Azt tapasztalták, hogy ha 
esik az eső Saroltán, nem lesz dió-
termés.

Július 13. Mérges Margit

Az általános népi megfigyelés azt 
mondja, hogy Mérges Margit több-
nyire esőt, zivatart hoz, ezért kapta 
jelzőit is. Negyvenes nap lévén az a 
hiedelem, ha esik, dörög, villámlik, 
vihar dühöng Margit napján, akkor 
40 napig ilyet várhatunk.

Július 15. Henrik napja

Kipróbálják az új lisztet. Szlavónia 
református községeiben új kenyeret 
sütnek az új lisztből, és úrvacsora-
osztáskor vesznek belőle magukhoz. 

Július 20. Illés napja

Évszázados megfigyelések szerint 
ezen a napon, illetve e nap táján gya-
koriak a viharok. 

E napon munkatilalom volt, mert 
úgy gondolták, hogy aki ilyenkor a 
mezőn dolgozik, abba belecsaphat a 
villám, a termést pedig elveri a jég.

Július 22. Mária Magdolna 
napja

 Mária Magdolnából, a bűnbánó 
szentből Jézus hét démont űzött ki 
az evangéliumok tanúsága szerint, 
ezután Mária Magdolna csatlako-
zott Jézushoz. 

Jelen volt a keresztre feszítésekor 
és halálakor, valamint a keresztről 
való levételekor és eltemetésénél. 
A bűnbánók, a megtért bűnösök, a 
foglyok, az eltévelyedettek, az asz-
szonyok, fodrászok, fésűkészítők, 
kertészek, kádárok, szőlészek, borke-
reskedők patrónája. Megvéd a szem-
betegségektől, a pestistől, a féregtől, 
és a szőlőt pusztító zivataroktól. Idő-
járásjósló hiedelem kapcsolódik eh-
hez a naphoz: úgy hitték esnie kell az 
esőnek, mert Mária Magdolna siratja 
bűneit. Termésjósló is. Azt mondják 
a Muravidéken: „Ha eső esik, bőven 
terem a vetemény, de rosszul terem 
majd a dió meg a mogyoró.” Szaján-
ban tiltó nap is. Sem sütni, sem mos-
ni nem ajánlatos ezen a napon.

Margitot legyes Margitnak is hív-
ják. Zentán úgy szokták meg, hogy 
Margit-napig nem szabad kinyitni 

az ablakot, mert abban az évben sok 
légy lesz. “Margit asszony a legyek 
királynéja és ezen a napon minden 
konyhába beereszt egy kötővel”.

Július 25. Jakab napja

Szent Jakab az apostolok közül el-
sőként szenvedett vértanúhalált. Ja-
kab az első apostolok egyike és Péter 
mellett Jézustól kiváltságos szerepet 
kapott. Eredetileg ő is halász volt a 
Genezáreti-tónál. Egyik legelső ta-
nítványnak szegődött, majd Jézus 
apostollá választotta maga mellé. Ő 
a búcsújárók, utasemberek, hajósok 
védőszentje. 

A néphagyomány szerint Jakab 
napra kellett learatni a zabot, mert 
ami kint marad, az elvész. A Jakab 
napi időből jósoltak a várható téli 
időjárásra. Tápén a Jakab-napi észa-
ki szélből hideg telet jósoltak. A tisz-
ta éjszaka bőség a kertben. 

A délelőtti időjárás a karácsonyi, 
a délutáni a karácsony utáni időjá-
rást mutatja meg. Ha sok gomolyfel-
hő gomolyog az égen, akkor sok és 
nagy hóra kell számítani a télen. Ha 
igen fényes a nap, nagy hideg lesz, ha 
esik az eső, hideg lesz, ha süt a nap és 
esik, jó idő lesz. A szőlőtermesztők 
szerint e napon abbahagyja a szőlő a 
növekedést, édesedni kezd. 

Július 26. Anna napja

Szűz Mária édesanyjának ünnepe. 
Szent Anna a gazdasszonyok, bányá-
szok, szabók valamint a járványos 
betegségben szenvedők, haldoklók 
egyik pártfogója. Különösen tisztelt 
védőszentje volt a katolikus asszo-
nyoknak, főként a meddő és terhes 
és szülő nők fohászkodtak hozzá 
pártfogásért. 

Kultusza a középkorban a keddi 
naphoz kötődött. Több vidéken a 
meddő asszonyok a keddet megböj-
tölték. 

A Szent Annának szentelt kedd 
sok helyen évszázadok óta asszonyi 
dologtiltó napnak számított.

JÚLIUS  • • • •  ÁLDÁS HAVA, SZENT JAKAB HAVA
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IN MEMORIAM

Május 29-én életének 89. évében elhunyt Hámori 
József Széchenyi-díjas biológus, egyetemi tanár, volt 
miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
rendes tagja, egykori alelnöke.

A tudós a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor 
meritusa, a nemzeti kulturális örökség volt minisztere, a 
Magyar UNESCO Bizottság korábbi elnöke és a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulat elnöke volt haláláig. Az 
idegrendszer és az idegelemek közötti kapcsolatok funk-
ciós szerkezetének neves kutatója volt és munkássága je-
lentős az agyi idegek kutatása területén.

Hámori József 1932. március 20-án született Fegy-
verneken. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter-
mészettudományi Karát 1955 tavaszán végezte el kuta-
tóbiológusként, majd 1958-ban doktori címet szerzett. 
Ugyancsak ebben az évben Szentágothai János pécsi Or-
vostudományi Egyetem Anatómia Intézetében kezdte el 
kutatómunkáját, majd 1963-tól a Semmelweis Egyetem 
Anatómiai Intézetének főmunkatársa lett.

Vendégkutatóként, vendégtanárként dolgozott a skó-
ciai St. Andrews Egyetemen, a Kaliforniai San Diego 
Egyetemen, a New York-i Mount Sinai Egyetemen, va-
lamint folyamatos tudományos együttműködésben volt 
nemzetközi neurobiológiai laboratóriumokkal és szemé-
lyes kapcsolatot tartott fenn azok vezetőivel is.

Tanított Bariban, Rómában és Párizsban is. 1966-ban 
lett a biológiai tudományok kandidátusa, 1972-ben pedig 
a biológiai tudományok doktora. 1990-ben az MTA leve-
lező tagjává választották. 1992-ben az Európai Akadémia 
tagja, 1998 májusában az MTA rendes tagja lett, majd két 

cikluson át, 2002 és 2008 között a Magyar Tudományos 
Akadémia élettudományi alelnökeként tevékenykedett.

Több tanulmányútján foglalkozott a magasabb rendű 
emlősök látórendszerének szerkezetével és fejlődésével. 
Ennek eredményeként Magyarországon - Roska Tamás 
akadémikussal együttműködve - új, a látást szimuláló, 
analóg elven működő modellt dolgozott ki. Kiemelke-
dően eredményes kutatói eredményeit 1994-ben Széche-
nyi-díjjal ismerték el.

Kétszázat meghaladó közleményt, számos könyvet és 
könyvfejezetet írt. Több mint ötven éven át vett részt a 
biológus és orvosi graduális, valamint posztgraduális 
oktatásban. Pécsett és Budapesten PhD hallgatók prog-
ram-vezetőjeként oktatott. 1990-től a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Állattani Tanszékének professzora 
volt 2002-ig. 1992 és 1994 között a Janus Pannonius Tu-
dományegyetem rektora, 1993-ban és 1994-ben pedig a 
Magyar Rektori Konferencia elnöke volt. 2001-től a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen neurobiológiát tanított 
és PhD hallgatókkal foglalkozott. 1998 és 2000 között az 
első Orbán-kormány nemzeti kulturális örökség minisz-
tere, 2000 és 2002 között a miniszterelnök tudománypo-

litikai tanácsadója, majd 
a Tudomány- és Techno-
lógiapolitikai Kollégium 
elnöke volt. 1999-ben az 
UNESCO által szervezett 
Tudomány Világkonfe-
renciája elnöke, 2000-től 
2012-ig a Magyar UNES-
CO Bizottság elnöke volt. 
2000 és 2017 között a Ma-
gyar Örökség Díj Bizottság 
elnökeként is tevékenyke-
dett.

Az akadémikust 2008-ban magas szintű tudományos 
kutatói és oktatói tevékenysége, valamint a hazai és nem-
zetközi kulturális és közéletben betöltött kiemelkedő 
szerepe miatt Pest Megye Tudományos díjával tüntették 
ki, 2010-ben Pest Megye, 2015-ben pedig Budapest dísz-
polgára lett. Rendszeres résztvevője volt Budakeszi város 
közéleti eseményeinek, 2013-as megalakulásától a Buda-
keszi Kulturális Tanácsadó Testület elnökeként tevékeny-
kedett.

Kiváló hazai és nemzetközi szakmai munkássága, em-
bersége, határozott jelleme és értékrendje sokak számára 
volt példa. Születési helyén, Fegyverneken és Szolnokon 
is díszpolgárrá választották. Haláláig töltötte be a Szol-
nok Megyéből Elszármazottak Egyesületének elnöki tisz-
tét. Tagja volt a Százak Tanácsának, a Kossuth- és Széche-
nyi-díj Bizottságnak és a Miniszterelnökség felügyelete 
mellett működő Idősügyi Tanácsnak.

IN MEMORIAM
PROF. DR. HÁMORI JÓZSEF
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Július első napjaiban örömteli hír érkezett a Pol-
gármesteri Hivatalhoz, hiszen 100 millió forintot 
nyert a piac további fejlesztésére elkészített pályá-
zat. A megálmodott koncepció többszöri módo-
sítás alapján került engedélyeztetésére, és került 
benyújtásra. 

A képviselő-testület informálisan mindenben 
támogatta a pályázat benyújtását. Sajnos megle-
hetősen magas az önerőigénye a programnak (kb. 
80 millió Ft.), ennek ellenére ezzel a fejlesztéssel 
végre elkészülhetnek az árusítóasztalok a jelenlegi 
pavilonba, melynek hivatalos átadásra július 8-án 
került sor. 

Hubai Imre, a Megyei Közgyűlés elnöke is meg-
tisztelte jelenlétével az átadási ceremóniát. 

A pályázat megvalósulása révén bővülnek a sé-
tányok és elkészül a kb. 350 m2-es árusítőépület, 
tehát újabb érdemi fejlesztés valósul meg a liget-
ben. 

Az épületben kap helyet legszélen (a sportpályá-
hoz, játszótérhez legközelebb eső helyen) egy „li-
getgondnoki“ feladatokat is ellátó vendéglátóegy-
ség, ahol nyáron fagyi, jegeskávé, télen forralt bor 

és forró csoki várja majd a betérőket. 

Az épület másik szélén lesz a piachoz tartozó 
szociális blokk, valamint az üzemi kiszolgáló he-
lyiségek. 

A kettő között hét egyéb üzlethelyiség kap majd 
helyet, amiből a kezdeményezők révén a nagy ré-
szének már konkrét funkciója, és potenciális bér-
lője is van, tehát eleve meghatározott céllal épül-
tek, ami fontos volt az engedélyezés során, de lesz 
még bérelhető is közöttük, ami nincs lekötve. 

Akár a vendéglátóhelyiséggel, akár a tervezett 
lacikonyhával komoly remények fűződnek ahhoz, 
hogy még inkább élővé, közösségivé teszi a teret, 

és a piaci napokon túl is alapot adnak a tér jobb 
közösségi funkcióihoz, kihasználtságához. 

A támogatói okirat megérkezett, így hamaro-
san kezdődhet az előkészítés, és némi szerencsé-
vel még ősszel elkezdődhetnének a munkálatok, 
és akár jövő év nyarára, legkésőbb őszére átadható 
lenne ez az épület.

Folytatódik a piacfejlesztés
NYERT A PÁLYÁZAT

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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• Több lakossági bejelentés ér-
kezett a stranddal szembeni Kin-
cses-kerti lejárónál összegyűlt ille-
gális hulladékkal kapcsolatban. 

Szomorú vagyok miatta, de néhá-
nyan továbbra sem értik a városban 
a hulladékkezelés alapjait. Számta-
lanszor leírtam, hogy minden ilyen 
akció a város pénzét csökkenti, amit 
én nagyon szeretnék működés és 
folytonos bajkezelés helyett fejlesz-
tésekre fordítani. 

Továbbra is tisztelettel kérem a 
város lakosságát, ne hozzon létre il-
legális hulladéklerakókat se kukák, 
konténerek mellett, se máshol! Je-
lenleg megtettük a lépéseket, hogy 
megelőzzük az ilyen jellegű káro-
kozást kamerák elhelyezésével, és az 
összegyűlt tárolót felszámoltuk.

• Sok a lakossági panasz a zöld-
terület kezeléssel kapcsolatban. 
Tudnia kell mindenkinek, hogy a 
városban volt, hogy 300 közmunkás 
ténykedett zöldterületek kezelésé-
ben, míg most alig több mint 30 fő 
az, aki az összes hagyományos köz-
munka feladatot el tudja végezni.

Ugyanakkor nem a város feladata 
mindenhol a fűnyírás és zöldfelü-

letkezelés. Jelenlegi jogszabályi kör-
nyezetben is a túrkevei ingatlanok 
tulajdonosai is kötelezettek, aminek 
sajnos jópáran nem tesznek eleget.

Félreértés ne essék: a lakosság na-
gyobbik része karbantartja ingatlan-
jának környezetét, de sajnos vannak 
páran, akik ennek felszólításra sem 
tesznek eleget. 

A közmunka programmal ebben 
a formában nem biztosítható a váro-
si zöldterületek esztétikus állapota. 
A Városgondnokság Kft. mindent 
elkövet, hogy mindenhova odaérjen 
munkatársaival, hogy az idegenfor-
galom szempontjából frekventált 
közterületek szép állapotba kerülje-
nek, de kapacitásai végesek. 

Nemrég egy munkaszervezésben 
résztvevő új vezetőt bíztunk meg 
azzal, hogy segítsen a munkákat ko-
ordinálni, de a lakossági támogatás, 
lakossági összefogás nélkül ez to-
vábbra sem fog menni. 

Fel kívánom hívni a figyelmet, 
hogy minden egyes ingatlan tulaj-
donosa köteles a hatályos rendel-
kezések szerint az utcájában lévő 
közút széléig a közterületet rendben 
tartani. 

Ez magában foglalja a zöldterü-
let kezelést is, azaz lomb, fa, sövény 
nem hajolhat be sem az úttestre, sem 
a járdára. 

Kérem, legyenek partnerek ab-
ban, hogy városunk esztétikusabb 
állapotba kerüljön!

• Részben a zöldterület kezeléssel 

összefügg, hogy számos útkereszte-
ződésünk nem belátható. 

Ez éppúgy az ott lakó ingatlan-
tulajdonosok felelőssége is, de el-
rendeltem ezen útkereszteződések 
felülvizsgálatát és a biztonságosabb 
közlekedés érdekében a zöldterület 
ritkítást.

• Kezdődik az aratási szezon és 
Túrkeve mezőváros. Ebből kifolyó-
lag kérem, fokozott figyelemmel le-
gyenek a mezőgazdasági erőgépek 
közlekedésére. 

A gazdálkodókkal informálisan 
tartom a kapcsolatot. Bízom benne, 
hogy az idei nyáron sem lesz sem-
miféle probléma ebből kifolyólag, 
de még inkább fontos, hogy az útke-
reszteződések beláthatóak legyenek 
és a városi parkolási szabályokat (fő-
ként a 3,5 tonnát megahaladó gép-
járművek esetében) betartsuk!

Nincs helye kamionoknak útszé-
leken.

• Tudunk az ivóvíz nyomás időn-
ként felmerülő problémáiról, ha-
bár megvallom, hogy a megrendelt 
mintavétel minden esetben megfe-
lelő nyomási eredményeket hozott 
a városban. Öt mintavételi helyből 
négyben 3 bar fölött volt a víznyo-
más. 

A műszaki osztály folyamatosan 
figyelemmel kíséri az ezzel kapcso-
latos ügyeket, a TRV Zrt.-vel napi 
szinten tartjuk a kapcsolatot, igyek-
szünk mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a kúthozam csök-
kenéssel kapcsolatban ne keletkez-
zen a lakosság számára észrevehető 
probléma. 

Készülünk az ezzel kapcsolatos 
rehabilitációs munkákra, de ezen túl 
továbbra sem kizárt, hogy ivóvíz-
használati korlátozást kell bevezetni 
nyáron.

• Készítjük a pályázatot a külte-
rületi utak felújítására. Első körben 
az autocross pálya útja (1040-es út), 
valamint a balai út első szakaszai ke-
rülnének felújításra – nyertes pályá-
zat esetén. 

Sokkal több igény jelentkezett, 
mint amennyire pályázni tudunk, de 
most első körben ennek a két útnak 

AKTUÁLIS 
ÜGYEK

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Sallai Róbert Benedek polgármester nem panaszkodhat munkanapjain-
ak egyhangúságára. Rendkívül sok és szerteágazó területen folynak egyez-
tetések, megbeszélések. Igyekszik az internettel rendelkező lakosok számára 
naprakészen beszámolni a városfejlesztést, a településünk életét érintő es-
eményekről beszámolni. 

Sokan olvashatják ezeket a közösségi oldalakon, itt viszont szeretnénk 
azokkal a kedves olvasókkal megosztani a híreket, akik még a nyomtatott 
sajtó lehetőségével élnek. Az alábbiakban polgármester úr szedte pontokba 
az utóbbi időszak történéseit:
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készülnek el a tervei.

• Viszonylag sok lakossági ész-
revétel volt a „kiváló” idei túrkevei 
szúnyogterméssel kapcsolatban. 

A jelenlegi jogszabályi keretek 
között nem az önkormányzat a fele-
lős a szúnyoggyérítés szervezéséért 
és lebonyolításáért. 

Ennek ellenére kb. 3 hete folya-
matosan egyeztetünk és lobbizunk 
annak érdekében, hogy a városban 
az ezzel kapcsolatos feladatok végre 
legyenek hajtva. 

A lakosság nem érzi azt, hogy 
mennyi háttérmunkát igényel, hogy 
egy-egy ilyen előkészítése megvaló-
suljon. 

Ennek ellenére ismerjük az ezzel 
kapcsolatos problémákat és próbá-
lunk lépni benne naprakészen.

•  Sokan érdeklődnek a Pepco 
előrehaladásával kapcsolatban. 

Várhatóan még a nyár folyamán 
átadásra kerülhet az új üzlet. 

Mostani tervek szerint már a 
beiskolázási beszerzések megva-
lósulhatnak ott, ha nem jön közbe 

konkrét probléma.

• Köszönöm az észrevételeket a 
Liget új játszóterével kapcsolatban. 
Minden benyomás ellenére igen-
is próbáltunk gondolni arra, hogy 
minden korosztálynak legyen ott 
megfelelő játszótéri elem. Sajnálom, 
hogy néhányuknak ez nem felel meg 
maradéktalanul. 

Mindazonáltal – egyeztetve a 
Képviselő-testület több tagjaival – 
még ezen a nyáron egy kisebb csúsz-
dát és egy kisgyermekeknek való 
játszótéri elemet felállítunk, hogy 
csökkentsük az ezirányú kritikát.

• Kaptam kritikát azzal kapcso-
latban, hogy a fiatalok nem tudnak 
sehol szórakozni. Már így is úgy 
érzem, hogy jócskán vállalok olyan 
feladatokat, amelyek nem tartoznak 
klasszikusan önkormányzati hatás-
körbe. 

Kollégáim most a járványügyi 
szabályok jelentős enyhítése után 
egy részletes nyári programmal ké-
szülnek, diszkókkal, bulikkal a nyár-
ra, hogy hétről hétre legyen hely, 
ahol a szórakozásra váró fiatalság jól 
érezheti magát. 

A művelődési intézmény, a strand, 
és a piactér hármas helyszínen lesz-
nek megszervezve zenei rendezvé-
nyek, bulik, diszkók.

• A piac sorsa célegyenesbe ért, 
megvan a használatbavételi enge-
dély, július elején kerül hivatalosan 
átadására. 

Akkor szervezett keretek közé 
szorítjuk a piac működését. Az el-

múlt időszak önszerveződő rend-
szere megszűnik, és megindul a 
szervezettebb piactéri működés.

• Végre a kamerarendszer ügyé-
ben is érdemi előrehaladás történt, 
több helyen megkezdődött a próba-
üzem, és bízom benne, hogy mind a 
vandálkodás, mind a lopások, mind 
a garázdaság visszaszorításában ez 
érdemi segítség lesz.

• Legnagyobb munka továbbra is 
az örökölt, de már általam irányított 
TOP pályázatok lezárásának kihívá-
sai, és az új fejlesztések előkészítése. 

Több területen készülünk pályá-
zatokkal, támogatáskérdésekkel, a 
strandon az ügyvezetővel készítjük 
elő az új gyerekbarát szolgáltatáso-
kat. 

Hála Fehérváry Rudolf tervező-
mérnöknek, városunk barátjának, 
elkészültek az ifjúsági szálló bőví-
tésének tervei, ami az az ügy lehet, 
amiért ciklusom egyetlen hitelét fel-
vesszük.

A munkák tehát zajlanak, de 
immár némileg megnyugodva ál-
lapíthatom meg: érdemben ka-
pok segítséget több területen is a 
munkaszervezéshez. 

A pályázati csapathoz másfél fő 
segítség érkezett a közelmúltban, a 
városi közterületek kezelése ügyében 
egy fő tapasztalt szakember érkezett 
segítségnek (mint már említettem), 
és az új jegyző asszony is tud levenni 
a vállamról feladatot. 

A műszaki osztály is egyre jobban 
magára talál, jó kis csapat gyűlt össze, 
a bölcsődei fejlesztés során bevált a 
külső irányító szakember felkérése. 
Sajnos van még személyi kihívás 

előttünk, épp újból megpályáztatjuk 
a költségvetési osztály vezetői poszt-
ját, és a Városfejlesztési Kft. élére még 
egy főt keresünk, de a folytonos áta-
lakulás lassul, és egyre inkább olyan 
a rendszer, amire jól lehet támasz-
kodni. Van még feladat bőven, van 
még min javítani, van min változtat-
ni, de igyekszünk haladni. 

Másfél éve dolgozom azért, hogy 
egy „önjáró”, jól működő hivatali 
rendszer jöjjön létre, ahol minden-
ki teszi a feladatát, és tagadhatatlan, 
hogy tévedések, „mellényúlások” 
után most értem oda, hogy ennek 
reményét látom. 

LAPZÁRTA: július 23.

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

SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS: július 14. 
16,00-17,00 óráig

(Minden hónap második szerdáján 16 órától 
van szerkesztőségi ülés a Polgármesteri Hi-
vatalban.)

Kedves előfizető olvasóink!

Akinek a terjesztéssel kapcsolatban ész-
revétele van, kérem a következő telefonszámon 
jelezze: +36 56 361 111 / 106

Az újság kapható a Madarász Károly 
Művelődési Házban (Táncsics Mihály utca 
16.), a Túrkeve Termál- és Élményfürdőben 
(Kuthen király utca 11.) és a legtöbb kis bolt-
ban.
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Teljesen megújul a Póhamarai út
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Mint korábban beszámoltam róla, lehetőségeinkhez 
mérten haladunk az utcák felújításaival. Van, ahol átfo-
gó kátyúzás, van, ahol martaszfaltos burkolat jön létre, 
és lesz, ahol földes utcában kezdünk új út készítéséhez. 
Lesznek konkrét építések: Nó-
borda, Kaszap-Nagy, Nyíl, Ágota, 
Zádor, Garai, Pusztakert utcák-
ban - pár héten belül mindenhol 
megindul az építés, amit az első 
félévben anyagi okok miatt nem 
tudtuk ezeket elkezdeni. 

A napokban érkezett az örven-
detes hír, hogy a Belügyminisz-
térium egy pályázatán 19 millió 
forintot nyertünk el a Póhamarai 
út felújítására. Ehhez a képviselő-testület 10 millió forint 
pályázati önerőt hagyott jóvá a pályázat céljaihoz. 

Elkeserítő volt ennek az utcának az állapota, miközben 
6 utca (Csontos, Koós, Szeles, Tóth Ferenc, Dobó István, 
s végül a Thökölybe ér) gyűjtőútja, és a Ducza temető 
felé egy fontos út lehetne a város felől. Állapota minden 
kritikán aluli jó ideje, ezért esett rá a választás, amikor 
pályázni kellett. 

Abban bíztunk, hogy így viszonylag sok érintett lesz, 
akinek javíthatjuk a közlekedési körülményeit otthonába. 
Pályázati lehetőség maximum 20 millió Ft volt, a tava-
lyi pályázaton sajnos nem nyertünk egy másik felújítási 

tervvel, így öröm most, hogy ezt 
a kis forrást elnyertük, és azért 
az utcáért végre tenni tudunk. A 
teljes rendbetételhez ennek kb. a 
duplájára lenne szükség, de en-
nek ellenére örüljünk, hiszen ez is 
érdemi változást hoz. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy 
számos más utca is felújításra vár! 
Igyekszünk haladni. Nem kam-
pányjelleggel kátyúzunk, hanem 

folyamatosan javítunk utat, ahogy tavaly is megtettük, 
idén is megtesszük, és reményeim szerint minden év-
ben 5-6 utca kerül megújításra, és minimum 10-15 utca 
kátyúzása fog megtörténni. A ciklus végére a földes utcák 
felszámolásában is szeretnék eredményt elérni. 

Kérem, fogadják el, hogy több évtizedes lemaradást 
nem tudunk pár év alatt behozni, de mindent megte-
szünk ennek érdekében!

KAMERÁK
A VÁROS ÚTJAIN

   NAGY ANITA

Városunk kivezető útjait ezentúl kamerák védik az 
illegális hulladékok elhelyezésétől, melyek 12 helyszí-
nen szolgálják a lakosságot.  A 360°-os látómezővel bíró 
FULL HD kamerák környezetbarát módon, napenergiá-
val működnek. 

A projekt megvalósulását az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium a „Tisztítsuk meg az Országot!” el-
nevezésű pályázat keretében támogatta, a kivitelezést a 
Hajdú Villamosság és Vagyonvédelem Hungary Kft.-nek 
köszönjük.



8

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt túrkevei lakosok!

Túrkeve Városi Önkormányzat a helyi kitüntetések, 
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 8/2000.
(III.10.) sz. rendelete alapján helyi kitüntetést kíván 
adományozni. Túrkeve Város Képviselő-testülete méltó 
módon kívánja kifejezésre juttatni a város elismerését, 
megbecsülését és ragaszkodását azon személyek iránt, 
akik Túrkeve város fejlődéséért tartósan és kiemelke-
dően dolgoztak, ezért kéri a lakosságot, hogy tegyen 
ajánlást a kitüntetendő személyekre. Az alábbi kitünte-
tésre lehet ajánlást tenni:

„Túrkeve Város Díszpolgára” Kitüntetés:

mindazok számára, akik Túrkeve városnak hírne-
vet szereztek, közvetve vagy közvetlenül öregbítették 
Túrkeve város jó hírét, elősegítették annak fejlődését, 
továbbá akik a közélet, tudomány és a művészet, vala-

mint a sport területén oly kimagasló érdemeket szerez-
tek, hogy megtiszteltetés őket Túrkeve város díszpolgá-
raivá fogadni.

A kitüntetésben részesülőkre túrkevei állandó la-
kos magánszemélyek tehetnek ajánlást. 

Az ajánlásokat Sallai Róbert Benedek polgármes-
terhez kell személyesen vagy postai úton benyújtani.
(5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) 

Az ajánlásnak részletesen kell tartalmazni az 
ajánlott személy/szervezet munkásságát, illetve a 
konkrét alkotás, eredmény ismertetését.

Az ajánlások benyújtásának határideje: 2021. au-
gusztus 31.

Döntés a kitüntetésekről a szeptemberi Képvise-
lő-testületi ülésen történik.

   TÚRKEVE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FELHÍVÁS

Bízom benne, hogy sokan örülni 
fognak a ligetben történt újabb fej-
lesztésnek, előre lépésnek, hiszen elké-
szült a vizes játszó csapja, és az ivókút. 
A kutak víztakarékos technológiával 
működnek, így nem lehet egyiket sem 
„úgy felejteni“. A Ligetfejlesztés és a te-
rület közösségi funkcióknak megfelelő 
kialakítása tehát szépen halad, immár 
kész a teljes nagyüzemben működő ját-
szótér, a mellette tervezett sportpályák 
alapja, s a piac fedett területe. A na-
pokban hivatalosan is átadásra került 
a piac-csarnok, az avató ünnepséget 
megtisztelte jelenlétével a JNSZ Megyei 
Közgyűlés elnöke, Hubai Imre úr is.

Az örömteli események mellett 
azonban meg kell jegyeznem, hogy a 
környezet tisztasága aggodalomra és 
bosszankodásra ad okot. Sajnos a több 
alkalommal történt kérésem, figye-
lemfelkeltésem ellenére sincs javulás 

e téren. Legfőképp az eldobált üdítős 
palackok, energiaitalos dobozok és ci-
garetta csikkek csúfítják a környezetet. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a 
játszótéren elsősorban gyerekek tartóz-
kodnak, az ő egészségük védelmében, s 
nem utolsó sorban a nem dohányzókra 
való tekintettel, mellőzni kell a dohány-
zást az adott területen. 

Ki fogunk alakítani egy erre a cél-
ra alkalmas helyet, de addig is kérem, 
hogy a szemetet, csikkeket a szemetes-
be legyenek szívesek tenni!

Hamarosan rendszerbe állnak a ka-
merák, és kitiltjuk a játszótérről, azaz 
kijelölt helyre kényszerítjük a dohány-
zást. Ezt követően pedig pénzbírsá-
gokkal szorítjuk vissza az adott helyen 
történő nem kívánatos tevékenységet. 
Többször említettem, hogy nagyon 
szűkösek a forrásaink, nem győzzük 
személyi költséggel a rend és a tisztaság 
fenntartását. 

Nagyon szeretném, hogy a Liget egy 
idegenforgalmi szempontból is értel-
mezhető közösségi tér legyen, és ehhez 
kulturált állapotok kellenek. Ezt így, 
vagy úgy, de ki fogjuk kényszeríteni az 
ott tartózkodó lakosságtól.

   SALLAI RÓBERT BENEDEK – POLGÁRMESTER

A LIGETFEJLESZTÉS NAPOS 
ÉS ÁRNYÉKOS OLDALAI
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Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Túrkeve Város 
Képviselő- Testülete 2021. június 7- én elfogadott több 
önkormányzati rendeletet, melyek közül néhány fontos 
dolgot szeretnénk kiemelni, de természetesen a rendele-
tek a város honlapján megtalálhatóak leszenek. A rende-
letek közül egy teljesen új rendelet, ilyen még nem volt 
városunkban a másik kettő viszont a régi rendeletek meg-
újított, aktualizált változata. Ezek szorosan összefüggenek 
egymással, kettő előírja hogy, a közterületet hogy kell, 
lehet használni illetve a közterületek rendjét szabályoz-
za a másik, a harmadik rendelet pedig arról szól, hogy az 
előzőekben említett szabályok megszegése miatt milyen 
szankciót alkalmazhat az önkormányzat. 

10/2021.(VII.8.) számú a közterület rendjéről, a 
zöldterület fenntartásáról és a kedvtelésből tartott ál-
lattartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet.

Tartalmazza:
-  a közterületet tisztán tartását, kinek meddig a 

kötelessége a közterületet rendben tartania az ingatlanok 
előtt. (pl.: fűnyírás, hó eltakarítás, árok tisztán tartása, 
stb.)

- Közterületen működésképtelen autók, építési 
anyagok, stb., tárolási tilalmakat.

- A települési zöld felület védelemmel kapcsolatos 
előírásokat (pl.: kerítések mentén a közterületre, szom-
szédba átnyúló bokrok metszése kinek a feladata, stb. 

- A zöldterület fenntartásának szabályait (pl.: fa 
kivágás, metszés, fa ültetés, ültetési távolságok) 

- A zöldterületek használatát, védelmét szolgáló 
előírásokat (pl.: játszóterek, parkok rendje, kutyasétáltatás 
szabályai, stb.)

- Levegőtisztaság védelem (pl.: égetési tilalom, 
parlagfű elleni védekezés, porképző anyagok kezelésére 
vonatkozó szabályok , stb.)

- Hirdetményekkel kapcsolatos szabályok
- Víz és talajvédelem (pl.: csapadékvíz elvezetés 

szabályai, előírásai, természetes vizeink védelme)
- Zaj és rezgésvédelem (mikor lehet füvet nyírni és 

egyéb zajkeltő hatásokkal kapcsolatos szabályozás, stb.)
- Ebtartás szabályai
- Közterületen alkohol fogyasztásának szabályai

11/2021. (VII.8.) számú a közterület használatóról 
szóló önkormányzati rendelet.

Tartalmazza:
- Az engedélyköteles és tiltott közterület haszná-

latra vonatkozó előírásokat, mire adható és mire nem ad-
ható engedély (pl.: tüzelő anyag elhelyezése, zöldhulladék 
elhelyezés, parkoló építés szabályait, stb.)

- Kérelem benyújtásának szabályait, tartalmi elő-
írásait,

- az engedélyezés folyamatát, idő korlátait, 
- az engedély tartalmát
- a közterület használati díjak mértékét, 
- ki lehet díjmentes,
- Közterület felbontás utáni eredeti állapot helyre-

állításnak szabályai
- Közterületek használatának ellenőrzése
- adatkezelési szabályok
-  kérelem minta, formanyomtatvány

13/2021. (VII.8.) számú a közösségi együttélés alap-
vető szabályairól és ezek megszegésének következmé-
nyeiről szóló önkormányzati rendelet.

Tartalmazza:
- Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfi-

zetésére vonatkozó szabályokat, és a bírság mértékét
- A szankció alkalmazására vonatkozó magatartá-

si formákat, például a közösségi együttélés alapvető sza-
bályait megsérti az, aki:

o az ingatlanja előtti területen nem vágja le a füvet, 
gallyat, falevelet, lomot helyez el szállítást megelőző 8 na-
pon túl.

o a járdáról nem takarítja le a havat, jeget, a szeme-
tet nem szedi össze az ingatlanja előtt

o közterületen bármilyen szennyeződést okoz, és 
nem távolítja el

o Közterületen szemetel, szemétgyűjtő edényzet-
ből kiborítja a szemetet

o engedély nélkül közterületen munkát végez (pl: 
bejáró építés/újítás)

o közterületi használati engedélyben foglaltaktól 
eltér

o zöldterületen autóval parkol
o zöld területen virágot tulajdonít el, csonkít, letöri 

a fák, bokrok ágait
o a játszótéri elemeket rongálja
o a játszótéri elemeket a megadott korhatáron túl 

is használja
o aki a játszóterekre kutyát visz be
o aki magán vagy közterületen avart, kerti- vagy 

egyéb hulladékot éget
o plakátot, feliratot helyez el engedély nélkül
o aki a csapadékvíz elvezető árkot rongálja, szeny-

nyvizet vezet bele, nem tartja tisztán és azt részben vagy 
teljesen feltölti.

o aki közterületen autót mos, vagy olyan tevékeny-
séget végez ami szennyeződést okoz.

o aki nem veszi igénybe vagy nem megfelelően ve-
szi igénybe a kötelező közszolgálatatásokat. (kommunális 
hulladék leszállítás)

o aki a házszámtáblát nem helyezi ki
o aki közterületen szeszes italt fogyaszt

   BODÓNÉ NAGY EDIT

FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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   TÚRKEVE VÁROS JEGYZŐJE

Pályázati kiírás
a 2067/2 hrsz-ú, Túrkeve, Rákóczi u. 3. sz. alatti, 847 m2 területű ingatlan értékesítésére

Túrkeve Városi Önkormányzat a 99/2021.(VII.7.)sz 
Képviselő-testületi határozata valamint a 17/2017. (VI.29.) 
számú rendelete alapján- a vagyon elidegenítése - vonatkozó 
fejezetrészére tekintettel, az alábbi pályázati felhívást teszi 
közzé.
1. Pályázat kiírója: Túrkeve Városi Önkormányzat  
Levélcíme: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. Pf: 30.
Tel:(56)222-111, 
E-mail: pmhivatal@turkeve.hu
2. A pályázat tárgya: A 2067/2. hrsz-ú, Túrkeve, Rákóczi 
utca 3. alatt található 847 m2 területű kivett könyvtár meg-
nevezésű ingatlan közmű ellátással rendelkezik. Az ingatlan 
teljes körű felújításra szorul.
3. Pályázati feltételek: 
3.1. A pályázók köre:
A pályázat nyílt, arra bárki jelentkezhet, akivel szemben kizáró 
ok nem áll fenn. Az ingatlan megvételére nem pályázhat az, 
akinek az önkormányzattal szemben tartozása, illetve egyéb 
teljesítetlen kötelezettsége van, kivéve, ha azok megfizetésére 
kiírótól halasztást kapott vagy jogszerűen benyújtott halasz-
tási kérelmét kiíró még nem bírálta el.
3.2.  Az ingatlan minimális vételára, vagyis kikiáltási ára: 
16.000.000.- Ft + ÁFA
3.3. A pályázat benyújtásának módja és ideje:
3.3.1. Az ingatlan megvételére szóló ajánlatot, pályáza-
ti adatlapot zárt borítékban a Túrkevei Polgármesteri Hi-
vatal vagyongazdálkodójához kell benyújtani. A borítékon 
a megpályázott ingatlan címét fel kell tüntetni. (A pályáza-
tok átvételéről a Hivatal vagyongazdálkodója igazolást ad.) 
Pályázók ajánlataikat a 2.3.2. pontban meghatározottakra 
figyelemmel postán keresztül is benyújthatják.
3.3.2. A pályázatok benyújtási (beérkezési) határideje: 2021.
augusztus 03. 9:00 óra.
3.4. Ajánlati kötöttség:
A pályázókat a pályázat benyújtási határidejét követően aján-
lati kötöttség terheli, melynek biztosítékául 1.600.000.- Ft-ot 
kötelesek a Túrkeve Városi Önkormányzat Takarékbank Zrt.-
nél vezetett 69800126-11052616 számú költségvetési szám-
lájára előre befizetni. A befizetés csak átutalással teljesíthető! 
3.5. A pályázatok tartalmi követelménye:
3.5.1. Pályázó (vevő) adatai: 
 - Név/ cégnév,
 - Lakcím/ telephely,
 - Értesítési (levél) cím,
 - Természetes személy esetén: 

a.) Anyja neve
b.) Születési helye és ideje

 - Adóazonosító jel/ adószám
 - Bankszámla (folyószámla) száma
3.5.2. Jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaság (szervezet) esetén cégkivonat/ bejegyző bírósági 
határozat másolatát csatolni kell.
3.5.3. Képviseleti jogosultság igazolása (pl. meghatalmazás, 
illetve aláírási címpéldány).
3.5.4. Ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylat máso-
lata.
3.5.5. Nyilatkozatok:
-   A pályázati feltételek ismeretéről és elfogadásáról,
- Az önkormányzattal szemben fennálló tartozásról, illetve 
kötelezettségről (3.1.)
4. A pályázati eljárás szakaszai és szabályai:
4.1. Pályázatok bontása (I. forduló)
4.1.1. Időpontja: 2021. augusztus 04. 11:00 órakor.
4.1.2. Helye: Túrkevei Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi 
tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem
4.1.3. Az első fordulóban kiíró képviselői az egyes pályázatok 
érvényességét állapítják meg, melynek során
– Az ajánlat érvényes, ha tartalmilag és formailag egyaránt 
megfelel jelen pályázati kiírás követelményeinek.
– Azok a pályázók, akik ajánlatát kiíró képviselői érvénytel-
enítették, a pályázati eljárás további szakaszában nem vehet-
nek részt.

– A pályázat érvénytelen, ha
a./ Olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt ven-
ni a pályázaton,
b./ Az ajánlatot a 3.3.2. pontban meghatározott határidőn túl 
nyújtották be,
c./ Tartalmilag hiányos,
d./ Biztosíték adási kötelezettség nem vagy nem az előírtak 
szerinti teljesítése esetén,
e./ Pályázó az ajánlatát jelen kiírásban nem szereplő feltétel-
hez köti,
f./ Olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal 
szemben tartozása és egyéb teljesítetlen kötelezettsége van. 
4.1.4. A pályázatok bontásán kiíró képviselőin és meghívot-
tain kívül pályázó, illetve képviselői lehetnek jelen.
4.2. Ártárgyalás (II. forduló)
4.2.1. Időpontja: 2021. augusztus 04. 11:30 órakor.
4.2.2. Helye: Túrkevei Polgármesteri Hivatal (Túrkeve, Petőfi 
tér 1.) 28. sz. Nánássy János terem.
4.2.3. Az ártárgyalás menete, szabályai:
- Ha több megfelelő, azonos értékű pályázat érkezik, a kiíró a 
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
- Az ártárgyalás a kikiáltási árról indul, a minimális emelés 
értéke: 100.000.- Ft.
 -A jelen lévő Ajánlattevők további ajánlatokat tehetnek, me-
lyet egyértelmű jelzésük mellett sorszámuk felemelésével és 
hangos szóval kötelesek megemlíteni (jegyzőkönyvbe mon-
dani).
- Az ártárgyalás mind addig tart, amíg a levezető felhívása 
előtt érvényes ajánlat érkezik.
- Az ártárgyalás nyertese a legmagasabb vételárat megajánló 
pályázó.
5. Ajánlati biztosíték visszafizetésének szabályai:
Kiíró a nyeretlen pályázók ajánlati biztosítékát az ered-
ményhirdetést követő nyolc munkanapon belül visszautalja. 
Nyertes pályázó ajánlati biztosítéka az ingatlan vételárának 
résztörlesztéseként kerül beszámításra. Amennyiben a szer-
ződés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy az ő 
érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, akkor az aján-
lati biztosíték nem kerül visszafizetésre.
6. A szerződéskötés határideje feltételei:
6.1. Határidő: 2021. augusztus 19.
6.2. Az adásvételi jogügylethez kapcsolódó valamennyi 
költség a vevőt terheli beleértve az értékbecslési díjat is.
6.3. Vevő az adásvételi szerződés aláírásáig a teljes vételárat 
köteles átutalni.
7. Információ:
1. A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény 14.§ 
(2) alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
értékesítése esetén az államot elővásárlási jog illeti meg, ha a 
vételár eléri az 5 millió Ft-ot. Az MNV Zrt. az értékesítésre 
irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 
35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni az elővásárlási 
jogával az állam nevében. 
2. Az ingatlan Vt3. besorolású. Ebben az építési övezetben 
elsősorban nagyobb kereskedelmi, vendéglátó, valamint 
szolgáltató funkciójú létesítmények, továbbá lakóépületek 
helyezhetők el. Beépíthetőség 75 %, legkisebb zöldfelület 15 
%. Beépítési mód: illeszkedés elve. A legkisebb-legnagyobb 
épület magasság 7,5-10,5 m. 
3. Nyertes pályázó vállalja, hogy:
a) az ingatlant a szerződéskötéstől számított 5 évig nem ide-
geníti el;
b) az általa vállalt fejlesztéshez a szerződéskötésétől számított 
2 éven belül hozzákezd és 5 éven belül azt befejezi;
c) az ingatlannak a város központjához méltó, a lakosságot 
elérő közösségi funkciókat is kell kapnia: kereskedelem, 
vendéglátás (étterem, kávézó, cukrászda, üzlet), amelynek 
működése nem zavarja a környéken lakókat.  
Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal portáján igényel-
hető, vagy letölthető a www.turkeve.hu oldalról. Az ingatlan a 
pályázat benyújtási határidejéig előre egyeztetett időpontban 
(Kiss Enikő gondnok, 56/222-111) megtekinthető.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Túrkeve városában a hulladék-
lerakás szervezettsége régre vissza-
nyúlóan hozzájárul a város környe-
zetvédelmi feladatihoz. Elsőként a 
Thököly út és a Póhamarai út sarkán 
levő szeméttelep rekultivációja tör-
ténhetett meg sikeresen, amit egy 
már biztonságosabb technológiával 
kiépült új hulladéklerakó megterem-
tése váltott ki a Nyugatújváros hatá-
rában Pásztópuszta szélén. A ’90-es 
évek végén ennek a hulladéklerakó-
nak a környezetvédelmi engedélye 
lejárt, ha úgy tetszik a hulladéklera-
kó betelt. Ezért újra szükségessé vált 
ezen hulladéklerakó rekultivációja 
is. 

Az ezzel kapcsolatos feladatellátás 
jó ideje megtörtént, ennek ellenére a 
lakosság egy része sajnos továbbra is 
szállított ide illegálisan hulladékot. 

Ebből kifolyólag viszonylag bőséges 
illegális hulladék keletkezett az el-
múlt egy évtizedben. Ennek felszá-
molására örököltem meg feladatot, 
hiszen folyamatosan elő volt írva a 
város feladatai között ezen illegális 
hulladéklerakó felszámolása. Sajnos 
a költségvetési megszorítások folya-
matosan elvonták az ezzel kapcso-
latos feladatellátás forrásait, így ez a 
munka évről-évre halasztódott. 

2021 tavaszán a Belügyminiszté-
rium pályázatán indultunk egy kon-
cepcióval, amelynek részben ennek 
a hulladéklerakónak a teljes felszá-
molását, részben további új illegá-
lis hulladéklerakók keletkezésének 
megakadályozását kellett szolgálnia. 

A sikeres pályázat lehetővé tet-
te, hogy az arra környezetvédelmi 
engedéllyel rendelkező kommuná-
lis hulladékszolgáltató, a Karcagi 
Térségi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. munkagépeivel elszállítsa és 
ártalmatlanítsa az elmúlt évtized-
ben keletkezett illegális hulladékot. 
Ezen túl viszont megteremtődött a 
lehetősége annak is, hogy a koráb-
ban megrendelt közterületi kamera 
rendszer kiegészítéseként a külte-
rületre irányuló utakra helyezzen el 
magas színvonalú kamerarendszert. 

A nyertes kivitelező a Hajdú Villa-
mosság és Vagyonvédelem Hungary 
Kft. ennek a munkának az elvégzését 
fejezte be a napokban, valamint a 
hulladékszolgáltató is teljes mérték-
ben teljesítette (sőt túlteljesítette) a 
szerződésben vállalt feladatát. 

Részben meg szeretném köszön-
ni a Karcagi Térségi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-nek a lelkiismerete-
sen elvégzett munkát, részben köszö-
nöm a Hajdú Villamosság Kft.-nek a 
várakozáson felüli kivitelezési sebes-
séget. Ugyanakkor nyomatékosan 
kérem a város lakosságát, hogy a 
jövőben teljes mértékben mellőz-
ze az adott területen (is) a hulla-
déklerakást. Fokozódó közterületi 
felügyelettel kívánjuk ellenőrizni az 
újbóli illegális hulladéklerakásokat 
és következetes szankcionálással kí-
vánjuk biztosítani külterületeinken a 
rendet. 

Kérem Túrkeve város lakosságát, 
legyen partner abban, hogy az illegá-
lis hulladéklerakásból keletkező táj-
sebek a város területén ne jelenjenek 
meg újra! A város alapvető érdeke 
külterületeink esztétikai állapotá-
nak javítása, környezetbiztonságá-
nak fokozása  és ezek fejlesztése ér-
dekében mindent meg fogunk tenni.

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Megtisztult a régi szeméttelep környezete

Szűrési idő:
Hétfő: 12:00 – 17:00 óra

Kedd: 8:00 – 13:00 óra 

(Augusztus 3-án: 8:00-12:00 óra)

Szerda: 14:00 - 17:00 óra

Csütörtök: 8:00 - 13:00 óra

Péntek: 8:00 - 13:00 óra

Fontos tudnivalók:

• A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, 
évi egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe. 

• Betegbiztosítási (TAJ) kártya bemutatása szüksé-

ges a szűrés elvégzéséhez! 

• A 40 év alatti lakosok részére a szűrés orvosi beuta-
lóval (foglalkozás-egészségügyi szakorvosi) vehető igénybe 
és térítésköteles. 

• Továbbtanuláshoz szükséges tüdőszűréshez iskola-
orvosi beutaló szükséges, ebben az esetben a szűrés ingyenes.

• 18 éven aluliaknak, írásos szülői/törvényes képviselő 
beleegyező nyilatkozat is szükséges.

• Kérésre az eredményt megcímzett és bélyeggel ellá-
tott boríték leadásával postázzák. 

• Arcmaszk használata és távolságtartás kötelező!

A szűrésen való részvétel a különféle légzőszervi elválto-
zások korai kiszűrése és felismerése  céljából fontos lehet!

A tüdőszűrés városunkban 2021. június 25 –től (péntek) – augusztus 03-ig (kedd) tart.
Helyszíne : Korda Sándor Színházterem  (Mozi)

 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 29.

TÜDŐSZŰRÉS
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Elég sokat járok gyalogosan, így 
módomban áll a közvetlen környe-
zetemet szemügyre venni… 

Optimista embernek tartom 
magam, igyekszem mindennek a 
jó oldalát nézni. Rendkívüli öröm 
volt a Kenyérmezei és Kinizsi ut-
cákon ültetett fasor látványa, a vá-
ros több pontján létrehozott szám-
talan virágsziget színpompája, a 
levendula szépen növekedő sorait 
szemlélni!

A minap sétáltam arra, s meg kell 
mondanom, elszomorodtam… Alig 
lehetett észrevenni a gyom között 
megbúvó virágcsemetéket, holott 
nekünk, itt lakóknak ültette szám-
talan szorgos kéz időt, energiát nem 
sajnálva. 

Tessék mondani, mi lenne, ha 
minden lakos a saját portája előtt 
gondozná is őket?! Alig pár méteres 
területről van szó! Volt is erre jó pél-
da a Kinizsi utcában, ahol néhány 
jószándékú lakos vette magának a 
fáradtságot, s kigyomlálta a terüle-
tet. A közterület valamennyiünké, 
mindannyiunk gyönyörködtetésére 
ültették a növényeket…

Ugyancsak elszomorító képet 
mutat az utcán eldobott energi-
aital- és sörös dobozok látványa. 
Nap, mint nap van utánpótlás! Va-
lóban ilyen igénytelenek lennénk? 
És nem, nem a közmunkások fel-
adata a szemét felszedése, hanem a 
mi dolgunk vigyázni a tisztaságra! 
Vagy netán otthon is „kiejtik” a ke-
zükben lévő szemetet a renitens, 

felelőtlen, igénytelen 
szemetelők?

A közelmúltban át-
adott ligeti játszóteret 
birtokba vették kicsik 
és nagyok, önfeledten 
élvezik a sok játékle-
hetőséget a különböző 
korosztály tagjai. Jó ma-
gam is meglátogattam 
több alkalommal egy-
egy csapat gyerekkel, 
s már önmagában az 
is felemelő érzés volt, 

hogy milyen élvezettel használják 
az eszközöket. 

Mindaddig tartott a nagy örö-
möm, amig fel nem fedeztem a pa-
dok alatt „felejtett” szemetet, holott 
van (!) szemetes a játszótéren. No, 
ez már bosszantó!

Pár nappal később Sallai R. Be-
nedek polgármester posztjára buk-
kantam, melyet közösségi oldalán 
tett közzé, ebben hasonló elszomo-
rító tapasztalatairól számolt be. 

Úgy vélem, tanulságos minden 
lakos számára írását lapunk hasáb-
jain is megosztani, hozzátéve, hogy 
nem egy takarítóbrigád feladata a 
tisztaság megteremtése napi szin-
ten, főleg nem „polgármesteri fela-
dat”! 

A rendezett, tiszta környezet 
iránti igény felkeltése a családban 
keresendő! Ha mindenki a saját 
portáján söprögetne, maga után 
rendet rakna, tökéletes tisztaság lát-
ványa fogadna bennünket!

„Nem önreklám miatt sepreget-
tem le a járdákat és szedtem össze 
a szemetet, hanem mert talán én 
vagyok a hibás, hogy ezt külön nem 
rendeltem el. 

Péntek estére a kukák színig 
tele, mindenhol szemét, csikk, szo-
tyihéj. A jövőben intézkedni fo-
gok, hogy ez ne így legyen. Most 
kiürítettem a kukákat, lesepertem 
a járdákat, és a szemét egy részét 
összeszedtem. Ha lett volna nálam 
gereblye, érdemes lett volna itt-ott 

a homokot is megigazítani. Ezekre 
a munkákra állandó személyzetet 
kell megbízni. 

Ami világossá vált: 
• a közterület tisztaságáért felelős 

munkatársaknál ki kell nevezni 
egy Liget-felelőst, aki naponta 
kimegy 1-2 órára, hogy a kultu-
rált állapotok fenntartását előse-
gítse;

• meg fogom kérni a közterületi 
kamerarendszert kiépítő vállal-
kozót, hogy a Ligetbe tervezett 
kamerák kiépítését vegye előre, 
és az mielőbb valósuljon meg;

• házirendet kell alkotni;
• célszerű átgondolni a „dohány-

mentes játszótér” koncepciót. 
A tér nagysága miatt nem első-
sorban a füst gyerekekre káros 
hatása miatt, hanem mert szem-
látomást a dohányzók egy jelen-
tős része nem képes a csikkjeit 
kezelni. 

A kukákban is volt sok csikk, 
de döbbenet mennyiséget szedtem 
össze (s bizonyára még több ma-
radt) a padok körül. Nehéz elle-
nőriztetni, betartatni ezt, de valamit 
ki kell találni, mert annyi kapacitá-
sunk nincs a városban, hogy kézzel 
szedjük mások után a csikket. 

Ha meg így marad, akkor a Liget 
kulturált állapota csak álom marad. 

JÁRTAMBAN-KELTEMBEN…

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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    MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

ELSŐ FECSKÉK
A RECSKI TÁBORBAN

2020. március 16-a mindannyiunk 
emlékezetébe bevésődött, belecsöp-
pentünk egy pandémia kellős köze-
pébe, fenekestül felfordult megszokott 
világunk. 

Volt, aki lázadozott a megszorítá-
sok, korlátozások miatt, volt, aki nehe-
zen, de kényszerűen viselte, s volt, aki 
egyszerűen tudomásul vette. 

A szó legszorosabb értelmében 
korlátok közé voltunk szorítva, így a 
mozgásterünk is minimálisra szűkült. 
Most viszont, hogy megvan az öt és 
fél millió beoltott ember, fellélegezhe-
tünk (fellélegezhetünk?). Eldobhatjuk 
a maszkot, világgá mehetünk.

A korlátozások megszűntetését kö-
vetően megnyíltak a kapuk… a recski 
táboré is! 

Ki is használtuk, első fecskeként 
vettük birtokba az időközben felújí-
tott, megszépült tábort, ahol Pozso-
nyi Katika és Szabó Sanyi fogadott 
bennünket. Náluk jobb gazdát el sem 
tudok képzelni, kedvesek, türelmesek, 
segítőkészek. 

Mindenhol tisztaság honolt, tel-

jes felszereltség 
fogadott bennün-
ket. Egy csapat 
tinédzserkorú di-
ákkal próbáltuk 
kipihenni a mö-
göttünk álló fel-
emás iskolai tan-
évet, a bezártság 
minden kínját. S 
közben nosztal-

giáztam, hiszen diákéveim csodálatos 
nyarainak színhelyére térhettem visz-
sza.

 Közben az járt a fejemben, hogy 
szuper volt a ’70-es, ’80-as években 
gyereknek lenni. Mindenhová gyalog 
jártunk és ismertük a környék összes 
utcáját, zegzugát. Már általános iskola 
első osztályától kezdve egyedül men-
tünk a suliba. Állandóan kint lógtunk 
a többiekkel a szabadban. 

Fontos feladataink voltak oda-
kint: hajkoszorút fontunk virágokból, 
gesztenyét gyűjtöttünk, papírt vittünk 
vissza a MÉH-be, üveget váltottunk 
vissza, hogy az arra kapott pénzt elfa-
gyizhassuk, volt titkos átjárónk is, meg 
bunker a hátsó kertben. Ha sötétedett, 
haza kellett mennünk. Nem volt sem 
karóránk, sem mobiltelefonunk. (Láss 
csodát, túléltük!) Üveggolyót, bélyeget, 
és takarékbélyeget gyűjtöttünk. Kártya 
naptárjainkat csereberéltük. 

A buszvezető, ha rendre intett, el-
szégyelltük magunkat és így volt, ha a 
tanár megdorgált. A körmös nem szá-

mított gyerekbántalmazásnak, viszont 
fájt annyira, hogy többet nem csinál-
tuk a rosszat! 

A táborban ébresztő után közös 
torna volt, azt ettük, amit kaptunk, hisz 
éhesek voltunk, az étkezések után el-
pakoltunk magunk után, nem okozott 
gondot, hogy mosogatni kell (otthon is 
megszoktuk), rőzsét gyűjtöttünk (ma 
már a szót sem ismerik a gyerekek) a 
szalonnasütéshez, boldogan csatan-
goltunk az ismeretlen hegyvidéki ös-
vényeken, nem nyávogtunk, ha gyalo-
golni kellett. 

Örültünk, hogy részesei lehetünk a 
kalandnak.

Nos, nagyot változott a világ! Sze-
mély szerint nagyon sajnálom, hogy 
ezeknek a kalandoknak sosem lesznek 
részesei napjaink tizenévesei, akik baj-
ban vannak, ha 50 métert sétálni kell, 
állandóan kezükben van a csúcs mo-
bil, akik egy padon ülve chatelnek egy-
mással a személyes beszélgetés helyett. 

Sajnálom, hogy mindazt a csodát, 
ami körülveszi őket, nem látják a mo-
bilkészülékeiktől. 

Tisztában vagyok vele, hogy idő-
közben eltelt egy emberöltő, mégis…

Recsk és környéke maga a gyönyö-
rűség! 

Nagyon örülök, hogy még mindig 
a város tulajdonában van a tábor, s en-
nél fogva mindazok élvezni tudják a 
hegyek látványát, a harapnivalóan friss 
levegőt, a táj lenyűgöző szépségét, akik 
ezt tudják értékelni! Én visszamegyek! 

Olykor úgy tűnik, a magyar társadalom gyorsan felejt, ezért fontos, hogy 

a magyar történelem sorsfordító eseményeinek emlékét élénken megőriz-

zük és továbbadjuk. Az ’56-os események természetszerűen megérintették 

Túrkeve társadalmát is. 

A jelen generáció szülei még emlékezhetnek gyermekkorukból arra, 

hogy mik történtek, míg Trencsényi László korosztálya már fiatal forradal-

márként vett részt az eseményeken. 

Trencsényi László túrkevei ’56-os hős, a Világszövetség ügyvezetője nyi-

totta meg személyes visszaemlékezéseivel az alakuló ülést, felidézve a 65 év-

vel ezelőtt történt eseményeket. Megrendülve emlékezett harcban meghalt 

barátaira, kivégzett bajtársaira, a vele együtt bebörtönzöttekre. 

Trencsényi Lászlói az ’56-os Magyarok Világszövetségének képviseleté-

ben három kötetből adott át Sallai R. Benedek polgármester részére. Wittner 

Mária „Életre ítélve” című riportkötete, Pongrácz Gergely „Corvinköz 1956” 

kötete, valamint a forradalmi eseményeken 14 éves gyermekként résztvevő 

Varga János „Csak azt mondom, amit megéltem” című kötete néhány példá-

nya a polgármesteri irodában várja, hogy azokból átadásra kerüljön olyan 

iskolának, intézménynek, akik az ’56 szellemiségét ápolni kívánják. 

Személyesen keressék azon iskolák, intézmények képviselői a város pol-

gármesterét, akik szívesen fogadnának ezekből a kötetekből egy-egy tiszte-

letpéldányt. Ezen kötetek is eszközei lehetnek a megemlékezéseknek és ’56 

szellemisége ápolásának.

    MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

’56-os Magyarok Világszövetsége
A túrkevei tagozat alakuló ülése
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A Berettyó folyó kanyarulatának 
mély ártere volt ez a háromszög ala-
kú terület. A Főtértől északra több 
száz méter szélességben csatlakozik 
a mederhez. A lakóházak már ekkor-
ra északról és délről körbevették. 

A mélyfekvésű, mocsaras terület 
fokozatosan keskenyedve kb. 300 
méter után a Morgó kocsmánál ért 
véget. Ennek az épülete még ma is 
meg van. Ha a Kenyérmezei utca 19. 
számú háznál észak felé nézünk, lát-
szik a romló állapotú, de meglepően 
magasra emelt nagy épület. 

Mellette volt a 1920-ben épített 
villanytelep. Ennek helyén néhány 
éve lakóház épült. Valószínűleg ez 
lesz a sorsa a túrkevei Morgó kocs-
mának is. Az alföldi nagyobb telepü-
léseken a víz és a szárazföld találko-
zásánál gyakori volt az ilyen épület. 
Az egyik oldalról gyalog vagy lóval, 
a másik oldalról csónakkal érkeztek 
ide az emberek. 

A kisújszállási egykori Morgó 
később iskola lett, ma néprajzi kiál-
lító terem. A túrkeveinek meglepően 
nagy téglából falazott pincéje van. 

A lakosság Kislaposnak, később 
Kiserdőnek nevezte az eredeti terü-
letet. Az 1820-as évek nagy árvizei 
után 1830-ban elkészült az a gát, 
amely a református templomtól ár 
mentessé tette az egykori mocsarat, 
és biztonságos összeköttetést terem-
tett a Főtér és a keleti városrész kö-
zött. 

Jelentős természetátalakítások 
voltak az 1880-as évek folyószabá-
lyozási munkálatai. Ennek eredmé-
nyeként a városhoz közeli folyóka-
nyarulatból a Balai hídról jól látható 
egyenes mederrel alakult ki a Holt-, 
illetve Kis-Berettyónak nevezett fo-
lyószakasz. Ennek két partján jött 
létre a Drága és a Kincses kert. 

A többi szárazzá vált területen 
megindult a szántóföldi gazdálkodás. 
Az 1830-as gátépítés után a száraz-
zá vált nyugati oldalon hamarosan 
rendezték az utcák vonalát, a telkek 
helyzetét és megindult a lakóházak 
építése. A Kossuth úttól kezdődően 

ekkor alakult ki a Táncsics M. utca. A 
Morgó kocsma is elvesztette jelentő-
ségét, de még közel 100 évig italozó 
hely maradt.  

A tenisz nem kívánatos úri sport 
lett, a kerthelyiségben történő sörö-
zgetés sem az 1950-es évek szokása 
volt. A mozi az még itt volt 1964-ig 
a mai Korda Sándor filmszínház fel-
épüléséig. 

Az egyéb rendezvények átkerül-
tek az Ipartestületbe, főleg a Műve-
lődési Házba - amely 1940-ben épült 
Levente Otthonnak, és ma az Eleg-
ant Ruhagyár egyik épülete. 

A Pavilon épületet megkopott, 
funkciója változott: súlyemelő, bir-
kózó, tornaterem raktár, vendéglő 
a Keve étterem a felújítása idején. 
Egyszer azt vettük észre, hogy nincs 
Pavilon. 

A természeti környezet is kezdte 
visszanyerni ősi állapotát, különö-
sen az 1970-es évektől megemelkedő 
talajvíz sok fát kipusztított. Ekkor 
került sor egy 200-300 éves tölgyfa 
kivágására. 

A régi épületet lebontják, 
a kiszáradt fát kivágják. A 
romantikus monda szerint 
Bercsényi Miklós 1707 kö-
rül a lovát már ehhez a fához 
kötötte. 

Jelentős változások tör-
téntek az 1900-as évek kö-
rül. 1893-ban 235 m mély 
artézi kutat fúrtak a mai Piac 
utca mellett. Ez ekkor nagy 
szenzáció volt. Ez volt az 
első egészséges vízlelő hely. 
Korábban honnan nyerték 
a vizet? Berettyó, ásott kút, 
esővíz? 

A nagyobb települések 
díszes építményt emeltek az 
első kút köré. A mezőtúri 
még meg van. 

A túrkeveieknek csak 
sejteni lehet a helyét még 
szerény emléktábla sem je-
löli. Pedig a lakosság Nagy 
Artézi Kútnak - Nagykút-
nak nevezte. 1894-ben a városi 

Gazdasági Egylet - jó módú gazdák 
egyesülete székházuk a mai Coop 
Áruház helyén volt - parkosította a 
Kiserdő területét. 1895/96-ban épí-
tették a Pavillon (Pavilon) épületét, 
amely eredetileg Kenéz Zoltán pász-
tói birtokán rendezett mezőgazda-
sági kiállítás épülete volt. Ezt meg-
erősítették, kő alapokra helyezték és 
közcélokra bocsátották. 

A szép romantikus hangulatú 
épület nagyterme színjátszásra, bá-
lokra, filmvetítésre is alkalmas volt. 
1912-től 1964-ig itt működött a 
városi filmszínház - a mozi. Volt itt 
vendéglő nagy kerthelyiséggel. 

A természetet gondozták, sétá-
nyokat, parkokat, teniszpályát ala-
kítottak ki. Ez a terület - új nevén a 
Liget - lett a város kulturális - sza-
badidő központja kb. 60 éven át. Az 
1945 utáni változások nem kedvez-
tek az eredeti funkcióknak és a fej-
lődésnek. 

A Piac 1960-ban költözött ide, az 
asztalok 1970 körül készültek. 

KISLAPOS, KISERDŐ, LIGET
   GYŐRI JÓZSEF

Az egykori Morgó kocsma épülete
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2021-ben 140 éve annak, hogy 
Finta Sándor Túrkeve egyik legje-
lentősebb művészegyénisége meg-
látta a napvilágot. Ennek alkalmából 
cikksorozatban elevenítjük fel élet-
pályájának történetét.

Finta Sándor tevékenysége a har-
mincas években a szobrászat mel-
lett az irodalomra is kiterjedt. Több 
regénye és novellája is megjelent, 
melyeknek az illusztrációit is maga 
készítette. 

Az írói fantáziával jelentős mér-
tékben támogatott saját élményein 
alapuló regényei a leghíresebbek. „A 
kisbojtár” a címszereplő ecsegpusz-
tai gyermekkorát bemutató mű az 
első. 

A legkorábbi 1930-ban készült 
magyar nyelvű kézirata nem keltett 
nagy tetszést és nem is maradt fenn. 

Az átdolgozott angol nyelvű vál-
tozatot azonban két évvel később 
a leghíresebb New York-i kiadók 
egyike a Harper & Brothers jelen-
tette meg. Tíz éven belül tizenkét 
kiadást ért meg. 1934-ben a „Chico” 
című elbeszélése elnyerte az év an-
gol nyelvű novellája díjat. 

Öt évvel később irodalmi tevé-
kenységéért Sándort az Edgar Allan 

Poe Irodalmi Társaság tiszteletbeli 
tagjává választotta.

1938-ban látott napvilágot „A 
nagy majom titka”. Az időközben 
felnőtt és szobrászművésszé lett kis-
bojtár brazíliai kalandjait mutatja 
be. A kötet az első részhez képest 
teljesen más hangvételű. 

A maga korában rendkívül nép-
szerű kalandregény elsősorban a fel-
nőtt olvasó közönséget célozta meg. 
1942-ben jelent meg először magyar 
nyelven. Két évvel később Budapest 
ostroma során a kötet fordítója és 
megjelentetője is életét vesztette.

1940-ben jelent meg „A testvére-
im és én” c. regény, amely a trilógia 
utolsóként megjelent része. Történe-
te szerint az első kötet után játszó-
dik. 

A kisbojtár történetét közvetlenül 
onnan folytatja, ahol az első regény 
véget ért. Ez a Finta fivérek iskolás-
kori nagyváradi élményeit mutatja 
be. 

Az amerikai lapokban számos 
cikk foglalkozott a megjelenésével. 
May Lamberton Becker a New York 
Herald Tribune kritikusa is méltat-
ta a kötetet: „Hét év telt el, amióta 
Finta Sándor életrajzi kalandjait 

megismertette az angolul olvasó 
ifjúsággal. 

Ezen időszak alatt elég sok köny-
vet olvastam ahhoz, hogy ez a tör-
ténet elmosódjék emlékezetemből. 
De mihelyt a címlapon megláttam a 
szerző nevét, a Herdboy emléke újra 
tisztán és fényesen elevenedett meg 
emlékezetemben.

A My Brothers and I-ban is ta-
lálkozhatunk a hat Finta fiú izmos 
és leleményes bandájával. Ügető 
iramban folyik a könyv meséje, 
mely még az utolsó lapján sem áll 
meg, csak éppen megpihen”. A New 
York-i közoktatási tanács a követ-
kező évben kötelező olvasmánynak 
nyilvánította, beemelve Finta Sán-
dor munkásságát ezzel az amerikai 
irodalom történetébe.

A háromkötetes „Kisbojtár” soro-
zatot a Finta Múzeum is megjelen-
tette a közelmúltban. 

Az első kötet az eredeti ameri-
kai kiadás alapján magyar nyelven 
jelent meg 2016-ban. Ezt két évvel 
később követte „A nagy majom tit-
ka”, ami hét évtized után kerülhetett 
ismét az olvasó kezébe. „A testvé-
reim és én” először teljes egészében 
magyarul 2020-ban jelent meg.

   KAPÁS JÁNOS ZSOLT

140 éve született Finta Sándor
– Az író –
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   BÁCSKAI BERTALAN

FEHÉRVÁRI BÉLA

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA

Megvallom, bevándorlóként több mint megtisztelő, hogy 
írhatok Fehérvári Béla munkásságáról. Elfogultként fájdal-
mas, hogy nekem kell értelmeznem egy olyan ember mun-
kásságát, akit ez a város elfelejtett. Hiszen Fehérvári Béla eb-
ben a városban teljesedett ki. 

Kiváló szakmai tudása, tisztességes szándéka, műveltsége 
közeget teremtett a város igencsak ingerlékeny környezetében.

Kapcsolatrendszere, környezete emelkedéséért munkál-
kodott, hiszen nem mindegy, milyen miliőben él és dolgozik 
az ember, milyen lehetőségek mentén gondolkodik, cselek-
szik. Rendkívüli kompromisszumkészsége segítségére volt 
sok embernek.

Túrkeve nehéz táj, múltja a mában is meghatározza létét. 
Mivel a történelemben 10 vagy 50 év egy villanás, az viszont 
nem mindegy, hogy hol és hogyan éljük meg. 

Ma is nehéz viselni a főtér meghatározó helyén álló szo-
bor létét, a templombejárók figyelését, az elszenvedett sérel-
meket és az előítéleteket. Azonban haladjunk a világgal és 
mondjuk azt, hogy ez a múlt.

Rendkívüli bizalomként éltem meg, hogy Fehérvári Béla 
kiállításának megnyitására kért fel a város múzeumának ve-
zetője, ez alkalmat adott arra, hogy végig gondoljam eddigi 
túrkevei éveimet. Béla bölcsessége, tudása nagyban hozzájá-
rult a beilleszkedésem nehézségeinek leküzdésében. Jó bará-
tok lettünk. 

Az általunk óhajtott kulturális közeget szinte újra kellett te-
remteni. A vízitúrákkal, a baráti beszélgetésekkel, a Béla által is 
megteremtett Kevi Körrel tettük mindezt. Azzal az alkotó kö-
zösséggel, amely országos hírnévre tett szert, a hasonló nevet 
viselő irodalmi, képzőművészeti városi havilappal. 

Minden tagja rendszeresen szerepelt a folyóiratban. Eh-
hez az akkori világban rendkívüli kompromisszumra volt 
szükség. A város értelmisége örömmel fogadta ezen mun-
kálkodást. Lélegzett a Kevi Kör, büszkék voltunk magunkra, 
szerettek bennünket.

Szálljunk le a jelenbe, a képeket nézegetve azonban el-
mondható, hogy kezét mindig a természetelvűség vezette. 
Nem viselte el a divatos szélhámosságokat, a félkész, át nem 
élt gondolatokat, az üres bravúrokat. 

A megtanult szakmai biztonság és bölcsesség vezette 
ecsetjét. Ezek a képek hitelesek, mint írásai. Így aztán még 
ma is a tisztesség mércéje Fehérvári Béla munkássága. Persze 
az idő úgy is el fogja dönteni, ki marad fönn a rostán, s ki hull 
alá a feledésben. 

Nehéz megítélni egy képről, hogy az jó-e vagy sem, a mű 
egyik lényege, hogy hat-e a nézőjére.  Könnyen értelmezhető 
vagy nehezen bontható ki a mondanivalója. 

Sajnálom, hogy itt hagyott bennünket, sajnálom, hogy 
nem lehet velünk! Az emlékkiállítás megtekinthető a Vadász 
Pál Kiállítóteremben, zárják szívükbe Fehérvári Béla mun-
kásságát!

A Múzeumok Éjszakája nevezetű kulturális progra-
mot – az 1999-ben indult francia példa nyomán – 2003 
óta rendezik meg évenként. 2007-ben országszerte 235 
ezer résztvevője volt, 2008-ban pedig 1300 program 
várta az érdeklődőket, 230 helyszínen. 

A Múzeumok Éjszakájának különlegessége, hogy 
egy belépőjegy megvásárlásával az összes programban 
részt vevő intézmény látogatható. 

A nyári program sikere miatt 2009-ben először egy 
második őszi eseményt („Múzeumok Őszi Éjszakája”) 
is tartottak, ami Szent Iván éjszakája helyett Szent Már-
ton napjához kapcsolódott. 

2021-ben június 26-án rendezték meg a Múzeumok 
Éjszakáját. Az újranyitás utáni első országos jelentő-
ségű kulturális eseményre csaknem 250 intézmény 
regisztrált, így egy év kihagyás után a látogatók az éj-
szakai programok során ismét birtokba vehették a mú-
zeumokat. 

A 19. alkalommal megrendezett eseménysorozatra 
különösen készültek az intézmények, hiszen ez volt 
az első olyan országos kulturális rendezvény, ahol újra 
személyes jelenléttel várták a látogatókat. 

A Szent Iván napjához legközelebb eső szombaton, 
azaz az év legrövidebb éjszakáján kinyitották kapui-
kat a múzeumok, és koncertekkel, tárlatvezetésekkel, 
interaktív eseményekkel, családi programokkal, vala-
mint számos meglepetéssel várták az érdeklődőket. 

A túrkevei Finta Múzeum is részese volt a program-
sorozat lebonyolítóinak, a képek magukért beszélnek.

    MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Múzeumok 

éjszakája
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Alföldkutatásért Alapítvány és a Túrkevéért Alapítvány tisztelettel hívja és várja az érdeklődőket az alábbi programra:

MEGHÍVÓ

BALOGH JÁNOS XVII. NAGYKUNSÁGI-NAGY-SÁRRÉTI 
TÁJÖKOLÓGIAI KONFERENCIÁRA, TOVÁBBÁ A 30 ÉVES 
TÚRKEVÉÉRT ALAPÍTVÁNYT KÖSZÖNTŐ PROGRAMRA 

2021. 08. 14-ÉN A TÚRKEVEI VÁROSHÁZA DR. CZIHAT 

KÁROLY DÍSZTERMÉBE

• 7.30-8.20 óra között Regisztráció  

• 8.30-8.45 óra Köszöntők

• 8.45-9.20 óra dr. Tóth Albert professzor emeritus 
előadása

• 9.20-9.55 óra dr. Seregi János professzor emeritus 
előadása

• 9.55-10.10 óra Rajzpályázat eredményhirdetése

• 10.10-10.30 óra szünet

• 10.30-12.00 óra 30 éve Túrkeve Város szolgálatában. 
Túrkevéért Alapítvány értékteremtő tevékenysége, 25 éves 
a Vadvirág Népdalkör

• 12.15 óra Balogh János utcai emlékhelyen koszorúzás

• 12.30 óra Madarász Vendégház: ebéd

• 14.30 óra Ecseg-puszta, Balogh János Emlékhely ko-
szorúzás

• 18.00 óra Egressy Béni Zeneiskola Szabadtéri Színpada: 
Marosán Csaba kolozsvári színművész irodalmi műsora

A Madarász Károly Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár nyári programjai

2021. július-augusztus

Dátum
Helyszín

Művelődési ház Liget

2. Retro party 21 órától

3. Tini-disco

16.
Táborzáró:

- kiállítás
- disco

19. - 23.
Értékből élmény – 
hagyományőrző tábor

23.
Kevi régi lakodalmas hagy-
ományok felelevenítése

24.
Nyáresti slágerparti
Fülemüle Tribűn Bend zenekar 
koncertje 21 órától

25. Kacagó Bábszínház 17 órától

Júliusi programok:

Dátum
Helyszín

Művelődési ház Liget

2.- 6. Tánctábor

7.
Lokátorock koncertje 21 
órától

15.
„Mint a violák” – Szécsi Pál 
sláger-est
Énekel: Petróczki Csaba

20.

„Sose halok meg…”
Resistan nosztalgia est
Közreműködik még:
Monokini Rock Band
Dj. Robby

22.
„Nem dolgoztam én a nyáron”
Magyarnóta műsor

27.
A Magyar Fotográfia Napja 
alkalmából kiállítás megnyitó

28.

Nyárbúcsúztató buli:
Játszik:
- Dream Combination
- Szimpátia zenekar

Augusztusi előzetes:
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Digitális szemléletformálás és 
kompetenciafejlesztés

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 „Humán kapa-
citások fejlesztése Mezőtúr térségében” című pá-
lyázat keretében 5 napos képzési program valósult 
meg Túrkevén. 

A projekt elsősorban az idősebb korosztályt kí-
vánta megszólítani azzal a céllal, hogy a résztvevők 
a mindennapokban jól használható ismereteket 
szerezhessenek a digitális eszközök használata te-
rén. 

A képzés során kiemelt fontosságú volt, hogy a 

megszerzett ismeretek gyakorlására kellő idő jus-
son, mivel az infokommunikációs eszközök meg-
ismerését és használatát gyakran az ismeretlentől 
való félelem gátolja leginkább.

A 20 résztvevő a digitális eszközök alapvető 
funkcióit, az internetes információgyűjtés módjait, 
az elektronikus ügyintézés és levelezés gyakorlatát 
sajátíthatta el, különös tekintettel az ügyfélkapu 
és más közigazgatási internetes portálok alapvető 
céljainak, elérhető funkcióinak, lehetőségeinek és 
korlátainak megismerésére. 

   TÖMÖSKÖZI SÁNDORNÉ

Varázslatos vakáció
„Majd az unokák”

Június 21-től újra hangos zsibongással telt meg 
a Fekete István Oktatóközpont előadóterme. Kint 
kánikula tombolt, de a teremben kellemes hűvös 
idő fogadta a 20 tanulni vágyót. 

Mi, a résztvevők - 60 és 80 év közöttiek - vá-
rakozásteli izgalommal hallgattuk és követtük 
Takács „Kócos” Roland tanár úr útmutatását, 
amellyel 21. századi analfabétizmusunkat tud-
juk majd legyőzni. Nem ment könnyen!

Az internetről hallottunk már, és néhányan 
próbálkoztak is áldásait használni, de bizony 
meg- megakadtunk.  S ha Pálinkás Patrícia se-
gítsége kevés volt, és a Tanár Úr keze sem volt 
elég 20 ember megsegítésére, felsóhajtottunk: 
Majd az unokák…

Csodálatos 5 napot töltöttünk együtt, sokat 
tanultunk. Kiváló volt a képzés, az elhelyezés és 
az ellátás. Köszönjük mindazoknak, akik lehetővé 
tették ezt a varázslatos vakációt.
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Tanulmányi kirándulás 
az ovisoknak

A környezetvédelmi szemlélet és a környezet-
tudatos életmód korai kialakításának fontossá-
gára irányult a figyelem azon a tanulmányi ki-
ránduláson, melyen túrkevei óvodások vettek 
részt június elején. 

A szarvasi Arborétumba szervezett progra-

mon a gyerekek közvetlen módon szereztek ta-
pasztalatokat a természeti környezet sokszínű-
ségéről, fedezték fel a park érdekes és különleges 
élővilágát, miközben játékos módon a környe-
zettudatossággal, klímavédelemmel és fenntart-
ható életmóddal kapcsolatos gyakorlati ismere-
tekkel is gazdagodtak.

A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00219 
azonosító számú projekt keretében valósult meg.

ÚJSZÜLÖTTEK A VÁROSBAN
   BABAFOTÓ

Név: Eisembacher Florian 

Anya neve: Nagy Mónika

Születési dátum: 2021. 01. 29. 

Név: Tofi-Tóth Benett

Anya neve: Tóth-Ábarahám Eszter

Születési dátum: 2021.06.15.
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Gondolhatnánk, hogy az időjárás napról napra ugyano-
lyan véletlenszerűen alakul, mintha csak pénzérmét dobál-
nánk. Egyetlen érmedobásnál valóban nem is tudjuk előre 
biztosan megtippelni, hogy fejet vagy írást kapunk. Ám ha 
ezerszer dobjuk fel az érmét, akkor biztosak lehetünk ben-
ne, hogy nagyjából 500-500 esetben lesz fej, illetve írás az 
eredmény. 

A napi változó időjárások ugyanígy állnak össze nagyobb 
törvényszerűségekké: ezt nevezzük éghajlatnak. Ez az éghaj-
lat az, ami napjainkban az emberi környezetszennyezés ha-
tására egyre gyorsulva változik. Mire számíthatunk? Egész 
Európában, így Magyarországon is fel kell készülni a hőhul-
lámok gyakoriságának és időtartamának növekedésére. Az 
elmúlt években, évtizedekben ezt a mondatot még gyakran 
jövő időbe tették, de azok az idők már elmúltak. Most kell 
felkészülni. Már most is évről évre több hőségnapot kell ki-
bírnunk, mint évtizedekkel ezelőtt. 

Az éghajlatváltozás a 21. század legnagyobb globális fe-
nyegetése. Az élővilágra, az emberiségre, az egészségünkre, 
az egész jelenlegi civilizációnkra. Nagyjából 10 évvel ezelőtt 
kimutatták azt is, hogy az éghajlatváltozás már rövid és kö-
zéptávon is a legszegényebb térségeket érinti a legerőtelje-
sebben. Az egyre nagyobb kiszáradó területek több mint 
egymilliárd ember létét, az egész földfelszín egyharmadát, és 
Európa szinte minden mediterrán országát veszélyeztetik. A 
világ nagy részén a sivatagosodási folyamatok a jellemzőek, 
és ez alól hazánk sem kivétel.

Magyarország vízellátás szempontjából a világ egyik leg-
sérülékenyebb országa. Felszíni vízfolyásaink 95%-a határa-
inkon túlról ered. Vizet ezen kívül még a csapadékból és a 
felszín alatti vizekből nyerhetünk. A csapadékvíz jelentős ré-
sze beszivárog a talajba: tehát legnagyobb víztározónk maga 
a talaj. A klímakutatók előrejelzései szerint hazánk éghajlata 
melegebbé és szárazabbá válik, melynek eredményeképpen a 
növekvő vízigények mellett csökkenni fognak az ökológiai és 
a hasznosítható vízkészletek.

Bár nem hangzik jól, városunk, Túrkeve térsége is azok 
közé a területek közé tartozik, amelyeket kiemelten érzéke-
nyen érint a klímaváltozás. Milyen hatásokra kell számíta-
ni? Ezeket mostanra már egyre nyilvánvalóbban elkezdtük 

tapasztalni a mindennapjainkban. Ilyen például az éves kö-
zéphőmérséklet emelkedése és a vízjárás szélsőséges ingado-
zása. Utóbbi árvizekkel, szárazodással jár, és zavarokat okoz 
az élelmiszer-ellátásban (lásd a zöldségek és gyümölcsök 
áremelkedését a boltokban) és az ivóvíz-ellátásban. Ismerő-
sen hangzik?

Vannak olyan helyek a Földön, ahol ma már a fentieknél 
sajnos még sokkal súlyosabb következményeket kell az em-
bereknek elszenvedniük. Az indiai Csennai volt a Földön az 
első olyan nagyváros, ahol 2019-ben a nagy szárazság miatt 
az összes tározóból elfogyott a víz, és a lakók a saját bőrükön 
érezték meg a klímaválságra felkészülés hiányát. Az elmúlt 
hatvan évben ugyanis 1,3 Celsius-fokot emelkedett az átlag-
hőmérséklet a városban, ami befolyásolta víz körforgását. A 
súlyos vízhiány kialakulásában az esőzések elmaradása mel-
lett nagy szerepet töltött be a pazarló vízfogyasztás is.

A helyiek a szárazság hatására gyorsan elfogadták, hogy 
egy darabig biztosan nem fog javulni a helyzet, ezért min-
denki elkezdte kincsként kezelni a vizet. A gyerekek kula-
csokban hordták magukkal a vizet az iskolákba. A felnőttek 
pedig azóta ikonikus jelképpé vált színes műanyag vízhordó 
edényekben vitték haza a napi vízadagokat. A helyzet nem 
csak India miatt érdekes: az ENSZ szerint a Földön 10 em-
berből négyet fenyeget vízhiány. 

Szerencsére Túrkevén nem áll fenn a Csennai nagyvá-
rosához hasonló kritikus helyzet, de tanulhatunk az ő tör-
ténetükből. Kevesebb vizet kell használnunk, és azt is ha-
tékonyabban. Ez nem lehetetlen, csak pár apró változtatás 
szükséges a szokásainkban.

Az elmúlt néhány évtizedben gyökeresen megváltoztak 
például a dohányzási szokásaink, hiszen régebben szin-
te mindenki füstölt. Biztonsági övet sem viselt szinte sen-
ki, mára ebben is változtunk. Az elmúlt alig pár évben a 
műanyag csomagolásokkal kapcsolatos magatartásunk is 
elkezdett átalakulni. Többször sikerült már viszonylag rö-
vid idő alatt nagyot változtatni a társadalmi szokásainkon. 
Álljunk optimistán az előttünk álló kihíváshoz, és akkor az 
okos, felelősségteljes, pazarlásmentes vízhasználati szokáso-
kat is be tudjuk építeni a mindennapi rutinunkba – így nem 
lesz szükség nélkülözésre.

Elsősorban a csapadékvíz megőrzésével tehetünk az aszá-
lyosodás ellen. Ügyeljünk arra, hogy a talajt megfelelően 
műveljük, hogy az képes legyen a csapadék befogadására 
és tárolására. Kiskertekben is takarjuk a talajt természetes 
anyagokkal – például szalmával –, amivel védjük a kiszára-
dástól. Fogjuk fel a csapadékvizet, és öntözzünk azzal, így az 
édesvízkészletünk megőrzéséhez is hozzájárulhatunk.  

Az idei nyáron ízelítőt kaphatunk abból, milyen érzés va-
lamilyen alapvetőnek hitt dologból hiányt szenvedni. Bár a 
mostani vízkorlátozás okai csak részben tudhatóak be köz-
vetlenül a klímaváltozásnak, a következmények ugyanazok, 
és a megoldást is ugyanott kell keresni. Hogy ne csak a sze-
rencsén múljon, lesz-e vizünk holnap és holnapután, jövőre 
és azután is.

   TÖRÖK MÁRTON

Vízhiány nyáron – véletlen?
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Az ivóvíz pénzbe kerül, és ahogyan az elmúlt időszak-
ban tapasztalhatjuk, nem áll rendelkezésre a végtelensé-
gig. 

Bölcsen tesszük hát, ha nem pazaroljuk – és a kertben, 
ha nem muszáj, nem azzal öntözünk. Van ugyanis egy in-
gyenes vízforrás is, ez pedig pontosan a fejünk felől jön 
eső formájában: bár, igaz, ami igaz, nem akkor, amikor mi 
szeretnénk, és főleg nem olyan könnyen, mint ha elfordí-
tanánk egy csapot. Mégis, néhány egyszerű lépéssel sok 
száz liternyi ingyen öntözővízhez juthatunk.

Miért érdemes gyűjteni?

Tapasztalhatjuk, hogy a csapadék eloszlása nem egyen-
letes. Az eső nem olyan szabályos menetrend szerint, és 
nem olyan szabályos mennyiségben öntözi meg kisker-
tünk virágait vagy zöldségeit, ahogyan mi szeretnénk. 
Ha gyűjteni kezdjük az esővizet, azzal kiegyenlítettebbé 
tehetjük az öntözést. 

Amikor nem esik az eső, mi akkor is öntözhetünk az 
összegyűjtött esővízzel; ha pedig esik, akkor elraktároz-
hatjuk szűkösebb napokra. (Nem mellesleg: amit mi ösz-
szegyűjtünk a tartályunkban, hordónkban, az mindig ott 
lesz, nem fog csalódást okozni, mint néha a vezetékes víz, 
hogy tudniillik nincs…).

Gondolták volna, hogy egy 10×10 méter alapterületű 
kockaház esetében egy nyári zápor alatt (kb. 10 mm eső-
ből) csaknem 1000 liter esővíz is összegyűjthető? 

A végére hagytam a legjobbat: ingyen van!

Miért jobb esővízzel öntözni?

Amellett, hogy ingyen van, még jobbat is tesz növénye-
inknek, mint a vezetékes víz. Az esővíz ugyanis lágy víz, és 
nincsenek benne fertőtlenítőszer-maradványok sem. Mi-
vel a tartályainkban tárolt esővíz véges, ezért megtanuljuk 
takarékosan és hatékonyan felhasználni azt, a növények 
pedig a közvetlenül a tövükre locsolt víznek köszönhető-
en elkápráztathatnak minket növekedésükkel.

Hogyan lássunk hozzá?

Az esővízgyűjtésnek nem az a lényege, hogy mi-
nél drágábban vagy divatosabban valósítsuk meg. 
A portánkon szétnézve biztosan találunk valamit, 
ami alkalmas lehet: egy éppen üres hordó például 
tökéletesen megteszi. Ha már régóta kiépített csa-
tornarendszerünk van, amelyhez nem nyúlnánk jó 
szívvel, akkor beszerezhetünk egy „esőlopót”. Ezt az 
egyszerű szerkezetet a csatornacsőre szerelve éppen 
annyi vizet gyűjthetünk, amennyi a tárolónkba fér, a 
többi pedig továbbra is zavartalanul elvezetődik. 

Mire érdemes figyelni?

Az algákra és a szúnyogokra! Szerencsére mind-
kettőre van megoldás. Ha sokáig napfény éri a gyűj-
tött esővizünket – például azért, mert fehér, fényá-

teresztő tárolónk van – könnyen bealgásodhat a víz. Ezt 
megelőzhetjük, ha a tárolót fekete fóliával vagy geotextillel 
bevonjuk. A másik jelentős veszélyforrás, hogy a szúnyo-
gok megtalálják a nyílt vízfelületet, és megállíthatatlanul 
szaporodni kezdenek. Ez is pofonegyszerűen elkerülhető: 
le kell takarni a tartályunkat, mégpedig szúnyogbiztosan, 
fedéllel vagy szúnyoghálóval.

Szép és fenntartható egyszerre?

Érthető az aggodalom, hogy a ház sarkába állított hor-
dó vagy tartály esetleg csúf látványt nyújt. 

Mi tagadás, valóban illúziórombolóak lehetnek, de aki-
nek igénye van rá, akár ízléses esővízgyűjtőket is vásárolhat 
kertészeti szaküzletekben – bár ezeknek az ára is magasabb. 
Klasszikus szépítési lehetőség, ha fából barkácsolunk taka-
ró paravánt a tartályunk köré, erre akár még futónövénye-
ket is futtathatunk, hogy aztán akár büszkén mutogathas-
suk is takarékos és fenntartható megoldásunkat.

Megtetszett, többet szeretnék, mit tegyek?

A házi esővízgyűjtést egészen professzionális szintre is 
lehet fejleszteni. A föld alá ásott több köbméteres tartá-
lyokkal akár egész évre elég öntözni való esővizet is össze-
gyűjthetünk, ezeket azonban érdemes a kertépítés során 
létesíteni, utólag ugyanis nagyon nagy munka feltúrni a 
kertet, hogy egy hatalmas tartályt a föld alá süllyesszünk. 
Egy másik gyakori módszer az úgynevezett IBC-tartályok 
használata, amelyek leggyakrabban 1 köbméteres (azaz 
1000 literes) méretben kaphatóak. Ezek tisztára mosatása 
nagyon fontos első lépés, ugyanis ha használt IBC-tartályt 
vásárolunk, az jó eséllyel korábban ipari használatban 
volt, és vegyszerekkel is érintkezett.

(A cikk szerzője családjával több éve gyűjti és használja 
az esővizet öntözésre, így jó szívvel ajánlja minden kertba-
rát számára ezt az olcsó, takarékos és fenntartható megol-
dást.) 

   TÖRÖK MÁRTON

Hogyan gyűjthetünk esővizet kiskertünk öntözéséhez?
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A közlekedésbiztonsági rovatunkban ezalkalommal a 
harmadik leggyakoribb veszélyforrásról ejtünk szót, mely 
megyénkben is igen gyakran előforduló gond, ez nem más, 
mint a biztonsági öv használata. Valószínű, hogy a szolgála-
tot teljesítő rendőrök is változatos kifogásokat hallottak már 
a szabályszegőktől egy-egy igazoltatás alkalmával.

Gépjárművel történő közlekedésünk során a biztonsági 
öv használata kötelező! Ezzel a szabállyal mindenki tisztában 
van, sajnos azonban sokaknak ez mégsem magától értetődő. 
A biztonsági öv használata alól a KRESZ valóban tartalmaz 
néhány kivételt.

Nem kell becsatolni a biztonsági övet:
•  a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének
•  a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast 

szállít
•  a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a 

becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja, a be-
tegellátást akadályozza

•  a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást 
végző autóbuszban

•  a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállí-
tás végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat

•  az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött 
gyermeknek

•  annak, aki külön jogszabályban meghatározott orvos ál-
tal kiállított igazolással rendelkezik.

A biztonsági öv használata tehát minden más esetben 
kötelező. A járműben utazók azonban sok esetben ezt nem 
tartják magukra érvényes szabálynak, döntésük igazolására 
különféle magyarázatot adnak maguknak, illetve adott eset-
ben az intézkedő rendőrnek.

Jellemzően a következő magyarázatok hangoznak el:
 „Szorít az öv, kényelmetlen” – A járművek döntő több-

ségében ma már automata biztonsági övek vannak, amelyek 
nem simulnak olyan erővel a használójára, hogy az valóban 
szorító érzést váltson ki. A kissé kellemetlen érzés, koránt-
sem mérhető össze a balesetkor szerezhető akár legkisebb 
mértékű sérüléssel járó fájdalommal.

„Ütközéskor jobb, ha nincs becsatolva a biztonsági öv, 
mert inkább kirepülök a gépkocsiból, mint hogy az össze-
tört járműbe beszoruljak” – Téves ez a szemlélet. A gépko-
csiból ütközéskor kiesni olyan terhelést jelent, mintha valaki 

több emeletnyi zuhanás után az úttestre esne. A test a gép-
kocsiból kizuhanás előtt áttöri a jármű szélvédőjét, ez olyan 
fej, illetve végtagsérülést eredményez, amely önmagában is 
halálos kimenetelű lehet.

„Erős vagyok, ütközéskor a karjaimmal képes vagyok 
megtartani, megtámasztani magam” – Nem, nem képes. 
Akár már 30 km/óra ütközési sebesség mellett is olyan ter-
helés éri az emberi szervezetet, amely során a saját testtöme-
ge 20-30 szorosát kellene egy pillanat alatt megtartania. Ez 
olyan, mintha valaki a saját gépkocsiját akarná felemelni a 
karjaival.

„Nekem ne szabja meg senki, hogy becsatolom-e ma-
gam, az én életem, az én egészségem” – Igaz, hogy minden-
ki felelős a saját életéért és testi épségéért. Ez azonban nem 
azt jelenti, hogy a közlekedésünk során szándékosan, felesle-
ges veszélynek tehetjük ki magunkat. 

„Csak ide megyek a boltba, óvodába, iskolába” – Ilyen 
távolságon belül is érhet minket baleset, akár az elindulás 
utáni pillanatban is. Ilyen tekintetben nem lehet tehát figye-
lembe venni a megtenni kívánt távolságot.

„Elfelejtettem, amúgy mindig használom” – A bizton-
sági öv rendszeres használata az elindulást megelőzően any-
nyira megszokottá, ezzel szinte automatikussá válik, olyan 
elengedhetetlen része lesz az elindulás előtti rutinnak, mint 
az, hogy sebességbe kapcsolunk, irányjelzőt használunk, 
vagy kiengedjük a rögzítőféket. Aki használja az övet, az nem 
felejti el, mivel részét képezi az elindulásnak.

„Van a gépkocsimban légzsák, az úgyis megvéd” – A 
légzsák csak a becsatolt biztonsági övvel együtt fejti ki azt a 
védelmi hatását, amiért kifejlesztették és beépítették a gép-
kocsiba. A balesetkor kinyíló légzsák, a biztonsági öv nélkül 
előre lendülő testet nem abban a helyzetben éri, mintha a 
gépkocsiban ülő be lett volna csatolva, így az szintén sérülést 
okozhat, és önmagában nem alkalmas a test megtartására.

„Ütközés után kigyullad a gépkocsi, és a becsatolt biz-
tonsági öv miatt bent ragadok az égő autóban” – Ütközést 
követően csak akkor leszünk képesek elhagyni a gépkocsit, 
ha a bekövetkezett baleset során nem keletkezett olyan mér-
tékű sérülés, ami ezt lehetetlenné tenné. Ez a legnagyobb 
eséllyel úgy garantálható, ha a biztonsági öv be volt csatolva. 
A gépkocsik kialakításából adódóan a biztonsági öv csatjai 
a járművek legvédettebb pontján vannak elhelyezve, így azt 
mi, a járműben utazók, vagy a segítségünkre sietők egyetlen 
mozdulattal ki tudják csatolni.

Észérvekkel alátámasztható indok nincs a biztonsági 
öv használatával szemben. Felelősek vagyunk magunkkal 
szemben, a családunkkal szemben, de a közlekedés többi 
résztvevőjével szemben is. Ehhez szorosan hozzátartozik a 
biztonsági öv használata, adjunk meg magunknak minden 
esélyt az előre nem látható veszélyhelyzetek, balesetek ese-
tére.

Ne feledjük, mindenkit hazavárnak!

    MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

A BIZTONSÁGI ÖV ÉLETET MENTHET
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Az ősszel a covid miatt nehézke-
sen indult az idény, mivel 7 hónap 
kihagyás után térhettünk vissza a 
kézilabda pályára.

A lányok hosszú kényszerszünet 
után nehezen rázódtak bele az ele-
jén, de ahogy telt az idő, egyre jobbak 
lettek. Nem látszódott rajtuk a tartós 
kihagyás. Az őszi bajnoki részben 
csak négy mérkőzés lett megtartva az 
erősödő covid miatt. Ezeken a mér-
kőzéseken 2 győzelem, 1 vereség és 1 
döntetlen született, majd az őszre be 
is fejeződött a szezon.

A csapat egyik felét junior korú 
játékosok alkotják, a másikat pedig 
úgymond felnőttek.

A fiataloknak az utánpótlás baj-
nokság folyamatosan zajlott, így 
nekik dupla megterhelést jelentett 
a felnőtt osztály. Ez egészen február 
végéig tartott, hiszen ekkor bizony-
talan időre felfüggesztették a mér-
kőzéseket.  Ez a döntés kicsit kedve-
zően is alakult számunkra, ugyanis 
így több időnk maradt a megyei 
megmérettetésekre.

 A bajnokságban egyébként is jó 
helyen álltunk azóta, mióta átvet-
tem az edzőséget. A lányoknál min-
dig dobogósok vagyunk és ebben 
az évben is számítottunk az egyik 

dobogós hely, vagy akár az első hely 
elérésére.

Hétről hétre jöttek az eredmé-
nyek, a bajnoki mérkőzések besűrű-
södtek és ezzel a tabella első három 
helye is pár ponton múlott. Tud-
tuk, hogyha hibázunk, akkor akár 
könnyen lecsúszhatunk a negyedik 
helyre is, hiszen a tabellát szorossá 
tették a csapatok.

Az egyik hazai fordulóban 
mindössze 1 pontot sikerült sze-
reznie a csapatnak. Itt velünk volt 
a szerencse is, mivel olyan csapat 
ellen vesztettünk pontot, akik mö-
göttünk voltak és az előttünk levők 
is hibáztak. Ezzel még inkább iz-
galmassá vált a bajnokság. A hét-
vége után beszélgettünk kicsit a 
lányokkal, hogy mit is szeretnénk 

elérni. Az esélyünk megvolt a baj-
nokság megnyerésére, de már nem 
volt szabad hibáznunk. Végül ez 
meg is történt, az összes maradék 
mérkőzésünket megnyertünk. Hol 
nagyobb gólkülönbséggel, hol szo-
rosabb, harcosabb játékkal. Ez az 
eredményeken is meglátszott , hi-
szen akkora előnyre sikerült szert 
tennünk, hogy az utolsó két mér-
kőzésünket tét nélkül lejátszva is 
magabiztosan megnyerve zártuk a 
szezont.

 Az utolsó bajnoki hétvégére így 
már csak éremosztással és az ün-
nepléssel kellett foglalkoznunk. 

Nagyon büszke vagyok a lánya-
imra egytől-egyig, mivel mikor 
kudarc ért minket, felálltak és küz-
döttek, aminek meg is lett az ered-
ménye. Ugyan a megyei első osztá-
lyú bajnokság megnyerésével jogot 
is szereztünk az NB2-es osztályban 
való induláshoz, de még nem érez-
zük magunkat elég erősnek, hogy 
ott is helyt tudjunk állni tartósabb 
ideig, így jövőre is ebben az osz-
tályban fogunk szerepelni.

Köszönöm a Városvezetésnek, a 
TVSE vezetőségének a támogatást 
és a bizalmat, hogy irányíthatom a 
lányokat továbbra is minél több si-
kert elérve!

Megyei bajnokok 
a túrkevei felnőtt kézis lányok

   SIMON IMRE - EDZŐ
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Kántor Lajos képviselő úrral most, 
mint a Túrkevei Atlétikai Club (TAC) 
elnökével és dr. Thodory Zsolt József 
képviselőtársunkkal, mint sportok iránt 
elkötelezett önkormányzati képviselő-

vel a Ligetben meglátogattuk az épülő 
sportpályát. 

A Túrkevei Atlétikai Club ez év elején 
kezdeményezte önkormányzatunknál, 
hogy a Ligetfejlesztéshez kapcsolódó-
an kifejezetten szeretné, ha a városban 
a szabadidős sport, illetve a tömegsport 
lehetőségei is bővülnének. A TAC elnö-
keként nem saját szervezetének kért tá-
mogatást Kántor Lajos, hanem arra tett 
javaslatot, hogy az önkormányzat saját 
maga valósítson meg ilyen jellegű fej-
lesztést, amihez a TAC szakmai segítsé-
gét kapjuk. 

Aki a Liget környezetében jár, az 
láthatja a több mint 1000 m2-es pálya 

előkészítést, ahol pár héten belül ke-
resztirányban két sportpálya (foci és ko-
sárlabda) fog helyet kapni. Később tenisz 
fallal és mászó fallal is szeretné a TAC e 
terület bővítését javasolni, azon túl, hogy 
a város tulajdonában lévő jégpályán re-
mélhetőleg ugyanezen a helyszínen már 
2021 telén megindulhat a téli sport fej-
lesztése is, ha a járványügyi szabályok 
ezt lehetővé teszik. 

Közösen bízunk benne, hogy a város 
lakosságának örömére fog szolgálni ez a 
pálya, amelynek további fejlesztését ter-
vezzük azzal, hogy zajvédő falat is épí-
tünk annak szélére az ott élők nyugalma, 
védelme érdekében.

Túrkevei Atlétikai Club
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Remélhetőleg többen is találkoztak már a városunkban 
Invictus Úszó és Vízilabda SC nevével, hiszen egy ideje 
Túrkevén is ők képviselik a vízi sportokat, legfőképpen az 
úszást és vízilabdát. A szervezet szakmai vezetőjével Mohi 
Zoltánnal egy ideje beszélgetünk az uszodafejlesztési le-
hetőségekről, hogy miként is tudnánk a nagyon rossz ál-
lapotba került „kettőnegyvenes“ helyett egy új sportuszo-
dát létrehozni. Ebben partner Vincze Mihály is túrkevei 
edzőként, és eltökélt szándékom, hogy a strand sportcélú 
hasznosítását fejlesztem. 

Nyilván az Invictus sem bír olyan fejlesztési forrá-
sokkal, amely lehetőséget teremtene egy akár 1 milliárd 
forintos fejlesztésre, de ha marad a TAO rendszer, akkor 
abban jócskán lenne potenciál, hogy adózók részvételével, 
közösségi összefogással megújítsuk az uszodánkat. 

Ennek kapcsán volt lehetőségem tárgyalni egy sportle-
gendával, Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok és világbaj-
nok magyar vízilabdazóval, aki jelenleg a Magyar Vízilab-
da Szövetség elnöke. Egyeztetésünk során azt vizsgáltuk 
meg, hogy miként lehetne előkészíteni egy átfogó fejlesz-
tést a túrkevei vízi sportok fejlesztésére, és miként lehetne 
egy új uszodával e területen is a sport és a sportturizmus 
lehetőségeit fejleszteni városunkban. 

Nyilván (sajnos) nem egy halom pénzzel tértem 
haza Túrkevére a találkozó után, de mégis egy remény-
teli kapcsolat élményével, és támogató együttműködési 
szándékkal, hiszen Vári Attila világosan tájékoztatott: 
eltökéltek abban, hogy azoknak az önkormányzatoknak 
partnerséget ajánljanak, akik elkötelezettek a vízilabda és 
az úszósportok iránt. Miután erről biztosíthattam, a to-
vábbi együttműködés lehetőségének további keresésével 
köszöntünk el egymástól, ugyanis amit szerettem volna, 
azt megkaptam. Egy elvi ígéretet, hogy amennyiben elő-
készítjük egy új uszoda építésének a tervét, abban az eset-
ben számíthatunk együttműködésre a Magyar Vízilabda 
Szövetség részéről, és esetleg kaphatunk majd engedélyt 
az Invictus Úszó és Vízilabda SC-vel közösen TAO forrá-
sok gyűjtésére e célból. Tehát a projekt ismét tovább lépett 
egyet, és ismét egy kis lépéssel előbbre vagyunk. 

Kérem, higgyék el, nem egyszerű összekalapozni 1 mil-
liárd forintot egy ilyen fejlesztésre, és épp ezért minden 
apró ígéret, minden apró egyeztetés eredmény, ahol nem 
elakadtunk, hanem továbblépésre kaptunk biztatást.

VÍZILABDA
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER
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A 2020/2021. évi bajnoki idény-
ben a futballra is, mint minden 
másra, nagyon nagy hatással volt 
a koronavírus járvány.  Felnőtt és 
ifjúsági csapatunknál is voltak meg-
betegedések, ezért hosszabb-rövi-
debb időre pihenőre kényszerültek. 
Szerencsére a fiatalabb focistáinkat 
elkerülte a covid, mely annak is kö-
szönhető, hogy az MLSZ időben 
leállította az utánpótlás bajnoksá-
gokat, illetve a Bozsik rendezvénye-
ket. Egyesületünk vezetői is nagyon 
szigorúan kezelték ezt a rendkívüli 
helyzetet.  De ebben az időben is tö-
rekedtünk arra, hogy tartsuk a kap-
csolatot a focistáinkkal az online 
térben.  Januárban bizakodva kezd-
tük el a csapataink felkészítését.  A 
legnagyobb biztonsági intézkedések 
mellett teremben történtek az edzé-
sek.  Szerencsére minden korosztály 
teljes létszámmal részt tudott venni 
az edzéseken.     

Felnőtt csapatunk a hatodik he-
lyen zárta az őszt és bizakodva vár-
ták a tavaszi folytatást annak elle-
nére, hogy  biztosan lehetett tudni 
azt, hogy az egész tavaszi szezont 
zárt kapuk mögött fogják játszani, 
és mint tudjuk,  minden csapatnak  
nagyon fontosak a szurkolók.   Szép 
tavaszt produkáltak Jandó Ferenc 
játékosai és az előkelő 5. helyezést 
sikerült elérniük.

U19-es csapatunk Pozsonyi And-
rás edző vezetésével lemásolta a na-
gyok teljesítményét és egy tavaszi, 
remek sorozat végén szintén az ötö-
dik helyen zárta a bajnokságot.  Az 
ifi csapat teljesítményéhez szeretnék 
annyit hozzátenni, hogy a fiúk meg-

érezték azt, hogy ha rendszeresen 
járnak edzésre, annak előbb-utóbb 
kell, hogy eredménye legyen. Töb-
ben munkájuknak köszönhetően a 
felnőtt csapatban is lehetőséghez ju-
tottak és igazából ez lenne a mi cé-
lunk.   A TVSE nagy erénye a többi 
megyei csapat nagy részével szem-
ben az, hogy szinte minden játékos 
túrkevei nevelésű. 

Az U16-os csapatunk - Fekete 
Tamásedző vezetésével - legfonto-
sabb feladata ebben a bajnokságban 
a csapat megfelelő létszámának ki-
alakítása volt, mert ez a korosztá-
lyunk kicsit hiányos volt. 

Sok utána járással azonban ez is 
megoldódott, de még a csapatjáték-
ban sokat kell tanulniuk. Ez nem 
megy egyik napról a másikra, de ha 
továbbra is kitartóan és szorgalma-
san edzenek, mind játékban, mind 
eredményességben előrébb fognak 
jutni.   Ezen csapatainknak gratulá-
lunk, és sok sikert kívánunk nekik a 
továbbiakban.  

Talán a legtöbb veszteség a Bozsi-
kos korosztályainkat érte, hiszen az 
ő rendezvényeiket nagyon korán le-
állították  és így az edzéseket is szü-
neteltetni kellett. Persze azt tudjuk, 
hogy az egészségük mindennél fon-

tosabb volt és arra fogunk törekedni 
az elkövetkezendő időben, hogy a 
lemaradást pótolni tudjuk náluk. 

Ezzel biztosan  nem lesz problé-
ma, mert nagyon szeretnek edzésre 
járni, focizni és nagyon jó közössé-
gek alakultak ki.  Ezért, amint le-
hetőségünk adódott, mérkőzéseket 
kötöttünk le környékbeli csapatok-
kal, melyeken gyakorolhatták az 
edzésen tanultakat a gyerekek. 

A szezon zárásaképpen jutalom-
táborozáson vehettek részt a Túrke-
vei Ifjúsági Kempingben. 

A zavartalan munka elenged-
hetetlen része az, hogy azegyesület 
biztosítsa számunkra a megfelelő 
feltételeket és elmondhatom azt, 
hogy vezetőink teljes odaadással 
végzik munkájukat, mind személyi, 
mind a tárgyi feltételek tekinteté-
ben. A kisebb korosztályokban na-
gyon fontos a szülőkkel való együtt-
működés is. 

Ezúton is megragadom az alkal-
mat, hogy megköszönjem a renge-
teg biztatást és segítséget. Rövidesen 
elkezdjük a felkészülést a következő 
bajnokságokra. Ehhez sok erőt és jó 
egészséget kívánok a TVSE összes 
tagjának.

A TVSE labdarúgó csapatainak 
működése az elmúlt szezonban

   LÁZÁR MIKLÓS - EDZŐ
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Baja városa adott otthont a WFC (World Fighters Cor-
poration) Hungary Szövetség első nyílt K1 és K1 light sza-
bályrendszerű országos bajnokságának 2021. június 04-06. 
között. A koronavírus járvány miatti korlátozásokat követő-
en, ez a verseny volt az első igazi megmérettetés idén a küz-
dősportot űzők számára. Az ország különböző szegleteiből 
9 különböző harcművészeti szövetség, 42 egyesületének 250 
versenyzője vett részt a megmérettetésben.

A három napos rendezvényen a szervezők a biztonsági 
előírások maradéktalan betartása mellett bonyolították a 
verseny menetét, melyet ezúton is köszönünk.

A TVSE kick & thaibox szakosztályát Eszenyi Alexandra, 
Kovács Anna, Lajter Dorina, Kurgyis Csaba, Bencsik Adri-
án, Bíró Dániel és Novák Ferenc képviselte. A csapatból volt, 
akinek élete első mérkőzésére volt és volt, akinek a visszaté-
résére adott lehetőséget ez a rendezvény.

Több versenyzőnk számára kedvező volt a sorsolás, mert 
előnyerőként tudta elemezni a későbbi ellenfeleket, és talán 
ennek is köszönhető, hogy a szombati selejtezőket és közép-
döntőket sikeresen abszolválták K1 light kategóriában. K1-
ben Lajter Dorina, aki most váltott juniorról felnőtt korosz-
tályba, egy jóval nehezebb, idősebb ellenfél ellen elvesztette 
az első mérkőzését, így kiesett a további megmérettetések-
ből.

Vasárnap, a döntők napján K1 light szabályrendszerben 
(félerős támadás, testre lehet térdelni) Bencsik Adrián (-71 
kg), Kurgyis Csaba (-54 kg), és Eszenyi Alexandra (+65 kg) 
elvesztették a mérkőzéseiket, így ezüstéremmel lehettek 
gazdagabbak. Lajter Dorina az előző napi K1 vereség után 
magabiztosan nyerte a K1 light döntőjét súlycsoportjában. 
Kovács Anna (-51 kg), élete első versenyén, a nálánál jóval 
rutinosabb ellenfelét, hatalmas győzni akarással, extra me-
netet követően legyőzte. Bíró Dániel (-91 kg) a döntőben 

egy hazai ellenféllel nézett farkasszemet, azonban még ez 
sem tudta a bírók döntését befolyásolni, így szoros mérkőzé-
sen, de egyhangúan őt látták jobbnak.

Novák Ferenc (-86 kg) veterán kategóriában (+35 év) K1-
ben, óriási mérkőzésen hajszállal maradt alul a döntőben. 
Vigasztalásra adott okot, hogy a bírók és az edzők véleménye 
szerint is a nap mérkőzése volt a két „öreg” összecsapása a 
ringben.

Eszenyi Alexandra, Kovács Anna és Bencsik Adrián ezen 
a versenyen átesett a tűzkeresztségen, Novák Ferenc több 
mint 10 év kihagyást követően tért vissza a ringbe.

A csapatunk jól szerepelt a versenyen, hiszen 3 arany-
érmet, 4 ezüstérmet és egy 5. helyet sikerült megszerezni. 
Hibáink javításaival a versenyeken való részvétel még csillo-
góbb érmeket is eredményezhetnek a későbbiekben, hiszen 
ismét nagyon tehetséges csapatunk van, akikben benne van, 
egy későbbi komolyabb győzelmi esély is!

Köszönjük mindenkinek, aki bízik bennünk és szurkol 
értünk! Ezt a belénk fektetett bizalmat igyekszünk a jövőben 
is minél jobb eredményekkel meghálálni.

Sikeres szereplés 
a WFC Országos Bajnokságán
   LÁZÁR MIKLÓS - EDZŐ

Lajter Róbert, Novák Ferenc, Kurgyis csaba, Bíró Dániel, Bíró László, Kovács Anna, 
Eszenyi Alexandra, Lajter Dorina, Bencsik Adrián

KISS ROLAND

A Ceglédi KKSE csapatától érkezik az Orosházi FKSE együt-
teséhez a 24 esztendős irányító játékos, Kiss Roland, akit méltán 
neveznek Jolly Jokernek a társai, hiszen a kapusposzt kivételével 
minden pozícióban bevethető.

Roland Túrkevén kezdte el a kézilabdát, mellette futballozott is, 
majd amikor választania kellett a két sportág között, édesapja javas-
latára a kézit választotta, de testnevelés tanára, Urbán Marianna is 
sokat lendített a végső döntésben, hogy 12 évesen kézilabdás lett.

A Kövesd felnőtt keretébe felkerülve először a bal szélen, majd 

a jobb szélen szerepelt, az NB I-ben is jobb kezesként a jobb szélen 
játszott.

A következő állomás 2017-ben a Balmazújváros csapata volt, 
ahol visszakerült a középső pozíciókba. A másodosztályban szerep-
lő hajdúsági gárdában két szezont töltött, első évben egy bajnoki 
bronzérmet, a következőben pedig egy NB I/B-s gólkirályi címet is 
bezsebelt 22 meccsen szerzett 146 találatával.

A legutóbbi két idényt Kiss Roland az élvonaltól idén szintén 
búcsúzó Cegléd együttesében töltötte.

Mindig öröm, amikor egy Túrkevéről indult és sikereket elért ember munkásságát tudjuk bemutatni. Ez alkalommal egy sikeres sportoló, Kiss Ro-
land került fel a listára, aki a kézilabda sportban mutatta meg rátermettségét. Sok sikert kívánunk neki! Zsedényi Péter írását adjuk közre. (főszerk.)
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Tavaly januárban tért vissza Tóth 
Károly az Orosházi FKSE-LINA-
MAR kötelékébe, ahol már az után-
pótlás évei során is megfordult. Az 
irányító poszton szereplő játékos 
fiatal kora ellenére eseménydús pá-
lyafutást tudhat magáénak. A nem-
rég véget ért szezonban az egyesület 
házi gólkirályaként az NB I-es gól-
lövőlistán is előkelő helyen végzett, 
ezzel azonban már nem szeretne 
foglalkozni, a következő idényre te-
kint előre.

– Hány éves korodban és hogyan 
ismerkedtél meg a kézilabdával?

– Gyakorlatilag a kezdetektől fogva az 
életem része a kézilabda, ugyanis édes-
anyám volt az edzőm Túrkevén, ahol 
a nővérem is kézilabdázott, de édes-
apámtól sem állt távol soha a sport 
világa. Mondhatni, hogy már óvodás 
koromban is látogattam az idősebbek 
edzéseit, amit szintén az édesanyám 
tartott, de az általános iskola kezdeté-
vel lett versenyszerű.

– Voltak-e más sportágak is, me-
lyeket gyerekként kipróbáltál?

– Mint minden kisfiú, én is fociztam, 
de hamar kiderült, az nem az én spor-
tom. 2007-ben viszont egy véletlen 
egybeesésnek köszönhetően megis-
merkedtem a szektorlabdával, ismer-
tebb nevén a gombfocival. Kevesen 
tudják, de 2009-ben serdülő korosz-
tályban világbajnokságot is nyertem. 
Ma már sajnos sem időm, sem lehető-
ségem nincs gombozni.

– Kérlek, mesélj egy kicsit az ed-
digi klubkarrieredről!

– A kézilabdát Túrkevén kezdtem, ami 

a teljes általános iskolai időszakom 
alatt zajlott. Kisvárosként édesanyám-
nak köszönhetően többször az orszá-
gos döntőbe verekedtük magunkat, 
amire a mai napig mérhetetlenül büsz-
ke vagyok. Ezt egy rövid, de tanulságos 
orosházi év követte. Az akkori serdülő 
edzőnkkel és hat másik csapattársam-
mal együtt Csurgóra igazoltunk, itt 
az eddigi életem legmeghatározóbb 
korszakát, 5 évet töltöttem. Innen 
Ceglédre igazoltam, hogy NB I-es ke-
rettel edzhessek, ez 2 évig tartott, majd 
Nagykanizsára szerződtem. Ez volt 
életem egyik legboldogabb és legsiker-
telenebb éve is egyben. Nem úgy ala-
kult, ahogy terveztem, így Balmazúj-
városra szerződtem, de ott mindössze 
fél évet töltöttem. Onnan igazoltam 
ide, Orosházára.

– Miért döntöttél úgy, hogy visz-
szatérsz Orosházára?

– Több éve kerülgettük már egymást 
az egyesület elnökével, Vajer Tamással, 
hol ő, hol én mondtam nemet. Talán 
egyébként pont 2020 januárjában volt 
a legkevesebb esély arra, hogy ide iga-
zolok. A balmazújvárosi fél évem után 
úgy volt, hogy hazaköltözöm Túrke-
vére és civil életet folytatok az edzős-
ködés mellett. Majd ekkor személyes 
jó barátom és jelenlegi csapattársam, 
Döme Szabi feldobta a nevemet, és 
hogy nincs csapatom. 3 napot itt töl-
töttem, hogy megnézzék, milyen álla-
potban vagyok, majd megegyeztünk 
a folytatásról. Örültem, hogy ebben 
a másfél évben rengeteg időt tudtam 
a pályán tölteni az NB 
I-ben, amivel rengeteg ta-
pasztalatot szereztem.

– Házi gólkirály lettél, 
ezzel éppen csak kiszo-
rultál a legjobb 10-ből a 
bajnokságon belül is. 

Hogyan tekintesz visz-
sza erre az idényre?

– Igazából az, hogy idén 
sok gólt szereztem, nagy-
ban összefügg a pályán 
töltött perceim számával 

is, de az elmúlt szezonnal már nem 
szeretnék különösebben foglalkozni, 
inkább előre tekintek. Történt, ami tör-
tént, ez már elmúlt.

– Hogyan jött az életedbe az edző-
sködés?

– Ez is édesanyám révén, akinek kö-
szönhetően beleszocializálódtam a 
szakmába. Azt hiszem, lényegesen kö-
zelebb áll hozzám, mint maga a játék 
és úgy gondolom, jobb is vagyok ben-
ne. Jelenleg Zalai Csanáddal karöltve 
az U15-16-os csapatot irányítjuk.

– Miért döntöttél a szerződés 
hosszabbítás mellett?

– Ez egy elég összetett kérdés ahol sok 
tényezőt figyelembe kell venni. A leg-
fontosabb talán az volt, hogy a párom 
és én nagyon jól érezzük magunkat 
Orosházán. Ezen felül azt a munkát, 
amit idén az U16-os csapattal elkezd-
tem, szeretném folytatni és még ma-
gasabb szintre jutni a csapattal, amit 
úgy gondolom, hogy a jövő évi igazo-
lások lehetővé tesznek. Valamint, ami 
szintén fontos szempont volt, az az, 
hogy úgy éreztem tartozom ennyivel 
a klubnak. 

Bár voltak megkereséseim, en-
nek ellenére maradnom kellett. Mint 
mondtam, másfél éve januárban abba 
akartam hagyni és a civil életre kon-
centrálni, majd kaptam egy lehetősé-
get a legmagasabb osztályban és ezt 
szeretném viszonozni azzal, hogy a 
kiesés ellenére is mindent megteszek 
az NB I/B-ben is.

„Kaptam egy lehetőséget és 
ezt szeretném viszonozni”

   Bár egy újság hasábjain tilos a személyes hangvétel, mégsem tudom megállni, hogy ne ilyen módon vezessem be az alábbi írást. Tóth Károly (nekem 
„csak” Karcsika) tanítványom volt, sőt négy évig az osztályfőnöke voltam, s ennél fogva a gyerekem, a nagyfiam volt, mint minden diákom, akinek 
„pótanyja” voltam. Figyelemmel kísértem, kísérem azóta is tevékenységét. A szemem láttára vált kisfiúból félig felnőtté, számtalan órai beszélgetés, 
diákcsíny idéződik fel bennem miközben immár felnőtt, sikeres emberként tevékenykedik. Rendkívül büszke vagyok, hogy az OrosCafé.hu oldalán 
megjelent írást most közreadhatom. További sikereket kívánok! (főszerk.)
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   DR. HERCZEGH ADÉL

SPORT ÉS FEJLŐDÉS

A 2019-es önkormányzati választásokon nyert el 
képviselő-testületi mandátumot, s került ezzel az ak-
tív élvonalába a túrkevei közéletnek. Felajánlásairól, 
képviselői tiszteletdíjáról való lemondásról időnként 
kapunk hírt és a polgármester beszámolóiban rendre 
szerepel tevékenységével, ugyanakkor nagy nyilvá-
nosságot nem keres aktivitásának. Úgy tűnik másfél 
év tapasztalata alapján, hogy inkább háttér munká-
ban erős. A polgármester támogatásával, vele törté-
nő közös gondolkodással segíti a város fejlődését és 
a nyilvánosságot kissé kerüli. Teszi ezt annak ellenére, 
hogy szinte a vérében van a politikai véna, hiszen szü-

lei egyaránt önkormányzati képviselőként tényked-
tek, ténykednek, s maga is aktív résztvevője volt a vá-
rosi baloldali társadalmi szerepvállalásnak. Azonban 
el lehet mondani, hogy nemcsak a politika és a közélet 
iránti érdeklődés van a vérében, de a sport szeretete, 
a sport iránti rajongás is szinte a családi hagyomány 
része. 
Az elmúlt hetekben több alkalommal egy régi/új 
sportszervezet vezetőjeként, a Túrkevei Atlétikai Club 
(TAC) elnökeként lehetett hírt hallani tevékenységé-
ről, ami kapcsán egy beszélgetés megítélésem szerint 
indokolttá vált. 

– Tisztelt Képviselő Úr, kedves Lajos! 
Hogy tetszik a képviselő munka? Ho-
gyan látod az elmúlt időszak eseményeit 
a városban?

– Szüleim révén nagyjából „képben” 
voltam eddig is a képviselői munká-
val kapcsolatban, így nagy meglepe-
tést nem okoztak azok a nehézségek, 
amelyekkel megválasztásom óta folya-
matosan szembesül a városvezetés. A 
legtöbb területen a politikai örökséget 
nem érzem örvendetesnek és rengeteg 
feladat van, ami a jelenlegi képvise-
lő-testület nyakában maradt. Szeren-
csére a testületi munka a várthoz ké-
pest nagyobb konstruktivitásban zajlik, 
egyelőre a politikai csatározások elke-
rülnek bennünket és azt tapasztalom, 
hogy jó irányba indultak el a dolgok.

– A képviselői munkád során sokan szá-
mítottunk arra, hogy a sport területén 
fogsz jelentős aktivitást kifejteni, ami 
meg is valósul, s egy új szervezet elnöke-
ként látjuk a lendületet. Mi vezetett ide?

– Egész életemben sportoltam, a labda-
rúgás az életem része, így megítélésem 
szerint teljesen természetes, hogy ön-
kormányzati képviselőként is kiemelt 
figyelmet fordítok a város sport életére. 
Ennek ellenére képviselőként inkább a 
városfejlesztés érdekel, a polgármester-
rel együtt sokkal inkább foglalkoztat 
bennünket az előrehaladás és újabb és 
újabb fejlesztések megvalósítása váro-
sunkban. Természetes, hogy a képvise-
lői munkám része az is, hogy a sporttal 

foglalkozzak, azonban a helyi sport-
ban eltöltött korábbi évtizedek számos 
olyan tapasztalattal ruháztak fel, ami 
miatt mindezt óvatossággal teszem. Az 
INVICTUS Sportegyesület dicséretes 
munkát végez a vizes sportok terüle-
tén, így ott azon túl, hogy magam is 
kezdeményezem a szervezet támoga-
tását évről-évre,  más feladatot nem 
látok. Hasonló a helyzet a Kaszap Nagy 
István Református DSE tevékenységé-
vel kapcsolatban. Nagy tisztelője va-
gyok az ottani munkának, dicséretesek 
az eredményeik akár a tornász sport 
eredményeiben, akár az asztalitenisz 
közösséget teremtő, tömegsport jellegű 
tevékenységében. Tetszik ahogy szer-
vezik, bonyolítják a szervezetük életét, 
s ott szintén nem látok beavatkozni 
valót, amit támogatásukon túl tennem 
kellene. Ugyanakkor nem titok, hogy a 
Túrkevei Városi Sportegyesület mun-
kájával kapcsolatban többször éltem 
kritikával, s ezért is focizok már több 
mint 5 éve Mezőtúron, de minden ki-
csinyesség nélkül a kézilabda, labda-
rúgás és birkózás támogatása mellett 
elkötelezett vagyok. 
Ugyanakkor a 3 sportszervezet aktív 
tevékenysége mellett is éreztem olyan 
hiány területeket, amelyek érdekében 
szükségesnek látom, hogy tegyünk és 
amelynek érdekében más sportszer-
vezetek részéről még nem láttam ak-
tivitást. Miután nem szerettem volna 
sehová betolakodni, inkább újból életre 

hívtuk az 1912-ben megalakult és utána 
sok évtizeden át meghatározó szerep-
pel bíró Túrkevei Atlétikai Clubot. Az 
egykori szervezet egykori teljesítménye 
megítélésem szerint tiszteletreméltó és 
számos területen olyan eredmények-
kel bírt, ami miatt megtiszteltetésnek 
véltem, hogy újból kezdeményezhe-
tem a szervezet újra alakulását. A TAC 
1920-1924 közötti működése, egykori 
sportolói és sport területen elért ered-
ményei inspiráltak arra, hogy valami 
hasonló szellemben működő sportszer-
vezetet kezdeményezzek. Ehhez kapóra 
jött a polgármester elképzelése, hiszen 
már 2020-ban vásárolt egy használt 
jégpályát a város számára, de egyetlen 
sportegyesület sem mutatott nagyobb 
érdeklődést, hogy a polgármester kez-
deményezését, a jégkorong meghono-
sítását felkarolja. Jelzem először nekem 
is elég „vad” ötletnek tartottam, de aztán 
kiderült, hogy vannak még elvetemül-
tek, akik futni, kerékpározni szeretnek, 
s akik jelenlétére nagy szükség lenne 
városunkban. A Kis-Berettyó adja a le-
hetőséget a kajak-kenu sport meghono-
sítására. Ötleteltünk a sportlövészettel 
kapcsolatos lehetőségeket erősítésén, az 
ismerőseim családjában lévő kislányok 
miatt örültem volna, ha a női futball 
újból megjelenik a városban, s ezen túl 
persze a „kocsma sportok” közül a darts 
és a bowling megjelenését is jó szívvel 
láttam volna, s még mindig nem tettem 
le ezen sportok felkarolásáról.

Beszélgetés Kántor Lajos önkormányzati képviselővel, 
a Túrkevei Atlétikai Club vezetőjével
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Innentől kezdve sok ötlettel gazda-
godtam, hiszen csatlakoztak olyan 
emberek is a kezdeményezéshez, akik 
hasznosnak tartották a TAC újbóli 
megalakulását. Az első Bagolyfutam 
után berobbant a város sportéletébe 
a futó szakosztály és a „futós lányok” 
nagy lendülettel érkeztek a TAC-ba, 
hogy a város sport rendezvényeinek 
szervezéséhez és általában a futó sport 
népszerűsítéséhez a TAC-ot használ-
ják háttérnek. Nagy öröm volt érke-
zésük és egyben nagy megtiszteltetés 
a bizalom. Épp így örültem, amikor 
Kiss Bogi jelezte, hogy lovas sport 
szakosztály megszervezését is indo-
koltnak tartja, hiszen más lovas spor-
tok a városban nem fedik le az összes 
olyan érdeklődő jelenlétét, akik elkö-
telezettek a lovas sport iránt. Megala-
kulás után nem sokkal Ozsváth Attila 
barátom is jelezte, hogy a judo sport 
szívesen jönne át a TAC-hoz, aminek 
nagyon örültem, hiszen korábban is 
tiszteltem elkötelezettségét és aktív 
sport szervezését e sportágban. És a 
szívemhez talán legközelebb áll és leg-
fontosabbnak tartottam, hogy végre 
újból legyen szervezett tömegsport 
a városban és így vagy úgy, de minél 
többeket megmozgathassunk és ráve-
gyünk a sport szeretetére. 

Egyelőre ezen szakosztályokkal szer-
veződött az önkormányzattal együtt a 
Tour de Keve kerékpáros verseny, de 
ennek keretében kezdtük el néhány 
labdasport játék infrastruktúrájának 
fejlesztését is. A városi költségvetésben 
sikerült elérni, hogy a strand állan-

dó röplabda pályát üzemeltessen és a 
röplabda sport kedvelőinek fix hely-
szín álljon rendelkezésére a sportág-
ban. Emellett vélhetően a legnagyobb 
hírverést a közeljövőben a Ligetben 
megálmodott közösségi tér részeként 
létrejövő sportpálya részesül, ahol egy 
kosárlabda pálya és egy labdarugó pá-
lya fogja szolgálni a sportkedvelők szá-
mára a szabadidő kulturált eltöltésének 
lehetőségét. Ezen a pályán szeretnénk 
télen beüzemelni a már említett jég-
pályát is, de további lehetőségeket is 
látunk a Liget sport célú fejlesztésében.

– Mire számíthatunk még a TAC részé-
ről? Sokan kérdezték, lesz-e a TVSE-n túl 
másik labdarugó csapata is a városnak. 

– A TAC részéről elsősorban közösségi 
sport élmények népszerűsítéséhez szük-
séges infrastruktúra kezdeményezése-
ket várhat a lakosság, hiszen habár, aki 
engem a sportban ismer, mindenki tud-
ja, hogy nyerni akaró, küzdő alkat va-
gyok, ennek ellenére mégis a részvétel és 
maga a sport lehetősége az, ami engem 
leköt. A Liget területén a most kialakítás 
alatt lévő pályán szeretnék kangoo pá-
lyát is, a polgármesterrel gondolkodunk 
egy mászófal létrehozásában és nagyon 
elkötelezett vagyok, hogy a város ren-
dezvényei sorában jelesebb sportren-
dezvények életre hívását ösztönzöm. 
A labdarúgást érintő kérdésre reagálva 
elmondhatom, hogy jelenleg a mezőtúri 
SC keretein belül focizok több barátom-
mal, akik közül tagadhatatlanul többen 
túrkeveiek. Ennek ellenére nem volt a 
konkrét elképzelések között, hogy egy 
alternatív foci csapatot hozzunk létre a 
városban és semmiképpen nem azért 
hoztuk létre a TAC-ot, hogy a TVSE-vel 
bármiben rivalizáljunk. Épp ezért nem 
álltam bele a TVSE vonatkozásában a 
néha kritikus véleményem jelentősebb 
hangoztatásába, mert én is hiszek ab-
ban, hogy a városban békességre, nyu-
galomra és partneri együttműködésre 
van szükség a fejlődéshez. Szeretném, 
ha a sport szervezetek tevékenységük-
höz méltó önkormányzati támogatás 
mellett partneri együttműködéssel tud-
nák a város sportját fejleszteni és tiszte-
letben tartom azt a sok túrkevei embert, 
aki rendkívül értékes munkát végez a 
TVSE keretein belül. Ezért kerülném 
azokat a pontokat, ami aggályos lehet, 

s inkább a partnerségre, az együttmű-
ködésre koncentrálnék. Ennek ellenére 
az élet hozhatja még úgy, hogy baráta-
immal, jelenlegi csapattársaimmal úgy 
döntünk, mégis szívesen folytatjuk akár 
Túrkevén, de ez még a jövő muzsikája, s 
ha ez esetleg megvalósul, akkor is part-
neri együttműködéssel szeretném kép-
viselni a sportág érdekeit.

– Kijelenthető-e, hogy közéleti tevékeny-
séged központjában a sport áll?

– Nem. Nem szeretném ezt kijelenteni, 
mert a legfontosabb számomra, amit 
képviselő-jelöltként vállaltam, azaz a 
város fejlődése, fejlesztése. 3 gyerme-
kes apukaként fontosnak tartom, hogy 
Túrkeve egy fejlődő infrastruktúrával 
rendelkező, élénk kulturális élettel bíró, 
kellemes hely legyen, ahol jó élni, aho-
vá akár diploma után is hazavárhatjuk 
gyermekeinket. A város fejlődésében 
vagyok elkötelezett, s habár a sport a 
szerelmem és nagy örömmel teszek 
ebbe energiát, ennek ellenére a képvi-
selői munkánkat sokkal több határozza 
meg, mint a sportszervezéssel kapcso-
latos feladatok. Elsőre úgy tűnik, akár a 
futó sportot, akár a judot, akár a most 
alakuló kosárlabda kezdeményezése-
ket nézve, hogy mindössze katalizátor 
szerepet kellett betöltenem, hogy aktív, 
egy-egy sport iránt elkötelezett szakem-
ber megfelelő hátteret kapjon tevékeny-
ségének folytatásához. A szakosztályok 
szemlátomást önállóan is működőké-
pesek lesznek, egyre növekvő tagsággal, 
biztosított lesz a szervezet aktív tevé-
kenysége. Én a háttér szervezést, a szer-
vezeti kereteket szeretném fenntartani 
és autonóm szakosztályok működése 
mellett segíteni azt, hogy minél több 
sportág jelen legyen a város sportéle-
tében. Ennek ellenére a közéleti tevé-
kenységem központja a városfejlesztés 
lesz, amiben úgy érzem, a jelenlegi kép-
viselő-testületben többen inspiráló csa-
patként partnerek abban, hogy együtt-
működjünk és közösen gondolkozzunk 
a különböző feladatok tervezésében és 
végrehajtásában. Bízom benne, hogy 
ebből a lakosság is érez valamit..

– Szerintem vagyunk néhányan, akik-
nek éreznek ebből valamit, de kétségkí-
vül sok még a feladat. Ehhez kívánok to-
vábbi kitartást és jó munkát! Köszönöm 
a beszélgetést!
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SPORT - GASZTRONÓMIA

ÉLET A GYÖRFI-TANYÁN

A Györfi-tanya mindig is jó hely 
volt mindazok számára, akik a ta-
nyasi élet sokszínűségét kedvelik. 
Most azonban szó szerint megú-
jult, megszépült, jó gazdája van. 

Valóban élmény minden ott töl-
tött perc! 

A természet adta csendet és 
nyugalmat július első hétvégéjén 
felváltotta a nyüzsgés, a lovak pa-
tája felverte por. 

A fogathajtó verseny lázas izgal-
ma, a nézők sokasága, a szebbnél 
szebb fogatok, s természetesen a 
főszereplők, az elegáns és deli tar-
tású lovak vették át a pusztai táj 
felett az uralmat. 27 fogat indult 
az idei versenyen, számos közeli 
és távoli településről érkeztek a 
gyönyörű ruhában feszítő hajtók. 

A verseny előtt felsorakozó lo-
vas fogatok látványa lenyűgöző 
volt, verseny közben pedig nem-
csak a szépségüket, de ló és lova-

sa ügyességét is megcsodálhatták 
a nézők. 

Itt mindenki nyertes volt! 
Gratulálunk!

    MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

FINOMSÁGOK AZ ASZTALRA
   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Hozzávalók:

20 dkg cukor
5 dkg Rama margarin
1 egész tojás
2 evőkanál méz
1 sütőpor
30 dkg liszt
2 dl tej

Máz:

25 dkg margarin
6 evőkanál cukor
3 evőkanál kakaó
8 evőkanál tej
2 teáskanál rum

Forgatáshoz:

20 dkg kókuszreszelék

Elkészítés:
A cukrot, margarint, tojást, mézet 

habosra keverjük, majd hozzáadjuk 
a sütőport, lisztet és a tejet, jól össze-
keverjük. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
öntjük (30x25 cm). 170 fokra előme-
legített sütőben készre sütjük. Kihűlés 
után felkockázzuk, ki mekkorára sze-
retné. A mázat elkészítjük. Minden 
hozzávalót egy lábasba tesszük, lassú 
tűznél állandóan keverve összefor-
raljuk. A tűzről levéve hűtsük le egy 
kicsit. A tészta kockákat belemártjuk 
a mázba, hogy mindenütt érje, majd 
belehempergetjük a kókuszreszelék-
be. 

Megjegyzés: Fel lehet a kókuszt 
váltani darált dióval. Vagy felezzük 
a tésztát, kókuszba és darált dióba is 
forgathatjuk.

Kókuszkocka
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TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

Az utóbbi hónapban az alábbi ese-
ményekről, feladatainkról kell, beszá-
moljunk. Július 03-án a Balai út men-
tén a halastó gátja, valamint a mellette 
lévő árokpart égett. A tűz megköze-
lítően 250 négyzetméternyi területet 
érintett, valamint gabonatáblát veszé-
lyeztetett. Egységünk a tüzet eloltotta, 
anyagi kár nem keletkezett, a keletke-
zési ok ismeretlen. 

A Polgármesteri Hivatal kérésére 
több ízben végeztünk favágásokat és 
fagallyazásokat: Jókai, Sinka István 
tér, Ecsegi, Hajtó, Sirály és Kelemen 
utcákban. Június 15-én betegmoz-
gatás céljából kérték egységünk se-
gítségét. A Dr. Berentey Ernő utca 
egyik ingatlanának emeleti lakásába 
kellett lábsérült hölgyet feljuttatnunk 
a betegszállító munkáját segítve. Júli-
us 2-án a művelődési ház kérésére a 
városi dobogókat, valamint a hango-
sításhoz szükséges eszközöket szállí-
tottuk a Liget piac-sátrához, ahol az 
esti Retró buli került megrendezésre. 
A július 4-én megrendezett fogathajtó 
rendezvényen biztosítás céljából vol-
tunk jelen, gratulálunk a rendezvény 
szervezőinek a színvonalas verseny-
hez, valamint a helyi fogathajtóknak 
az elért eredményeikhez.

Június hónapban két gyereknapi 
programon vettünk részt, színesítve a 
programokat. A Quad töretlen sikert 
élvez a gyermekek körében, de lehe-
tőségük volt gépjárműfecskendőnk-

be beülni, valamint eszközeinkkel, 
védőfelszereléseinkkel ismerkedni 
is. Mindkét rendezvény előkészítő 
munkálataiban is közreműködtünk, 
szállítottuk a dobogókat, asztalokat, 
székeket a rendezők kérésére. A július 
10-én megrendezésre kerülő I. Kevi 
Cross Running futóverseny szerve-
zőinek kérésére közreműködik egy-
ségünk a pálya kivitelezésében, annak 
előkészítő munkálataiban, valamint a 
verseny lebonyolításában. Reméljük, a 
rendezvény sikeres lesz, ezáltal öreg-
bíti településünk jó hírnevét! 

A Város Szépítő Egyesülettel fo-
lyamatosan végezzük a fák és virágok 
locsolását. A város vezetősége elren-
delte az ivóvíz korlátozását, de a lo-
csolás ettől ugyanúgy folyik tovább, a 
Holt-Berettyó vizét használjuk a nö-
vényzetek öntözésére. 

Ezúton kell megköszönnöm Szől-
lősi Gábor támogatását, aki az után-
futóját biztosítja rendszeresen ren-
delkezésünkre, mellyel a tartályunkat 
viráglocsolások alkalmával mozgatni 
tudjuk. KÖSZÖNJÜK!

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM!

A jelenleg még érvényben lévő he-
lyi rendelet értelmében már nem en-
gedélyezett a lakóingatlanok udvarán 
a növényi eredetű hulladékok égetése! 
A rendelettel kapcsolatosan szívesen 
adunk felvilágosítást laktanyánkban. 
Kérjük, a rendelet utasításait betartani 
szíveskedjenek!

A TŰZOLTÓSÁG HÁZA 
TÁJÁRÓL

   SÖRÖS TIBOR - TŰZOLTÓ PARANCSNOK

Elérhetőségeink: 
Személyesen: 

Túrkeve, Táncsics M. utca 1-3.

Telefonon: 0-24 óráig: 

+36 20 991 2636, 
+36 56 361 100

Június 24-én 00:00 órától tűzgyújtási tilalom van 
érvényben az egész országban. Ez azt jelenti, hogy 
tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsopor-
tokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körze-
tében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hőség mi-
att száraz a növényzet és a legkisebb figyelmetlenség 
is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. A 
tűzoltókat idén már több mint 5150 alkalommal ri-
asztották szabadtéri tűzhöz, a leégett terület nagysága 
5140 focipályát tenne ki. A szabadtéri tüzek miatt idén 
tizenhat ember megsérült, hárman pedig életüket vesz-
tették.

A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok 

ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az 
út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyul-
ladhat. A kirándulók ne szemeteljenek, mert az üveg- és 
fémhulladék amellett, hogy szennyezi a környezetet, a 
nap sugarait összegyűjtve tüzet is okozhat.  

A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját kertjében min-
denki bográcsozhat vagy grillezhet, de a tüzet egyet-
len pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni, és 
mindig legyen a közelben néhány vödör víz vagy egy 
nyomás alatt lévő kerti slag. /Az aktuális tűzgyújtási ti-
lalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.
hu,  vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon el-
helyezett térképen lehet tájékozódni./

T Ű Z G Y Ú J TÁ S I  T I L A LO M

KÖSZÖNET

Mivel köszönőleveleknek minden 

esetben helyt adunk lapunk hasáb-

jain, így most én szeretném kifejezni 

személyes köszönetemet és hálámat 

kisvárosunk lánglovagjainak. 

Megszoktuk – ha lehet ilyet mon-

dani -, hogy a helyi tűzoltók a napi 

tevékenységeik és káreseteik mellett 

mindenhol segítenek, ahol csak 

tudnak. 

Történt ugyanis, hogy édesanyám 

balesete, műtéte után, csavarokkal 

a lábában és térdig begipszelve 

felvetődött a kérdés, hogyan fog első 

emeleti lakásába feljutni a kórház-

ból történő elbocsájtást követően. 

Telefon ide-oda, a végső megoldást 

tűzoltóink szolgáltatták mindenféle 

célszerszámmal, azaz eszközzel.

Szeretném ország-világ előtt kife-

jezni köszönetemet és hálámat a 

segítségükért!

MM
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