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Február 2. Gyertyaszentelő 

Boldogasszony

A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. 
Nagy ünnepséget rendeztek, a lupercaliát. 
A Plútótól, a sötétség istenétől elrabolt ga-
bonaistennő, Ceres keresésére indultak a 
gyertyás-fáklyás körmenettel. A keresztény 
egyház azután gyertyaszentelő ünneppé 
szelídítette az ünnepet. A szentelt gyertya 
pedig egészség-, szerencsevarázsló eszköz-
zé vált. Ezen a napon a katolikus egyház 
Szűz Mária megtisztulására emlékezik. A 
templomok körül körmenetet tartottak, és 
közben zsoltárokat énekeltek. Nagyon fon-
tos dolog volt a gyertyaszentelés. A szentelt 
gyertya Krisztus jelképe. A gyertya méhvia-
sza Jézus tiszta teste, a viasz alatt való bél, az 
ő ártatlan szent lelke, a tűz pedig a világos-
ság az ő istensége. A szentelt gyertya már az 
ókeresztény korban Krisztus jelképe: magát 
fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. 
Úgy tartották a gyertya megvédi a gonosz 
szellemektől a csecsemőket, a betegeket, 
a halottakat. Nagyobb ünnepeken is megy-
gyújtották a szentelt gyertyákat.

Ehhez a naphoz kapcsolódik az a hie-
delem is, miszerint ha ezen a napon kisüt a 
nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor 
visszamegy, és még negyven napig tart a tél.

Február 3. Balázs napja

Balázs napja egészség-, termésvarázslás, 
gonoszűzés, madárűzés, időjárásjóslás és 
főként a gyermekek balázsjárásának napja.

Szent Balázs püspök és vértanú erede-
tileg orvoslással foglalkozott, nevéhez sok 
csodás beteggyógyítás fűződik. Legtöbbet 
emlegetett tette egy özvegyasszony halszál-
kától fulladozó gyermekének megmentése. 
Az asszony hálából ételt és gyertyát vitt a 
szent életű püspöknek. Ennek emlékére van 
a Balázs-áldás vagy balázsolás.

Szent Balázs a középkorban a diákoknak 
egyik kedvelt védőszentje volt, napját fénye-
sen megünnepelték. Innen ered a balázsjá-
rás, az iskolásgyermekek házról házra járó, 
adománygyűjtő, iskolába toborzó, köszöntő 
szokása. Balázs napján 10-12 éves gyerme-
kek fehérbe öltöztek, fejükön koronasze-
rű papírcsákót viseltek, a Balázs püspököt 
megszemélyesítő gyermeknek püspöksüve-
ge volt.

Február 10. Skolasztika napja

Skolasztika vagy középkori alakjában Ko-
los napja termőnap. Általános szokás, hogy 
ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat. A 
most szedett és gondosan eltett oltóággal 
oltják majd a gyümölcsfákat gyümölcsoltó-
kor.

Február 14. Bálint napja

Bálint napján, ha hideg, száraz az idő, 
akkor jó lesz a termés. Az ország különböző 
részein más-más hiedelem kötődik ehhez a 
naphoz. Bálintot főleg a nyavalyatörősök és 
a lelkibetegek tisztelik. Az ünnep modern 
formája Angliából indult a XV. században, 
és a XIX. században már üdvözlőkártyákat 
is küldtek egymásnak az emberek ezen a 
napon. Belgiumban, Angliában, Észak-Ame-
rikában a szerelmesek napja (Valentin), Né-
metországban viszont szerencsétlen napnak 
számít.

Február 24. Mátyás napja

Február 24-én van Mátyás apostol ün-
nepe. Érdekes az ehhez a névhez fűződő 
Jégtörő jelző magyarázata. A középkorban 
szokásos volt a szenteket jellemző tárgyak-
kal ábrázolni, hogy az egyszerű, írástudat-
lan hívek is rájuk ismerjenek. Így ábrázolták 
Szent Mátyást vértanúságának eszközével, a 
bárddal. (Az apostolt Jeruzsálemben lefejez-
ték.) A néphit az idő lassú enyhülését, a hó 
olvadását kapcsolatba hozta az apostollal, 
aki megkönyörül az embereken, és bárdjával 
megtöri a jeget, elűzi a hideget. Közismert 
időjárási regula fűződik ehhez a naphoz: „Ha 
Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, 
akkor csinál”.

Húshagyó kedd

Ezen a napon ér véget a vízkereszttől tar-
tó farsangi időszak. A fonóházi mulatozások 
húshagyó keddig, a farsang végéig tartottak. 
Erdélyben az utolsó fonóházi összejövetel a 
fonóvégzés felért egy kisebb lakodalommal. 
Ilyenkor tésztát sütöttek, italt vittek, töltött 
káposztát főztek. Erre az estére az asszonyok 
elhívták férjeiket is, akik zenészeket fogad-
tak, és hajnalig tartott a tánc. Ezt követően 
azután az egész falut megmozgató nagy 
népi mulatsággal, a farsangtemetéssel bú-
csúztatták az elmúlt vidám heteket.

A farsangtemetés legfontosabb kelléke 
a telet jelképező szalmabábú, amit ingbe, 
gatyába, lajbiba öltöztetnek, zoknit húznak 
a lábára, kalapot tesznek a fejére és a halott-
siratáshoz hasonlóan rettenetes zokogás, 
jajveszékelés közepette elsiratnak. A sirató 
asszonyoknak öltözött férfiak fejüket bekor-
mozva álarcban, hosszú fekete szoknyában 
gyászolják „az elhunytat” miközben a rangos 
hétköznapi ruhát öltött halottvivők kezét, lá-
bát megfogva végighurcolják a falun.

A pap és kántor a tényleges temetésen, a 
bábu égetésén hallatják hangjukat, a kenet-
teljes gyászbeszéd és „zsoltáréneklés” során. 
A menetet, kecskék, gólyák követik ugrán-
dozva. Belecsípnek a járókelőkbe, meg-
kergetik a lányokat. Közben a szalmabábú 
„özvegye” talpig fekete gyászban zokogja el 

fájdalmát. Miután az elhunytat kellőképpen 
elsiratták, a falu végén kiráncigálják ingéből, 
gatyájából és a halom szalmát meggyújtva 
énekelnek, táncolnak. A faluba visszatérve 
a kocsmában, majd este a farsangi bálban 
folytatják a vígságot.

Böjti időszak - 

Hamvazószerdától húsvétig

A böjt kezdetének elnevezései: hamvazó-
szerda, szárazszerda, böjtfogadószerda. Az 
e nap után következő csütörtökön, az úgy-
nevezett csonkacsütörtökön még el lehetett 
fogyasztani a maradékot. A hívő római kato-
likusok hamvazószerdától húsvétvasárnapig 
- kivéve csonkacsütörtököt - nem ettek húst 
és zsíros ételeket. A farsang három utolsó 
napja: farsangvasárnap, farsanghétfő és 
húshagyókedd. A legtöbb népszokás ezek-
ben a napokban volt.

A farsang jellegzetes étele a fánk, amely-
nek mágikus erőt tulajdonítottak. Ugyan-
csak kedvelt étel ilyenkor a rétes, pl. a Bács 
megyei Topolyán szerencsét hoz, ha jól nyú-
lik. Általában a sok étel fogyasztásától a kö-
vetkező év bőségét remélték.

A nagyböjt a római katolikus egyházban 
a húsvéti előkészület ideje, böjtöléssel, egy-
házi és népi ájtatosságok végzésével. Jézus 
negyvennapi böjtölésének és kínszenvedé-
sének emlékére tartják. A negyven napos 
böjt a VII. századtól vált szokássá, 1091-ben 
II. Orbán pápa iktatta törvénybe. Hamvazó-
szerdától húsvétvasárnapig tart, utolsó előt-
ti hete a virághét, amely a virágvasárnappal 
zárul. Ezt követi a húsvétvasárnapig tartó 
nagyhét. A húsvét mozgóünnep, melynek 
időpontját 325-ben a niceai zsinat a tava-
szi napéjegyenlőséget (március 21.) követő 
holdtölte utáni első vasárnapban állapítot-
ta meg, így a húsvét március 22-e és április 
25-e közötti időre eshet.

A nagyböjt első napjának – hamvazó-
szerda, böjtfogadószerda stb. – elnevezése 
utal egyrészt az e naphoz kötődő hamvazás 
egyházi és laikus szokására, másrészt jelzi a 
böjt kezdetét. A templomban a mise után 
az elmúlt évi szentelt barka hamuját a pap 
megszenteli, és keresztet rajzol a hívek hom-
lokára. A hamuszórás, a hamuhintés a bibliai 
bűnbánat ősi jelképe, egyházi szertartás-
ként a XII. századtól vált általánossá.

Böjt idején tilos volt a lakodalom, bál, 
mindenféle zenés, hangos mulatság. Ezenkí-
vül a böjt idején általában kenyeret, halat és 
száraz növényi eledeleket ettek.

Jégbontó hava, 
böjtelő hava
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Ahogy a címben is látható, immár 
21. alkalommal tisztelegtek emlék-
túrával a Don-kanyarban elesett ka-
tonák előtt. A szervezést a Magyar 
Tartalékosok Szövetségének Ha-
gyományőrző Tagozata koordinálja 
Jásdi Balázs vezetésével. Az ünne-
pélyes útbaindító díszparancsot Ko-
rom Ferenc vezérezredes, a Magyar 
Honvédség parancsnoka adta ki.

Mint minden másra, a Doni Hő-
sök Emléktúrára is hatással van a 
koronavírus-járvány. Éppen ezért 
idén rendhagyó módon, kígyózó so-
rok helyett a menetszázadok tagjai 
egyénileg teljesítik választott túra-
útvonalaikat.

Bár a rendezvényre felállított 
századok létszámkorlátozás nélkül 
létrejöhettek, idén mégsem látha-
tunk majd szemet gyönyörködte-
tő, egybefüggő menetoszlopokat, 
ahogy azt az elmúlt két évtized alatt 
megszokhattuk. Alkalmazkodva a 
COVID-19 elleni védekezés érdeké-
ben hozott szabályzásokhoz, Jásdi 
Balázs, a Doni Hősök Emléktúra öt-
letgazdája és főszervezője különle-
ges megoldást talált ki.

Az MH Tartalékképző és Támo-
gató Parancsnokság honvédelmi 
alkalmazottja, egyben a Magyar 
Tartalékosok Szövetség hagyo-
mányőrző tagozatának vezetője az 
idei, huszonegyedik túra kiírásában 
hangsúlyozta: a regisztrált részt-

vevők egyénileg indulhatnak útra, 
lakó-, illetve tartózkodási helyük-
ről. Minimum tíz kilométeres távot 
kell teljesítenie mindenkinek, vala-
mint fel kell keresnie legalább egy-
egy emlékművet, sírhantot, gyer-
tyagyújtással kell megemlékeznie 
az 1943-ban bekövetkezett doni ka-
tasztrófa magyar katonáiról. Mint 
Jásdi Balázs fogalmazott: elfogadva 
egyes menetszázadok azon igényét, 
hogy a hagyományoknak megfele-
lően csoportosan is teljesíthessék 
az emléktúrát, lehetőséget biztosít 
arra, hogy az eredeti dátumoktól 
eltérve – ha a vírus elleni intézke-
dések is megengedik majd – 2021 ta-
vaszán hajthassák végre a menetet.

Nálunk is lezajlott a megemléke-
zés és tisztelgés eme formája január 
23-án, amikor is Mezőtúrról indul-
tak az emléktúra résztvevői gyalo-
gosan és a gáton haladva érték el 
településünket. Kántorné Bíró Emí-
lia alpolgármester asszony is részt-
vevője volt az emléktúrának. Ezt 
követően a II. világháborús emlék-
műnél helyeztek el koszorút a hősi 
halált halt emberek tiszteletére.

78 év távlatából – szerencsére 
más körülmények között élünk, 
nem tapasztaltunk meg hason-
ló szörnyűséget -halványulnak az 
emlékek, a tragédiához kapcsolódó 
érzelmek. Sokak számára arc nél-
küli emberi sorsok bontakoznak ki 
a megemlékezések alkalmával, vagy 
a történelemkönyv lapjainak olva-
sásakor. 

Talán nem lesz hiábavaló az aláb-
bi levél elolvasása, amikor is egy-
egy konkrét emberhez tudunk kap-
csolódni, vele együtt átélni az általa 
leírt borzalmakat, érzéseket… Talán 
így tudjuk emlékeinket táplálni, s 
méltóképpen gondolni az ottani-
akra, így tudunk igazán tisztelegni 
egy-egy mécses meggyújtásával, 
koszorú elhelyezésével.

„Drága Anyukám!

Nagyon várt válaszlapotokat ma kaptam meg kezeimhez. Nagy sokára 
jött. Ne várjatok most már tőlem levelet és ti sem küldjetek.

Az orosz itt valami nagyra készül, mi meg a végsőkig kitartunk. Erre 
esküdtünk meg. Küldtem haza november 14-én 105 pengőt, abból Ágiká-
nak vegyetek keszkenőt. Remélem, hogy Pista öcsém derekasan átveszi a 
helyemet a családban, neki a zsebórámat hagyom örökül.

Neked Anyukám, csak az örökké élő szeretetemet és az utolsó mosolyo-
mat tudom adni. Nagyon szeretlek!

Istentelen hideg van. Itt ülök a géppuskám mellett és a kezem az üres 
csajkához fagy. Tudom, hogy mire ezt a lapot megkapod, addigra én már 
nem fázom és elmúlik az éhségem is.

Itt halunk meg. Kérlek, hogy ne haragudj rám!
Kezedet csókolja:

Hű fiad, Jóska”
1943. I. 11. Oroszország.

In memoriam

Egyedül, de együtt

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

XXI. Doni Hősök 
Emléktúra

Vitéz Bányai József géppuskás szakaszvezető utolsó levelét olvashatták, aki az 
Osztrogozsszkból való kitöréskor halt néhány nap múlva hősi halált. A szakasza pa-
rancsnokaként maradt utolsónak, hogy a bajtársait fedezze, életüket mentse. Emlé-
küket kegyelettel megőrizzük, tisztelet nekik!
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Azt mondod, katona volt? Én azt: 
ács, szatócs, tanár, vagy éppen ko-

vácsműhelyben tüzes vasat kalapáló, 
izzadtságban fürdő segéd. Azt mon-

dod, a fasiszták oldalán, német fegy-

verbarátként vonult a harcba? Én 
azt mondom: vitték nekik a katonai 
behívókat, a parancsmegtagadást 
halállal büntető fenyegetéssel kö-

tötték csokorba. Azt mondod: rossz 
célért harcoltak? Azt mondom, az 
életükért.

Mert mínusz 30 fokban, amikor 
a megfagyott konzervet próbálja a 
baka tenyere melegével kiolvasztani 

a dobozából, és meghallja a dübörgő, 
ellenséges tankok hangját, és tudja, 
neki csak egy puskája van, nincse-

nek célok, se rosszak, se nemesek. 

Halálfélelem van, életösztön tombol 
a testben, és emlékképek villannak 

fel otthonról, legyen az bérház füg-

gőfolyosójára néző ablak, vagy te-

hénbőgéstől hangos tanya.
Csak háború van, amit túl kellene 

élni, csak parancs van, amit köte-

lessége teljesíteni, és az öldökléstől 
beszűkült szem van, ami a rá rohanó 
hosszú kabát alatt nem embert sejt, 
hanem ellenséget, mert a lövészá-

rokban sem ember tartja a fegyvert, 
hanem katona, akire otthon várnak, 

akit otthon szeretnek. De mínusz 30 
fokban ez a távoli szeretet nem me-

legít se lelket, se testet, amikor jön a 
tank, és jönnek a hurrázó, gépfegy-

verből halált osztó katonák mellet-

te, mert tudja, az a tank az ő testén 

gázol át, a kilőtt golyó az ő testéből 
szakítja ki a húst.

Hősök voltak? Vagy áldozatok? 
Emberek voltak, akik közül nagyon 
sokan tavaszi szélben szép lányok 
után fordultak meg a szegedi Ká-
rász utcán, vagy a pesti Oktogonon, 
emberek, akik a Tiszához, Dunához, 
Balatonba jártak fürdeni, akik a sar-
ki cukrászdában vették a fagylaltot, 
gyógyszertárba siettek, ha beteg 
szenvedett láztól a családban, és fut-
ballpálya korlátjának támaszkodva 
remélték, győzni fog a csapatuk. Em-
berek, akik házat építettek, házakat, 
amikben ma is lakunk.

Emberek, akiknek dehogy jutott 
eszébe, hogy 1943. január 12-e törté-
nelmi nap lesz, hogy a szovjet Vörös 
Hadsereg támadása a Don-kanyar-
ban napok alatt szinte teljesen meg-
semmisíti a kétszázezres 2. magyar 
hadsereget, amiben ő csak egy szám, 
egy baka, vagy éppen karpaszomány-
nyal díszített szakaszvezető. Aki 
után csupán egy dögcédula marad, 
már ha marad. És nem tudott ő tör-
ténészekről sem, akik még 75 évvel 
a halála után is azt kutatják, vajon 
pontosan hány magyar katona halt 
meg a Donnál, és hány a II. világhá-
borúban.

Unokája olvashatja csupán, mi-
szerint a 2. magyar hadsereg 90 ezer, 
más források szerint 120 ezer, de az 
is lehet, hogy 150 ezer embert vesz-
tett el, de az elesettek és a fogságba 

kerültek pontos számát nem lehet 
megállapítani. Csak egyetlen me-
gye, Csongrád II. világháborús kato-
nai halállistájára közel 20 ezer (több 
mint 20 ezer?) név került, Szeged 

talán 5 ezer, talán még több katonát 
veszített, közülük 3 ezer a Don-ka-
nyarnál esett el. Mondom, ez csak 
egyetlen megye...

Rájuk emlékezzünk! Meg azokra, 
akik ugyan hazatértek, örültek, hogy 
csak két lábujjuk fagyott le. És akik 
lehet, hogy soha nem olvasták John 
Donne angol költő szavait. Misze-
rint:

„Senki sem különálló sziget; min-
den ember a kontinens része, a szá-
razföld egy darabja; ha egy görön-
gyöt mos el a tenger, Európa lesz 
kevesebb, éppúgy, mintha egy hegy-
fokot mosna el, vagy barátaid házát, 
vagy a te birtokod; minden halállal 
én leszek kevesebb, mert egy vagyok 
az emberiséggel; ezért hát sose kér-
dezd, kiért szól a harang: érted szól.”

De mi elolvashatjuk, megtanul-
hatjuk. Erre alkalmasabb napot ja-
nuár 12-énél nem is kínálhat magyar 
embernek a naptár.

Harangszó 
egy 

hadseregért
A Don-kanyarban…

BÁTYI ZOLTÁN

Örök emlékezetül
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Mikor lennék elégedett a 
2021‑es évvel? 

Elsőként is nagyon bízom a pan-
démiás helyzet elmúltában. Na-
gyon-nagyon bízom benne, hogy vé-
dőoltásokkal, illetve más védekezési 
eszközökkel, de sikerül visszaszoríta-
ni ezt a SARS-Covid 19 vírust. Akkor, 
ha nem feledkezünk meg a történek-
ről, és kifejezetten tanulunk abból, 
ha normalizálhatjuk a mindennap-
jainkat. A világ már nem lesz olyan 
soha, mint volt, de jó esetben az em-
beriség tanul a történtekből, mert 
bármikor jöhet még ennél súlyosabb 
csapás is (akár egy még pusztítóbb 
vírus képében), és ha nem teszünk 
mind ellene: fog is jönni. A klímavál-
tozás önmagában is katasztrófával 
fenyegeti az emberiséget, de ezen túl 
még bármennyi olyan kórokozót, fer-
tőző betegséget is szabadíthat ránk, 
amelyekkel soha nem találkoztunk, 
és amelyek még nagyobb tragédiá-
kat okoznak, mint a Covid19. 

Tehát első és legfontosabb remé-
nyem, hogy hátha az emberiség ta-
nul a történtekből, és változik, változ-
tat életén, életmódján. Ez azonban 
nem rajtam múlik. 

Ezen túl természetesen a városve-
zetőként elképzelt munkatervemről 
szeretnék beszámolni, mivel, hogyan 

szeretnék haladni 2021-ben, és mi-
kor lennék elégedett az év végén. A 
teljesség igénye nélkül, röviden kívá-
nok csak beszámolni a legfontosabb 
tervekről, feladatokról, kihívásokról, 
amelyek előttünk állnak. 

A piac üzletsorral történő 
bővítése 

Legtöbb munkát 2020. utolsó hó-
napjaiban abba fektettük, hogy egy 
októberben beadott pályázat sikerét 
elősegítsük. Ez az a piacfejlesztési 
terv, aminek első látványterveit meg-
osztottam közösségi oldalamon, és 
amely lehetőséget adna arra, hogy 
az új piacunkon ne csak hétfő és csü-
törtök délelőtt legyen élet, hanem 
a hét többi napján is része legyen a 
közösségi térnek, amit a ligetben te-
remtünk, és állandó szolgáltatások-
kal vonzzon embereket a piactérre. 

Ligetfejlesztés első 
ütemének befejezése 

A 2020 év végén zárult két TOP pá-

lyázat közül a liget projekt célja egy 

több funkciós közösségi tér kialakítása 

volt, ami minden korosztálynak talál-

kozási lehetőséget, kikapcsolódási le-

hetőséget teremt. A teljes tervet az öt 

éves városvezetői ciklusom alatt van 

esélyem befejezni, ha megfelelő lesz 

a csillagzat, de az első ütem, az új pi-

accal, a játszóterekkel, közösségi sport 

fejlesztésének lehetőségével abban 

bízom, hogy 2021-ben lezárható lesz. 

Néhány dolog nem képezte részét a 

TOP programnak, ami „tökéletesítené“ 

az eddigi fejlesztéseket, és kiegészíte-

né a pályázatból létrehozott fejleszté-

seket, ezekhez a képviselő-testület se-

gítségét kérem. 

Strand fejlesztése 

Nem állhatunk meg a fejlesztések-
kel a strandon. A teljes ciklusban szí-
vem szerint három medence-együt-
tessel bővíteném a strandot, de ezen 
álmaimnak a források fognak határt 

szabni. Azonban minimum egy, a 
gyógyászathoz köthető új kezelő-
medence létrehozását szeretném el-
kezdeni 2021-ben. Városunk barátja, 
Fehérváry Rudolf építészmérnök már 
elkészítette a látványterveit annak a 
medencének, ami a két nagy épület 
között kaphat helyet, és kifejezetten 
a gyógyszolgáltatások palettáját bő-
víti. A tervező már dolgozik az en-
gedélyeztetési terveken, és nagyon 
bízom benne, hogy tavaszra enge-
dély is lehet a tervből, és akár nyáron 
hozzá kezdhetünk a kivitelezéshez 
a források függvényében. Kellene új 
játszótér és át kell gondolni a parko-
lási rendszert is, hogy abból is legyen 
bevétele a strandnak. 

Másik fontos fejlesztési irány, ami-
ben előre kell lépnünk, az a szállás-
helyfejlesztés, mert a gazdasági ön-
fenntartó-képesség irányába ez tud 
elmozdítani. 

Hamarosan újra „versenyben“ lesz 
az ifjúsági szálláshelyünk bővítése 
munkaszállás kialakításával (jelen-
leg sem ritka, hogy nem a strandi 
szolgáltatások miatt vesznek ott ki 
szállást, hanem itt munkavégzők). 
De ezen túl két apartman bővíté-
se, és/vagy az OTP emeletének egy 
„emelt szintű“ szálláshellyé alakítása 
a tervek között szerepel. Még egyik-
re sincs meg az építési engedély, de 
Fehérváry Rudolf segítségével talán 

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Újévi remények

Az újév új reményeket táplál minden-
kiben, a neves fordulópont átgondolás-
ra, átszervezésre, tervek kovácsolására 
késztet bennünket. Mint ahogy az évet 
elvégzett dolgaink leltárjával zárjuk, 
úgy tervek kidolgozásához fogunk az 
előttünk álló év kapujában… Ez így van 
rendjén!

Mi sem természetesebb, hogy egy 
városvezető már kész ötletekkel, meg-
valósításra váró tervekkel kezd neki az 
új esztendőnek, így van ez Sallai R. Be-
nedek polgármester esetében is. Meg-
kérdeztük, mikor lenne elégedett egy év 
elmúltával. Terveit az alábbiakban fog-
lalta össze.

Önkormányzati hírek
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ezek építési engedélyezése is elin-

dulhat 2021 elején. 

Szoboravatás 

Több ízben kifejeztem már abbéli 

örömömet, hogy polgármestersé-

gem egyik eredménye az, hogy a 

trianoni nemzettragédiának, illetve 

a sokunkban élő nemzeti összetar-

tozásnak méltó emléket tudunk állí-

tani egy emlékművel. Nyilván az volt 

a cél, hogy a nemzeti összetartozás 

évében történjen meg a megemléke-

zés, de a jelentőségén nem csökkent 

az sem, hogy áthúzódott az idei évre. 

Recsk továbbifejlesztése 

A recski tábor fejlesztését tovább 

kell folytatnunk. Elindultunk, de min-

den évben nem csak az állapotrom-

lást gátló (állapotvédő) fejlesztéseket 

kell megvalósítanunk, hanem konk-

rét fejlesztéseknek is meg kell valósul-

nia. Örülnék, ha 2021 során a „kisház“ 

átalakítása, felújítása megtörténhet-

ne, és egy új közösségi tér létreho-

zásában történne előrehaladás. Ezen 

túl a szennyvízelvezetés problémá-

ját mindenképpen meg kell oldani.

Víztorony 

A 2021-es évtől mindenképpen ké-

rek egy új víztornyot a városnak. Azt 

hiszem, az aggódok is beláthatják, 

hogy semmiféle ellátási probléma 

nincs a döntés óta, ennek ellenére a 

képviselő-testületből többen tarta-

nak a „víztoronymentes“ állapottól, 

és szükségét látnák az új mielőbbi 

megépítésének. 

Bölcsődei 
férőhelyfejlesztés 

Egy pályázatunk függőben van a 
Széchenyi utcai óvoda bölcsődévé 
történő átalakítása terén, ahol ér-
demi létszámbővítést kell létrehoz-
nunk. Nagy kihívás lesz, hogy a ren-
delkezésre álló idő alatt megoldjuk 
ezt a feladatot. Ez a pályázat 2019-
ben, még a „merjünk kicsik lenni“ 
szellemben készült, megítélésem 
szerint nem túl jól átgondolt koncep-
ció alapján, de ezen változtatni már 
nem állt módomban. Akár a túrkevei 
Református Egyházközösség, akár 
Kisújszállás ugyanezeken a 100%-os 
támogatási intenzitású pályázatokon 
új épületek létrehozására pályázott 
akár félmilliárdos fejlesztésekre, míg 
az önkormányzat a „toldozgatás-fol-
dozgatás“ feladatát vállalta viszony-
lag kis pályázatokkal. A koncepcióról 
nem is írnék, hiszen ez eredményezi 
azt, hogy a Széchenyi utcai épület 
megszűnik óvodának lenni, és ezzel 
megszűnik a városközponti óvoda is. 

Mindenesetre, akár tudok azono-
sulni teljesen a koncepcióval, akár 
nem, vállalhatatlan lett volna szá-
momra, hogy egy elnyert pályázatot 
ne használjunk fel, így megpróbáljuk 
belőle a legjobbat kihozni. 

Rendezvénynaptár

A 2020-as év igazi kudarc volt a vá-
rosi rendezvények vonatkozásában, a 
pandémiás helyzet keresztülhúzta az 
összes tervezett programunkat. Már 
2021 is úgy kezdődik, hogy a Bagoly-
fesztivál meghirdetését nem mertük 
megtenni, hiszen az idáig januárra 
tervezett rendezvény jó eséllyel még 
a rendkívüli járványügyi helyzetbe 
esik. Nyilván nem a mi szervezésünk, 
így csak közvetetten vagyunk érin-
tettek, de a Böllértalálkozó is elma-
rad. Azonban már bizakodó vagyok, 
hátha a védelmi intézkedések jóvol-
tából április végétől (Szent György-
nap) helyre állhatnak a rendezvé-
nyeink és újból megrendezhetjük a 
Juhászfesztivált is. A Juhászfesztivál 
vonatkozásában jelentős határt fog-

nak szabni az elképzeléseinknek a 
pénzügyi források. Egyébként is cél-
szerű a rendezvény újragondolása a 
megváltozott helyszíni körülmények 
miatt. Nagyon bízom benne, hogy a 
nyár már teljes üzemben fog működ-
ni és mind a zenei programok, mind 
a strandhoz kapcsolódó szórakoztató 

programok, mind pedig a Művelődé-
si Házzal együtt szervezett kulturális 
programok teljes mértékben megva-
lósulhatnak. A 2019-es sikeres kará-
csonyi falu után bízom benne, hogy 
a város második ilyen rendezvénye 
2021-ben szintén megszervezésre 
kerülhet. A sok bezártság és elszige-
teltség után nagyon szeretnék egy 
igazán sokszínű programot nyújtó 
2021-es esztendőt azokkal a kezde-
ményezésekkel, amiket korábban be-
harangoztunk. 

Városesztétika

2020-ban a rám szakadó munkák 
sokasága és a COVID helyzet keze-
lése szinte ellehetetlenítette, hogy 
érdemben részt vegyek, vagyis az 
önkormányzat részt vegyen a város-
szépítési feladatokban. Megválasz-
tásom óta minimális kapacitásokat 
tudtam arra fordítani, hogy méltón 
és a szükséges mértékben virágosí-
tásokat, zöldítéseket, fatelepítéseket 
valósítsunk meg. 2021-ben terveim 
között szerepel, hogy ezen érdem-
ben változtassunk és immár a jó 
szándékú segítő civilek munkáját 
kiegészítve érdemi kapacitásokkal 
kezdjük meg mind a fásítási progra-
mokat, mind pedig a virágosításokat. 
Bízom benne, hogy a képviselő-testü-
let partner lesz a városesztétikai célú 
kertészeti munkák megvalósításá-
ban és egyben a klímavédelmi terv-
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nek megfelelő fásítási és zöldterület 

kezelési koncepció végrehajtásának 

is lesz forrása. Továbbra is nagyban 

számítok a lakosság megtisztelő se-

gítségére, de immár az önkormány-

zat érdemi részvétele is indokolt lesz 

a még látványosabb eredmények el-

éréséhez. 

Köszöntő feliratok

Mint azt a legtöbben tapasztal-

ják, szinte minden városban vagy 

köszöntő táblák, vagy „I love város-

név“ táblák un. „szelfipontok“, vagy 

egyéb ilyen jellegű települési identi-

tást erősítő kommunikációs elemek 

találhatók. A kollégákkal találtunk 

egy igazán szép megoldást, hogy 

Túrkeve város bevezető útjain mi is 

méltón tudjuk hirdetni városunk ne-

vét. Nagyon szeretném, hogy ez még 

tavasszal megvalósulna, és nagyon 

bízom benne, hogy sokak tetszését 

fogja élvezni.

Közúti fejlesztések

Vannak feladatok, amelyeket - tel-

jes biztonsággal állítom - meg fo-

gunk valósítani 2021-ben és vannak, 

amelyek nagy mértékben függnek a 

külső finanszírozástól. Ilyen sajnos a 

kuncsorbai út ügye is, melynek fel-

újítási képviseletét teljes erőmmel 

fogom képviselni 2021-ben is, de a 

feladatellátás forrás igényének mér-

téke miatt csak azon múlhat az ered-

mény, hogy lesz-e a politikai akarat 

a felújításra. Megítélésem szerint 

akár három kilométerenként is ér-

demes lenne hozzákezdeni és a cik-

lus végére kész is lennénk az úttal, 

de sajnos nem tudom, hogy ehhez 

megkapom-e a megyei és országos 

kormányzati segítséget. Ígérni nem 

merek semmi konkrétat 2021-re, 

mindössze azt, hogy mindent elkö-

vetünk kollégáimmal, hogy minden 

érintett döntéshozó tudjon a város 

több évtizedes igényéről. 

A város belterületén folytatni sze-

retnénk az útfelújításokat. Az, hogy 

teljesen új burkolatfelületet tudunk-e 

adni 2-3 vagy 10 utcának, csakis a 

bevételektől függ. Az biztos, hogy 

képviselni fogom a minél bővebb 

forrás ráfordítást ezen feladatokra, 

érzem az ez irányba megjelenő jelen-

tős igényt. Ezenkívül természetesen 

a kátyúzáshoz szükséges források 

biztosítását fogom kérni a képvise-

lő-testülettől, hiszen teljesen logikus, 

hogy a saját kátyúzó gépünket azért 

vettük, hogy az folyamatosan mű-

ködni tudjon. Az útalappal rendelke-

ző utak kátyúzásának feladatait így 

bizonyosan ellátjuk. Bízom benne, 

hogy 20-30 utca kátyúzása 2021-ben 

megtörténhet. Új útszakasz kialakítá-

sának létrehozásában három kötele-

zettségvállalásom van, amit ígértem 

a lakosságnak, a Kaszap Nagy István, 

a Nóborda és a Nyíl utca, amit nagyon 

szeretnék végre útburkolattal ellátni. 

Tudom, hogy a város lakosságának 

legnagyobb igénye abban jelent-

kezik, hogy a közutakra minél több 

forrást fordítsunk. Ígérem, hogy ezen 

igénynek meg is próbálok eleget ten-

ni. Azonban a forrás háttér a legfon-

tosabb, ami ezen feladat ellátásában 

meghatározza a korlátainkat.

Alapvető kiemelt 
közfeladatok

A város önkormányzata a koráb-
bi évek gyakorlatának megfelelően 
a kötelező feladatainak ellátásához 
szükséges forrásokat biztosítani fog-
ja, habár számos alapfeladat már nem 
tartozik az önkormányzat hatásköré-
be. A Szociális Szolgáltató Központ 
(„családsegítő”) a Berettyó-Körös 
Többcélú Társulás finanszírozásához 
tartozik, az iskolák mindegyike füg-
getlen az önkormányzattól és az 
egészségügyi feladatellátást is ma-
gánpraxisok határozzák meg. Így leg-
főképpen csak arra kell figyelnünk, 
hogy a feladatellátásokhoz szüksé-
ges infrastruktúra állapotát fenntart-
suk, lehetőség szerint javítsuk és a 
feladatellátásban részt vevő partne-
reinknek a lehető legjobb feltétele-
ket biztosítsuk. Attól tartok, hogy az 
orvosi ügyelet ellátásban a 2021-es 
év esetleg kedvezőtlen változásokat 
hozhat. A kormányzati egészségügyi 
politika nagyban befolyásolja a helyi 
feladatellátás feltételeit is, az ügye-
let ellátáshoz szükséges személyi 
háttér nehezebben biztosítható. A 
finanszírozáshoz rendelkezésre álló 
forrás egyre szűkebb és a feladatel-
látással kapcsolatos együttműködés 
gördülékenysége sem tökéletes. E 
területen nagyon félek a kedvezőt-
len változástól, így csak bizakodni 
tudok, hogy érdemben nem romlik 
az egészségügyi ellátás biztonsága 
városunkban. 

Kis‑Berettyó

Nagyon bízom benne, hogy a 
Kis-Berettyó sorsában egyeztetett 
rekonstrukciós munkák 2021-ben 
megkezdődhetnek. Belvíz elvezetési 
és ökológiai okok miatt színvonalas 
mederkotrási munkákat, meder ren-
dezési feladatokat az évnek főként 
egy szakaszában, a nyár végén, az ősz 
elején lehet elvégezni. A Közép-Ti-
sza vidéki Vízügyi Igazgatósággal 
együttműködve reményeim szerint 
szakaszonként a ciklusom végéig si-
kerül egy mind horgászati, mind öko-
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lógiai, mind elsődleges belvíz elveze-

tési szempontoknak megfelelő teljes 

rekonstrukciót megvalósítani, bár 

igazi reményt most az teremt, hogy 

ez ilyen célú pályázati konstrukció je-

lenhet meg hamarosan. 

Putri‑híd

Szintén rövid, tényszerű megnyi-

latkozás részemről, hogy nagyon 

szeretném, ha 2021-ben a Putri híd 

rekonstrukciója megtörténjen. Dr. 

Szabó Zoltán polgármester úr kezd-

te el ennek a kezdeményezésnek az 

alapjait, amikor „szerzett“ olyan kato-

nai hídelemeket, amelyek alkalmasak 

lennének a Berettyón a Ballai-híd és 

Ecsegfalva között egy új átjáró, átke-

lő hely kialakításának. Ezt a kezde-

ményezést öleltem fel, amikor meg-

bízást adtam egy tervezőnek, hogy a 

kivitelezés tervezését, engedélyezé-

sét készítse el, és engedélyeztessük 

az átkelőt. A hídelemek rendelke-

zésre állnak, csak bizonyosan érdemi 

pénzügyi áldozatokat fog igényelni a 

teljes megvalósítás. Pillért kell építe-

ni, a hídelemeket szállítani kell, elhe-

lyezni. Ennek ellenére bízom benne, 

hogy idén előre tudunk lépni ennek a 

tervnek a megvalósításában is. 

Idősellátás, idősgondozás

Nehéz és rosszul finanszírozott 

évek után a 2014-2019-es ciklus több 

fejlesztést is hozott a túrkevei idősel-

látásban. Szabó Attila intézményve-

zető úr sikeresen menedzselte végig 

a fejlesztéseket és az előző ciklus 

képviselő-testülete számos esetben 

biztosított forrást a különböző elkép-

zelések megvalósulásához. A 2019 

őszétől felálló képviselő-testület 

szintén elkötelezte magát az idősel-

látás színvonalának javítása mellett, 

azonban kezdeményezésemre szá-

mos területen az ellátási szolgál-

tatások újragondolása kezdődött 

meg. Magam részéről nem tudtam 

elfogadni a Damjanich utcai szárny 

épületének minőségét, nem tudom 

elfogadni a rossz finanszírozási felté-

teleket és egyértelműen lényegesen 

nagyobb, bővebb ellátási létszámot 

irányoznék meg a fejlesztésekkel. 

Már a 2020-as költségvetésben külö-

nítettünk el fejlesztésre forrásokat és 

2021-ben újra azt szeretném, hogy a 

költségvetésben legyen forrás meg-

kezdeni az ellátási szolgáltatás fej-

lesztését és ennek gyakorlati munká-

latai is megindulhassanak. Még nem 

tudom pontosan, hogy egy meglévő 

önkormányzati épület teljes átala-

kításával kezdünk férőhelybővítést 

vagy külső forrásból esetleg a meglé-

vő Ecsegi utcai telephelyen kezdünk 

új épület építésébe, de feltett szán-

dékom, hogy amint visszakerül az 

önkormányzat fenntartásába az Idő-

sek Otthona, azonnal megkezdjük a 

fejlesztéseket.

Szociális ellátások

Nagyon sok aggodalmam van a 

2021-es szociális ellátások vonatko-

zásában. Nagyságrendileg azt kell 

tudni a szociális ellátásokról, hogy 

a központi költségvetési forrásból 

ezen feladatokra 2019-ben nagyjá-

ból 70 millió Ft, 2020-ban már csak 

30 millió Ft állt rendelkezésre és a 

jelenlegi finanszírozási rendelet is-

meretében 2021-ben 0 Ft támoga-

tást kapunk arra, hogy segélyekkel 

és támogatásokkal segítsük a város 

arra szoruló lakosságát. Ez nemcsak 

az eseti egyszeri segélyeket érinti, 

hanem minden más szociális alapon 

történő juttatást is, mint a temetési 

segély, vagy akár a 2020-ban sajnos 

már megszüntetett első lakáshoz 

jutók támogatása, vagy akár a köz-

gyógyellátás. Nem értem, hogyan 

gondolja a kormányzat ezen felada-

tok finanszírozásának ilyen mértékű 

változtatását, főleg úgy, hogy a saját 

bevételeinket érdemben csökkenti 

a helyi adó mértékének csökkenté-

sével, illetve elvonásával. A város la-

kosságának jelentős része soha nem 

fordul semmilyen segélyért az ön-

kormányzathoz, de sajnos az ország 

helyzetéből adódóan, nagyon sokan 

még így is rászorulnak különböző se-

gítségekre. Azt, hogy erre egy fillér 

nem áll rendelkezésre a 2021-es év-

ben, fogalmunk sincs, hogyan fogjuk 

kezelni és elképzelésem sincs, hogy 

a lakosság felé hogyan fogjuk kom-

munikálni. Nem állítom, hogy szoci-

ális katasztrófa előtt áll a város leg-

szegényebb része, de biztos vagyok 

benne, hogy szinte megoldhatatlan 

feladatot állít önkormányzatunk elé 

egy kormányzati finanszírozási vál-

toztatás.

Kormányzati támogatások

Nagyon félek a 2021-es évtől, 

hogy az előző év végén bejelentett 

iparűzési adómérték csökkenés sú-

lyos pénzügyi hiányt teremt a város 

költségvetésében, amelyek nemcsak 

a fejlesztéspolitikára, hanem esetleg 

az alapfeladatok ellátására is súlyo-

san rányomhatja a bélyegét. Ebből 

kifolyólag a városfejlesztési feladatok 

forrásigényét nagy eséllyel csak úgy 

lehet kompenzálni, ha sok nyertes 

pályázat vagy még inkább rendkívü-

li kormányzati támogatások segítik 

fejlesztési feladatainkat. Mindent el 

fogunk követni, hogy a város kor-

mányzati segítséget kapjon támoga-

tások, fejlesztések vonatkozásában 

és a most nyíló EU-s költségvetési 

ciklusban nem akarok kihagyni egy 

pályázatot sem. 

Önkormányzati hírek
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ÖNKÉNTESEKET 
K E R E S Ü N K ! 

A DélUtán telefonos lelkisegély 
szolgálat önkénteseket keres, 

akik vállalják az ingyenes, kötelező 
képzést, és a havi 8 óra otthonról 
végezhető, – nem fizetett – esti 

elfoglaltságot.

Jelentkezés életrajzzal és 
motivációs levéllel legkésőbb  

2021. március 15-ig:  
info@delutan.hu

Megszépült óvoda várja 

a gyerekeket Túrkevén
2021. február

2020. év végén fejeződött be a Vass 
utcai telephely korszerűsítése, mely-
nek keretében a Településfejlesztési 
Operatív Program által biztosított, 
közel 100 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatásból újult meg a 
korábban iskolaként funkcionáló, az 
utóbbi években használaton kívüli 
ingatlan. A megvalósult beruházás 
eredményeképp a modern kor elvá-
rásainak megfelelő épület és udvar 
került kialakításra. A gyerekek és a 
dolgozók várhatóan 2021 februárjá-
ban vehetik birtokba az épületet.

2020 decemberében fejeződtek be 
a munkálatok Túrkevei Óvodai Igaz-
gatóság és Bölcsőde Vass utcai telep-
helyén. A fejlesztés a Széchenyi 2020 
program, ezen belül a TOP-1.4.1-15 
kódszámú felhívás keretében valósult 
meg. A felhívás a foglalkoztatás és az 
életminőség javítását célzó fejleszté-
sek megvalósítását tette lehetővé a 
családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fej-
lesztésén keresztül.

A Túrkeve Városi Önkormányzat 
közel 100 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatást nyert el projekt-
je megvalósítására, melynek kereté-
ben egy használaton kívüli, korábban 
iskolaként működő, önkormányzati 
tulajdonú ingatlan teljes körű felújí-
tására, korszerűsítésére került sor.

A fejlesztés eredményeként két új 
csoportszoba, tornaszoba, fejlesz-
tő szoba, iroda és egyéb kiszolgá-
ló-helyiségek (pl. melegítőkonyha, 
mosdók, öltözők) kerültek kialakítás-
ra. A projekt tartalmazott még esz-
közbeszerzést is, mely lehetővé tette, 
hogy a megszépült épületet új bútor-
zattal rendezzék be. Mindezeken fe-
lül sor került az udvar rendezésére, 
udvari játszóelemek telepítésére is. A 
megszépült épület 50 gyermek óvo-
dai elhelyezését teszi lehetővé.

A gyermekek és a dolgozók várha-
tóan még február folyamán birtokba 
vehetik az épületet.

A projektről bővebb információt a 
www.turkeve.hu oldalon olvashatnak.

Közterületek kezelése

A buszpályaudvar sorsának ren-

dezése mellett sok-sok olyan terület 

van, amelyben érdemi lépés szüksé-

ges. Az Oroszlán Vendéglő (egykori 

ACSI) sora, új parkolók létrehozása, 

a Petőfi tér és a millecentenárium 

alkalmával avatott Millenniumi tér 

esztétikájának javítása, Madarász 

házaspár utca, Erkel tér, Setét Mihály 

utca játszótereinek rendezése - a lista 

hosszan sorolható.  

Politikamentesség 

megőrzése

Városunkban a 2019-es önkor-

mányzati választást követően min-

dent elkövettem, hogy megbékél-

tessem a város politikai hangulatát 

és megpróbáljak minél inkább poli-

tikasemlegességet kérni a képvise-

lő-testület tagjaitól. Amennyire most 

meg tudom ítélni, a városvezetésben 

a politikai pártok érdemben szerep-

pel nem bírnak. Mint az ismert, két 

Magyar Szocialista Párt, két FIDESZ 

Magyar Polgári Párt képviselő van 

a testületben, de úgy tapasztalom, 

hogy mindenkor saját meggyőződé-

sük, személyes szakmai véleményük 

alapján hoznak döntéseket és a párt-

politikai szempontok, a pártpolitikai 

propaganda teljes mértékben ki-

marad a képviselő-testület életéből. 

Nyilván tudom, hogy nagyon sokak-

ban van Túrkevén érzelem akár a kor-

mánypárt mellett, akár az ellen, de a 

magam részéről rendkívül károsnak 

érzem, hogy ezen pártpreferenciák 

emberek életére, kapcsolatára bír 

hatással. Éppen ezért nagy-nagy re-

ménnyel bízom abban, hogy a 2022-

es közelgő országgyűlési választás 

a következő év hangulatára nem 

nyomja rá a bélyegét és a legtöbben 

éppúgy, ahogy az elmúlt évben, a vá-

ros érdekét fogják nézni, nem pedig 

azt, hogy bárki másnak, akik szintén a 

városért dolgoznak, milyen az egyéni 

pártszimpátiája. 

Talán tudják néhányan, hogy én 

nagyon eltávolodtam a pártpolitiká-

tól. Túl közelről láttam bele a pártok 

működésébe, ezért bizton állíthatom 

valamennyiüknek, teljesen felesle-

ges a pártpolitikát a város életében 

érdemben szerepeltetni. Akinek 

szimpatikus a jelenlegi kormány poli-

tikája, az majd szavaz a kormánypár-

tokra, aki változást szeretne, az majd 

szavaz ellene, de nagyon jó lenne, ha 

a város életére, hangulatára a közel-

gő országgyűlési választás semmi-

lyen negatív hatással nem lenne, és 

nem fordulna elő újra, hogy rokonok, 

szomszédok pártpolitikai okok miatt 

nehezteljenek egymásra. Arra kérem 

a város lakosságát, hogy ahogy a sze-

xuális orientációját vagy vallását ma-

gánügyként kezeli, éppúgy kezelje 

magánügyként a politikai nézetét is 

és törekedjünk mindannyian arra, 

hogy békés együttélésben, közösen 

egy boldog, jobb Túrkevéért dol‑

gozzunk.
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A szemünk láttára nőtt ki a földből 

gomba módjára a város új piaccsarnoka 

az elmúlt évben. Impozáns formájával sok 

lakos figyelmét felkeltette a régen várt 

létesítmény. Készen vannak a hozzá kap-

csolódó parkolók is, melyek íves megoldá-

saival látványnak sem utolsó. A megújuló 

piac tervezési időszakában is széleskörű 

egyeztetés folyt az árusok, a városvezetés 

és tervezők között abból a célból, hogy a 

lakosok és portékáikat áruló eladók legna-

gyobb megelégedésére szolgáljon a maj-

dani csarnok. 

Még javában zajlott az építkezés, ami-

kor a további fejlesztés, bővítés lehetősé-

gét vizsgálták az érintettek. A liget képét 

meghatározó létesítmények elhelyezése 

kapcsán újra a városlakók véleményét 

kérte a városvezetés. Végül a szakembe-

rek megtalálták a végleges formát, elren-

dezést. 

Ezt követően a múlt év végén már egy 

piacfejlesztési pályázatot adtak be, ami 

- habár a túlnyomó többségnek tetszet-

tek a tervrajzok, mégis több vitás kérdést 

vetett fel, elsősorban a liget hosszú távú 

közösségi funkcióival kapcsolatban. A la-

kossági és a szakmai vélemények alapján 

arról tanakodtak, miként lenne a legjobb 

az elrendezése, elhelyezkedése stb. a bő-

vítésnek. A képen az immár végleges for-

mát mutatjuk meg, kedves Olvasóinknak.

Immár a pályázat sikeréért imádko-

zunk…

Piacbővítés
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Múlt év legvégén zárult az óvodafej-

lesztési TOP pályázat az egykori Esőzsák 

Kaszinó, később alsós kisdiákokat befoga-

dó iskola helyén. Az épület felújítása a vé-

géhez ért, gyönyörűen megújult kívül-be-

lül, s immár az óvodások beköltözését 

várja, hogy újra élet zengje be az épület 

falait. 

Sokan kétkedve fogadták és aggódtak, 

hogy a város önmagában meg tudja-e 

valósítani a programot, nem mellesleg 

több tízmillió forinttal kevesebbért, mint 

amennyit a legolcsóbb árajánlat tartal-

mazott a közbeszerzésben. Tény, hogy 

adódtak problémák, a debütálással járó 

gyermekbetegségek sem kerülték el a 

projektet, de utólag leszögezhető, mégis 

jó döntés született a testület részéről, ami-

kor megadta a bizalmat a Városgondok-

ság Kft-nek. 

Az udvaron még bőven van tennivaló, 

hiszen a pályázati fejlesztés részét nem 

képező játszóelemek nincsenek a helyü-

kön, de az új kerékpártároló, az új termek, 

a teljesen átalakult belső tér immár kész a 

gyerekek fogadására. 

Mindeközben a Széchenyi utcai óvoda 

bölcsődévé történő átalakításának mun-

kálatai is megkezdődtek, így sürgetővé 

vált a teljes óvodaköltözés. Hamarosan 

birtokba vehetik a gyerekek az óvodát, 

melyre nagy valószínűséggel februárban 

sor kerül. Az új óvoda előtti parkoló ter-

vei engedélyezés alatt állnak, emellett az 

óvoda vezetői egyéb fejlesztési lehetősé-

geket is felvetettek. 

Joggal bízhatunk benne, hogy pár évti-

zedre ez az intézmény megfelelő hely lesz 

a gyermekek óvodai neveléséhez.

Elkészült a Vass utcai óvoda
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Gönczi András, a mezei őrszolgálat ve-

zetője beszámolót állított össze a képvi-

selő-testület munkatervének eleget téve 

2020 decemberében. 

Az év során tett mezőőri intézkedések 

számokban:

 - Illegális hulladék elhelyezésén tetten 

ért személyek száma 24 fő, a részükre 

kirótt helyszíni bírság összességében 

230000 Ft.

 - 3 esetben szabálysértési feljelentés, egy 

esetben büntető feljelentés történt

 - Az állattartási szabályok megszegése 

miatt 14 esetben történt mezőőri intéz-

kedés, minden esetben sikerült elma-

rasztaló szankció nélkül, békésen ren-

dezni az ügyeket a sértett és a károkozó 

„jószágok” tulajdonosának megelége-

désére.

 - Tulajdon elleni szabálysértés ügyében 7 

alkalommal kellett intézkedni

 - Minden évben nagy érdeklődést kelt 

az öntözött mezőgazdasági kultúrák-

ban termesztett csemegekukorica, ez-

zel kapcsolatban 23 fő került preventív 

jelleggel intézkedés alá vonva.

 - A tűzgyújtás szabályainak megsértése 

miatt 5 fő figyelmeztetésben részesült.

 - A fakitermeléssel, falopással kapcsolat-

ban ez idáig 6 fővel szemben történt in-

tézkedés. Jogsértés 1 esetben valósult 

meg, ennek vizsgálata büntető eljárás 

keretei között jelenleg folyamatban 

van. Mivel a fűtési szezon tart, így az 

évszakra jellemző jogsértések kiemelt 

figyelmet igényelnek

 - Az év során általános igazoltatás 112 

esetben történt.

A mezei őrszolgálattól következetes, 

növekvő mértékű szankcionálást várnak 

el, hiszen sem az illegális hulladéklerakás, 

sem az illegális fakivágások, sem a más 

földjén való gyűjtögetés (lopás) nem tole-

rálható a legkisebb mértékben sem. 

Az év első negyed évében a létszám 

feltöltésre került. Csízi Lajos főállásban, 

míg Kontos Tivadar – a teljes munkaidős 

vadőri állása mellett – fél munkaidőben 

lett a szolgálat tagja. A két fő állományba 

kerülése idején még nem rendelkezett a 

szükséges szakmai elméleti és gyakorlati 

képesítéssel. Ezen készségeket az év fo-

lyamán online formában elsajátították, 

sikeres mezőőri vizsgát tettek. A vizsgát 

követően az illetékes rendőrhatóságnál 

szolgálati igazolványt, jelvényt igényeltek, 

aminek megszerzése után esküt tettek. A 

két új mezőőr rendeződött státuszának 

- vizsga, igazolvány, jelvény, eskü – kö-

szönhetően, immáron négy alkalmazott 

tekintetében igényelhető az állami tá-

mogatás, ami financiális szempontból 

megkönnyíti a működést, elmaradt jutta-

tások kifizetését.

A mezei őrszolgálat működése Túrkeve 

város közigazgatása alá tartozó külterület, 

ide értve a zárt kerteket is. A szolgálatban 

eltöltött óraszám a törvényben előírt mér-

tékben kerül letöltésre. Ahogy az a koráb-

biakban is, a szolgálati feladatok tükrében, 

a sajátos feladatellátás igényei szerint vál-

tozó napszaki elosztásban történik.

Bő három évvel ezelőtt, az előző ciklus 

városvezetése, az őrszolgálat kérésére 4 

db mobil vadkamerákat szerzett be meg-

könnyítendő a város külterületén elhelye-

zett illegális hulladéklerakó-helyek felszá-

molását, ill. a termény- valamint falopások 

megakadályozását. A kamerák beüzeme-

lése „egyéb” okok miatt abban a ciklus-

ban nem történt meg. Az eszközök 3 évig 

álltak, mivel a működtetéshez szükséges 

anyagi forrást senki sem biztosította a 

mezőőrség részére. Örvendetes változás 

volt az, amikor az új városvezetés – Sallai 

Róbert Benedek polgármester – szívügyé-

nek tekintette a kamerák használatát, ez-

által a külterületi jogsértések csökkenté-

sét, hatékony szankcionálását, így forrást 

biztosított az eszközök beüzemelésére. 

Továbbá az év során további négy kamera 

beszerzésére biztosított forrást, ami reali-

zálódott is, így immár 8 mobil vadkamera 

segíti a fent említett jogsértések elkövető-

inek tetten érését, intézkedés alá vonását.

A MEZEI ŐRSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Kedves Olvasók!

Szeretnék egy örömhírt meg-
osztani Önökkel, ami – úgy vélem 
– mindannyiunk számára örvende-
tes és előremutató az újság tartal-
mát illetően. 

Visszaállítjuk a régebbi időkben 
hagyományos szerkesztőségi ösz-
szejöveteleket, ahova bárki elláto-
gathat Önök közül. Jó alkalom lesz 
közös beszélgetésre, eszmecseré-
re, ötletek felvetésére egyaránt. 
Hiszem, hogy a közösség ereje, a 
több szem többet lát elv hozzájárul 
a tartalom gazdagításához és még 
inkább az önök megelégedéséhez.

Eddig is kértem Önöket, hogy 
ötleteikkel segítsék, írásaikkal gaz-
dagítsák lapunkat, bár hozzá kell 
tennem, hogy sajnos nem sok em-
ber keresett meg e témában, s ha 
mégis, azt igyekeztünk közzé ten-
ni a hasábjainkon maradéktalanul. 
Ezt a kérésem most is fenntartom! 
Várom segítő szándékú cikkeiket.

Nos, február hónaptól a szer-
kesztőségi találkozók a Polgármes-
teri Hivatal 28-as termében lesz-
nek 16,00-17,00-ig minden 2. hét 
szerdáján. 

Egészen pontosan: 2021. febru-
ár 10-én, szerdán 16,00 órakor 
várom Önöket a Polgármesteri 
Hivatal 1. emeletén lévő 28-as 
teremben.

Bízom benne, hogy ellátogatnak 
egy beszélgetésre, ötletelésre!

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

A TÚRKEVE ÚJSÁG ELÉRHETŐSÉGEI
  ujsagturkeve@gmail.com
  turkevetelevizio@gmail.com
  Túrkeve Újság
  Túrkeve Televízió

Hirdetések leadási  helye

Túrkevei Városfejlesztési, 

Rendezvényszervező és Médiaszolgáltató 

Kft. 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

  info@tvrmkft.hu

L A P Z Á R T A 

2021. február 23.

Közügy
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Életmódjuknak köszönhetően a 
baglyok ritkábban kerülnek szem 
elé – de nem Túrkevén. Talán nincs 
is olyan túrkevei lakos, aki ne látott 
volna fenyőkön, tujákon pihenő 
vagy sötétedéskor az udvar, utca 
fölött nesztelenül elrepülő erdei 
fülesbaglyot. Az elmúlt években 
többször is hallhattuk a médiából, 
hogy Túrkeve a „Baglyok Fővárosa”. 
De mit is jelenthet ez a hangzato‑
san csengő titulus?  Hogyan vált a 
termálfürdőről, a Korda fivérekről, 
a Juhászfesztiválról ismert város e 
különös természeti jelenség emb‑
lematikus helyszínévé? 

Az erdei fülesbaglyok (Asio otus) 
téli gyülekezése Túrkevén több év-
tizede ismert. Eleinte alkalmi meg-
figyelések alapján tettünk szert az 
egyedszámok pontos ismeretére. A 
gyülekezőhelyek lokális szintű fel-
mérése 2003 decemberében indult 
a túrkevei Nimfea Természetvédel-
mi Egyesület és a Bagolyvédők Bará-
ti Köre szervezésében, amely során 
általános iskolások is segítették a 
munkát. A 2007/2008-as téli időszak 
felmérései hiánypótló adatokat szol-
gáltattak a Nagykunság területére 
vonatkozólag is. A két szervezet azon 
kérdésére, hogy a baglyok mi alap-
ján kiválasztják ki a gyülekezésre al-
kalmas településeket, illetve azokon 
belül a nappalozófákat, a 2008/2009. 
évi kutatások adták meg részben a 
választ 29 település, közöttük túr-
kevei adatok felhasználásával: „A 
mostani kutatások alapján a zártabb 
udvarokat, nagyobb házakkal körül-
vett parkokat, illetve a több fából 
álló csoportokat keresi, melyek a hi-
deg szél és a hó ellen védik.”. 

Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben a 2008/2009-es tél folyamán tör-
tént első alkalommal összehangolt, 
egységes módszertant alkalmazó, 
egyidejű telelőhely felmérés, mely 
egyben Magyarországon is az első 
volt. A megfigyelések december, 

január és február hónap középső 
hétvégéjére estek. Az egyes telepü-
léseken található gyülekezőhelyek, 
példányszámok, az előnyben része-
sített fafajok, és a madarak települé-
seken belüli nappalozóhely-váltásá-
nak regisztrálásával megállapították 
Jász-Nagykun-Szolnok megye kulcs-
fontosságú gyülekezőhelyeit. A vizs-
gálatok alapján kulcsfontosságúnak 
bizonyultak azon települések, ahol a 
telelőállomány egyedszáma maga-
sabb volt 100-nál. Ezek a települések 
kedvező adottságú táplálkozóterü-
letekkel rendelkeznek, élőhelyszer-
kezetük változatos. A program az 
évek során egy országos szintű, 
szakmai protokoll alapján történő 
szinkronszámolássá nőtte ki magát, 
viszont a Nimfea Természetvédelmi 
Egyesület továbbra is lehetőséget 
nyújtott a madárbarát civilek és 
iskolák számára, hogy bekapcso-
lódjanak a felmérésekbe. Túrkeve 
jelentősége nem csupán a program 
operatív irányítása okán nyilvánult 
meg, hanem abban is, hogy minden 
évben 100 fölötti vagy százhoz kö-
zelítő egyedszámokat tapasztaltak a 
felmérők ezen a településen. 2018-
tól a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi egyesület koordinálja a 
szinkronszámlálást. 

Túrkeve Bagolyfővárossá válásá-
ban azonban a 2010-es évek dere-
kától a heti rendszerességűvé váló 
számlálások játszották a főszerepet. 
A decembertől márciusig tartó heti 
felmérések pontosan kirajzolták az 
egyedszámok alakulásának dina-
mikáját. A kezdeti 200-300 egyedet 
számláló megfigyeléseket egyre 
csak növekvő egyedszámok váltot-
ták. 2018. 01.04-én a szinte felfog-
hatatlannak tűnő 590 erdei fülesba-
goly és a velük közösen nappalozó 
3 egyed réti fülesbagoly (Asio flam-
meus) koronázta Túrkevét a Bag-
lyok Fővárosává. Magyarországon 
egészen eddig a napig egyetlen 
településen sem tapasztaltak ilyen 
mértékű gyülekezést. Az ebben az 
időszakban zajló szinkronszámlálás 

aktív népszerűsítése a soha nem 
látott túrkevei egyedszámokkal 
összekapcsolva élénk érdeklődést 
váltott ki az országos és regionális 
média részéről és Túrkeve ennek 
köszönhetően egy újabb unikum-
mal írthatta be magát a leg-ek lis-
tájára. A következő két évben 200 
és 400 között váltakozott a túrkevei 
baglyok egyedszáma, majd 2020. 
december 17-én a baglyok ismét az 
aznapi jegyzetei sokszori újraszámo-
lására kényszerítették megdöbbent 
felmérőjüket. A negyedik újbóli ösz-
szeadás, ellenőrzés után kiderült, 
hogy nincs semmilyen tévedés: 675 
erdei fülesbagollyal büszkélkedhet 
Túrkeve! 

Arra biztatok minden kedves 
túrkevei lakost, hogy legyen elfo-
gadással, érdeklődéssel az erdei 
fülesbaglyok iránt, hiszen annak el-
lenére, hogy az év néhány hónap-
jában némi piszokkal jár jelenlétük, 
hihetetlen mértékű rágcsálópusz-
tításukkal, de egyszerűen csak tet-
szetős, kedves megjelenésükkel is 
különleges (és gazdasági szempont-
ból is hasznos) vendégei a túrkevei 
mindennapoknak.

További információk: 
 www.nimfea.hu, www.mme.hu

KOVÁCS ÁGNES - Erdei fülesbagoly téli számlálások 
koordinátora, Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület (de nem utolsó sorban egykori Nimfeás)

Túrkeve, a baglyok fővárosa
Közügy
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A Csendes-óceán kellős közepén, fél-

úton Ázsia és Amerika között, pár évti-

zede feltűnt egy óriási sziget. A pontos 

mérete nem ismert, de egyre növekszik: 

mára legalább tíz Magyarországnyi 

méretű, de akkora is lehet, mint Orosz-

ország. Hogyhogy nem lehet pontosan 

lemérni? Azért, mert ez nem hagyomá-

nyos sziget: kizárólag úszkáló műanyag 

szemét alkotja. Műanyagok találhatóak 

a sarkvidékeken, de még a Mount Eve-

rest tetején is. És nem is kell ennyire 

messzire menni, ha saját szemünkkel 

akarjuk látni a problémát. Hazai folyó-

inkban is bőven lehet találni, sőt elég 

akár csak a városunk széléig kisétál-

nunk.

Miért jó a műanyag?

Kétségtelen, hogy a műanyagok-

nak számos előnyük van. Könnyűek, jól 

formálhatóak, tartósak, és olcsó töme-

gesen előállítani. Bizonyos esetekben, 

például az egészségügyben valóban 

nélkülözhetetlen is a használatuk. Rá-

adásul újra is hasznosítható, elég csak 

a szelektív kukába dobnunk. Legalábbis 

ezt gondolnánk.

Miért nem jó a műanyag?

Kezdjük a gyártásnál: a műanyag kő-

olajból készül. Amikor a klímaválságra 

vagy a légszennyezésre gondolunk, és 

szemünk előtt pöfögő autók, füstölő 

gyárak és erőművek jelennek meg, nyu-

godtan tegyük mellé a műanyag zacs-

kókat, csomagolásokat, szívószálakat, 

tányérokat is. A műanyag termékeket 

aztán szállítani is kell, gyakran kontinen-

seken át.

Az újrahasznosítás is bonyolult. 

A világon valaha legyártott összes 

műanyagnak valójában mindeddig csak 

a 10%-a lett ténylegesen újrahasznosít-

va. Ennek sok oka van. Az egyik, hogy 

a műanyag számos különféle anyagot 

jelent, és nem is lehet mindegyiket új-

rahasznosítani. Először is tehát szükség 

van a lakosság fegyelmezettségére, 

hogy egyáltalán használja a szelektív 

hulladékgyűjtőket. (Szerencsére a vá-

rosban szétnézve egyre kevesebb a 

rossz kivétel, ráadásul ez egy bárki által 

könnyen elkezdhető első lépés!) Kell 

hozzá szándék, szervezés és támoga-

tás az önkormányzatok, az állam, sőt az 

egész Európai Unió részéről is. Ami az 

államot illeti, az illetékes hazai miniszté-

rium az elmúlt időszakban annyira nem 

segítette a feldolgozó cégeket, hogy 

azok tavaly nyáron a működésképtelen-

ség szélére sodródtak. A környezetvé-

delmi minisztériumot pedig 2010-ben 

megszüntették itthon, ami önmagában 

is elképesztő.

A termékeiket feleslegesen agyon-

csomagoló cégekről, boltokról se fe-

ledkezzünk meg. Semmivel nem lesz 

higiénikusabb a termék attól, hogy 

többszörösen be van csomagolva: a 

külső csomagolást ugyanúgy érhetik 

szennyeződések, a belső tartalom pedig 

ugyanúgy védve marad. Talán még em-

lékezhetünk, bő húsz éve a legnagyobb 

italgyártó cégek itthon óriási kampány-

ba fogtak, hogy megszüntessék a visz-

szaváltható palackokat, és sajnos siker-

rel is jártak.

A bolti nejlonzacskók is sok kézen át-

mennek, mire mi leszakítunk egyet. Sze-

rencsére itthon is egyre népszerűbbek 

a saját vászontáskák, textil zöldségesz-

sákok. A saját zsákokat mosógépben is 

kimoshatjuk, és a mostani járványhely-

zetben is jobban védenek minket, hi-

szen tudhatjuk, hogy rajtunk kívül senki 

más nem nyúlt hozzájuk.

Ráadásul a műanyag emberi ésszel 

felfoghatatlanul tartós. Akár 400 év elte-

lik, mire egy műanyag zacskó lebomlik. 

Gondoljunk bele, ez mekkora ár azért 

a 20 percért, amíg a boltból egy újabb 

felesleges zacskóban viszünk haza vala-

mit!

Mi a megoldás?

A legkörnyezetbarátabb és leg-

egészségesebb az lenne, ha ezeket az 

eldobható műanyag csomagolásokat 

és termékeket le sem gyártanák. Való-

jában nincs rájuk szükség, kiválthatóak 

más, régen már jól bevált módszerekkel, 

nagyszüleink praktikáival.

A boltokban igyekezzünk a kevésbé 

becsomagolt árukat választani, és ne 

kérjünk nejlonzacskót. Készüljünk saját 

táskával és bevásárlózsákkal! Saját ma-

gunk is varrhatunk ilyeneket, de egyre 

több helyen kész táskákat és zsákokat 

is vásárolhatunk. Otthon gyűjtsük sze-

lektíven a szemetet. Kövessük az inter-

neten a környezetvédő szervezeteket, 

és írjuk alá a petícióikat, hogy még 

nagyobb léptékben, vállalati és állami 

szinten is fejlődést érhessünk el.

Ilyen petícióknak köszönhetőek 

ugyanis az utóbbi időszak pozitív fejle-

ményei az ügyben. Idén lép életbe egy 

uniós jogszabály, amely leszámol egy 

sor egyszer használatos műanyag ter-

mékkel: ilyenek például az eldobható 

tányérok, szívószálak. Apróságnak han-

gozhatnak, de épp ezek teszik ki a ten-

geri műanyag szemét 70%-át.

Itthon a parlament ráadásul egy picit 

ennél is tovább ment, és ezeken felül az 

eldobható műanyag zacskók használa-

tát is korlátozni fogja júliustól. Várható-

an 2023-tól pedig újra lesz palackvisz-

szaváltási rendszer itthon (bár ez sajnos 

nem terjed ki a palackok újratöltésére). 

Ezek kis lépések a jó irányba. Járjunk elöl 

jó példával, és vegyük rá a vállalatokat 

és a döntéshozókat a még komolyabb 

intézkedésekre a pazarló szemétterme-

lés ellen, hogy mindannyian egészsége-

sebb környezetben élhessünk!

Kevesebb 
m ű a n y a g

TÖRÖK MÁRTON

Egy szégyenteljes reklám 2001-ből 

Fotó: greenfo.hu
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Bodó Péter a túrkevei önkormányzat 

sportreferenseként kezdett el dolgozni a 

közelmúltban.

– Mik a feladatai?

— A város sportjának koordinálása, 

fejlesztése. Ide tartozik a sportegyesüle-

tek feladatainak előkészítése, segítése, a 

sportintézmények, -szervezetek alapte-

vékenységi körében feladatok ellátása, s a 

döntések segítése. Figyelemmel kísérem 

a helyi sportolók, sportvezetők eredmé-

nyeit, munkáit, pénzügyi elszámolásokat, 

beszámolókat elemzek. A legfontosabb 

talán, hogy legjobb tudásom szerint se-

gítsem Túrkeve új sportkoncepciójának 

megvalósulását a következő pár évben.

– Milyen tanulmányokat folytatott, mi-

lyen végzettséggel tölti be a munkakört?

— Érettségi után egyetemen szeret-

tem volna továbbtanulni. Mivel mindig 

közel állt hozzám a 

sport, Debrecenbe 

jelentkeztem sport-

m e n e d z s m e n t 

szakra. Ez egy há-

rom éves alapkép-

zés volt, a sikeres 

BSc diploma megszerzése után maradtam 

még két évet mesterképzésen. Idén meg-

szereztem a mesterdiplomámat sportköz-

gazdászként.

– Mik a tervei, céljai a jövőben?

— Fő célom, hogy a városban a  fiata-

loknak és időseknek egyaránt több lehe-

tősége legyen a mozgásra. A sport, ezen 

belül is elsősorban a szabadidősport 

csatornáján keresztül szeretném elérni, 

hogy az emberek jobban összekovácso-

lódjanak. Szeretném, ha Túrkevén a nem 

versenyszerűen sportolóknak legyen le-

hetősége futásra, focira, kosárlabdára. A 

hosszú távú tervek főleg a helyi infrastruk-

túra fejlesztésére irányulnak, amely össze-

függ az előbbiekkel.

KURUCZ ISTVÁN

Fél évszázad a birkózásért

RIMÓCZI ÁGNES

Legyen több 

lehetőség a mozgásra
Bemutatkozik Bodó Péter, 

sportreferens

Kiss Kálmán birkózó, edző, versenybí-

ró, mesteredző 2021. január 4-én szögre 

akasztotta az túrkevei edzőterem kulcsát, 

pontosabban átadta azt Juhász József 

edzőnek. Több mint ötven évig volt a 

Túrkeve VSE birkózó‑szakosztályának 

edzője! 

1945-ben született Túrkevén, majd 

szakmunkásvizsgája után Budapesten dol-

gozott, és ifjúsági birkózóként került a Fe-

rencvároshoz. Első edzői dr. Papp László és 

idősebb Gáspár Tamás voltak. Időközben 

behívták katonának Kalocsára, a katonai 

ideje alatt ott birkózott. 1962-től 1967-ig 

volt a Ferencváros versenyzője, majd az 

MTK-hoz igazolt át. 1969-ben megnősült, 

majd két gyermeke született, és 1969-től 

2021-ig szülővárosában dolgozott tréner-

ként. Ahogy visszakerült Túrkevére, Sallai 

Károly, az akkori birkózóedző adta át neki 

az edzőterem kulcsát (akkor már alig volt 

edzés), ha gondolja, akkor folytassa Túrke-

vén a sportágat. Kálmán élt a lehetőséggel, 

rövid időn belül a megye, az ország egyik 

legerősebb birkózó-szakosztályát hozta 

létre. A több mint ötven év alatt igen neves 

és eredményes birkózókat nevelt ki, sokan 

kerültek fővárosi szakosztályokba, főleg 

a Ferencvárosba, s nemzetközi szinten is 

eredményes birkózók lettek.

A teljesség igénye nélkül néhány név 

közülük: Bíró László Európa-bajnok, vb- és 

Eb-ezüstérmes, olimpiai 6. helyezett, Fórizs 

János többszörös magyar bajnok, az 1996-

os atlantai olimpia résztvevője, Kiss Sándor 

többszörös magyar bajnok, az 1992-es 

barcelonai olimpia résztvevője, Kiss Károly 

IBV-győztes, többszörös magyar bajnok, 

Rácz Károly többszörös magyar bajnok, 

valamint további kiemelkedő versenyzők, 

mint: Szarka Imre, Lakatos Győző, Kalmár 

István, Kiss Ferenc és sorolhatnánk a ki-

emelkedő teljesítményt nyújtó birkózók 

névsorát.

Túrkeve nyert serdülő csapatbajnoksá-

got, ifjúsági csapatbajnokságon háromszor 

volt döntős és akadt egy 3. helyezése is.

Aktív pályafutásukat befejezve több 

versenyzőjéből lett bíró vagy edző, példá-

ul Bíró László, Kiss Sándor, Lakatos Győző, 

Kiss Károly és a jelenleg Túrkevén dolgozó, 

s a stafétabotot átvevő Juhász József. Kiss 

Kálmán több évtizeden keresztül minden 

évben edzőtáborokat szervezett, melyben 

alkalmanként társa volt Kaposvári Géza, az 

akkori Szolnok Megyei Birkózó Szövetség 

elnöke. Megkapta a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyéért-díjat, a felújított túrkevei Városi 

Sportcsarnok az ő nevét viseli. Példaértékű, 

országos szinten is kiemelkedő, eredmé-

nyes munkát végzett. Bízunk benne, hogy 

Túrkevén továbbra is eredményesen mű-

ködik ez az igazi magyaros sportág, hiszen 

az utódoknak volt és van kitől tanulnia!

Sport
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A KSZC Ványai Ambrus Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium négy hegesztő 
diákja, Nagy Ádám, Kromperger Richárd, 
Jónás Róbert és Osvald Sándor Róbert, élt 
az Erasmus+ program nyújtotta lehetőség-
gel, melynek keretén belül egy éves gya-
korlatot töltenek Németországban. Két fő 
az LMG Nord GmbH-nál, két fő pedig az F&K 
GmbH-nál helyezkedett el. Az LMG GmbH a 
Caritas-VereinAltenoythe egyesület 100%-
os leányvállalata, amely több mint 1500 
férőhelyes szolgáltatóként munkahelyeket 
teremt fogyatékos és fogyatékkal élő em-

berek számára. Az alkalmazottak körülbelül 
fele valamilyen fogyatékossággal élő ember. 
A cég fő profilja a fémmegmunkálás, a lézer-
vágás és a fémberendezések gyártása. A cég 
nagy hangsúlyt fektet a diákok foglalkozta-
tására.

A tulajdonosok által irányított F&K céget 
1998-ban alapították, szellőztetéstechnikai 
gyártási és összeszerelő vállalatként. Számos 
beszállító tevékenykedik ezen a piaci terüle-
ten, ezért a vállalat növekedésével tovább 
fejlődött a fémfeldolgozás, a rozsdamentes 
acél és az alumínium feldolgozása. Jelen-
leg 60 alkalmazott dolgozik a vállalatnál és 
mintegy 3000 m²-es termelési területen mo-

dern csarnokokban, korszerű technológiával 
folyik a termelés. Az Oldenburg közelében 
található helyszín lehetővé teszi számuk-
ra, hogy elsősorban az észak-németországi 
ügyfeleiket szolgálják ki. A meglévő szak-
képzett munkaerő alkalmazása mellett nagy 
hangsúlyt fektetnek a tanulók képzésére is. 
Nagy lehetőség ez diákjaink számára, hiszen 
a Németországban eltöltött egy év alatt, 
nem csak egy más kultúrát ismerhetnek 
meg, nem csupán nyelvtudásukat, hanem 
szakmai tapasztalataikat is bővíthetik, így 
a munkaerő piacon történő elhelyezkedési 
esélyeik is jelentősen javulnak.

Nagy szeretettel és tisztelet-
tel köszöntöm a Túrkeve újság 
olvasóit, s külön tisztelettel szó-
lok a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában tanuló és tanulni fogó 
gyermekeink szüleihez!

Küzdelmes félévet hagytunk 
hátra a január 22-én befeje-
ződött első félév lezárásával. 
Kollégáimmal az augusztusi 
évnyitó értekezlet óta azon dol-
goztunk, hogy sikeresen, tan-
termi oktatás keretében tudjuk 
teljesíteni a 2020/2021. tané-
vet. Mindannyian tudjuk, hogy 
a gyermekek számára, külö-
nösen alsó tagozaton nagyon 
fontos a pedagógus személyes 
jelenléte a tanítási-tanulási fo-
lyamatban. A tavaly tavaszi di-
gitális oktatás ennek tényéről 
meggyőzött mindenkit, szülőt, 
gyermeket, pedagógust egya-
ránt. A járványügyben hozott 
intézkedéseink eddig sikeresen 
megelőzték a nagyobb bajokat. 
Nem volt szükség semmilyen 
karatén, illetve digitális okta-
tás bevezetésére. Ebben nagy 
szerepet játszott az iskola és a 
szülők közötti jó együttműkö-
dés és a szabálykövető felelős 
magatartás kialakulása az iskolai 
mindennapokban. Iskolai dél-
utáni programjainkat is a sza-
bályok betartásával szerveztük 
meg, így biztosítottuk a részt-
vevő tanulóink és pedagógusa-
ink egészségének védelmét. A 
megvalósult programok között 
a teljesség igénye nélkül, szere-
pelt iskolai sportdélután, mézes 
reggeli, egészségnevelési hét és 
vetélkedő, nemzeti ünnepeink 
megünneplése, sportversenyek, 
tanulmányi versenyek, pályaori-

entációs nap, adventi és karácso-
nyi programok, Magyar Kultúra 
Napja vetélkedő.

Iskolánk erősségei közül ki 
kell emelni a tehetséggondo-
zást és a tanulásban lemaradók 
felkarolását, felzárkóztatását. 
Mindkét területen tapasztalt 
pedagógusaink végzik folyama-
tosan ezt a nemes munkát, igen 
szép eredményeket felvonultat-
va. Iskolánk erőssége évtizedek 
óta az emelt matematikaoktatás 
és az iskolai sport, ezen belül is 
a lány és fiú kézilabda. Ezeken 
a területeken tanulóink nagyon 
sok versenyen vesznek részt, és 
érnek el kimagasló eredménye-
ket. Természetesen más terüle-
teken is születnek nagyon szép 
sikerek. Így például a tavalyi 
tanévben két tanulónk angol 
középfokú, egy tanulónk angol 
felsőfokú nyelvvizsgát tett. Kö-
szönhető ez a választható ide-
gen nyelvek (angol, német) cso-
portban történő oktatásának, 
az ott tanító pedagógusaink 
felkészültségének. A felzárkóz-
tatás területén is sikerült előbb-
re lépnünk. Az elmúlt években 
közel 10 százalékkal csökkent a 
lemorzsolódással veszélyezte-
tett tanulóink aránya. A kiemelt 
tantárgyakból folyamatosan 
működnek a felzárkóztató fog-
lalkozásaink. Minden évben 
biztosítjuk felvételiző nyolca-
dikosainknak a matematikai és 
magyar felkészítést az írásbeli 
felvételire.

Negyedik éve három munka-
közösségünk, levelezős tanul-
mányi versenyt szervez, melybe 
bekapcsolódott sok megyei ál-
talános iskola is. 

SNI-is és BTMN-es tanulóink-
kal különböző szakemberek, 

fejlesztőpedagógusok, gyógy-
pedagógus és logopédus fog-
lalkozik kiscsoportos formában.

A tanév során tovább nőtt is-
kolánk informatikai színvonala. 
A fenntartó Karcagi Tankerületi 
Központ támogatásával közel 
50 darab modern asztali PC 

érkezett alsós és felsős infor-
matikai termeinkbe. Emellett 
6 darab modern, nagyméretű 
Epson interaktív tábla került 
beüzemelésre. Így már minden 
tanterem rendelkezik alsóban is 
és felsőben is a digitális oktatás 
e nagyon hasznos eszközével.

Ezek után szeretném az iskol-
aválasztó kedves szülők figyel-
mébe ajánlani a leendő elsős 
tanítónénijeinket. 

Hajósné Bornemisza Edit, 
Kovácsné Szécsi Mária, Orosz-
né Lengyel Katalin. Azt gondo-
lom, mindhármukat jól ismerik 
a kedves olvasók. Mindhárman 
nagy tapasztalattal rendelkező, 
gyermekekért tenni vágyó pe-
dagógusok. Tanítványaik rend-
szeresen szép sikereket értek 
el a tanulmányi versenyeken is. 
Határozott következetességgel, 
de nagy-nagy szeretettel neve-
lik, oktatják a rájuk bízott gyere-
keket. Rendszeresen szerveznek 
tanórán kívüli szabadidős prog-
ramokat, amelyeket a szülők 
aktív segítségével valósítanak 

meg. Mindhárman aktív kap-
csolatot tartanak a szülőkkel  ta-
nítványaik  eredményessége ér-
dekében. A tehetséggondozás 
épp oly fontos számukra, mint 
a lassabb ütemben haladók 
megsegítése, bátorítása. Vallják, 
hogy a dicséretnek ereje van.

Editke néni mindig elvarázsol-
ja tanítványait az elektronikus 
táblára készített differenciált fel-
adataival is, ezzel is segítve ered-
ményes ismeretszerzésüket. 

Marika néni a sikeres tanul-
mányi munka mellett a kézilab-
da varázslatos világába is elve-
zeti kisdiákjait.

Katika néni színes, érdekes 
témanapjai oldják a tanórák ko-
molyságát, szintén hozzájárul-
nak tanítványai sikerességéhez. 

Sajnos az első osztályba csa-
logató Kukucska programja-
inkat is átalakította a járvány, 
így ezeket a programokat csak 
online módon tudjuk megvaló-
sítani. 

Kedves leendő elsős szülők! 
KészülőbenKészülőben van egy videófel-

vétel, amely várhatóan február 
végén Kerül az érdeklődők elé. 
Ezt minden érdeklődő majd az 
iskola honlapján, Facebook ol-
dalán megtekintheti. 

Bármilyen kérdéssel, kéréssel 
forduljanak intézményünk ve-
zetéséhez!

Iskolaválasztás előtt
TÖRÖK RÓBERT - INTÉZMÉNYVEZETŐ

KISNÉ BARÁT JANKA

Ványaisok németországban az Erasmus+ program keretében

Oktatás
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 Szijártó Zsoltról elsősorban azt 
lehet tudni, hogy a Kárpátiában gitá-
rozik, de a korábbi zenekarai, valamint 
a személyes rockzenei pályája és az 
egyéb projektjei is nagyon érdekesek. 
Kifaggattuk!

CR: Elég csak az ismertebb zenekarok 
neveit felsorolni, Without Face, Akela, Af-
ter Rain, Omen, Kárpátia, turné Tim „Rip-
per” Owens-el… hogy indult az egész?

— A teljes igazság az, hogy nem a 
rockkal, vagy a metallal kezdődött, 
hanem a new wave-vel. Lehettem 5-6 
éves, édesanyám zenetanárként vitt ki 
egy csoportot vonattal Drezdába, az 
úton kaptam kölcsön egy walkmant – 
nyolcvanas évek – A-HA – Take on me 
– ezek a mai napig maradandó jó pop-
zenék. Nem is adtam vissza a ketyerét, 
cserélgettem az elemeket, járt a kazi 
körbe-körbe. A rockzene később úgy 
jött, hogy édesapám dobolt a Mystic 
69 zenekarban, ilyen ellenálló zenét 
toltak, minden koncert után elvitte 
őket a rendőrség. Ő mutatta meg ne-
kem a Zeppelint, a Purple-t, a Creeden-
ce-t. Először én is dobolni kezdtem, 
„kettőnégy”, meg nagyon ment a két-
lábgépes géppuska! Aztán az élet úgy 
hozta, hogy az első zenekaromban már 
foglalt volt a dobszék, meg a szomszé-
dok már úgyis kiátkoztak az állandó 
hangoskodás miatt, így jött a gitár. 
Persze benne volt az is, hogy a gitárt 
bevittem a hátamon a suliba, egész jól 
lehetett vele csajozni… Ibanez Dest-
royer, X alakú gitárkópia a lengyel piac-
ról! A környékbeli zenészgyerekekből 
megalakítottuk a Mágus elnevezésű 
zenekarunkat, egész sok fellépésünk 
volt, ami egy 10-12 éves gyereknek 
nagy élmény. A rockhoz-metalhoz hú-
zásomban nagy szerepe volt annak, 

hogy édesapám nagyon jó barátságot 
ápolt a Pokolgép zenekarral. Tarca Laci, 
Kukovecz Gabi (Pokolgép dobos és gi-
táros) rendszeres vendégeink voltak 
Túrkevén, családostól. Sokszor hete-
kig voltak nálunk, Gabival volt, hogy 
napi három-négy órákat gitároztunk 
a strandon, a fa árnyékában. Közben 
mentem velük koncertekre, én voltam 
a fegyverhordozó, 13-14 évesen…

CR: Aztán jöttek sorban a zenekarok 
Without Face, Akela, After Rain…

— A Without Face-be tulajdonkép-
pen pont egy szerencsétlenebb idő-
szakban kerültem be. Külföldi turné 
után voltak, összeveszésben. Nekem 
feladta a leckét a Túrkeve-Veszprém 
távolság. Sajnos nem is tartott sokáig. 
Az Akela volt az első olyan zenekar, 
ahol már volt turné, már volt gázsi is, 
Petőfi Csarnok, fesztiválok, és van a 
zenekar mögött rendes kiadói háttér. 
Az Akelával bekerültem a körforgás-
ba. Majd jött az Omen, ami tulajdon-
képpen ugyanúgy működött, mint az 
Akela, csak profibb volt a háttérmunka. 
Például tudtuk, hol alszunk, az Akelá-
val szinte soha, ott komoly őrület volt. 
Nagy megtiszteltetés volt, olyan gitá-
rosok után bekerülni egy zenekarba, 
mint Szekeres Tamás, Sárközi Lajos, 
vagy Daczi Zsolt. Majd jött párhuza-
mosan egy saját zenekarom is, az After 
Rain. Pár évet éltünk és egy CD-nk is 
megjelent! A Kárpátia manapság meg 
már teljesen úgy működik, mint egy 
olajozott gépezet. Szerencsére itt már 
tényleg csak a gitározással kell, hogy 
foglalkozzak, míg korábban mindent 
csináltunk. Ha kellett plakátot ragasz-
tottunk, vagy épp koncerteket szer-
veztünk.

CR: …és akkor jött egy felkérés, így gitá-
rozhattál Tim „Ripper” Owens (egykori 
Judas Priest énekes) kelet- európai tur-
néján…

— Elöljáróban csak annyit szeretnék 
ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy 
ugyanazon a piacon az első metal ka-
lózkazetták között vettem meg a Judas 
Priest – Turbo anyagát… szóval hatal-
mas dolog volt, hogy pont a Judas Pri-
est későbbi énekese hív, hogy játsszak 
a kísérőzenekarában. Bártfai Laci szer-
vezte a turnét, a zenekarban kizárólag 

magyar zenészek játszottak. Olyan 
igazi nightlineres busszal mentünk, 
volt jó pár állomás. Érdekessége még 
ennek a turnénak, hogy Ripper ekkor 
énekese volt Yngwie J. Malmsteen-nak 
is és kérte, hogy játsszunk abból a re-
pertoárból is egy dalt, az I’ am the Vi-
king-et. Jung Norbival kő/papír/ollóval 
döntöttük el, hogy kié legyen a szóló. 
Enyém lett, de még meg kellett felelni 
egy komoly kihívásnak is. Malmsteen 
hallani akarta, hogy hogy játszom el a 
dalt, mert nem akarta engedni, hogy 
jöttment trógerek csak úgy játszogas-
sák a dalát… Ripper felvette videóra, 
elküldte neki, Malmsteen pedig áldá-
sát adta a dologra! Nagyon szép emlék 
az a turné, a srácokkal azóta is tartjuk a 
kapcsolatot. A kalózkazettákra vissza-
térve, ott szereztem be az első Metal-
lica és Iron Maiden anyagokat is, lehet, 
egyszer ez is bejön!

CR: A Budapesti Operettszínház beje-
lentette, hogy a 2020-as évadban mű-
sorra tűzi azt a rockmusicalt, amelyen 
Zsolt szerzőtársaival évekig dolgozott. 
A Mohács 1526 című darabot Horváth 
Szilárd, Szijártó Zsolt és Schiszler Zsolt 
alkotta meg, a színházban pedig Vincze 
Balázs rendezi és koreografálja, a fősze-
repeket Széles Flóra, Sándor Péter, Peller 
Anna, Serbán Attila, Janza Kata és Ke-
rényi Miklós Máté éneklik. Hogy áll ez a 
projekt?

Kultúra

Szijártó Zsolt a stoppos, akit mindenki felvesz!Szijártó Zsolt a stoppos, akit mindenki felvesz!
GAJDA FERENC Szíjártó Zsolt neve majd’ minden 

túrkevei számára ismert, legfőképp az 
ifjabb nemzedék körében. Szüleit vi-
szont nagyon sokan ismerik, hisz édes-
apja a már elhunyt Szíjártó Zsolt, aki a 
zene területén ismert az idősebb korosz-
tály körében, vagy éppen onnan, hogy 
rengeteg úszni vágyót tanított a stran-
don. Édesanyja pedig hosszú éveken át 
nevelte, oktatta a diákokat a Petőfi isko-
lában a magyar nyelv rejtelmeire, az iro-
dalom szépségére és a zene szeretetére, 
nem mellesleg a Chorda kórus vezetője 
is egyben. 

A zene tehát beleívódott a génjeibe… 
A közelmúltban látott napvilágot egy 
vele készült interjú a Cityrockers online 
zenei magazinban, melyet Gajda Ferenc 
jegyez. Úgy vélem, Önök számára is ér-
dekes olvasmány lesz a vallomása a kez-
detekről és tevékenységéről, terveiről. 
(főszerkesztő)
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— Moháccsal kapcsolatban csak 

annyit tudok egyelőre mondani, hogy 

a kezdetekben lelkesedésből és a jó 

barátságból született mű, egy nagyon 

váratlan irányba fordította a szerző-

társaimmal való viszonyt… Nyilván 

tudjuk, hogy szerelemben és üzletben 

nincs barátság, de soha nem gondol-

tam, hogy ennyire… Ismerjük a mon-

dást veszett már több is Mohácsnál!

CR: Stoppos a galaxisban címmel 

aztán a Hammernél megjelent a szóló-

anyagod is.

— Az utóbbi pár évtizedben fel-

halmozódott ötletekből és újakból 

gyúrtam össze. Instrumentális lemezt 

szerettem volna kiadni, ahol inkább a 

hangulatoké, a dallamoké, a daloké a 

főszerep, nem pedig az, hogy megmu-

tassam, hogy mennyire tudok gitároz-

ni. Végül komoly közreműködői csapat 

jött össze a lemezre, senkit sem szeret-

nék kihagyni, de kb. 40 zenészbarátom 

tette hozzá a játékát az albumomhoz. 

Nagyon hálás vagyok nekik ezért!

CR: Metal Mesék sorozatot indítottál 

a Youtube csatornádon, erről mondanál 

valamit?

— Igen, kifejezetten a zenei sztor-

izgatáson van a hangsúly, egész szép 

számú megtekintésszámmal megy 

ez a videoblog! A hazai rock és metal 

zene legsötétebb bugyraiból, és ingo-

ványos mocsaraiból kiszűrődő legen-

dás történetekről rántom le a leplet!

CR: A CityRocks által szervezett kecs-

keméti flashmobon is ott voltál

— Pontosan, igaz nem zenészként 

még, csak, mint közönség. Láttam a 

korábbi munkákat. Meg akartam néz-

ni, mert nagyra tartom azokat az ese-

ményeket, ahol az élőzenére, a rockra 

és a metalra helyezik a hangsúlyt. Ha-

verommal ugrottunk le Pestről, baro-

mira tetszett. Kézzel fogható az össze-

tartozás, a zene kohéziója, a legendás 

zenészbarátságok is így kezdődnek. 

Fontosnak tartom, hogy különböző 

tudásszintű hangszeresek tudnak így 

több százan együtt zenélni, mert vol-

tak köztük profik, meg persze olyanok 

is, akik éppen már tudták interpretálni 

a műsort. A következőn már biztosan 
én is ott leszek, természetesen gitárral! 
Dunaújvárosban és Kolozsváron is!

CR: 2020-ban leállt a zeneipar a Covid 

miatt, mik történtek veled ez idő alatt? 

2021-re már vannak tervek?

— 2020-ban Megjelent a Kárpát-
ia 1920 lemeze, szintén a Kárpátiával 
csináltunk egy Kalapács feldolgozást, 
vendég voltam a Dying Wish új leme-
zén és az új Omen klipes dalban is, 
amiben sok ex-tag szerepel. Valamint a 
Mobil Mánia Zefi 40 Bajnok 40 új leme-
zére is játszottam fel egy dalt Sípos Pe-
tivel. Elkezdtem írni az új szólólemeze-
men, ahol most énekes dalok lesznek! 
Lehet, én fogok énekelni rajta (nevet)! 
Elkezdtem együtt dolgozni Pusztai Zo-
lival (ex-Auróra, Moby Dick, Hungarica) 
az egyik kedvenc szövegírómmal, ala-
kulnak a dalok.  Májustól a Kárpátiával 
is szeretnék visszatérni a koncertezés-
re, valamint ott is születőben vannak 
az új dalok! Az Egedy–Szijártó cselló/
gitár duót is tervezzük 2021-ben pár jó 
koncertre beröffenteni és amint mond-
tam megyek veletek zúzni a CityRocks 
megmozduláson! 
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Bíró Lajos Munkácsy Mihály-díjas 

szobrászművész közösségi oldalán 
számolt be a túrkevei Trianon emlék-

mű formázási, öntési munkafázisa-

iról. A képen bronzöntés folyamata 
látható.

777 lenyűgöző és izgalmas hazai uta-

zásra csábít a Bakancslista – Magyaror-

szág. Páratlan ötletekkel szolgál, ha csak 

egy rövid kiruccanásra, hétvégi kirándu-

lásra vagy akár hosszabb országnézésre 

vágynánk – családdal, barátokkal vagy a 

párunkkal, nyugalmas feltöltődésre vagy 

épp aktív pihenésre áhítozva, bakancsot 

húzva vagy elegáns ruhába bújva, pazarul 

elengedett pénztárcával vagy éppen fillé-

rekből kivitelezve a nagy kalandot. Kocsis 

Noémi bámulatos könyvéből mindenféle 

variációra bőven kapunk ihletet! 

A Scolar Kiadó gondozásában meg-

jelent Bakancslista - Magyarország - 777 

lenyűgöző hazai kaland és úti cél című 

kötetben helyet kapott kisvárosunk is, 

mint a baglyok fővárosa. A gyűjtemény 

nagyon kisszámú Jász-Nagykun Szolnok 

megyei programot ajánl a hazai tájak iránt 

érdeklődőknek, amit látni érdemes – a 

szerző szerint –, de azok egyike Túrkeve, 

a bagolyfőváros. Büszkék lehetünk, hogy 

a szerző jóvoltából sokan megismerhetik 

kisvárosunk nevét. Ki tudja, talán a bag-

lyok felderítését követően kipihenik ma-

gukat a kalandvágyók a csodálatos vizű 

strandunkon is!

ELISMERÉS 

A Madarász Károly Művelődési 

Ház és Városi Könyvtár munkatársai 

elismerő oklevelet vehetettek át az 

Európai Hulladékcsökkentési Hét ma-

gyarországi programsorozatán való 

részvételért az Innovációs és Technoló-

giai Minisztériumtól.

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Bakancslistán Túrkeve
Öntés alatt a túrkevei 

Trianon emlékmű

Január 8-án egységünk a Petőfi téren 

felállított városi karácsonyfáról a világítást 

lebontotta, valamint a díszeket eltávolí-

totta, majd a fát szétdarabolva szociálisan 

rászorulóknak kiszállította. Szintén ezen a 

napon a délutáni órákban kérték segítsé-

günket, a Thököly utca és a 4202 ország-

út kereszteződésében egy autó árokba 

csúszott. Egységünk a személyautót az 

árokból kivontatta, személyi sérülés nem 

történt, az anyagi kár jelentős.  Január 11-

én éjszaka a Csokonai utca egyik ingatla-

nában a szénmonoxid érzékelő bejelzett. 

Az ingatlanban élő négytagú család a jel-

zést észlelte, a lakást elhagyta, valamint 

kiérkezésünkig a családfő a szellőztetést 

megkezdte. Kiérkezésünket követően a 

nyílászárókat becsukva méréseket végez-

tünk, melyek igazolták a mérgező gáz je-

lenlétét. A helyszínre kért gázszolgáltató 

szakembere szintén végzett méréseket, 

majd a kazánt leválasztotta a hálózatról. 

Személyi sérülés az eset kapcsán nem tör-

tént. Jelen eset is tanúsítja, hogy érdemes 

nyílt égésterű fűtő berendezések esetén a 

„co” riasztó beszerzése. Január 14-én ko-

saras autó segítségével a Csokonai utca 

egyik lakóingatlanában kéménykalap cse-

rét végeztünk, majd a Széchenyi utcán egy 

fenyőfát vágtunk ki. Január 17-én a Vörös-

marty utca egyik ingatlanának udvarán 

kérték segítségünket. mert a kerti csapból 

folyó a víz átáztatta a környező épülete-

ket, ugyanis az ott lakó személy vélhető-

en nem tartózkodott otthon. Egységünk 

a csapot elzárta, a tulajdonost értesítette 

a meghibásodásról. Január 21-én a Kisúj-

szállási utca 52/b (SMR) beépített tűzjel-

zője bejelzett. Kiérkezés után a helyi szak-

emberrel a kapcsolatot felvettük, majd az 

érintett épületet átvizsgáltuk. Tüzet vagy 

tűzre utaló nyomot nem találtunk, az eset 

téves jelzésnek bizonyult. Január 23-án 

Dunaföldvárról ismét jelentős mennyi-

ségű kézfertőtlenítő szert hoztunk az ot-

tani tűzoltó egyesület jóvoltából. Mivel a 

járványnak sajnos még korán sincs vége, 

így helyi intézmények részére tudunk fel-

ajánlani fertőtlenítő készletünkből. Janu-

ár 25-én mozgalmasan indult napunk, a 

hajnali órákban jelezték részünkre, hogy 

az orvosi rendelő előtt felállított pavilo-

nok összedőltek a viharos szél és vizes hó 

súlyának hatására. A sátrat elbontottuk a 

Városgondnokság szakembereinek köz-

reműködésével, biztosítva az épületbe 

való bejutást. Következő jelzésünk a Zrínyi 

utcából érkezett, ahol a távközlési kábel 

egy oszlopról leszakadt, itt beavatkozni 

nem tudtunk, a jelzést továbbítottuk a 

szolgáltató irányába. A következő jelzé-

seket a rendőr kollegáktól kaptuk, a 4202 

országúton két autó is árokba csúszott. Az 

első esetnél minimális anyagi kár keletke-

zett, míg a másik jármű - mivel többször 

megpördült - jelentős anyagi kár mellett, 

ugyanakkor személyi sérülés nélkül úszta 

meg a balesetét.

SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

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

A tűzoltóság 
háza tájáról
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Paradicsomos sajtkrémes penne

Hozzávalók

0,5 kg penne tészta
0,5 liter paradicsomlé
2 db 100 g tömlős natúr sajt (aki 

szereti füstölt is lehet fele)
25 dkg sonka (kocka alakú)
2 tojás
kicsi csokor petrezselyem

fűszerek: só, bors, cukor, kakukk-
fű, oregánó, bazsalikom ízlés 
szerint

2 – 3 evőkanál olaj
Tálaláshoz trappista sajt

Elkészítés

A fokhagymát megpucoljuk, 
kicsire összevágjuk vagy pré-
seljük. Az olajat megmelegít-
jük, beletesszük a fokhagymát, 
az összeaprított petrezselymet 
és átforgatjuk benne. Nem kell 
sokáig, mert a fokhagyma ke-
serű lesz. Hozzáadjuk a para-
dicsomot, tömlős sajtot (előtte 
kinyomom egy tálba és összeke-
verem, hogy ne legyen darabos), 
a fent felsorolt fűszerekkel ízlés 
szerint ízesítjük. Összeforral-
juk. A penne tésztát megfőzzük, 
leszűrjük, egy tálba tesszük, és 
ráöntjük a szószt, összekever-
jük. Tálaláskor megszórjuk re-
szelt sajttal.

KISS IMRÉNÉ MAGDI

Sütőben sült túrós  fánk

Hozzávalók

A tésztához:

2 dl tej,

2 dkg élesztő,

1 evőkanál porcukor,

30 dkg rétesliszt,

1 tojássárgája,

csipetnyi só,

3 dkg vaj

Töltelékhez:

25 dkg tehéntúró,

10 dkg mazsola,

1 evőkanál porcukor,

1 zacskó vaníliás cukor,

2 tojássárga

Elkészítés

1 dl tejbe belekeverjük a szétmorzsolt 
élesztőt és a porcukrot, majd letakarva fel-
futtatjuk. Mély tálba szórjuk a lisztet, be-
leöntjük a felfuttatott élesztőt, a tojássár-
gáját, a sót, a vajat és annyi langyos tejjel 
dagasztjuk be a tésztát, hogy közepesen 
kemény legyen.  Ruhával letakarva dup-
lájára kelesztjük, majd lisztezett deszkán 
ujjnyi vastagra kinyújtjuk. Nagy fánk- vagy 
pogácsaszaggatóval (esetleg vizespohárral) 
kiszaggatjuk. Ezután még 10 percig hagyjuk 
kelni. Közben elkészítjük a tölteléket: az át-
tört túrót összekeverjük a tojássárgákkal, 
a  mazsolával, a porcukorral és a vaníliás 
cukorral. Minden 2. tészta darab közepére 
teszünk egy kis tölteléket, majd ráteszünk 
egy másik korongot, a széleit villával le-
nyomkodjuk. A fánkokat kivajazott tepsire, 
egymástól 2 centis távolságra tesszük és az 
előmelegített, forró sütőben 10 percig erős 
lángon sütjük. Ezután a lángot takarékra 
mérsékelve addig sütjük, amíg a fánk szép 
színt kap. Süthetjük szilvalekváros tölte-
lékkel, nutellával, keményebb pudinggal.

KISS IMRÉNÉ MAGDI
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HIRDESSEN A 

TÚRKEVE 

ÚJSÁGBAN!
HA ADNA, VENNE, HA ADNA, VENNE, 
ELVESZETT, KERESI ELVESZETT, KERESI 
A KEDVENCÉT VAGY A KEDVENCÉT VAGY 
NÉPSZERŰSÍTENÉ NÉPSZERŰSÍTENÉ 
VÁLLALKOZÁSÁT, VÁLLALKOZÁSÁT, 

HIRDESSEN A HIRDESSEN A 
TÚRKEVE ÚJSÁGBAN!TÚRKEVE ÚJSÁGBAN!

Egész oldal: 30.000 Ft

Fél oldal: 15.000 Ft

Negyed oldal: 8.000 Ft

Nyolcad oldal: 4.000 Ft

Tizenhatod oldal: 2.000 Ft


