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SZEPTEMBER Földanya hava, Szent Mihály hava

Szeptember 1.                               
Egyed napja

E napon kezdték meg a búza, rozs 
vetését. A néphit szerint, aki Egyed 
napján veti el a búzát, bő termésre 
számíthat, ez volt régen a disznók 
“hízóba fogásának” napja is. Ehhez 
a naphoz is kapcsolódnak időjárás-
jósló mondások: pl. ha Egyed napján 
esik, akkor esős lesz az ősz is, gyenge 
lesz a tél és bő lesz a kukoricatermés. 
Ha viszont szép az idő, az ősz is kel-
lemes, a bor jó ízű, ízletes, “itatós” 
lesz. 

E naptól kezdve nem szabad a 
szőlőskertben szekérrel járni, sem 
abroncsos edényt hordani. A Ti-
zennégy Segítőszent egyike. Főleg a 
bűnösök szószólójaként, a szoptató 
anyák védőszentjeként, szórványo-
san a jószág patrónusaként tisztelték. 
A középkori egyházban köményma-
got szenteltek az ő nevében a jószág 
betegsége, megrontása ellen.

Szeptember 4.                                     
Rozália napja

Rozália a katolikus barokk népé-
letnek egyik legjellegzetesebb alakja, 
az egykorú járványos betegségek 
kiemelkedő hazai védőszentje. Éle-
téről keveset tudunk, csak annyit, 
hogy egy barlangba visszavonultan 
élt, és itt is halt meg. A földre feküdt, 
bal karját tette vánkosul a feje alá, 
jobbjával pedig a feszületet tartotta. 
Legtöbbször így ábrázolják. Rozá-
lia, népies alakváltozataiban Rozi, 
Rúzsa, Rozáli, még a közelmúltban 
is egyike volt a legkedvesebb parasz-

ti nőneveknek. A kultusz virágjában 
ezzel iparkodtak Rozália segítségét 
megnyerni, hogy nevének viselőjét 
oltalmazza meg a bajtól, a járványos 
betegségektől.

Szeptember 5.                               
Lőrinc napja

Lőrinc napra már a déli fekvé-
sű szőlőkben elkezdtek érni a kései 
érésű szőlőfajták is. Minden jel az 
időjárás fordulására, a lassan beálló 
őszre mutat. A nap időjárásából kö-
vetkeztetni lehet az őszére: ha szé-
pen süt a nap, hosszú, kellemes őszi 
napok várnak ránk.

Szeptember 8. Kisasszony napja
Kisasszony napja, más néven 

Kisboldogasszony napja, az egyházi 
naptár szerint Szűz Mária születésé-
nek ünnepe. A XI. század óta tartják 
számon. Az egész magyar területen 
kedvelt búcsúnap. Egyes helyeken 
ezen a napon kezdték meg a gabona 
vetését. Kisasszony napjára virradó 
éjszaka kitették a vetőmagot, hogy 
az Úristen szentelése fogja meg. A 
hiedelem, hogy az ilyen búza nem 
üszkösödik meg, és bőven terem. 
Ez a nap jelezte a dióverés kezdetét, 
és a fecskék útrakelését is. Ha ezen 
a napon esett, és bugyborékos volt, 
csapadékos ősz vár ránk a néphit 
szerint. Hegyvidékeink parasztsága 
úgy véli, ha Kisasszony napján nem 
köszönt be az éjszakai fagy, akkor 
hosszú, meleg lesz az ősz. Ennek kü-

lönösen a szőlészek szempontjából 
van nagy jelentősége, hiszen a régi 
mondás szerint is: “Szeptemberi me-
leg éjszakák finom bort érlelnek. Ha 
hidegre fordulnak Máriák, savanyú-
ak lesznek.”

Ősi pogány őszkezdő nap. A fecs-
kék is összesereglettek, hogy mele-
gebb égtájak felé repüljenek, ezért 
nevezik ezt a napot “fecskehajtó Kis-
asszonynak”. Dologtiltó nap lévén, 
az asszonyok sem dolgoznak, külö-
nösen a fonás tilos.

Szeptember 12.           

Mária napja

Szűz Mária nevenapja. Számos 
templom, kápolna helyezte magát 
Mária nevének oltalmába, ezért 
egyes vidékeken a búcsú napja. Ez jó 
alkalom volt a vendégségre, amikor 
messziről is eljöttek a családtagok 
egymást meglátogatni, nagy volt a 
sütés-főzés. Megjelentek a vásárosok 
is, úgyhogy a búcsú igazi népünne-
pély volt.

A Mária keresztnév igen kedvelt 
volt a parasztság körében, és máig 
gyakran előfordul. A kultusz azon-
ban német, illetve németes jellegét 
máig megőrizte. Kunsziget öregjei 
szerint, ha ezen a napon szép az idő, 
akkor a vénasszonyok nyara hosszú 
és derűs lesz.
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Szeptember 15.         Hét-
fájdalmú Szűzanya

Mária anyai fájdalmára való emlé-
kezés. Költészetünk egyik legrégebbi 
emléke az Ómagyar Mária-siralom 
ennek a kultusznak állít emléket.

A Pieta mint az isteni és emberi 
szenvedés megfoghatatlan szimbó-
luma, a középkor végének alighanem 
legegyetemesebb áhítatforrása lett. 
Sajátos egri szőlőműves terminus: 
“fájdalmasra szed”, vagyis már a fáj-
dalmas búcsúra megszüretel. A sző-
lőszedést befejező szüreti mulatságot 
hazánk minden szőlőtermő vidékén 
megtartották. A táncmulatság helyét, 
az épületet, a sátrat, lugast szőlőfür-
tökkel díszítették fel, s aki lopott a 
szőlőből, annak büntetést kellett fi-
zetnie. Ott, ahol ilyen közös szüreti 
mulatságot nem tartottak, a szüret 
befejezését ünnepi vacsorával ün-
nepelték, amelynek elengedhetetlen 
része a mai napig is a birkapaprikás.

Szeptember 18.           
Péter napja

A Muravidéken Péter időjárását 
is kíváncsian figyelik, hisz a nyaku-
kon van a vetés, márpedig “40 napig 
olyan időt várj, mint Péterkor”. Ha 
esik, két ökörrel, de sokszor négy-
gyel sem tudsz kievickélni a sárból, 
tapasztalták a muravidéki falvakban.

Szeptember 21.         
Máté napja

“Ha Máté napján tiszta idő va-
gyon, a bornak esztendőre nagy bő-
ségét várják.”

Ezen a napon Máté evangélistára 
emlékezünk. Vámszedő volt, mielőtt 
Jézushoz csatlakozott volna. 

Sok vidéken ez a nap jelezte az 
őszi búza vetésének kezdetét. Ezt a 
munkát férfiak végezték. Máig élő 
hagyomány az ültetésre váró búza 
szentelése. A vetés régebben szinte 
országszerte karácsonyi abroszból 
vagy háziszövésű sütőabroszból tör-
tént, ugyanabból, amelynek vászná-
ból az aratógatya is készült. A gazda 
ilyenkor ügyelt szavaira, szinte szót-
lanul dolgozott, s a munka végeztével 
magasra dobta a vetőabroszt, hogy 
akkorára nőjön a búza. A Máté napi 

időjárásból a szőlősgazdák jó idő 
esetén jó bortermésre számíthattak.

Szeptember 29.           
Mihály napja

Szent Mihály arkangyal ünnepe. A 
hagyomány úgy tartja, Szent Mihály 
a túlvilágra költöző lélek bírója, kísé-
rőtársa. Szent Mihály naphoz sokfé-
le időjárással kapcsolatos hiedelem 
fűződik. Ha Mihály itt találja a fecs-
kéket, akkor hosszú-szép őszre lehe-
tett számítani. A pásztorok az állatok 
viselkedését kísérték figyelemmel, s 
abból következtettek a várható idő-
járásra. Egy göcseji mondás szerint 
Szent Mihály öltöztet, Szent György 
vetkőztet. A juhászok úgy tartották, 
ha Mihály éjszakáján összefekszik a 
birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig 
szét, akkor enyhe. 

Ez a nap a kisfarsang kezdetét is 
jelentette. Ez az időszak Szent Mihály 
napjától Katalin napjáig tartott. A 
gazdálkodóknak a számadás napját 
is jelentette, a pásztorok hazahajtot-
ták az állatokat, elszámoltak, kezde-
tét vette a kukoricatörés. Valamikor 
eddig legelt a Szent György napkor 
kieresztett marha a pusztán. Dunán-
túlon ez a nap a gulyások jelentős 
ünnepe volt. A juhászok is ilyenkor 
adják át a juhokat, kapják meg a bé-
rüket, és a többi cselédhez hasonlóan 

vagy újból elszegődnek a régi gazdá-
hoz, vagy új gazda után néznek. 

Ekkorra már megforrt a déli sző-
lőhegyek - az évi átlagnál korábban 
szüretelt - szőlőinek bora. Ezért hív-
ták a délmagyarországi területeken 
Borszűrő Szent Mihály napjának 
az egyébként a gazdasági év szem-
pontjából mindenhol az országban 
oly jelentős napot. Ekkortól lehetett 
szűrni a bort, ekkortól kezdődhettek 
a lakodalmak. Sok helyen - elsősor-
ban az Alföldön és Eger környékén - 
Szent Mihály napja a szüret megkez-
désének időpontja. Ennek mindent 
alárendeltek Eger városában: szüne-
telt a bíráskodás, a diákok szabadsá-
got kaptak (igaz, szüreti munkájukat 
mindig elvárták.

Országszerte emlékezetesek vol-
tak a szentmihályi vásárok, amelye-
ket a nagyobb városokban tartottak. 
A távolabbi helyekről, akkor még 
lovaskocsival, vagy ökrös szekérrel 
mentek a vásárba. Így árultak a var-
gák, a csizmadiák, a kádárok, a szíj-
jártók, a szűrszabók stb. De nemcsak 
azért mentek a vásárba, hogy megve-
gyék, amire szükségük van. Ez szó-
rakozást, ismerkedést, hírszerzést is 
jelentett az embereknek.

Ilyenkorra már megforr az újbor, 
beindul a pálinkafőzés, kezdődhet a 
lakodalmazás őszi időszaka. Az ap-
átfalvi öregek szerint a legény Szent 
Mihály napján vitte el a lánynak a 
jegykendőt, ha még Katalin napja 
előtt meg akartak esküdni. Ez az idő-
járás még alkalmat adott arra, hogy 
a szabadban főzzenek és táncoljanak, 
esetleg a szabadban felállított aszta-
loknál étkezzenek, mert a kis falusi 
házak nem voltak alkalmasak a nagy 
vendégsereg befogadására.

E naphoz is kapcsolódik női mun-
katilalom: aki ilyenkor mos, kisebe-
sedik a keze, aki pedig mángorol, an-
nak egész évben dörögni fog a háza 
felett az ég.
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Az országos médiában sokat em-
legetett pályázati lehetőségről sze-
retném megosztani gondolataimat 
olvasókkal, amely különböző tele-
pülések zártkerti övezetének fejlesz-
tésére irányul. 

Az Agrárminisztérium támoga-
tásával rekord összegű támogatáso-
kat tudnak adni zártkerti területre, 
önkormányzatok részére. Ez a köz-
útfejlesztés, villamoshálózat fejlesz-
tés, a kerítésépítés, kutak létesítése 
és szakrális helyek megmentése és 
védelme. Miután sok túrkevei kisé-
ri figyelemmel az országos médiát, 
többen fordultak hozzám azzal kap-
csolatban, hogy egy-egy zártkert ér-
dekében mielőbb tegyünk lépéseket.

Arról a szomorú hírről kell tájé-
koztatnom a túrkeveieket, hogy eb-
ben a pályázati körben már szinte le-
hetetlen bármi újjal próbálkoznunk, 
hiszen hónapokkal ezelőtt megpró-
báltuk előkészíteni ezt a pályázatot, 
de így sem elég sikeresen. Miután 
mindössze 25 millió forintot nyer-
het el egy település ezekre a pályáza-
ti célokra, ezért ez az összeg teljesen 
elégtelen arra, hogy bárhol érdemi 
előrelépést végezzünk. 

Viszonyításképpen: korábban a 
Táncsics utca elkészítése kb. 50-60 
millió forintot is igényelt. Ha ezzel 
a konstrukcióval maximum 18 mil-
lió forintot lehet elnyerni útra (bel-
ső pályázati korlát), ezért egyetlen 
kert, egyetlen útjára elvinné a teljes 
összeget. Az összes többi elem kö-
zött is van olyan, ami önállóan nem 
pályázható, vagy nem tudunk pá-
lyázni különböző okok miatt. Ezért 
hiábavaló az újabb és újabb kerttu-

lajdonosi ötletsor, már nem tudunk 
ebben a körben további zártkerti pá-
lyázati témákat előkészíteni. 

Viszonylag sok megkeresés érke-
zett a Kincses-kertből, ahol minden 
út, és minden úthoz kapcsolódó in-
gatlan várná a felújítást, valamint a 
Minta-kertből, ahol a kertek csak-
nem felét érintő szavazás zajlott an-
nak érdekében, hogy milyen fejlesz-
téseket valósítsunk meg. De ezen 
kívül a Malom-zugból, Bocskorból, 
a Lógóból is érkeztek megkeresések, 
kerítéses védelem ellátása érdeké-
ben, illetve a Vénkertből is közúti 
fejlesztések érdekében érkeztek öt-
letek.

Elsőként is el kell mondanom, 
hogy a pályázati konstrukció alapve-
tően a hagyományos gyümölcsösök 
fenntartását igyekszik támogatni, 
ezért azon kertek, ahol lovas-turisz-
tikai szolgáltatás zajlik, vagy éppen 
üdülő körzeti tevékenység a jellem-
ző, mint a Kincses-kertben, sokkal 
rosszabb esélyekkel indulnak el, 
mint a Bocskor, Lógó vagy a Min-
ta-kert.

Azt kellett tehát megnéznünk, 
hogy hol lesznek a legjobb lehetősé-
gek egy esélyes pályázat elkészítésére. 
Ezek közül jelenleg a Minta-kert lett 
a legesélyesebb, mert ez az egy olyan 
kert van, ahol részben a zártkertes 
struktúra is megmaradt, és valójá-
ban hagyományos gyümölcsösöket 
tartanak fent, de egyben a kövesút 
megvalósítja azt a fejlesztést ami-
nek a város hasznát láthatja, hiszen 
a szennyvíztisztító útja irányából a 
Berettyó felé esetleg járulékos turisz-
tikai vagy egyéb lakossági hasznot 
is hozhat egy ilyen felújítás. Ott is 
nagy áldozat az útfejlesztés, hiszen a 
zárt kerttulajdonosoknak az önkor-
mányzati tulajdonú út lezárására így 
a jövőben nem lesz lehetőségük, de 
ugyanakkor így a szennyvíztisztító 
telep felől megnyílik a Kis-Berettyó 
irányába egy viszonylag jó minő-
ségű kőút, ha nyer a pályázat – vagy 
még inkább befogadják a pályázatot, 
mert sok sebből vérzik a tervezés. 

Így a pályázati forrásaink jelentős 
részét ez a fejlesztés lekötötte, és eh-
hez csak a Kincses-kert első útjának 
egy kisebb útfelújítása kapcsolódik, 
ami közvetlenül a Kis-Berettyó part-
jához irányul, aminek szintén látunk 
kiegészítő hasznát is, mint pusztán a 
kert tulajdonosainak érdekeit, ezért 
került kiválasztásra. 

Sajnos itt is adódott probléma 
jócskán, ugyanis érthetetlen szak-
mai okból a pályázat kiírója ragasz-
kodik ahhoz, hogy belvízelvezetés is 
kell az út mellé. Márpedig arra nem 
csupán a forrás nagyon kevés, ha-
nem szinte lehetetlen is megcsinálni, 
hiszen a helyi kert-struktúra olyan, 
hogyha bármelyik út mellé árkot 
teszünk, akkor azon az oldalon a 
kerttulajdonosok számára szinte el-
lehetetlenítjük a bejárást. Már pedig 
árok nélkül – a pályázati kiírás alap-
ján - nincs út. Szóval: okoz fejtörést 
jócskán a probléma. 

Ezt követően a maradék pályáza-
ti forrást, olyan célterületekre kel-
lett irányítanunk, amelyek önállóan 
nem voltak támogathatók, mint pél-
dául a kerítések építése, villamosítási 
feladatok. 

Mint említettem, a Malom-zug-
ból is érkeztek megkeresések, vilá-
gítási, villanyvezetési feladatokkal. 
Törekedtünk ezekre is reagálni, de 
még zajlanak az egyeztetések, hogy 
a pályázat kiírója milyen területet 
fogad be és mit nem. 

Őszintén sajnálom, hogy mind-
össze 25 millió forintból nem tudjuk 
megcsinálni az összes zártkert ösz-
szes útját (vélhetően milliárdos tétel 
lenne), de legalább a korábban meg-
tett egyeztetések alapján elkezdjük 
a munkákat – sok gond közepette. 
Kérem ebben az összes zártkert tu-
lajdonosának a megértését, csodát 
tenni 25 milliós pályázati keretből 
sajnos nem lehet, főleg úgy, ha a pá-
lyázat kiírója nagyon konkrét felté-
teleket támaszt a kiírásban, aminek 
alig tudunk megfelelni. 

Zártkertes pályázat
SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER
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Júliusi szá-
munkban tájékoztattuk a kedves 
Olvasókat a Képviselő-testület által 
június 7-én elfogadott új önkor-
mányzati rendeletekről, melyeket 
Bodóné Nagy Edit, a Műszaki Osz-
tály vezetője foglalt össze felhívá-
sában. Az elfogadott rendelkezé-
sek lapunk megjelenésekor már 
érvényben vannak, a megszegése 
szankcionálható, ami egyértelműen 
azt jelenti, hogy aki nem tartja be, 
büntethető, ergo jó, ha mindenki 
tisztában van vele! A rendelkezések 
pontos szövege egyébként a város 
honlapján olvasható.

Nézzük sorjában az engedélykö-
teles és tiltott közterület-használatra 
vonatkozó szabályokat:

Közterület-használati engedély 
köteles:

•ideiglenes vagy alkalmi jellegű 

árusítás, pavilon elhelyezése
•különböző reklám vagy tájékoz-

tató táblák kihelyezése
•önkormányzati hirdetőhelyen 

történő hirdetés elhelyezése
•építési munkaterület, tü-

zelőanyag két napot meghaladó 
igénybevétele

•az ingatlanok előtti karbantar-
tás során keletkezett hulladék (fű, 

gallyak stb.) kihelyezése az 
elszállítást megelő-

ző 8 napon túl, 
konyhanyelven: 
8 napnál koráb-
ban nem lehet 
kihelyezni eze-

ket a hulladéko-
kat közterületre
•vendéglátó ipari 

előkert kihelyezése
•tűzijáték, kiállítás, vásár, 

sport- és kulturális rendezvé-
nyek
•üzletek előtti árubemutató

•képzőművészeti (pl. portrékészí-
tés), alkalmi javítótevékenység üzleti 
célú folytatása

Nem adható ki engedély az alábbi 
esetekben:

•a városképi-, műemléki és kör-
nyezeti követelményeket nem kielé-
gítő közterület használatára

•a kizárólag üzletekben árusítha-
tó termékek forgalomba hozatalára

•a közlekedés biztonságát zavaró 
tárgyak elhelyezésére

•szeszesital forgalmazására
•sátorgarázs elhelyezésére
•szexuális termékek árusítására
•zajos, bűzös. tűz- és robbanásve-

szélyes tevékenységre
•nem adható ki engedély annak, 

akinek az Önkormányzattal szem-
ben lejárt tartozása van

•üzemképtelen jármű elhelyezé-
sére

Aki használni szeretné a város 
közterületeit, annak kérelmet kell 

benyújtania a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztályára, melyet 8 napon 
belül bírálnak el. 

A közterület-használati díj  mi-
nimális mértéke 4800 Ft + Áfa, de 
a részletes összeget a honlapon tud-
ják megtekinteni, hiszen különböző 
célú területhasználat más-más díjú. 
Pl. kitelepült elárusító hely 300 Ft/
m2/hó, kulturális rendezvények 50 
Ft/m2/nap, közúti járműre szerelt 
hangosító berendezés alkalmazása 
2000 Ft/nap. 

Csak pár példát emeltünk ki, a 
sor hosszú, így abban az esetben, 
ha valamilyen módon közterületet 
kívánnak használni, feltétlenül tájé-
kozódjanak a város honlapján lévő 
részletekről, hiszen a törvény nem 
tudása nem mentesít a büntetés alól!

A rendelkezések között szerepel 
egy teljesen új szabály, nevezetesen 
a közösségi együttélés szabályai, s 
annak megszegése esetén kiróható 
büntetés, melyet a közterületfel-
ügyelők bármikor ellenőrizhetnek, 
s jogukban áll a helyszíni bírságot is 
megszabni. 

A teljesség igénye nélkül pár 
példa arra, milyen esetekben lehet 
a szabályszegések szankcionálása, 
büntetése:

•aki közterületen szemetel
•a játszótéri elemeket rongálja, 

vagy oda kutyát visz be
•zöldterületen parkol
•aki a zöld területeken fákat ron-

gál
•aki plakátokat helyez el engedély 

nélkül
•aki a házszám táblát nem helyezi 

ki
•aki közterületen szeszesitalt fo-

gyaszt
•aki az ingatlanja előtti területen 

nem vágja le a füvet, nem takarítja el 
a havat, vagy nem szedi össze a sze-
metet előtte

Régi nagy igazság, hogy minden-
ki söprögessen a saját portája előtt…

ÚJ SZABÁLYOK
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Már korábban is jeleztem önök felé, előfordulhat, hogy 
az orvosi ügyeletet érintő megszokott rendszer felborul, 
és komoly változások lehetnek sajnos kedvezőtlen irány-
ba. 

Megítélésem szerint már így is jó ideje érezhetik azt, 
hogy érdemi változások vannak ezen a területen, hiszen 
a korábban megszokott rendszer, melyekben a helyi házi-
orvosok részt vettek az ügyeleti ellátásában, már jó ide-
je megszűnt. Évekkel ezelőtt a város elsőként kistérségi 
szintre terjesztette ki a feladatellátást, majd a kistérségi 
szinten vállalkozóként az ügyeletet ellátó Orvos Ügyelet 
Kft. a korábbi ciklusban további változásokat valósított 
meg Vida Tamás, akkori polgármester támogatása nélkül. 

Ennek kedvezőtlen hatása volt az, hogy a Túrkevén szol-
gálatot teljesítő ügyeletes orvos a kistérség más települé-
seire is hívhatóvá vált. Emiatt fordulhatott elő, hogy több 
esetben az ügyeleten nem volt elérhető orvos, mert a kis-
térség más településén kellett munkát végeznie. A Covid 
időszak alatt különösen nehéz volt a megbízott cégnek 
az orvosok folyamatos jelenlétét biztosítani, amivel kap-
csolatban állandó volt a konzultáció önkormányzatunk 
és a cég között. Az ügyelet finanszírozásához az állami 
normatíván túl ugyanis önkormányzatunk is érdemi - 10 
milliós - forrásokat rendel és rendelt eddig is, hogy lega-
lább ez a formája megmaradjon az ügyeletnek 

Ezidáig egyszerűen a cég lehetőségei korlátozták a 
szerződés szerinti maradéktalan teljesítést, most már 
azonban a jogszabályi változások is abba az irányba mu-
tatnak, hogy az orvosi ügyelet ellátható orvos nélkül is. 
2021. július 27-én az Országos Orvosi Ügyelet Kft. arról 
tájékoztatott, hogy 2021. július 2. napjától kezdődően 
megváltozott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogor-
vosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet, 
ami szabályozza az alapellátási orvosok ügyeleten történő 
feladati rendszerét és ez alapján mentőtiszt vagy okleveles 
kiterjesztett hatáskörű ápoló is elláthatja innentől a házi-
orvosi ügyeleti munkát. Számomra egyelőre rejtély, hogy 
a havi normatíva finanszírozás mellett városunk számára 
kb. havi 1 millió Ft-os költséget jelentő szolgáltatás során 
valóban a szerződésben rögzítettek teljesülnek-e akkor is, 
ha a város pénzéért nem orvost kapunk, hanem más, ma-
gasan képzett egészségügyi szakszemélyzetet. Ebből kifo-
lyólag ezen a területen további egyeztetések történhetnek. 

Fő félelmem az, hogy amennyiben az Orvosi Ügyelet 
Kft. felmondja a szolgáltatást a városnak, nem tudom, ho-
gyan lehet biztosítani szakszemélyzetet az orvosi ügyele-
ti feladat ellátásához. Sajnos az, amit tapasztalunk, nem 
pusztán egy helyi probléma, hanem országosan is sokat 
változik az egészségügyi ügyeleti ellátás a nagyszámú 
szakemberhiány miatt. Félek, hogy rövid időn belül azzal 
szembesülhetünk, hogy a túrkevei orvosi ügyelet az álta-
lunk ismert formájában megszűnik és egy kistérségi vagy 
más régiós szervezési szolgáltatás fogja helyettesíteni. 
Nyugat-Európában az ilyen jellegű gyakorlat egyáltalán 
nem ritka, ugyanakkor hazánkban az ilyennek a megszo-
kása általában kissé nehézkesen szokott zajlani a lakosság 
részéről, hiszen egy megszokott rendszer felborítása min-
denkor kellemetlen. Nem tudok érdemmel hatással lenni 
a dolgokra, sodródunk az eseményekkel. 

Kérem ez ügyben megértő türelmüket, ha konkrét fej-
lemény van, be fogok számolni arról.

Baljós árnyak 
AZ ORVOSI ÜGYELET TERÜLETÉN

SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER
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Már korábban is jeleztem több fó-
rumon, hogy jópáran megkerestek a 
megváltozott munkaképességűek 

közül egy megfelelő munkahely lét-
rehozásának elősegítése érdekében 
városunkban. 

Örömmel számolok be arról, hogy 
remek állami szereplőkre találtam, 
akik ehhez segítő kezet nyújtottak és 
ígéretet kaptunk arra, hogy önkor-
mányzati segítséggel már minimum 
tíz fő jelentkező esetén is üzemet 
hoznak létre városunkban. Július vé-
géig 26 fő jelezte, hogy érdeklődne 
ilyen munkákra, így lehetségesnek 
látszik, hogy ezek a tárgyalások elő-
re haladjanak, és megvalósuljon az 
elképzelés. 

2021. augusztus 18-án volt az 
első olyan találkozó, ahol a mun-
káltató képviselői is megjelentek és 
elmondták a munkahelyteremtés le-
hetőségének körülményeit, várható 
időpontját.  

SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER

MUNKAHELYTEREMTÉS 
a megváltozott munkaképességűek számára

Tisztelt kutyatulajdonosok!
Ebben az évben összevezetéses ku-

tyaoltások az alábbi időpontokban és 
helyszíneken lesznek Túrkevén:

2021. szeptember 20. 

hétfő 7-8 óra között - 
Keletújváros, buszfor-
duló
2021.szeptember 21. 

kedd 7-8 óra között - 
piactér, állatorvosi ren-
delő
2021.szeptember 22. 

szerda 7-8 óra között - 
Nyugatújváros, Szabad-
ság utca
2021. szeptember 23. 

csütörtök 7-8 óra között - vásártér, 
mázsaház

Az oltás díja a Magyar Állatorvo-

si Kamara ajánlása szerint 4.500 Ft 
ebenként+ féreghajó ára. Új oltási 
könyv 500 Ft. Lehetőség van a háznál 
történő oltás kérésére is, ez esetben 
udvaronként 1.000 Ft kiszállási költ-
séget kell megfizetni.

A többször módosított állategész-
ségügyi ellátásokról szóló 39/2007. 
számú törvény 2018. 09. 01-től teszi 
kötelezővé a kutyák egyedi megje-
lölését, chipezését, legkésőbb 4 hó-
napos kórtól. Ennek elmulasztása 
pénzbírsággal jár. Veszettségoltáskor 
is kérhető a chip behelyezése, 4.000 Ft 
egyedenként.   

EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA
DR. SZABÓ ZOLTÁN ÉS DR. BODÓ PÉTER - ÁLLATORVOSOK

ELÉRHETŐSÉGEINK

ujsagturkeve@gmail.com              turkevetelevizio@gmail.com

Túrkeve Újság                                  Túrkeve Televízió

LAPZÁRTA
2020. szeptember 23.
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Igyekszünk folyamatosan beszámolni a városban folyó 
fejlesztésekről, építkezésekről, útfelújításokról. A telepü-
lés több pontján is folyamatban van egy-egy ilyen jellegű 
gyarapodás, erről szeretnénk ezalkalommal képekben is 
hírt adni.

Templomtorony

Emlékeznek még, amikor is nem olyan régen csoda-
számba menő módon leemelték az újjáépítésre szoruló 
templomtornyot. Azóta Kovács Sándor és csapata újra 
felépítette a torony favázát, s jelenleg a rézborítást végzik 
a szakemberek. Hamarosan a már korábban elkészített 
díszelemek kerülnek fel a süvegre.

Református óvoda

Korábban egy Kereszti Roland lelkész úrral készített 
riportban beszámoltunk a Kálmán király utcában épülő 
óvoda terveiről. Nos, a napokban már nemcsak tervek-
ről lehet beszélni, hanem megvalósuló álomról. Lelkész 
úr kalauzolásával bejárhattam az épület minden zegét, 
zugát. Egyszóval jellemezném: ámulatba ejtő! Az óvodá-
ban az utolsó simításokat végzik a szakemberek. A színes 
ajtók, a hullámzó, s számos spotlámpát rejtő plafon, az 
épület aulájában lévő csúszda, a cetformájú térkő, a mo-
solygós arcot formázó ablaksor egy-egy bibliai utalás. 
Kár, hogy nem most vagyok óvodás!

Pepco

A város szívében nyitásra kész állapotban van a Pepco 
üzlet. Bent már az árukészlet rendezgetése történik, míg 
az udvaron a parkolók talajborítása zajlik. Talán lapunk 
megjelenésekor már birtokba vehetik a vásárlók is, hi-
szen szeptember első felében tervezik a megnyitást.

Bölcsőde

Szerettem volna megmutatni Önöknek a Széchenyi 
utcában lévő bölcsőde újjáépítéséről készült képeket is, 
de sajnos oda nem nyertem bebocsátást. Így ennek be-
mutatása későbbi időre marad.

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Építkezések a városban



9

KÖZÜGY

Két hónappal ezelőtt még a Póhamarai utca megúju-
lásáról adtunk hírt, ezalkalommal pedig a Nóborda utca 
felújításáról tudunk beszámolni. Tény, hogy útjaink, kis 
utcáink állapota sok kívánnivalót vet fel, de a kátyúzás és 
az utak megújítása folyamatosan halad. Tudni kell, hogy 
a sok-sok éves elmaradást képtelenség egyszerre behozni, 

mint ahogy az is tény, hogy előrelépések történtek és tör-
ténnek, ami mindannyiunk számára örvendetes.

Az teljesebb útépítések közül elsőként a Városgond-
nokság Kft. a Nóborda utca felújításához kezdett hozzá. 
Már korábban megkeresték az ott élők a város polgár-
mesterét ez ügyben, korábban hiába lobbiztak amiatt, 
hogy a Jóbarát kocsma és a Hunyadi utca közötti szakasz 
állapota javuljon, mert még földút minőségben is járha-
tatlan, nem történt előrelépés évek alatt. Az út ezen túl 
például a Molnár utca lakóinak is számít, ami most is zsá-
kutca. Akkor Sallai R. Benedek polgármester ígéretet tett 
arra, hogy ebben előrelépés fog történni. 

A Képviselő-testület támogatta azt az elképzelést is, 
miszerint a ciklus végére érdemben csökkentsék a még 
földes utcák mértékét városunkban. Számítanak ennek 
az útszakasznak a forgalmára, hiszen a nyugatújváros 
felől, Mezőtúr felől a Lovarda is így lesz a legrövidebb 
úton megközelíthető amellett, hogy a Serfőző utca, Kal-
már utca, Molnár utca élhetősége is javul a Nóborda utca 
mellett. Hamarosan elkészül ez a fejlesztés és tovább lehet 
lépni az idei munkaterv szerint a következő utcába. 

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

A Nóborda utca megújul

Amilyen örömöt jelent az új piaccsarnok, a sok par-
koló, a rendezett környezet és a minden jóval felszerelt 
játszótér, legalább annyi bosszúságra ad okot a játszótér 
melletti pálya burkolata, ill. annak kivitelezési minősége.

Sokan látták a lakosok közül is a megvalósult ered-
ményt, helyesebben eredménytelenséget, melyet teljes 
joggal szóvá is tettek.  Természetesen a város vezetői is 
érzékelték a hibákat, jelezték a kivitelező felé, de a harma-
dik forduló is sikertelenül zárult a ligeti TAC sportpálya 
ügyében. A dolog már-már tragikomikus! 

A Tűzoltó Egyesület segített a minőségellenőrzésben, 
hogy a vízzel történő elárasztás révén láthatóvá váljon, 
megfelel-e a kosárlabda, foci és a lábtenisz pálya, a jég-
pálya igényinek, hogy valóban tökéletesen sík-e. Sajnos 
a vizsgán a pálya ismét elbukott, pedig esztétikailag már 
szépnek tűnt. 

Az önkormányzat egy fillért sem fizetett még ki, a kivi-
telező elismerte a hibát, s keresik a megoldás lehetőségét.

L I G E T - P Á L Y A
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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„A vágyakból álmok születnek, az 
álmokból pedig valóság.”

Már megszoktuk – ha egyáltalán 
megszokottá válhat az önzetlenség 
-, hogy a túrkevei lánglovagok min-
dig tettre készek, bárhol, bármikor 
segítenek, legyen szó a tűzeseteken 
és a baleseteken, a katasztrófaelhárí-
táson túl a rendezvényeken történő 
segítségről, felújításokról, darázsír-
tásról, gallyazásról és még hosszan 
sorolhatnám tevékenységeik sorát. 
Mindenhol ott vannak, ahol segít-
ségre van szükség!

Ezalkalommal ők kérnek segítsé-
get a lakosságtól. Sörös Tibor tűz-
oltó parancsnokkal beszélgettem 
terveikről:

- Miben tudna segíteni a helyi 
tűzoltóság számára a lakosság?

- Hosszú évek óta szándé-
kunkban áll egy emelőkosaras gép-
jármű beszerzése, mely mindennapi 
mentő-tűzvédelmi feladatainkon 
túl a város lakosságát, intézménye-

it, vállalkozásit szolgálná. 2014. óta 
önállóan beavatkozó, Önkéntes 
Tűzoltóságként működik szerveze-
tünk, s látja el Túrkeve tűzvédelmét. 
Három mentőszervezetnek is tagja 
vagyunk, így például a Tisza Mentő-
csoportnak, akikkel részt vettünk a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
történt két évvel ezelőtti viharká-
rok felszámolásában is. Itt, Túrkevén 
rendszeresen részt veszünk a közte-
rületeink gondozásában, rendezvé-
nyek és más városi feladatok végre-
hajtásában.

- Milyen segítséget jelentene a 
megvásárolni kívánt gépjármű?

- Jelentős segítséget nyújtana 
káreseteink felszámolásánál, bele-
értve a mentőcsoportos szerepvál-
lalásainkat is. A mindennapokban 
használhatnánk közterületeinken, 
magánszemélyek, intézmények 
ingatlanjainak udvarán lévő fák 
gondozására, kivágására, épületek 
tetőszerkezetén és egyéb magas-
ban végzendő feladatok alkalmá-

val. Emelőkosaras jármű jelenleg 
mindössze három áll rendelkezésre 
a megyében, településünkön pedig 
egyáltalán nincs ilyen. Ha mégis 
szükség van rá egy-egy konkrét eset 
kapcsán, akkor vidékről próbálunk 
kölcsönkérni. Elég szélsőséges az 
időjárás, így fel kell készülnünk a 
védekezésre, ill. a károk felszámolá-
sára. Nemrég hirdettek eredményt a 
Városi Civil Alap keretében beadott 
pályázatunkkal kapcsolatban, mely 
sajnos nem került a nyertes pályáza-
tok közé. Ezért kényszerültünk arra 
a lépésre, hogy a lakosság segítségét 
kérjük.

- Hogyan, milyen módon tud 
bárki segíteni?

- Maga a gépjármű 4-5 millió 
Ft-ba kerül, szervezetünk a vételár 
ötödével rendelkezik, így a külön-
bözet kiegyenlítésében kérjük min-
den jószándékú, segíteni akaró, tudó 
lakos segítségét. A „sok kicsi sokra 
megy” elv alapján reménykedünk 
abban, hogy sikerül összegyűjteni a 
pénzt.

Ha valaki átutalással tud 
segíteni, a következő számla-
számra teheti meg: Takarék-
bank 69800126-16204131, 
illetve személyesen a lakta-

nyába is eljuttathatja.
Kérünk mindenkit, aki 

segíteni tud, tegye meg, hogy 
munkánkat hatékonyabban, 
biztonságosabban végezhes-

sük az önök, túrkevei lakosok 
érdekében!

- Nos, kedves lakosok, most 
rajtunk a sor!

A segítségadók szorulnak segítségre

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Augusztus közepén, a Túrkevén 
lezajlott honvédelmi tábor zárónap-
ja a résztvevő gyerekek szülei és a 
sajtó számára is nyilvános volt, ahol 
bemutatót láthattunk a közel egy hét 
munkájáról. Talán nem túlzás azt 

mondani, hogy nekünk, civileknek 
„leesett az állunk” az eredmény lát-
tán. Mondom mindezt annak jogán, 
hogy a 12-15 éves korosztály zömét 
jól ismerem tanári munkám révén 
az iskola falain belül. A változás le-
nyűgöző! No, de ne menjünk ennyi-
re előre, lássuk az előzményeket.

Országos szinten több mint 1100 
gyerek vett részt a honvédelmi tábo-
rokban, 40 turnusban, összesen 31 
településen. A 68. Horgas Dezső Te-
rületvédelmi Zászlóalj megalapítása 
óta hetedik alkalommal rendezett 
ilyen jellegű tábort a nyári szünet-
ben a 12-15 éves korosztály számá-
ra, idén ez volt a harmadik helyszín, 
Túrkevén első alkalommal.

Pálinkás Tibor alezredes úr tájé-
koztatása szerint a honvédelmi tá-
borok elsődleges célja a szervezett 
és alapvető katonai körülmények 
között, programok útján a szórakoz-
tató honvédelmi nevelés, a fiatalok 
hazaszeretetre nevelése, a katonák 
munkájának megismertetése, továb-
bá a honvédség és a társadalom kap-
csolatának erősítése. Az öt nap alatt 
a gyerekek sokszínű programokon 
vettek részt, amelyek során olyan ké-
pességeket és ismereteket sajátíthat-
tak el, melyeket a mindennapi éle-
tük során is hasznosítani tudnak. A 
táborlakók megtanulták az álcázás 
technikáját, megismerkedtek a tere-
pen való tájékozódással, elsősegély-
nyújtással, tanultak közelharcot és 
túlélési technikákat, valamint elsajá-
tították a lőkészség alapjait is. A ka-
tonai jellegű foglalkozásokon kívül 
lehetőségük volt korábbi korok ka-
tonai felszerelésének megismerésé-
re, de egy korszerű szimulációs esz-
közt is kipróbálhattak. A napi szintű 
alaki és szolgálati szabályzat-isme-
ret foglakozáson megismerhették 
a katonai élet szabályozottságát. A 
programba beépített katonai szoci-
alizáció, mint például az ébresztő, 
a reggeli torna, tisztálkodás, körlet-

rend kialakítás, sorakozó, jelentések, 
alakzatban történő mozgás során a 
fiatalok megtanulhatták, mit jelent 
a csoporton belüli összetartozás, az 
egymásra figyelés, az együtt gondol-
kodás, a bajtársiasság. A programok 
során a gyerekek megtapasztalhat-
ták önmaguk határait és képessége-
it, megtanulhatták, mi a fegyelem, s 
nem utolsó sorban új barátokra is 
szert tehettek.

A tábor zárásaként elismerő ok-
leveleket adott át Pálinkás Tibor al-
ezredes úr a résztvevő gyerekeknek, 
majd ezt követően sikerült mikro-
fonvégre kapni a tábor parancsno-
kát, Sárkány Zsolt őrnagy urat. Őt 
kérdeztem a túrkevei tábor tapasz-
talatairól.

- Mi lehet az oka a honvédel-
mi táborok sikerének, hiszen nagyon 
rövid idő alatt betelt egy-egy turnus?

- Valóban így van, hiszen mi-
után megnyílt a honlapon a jelent-
kezés lehetősége, másfél óra alatt be 
is telt. Sokféle oka lehet, egyrészről 
a kedvező ára, ugyanis 12.600 Ft-ba 
került az ötnapi teljes ellátás. Ebbe 
beleértendő a napi ötszöri étkezés 
és az egyenruha is. Másrészről sok 
gyerek szeretné kipróbálni, belekós-
tolni a katonai életbe, szeretné meg-
tapasztalni a rend, a bajtársiasság, az 
együttműködés módját. 

- Milyen jellemzői vannak egy 
ilyen tábornak?

- Több specifikumú tábort 

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

HONVÉDELMI TÁBOR TÚRKEVÉN



12

KÖZÜGY

szervez a Magyar Honvédség pl. vi-
torlás, sport, búvár, a túrkevei harcos 
tábor volt. Két különböző korosz-
tálynak indul, így a 12-15 évesek 
számára, ill. 15-18 éveseknek, ami 
értelemszerűen már komolyabb.

- Meglepő, hogy a gyerekek 
ilyen nagy érdeklődést mutatnak a 
fegyelmet igénylő, szigorú rend alap-
ján működő tábor iránt.

- Sok gyerek „vevő” rá, hogy 
megtapasztalja a katonai élet szabá-

lyait, elveit, van, aki már negyedik al-
kalommal vett részt. Kb. két nap volt 
szükséges az alapok lerakásához, s az 
eredmény magáért beszél. Egy-egy 
tábor elején két fontos dolog van, az 
egyik, hogy mi mit szeretnénk át-
adni a gyerekeknek, a másik pedig, 
hogy ők mennyire befogadók. A túr-
kevei tábor résztvevői azok voltak, 
ezért is sikerülhetett ennyi mindent 
elsajátítani. A napirendjük is szigo-
rú rendszer alapján épült fel. Reggel 
6 órakor volt ébresztő, sátorszemle, 
körletrend után közel egy órás kato-
nai testnevelés, közelharc zajlott. A 
program tartalmazta az alaki foglal-
kozásokat, terepen történő mozgást, 
tereptant, tájékozódást. A lányok is 
jól vették az akadályokat, nem volt 
gond. Ebben a táborban 29 fő vett 
részt, akiket 11 felnőtt vezetett be a 
katonai életbe.

Engedjék meg, hogy név szerint is 
megemlítsem a tábor ideje alatt te-
vékenykedő katonákat, hiszen az 
eredményeket csak csapatban lehet 
elérni: A táborvezető helyettesem 
Fazekas Zsolt főtörzsőrmester volt, 
a kiképzőnk Hegedűs János Márton 
őrmester. Örömünkre számos tarta-
lékos katona is részt vett munkánk-
ban, így, Kozák Ferencné főhadnagy, 
Gyarmatiné Forgács Éva őrmester 
Túrkevéről, Gaál Marianna és Mol-
nár Aliz szakaszvezető asszonyok 
Sipos Tamás és Horváth Viktor sza-
kaszvezető urak, s emellett két kadét 
segítette a munkát, név szerint Cseh 
Csaba Gyula és Mező Noel.

- Szakmai szemmel hogyan 
értékeli ezt az öt napot?

- Azok, akik ma a táborzá-
ró bemutatón itt voltak, s látták az 
eredményt, mindent elárul.

(A látvány valóban ámulatra adott 
okot, a résztvevő tizenévesek töké-
letes rendben, felnőtteket megha-
zudtoló fegyelemmel végezték el a 
feladatokat, s tettek tanúbizonyságot 
az elsajátított ismeretekről a gyakor-
latban is. főszerk.)

- Mikor lehetnek újra részesei 
a gyerekek a honvédelmi tábornak?

- Jövőre Mezőtúron kerül 
megrendezésre, s talán az utána kö-

vetkező évben újra Túrkevén lesz a 
tábor.

Számtalan túrkevei fiatal tapasztal-
hatta meg a katonai élet rejtelmeit a 
tábor öt napja alatt, s remélhetőleg a 
mindennapi életben is kamatoztatni 
tudják a megszerzett ismereteket, 
mindamellett, hogy új barátságok 
köttettek, sok-sok élménnyel gazda-
godtak. A programok szervezőinek, 
lebonyolítóinak köszönet az áldoza-
tos munkájukért!
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PORTRÉ

Minden túrkevei számára ismert, hogy a családi ha-
gyományt követve, a stafétabotot átvéve Forgács Éva 
neve összefonódott a fotográfiával. Azt viszont már csak 
kevesen tudják, hogy Évi mindig keres valami kihívást, 
amiben megméretteti önön erejét, képességeit, kitartását.

Tudták önök, hogy évekkel ezelőtt részt vett a Bala-
ton-átúszáson, vagy az idei Tisza-tavi úszáson, esetleg is-
mert Önök számára, hogy tartalékos katona, s őrmesteri 
rangban szolgál? 

Meglepetten konstatáltam az első túrkevei honvédelmi 
tábor zárónapján, hogy Évi is tagja volt a felnőtt katonai 
csapatnak. Ennek kapcsán beszélgettünk a kihívásokról, 
kitartásról:

- Haladjunk az események felidézésekor kronológi-
ai sorrendben, hogy is volt az a Balaton átúszás?

- Az már nagyon régen volt! 30 évvel ezelőtt Csaj-
bók tamással mentünk el – aki azóta is minden évben 
teljesíti a távot -, kíváncsi voltam, hogy milyen, meg tu-
dom-e csinálni. Átúsztam, választ kaptam a kérdésre, s 
így el is vesztette a varázsát. Egyszeri alkalom volt.

- Az idén viszont a Tisza-tavat is sikerült átúsznod.

- A férjem, Bandi az idén 50 éves. Nagy álma volt, 
hogy kajakkal átevezzen. Megállapodtunk, ha ő átevezi, 
én átúszom. Bár az úszás mindig is lételemem volt, két 
éve nem edzettem, hiszen a pandémia miatt zárva volt az 
uszoda, de azért belevágtam. Nem készültem arra, hogy 
versenyzem, tudtam ugyan, hogy mérik az időt, de csak a 
móka kedvéért úsztam. Az úszás előtti napon vihar volt, 
így a víz nagyon lehűlt. Hat csoportban engedtek be ben-
nünket a vízbe, s én elég viccesen úgy kezdtem, mint a 
strandon az emberek, locsolgattam magam a hideg vízzel. 
A fele távnál volt egy hajó, ott is megálltam, odaadtam a 

szemüvegem, mert nagyon zavart, jól elbeszélgettünk a 
hajón lévőkkel, s utána folytattam az úszást. Amikor ki-
jöttem a vízből, akkor mondták, hogy a harmadik legjobb 
idővel fejeztem be a versenyt. Ha én ezt tudom, hogy még 
versenyzek is… Most is inkább a kihívás teljesítése volt a 
cél!

- Tartalékos katona is vagy.

- Igen, két évvel ezelőtt, 2019-ben a Juhászfesz-
tiválon fotóztam, amikor Sárkány Zsolt őrnagy itt volt 
toborozni. Gondoltam, miért ne, ilyen még nem volt, 
próba szerencse! 10 modult kellett teljesíteni, ami elmé-
leti és gyakorlati feladatokból állt és volt még kettő, ami 
nem volt kötelező, ez lövészet volt. Ezt megelőzően egy 
pszichológiai és egy orvosi vizsgálaton kellett megfelel-
ni. Most egy emelt szintű lövészképzésen veszek részt, de 
aláírtam egy titoktartási szerződést, így ennek részletei-
ről nem beszélhetek.

- Mi visz rá valakit, hogy ilyen nem mindennapi 
dolgokra adja a fejét?

- Alapvetően ilyen a természetem. Sokat ülök 
egyedül a munkámat végezve, kell egy kis kimozdulás, 
más irányú tevékenység, kell a kihívás! Többen mondták 
már, hogy minek ez nekem ilyen korban nőként!? Nos, 
én világ életemben szerettem a sportot, fontos a fizikai 
erőnlét. Abban a korban nevelkedtem, amikor érték volt a 
rendszeretet, a fegyelem, a kitartás. Jó érzés saját magam 
számára, hogy meg tudok felelni ezeknek a kihívásoknak, 
hogy képes vagyok teljesíteni.

- Mi lesz a következő cél?

- Azt még nem tudom, térjünk vissza erre 30 év 
múlva!

MINDIG KELL A KIHÍVÁS
Gyarmatiné Forgács Éva

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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EGÉSZSÉG

„Nem találunk egyértelmű összefüggést az egészség-
re költött pénz és a várható élettartam között. A legtöbb 
egészségügyi költség ugyanis gyógyításra megy, ami a már 
kialakult bajt próbálja kezelni.” (Julian Sheather)

Ugye, milyen sokszor halljuk, hogy a bajt megelőzni 
kell, s ennek érdekében a legjobb, amit tehetünk, hogy ha 
szükséges, életmódot váltunk. 

De mit is jelent az egészség? 1948-as megalakulásakor 
az Egészségügyi Világszervezet az egészséget a következő-
képpen definiálta: „Az egészség a teljes testi, lelki és szoci-
ális jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya”. 

Mikor élünk egészséges életmódot? Érdemes pontról 
pontra átgondolni saját szokásainkat:

- helyesen táplálkozunk,
- eleget mozgunk,
- testünket edzéssel kondícióban tartjuk,
- kerüljük a szervezetünkre kedvezőtlen hatásokat,
- megfelelően tisztálkodunk, öltözködünk,
- gondot fordítunk a külsőnkre,
- megfelelő az időbeosztásunk,
- tanulunk, kulturálódunk, lelkünket és szellemün-

ket is gondozzuk.
Jól nyomon követhető a felsorolásból, hogy az egészség 

fogalmának teljes mértékben eleget tesz a helyes életmód. 
Ennek kialakítása, illetve az alternatív lehetőségek népsze-
rűsítése, megismertetése érdekében rendeztek augusztus 
utolsó napjaiban egy egészségnapot városunkban.

Mivel sajnos még napjaink velejárója a Covid, így szin-
te természetes módon a világjárványról és a tennivalókról 
beszélt dr. Thodory Zsolt városi főorvos a köszöntőt kö-
vetően. A természetes gyógymódokról, az egészségmegőr-
zésben és gyógyításban meglévő új utakról tartott ismer-
tetést dr. Oláh Gyöngyi. Akár az egészség fogalmát, akár az 
egészséges életmód összetevőt vesszük alapul, természetes 
módon szó esett az eszenciák és az illóolajok világáról, a 
masszázs jótékony hatásáról, a mozgás fontosságáról és 
az Aviva-módszerről. Erről tudni illik, hogy Aviva Gabri-
ella Steiner – a módszer kitalálója és kifejlesztője – sze-
rint külső és belső izmaink megmozgatásával jelentősen 
megváltoztatható szervezetünk hormonális állapota.  Az 
Aviva torna, mint hormontorna az alábbi esetekben iga-

zoltan segített nők esetében premenstruációs tünetegyüt-
tesre, túlzott mennyiségű vérzésre, petevezető letapadásra 
és elzáródásra, kimaradt vérzésre, havi ciklus beállítására, 
változó kor tüneteire, csontritkulásra, mióma és ciszta el-
tüntetésére, termékenységre, lombik program előtti felké-
szítésre, inszemináció (megtermékenyítés) előtti stimulá-
lásra, szülés utáni inkontinenciára. 

Nem csak nők esetében alkalmazható sikerrel, hanem 
férfiaknál is, az ő esetükben a következő helyzetekben 
nyújthat segítséget: növeli a hímivarsejtek számát, javítja a 
hímivarsejtek minőségét, fokozza a hímivarsejtek mozgé-
konyságát, javítja az ondóvezetékek átjárhatóságát, csök-
kenti a herevisszér okozta panaszokat, fokozza a poten-
ciát, megszüntetheti az impotenciát, visszahozza a reggeli 
merevedést, segít a prosztataproblémák kialakulásának 
megelőzésében.

A rendezvény egész ideje alatt látogatható volt a Ma-
gyar Vöröskereszt, s igénybe lehetett venni különböző szű-
réseket, ill. az újra élesztés technikáját lehetett elsajátítani. 
Ezen kívül Kromperger Lajos és felesége talpmasszázst, 
reflexológiát alkalmazott, dr. Oláh Gyöngyi biorezonanci-
ás állapotfelmérést végzett, fitoterápiás tájékoztatót tartott. 
Hartvigné Kárpáti Csilla az aloé vera jótékony hatásait is-
mertette meg az érdeklődőkkel, de volt tibeti hangterápia, 
különböző masszázsmódszerek bemutatása is. A felnőttek 
érdeklődésének kielégítése mellett a szervezők a gyere-
kekre is gondoltak, rajzversenyen és egészségügyi vetélke-
dőn mérettették meg magukat a kisebbek.

Reméljük, minél több ismeretre tettek szert a résztve-
vők a nap folyamán, s alkalmazni is tudják a hallottakat, 
látottakat a saját egészségük megőrzése érdekében!

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Így ünnepeltünk
Augusztus 20-án
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Minden település megérdemel egy olyan ünnepna-

pot, mely a város nevezetességeiről, a városban működő 

szervezetekről, intézményekről szól, s az általuk terem-

tett értékeket mutatja be a lakosságnak és az érdeklődő 

vendégeknek.

Tavaly - legnagyobb sajnálatunkra - a pandémia kap-

csán meghozott szigorító intézkedések a gazdag progra-

mot „lesöpörték az asztalról”. 

Holott, ha jól átgondoljuk, számtalan értéket rejt e 

kisváros! Itt van nekünk egy gazdag kiállítási -, s szám-

talan archivált anyaggal rendelkező Finta Múzeumunk, 

két általános iskolánk – a Kaszap Nagy István Reformá-

tus Általános Iskola és Óvoda, valamint a Petőfi Sándor 

Általános Iskola -, ahol sok-sok tehetséges diák folytatja 

tanulmányait, s tudásukat, képességeiket számtalan ver-

senyen megmérettetik, bizonyították rátermettségüket. 

Kun hagyományainkat is ápolni, őrizni érdemes, s ezért 

mindent meg is tesznek az elkötelezettek, ki a kun élet 

mindennapjait kutatja, s adja közre, ki a kunhímzés 

mestereként tevékenykedik. A város két művészeti ok-

tatási intézménye is kitesz magáért, rendezvényeinken 

állandó fellépők, mint ahogy a szívvel-lélekkel műkö-

dő néptánc-csoport is színfolt a programokon, vagy a 

Chorda kórus, akik sokat szerepelnek városi rendezvé-

nyeken. Szerencsére a „könnyűzene” területén is sokan 

pengetik a húrokat, koncerteket adnak. 

A magán Military múzeum is számtalan érdekessé-

get rejt, ami sok kíváncsiskodót, a téma iránt érdeklődőt 

vonz.

A városban sok civil szervezet működik, akik szintén 

színes programokat kínálnak az itt élők számára. A sor 

- a teljesség igénye nélkül - pár példával szerette volna 

reprezentálni településünk értékteremtőit. Hosszan le-

hetne példákkal alátámasztani, hogy mennyi tenni aka-

ró, tehetséges, értékes ember él közöttünk.

Bízom benne, hogy ez alkalommal sikerül megtarta-

ni városunk ünnepnapját, s részesei lehetünk a színes, 

tartalmas programsorozatnak!

MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Szeretettel várjuk a kedves lakosságot 
Túrkeve Város Napja alkalmából megren-
dezésre kerülő programokra.  A helyszín 
a gyógyfürdő egyes részei, az apartma-
nok, illetve az Ifjúsági Szálló és környéke.

A számtalan színes, főként túrkeveiek 
programja az egészen apró korosztály-
tól az idősekig mindenkinek tartogathat 
érdekességet. Sok, a városban, a városért 
tevékenykedő személy, civil szervezet, in-
tézmény próbálja a város születésnapját 
ünnepélyesebbé varázsolni. Mivel a prog-
ram folyamatosan gazdagodik, néhány 
érdekességet emelünk ki:

A színpadi programok 09,30-tól kez-
dődnek, s folyamatosan éjszakába nyúlóan tartatnak. 
Tapsolhatunk a Dalma Dance Mazsorett csoportnak, az 
Egressy Béni Zeneiskola diákjainak, a Csimota zenekar 
gyermekdalainak, a Vadvirág Népdalkörnek, Angyal Fe-
renc citerásnak, az Óvodai Igazgatóság Aprók táncának, 
a Chorda Kórusnak, a Kistücsök Néptánccsoportnak, a 
Sweet Dance Mazsorettcsoportnak…

Este:  Monokini Rock Band, majd a Tanárok zenekar ( 
Varga Ákos és társai) koncertje.

A kísérőprogramok közül:
• A strandon lévő faházban Túrkevén élő alkotók kiál-

lítása
• Az Ifjúsági Szállóban Kevi Gyűjtők kiállítása
• Érdekes emberek mesélnek az életükről, hivatásukról
• Könyvbemutató  A népi kultúra elkötelezettjei – habil 

dr. Örsi Julianna kötetét bemutatja S. Ko-
vács Ilona néprajztudós

• Kevi életképek – vetítés archív túrke-
vei fotókból

Néhány érdekesség:
Ökolabirintus, klímaváltozásos, illet-

ve energiatakarékosságos stand, veterán 
motorok, versenyautó, katonai szimulátor, 
RC tank, légvédelmi reflektor (este)

Szelfi-készítéshez lesz:
• Katonai őrbódé
• Huszár
• Juhász
Külső helyszínek:
Vadász Pál Kiállítóterem:

• 10,30 - kiállításmegnyitó a 140 éve 
született Finta Sándorról. A tárlatot megnyitja: Takács Mi-
hályné. 

• 11,00 Túrkevei emlékkönyv 7. kötet bemutatója. A 
könyvet bemutatja Gecs Annabella, a szolnoki Damjanich 
Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője

Katolikus templom:
• 15,00 Templomtúra – a Szent Péter Római Katolikus 

templomot bemutatja Ondavay Tibor esperes, római ka-
tolikus plébános

Református templom:
• 18,00 Templomtúra - a Református templomot bemu-

tatja, és a felújításról beszél Kereszti Roland református 
lelkész

Ezen kívül még sok érdekes feladattal és programmal 
várjuk az érdeklődőket!

TÚRKEVE VÁROS NAPJA  2021. SZEPTEMBER 11. 

TERVEZETT PROGRAMOK
FARKAS ROZÁLIA – MADARÁSZ KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓ
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1966 a zene világában egy kivételes 
időszak volt. Új együttesek robbantak 
be – Beatles, Rolling Stones -, új dal-
lamvilágot hoztak. Szabadság, lendület 
jellemezte zenéjüket, mindenkihez utat 
találva. Ez a minden eddiginél aktívabb, 
lüktető zene különösen a fiatalokat ej-
tette rabul, és itt, Túrkevén is megala-
kult egy négy fiatal fiú által megálmo-
dott csoda, a Resistan zenekar.

A fiúk legmerészebb álmukban sem 
gondolták, hogy ez a zenekar több 
mint 55 éven át zenélni fog nekünk, az 
itt élőknek, akik nem csökkenő szere-
tettel őrzik élményeiket és imádják ze-
néjüket.

Alakulásuk óta minden évben, 
augusztus 20-án a Resistan zenekar 
hangszerei megszólalnak és folytatódik 
az évtizedeken át húzó-
dó csodás élmény. Én, aki 
ezeket a köszöntő sorokat 
írom – kicsit belülről is 
ismerem a zenekar életét 
-, próbálom bemutatni azt 
a csodát, amit a fiúk több 
évtizeden át zenélésükkel 
adtak és különleges csa-
pattá formálták a Resistan 
rajongók táborát. Most, 
amikor ismét itt vagyunk 
a találkozón, a jelenlévők 
boldog mosolya – intege-
tések, üdvözlések – körében a hangulat 
ismét magával ragadó. Az idő visszafelé 
suhan, mintha nem sok év telt volna el. 
Ismét fiatalok vagyunk lélekben, s na-
gyon boldogok.

Fontosnak tartom, hogy név sze-
rint is megköszönjem – veletek együtt 
– annak a négy fiúnak, akik útjára in-
dították valamennyiünk kedvére 1966-
ban a Resistan zenekart: Kun László 
(Lackó) – szólógitár, zenekarvezető, F. 
Tóth István (Pisti) – akkord gitár, Szil-
ágyi László (Golyó) – dob, Havancsák 
Gyula – bass gitár. Ez volt a kezdet.

Az évtizedek során voltak változá-
sok, bővült a hangszerek száma és a 
zenészek száma is változott. Összesen 
33 fő, aki színpadra lépett és zenei tu-
dásával gazdagította évről az élményt, 
amit adtak nekünk.

Mint ahogy egy-egy jelentős szüle-
tésnapon teszünk, számot vetünk elért 
eredményeinkről, most ezt teszem a 
zenekar életútjáról röviden. 1966. au-
gusztus 20. – az első Resistan buli a 
strandon. 1968. – Ki mit tud megyei 
döntője Jászberényben. Állandó pró-
bák, repertoárfrissítés, heti két fellépés 
a művelődési házban – mindez az egyre 
jobb zenekari munkát szolgálta. A ze-
nekar munkáját egyre jobb felszerelés 
segítette az évek során, az orgona be-
épülése egyre magasabb szintre emelte 
az élményt. 1974-ben ismét indultak a 
Ki mit tud-on, 1976-ban megnyerték a 
vetélkedő megyei döntőjét. Ez az év ki-
emelkedően sikeres volt, ugyanis csak a 
Color együttes előzte meg a zenekart a 
budapesti végső megmérettetésen.

Nagyon aktív, szép évtizedek vol-
tak, sok-sok buli szerte az országban: 
Budapest, Békéscsaba, Debrecen és 
számtalan város, település ismerte meg 
a csapatot. Elindultak minden megyei 
versenyen, amelyet döntő többségé-
ben meg is nyertek. 1980-ban több 
alkalommal az akkori NDK-ban ven-
dégszerepeltek. Jó hangulatú zenekari 
fellépéssel és számtalan humoros tör-
ténettel tették emlékezetessé ezeket az 
éveket. A zenekar 1991-től minden év 
augusztus 20-án nosztalgia Resistan 
esten találkozik rajongóival, ahol szinte 
minden alkalommal sztárvendégek is 
felléptek. Az eltelt 30 év alatt a legne-
vesebb magyar sztárok tették még em-
lékezetesebbé ezeket a bulikat. Az 55 
év alatt elért sikereikhez (induláshoz, 
technikai felszerelés fejlesztéséhez) 

minden segítséget megadott Kun Lász-
ló, Laci bácsi, a művelődési ház igazga-
tója. Elismerésre méltó szerepe van a 
zenekar sikeres pályafutásában.

Nagyon fontos kiemelnem, hogy 
ez a mai napig töretlen jó hangulat, 
zenekaron belüli kapcsolat hogyan 
maradt meg a változó évtizedeken át. 
Ezt a most is aktívan zenélő fiúknak, 
köztük F. Tóth Lajosnak köszönhetjük. 
Minden a zenekarban fellépő fiú mai 
napig megbecsült tagja ennek a kivéte-
les csapatnak. Minden nosztalgia buli 
alkalmával tapasztaljuk, hogy a már 
nem aktív tagok is eljátsszák, eléneklik 
kedvenc számaikat, így ezt az élményt 
mindig csapattagként élik meg: Bíró 
Tibi, Szonda Laci, Szonda István, id. 
Csaplár Béla, Szilágyi István.

Egy másik nagyon kedves, 
erősítő érzés, hogy évente 2-3 
alkalommal az „Autósban” 
kellemes, baráti találkozó al-
kalmával erősítik, őrzik a Re-
sistanhoz tartozás élményét 
egy jó vacsora, örömzenélés 
és sok-sok vidám anekdota 
felidézésével. Ebben nagy kö-
szönet illeti F. Tóth Lajost, a 
zenekar vezetőjét, aki biztosítja 
ezeknek a találkozóknak a he-
lyet, s nagyon megható, hogy 
az öt évtized fontos történéseit 

dokumentáló emlékfalat készítettek az 
„Autós” belső temének falán. Sok-sok 
szép pillanatot elevenítek meg a fotók, 
s emléket állít ennek az egyedülálló 
csapatnak.

A cikkben leírtam név szerint, kik 
alapították a Resistan zenekart, most 
a befejezéshez közeledve azokról írok, 
akik működtetik ezt a csodát a szeretet 
és a barátság közreadásával: F. Tóth La-
jos – orgona, zenekarvezető, F. Tóth Ist-
ván – bass gitár, ifj. Csaplár Béla – dob, 
Ramos István – szólógitár. Különös, 
kedves színfolt Juhász Ica éneke.

Most 2021. augusztus 20-án kö-
szönjük, hogy részesei vagyunk ennek 
az egyedülálló történetnek! Szól a zene, 
indul a buli és reméljük, jövőre is újra, 
ugyanitt találkozunk! Köszönjük Re-
sistan!

55 ÉVES A RESISTAN
Boldog születésnapot fiúk, itt a színpadon és ott fenn az égben!
KUN LÁSZLÓNÉ
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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 „A kisbojtár” című 
regénye 1932-ben jelent meg New 
York-ban. A kötet hatalmas népsze-
rűségre tett szert az Egyesült Álla-
mokban. A szerző gyermekkori él-
ményeit mutatja be, írói fantáziával 
kiszínezett regényes formában. A 
következő évtizedben több folyta-
tása is napvilágot látott. Ezek közül 
az 1940-ben megjelent „Testvéreim 
és én” címűt a New York-i közokta-
tási tanács kötelező olvasmányként 
fogadta el. A regényt hetven év után 
a Finta Múzeum jelentette meg ma-
gyarul 2020-ban. A fordítást Paksi 
Erika készítette, akit a következő 
élmények értek a szöveggel kapcso-
latban:

„A könyvet nagyon élvezetes volt 
fordítani, hiszen nagyon jó regény, 
olvasmányos. Először szokatlan volt, 
hogy sokszor érezni lehetett az an-
gol mondatokon a magyar mondat-
felépítést, amivel angolról fordítás 
közben szinte soha nem találkozunk 
– ez egy sajátos eset volt, hogy ma-
gyar ember könyvét fordítottam an-
golról magyarra. Teljesen úgy álltam 
az elején a könyvhöz, hogy életrajzi 
regény. Csak a sokadik fejezetnél 
vált gyanússá, hogy a leírt dolgok 
valószínűleg nem fedik a valóságot. 

A könyv szinte feléig olyan hihe-
tően volt megírva, hogy elhittem 
mindent. Fordítás közben többször 
nevettem fel hangosan, sőt, olyan is 
volt, hogy potyogtak a könnyeim. Ez 
azért érdekes, mert ami 70 éve vicces 
volt, az legtöbbször ma már nem az. 
Ez a kötet azonban időtálló, a törté-
netek viccesek és viccesen is vannak 
megírva. Nagyon szerettem ezt a 
könyvet fordítani. Szórakoztató volt, 
alig vártam, hogy leülhessek hozzá 
és nagyon nehezemre esett felállni 
és otthagyni délutánonként, de hát 
a gyerekekért el kellett mennem az 
óvodába! Ilyenkor gondolatban a 
szereplők mindig velem maradtak 
még egy kicsit, és alig vártam a más-
napot, hogyan folytatódik majd a 
kalandjuk.”

A kötet számos humoros és for-
dulatos fejezetet tartalmaz, melyek-
ből részleteket mutatunk be kedvcsi-
nálóként a teljes regényhez:

Benne van az egér vagy sem?

„Egyik délután, nem sokkal az-
előtt, hogy Eszenyi bácsi meg szo-
kott érkezni, az iskolapadom fiók-
jában találtam egy döglött egeret. 
Nem sejtettem, hogy egy újabb rossz 
tréfa áldozata vagyok. Felemeltem 
az egeret és így szóltam: –  Nézzétek, 
mit találtam!

A fiúk oda se figyeltek, tovább ne-
vetgéltek és viccelődtek. Nagyon dü-
hös lettem, hiszen hosszú időn át én 
voltam az osztályfelügyelő, és ahhoz 
voltam szokva, hogy figyelnek rám. 
– Na, majd adok én nektek valamit, 
amin nevetgélhettek! –  mondtam. 
Ezzel odaszaladtam a szekrényhez, 
ahol Eszenyi bácsi a kancsót tartotta. 
A kinyitott ajtóktól a fiúk nem lát-
hatták, mivel foglalatoskodom.

Alig értem vissza a helyemre, 
Eszenyi bácsi már be is lépett a te-
rembe. Senkinek, még az osztályfe-
lelősnek se volt bátorsága beszámol-

ni arról, hogy mi történt. Az igazság 
az, hogy nem tudhatták, hogy bele-
dobtam az egeret a kancsóba, mert 
a szekrény ajtaja eltakart. Egész 
délután azt a percet várta minden-
ki, amikor öreg tanítónk a kancsót 
fenékig meghúzza. Minden diákot 
az év legizgalmasabb kérdése fog-
lalkoztatott: Benne van az egér vagy 
sem?

Amikor Eszenyi bácsi kinyitotta a 
szekrényajtót, minden tekintet arra 
a keskeny falécre tapadt, ami öreg 
tanítónkat előlünk eltakarta. Igen-
csak drámai pillanat volt, és mivel én 
idéztem elő, úgy éreztem, valame-
lyest visszaállítottam a tekintélyemet 
az osztályban.

Eszenyi bácsi a szokásos nemtö-
rődömséggel megfogta a kacsót, kis-
sé meglötyögtette, a szájához emel-
te, és lassan inni kezdett belőle. Az 
osztály számolta a kortyokat. Hét 
hosszú kortyot ivott, mielőtt megállt 
volna. De csak pihent egyet, aztán 
még egy jó nagyot kortyolt a borból. 
Ezután bezárta a szekrényajtót, és 
nagy piros zsebkendőjével letörölt 
fél tucat különösen nagy könny-
cseppet a szeméről. – Micsoda nedű! 
Micsoda nedű! – mindössze ennyit 
mondott.

Az osztály meg se moccant. Senki 
nem merte még a kisujját sem meg-
mozdítani, mert attól tartottunk, 
hogy az illető abban a pillanatban 
oltári nevetésben tör ki, az osztály 
pedig vele hahotázna. Mintha oda-
fagytunk volna a padjainkhoz. A ta-
nítás kudarcba fulladt. Eszenyi bácsi 
egyikünktől sem tudott semmilyen 
választ kicsikarni. Végül bőszen így 
szólt hozzám: „Sándor, mától ismét 
te vagy az osztályfelelős! Amióta 
leváltottalak, az egész osztály úgy 
viselkedik, mintha elment volna az 
esze. Semmi nem történik az osz-
tályban, még egy kis móka sem!” 
– Ezután megfordult, és kiment az 
osztályteremből.”

140 éve született Finta Sándor
– A Testvéreim és én –

I.
KAPÁS JÁNOS ZSOLT - MÚZEUMIGAZGATÓ
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2021. augusztus 14-én a Túrkevéért 
Alapítvány Kuratóriuma és a társren-
dezők több eseményre emlékeztek.

A résztvevőket hagyományosan 
Túrkevén, a Városháza dr. Czihat Ká-
roly Dísztermében, az Egressy Béni 
Zeneiskola növendéke, Fias Tamás 
zongora játéka köszöntötte. Ezt köve-
tően Pacsai Norbert Balogh János-dí-
jas, abádszalóki tanár köszöntötte dr. 
Tóth Albert professzor emeritust, az 
Alföldkutatásért Alapítvány kuratóri-
umi elnökét 80. születésnapján. 

2005-től évente, idén 17. alkalom-
mal szerveztük meg Balogh János 
ökológus-zoológus akadémikus nevét 
viselő Nagykunsági-Nagy-Sárréti Tá-
jökológiai Konferenciát városunkban, 
Túrkevén. A szervezésben és lebo-
nyolításban együttműködő partnerek 
Túrkeve Város Önkormányzata, az 
Alföldkutatásért Alapítvány Kisújszál-
lás, a Túrkevéért Alapítvány és a Petőfi 
Sándor Általános Iskola.

A tájökológiai konferencia hagyo-
mány szerinti időpontja minden év 
februárjában van, de a pandémia miatt 
előbb május végére, majd augusztus 
14-ére kellett az időpontot halasztani. 
A megtartás bizonytalan időpontja 
miatt a rajzpályázat verseny elmaradt, 
de a természetvédelmi vetélkedő sike-
resen lezajlott.

A környék 13 településéről verse-
nyeztek a három fős csapatok, melynek 
győztese a karcagi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet Iskola Kiskulcso-
si Általános Iskola Tagintézményének 
Furfangos Rókák nevű csapata  lett, 
a felkészítő tanár Hegedűsné Fórián 
Annamária. Második lett a túrkevei 
Petőfi Sándor Általános Iskola Okos 
madarak nevű csapata, a felkészítő 
tanár Deák Ildikó, míg a harmadik 
helyezett a túrkevei Kaszap Nagy Ist-
ván Református Általános Iskola Kevi 

bagolymentők csapata lett, felkészítő 
tanáruk Kolarovicsné Pardi Ildikó. 
Gratulálunk valamennyi résztvevőnek, 
külön is a helyezetteknek és felkészítő 
tanáraiknak, akik személyesen vették 
át a díjakat.

Hagyományosan előadóként kö-
szönthettük a konferencián  dr. Seregi 
János professzor emeritust, aki „Ál-
latorvosok és a vírus” címmel tartott 
nagy érdeklődést  kiváltó előadást. 
Időszerű téma különös tekintettel a 
COVID pandémiára. A konferenciá-
kon évek óta érdeklődőként vett részt 
dr. Tóth Csaba, a Debreceni Egyetem 
docense, most a „Tájváltozás vizsgálata 
tiszántúli szikeseken” címmel debütált 
a jelenlévők előtt.

Megható pillanatok következtek 
ezután: emléklapok átadására került 
sor a Vadvirág Népdalkör tagjainak. 
A népdalkör 25 évvel ezelőtt alakult 
meg, melyet a Túrkevéért Alapítvány 
Kuratóriuma hívott életre. Sajnos az 
alakuláskori 27 főből már 15 fő nincs 
közöttünk, aktívan már csak 7  nóta-
köri tag vesz részt a közös munkában. 
Köszönöm hagyományteremtő tevé-
kenységüket, továbbra is tartalmas, 
békés napokat és jó egészséget kívánok 
mindnyájuknak!

A délelőtti program része volt a 30. 
születésnapját ünneplő Túrkevéért 
Alapítvány tevékenységének közel 60 
perces video anyaggal történő bemu-
tatása. A teljesség igénye nélkül készült 
anyag bemutatja azt a sokrétű tevé-
kenységet, amelyet a civil szervezet há-
rom évtized alatt végzett városunkért, 
Túrkevéért. Sallai Róbert Benedek 
polgármester köszöntő levelét Kántor-
né Bíró Emília alpolgármester-asszony 
ismertette, majd méltatta a Túrkevéért 
Alapítvány értékteremtő tevékenysé-
gét.

Dr. Szabó Zoltán köszöntötte a je-

lenlevőket, elmondta, hogy jó érzés 
számára, hogy dr. Balogh János szelle-
mi hagyatékának egyik ápolójaként is 
teheti dolgát. Szólt az alapítvány sok-
rétű tevékenységéről, annak eredmé-
nyeiről, különös tekintettel az Egressy 
Béni Zeneiskola szeptemberben kez-
dődő 30. tanévéről.

A Madarász Károly Művelődési 
Intézmény és Könyvtár Sudár Anett 
keramikus által készített ajándékot 
adott át a Vadvirág Népdalkörnek és 
a Túrkevéért Alapítvány képviselői-
nek. Köszöntötte a 30 éves Túrkevéért 
Alapítványt a kárpátaljai testvérvaros, 
Nagybocskó ny. polgármestere, Joszif 
Bozsuk, aki négy fős küldöttséggel 
érkezett hozzánk. Jelen volt a progra-
mon Kovácsné dr. Faltin Erzsébet, a 
testvérváros, Mezőhegyes ny. polgár-
mestere, valamint Szabó Mária, a Ma-
gyar Kultúra Lovagja, a Kézen fogva 
testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány 
kurátora is.

Marosán Csaba kolozsvári szín-
művész Takács Mihály túrkevei költő 
néhány versét mondta el, ezzel emlé-
keztünk születésének 75., halálának 
15. évfordulóján rá. A túrkevei város-
házi programot koszorúzás követte a 
Balogh János utcai emlékhelyen, majd 
társas ebéd után, délután Ecseg-pusz-
tán Balogh János hamvai előtt adóz-
tunk kegyelettel. Ezt követően a kora 
esti órákban az Egressy Béni Zeneis-
kola dísztermében emlékeztünk a 30 
éves Túrkevéért Alapítvány tevékeny-
ségére, jelen folyamatban lévő prog-
ramjaira és a következő évek terveit 
is vázoltuk. A program másik felében 
Marosán Csaba kolozsvári színművész 
irodalmi estjét hallgatta meg az érdek-
lődő közönség. Arany János életének 
kevésbé ismert pillanatait idézték a 
versek, az összekötő gondolatok. A jö-
vőnk ars poetikája: 

„Csak élni, élni emberek!
Időnk oly gyorsan elpereg,
egy perc csupán az élet…
De ez a perc lehet csodás,
Teremtő munka, alkotás,

amely megőriz téged!                                                         

MÚLTUNK, JELENÜNK, JÖVŐNK…
DR. SZABÓ ZOLTÁN
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Túrkeve tájegységi, népművészeti, 
kézműves és gasztronómiai értékeit 
fedeztük fel,  értékgyűjtő tevékeny-
séget végeztünk közösen tizenkilenc 
gyermekkel. 

A tábor időtartama 5 nap volt, 

amely tartalmas értékfelfedező kevi 
napokat takart, „Kevi Értékek - Nép-
művészet Jegyében, a Kevi kultúra, 
Nagyanyáink hagyatéka, Kevi lako-
dalmas” témában. 

Nagy Istvánné Esztike néni se-
gítségével a kunhímzés alapjait sa-
játítottuk el, Dittrichné Szegő Hédi 
nénivel néptánc és körjátékokat ta-
nultunk, a Finta Múzeumban Szil-
ágyi Mariannal a nemezelés tech-
nikáját gyakoroltuk. A gyerekek 
nagy izgalommal várták a csiga- és 
lebbencskészítést a Nyugdíjas Klub 
segítségével, a munka közben nép-

dalokkal ismerkedtünk a Madarász 
Károly Népdalkör segítségével, a 
Szárnya, szárnya, szárnya a madár-
nak című dallal debütált az ifjúsági 
Madarász Népdalkör. Kulináris él-
vezetekben sem volt hiány, a gyere-
kek által készített lebbencstésztából 
finom kevi topogót készített Fekete 
Jóska bácsi, régi sparhelt tűzhelyen 
palacsintát sütöttünk Kálmán An-
dika közreműködésével. A tábort 
vidám táncosesttel zártuk be, a gye-
rekek nagy örömére. 

Találkozzunk jövőre a második 
„Értékből-Élmény Táborban”! 

A nyári vakáció ideje alatt könyvtárunk délelőttönként 
várta azokat a gyerekeket, akik épp nem nyaraltak és szí-
vesen kimozdulnának otthonról. Mesekedd, társasjáték 
party, diavetítés, kézműves foglalkozások váltották egy-
mást. Térképet rajzoltunk, papírbabát vágtunk ki, kíván-
ság-színezőket nyomtattunk. A diafilmvetítés nagy sikert 
aratott, nagy újdonság a mai gyerekek számára. Néztük a 
képeket és olvastuk a mesét, ez egész más élményt adott, 

mint a youtube vagy a számítógépes játékok. A társasjá-
ték is akkor érdekes, ha többen játsszák. Voltak gyerekek, 
akik minden alkalommal itt jártak és már a könyvtár 
minden zegét-zugát ismerik, ügyesen keresnek a köny-
vek közt. A könyvek is vonzóbbak, ha látják a másik gye-
rek kezében, felcsillan az érdeklődés.

Nagy szeretettel várjuk továbbra is az érdeklődőket 
könyvtárunkban! 

Nagy Istvánné három gyönyörűséges kunhímzéses kézi-
munkáját a Magyar Kézművességért Alapítvány által kiírt 
pályázatra benevezte a túrkevei művelődési ház. Mindhá-
rom remekdarab kiállításra került a “Virág a művészetben 
- kézműves szemmel” című kiállításon a Duna Palota Falk 
Miska termében.

Sok szeretettel gratulálunk és további sok sikert, jó egész-
séget kívánunk!

ÉRTÉKBŐL-ÉLMÉNY TÁBOR
PETŐNÉ FÁBIÁN ERZSÉBET

Nyári programok a Városi Könyvtárban
VADNÉ KOKOVAY ZSUZSA

A KUNHÍMZÉS MESTERE
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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HELYTÖRTÉNET

A túrkevei mozi, liget, filmszínház 
tör ténete

MOZI

Túrkevén az 1904-es évektől jártak vándor kinema-
tográfusok (mozgóképírók) időszakonként olyan helyi-
ségekbe, ahová minél többen befértek, pl. olvasókörökbe, 
iskolákba, nagyobb vendéglátó helyiségekbe, kocsmákba, 
ahol kézzel hajtott gépeikkel vetítették filmjeiket.

Volt, amikor vetítés alatt saját maguk beszéltek, esetleg 
narrátor segítségével, de halk zenei aláfestést is alkalmaz-
tak, ami alátámasztotta a film mondanivalóját. A film, a 
mozgókép hamar nagy sikert aratott a túrkevei közönség 
körében, és már az 1909-1910-es években hetenként ve-
títették filmjeiket Szűcs János kocsmájában, ami később 
Ábrahám Erzsébet és Karancsi Gábor kocsmája, szállo-
dája kerthelyisége lett. Jégverme is volt. A mai Kabai út 
15. sz.

A Pavilon-mozit 1909-1910-ben kőből építették, a 
kocsmához háttal össze. Tulajdonképpen a Pavilon má-
sik - eddig nyitott - felének boronafalas faszerkezetét 
falazták be kővel. Mennyezete „koporsóborítógerendás” 
deszkafödém lett, az akusztika miatt, de itt helyezték el 
a világító és szellőző berendezést is. Az építőmester Ju-
hász József, neves erdélyi származású mesterember volt. 
A mozi épületét, helyiségeit az idők folyamán többször 
átalakították. Több neve is volt: Népkerti-, Sétakerti Pa-
vilon.

1912-től mind gyakrabban vetítették filmjeiket a ván-
dor mozisok, egyre nagyobb közönségnek. 1919-ben a 
Néptanács Czompó Andor és Cicatricis Béla számára 
ideiglenes mozi játszási engedélyt adott ki. Az 1920-as, 
’30-as években már 3 nap volt filmvetítés. A mozi sikeré-
nek lehetőségét Szilágyi Péter kihasználva, 1921-1933-ig 
az egész Pavilont állandó bérbe is vette.

Ekkor mar a filmvetítő gépet gőzgép hajtotta, majd 
az 1925-ben megépült villanytelepről elsőnek a Pavi-
lon-moziban vezették be az áramot. Ekkor a mozigépész 
Bracsok István. A néma filmek nevettető, vidám témájú 
„burleszkek” voltak, ilyen pl. Stan és Pan, Chaplin ameri-
kai, a Zoro és Huru angol filmek, és Kiton a faarcú, akik 
túlélték a hangos filmek megjelenését is. Az első magyar 

„beszelő” film a „Csak egy kislány van a világon” Jávor Pál 
főszereplésével egy némafilm, amelynek a végén énekel 
egy nótát a fogságból hazatérő katona. A következő film a 
„Kék bálvány”, majd a „Hyppolit a lakáj” c. filmek voltak. 
Ekkor már zenét is írtak a filmekhez.

Túrkevén 1930. január 18-án volt látható az első han-
gos film, címe a „Czigány”, Rózsahegyi Kálmán főszerep-
lésével.

A hangos filmek lassan kiszorították a néma filmeket, 
így Szilagyi Péter mozi vezető tönkremegy.

1933-ban Császár István veszi át a mozit, új nevet is 
adott, a „Nagykun Filmszínház” nevet. Pénztárosa: Ducza 
Klára

Jegyszedő: Jakucs Ilona. Császár István először köl-
csönből gazdálkodott, melyet testvérétől, Czeig József 
fogtechnikustól kapott, aki a Kinizsi út 11. szám alatt 
lakott. 1934-1935-ben időszakos kiadványt is megjelen-
tetett „Mozi” címmel. Felesége, Hitessy Olga még a pia-
con is toborozta a mozi nézőket. Pl. rájuk szólt: „Magá-
tól nem vásárolok, mert nem jár moziba!”  Mindketten 
zsidó származásúak voltak, Czeig-ről Császárra keresz-
telkedett. Olgát 1944-ben deportálták es nem jött visz-
sza.A hangos filmek vetítése mindig telt ház előtt történt, 
emiatt sokszor előfordult, hogy egy filmet 2-3-szor is le 
kellett vetíteni. Császár István nagyon ügyesen üzemel-
tette a mozit. 1936-1944 között fellendült a forgalom, és 
meggazdagodott. Az Ő ötlete volt, hogy nyár elején el-
kerítettek a mozi végénél a ligetben egy részt, és a kert-
helységben felállított mozivászonra vetítettek úgy, hogy a 
vetítő gépet megfordították kifelé. Az ő idejében vetítet-
ték a legtöbb Korda filmet is. 1946-ig vezette sikeresen a 
„Nagykun” filmszínházat.

Nagy, sárga háza - 1982-ben bontott le részben a Há-
ziipari Szövetkezet - a mai Laczka János út 26. sz. alatt a 
földes oldalban állott. Sokszor lehetett látni őt egy nagy 
fotelban ülve a teraszon. Most az épület ifj. Kórizs Istváné. 
A portára lakóházakat építettek. Közel 100 éves körtefája 
még ma is terem. Császár István (1880-1954) sírja a Vas-
úti temetőben található.

                                                                          Folytatjuk...

KOSZNÁNÉ BODNÁR ANIKÓ
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ZÖLD ROVAT

Be kell fizetni a csekket a postán. Sietünk a munka-
helyünkre. Gondolkodunk, mit együnk ebédre. Várnak 
minket a napi teendők. Ezek közben könnyű elfeledkezni 
arról, hogy mi magunk is a földi élővilág része vagyunk, 
annak minden törvényszerűségével. Percekig sem bírjuk 
tiszta levegő nélkül. Testünk 60%-a víz, amelyből folya-
matosan veszítünk a kilégzéssel, izzadással és egyéb mó-
dokon. Alig pár óra is elég, hogy megszomjazzunk, és ha 
csak néhány napig nem jutnánk egyetlen korty vízhez 
és egyetlen falat ételhez sem, az egyenlő lenne a biztos 
halállal. Ennyire folyamatosan és közvetlenül ki vagyunk 
téve környezetünknek, 
a természetnek, amely 
mindezt biztosítja ne-
künk. És el sem tudjuk 
képzelni, hogy akár 
csak rövid időre is fen-
nakadások legyenek 
mondjuk a vízzel vagy 
az élelemmel.

A földi élet történe-
te az alkalmazkodásról 
szól. 

A legtöbb esetben 
emberi ésszel felfog-
hatatlanul lassú, fo-
kozatosan bekövetkező változásokról volt szó. Ezekhez 
nagyon sok faj tudott igazodni. De mi volt akkor, ha vi-
szonylag hirtelen történt nagy változás? Ilyenkor töme-
ges fajkihalások következtek.

Legalább 5 ilyen nagy tömeges fajkihalási esemény-
ről tudunk. A hatodik épp most zajlik a szemünk előtt, 
és az emberi tevékenység okozza. Az iparosodás kezde-
te, az 1800-as évek óta az emberiség bolygóformáló té-
nyezővé vált. Holott a társadalmak felvirágzásának nem 
kellene szükségszerűen a minket is éltető természet el-
pusztításával járnia. Ha elfogadjuk, hogy a tudományos, 
műszaki fejlődésért, a mindennapi életünk kényelmeiért 
környezetpusztítással kell fizetnünk, az azt jelenti, hogy 
zsákutcába kerültünk: nem egy még jobb élet lehetősé-
gét hagyjuk az utódainkra, hanem szennyezett levegőt, 
ózonlyukat, most már kezelhetetlen méretűre dagadó 
szeméthalmokat, túlhalászott tengereket, kizsigerelt és 
szétvegyszerezett szántóföldeket, lebetonozott folyó- és 
tópartokat, hőhullámokkal teli nyarakat. De nem ez a 
normális.

Aki vissza tud emlékezni néhány évtizeddel korábbra, 
bizonyára fel tud idézni néhány olyan telet, amikor hi-
hetetlen mennyiségű hó esett. Most már a hó nélküli tél 
sem szokatlan. És aki úgy érzi, régen is volt néhány forró 
nyári nap, de nem ennyire, nem ilyen sok, és nem ilyen 
hosszan, azt sem csalja meg az emlékezete. Meteorológiai 
mérések bizonyítják: megváltoztak az évszakok.  Mos-

tanra tehát 50 nappal lett hosszabb a nyár, mint 50 évvel 
ezelőtt. Cserébe a tél, a tavasz, és legnagyobb mértékben 
az ősz rövidült. Az évszázad végére pedig az várható: az 
év felében(!) nyár lesz.

Milyen volt eddig az idei időjárás? Aszályos. Tavasz óta 
az ország nagy részén 100-130 mm-nyi csapadék hiány-
zik. Sőt tőlünk csak kicsivel délebbre, a Viharsarokban 
250 mm. Ez több hónapnyi elmaradt esőt jelent. Az idei 
június 1901 óta a legszárazabb (és a harmadik legmele-
gebb) volt, és az elmúlt 120 évben nem volt egyetlen me-
legebb július sem a mostaninál. A tavasz 1987 óta nem 

volt ilyen hűvös. Té-
len pedig még szintén 
melegrekordok dőltek 
meg. És ha nem len-
ne elég a szélsőséges 
rekordokból egyetlen 
évre (pedig hol van 
még a vége), a nyáron 
még széllökés- és szél-
rekordok is születtek.

Az időjárás, az ég-
hajlat tehát változik. 
Már csak az a kérdés, 
hogy képesek és haj-
landóak vagyunk-e 

alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, vagy mindent 
pontosan ugyanúgy csinálunk, mint ahogy eddig. Nem 
kell és nem is lehet mindent egyszerre átalakítani, de aki 
szeretné ellenállóbbá tenni magát és lakóhelyét, annak 
íme néhány ötlet és irányvonal.

Érdemes szigetelni a házunkat, bátran, legalább 15-20 
cm-es vastagságban gondolkodva. Ez nemcsak a téli fű-
tésszámlát csökkenti, hanem a nyári hőhullámok átvésze-
lésében is segít. A napelemek telepítése egyre gyorsabban, 
egyre kevesebb év alatt megtérül. Gyakoroljuk be a taka-
rékos, józan ivóvízhasználatot. Ha van kertünk, ültessük 
be minél több (klímatűrő) bokorral és fával: nyáron hálá-
sak leszünk az árnyékért és a hűvösebb, párásabb levegő-
ért. A locsolásukhoz pedig nemcsak ivóvizet, hanem eső-
vizet is használhatunk, ha előrelátóan begyűjtjük a nagy 
esőzések és viharok alatt a szárazabb időszakokra. És úgy 
általában: ne vásároljunk, fogyasszunk, pazaroljunk ész 
nélkül. Gondoljunk csak bele: a legzöldebb energia az, 
amit meg sem kell termelni. A legkörnyezetbarátabb ter-
mékek, eszközök és gépek pedig azok, amelyeket most is 
használunk – különben le kellene gyártani és a fél világon 
keresztülszállítani egy újabbat, miközben a hulladékká 
váló régivel is kezdeni kell valamit, hiszen az abban lévő 
veszélyes anyagok sem szűnnek meg létezni varázsütésre. 
Vissza kell fordulnunk a természet kizsigerelésének út-
járól, de a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik.

Ez volt a hátralevő életünk 

leghidegebb nyara
TÖRÖK MÁRTON
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GASZTRONÓMIA

Mini fasírtgolyók fokhagymás para-
dicsomos mártásban, spagettivel

ELKÉSZÍTÉS: 
A darált húsból jó fűszeres fasírtot készítünk. Kis golyókat formálunk belőle és zsiradékban 

kisütjük. Elkészítjük a mártást. A zsiradékból és a lisztből világos rántást készítünk. A tűzről 
levesszük, belereszeljük a fokhagymát, visszatéve kicsit összeforgatjuk. Felengedjük a vízzel és a paradicsommal. Fűszerezzük 
a fent leírtakkal. Összeforraljuk, majd beletesszük a fasírtokat. Kevés ideig még együtt főzzük. Kifőzzük a spagettit, majd ösz-
szeforgatjuk a kettőt. Tálalásnál sajtot is reszelhetünk rá. Más változatban is elkészíthetjük. Dinszteljünk meg gombát és adjuk 
a paradicsomszószhoz.

Hozzávalók:
fasírt:
60 dkg darált hús
só, bors, pirospaprika
2 gerezd fokhagyma
zsemlemorzsa
1 db tojás
kevés petrezselyemzöld
Mártás:
5 evőkanál zsiradék
1 evőkanál liszt
3 gerezd nagyobb 
fokhagyma
½ l paradicsomlé vagy  
a 360 g-os sűrített 
paradicsom fele
kb. 2 dl víz
só, bors, bazsalikom, 
2 babérlevél, oregánó
½ kg spagetti

FINOMSÁGOK AZ ASZTALRA

ELKÉSZÍTÉS: 
A hájnak a hártyáját lehúzzuk, ledaráljuk és a 10 dkg liszttel elkeverjük. Hagyjuk melegebb helyen, hogy könnyebben tudjuk 

a tésztára kenni. A lisztből és a többi hozzávalóval rétestészta állagú tésztát készítünk, amit hólyagosra gyúrunk. Nyugodtan 
csapkodjuk a nyújtó deszkához a tésztánkat. Meg fogja hálálni. Mikor szép sima a felülete és látjuk a hólyagocskákat, vékonyra 
kinyújtjuk. A háj 1/3 át a tésztán elosztjuk, nem szabad nyomkodni. Most jön a hajtogatás: felülről egyharmadáig, erre hajtjuk 
alulról, balról egyharmadáig erre jobbról rá. Figyeljünk arra, hogy a hajtogatás mindig ugyanúgy történjen.  Letakarjuk és 
30 percet hideg helyre tesszük.  Ismét kinyújtjuk a tésztát, rá a hájat, hajtogatjuk és pihentetjük. Még egyszer ugyanezt meg-
csináljuk. Az utolsó pihentetés után lisztezett deszkán fél cm vastagra kinyújtjuk.  6 x 8 cm téglalapokra felvágjuk úgy, hogy 
egy nagyobb kést tűz felett forróra melegítünk, mikor vágjuk hallani lehet, hogy serceg a tészta. Mikor már nem lehet hallani, 
ismét melegítsük meg. Minden tészta felére lekvárt teszünk. Hajtogatáshoz használjunk egy vékony kerek fejű kést, és ne kézzel 
tegyük, mert hamarabb megnyomjuk. Késsel alá nyúlunk a tésztának és ráhajtjuk a lekvárra,  beletesszük a sütőpapírral bélelt 
tepsibe. Lenyomkodni nem szabad.  180 fokra előmelegített sütőbe kb. 25 perc alatt készre sütjük. Tálalás előtt porcukorral 
megszórjuk.

Készíthetünk nagyobb mennyiségű tésztát is egyszerre, le lehet fagyasztani. Tölthetjük dióval, mákkal, rétesnek is süthetjük. 
Sajtos rudat is lehet belőle sütni, viszont akkor több sót kell tenni a tésztába.

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Hozzávalók: kb. 12 db
90 dkg finom vagy ré-
tesliszt
1 jó csipet só
2 kávés kanál cukor
1 tojás
2 evőkanál 
10%-os ecet
4 evőkanál tejföl
2 dl szódavíz
2 dl fehér bor
60 dkg tisztított, 
ledarált háj
10 dkg liszt

Hájas tésztaHájas tészta
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SPORT

Idén is megrendezésre került a 
már hagyománynak számító, szám 
szerint 13. TVSE Sporttábor. A tábor 
ismét 5 napos volt és közel 100 gyer-
mek sportolhatott, mozoghatott, 
játszhatott és tanulhatott önfeledten. 
A kísérő előadások és tevékenységek 
mellett a résztvevők minden nap a 
túrkevei sporttelepen és a fürdőben 
vezethették le mozgásigényüket.

Minden évben mottója van a 
sporttábornak: ebben az évben nem 
másra esett a választás, mint arra, 
hogy „Hogyan tovább?”. Ez azt je-
lentette, hogy olyan sportolók, vagy 
volt sportolók kerestek a szervezők 
olyan túrkevei származású vagy kö-
tődésű embereket, aki sportolnak 
vagy valaha sportoltak, de minden-
képpen sporthoz kötődő szakmát, 
irányt választottak.

1. NAP

Az első nap vendége Nagy Nor-
bert volt, aki sikeres kézilabdás pá-
lyafutását Túrkevén kezdte és több 
éven keresztül a Pick Szeged csapa-
tát erősítette, valamint megfordult 
több NB1-es csapatban is. Jelenleg 
a Totallsport sportszerforgalmazó 
cég, illetve a Nutri8 sporttáplálék-
kiegészítő cég marketing munka-
társa. Egyéni vállalkozóként pedig 
online-offline marketinggel és grafi-
kai anyagok készítésével foglalko-
zik. Norbi mellett vendégeink még 
játékvezetők voltak, akik szintén 
a Túrkeve VSE színeiben sportol-
nak, illetve sportoltak. Nagy Zoltán 
megyei szinten elismert labdarúgó 
játékvezető és Kovács Ferenc fiatal 

labdarúgónk, aki szintén kezébe vet-
te a sípot. Mindketten meséltek ar-
ról, hogy miért választották ezt a hi-
vatást és ismertették a gyerekekkel a 
sportág szabályait. Kézilabdásaink-
hoz Rácz István érkezett, aki ugyan-
így elmondta, hogy miért választotta 
a kézilabda játékvezetői tevékenysé-
get, és hogy milyen lehetőségeket 
nyújthat ez a „munka” a gyerekek 
számára. Jelenleg már NB-s szinten 
űzi ezt a mesterséget.

2. NAP

A reggeli edzések után ismét 
vendégek érkeztek a táborba: Orosz 
Brigitta és Debreczeni Dorina, akik 
mindketten masszőrök. A sportsé-
rülések és azok megelőzése, gyógyí-
tása volt a fő téma. Az érdekes előa-
dás és bemutató után labdás edzések 
következtek csoportokban három 
helyszínen. A fáradt gyerkőcök eb-
ből adódóan örömmel csobbantak 
a strand medencéiben. A délután 
folyamán Szűcs Mihály és barátai 
érkeztek meg a táborozókhoz egy 
túrkevei hagyományéltető csapattal. 
Megismerkedhettek a korhű fegyve-
rekkel, ruházattal, szokásokkal és a 
harci szokásokkal is. Természetesen 
a harci szokások bemutatása volt a 
legnépszerűbb a gyerekek között, 
mivel maguk is kipróbálhatták az 
eszközöket. A hagyományéltető csa-
pat bemutatója után úszással és hi-
deg dinnyével vezették le a gyerekek 
a napi fáradalmakat.

3. NAP

Szokásosan a reggeli futással kez-
dődött a harmadik nap, mely után 
látogató érkezett B. Tóth János sze-
mélyében, aki nem más, mint az 
MKSZ (Magyar Kézilabda Szövet-
ség) szakfelügyelője. Megnézte az 
edzéseket és hasznos tanácsokat, öt-
leteket adott a látottak és a tapaszta-
latok alapján. Ezután csapatainkkal 
a Városi Sportcsarnokba siettünk, 
hiszen itt már várta a gyerekeket a 
hatalmas meglepetés, amely nem 
volt más, mint a buborékfoci. Há-
rom órán keresztül próbálhatták ki 
a gyerkőcök ezt az igen érdekes és 
szórakoztató „eszközt”. Délig min-
denkire sor került, akár többször is. 
A tábor összes résztvevőjének szá-
mára rendkívül érdekes és újszerű 
volt ez a játék. A nap fáradalmait a 
gyerekek ismét a túrkevei strandon 
pihenhették ki, már aki szeretett vol-
na pihenni.

4. NAP

A negyedik napon Ács István, 
az SBS Eger férfi kézilabda csapat 
technikai vezetője és Keresztes Ist-
ván, a TVSE szakosztályvezetője 
voltak. Mindketten egyetemen ta-
nultak sportszervező szakon amel-
lett, hogy kézilabdáznak. Jelenleg is 
aktív sportolók és egyben egyesületi 
feladatokat látnak el. Az egyesületi 
feladatok ellátása végett a munkájuk 
nagy része a háttérben zajlik, viszont 
nélkülözhetetlen. A szokásos edzé-
sek mellett természetesen jutott idő 
fürdésre, úszásra és a jól megérde-
melt játékra is.

TVSE Sporttábor 2021
URBÁN MARIANNA – TVSE ELNÖK, BODÓ PÉTER - SPORTREFERENS
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Második alkalommal vettem részt a 
Tisza-tó átúszó versenyen, ahol most a 
3,6 km-t kellett teljesíteni és a 9. helyen 
„futottam” be, a korcsoportomban pedig 
a 3. helyen végeztem. 

Mint legutóbb, idén is a recski nyaralá-
sunkból mentünk az abádszalóki strand-
ra, ahol megrendezésre került a verseny. 
Szerencsére napos időt ígértek és úgy is 
lett. A verseny közben belegabalyodtam 
egy nagyobb hínár szigetbe, de a körül-
ményekhez képest hamar kijutottam és 
gyorsan tovább tudtam úszni. A víz hő-

mérséklete 24°C volt, ami nagyon ideális 
egy ilyen úszóversenyhez, igaz, a végére a 
kislábujjam lefagyott, de megérte, mert az 
eredmény nagyon boldoggá tett. 

Az előző versenyről sok ismerős arc-
cal találkoztam, akikkel támogattuk és 
biztattuk egymást. Rajtam kívül volt más 
túrkevei versenyző is, aki szintén szép 
eredményt ért el, aki nem más, mint 
Gyarmatiné Forgács Éva, ő harmadik lett 
és Gyarmati András, aki kajakkal teljesí-
tette a távot.

A 2021/2022-es Megyei II. bajnokságra július közepén 
kezdtük meg a felkészülést heti 2 edzéssel és edzőmeccsek-
kel. A bajnokság augusztus 21-én veszi kezdetét hazai pályán 
és Jászkisér csapata ellen vívjuk meg első csatánkat a sze-
zonban.

 Az előző bajnoki évadhoz képest változott a játé-
koskeretünk, hiszen 4 játékosunk is távozott különböző okok 
miatt. Viszont örülnünk kell annak, hogy ettől függetlenül 
többen érkeztek.  Külön öröm számomra az, hogy olyan fia-
tal játékosok is a TVSE színeiben futballoznak most, akik pár 
évre abbahagyták a versenyszerű futballt, vagy esetleg más 
klubtól tértek haza. Persze van néhány rutinosabb vidéki já-
tékos is, akik erősítik a csapatot.

 A TVSE alapfilozófiája, hogy többnyire saját neve-
lésű játékosok játszanak a csapatban. Ezt a lokálpatrióta vo-

nalat képviseljük és szerencsére sikerrel, hiszen már az előző 
bajnokságban is több fiatalt sikerült úgy beépíteni a csapatba 
a rutinos futballistáink mellé, hogy mára szinte már alapem-
berként számíthatok rájuk a kezdő 11-ben. Ezen választott 
irány esetében viszont nem tudunk azzal számolni, hogy 
egyből megnyerjük az adott bajnokságot, ez az időszak az 
építkezés fázisa, ahol nagyszerű körülmények között űzzék 
és élvezzék ezt a sportot egymásért, önmagukért, a városért 
és magáért a sportért mindenféle anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül.

 Ennek tükrében a cél nem is lehet más, mint az első 
6 helyezés valamelyike egy biztos, stabil csapattal, nagyszerű 
közösséggel, jó utánpótlással.

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt a mérkő-
zéseinken!

5. NAP

Az ötödik, s egyben utolsó nap 
vendége Rácz Túrkevei Lajos volt, 
aki a nap teljes ideje alatt mutat-
ta meg különleges tudományát, a 
zöldség és gyümölcs szobrászatot. 
A táborozók rendkívül fogékonyak 
voltak, és nemcsak figyeltek, hanem 
alkottak is a „művész úrral” együtt. 
A szokásos eseményekkel telt az 
utolsó nap a meghívott vendég érde-
kes tevékenysége mellett, s egy fan-
tasztikus hetet zártak a szervezők, a 
segítők, a táborozók!

Urbán Marianna TVSE elnök, a 
tábor főszervezőjének értékelése:

A napi 3 edzés és a programok 

igazán tartalmasak és hasznosak 
voltak mindannyiunk számára. A 
gyerekek jól érezték magukat, s ter-
mészetesen mi is! Köszönöm Sza-
bó Gábornak és Lázár Miklósnak a 
focisták tartalmas hetét. A négy fiú, 
Király Dániel, Balogh Zoltán, Nagy 
Sándor és Kovács Ferenc kiváló se-
gítők voltak.

A kéziseknél Erdősné Sindel 
Olga, Tímár Lilla, Nyitrai Rella és 
Keresztes Mihály nagyon jó edzé-
seket tartottak és igazi csapatokká 
kovácsolták a közösséget a hét végé-
re. Bordács Bence, Kelemen Gergő, 
Ratkai Róbert, Debreczeni Balázs és 
Fazekas Tibor a kézisek őrangyalai 
voltak a hét folyamán. Köszönjük 

Debreczeni Dorina gyógyító keze-
it, illetve a kedves szülőktől kapott 
meglepetés tortát. Hála és köszönet 
a finom ételekért a Tofi Grill Hellas 
Falatozó minden dolgozójának és a 
Túrkeve Termál Strandfürdő mun-
katársainak, hogy közel száz gyer-
mek remekül érezhette magát a hé-
ten! Az utolsó napi habparty pedig 
méltólezárása volt a hétnek. Örülök, 
hogy ennyien kijöttetek, kedves szü-
lők, mert tudjuk, hogy az együtt el-
töltött idő a legfontosabb! Hatalmas 
öröm volt ez a gyerekeknek! Kö-
szönjük még Simon Péternek és csa-
ládjának, hogy támogatták a sport-
tábor teljes programját! Jó pihenést 
kívánok mindenkink!

T i s z a - t ó  á t ú s z á s  t ú r k e v e i  m ó d r a 
 Dékány Levente szemszögéből

DÉKÁNY LEVENTE ÉS BODÓ PÉTER - SPORTREFERENS

JANDÓ FERENC - VEZETŐEDZŐ

Kezdődik a 2021/2022-es futball szezon
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Az utóbbi hónapban az alábbi eseményekről, felada-
tainkról kell, beszámoljunk. Augusztus 1-én a Pásztói 
Újtelep egyik ingatlana előtt a viharos időjárás miatt egy 
nagyméretű faág villanyvezetékre szakadt. Az egység egy 
motoros fűrész segítségével a faágat eltávolította, a vész-
helyzetet megszüntette.  Ezután sorba kaptuk a jelzéseket 
a viharos időjárás miatt. A Szurmai utca 30. szám előtt, 
egy kb. hat méter magas akácfa telefon oszlopra dőlt. 
Az egység dugólétra és motoros láncfűrész segítségével 
a kitört fát eltávolította. A beavatkozás során személyi 
sérülés és anyagi kár nem keletkezett. Az Arany János 
utca egyik ingatlana előtt a gyalogjárda mellett találha-
tó nagyméretű szilvafa lakóház homlokzatára dőlt, így 
akadályozva az ott közlekedőket. Az egység a kidőlt fát 
eltávolította. Az épületben anyagi kár nem keletkezett, 
személyi sérülés nem történt. A Damjanich utca 12. szám 
előtt egy dísz szilvafa kettéhasadt és a leszakadt része az 
úttestre dőlt, mely félpályás útzárat képzett. Az egység 
a fát az úttestről eltávolította, a forgalmi akadályt meg-
szüntette, majd az utat kéziszerszámok segítségével leta-
karította. Személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett 
az eset során. Az egységet még aznap este Kisújszállásra, 
majd Kenderesre riasztották. A 4202. számú országútra 
egy kisebb méretű fa dőlt, melyet az egység kiérkezése 
előtt az arra közlekedők eltávolítottak az útról. Kendere-
sen a József Attila utca egyik lakóingatlana előtti járda 
mentén lévő nagyméretű fűzfa több ága leszakadt, mely 
veszélyeztette a lakóház elektromos csatlakozó vezetékét 
és a járdán közlekedőket. Az egység az ágakat eltávolítot-
ta, az eset során személyi sérülés és anyagi kár nem ke-
letkezett. Az elkövetkező napokban még kaptunk kisebb 
jelzéseket, miszerint több helyen a vihar kisebb káresete-
ket okozott. A Debreczeni, Dr. Balogh János és az István 
király utcákban voltak kidőlt fák, leszakadt ágak, melyek 
munkát adtak tűzoltóinknak. Augusztus 13-án a Thököly 
utca 41. szám mögötti területen gaz, avar égett. A jelzett 
helyen a lakóépületek mentén (volt szeméttelep) magas 

füves vegetáció égett 10-15 négyzetméteren. Az egység a 
tüzet eloltotta, anyagi kár nem keletkezett, a leégett te-
rület megközelítően ötven négyzetméter. A helyszínen a 
bejelentő ott tartózkodott, aki a keletkezéssel kapcsola-
tosan nem tudott információval szolgálni. Augusztus 16-
án a Dr. Balogh János utca egyik lakóingatlanának alsó 
épülete égett. Kiérkezést követően az egység a tűz oltását 
megkezdte, majd a mezőtúri egység közreműködésével 
három „D” sugár, dugólétra, illetve kéziszerszámok se-
gítségével a tüzet eloltotta. Az eset során személyi sérü-
lés nem történt, az anyagi kár jelentős. A tűz az udvaron 
lévő tuják lombkoronájának égésével a lakóépületekig 
jutott, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően abban 
minimális kárt okozott. A tűz keletkezési oka ismeretlen. 
Augusztus 22-én az Ecsegi utca egyik lakatlan ingatla-
nából a szomszédok füstöt láttak kiszivárogni az abla-
kokon. Az épületben lévő ágy és az azon lévő ágytakaró 
égett, melyet eloltott, majd az ingatlanból eltávolított az 
egységünk, és az épületet átszellőztette. Anyagi kár nem 
keletkezett. Szintén ezen a napon a Béla király utca 35. 
szám alatt egy nádtető égett. A jelzett helyen a lakóépület 
villamos csatlakozóvezetékének meghibásodása miatti 
szikraképződés a nádtetőt meggyújtotta, mely megköze-
lítően egy négyzetméternyi területen égett. A helyszínen 
tartózkodó E-on szakemberek locsolóslaggal a lánggal 
való égést megszüntették, valamint a villamos hálózatról 
az ingatlant leválasztották. Egységünk az égett felületet 
átvizsgálta és a felületet hűtötte. Anyagi kár nem keletke-
zett, személyi sérülés nem történt. 

Július és augusztus hónapban többször kérte segít-
ségünket a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár a városi rendezvények helyszínének berende-
zésében, hangtechnika, székek, asztalok szállításában. 
Augusztus 18-19-én a Győrffy tanyán és a Ligetben ál-
lítottunk fel színpadokat az ott megrendezésre kerülő 
programokhoz. 

Az újság lapjain megjelent egy felhívásunk, melyben 
most mi kérünk segítséget Önöktől. A részletekről a cikk-
ben olvashatnak. Az adakozás elindult, de még sajnos je-
lentős összeg hiányzik a jármű vételárából. Kérem, támo-
gassák az autó beszerzését, hogy alaptevékenységünket 
még hatékonyabban, egyéb munkáinkat kedvezőbb fel-
tételekkel, nagyobb biztonsággal végezhessük Önökért, 
Túrkevéért!

Elérhetőségeink: 

Személyesen: Túrkeve Táncsics M. utca 1-3.

Telefonon: 0-24 óráig: 

+36 20 991 2636, +36 56 361 100

A TŰZOLTÓSÁG HÁZA TÁJÁRÓL

SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK
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