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Jeles napok ÜnnepeInk

február 1.: 1941-ben, ezen a napon, a Duna-Tisza közén vörös 
hó esett a korabeli újságok híradásai szerint. „Budapesten és 
közvetlen környékén – mint a Meteorológiai Intézet közli – 
szombaton délután, valószínűleg afrikai eredetű, színes porral 
vegyes hó hullott. Cegléden és környékén a déli órákban a ha-
vazás megszűntével az ég alja vörös színt öltött, mint nyári vi-
harok előtt szokott lenni, majd sötét felhőkből ködszerűen vö-
rös-barna por hullott a friss hóra.” (Pesti Hírlap, 1941. febr. 02.) 

február 2.: Gyertyaszentelő napja. 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 meggyújtották a szentelt gyertyákat. 
E nap mindenütt időjósló nap: a hideg idő, a kora tavasz hír-
nöke, a jó idő azonban hosszú telet ígér. Ha ezen a napon ki-
süt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy, 
és még negyven napig tart a tél.

február 5.: Szent Ágota napja. E naphoz általános vélemény sze-
rint gonoszűző hagyomány tapad. Körülsöprik a házat, az óla-
kat, hogy kiűzzék a házi férgeket, bogarakat. 

február 6.: Népi időjósló nap. “Dorottya még szorítja, Julianna 
(febr.16.) tágítja”.  Ilyenkor már némi enyhülés tapasztalható. 
Az Ágotától megszorított időjárást, a hideget Dorottya tágít-
ja, azaz enyhíti.

február 14.: Bálint napján, ha hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a 
termés. Az ország különböző részein más-más hiedelem kötő-
dik ehhez a naphoz. Szent Bálintot főleg a nyavalyatörősök és 
a lelkibetegek tisztelik. Az ünnep modern formája Angliából 
indult a XV. században, és a XIX. században már üdvözlőkár-
tyákat is küldtek egymásnak az emberek ezen a napon. Bel-
giumban, Angliában, Észak-Amerikában a szerelmesek napja 
(Valentin), Németországban viszont eredetileg szerencsétlen 
napnak számít.

február 19.: Zsuzsanna napja. A népi időjóslás szerint Zsuzsan-
na elviszi a havat. Ha ezen a napon megszólal a pacsirta akkor 
közel a tavasz, már nem kell számítani nagy havazásokra. 

február 24.: Mátyás napja. Mátyás a jégtörő, illetve Mátyás apos-
tol ünnepe. Érdekes az ehhez a névhez fűződő Jégtörő jelző 
magyarázata. A középkorban szokásos volt a szenteket jellem-
ző tárgyakkal ábrázolni, hogy az egyszerű, írástudatlan hívek 
is rájuk ismerjenek. Így ábrázolták Szent Mátyást vértanúsá-
gának eszközével, a bárddal. A néphit az idő lassú enyhülését, 
a hó olvadását kapcsolatba hozta az apostollal, aki megkönyö-
rül az embereken, és bárdjával megtöri a jeget, elűzi a hideget. 
Közismert időjárási regula fűződik ehhez a naphoz: “Ha Má-
tyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál”.

FEBRUÁRI JELES NAPOK
Február a meteorológiai évszakváltások szerint az utolsó téli hónap. Ősi magyar nevén Jégbontóha-
va, de régiesen Februáriusnak is nevezték, a népi kalendáriumban pedig Böjtelő havaként említik. 
Nevét Februus isten után nyerte, akit a megtisztulás isteneként tiszteltek az ókori Rómában.

Farsang idején széles körben elterjedt szórakozási 
forma volt a farsangi bál. A vidéki élet kiemelkedő ese-
ményének számított a megyebál. Ezenkívül különféle 
társadalmi egyletek, sportkörök is hirdettek tagságuk-
nak bálokat, de jótékony célú táncos ünnepségek is. 

Faluhelyen a farsang legjellemzőbb eseményei közé 
tartoztak a különböző köszöntő szokások, álarcos, jelme-
zes farsangi felvonulásokra is sor került. A legkedveltebb 
figurák voltak például a koldus, betyár, menyasszony, ka-
tona. A farsang gondolatköre elsősorban a házasság témá-
ja körül forgott. A legények a muzsikosokkal végigjárták 
a falu utcáit, a lányos házak előtt táncoltak, és megtán-
coltatták a házbéli lányt is. A farsangi alakoskodók álta-
lában kis párbeszédes jeleneteket is előadtak, ilyenkor 

került színre a tréfás lakodalom is. A farsangi lakodalmas 
játékok közül leglátványosabb a nyugat-dunántúli rönk-
húzással összekötött mókaházasság volt, amikor a leá-
nyokból, legényekből álló párok egy kidöntött fát húztak 
végig az úton. A köszöntők és felvonulások evés-ivással, 
valamint a táncházban vagy fonóházban tartott közös 
táncmulatsággal, bállal zárultak. A farsangi bálok fontos 
szerepet játszottak a párválasztásban. A mulatság gyak-
ran elkülönült korcsoportonként. Gyakori volt a lányok, 
asszonyok külön farsangolása is (asszonyfarsang). 

A farsangi napokban tartották a disznótort is. Erre 
rokonokat, szomszédokat hívtak össze, és reggelig mu-
lattak. A farsang jellegzetes süteménye volt a fánk és a 
rétes. A sok étel fogyasztásától az év bőségét remélték.

 Itt a Farsang!
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ÖnkormányzatI Hírek ÖnkormányzatI Hírek

- Tisztelt Képviselő Úr! Hamarosan 
a választási ciklus végéhez közeledünk. 
Hogyan látja az elmúlt időszak esemé-
nyeit városunk vonatkozásában? 

- Szívesen beszélek Túrkevéről, 
hiszen jócskán van miről beszámol-
ni. Azonban el kell mondanom így a 
ciklus vége felé, hogy amellett, hogy 
választókörzetem lakosságának ér-
dekeit képviselem a Magyar Or-
szággyűlésben, az elmúlt négy évben 
rendkívül fontos nemzetpolitikai 
dolgokban is döntést kellett hozni. 
Őszinte szívügyem választókerüle-
tem helyzete, de éppúgy szívügyem 
a nemzet sorsa is, és az elmúlt négy 
év számos próbatétel elé állított ben-
nünket, mely próbatételek kapcsán 
megítélésem szerint Magyarország 
Kormánya jól vizsgázott. Örülök, 
hogy a kormány támogatásával 
részt vehettem Magyarország meg-
védésében a különböző nemzetközi 
irányokból jött támadásokkal szem-
ben, illetve büszke vagyok arra, hogy 
hazánk kormánya jól vizsgázott a 
koronavírus elleni harcban is. Az 
elmúlt négy év nemcsak az életem-
ben volt meghatározó, habár hosszú 
ideje foglalkozom közügyekkel, de 
a magyarság számára is sorsfordí-
tó eredményeket hozott. Szerte az 
országban olyan fejlesztések indul-
tak el, olyan beruházások történtek, 
amelyek évtizedekre jó útra helyez-
ték a gazdaságot és a társadalmat. 
Mindebben részt venni, a nemzetért 
kiálló kormány munkáját támogat-
ni megtiszteltetés volt számomra. 
Ezentúl az, hogy szűkebb hazámnak, 
a Nagykunságnak is hasznára lehe-
tett a munkám, külön öröm, hiszen 
Túrkevétől Tiszafüredig szinte min-
den településen láthatók a fejlődés 
eredményei. Nincs város, amely ne 

lépett volna előre, ne jutott volna va-
lamilyen pályázati forráshoz, ahol ne 
történtek volna érdemi fejlesztések. 
Túrkeve is ezen a fejlődő úton jár. 
Vida Tamás polgármester úrral meg-
kezdtük a város oktatási infrastruk-
túrájának fejlesztését, elkészültek az 
általános iskolák energetikai korsze-
rűsítései, előkészítettük az óvoda és 
a bölcsőde fejlesztését, és azt hiszem, 
érdemi eredményeket könyvelhet-
tünk el közös munkánk két évében. 
Tudomásul vettem a túrkeveiek dön-
tését, hogy az általam támogatott 
jelölt helyett más polgármestert vá-
lasztottak, ez a legkisebb mértékben 
sem befolyásolta a városhoz való vi-
szonyomat, éppúgy elkötelezett ma-
radtam Túrkeve sorsát illetően. Sallai 
R. Benedek polgármester úrral óva-
tos együttműködéssel kezdtük meg a 
munkát, de azt hiszem mindkettőnk 
számára bizonyossá vált, hogy szá-
míthatunk egymás segítségére, ha a 
város fejlődéséről van szó. 2019-ben 
a legkisebb mértékben sem álltak le 
a városi fejlesztések, éppúgy segítet-
tem tovább a város fejlődését, mint 
az azt megelőző időszakban, ennek, 
azt hiszem, ma már látszódnak az 
eredményei, látványosak a hatásai. 

- Mely fejlesztéseket érzi az el-
múlt időszakban a legfontosabbaknak 
Túrkeve vonatkozásában?

- Olyan sok feladaton dolgoztunk, 
hogy nehéz választani az eredmé-
nyek közül, amelyeket Túrkeve az 
elmúlt időszakban elkönyvelhetett. 
Büszke vagyok arra, hogy dr. Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
úrral eredményesen képviseltük a 
túrkevei református templom fel-
újításának az ügyét, és sikerült 250 
millió Ft rendkívüli kormányzati 
támogatást biztosítani a város szá-

mára meghatározó épület felújítá-
sára. Szintén eredménynek érzem, 
hogy múlt évben, mikor a koronaví-
rus miatti elvonások érdemben súj-
tották a várost, az elvonások mérté-
két meghaladó mértékben tudott a 
Magyar Kormány segíteni. Polgár-
mester úr tájékoztatott róla, hogy ez 
a legfontosabb tűzoltó feladatokhoz 
segítséget nyújt, például az Oroszlán 
Vendéglő megmentéséhez éppúgy 
hozzájárul, mint az ivóvíz rekonst-
rukciót fejlesztő feladatokhoz. Ezen 
túl támogattam a belügyminiszté-
riumi pályázatot, de természetesen 
ezek a pályázati rendszerek objektív 
szakmai szempontok alapján dől-
nek el, ezekhez az is kellett, hogy a 
város képes jó és minőségi pályáza-
tokat készíteni. Nagy érdeklődéssel 
várom a megkezdett fejlesztések 
befejezését, bízom benne, hogy az 
új piaci üzletsor átadásában is lesz 
még szerepem, az ilyen és ehhez ha-
sonló jó ötletek megvalósításában 
továbbra is számíthat rám a város.

- Nemrég kapott új miniszteri bizto-
si kinevezéséhez ezúton is gratulálok! 
Azonban az előzőekben elmondottak 
azt jelentik, hogy a Tisza-tó térségén 
túl is számíthatunk olyan fejlesztésekre, 
amelyek például térségünk idegenfor-
galmát is pozitívan befolyásolhatják? 

- Tősgyökeres karcagiként, elkö-
telezett nagykunként is úgy érzem, 
hogy térségünk fejlesztésének egy 
fontos eszköze a Tisza-tó fejlesztése, 
és biztos vagyok benne, hogy nem 
konkurenciát, hanem partnerséget, 
együttműködési lehetőséget, fejlő-
dést jelent miniszteri biztosi mun-
kám a választókerületem számára 
is. Az, amit ott el kell végeznem, 
nem jelent semmilyen kockázatot a 
nem Tisza-tavi térségű települések-
nek. Őszinte meggyőződésem, hogy 
a Tisza-tó és a régió turizmusának 
fejlesztése nemzeti ügy, és a Tiszán-
túl részére egy közel a Balatonhoz 
hasonló hatással bíró lehetőséget 
teremt. Ettől még éppúgy képvi-
selem például Túrkeve turisztikai 
fejlődésének ügyét is. Épp ezért jött 
létre a januári találkozó Túrkevén 
Révész Máriusz úrral, az Aktív Ma-
gyarországért Felelős Kormánybiz-
tosi Hivatal vezetőjével és Hubai 
Imre úrral, a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közgyűlés elnökével, hogy a 
Hortobágy-Berettyó mentének ak-
tív turisztikai fejlesztéséről egyez-
tetés történjen, és számba lehessen 
venni azokat a lehetőségeket, ame-
lyek Mezőtúr és Túrkeve számára a 
legjobb irányt teremtik meg a terü-
leten megvalósuló turizmus fejlesz-
tésben. A Tisza-tó valóban a szív-
ügyem, de ez nem jelenti azt, hogy 
kisebb lelkesedéssel állnék bele a 
Hortobágy-Berettyó kerékpáros tu-
rizmusának vagy vízi-turizmusának 
fejlesztési kérdésébe. A mezőtúri és 
túrkevei polgármester urak által 
képviselt koncepciót, amely a Bé-
kés-megyei, közel 66 km-es kerék-
párútszakaszt összekötné a Tisza-tó 
térségéből Hajdúszoboszló irányába 
tartó kerékpárúttal, egy nagyon jó 
ötletnek és kiváló fejlesztési terület-
nek érzem. Amennyiben komplexen 
kezeljük térségünk felzárkóztatásá-
nak ügyeit, ezek a fejlesztések, beru-
házások részben egymásra épülnek, 
és egymást segítik. 

- Milyen feladatokat lát még maga 
előtt városunk vonatkozásában?

- Természetesen a jövőt illetően 
sorsdöntő hatással bírhat a térségre 
az előttünk álló országgyűlési vá-

lasztás, de a magam részéről kifeje-
zetten bizakodó vagyok, azt hiszem, 
hogy az egész Nagykunságot érintő 
fejlesztések magukért beszélnek az 
elmúlt négy évből. Ennek megfele-
lően igyekszem a lendületet meg-
tartva folytatni az elkezdett munkát, 
támogatni a további elképzeléseket, 
s ennek megfelelően napi kapcso-
latban vagyok a polgármesterekkel, 
így Túrkeve város polgármesterével 
is a következő időszak pályázatait 
illetően. Tudomásom van róla, hogy 
Túrkevének szívügye a Korda Sán-
dor Színházterem átfogó felújítása, 
a kuncsorbai út ügye, a belterületi 
úthálózat kérdése, az ivóvízellátás 
problémája és számos más ambició-
zus terv. Amennyiben további meg-
erősítést és bizalmat kapok a térség 
lakóitól munkám folytatásához, 
biztosan számíthatnak a további 
együttműködésemre, így Túrkeve is 
teljes mértékben bízhat a segítség-
emben a következő időszakban is. 
Megtiszteltetésnek veszem, ha a kö-
vetkező négy évben is képviselhe-
tem a túrkeveiek érdekeit, értékeit a 
Magyar Országgyűlésben.

- Ehhez kívánunk jó munkát, kitar-
tást és egészséget a legjobbakat kíván-
va! Köszönjük a beszélgetést!

Túrkeve is előre halad
Interjú F. Kovács Sándor képviselő úrral

   dr. HerczegH Adél - polgármesterI KABINetVeZetŐ

F. Kovács Sándor térségünk országgyűlési képvi-
selője, a Tisza-tó fejlesztéséért felelős miniszteri 
biztos folyamatosan figyelemmel kíséri a Túr-
kevén zajló fejlesztéseket, terveket, a városban 
folyó munkát. Bár január 22-én nem tudott jelen 

lenni a jégpályaavató ünnepségen és az e napon 
megrendezett turisztikai megbeszélésen, ter-
mészetesen tudomása van az elhangzottakról. 
A ciklusban szerzett tapasztalatokról, s Túrkeve 
helyzetéről kérdeztük a Képviselő urat.

Mint arról már korábban beszámoltunk kedves olva-
sóinknak, Túrkeve Város Önkormányzata a Széchenyi 
2020 program keretében megjelent „Bölcsődei férőhely 
bővítése Túrkevén” címmel 201,876 557 Millió Ft ösz-
szegű, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem té-
rítendő európai uniós támogatást nyert el.

A nyertes pályázatnak köszönhetően, a Széchenyi 
utca 11. szám alatti épület 36 férőhelynek megfelelő 
felújítása, illetve a szükséges kiszolgálóhelyiségek, vala-
mint megfelelő méretű játszóudvar kialakítása történik 
meg a jogszabályi előírásokkal összhangban.

A 36 férőhelyes 3 csoportos bölcsőde kialakításához 
szükséges az épület korszerűsítése, felújítása. Az ingatlan 
területén szabadon álló beépítéssel egy földszintes, rész-
ben alápincézett, magas tetővel ellátott épülettömb talál-
ható. 2020 őszén el is indulhatott a kivitelezés.

A tervezett átalakítással kialakuló helyiségek: előtér, 
nevelői szoba, öltöző, zuhanyzó, gyermeköltözők, vezetői 
iroda, játék tároló, akadálymentes WC, tisztítószer tároló, 
3 csoportszoba, előtér, zöldség előkészítő, melegítő kony-

ha, közlekedő, padlásfeljáró, pince lejáró, gyermek WC, 
gépészeti helyiség. Összesen: 358,1 m2.

Közvetlenül a csoportszobából nyílóan kialakításra ke-
rül egy játszóudvar, melynek tervezett területe 200 m2.

Barnáné Nagy Ildikó a bölcsőde vezetője, kérdé-
sünkre válaszolva elmondta, hogy a késő őszi átadás 
eddig azért nem valósulhatott meg, mert az új bútorzat 
legyártása több időt vesz igénybe, a gyártó február kö-
zepe, vége felé tudja szállítani a csoportszoba berende-
zéseit, így a Széchenyi utcai bölcsőde várható átadására 
2022 márciusában kerül sor.

Az elmúlt időszakot a Deák Ferenc utcai óvodában 
töltötték az intézmény dolgozói és a gyerekek, kaptak 
egy csoportszobát, így teljesen elkülönülve voltak a ki-
csik a nagyoktól.

Jelenleg 12 bölcsődés gyermek van, remélhetőleg, 
márciustól még több kicsi veszi igénybe a megújuló 
bölcsődét, hiszen az eddigi egy csoportról három cso-
portra bővülnek.

Új, szép környezetben biztosan mindenki jól fogja 
magát érezni!

Korszerű épület – korszerű berendezések
A Széchenyi utcAi BölcSőde építéSe
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lős Kormánybiztosi Iroda hívta életre partnerségben 
az Országos Erdészeti Egyesülettel (OEE), a Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel (MAKETUSZ), 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel (MKKSZ), illetve 
a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak 
Irodájával.

2021 nyarán 31 útvonalon indultak el a Vándortá-
borok, újdonságként pedig két kombinált út is elérhe-
tő volt. A Körösök völgyét vízen és két keréken járhat-
ták be a fiatalok, Dél-Zalában pedig gyalogos és vízi 
kalandok is várták őket. Összesen közel 15 ezer diák, 
1200 pedagógus, 900 kísérő és 500 túravezető érkezett 
a táborokba az ország minden tájáról, ez 636 egyhetes 
turnust jelentett múlt évben. A táborok részvételi díja 
28 ezer forint volt a diákok számára, amely minden 
költséget tartalmazott, a szállás és az étkezés mellett 
például a belépőket és az eszközök – kerékpár, bukósi-
sak, kenu, mentőmellény – bérlését is. A táborok biz-
tonságát és szakszerű vezetését a programhoz kapcso-
lódó pedagógus-továbbképzés garantálta. A képzést 
elvégző tanárok közül kerültek ki a táborvezetők. A 
kombinált táborok mellett 2021-ben további újdon-

ság volt a Vándor Viadal, ahol középiskolás csapatok 
mérték össze a tudásukat és a rátermettségüket, néha 
elgondolkodtató, máskor ügyességet és bátorságot 
igénylő kihívások során. A Viadalon négyfős, 2 fiú és 
2 lány tagból álló csapatok küzdöttek meg egymással, 
de az esemény nemcsak a versenyzésről, hanem életre 
szóló kalandok és élmények gyűjtéséről is szólt. A kor-
mánybiztos elmondta, hogy a táborokra kb. másfél, két 
óra alatt betelnek a helyek, annyira népszerű. 

Révész Máriusz kiemelte az a törvényt, amit a na-
pokban fogadott el az országgyűlés, hogy ezentúl le-
hetőség van arra, hogy a munkáltató biztosítson ke-
rékpárt a munkavállalók számára, melyet leírhat a 
költségeiből. Ezzel is ösztönözni szeretnék az embere-
ket az aktívabb életre.

Sallai R. Benedek polgármester örömmel jelentette 
be, hogy közel 20 millió forintot nyert el egy pályáza-
tunk, melyből bringapark létesül. Mielőtt bárki megje-
gyezné, hogy inkább az utakat kellene javítani, hozzá-
teszem, hogy a pályázaton elnyert összeget kizárólag a 
megadott célra lehet felhasználni! Nem szabadon fel-
használható pénzt nyert a város, hanem egy bringapark 

létesítésének lehetőségét. Úgy vélem, minden előrelépés, 
minden a város javát szolgáló intézkedés hozzájárul egy 
élhetőbb Túrkeve képéhez! 

A megbeszélés résztvevői rendkívül hasznosnak, 
építő jellegűnek ítélték az egyeztetést, most már a kö-
zös tervek kidolgozása és a megvalósítás van hátra!

ÖnkormányzatI Hírek

Január 22-én, a túrkevei jégpálya ünnepélyes felava-
tása lehetőséget adott a térség turisztikai fejlesztésének 
megvitatására, a gondolatok cseréjére is. 

A meghívott vendégek között volt Révész Máriusz, 
az Aktív Magyarországért program kormánybiztosa, 
Hubai Imre, a JNSZ Megyei Közgyűlés elnöke, a térség 
településeinek polgármesterei, alpolgármesterei, úgy 
mint Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármestere, Szűcs 
Dániel alpolgármester, Kláricz János, Bucsa polgár-
mestere, Galambos István, Ecsegfalva polgármestere, 
valamint a témában érintett szakemberek: Lovas Atti-
la, a KÖVIZIG igazgatója, Tóth Tamás, szintén a KÖ-
VIZIG képviseletében, Valastyán László, szakmérnök, 
Vasas István, a Mezőtúri Turisztikai Kft. ügyvezetője, 
Szélné Sándor Katalin, a Körös-Maros Nemzeti park 
képviselője. A házigazda, Túrkeve önkormányzati kép-
viselője, Szabó Attila, s természetesen városunk pol-
gármestere, Sallai R. Benedek és Kántorné Bíró Emí-
lia alpolgármester.

Az ünneplésre okot adó alkalom kiváló lehetőséget 
biztosított a turisztikai fejlesztések összehangolására, 
hiszen eddig is ismert volt, hogy kicsi települések lé-
vén nem önállóan, csakis összefogással, közös térségi 
program kialakításával lehet előrelépést elérni. 

A meghívottak szép számát az indokolta, hogy maga 
a Nagy-Sárrét és az alsó-Berettyó földrajzi elhelyezke-
dése nem csak egy megyét érint, s mivel nemzeti park 
is húzódik a jelzett területen, természetesen a termé-
szetvédelmi szakemberek, valamint a Berettyó miatt a 
vízügy bevonása is szükségszerű. 

Nemcsak Túrkeve, de a környék valamennyi telepü-
lése küzd az elnéptelenedés problémájával. A régiófej-
lesztés elsősorban a turisztika, az ide látogató vendé-

gek számának növelésével érhető el, figyelembe véve 
egy-egy település adottságait, természeti szépségeit. 
Mindez munkahelyeket is teremthet. Közös megálla-
pításként hangzott el, hogy versengés helyett együtt-
működésre van szükség!

Túrkeve város önkormányzata már elkészítette az 
Aktív Turisztikai Stratégiáját, számba véve a település 
adottságait. Óriási előny, hogy a pályázati lehetősége-
ket ily módon azonnal ki lehet használni.

Sallai R. Benedek polgármester felvázolta az eddigi 
eredményeket, pl. a Bagolyfutamot, a Cross runningot, 
a Tour de Keve-t, a strand kínálta lehetőségeket, ill. a 
hagyományos ökoturizmust a Nimfea égisze alatt. 

Szóba került a túrázásra, ill. települések összeköté-
sére alkalmas kerékpárutak létesítése, hasznossága is, 
valamint a Berettyó nyújtotta kenu útvonalak, a ter-
mészetmegfigyelés, a horgászat, a lovasturizmus, vala-
mint a területen átívelő Kéktúra útvonal. 

A tervekhez szorosan kapcsolódik az Aktív Ma-
gyarországért mozgalom, melynek elsődleges célja a 
testi aktivitás növelése, az egészséges életmód népsze-
rűsítése, s emellett a közösségépítés.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos 2017-ben egy régi hagyományt fel-
élesztve indította útjára a Vándortábor Programot, 
melyben felső tagozatos és középiskolás diákok fe-
dezhetik fel az aktív kikapcsolódás örömét és hazánk 
szépségeit. 2018-tól az erdei és vízi programok mellett 
már kerékpáros táborokat is választhattak a diákok, 
2020-tól pedig zarándoktáborokkal egészült ki a prog-
ramkínálat. A táborokban eddig összesen több mint 
40 ezer diák és közel 3 ezer pedagógus vehetett részt 2 
ezer turnusban.

Igazi sikersztorivá vált a Vándortábor Program. 
2021-ben ötödik alkalommal indultak el a Vándortá-
borok, ahol az iskolás gyerekek kedvezményes nyári 
táborokban, aktívan fedezhették fel az ország legszebb 
részeit. A Programot az Aktív Magyarországért Fele-

A turisztika fejlesztési 
lehetőségei

MOlNÁr MAgdOlNA - FŐsZerKesZtŐ

ÖnkormányzatI Hírek
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Megkezdődött az egyik új apartman épület építé-
se a strandon. 

A strand sok éven keresztül úgy működött a város-
ban minden értékével, hogy a város közös forrásaiból 
folyamatosan biztosítani kellett támogatást a működés 
feltételeihez. A jelenlegi önkormányzat elkötelezett ab-
ban, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a 
strand ne pusztán gazdasági önfenntartó legyen, hanem 
olyan bevételtermelő képességet teremtsen, ami további 
fejlesztéseihez is alapot nyújthat. 

Szinte mindenhol hazánkban a strandok üzemelteté-

se önmagában veszteséges tevékenység, ezt mindenhol a 
kapcsolódó szolgáltatások, vendéglátás, étkezés és szál-
láshely értékesítés teszi nyereségessé. Korábbi döntések 
ebből az étkezést és vendéglátást teljesen kivették a város 
kezéből, így egyedül a szállás maradt, amivel javítani tud-
juk a strand bevételtermelő képességét. 

Ebben a ciklusban több területen tervezünk szálláshely-
fejlesztéseket, hogy maximalizálni tudjuk a strand ezirányú 
bevételeit, s végre optimalizálni tudjuk a strand működé-
sét egy felelősebb gazdálkodással. Az alábbi képek tehát a 
strand területén megindult apartman építés első képei.

ÚJ APARTMAN ÉPÜL
   SAllAI rÓBerT BeNedeK - POLGÁRMESTER

ÖnkormányzatI Hírek

Kérem, nézzék el nekem, hogy a szakember tájékozta-
tását megelőzően magamhoz ragadjam a szót. Jómagam is 
olvastam pár hozzászólást az internetes felületeken, melyek 
a téli hótakaró érkezését követően jelentek meg…

Többek között ez az oka, hogy Katona István szavai előtt 
– úgy érzem, szükségszerűen – egy laikus is megnyilvánul. 
Biztosan ismerik azt a MÉM-et, mely így szól: „Tél van, 
esik a hó… Döbbenet!” No persze jókora adag szarkazmus 
húzódik meg a mondat hátterében!

Igen, télen előfordul, hogy esik a hó és megváltoznak az 
útviszonyok, másképpen kell közlekednünk minden jár-
művel, legyen az bicikli vagy autó, de gyalogosan is! Nem 
csoda ez, amióta világ a világ, így van.

Tény, hogy egyszerre nem lehet varázsütésre eltűntetni 
a havat, mint ahogy az is tény, hogy a fennálló lehetőségek 
mindegyikét kihasználva igyekeznek a Városgondnokság 
munkatársai segíteni.

Sajnálatos azonban, hogy a lakosok közül jópáran türel-
metlenek és azonnal támadásba lendülnek. Megjegyzem az 
is tény, hogy bár rendelet írja elő – sokunknak természetes 
-, hogy a lakóházak tulajdonosainak portájuk teljes hosszá-
ban kötelességük a járdát megtisztítani! Azt is tudni illik, 
hogy abban az esetben, ha ezen a szakaszon valakit baleset 
ér, a tulajdonos vonható felelősségre. Megint csak igaz az 
örökérvényű mondás – ez esetben szó szerint értendő -, 
hogy mindenki söprögessen a saját portáján!

Nagy öröm volt látni idén, hogy a meteorológia által elő-
re jelzett havazás előtt már lesózták az utakat és a járdák 
egy jelentős részét a Városgondnokság munkatársai. Így, 
amikor megérkezett a hó, egyben olvadt is. Előrelátásra, 
szakszerűségre vall! Köszönet érte! Ezt a műveletet vala-
mennyien megtehettük volna. Mielőtt támadásba lendül-
nének az itt lakók egy csekély, de hangos része, gondolják 
át, hogy ők megtették-e mindezt?!

Az alábbiakban Katona István, a Túrkevei Városgond-
nokság Nonprofit Kft. vezetője tájékoztatóját olvashatják:

A különböző internetes közösségi oldalakon több kri-
tika érte a városvezetést a síkosságmentesítéssel kapcsola-
tosan. Ezért az alábbi tájékoztatást adjuk az Önök részére:

A város útjain az 5/2004. (I. 28.) sz. GKM rendelet, 
valamint a város Téli Forgalombiztosítási Terve alapján 
végezzük a síkosságmentesítést, hótolást.

Az ezzel kapcsolatos feladatokat egy nagyobb mére-
tű és egy kisebb méretű tehergépjárművel hajtjuk végre. 
Sajnos ezekről a gépjárművekről elmondható, hogy az 
életkoruk meghaladja a 35 évet, a felépítményük életkora 
pedig a 20 évet. Emiatt több esetben műszaki hiba hát-
ráltatja a gyors munkavégzést. Ennek ellenére igyekszünk 
minden az Önkormányzat üzemeltetésében levő utat, út-
szakaszt, kerékpárutat és járdaszakaszt időben lekezelni 
a közlekedés megkönnyítése érdekében. A buszvárókat, 
valamint az Önkormányzat üzemeltetésében lévő járda-
szakaszok síkosságmentesítését, tisztítását kézi erővel, 2 
fő munkavállalóval végezzük.

Sok esetben kaptunk jelzést arra vonatkozóan, hogy 
a gépjárműveink nem jártak minden utcában. Erre sok 
esetben azért került sor, mert a gépjárművezető úgy ítélte 
meg, hogy az utcákon parkoló autók mellett nem tud biz-
tonságosan elhaladni a munkavégzés közben, ezáltal nem 
került lesózásra egy-egy útszakasz.

Fokozottan kérünk mindenkit, hogy amennyiben 
az időjárási körülményekből adódóan várható lesz az 
utakon a síkosságmentesítés, vagy a hótolás, a gépjár-
műveket oly módon parkolják le az utcán, hogy a mun-
kagépünk biztonságosan el tudjon mellette haladni!

A következőkben a síkosságmentesítés sorrendjéről 
szeretnénk tájékoztatást adni:

A bevezetőben említett jogszabály, valamint Téli For-
galombiztosítási Terv alapján legelőször a kerékpáruta-
kat, főutakat, gyűjtőutakat, a Mentőállomás környeze-
tét, valamint a Buszpályaudvar környezetét szükséges 
lekezelnünk. Ezzel párhuzamosan zajlik a buszvárók, jár-
dák síkosságmentesítése. A felsorolt helyszínek kezelése 
több órát vesz igénybe. Ezt követően kezdhetjük meg a 
mellékutak kezelését.

Az útszóró sóról elmondható, hogy minél hidegebb 
a környezet, annál kisebb mértékben fejti ki a hatását, 
mínusz 5 Celsius fok alatt pedig egyáltalán nem fejt ki 
semmilyen hatást.

A fentiekben igyekeztünk minél részletesebb tájékozta-
tást adni a síkosságmentesítésről, hótolásról.

Együttműködésüket és türelmüket köszönjük!

A    


   MOlNÁr MAgdOlNA - FŐsZerKesZtŐ, KATONA ISTVÁN - TÚRKEVEI VÁROSGONDNOKSÁG NONPROFIT KFT.

Bár mindenki a kuncsorbai út megújítását várja 
(teljes joggal), ezalkalommal nem arról adok hírt, de 
ennek dacára örömre adhat okot egy újabb fejlesztési 
lehetőség a településünkön.

Minden egyes milliónak örülök, amit a város fejlesz-
tésére fordíthatunk, de még jobb, ha tízmilliókról van szó, 
amitől már csak az a jobb, ha százmilliós fejlesztési lehető-
ség nyílik. Persze az ilyen igazán ritka dolog, sajnos. 

A múlt év májusában készített pályázatunk a Ballai 
út első szakaszának, illetve a Fehértói út (1040-es útja, 
vagy autocross pálya útja) első szakaszának felújításá-
ra városunk közel 300 millió Ft-ot nyert el a Vidékfej-
lesztési Program kiírásán. 

Minden kollégámnak ezúton is köszönöm, akik a 
projekten dolgoztak!  

Tudom, hogy néhol majd megint magyaráznom 
kell, hogy a pályázat sajnos csak KÜLTERÜLETI 
UTAKRA volt fordítható, de ennek ellenére igazán 
boldog vagyok ennek az eredménynek, mert mindkét 
út rettenetes állapotban van. Mindkettőnek van mező-

gazdasági és turisztikai hatása egyaránt, és mindkettő 
évtizedek óta nagyon rossz állapotban van. 

Egyben jelen bejelentésem válasz azoknak is, akik 
aggódtak, hogy miért szereztük meg a teljesen rossz álla-
potú ballai út tulajdonjogát. Ezért! Mert így esélye van/
volt annak, hogy pályázzunk rá. Kérem, örüljenek velem, 
hiszen minden előre lepésnek, fejlesztésnek örülni kell, 
ami a városunkat gazdagítja, élhetőbbé teszi!

MEGÚJULÓ KÜLTERÜLETI UTAK
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KOMOLY GONDOK AZ ORVOSI ÜGYELETBEN

ÖnkormányzatI Hírek

   SAllAI r. BeNedeK - POLGÁRMESTER

ÖnkormányzatI Hírek

Túrkeve város Önkormányzata – 
eleget téve törvényi kötelezettségének 
– 2018. december 17-én megalkotta 
Túrkeve város településképének vé-
delméről szóló 21/2018. (XII. 17.) szá-
mú önkormányzati rendeletét. 

A rendelet célja Túrkeve vá-
ros sajátos településképének tár-
sadalmi bevonás és konszenzus 
által történő védelme és alakítá-
sa, sajátos településképének, jel-
legzetes arculatának megőrzése.  
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a városban különösen kiemelten 

a városközpontban (Kossuth utca- 
Széchenyi utca- Kenyérmezei utca) 
építmény átalakítása, felújítása, 
helyreállítása, korszerűsítése, hom-
lokzatának megváltoztatása, hom-
lokzat festése, meglévő tetőidom 
átépítése, vagy új épület tetőszerke-
zetének kialakítása, kerítés építése 
stb., tehát mindennemű felújítási 
tevékenységek bejelentése köte-
lező a Polgármesteri Hivatal mű-
szaki osztálya felé az erre megfelelő 
formanyomtatványon, mely alapján 
a Városi Főépítész bírálja el a kére-

lemben foglaltakat, és írja elő a fel-
újítással, átalakítással kapcsolatos 
kötelezően használandó építőanya-
gok struktúráját, anyagát és színét a 
vonatkozó rendelet szerint.

Aki a településképi szabályokat 
megsérti, településképi bírsággal 
sújtható.

A településkép védelme

Több ízben taglaltam, hogy komoly problémák fog-
nak jelentkeznek a túrkevei orvosi ügyeleti ellátás rend-
szerében. 

Túrkeve városa jó ideje a Berettyó-Körös Többcélú 
Társulással együttműködve közös orvosi ügyeleti ellátást 
valósít meg. Hosszú időn keresztül nem adódtak érdemi 
problémák, ameddig túrkevei háziorvosok is részt tudtak 
venni az ellátásban. A Berettyó-Körös Többcélú Társulás 
az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-t bízta meg 
ezen feladat ellátásával, mely cég a túrkevei háziorvosok 
ügyeleti tevékenységének megszűnése után problémásan 
tudta/tudja csak ellátni a szerződésben vállalt feladatát. 
Tudniuk kell, hogy Túrkeve jelentős forrást (10 milliós ér-
tékben) áldoz az állami normatívák kiegészítésére, hogy 
az orvosi ügyeleten valóban orvos is legyen. 

Az elmúlt két év a koronavírus járvány időszaka, az 
egészségügyi foglalkoztatásban bekövetkezett szigorítá-
sok, szabályozások, s emellett az orvosok régóta hiányt 
pótló bérrendezése rendkívül nehézkessé tette a szolgál-
tatás ellátását, hiszen egyszerűen nincs elég orvos, aki 
az ügyeleti rendszerben az adott feltételekkel részt kíván 
venni. Emiatt tapasztalhatják a túrkeveiek, hogy jó ideje 
nincs orvos az orvosi ügyeleten. A magyar jogszabályok 
ugyan lehetővé teszik, hogy felsőfokú szakirányú vég-
zettségű ápolók is részt vegyenek az ügyeleti ellátásban 
(orvosi felügyelettel), azonban Túrkeve városának kétol-
dalú szerződése ilyen könnyítést 
nem tesz, így az Orvosi Ügyelet 
Kft. jó ideje szerződésszegést kö-
vet el a szolgáltatás végzésekor. 
De ha erre hivatkozva felmon-
danánk a szerződést, akkor saj-
nos ez sem lenne.

Az önkormányzat képvi-
seletében a vírushelyzet és a 

nehezített körülmények figyelembevétele miatt a le-
hetőségekhez mérten türelmes voltam, ennek ellenére 
több feszült levélváltás után személyes egyeztetések-
re is sor került annak érdekében, hogy rendezzük a 
szolgáltatás sorsát. Az utolsó egyeztetésen az Orvosi 
Ügyelet Kft. képviselői arról tájékoztatták a kis-
térség jelenlévő polgármestereit, hogy a jelenlegi 
feltételekkel nem tudják a jövőben ellátni a szol-
gáltatást és amennyiben érdemi díjemelés nem tör-
ténik, a meglévő szerződést fel kívánják mondani. 
Egy város polgármestere nem tud hatással lenni a Kft. 
üzleti döntéseire, arra, hogy a megszokott rendszer 
fennmarad-e. A Kormány korábban kilátásba helyez-
te az ügyeleti ellátás átfogó átalakítását, államosítását, 
azonban mindezidáig nem történt meg. Ugyanakkor 
az Orvosi Ügyelet Kft. által felajánlott feltételek tel-
jesíthetetlenek városunk számára és az általa kínált 
szerződéses feltételek vállalhatatlanok. 

Ezen okok miatt Szabó Attila önkormányzati képvi-
selő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke rendkí-
vüli bizottsági ülést hívott össze, ahol dr. Thodory Zsolt 
József városi főorvos és dr. Vajda István háziorvostan 
szakorvos jelenlétében áttekintettük a Kft. által diktált 
feltételeket és egyhangúlag arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy ezen feltételek nem vállalhatók városunk szá-
mára. Mindezek eredményeként jelenleg bizonytalanná 
vált az orvosi ügyelet tartósabb helyzete. Azok, akik az 
elmúlt egy évben igénybe vették ezt a szolgáltatást, már 
tapasztalhatták azt, hogy az orvos hiánya milyen szol-
gáltatási színvonalcsökkenéshez vezet, tapasztalhatták 
azt, hogy legtöbbször a leendő betegek egyszerűen Me-
zőtúrra vagy Szolnokra irányítása történik, ebből kifo-
lyólag érdemi orvosi ellátás egy ideje nincs az ügyeleti 
rendszerben. A túrkevei háziorvosok többsége (4-ből 3 
fő) nyugdíjas korú, így nem várható el, hogy az ügyeleti 
rendszerben részt vegyenek. Orvos nélküli ügyeleti ellá-
tást lehetséges fenntartani érdemi áldozatvállalással, az 
önkormányzat vizsgálja ennek lehetőségeit. 

Jelenleg a város fizeti az ezzel kapcsolatos igen magas 
szolgáltatási díjakat, így szünet nélkül elérhető az ügyele-
ti ellátás, de 1-2 hónapon belül érdemi változás várható. 

Nyílt ároK és átereszeK tisztáN tartásáról

Túrkeve Város Önkormányzata az 
5/2004. (I.28.) GKM rendelet - a helyi 
közutak kezelésének szakmai szabá-
lyairól 3. mellékletében foglaltak alap-
ján tájékoztatja a lakosságot, hogy az 
ingatlan tulajdonosának (kezelőjé-
nek, használójának) kell gondoskod-
nia az ingatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában 1 m széles terület-
sáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv 
is van, az úttestig terjedő teljes terü-
let), valamint a járdaszakasz melletti 

nyílt árok és ennek műtárgyai (át-
eresz) tisztán tartásáról, a csapadék-
víz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok eltávolításáról.

A járda, a gyalogút, a kerékpárút, 
valamint a gyalog-és kerékpárút tisz-
títása során ügyelni kell arra, hogy 
azok burkolata ne rongálódjék meg.

Amennyiben a tulajdonosok/
üzemeltetők nem tesznek eleget a 
rendeletben foglalt kötelességük-
nek, úgy az bírsággal sújtható.

   TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - MŰSZAKI OSZTÁLY

Túrkeve Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közterületek 
elnevezésének rendjéről és a házszá-
mozás megállapításának szabályairól 
szóló 8/2013. (III.28.) önkormányzati 
rendelete 2013. április 1-jén lépett ha-
tályba.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a rendelet 10. §-a szerint a névvel ellá-
tott közterületeken az ingatlanokat, 
az épületeket és a beépítetlen telke-
ket a közterületről jól látható táblán 
feltüntetett számmal kell ellátni.

A házszámot jelző táblát az ingat-

lan utcafronti kerítésére, ha az nincs, 
házfalára, az utcáról jól látható mó-
don az ingatlan tulajdonosának kö-
telessége elhelyezni.

A házszámtábla beszerzéséről, ki-
helyezéséről, szükség szerint cseréjé-
ről és pótlásáról az ingatlan tulajdo-
nosa köteles gondoskodni.

Túrkeve város több utcájában jelen-
leg is problémát jelent az ingatlanok 
beazonosítása a házszámok hiányos, 
nem megfelelő, nem kellőképpen lát-
ható feltüntetése. Több ingatlanon a 
házszámok egyáltalán nem kerültek 

kihelyezésre. A kialakult állapotok 
megnehezítik a betegszállítók, pos-
tai kézbesítők, mentők, tűzoltók és 
közszolgáltatók munkáját.

Kérjük a lakosságot, hogy a ren-
delet szerint a házszámtáblák szük-
ség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről 
gondoskodjanak.

A HÁZSZÁMTÁBLA KIHELYEZÉSÉRŐL
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teres pályát. Úgy gondolom, hogy ez elég, hogy a jégko-
rong alapjait elsajátítsák a fiatalok, illetve a jégtánc alap-
jait is lehelyezzük a városban – mondta el a megnyitón 
Sallai Róbert Benedek, a város polgármestere. A város-
vezető elmondta, hogy december 23. óta használhatják 
a városlakók a pályát, az időjárás függvényében, amíg 
maximum öt fok a hőmérséklet, február közepéig, végé-
ig várja majd a pálya a mozogni vágyókat. 

– Mivel a pálya a sajátunk, a jövőben minden télen tervez-
zük üzemeltetni – emelte ki Sallai Róbert Benedek.

Az ünnepélyes átadón a megyei közgyűlés elnöke is 
elismerően szólt erről a programról. Hubai Imre kiemel-
te, hogy ők is mindig partnerek a települések fejlesztésé-
ért tett intézkedésekben. 

– Túrkeve mindig felelősen tervez, s gondolkodik ar-
ról, hogy lépésről lépésre előrébb jusson a település. A 
jégpálya létesítése is jól mutatja mindezt, melyhez ez-
úton is gratulálok – emelte ki Hubai Imre.

A köszöntőket követően a Jászberényi Cori-Kör Ala-
pítvány látványos bemutatóját láthatta a népes közönség, 
ahol a jégtáncokat bemutató lányok ízelítőt adtak ebből 
a csodálatos sportból, annak rejtelmeiből. Ezt követően 
Kántor Lajos, a TAC elnöke tolmácsolta Kovács Zoltán, 
a Magyar Jégkorong Szövetség alelnökének üzenetét, aki 
„igazoltan” volt távol egy bajnoki jéghoki meccs miatt. A 
„Jégpályák éjszakája” program keretében játékos bemuta-
tók szórakoztatták a nézőket, majd éjjel tíz óráig ingyene-
sen birtokba vették a jégpálya teljes felületét. 

Január 22-én végre elérkezett a nap, amikor ünnepi 
keretek között is átadták a túrkevei jégpályát. Bár már 
decemberben birtokba vette a lakosság a pályát és szűn-
ni nem akaró lelkesedéssel nap, mint nap karcolják is a 
jeget. Vannak, akik először húztak a lábukra korcsolyát, 
hiszen sosem késő megtanulni és élvezni a jeges örömö-
ket, s vannak, akik már gyakorlott korisként használják 
ki a jégpályalétesítés lehetőségét.

Korábbi számunkban már beszámoltunk önöknek, 
hogy a Révész Máriusz vezette Aktív Magyarországért 
Kormánybiztosi Hivatal pályázatán nyert el a túrkevei 
önkormányzat 14 millió forintot jégpálya beszerzésére. 
50%-os támogatottságú volt a pályázat, tehát a beszerzé-
si költség felét a város önkormányzata vállalta. A döntés 
jogosságát mi sem igazolja jobban, mint hogy teljes ka-
pacitással működik azóta is, a lakosok és a sportszerető 
nagyközönség legnagyobb örömére.

Az ünnepség első momentumaként a Jászberényi 
Cori-Kör Alapítvány látványos bemutatóját láthatta a 
népes közönség, ahol a jégtáncokat bemutató lányok 
ízelítőt adtak ebből a csodálatos sportból, annak rejtel-
meiből. Ezt követően Kántor Lajos, a TAC elnöke tol-
mácsolta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség 
alelnökének üzenetét, aki „igazoltan” volt távol egy baj-
noki jéghoki meccs miatt.

A „Jégpályák éj-
szakája” program ke-
retében játékos bemu-
tatók szórakoztatták 
a nézőket, majd éjjel tíz 
óráig ingyenesen birtokba 
vették a jégpálya teljes felületét.

A bemutatók után ünnepi beszédek következtek. 
A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Ré-
vész Máriusz kormánybiztos és Hubai Imre, a JNSZ 
Megyei Közgyűlés elnöke is. 

– Talán kissé furcsa, hogy az ünnepélyes átadó most 
van, miközben már egy hónapja használható a pálya, 
de tulajdonképpen az utóbbi a fontos. Számunkra ez 
a hangsúlyos, az Aktív Magyarországért Felelős Kor-
mánybiztosi Iroda azért dolgozik, hogy lehetőséget te-
remtsen az embereknek a mozgásra, a szabadidő hasz-
nos eltöltésére – kezdte köszöntőjében Révész Máriusz. 
A felelős kormánybiztos kiemelte: - Mindez talán télen 
nehezebb. Ezért is írtuk ki a jégpályaépítési projektet, 
melyre 13 település, köztük Túrkeve, sikeresen pályá-
zott. Íme az eredmény – emelte ki Révész Máriusz.

– Az Aktív Magyarországért iroda támogatásával, öt-
ven százalékos önkormányzati forrásból, negyvenmillió 
forintból Szentendréről vásároltuk meg ezt a 15×30 mé-

kÖzÜgy

   MOlNÁr MAgdOlNA - FŐSZERKESZTŐ

kÖzÜgy

JÉGPÁLYAAVATÓ

28.000.000 Ft

Műjégpálya és jégkarbantartó gép 
beszerzése Túrkevén

A fejlesztés Magyarország Kormánya támogatásával,

az Aktív Magyarország Program részeként valósult meg.

14.000.000 Ft költségvetési támogatás

14.000.000 Ft önerő
A projekt időtartama:

2021.12.15 - 2026.12.15.

A fejlesztés költségvetése:

Fotók: Gyarmatiné Forgács Éva



14 15

SZELFIZZ A JÉGPÁLYÁN
A jégpálya rendkívül sok mozogni, sportolni vágyót 

vonz nap, mint nap. De azok is kipróbálták a lehetőséget, 
akik a szó szoros értelmében nem tudtak korcsolyát húzni.

A közösségi oldalon megjelent egy felhívás: „Szelfizz a 
jégpályán!”

Rengeteg fotót töltöttek fel a jeges örömöket élvező la-
kosok, s mindenki szavazhatott, melyik kép tetszik nekik. 
A többség döntött, bár nyilván nem volt könnyű a szám-
talan szuper fotó közül választani. Hatalmas öröm volt 
látni a boldog pillanatok megörökítését! Íme a legtöbb 
szavazatot kapott fotó a nyertesekkel. Köszönjük a képe-
ket és az oldal követőinek a rengeteg lájkot.

Eredményhirdetés:
1.      A „Szelfizz a Túrkevei Jégpályán” egyéni kate-

góriában, legtöbb lájkot elért 17. számú kép. Gratulálunk 
Csáki Andreának, köszönjük a kisfiáról beküldött képet. 
Nyereménye egy 10 alkalmas bérlet a Túrkevei Jégpályán.

2.      A „Szelfizz a Túrkevei Jégpályán” csoportos kate-
góriában, legtöbb lájkot elért 32. számú kép. Gratulálunk 
Kiss Grétinek és családjának, köszönjük a képet. Nyere-
ménye egy ingyenes pályahasználat a családdal, barátok-
kal, amikor csak TIÉTEK A JÉGPÁLYA!

kÖzÜgy

Azok, akik gyalogosan járnak-kelnek a 
városban gyorsabban érzékelik a települé-
sen folyó kisebb fejlesztéseket, építkezése-
ket. Aki a Liget felé jár, láthatja, hogy ott is 
munkálatok folynak, megkezdték ugyanis 
az egykori ligeti közösségi szociális helyi-
ség bővítését, felújítását, fejlesztését. 

Városunk vezetői nagy figyelmet for-
dítanak a Ligetre, hiszen többfunkciós 
közösségi teret formálnak, és a külön-
böző kulturális és zenei rendezvények 
mellett a játszótér és a piac is használja 
funkcióit. A szociális helyiségek bővítése, 
felújítása szükségszerűvé vált.

Az új piaci üzletsornak természete-
sen lesz saját mellékhelyisége, de miu-
tán a Liget ezen részén nyári sporttevé-
kenységre számítanak, és idei év végétől 
- a város polgármesterének, Sallai R. 
Benedek reményei szerint - a jégpályá-
nak is ez lenne a helyszíne, ezért a régi 
szociális blokk átfogó felújítását rendel-
ték meg, illetve ehhez új részek építését. 
Ennek kapcsán létrejön egy baba-mama 
szoba, mozgáskorlátozott mellékhelyi-
ség, és a Liget felügyeletéhez egy önálló 
gondnoki helyiség. Nyárig szeretnének 
a szerkezetkész állapotig eljutni.

KÁTYÚ KÁTYÚ HÁTÁN
Amióta a város saját kátyúzó-géppel rendelkezik, sok 

utcában javultak a közlekedés feltételei. Tény, hogy sok 
utca vár még hasonló fejlesztésre, bőven van mit bepótol-
ni az elmúlt évek lemaradásából! 

A lakók szerte a városból jelzik, hol sürgető az útjaví-
tás, de egyszerre mindenhol nem lehet az egyetlen gép. 
Tudni kell, hogy továbbra is azok a helyek élveznek el-
sőbbséget, ahol a lakók is hozzájárulnak a költségekhez, 
illetve prioritást élveznek még a sokak által használt na-
gyobb forgalmú utak. 

A bejelentések között több magánszemély jelezte a 
Thököly úton az útminőség problémáit, ahol a Mező-
túrra tartó tömegközlekedési járművek is közlekednek, 
s ahol jelentősebb fogalom van a várost Mezőtúr irányá-
ba elhagyók részéről. A mezőtúri elágazás és az első ház 
között rekordmennyiségű, kb. 100 kátyút javítottak meg 
idáig, de természetesen folytatják a munkát. Ilyen helye-
ken teljes, átfogó felújítás, új burkolatra lenne szükség, 
amire azonban még nincs elég forrás. Ahogyan Sallai R. 
Benedek polgármester több ízben fogalmazott: 

„Évtizedek elmaradásait nem tudjuk maradéktalanul 
pótolni 1-2 év alatt. Kérem, legyenek türelemmel, meg-
próbálunk mindenhova előbb-utóbb odaérni, és minél 
több forrást a közutakra fordítani.”

Bízunk benne, hogy a folyamatos útjavítások, kátyúzá-
sok szép lassan élhetőbbé teszik a várost, s megkönnyítik 
a közlekedés feltételeit!

kÖzÜgy

ÉPÍTKEZÉS A LIGETBEN
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Oltási igazolvánnyá alakul át február 15-étől a védettségi 
igazolvány, és hét napra rövidül a karantén ideje. Erről adott 
tájékoztatást többek között Gulyás Gergely miniszter. A leg-
fontosabb információkat az alábbiakban foglalta össze:

Oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány
Február 15-étől az a 18 éven felüli minősül oltottnak, aki 

megkapta a koronavírus ellen a harmadik oltást, valamint az, 
aki két oltást kapott és a másodikat hat hónapon belül. A 18 
éven aluliaknál a két oltás elegendő.

A harmadik oltást négy hónap után lehet felvenni, de 
hat hónapon belül ahhoz, hogy az igazolvány érvényessége 
megmaradjon, mindenkinek fel kell vennie.

 A koronavíruson „átesettség fogalma” az omikron va-
riáns után mást fog jelenteni; nem az átesettség, hanem az 
oltás jelent védettséget. 

 Nem kell új igazolványokat kiadni, a QR-kód alapján le-
het ellenőrizni az okmányt.

7 napra csökken a karantén ideje
A kormány lerövidíti a koronavírus miatti karanténköte-

lezettség idejét: felnőtteknél hét nap lesz a karantén, öt nap 
után, tünetmentesség esetén, negatív koronavírus-teszttel 
ugyanakkor „lehet szabadulni”.

Az iskoláknál a felső tagozatnál már bevált gyakorlatot 
kiterjesztik az alsó tagozatra is, mivel már ez a korosztály is 
kaphat oltást. Ha egy osztályban megbetegedés van, akkor a 
karanténkötelezettség időtartama 5 napra csökken, de csak 
azokra vonatkozik, akik oltatlanok.

Az iskolai oktatásnak folyamatosnak kell lennie, szemé-
lyes jelenléttel, de ha a technikai feltételek adottak, a karan-
ténban lévő oltatlanoknak közvetíthető online is az oktatás.

Az oltás hatékony védelmet biztosít a betegség súlyos le-
folyása ellen.

Az omikron vírus esetén az oltás kevésbé a fertőzéstől, in-
kább a tünetektől véd. Azoktól valamennyi Magyarországon 
engedélyezett oltás hatékony védelmet biztosít. A koronaví-
rus negyedik hulláma „már erősen leszálló ágban lenne”, de 
megjelent az omikron variáns Magyarországon és a fertő-
zések jelentős része már az új variáns miatt történik, így a 
fertőzésszám ismét dinamikusan nő.

A következő napokban, hetekben arra lehet számítani, 
hogy a megbetegedések száma jelentősen emelkedni fog. Ma 
már azt is egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az omikron 
a korábbi variánsokhoz képest kevésbé súlyos, elsősorban 
légúti megbetegedést eredményez - mondta.

Az omikron variáns erősen terjed
Azokban az országokban, ahol már az omikron a do-

mináns, a növekvő megbetegedésszámból nem követke-
zik arányosan a kórházi betegszám és a halottak számának 
emelkedése. Abban bíznak, hogy a járvány ötödik hulláma 
Magyarországon is igazolni fogja ezeket a feltételezéseket: 
a megbetegedések száma valószínűleg „minden korábbinál 
nagyobb mértékben” fog nőni, de ez nem eredményezi ha-
sonló mértékben a kórházban lévő betegek és az elhunytak 
számának növekedését.

LEGYEN VÉGE MÁR!

Már több, mint két éve robban be a Covid járvány. Im-
már az ötödik hullámról beszélhetünk hazánkban. Az új 
Covid fertőzöttek kb. 87%-a már az új, omikron mutáció 
által fertőződött meg. Világszerte több mint egy évvel ez-
előtt kezdődtek el a járvány miatti védőoltások. Ma már vi-
lágosan látható, hogy a védőoltás adja jelenleg az egyetlen 
és a leghatásosabb védelmet a vírus okozta súlyos megbe-
tegedések ellen!

A Magyar Orvosok lapjában megjelent adatok is ezt bi-
zonyítják: 125 intenzív osztályon kezelt beteg közül a har-
mincas éveikben járók közül 87 fő oltatlan, a 70-90 évesek 
közül 31 fő négy hónapnál régebben oltott és csak 7 fő a 
négy hónapon belül oltott beteg. A 125 intenzív osztályon 
kezelt beteg közül 70% oltatlan, 25% négy hónapnál régeb-
ben oltott és csak 5% a négy hónapon belül oltott. Az inten-
zív osztályon kezeltek között magasabb arányban fordul-
nak elő a Sinopharm, Astra Zeneca és 
a Janssen vakcinával oltottak.

Városunkban október és december 
között az 1. körzetben 268, a 2. körzet-
ben 95, a 3. körzetben 155, míg a 4. kör-
zetben 127 regisztrált megbetegedés 
történt, összesen 645 fő.

Túrkevén 2021-ben 3721 lakos 
kapott védőoltást, ez a 18 éven felü-
li lakosság 55%-át jelenti. Ez nagyon 
kevés a járvány helyi terjedésének las-
sításához! A járvány miatt elhunytak 
száma ebben az időszakban 26 fő.

Ha városunk lakói az elmúlt két 
évben az elvárható védekezést megtet-
ték volna, akkor a fertőzöttek és a jár-
ványban elhunytak száma lényegesen 
kisebb lett volna. Ma már teljesen vilá-

gos, hogy a hatékony védekezés biztosításához legalább 
három védőoltás szükséges!

A közelmúltban a szakemberek bejelentették, hogy az 
időseknek és a tartós betegségben szenvedőknek a hatá-
sos védelemhez a negyedik oltásra is szükség van. Emiatt 
Túrkevén oltási akciós napokat szerveznek. Az újság meg-
jelenését követően legközelebb 2022. április 22-én lesz.

Igen fontos a 12-18 év közötti fiatalok minél nagyobb 
arányú védőoltása! Fontos továbbá az orrot és szájat el-
takaró maszk használata, a távolságtartás, a gyakori 
fertőtlenítés. Ausztriában már elrendelték a 18 éven felüli 
korosztály kötelező védőoltását, ez lesz a jövő.

Az orvosi rendelőbe továbbra is csak telefonon tör-
ténő előzetes bejelentkezés alapján, az orrot és a szájat 
fedő maszkban lehetséges bejutni!

Változik a járVányügyi protokoll
„Ne érezzük úgy, hogy túlvagyunk a koronavíruson, 

csak azért, mert most egy „gyengébb” vírusmutáns terjed 
az omikron személyében” – mondta a miniszterelnök. 

A járványügyi protokoll változásának oka az omikron, 
és annak terjedési, fertőzési sajátosságai. 

A változások pedig a következők:
•	 A karantén 10 napról 7-re csökken, de negatív 

teszttel 5 nap
•	 Ha van egy fertőzött diák egy osztályban, ak-

kor csak az oltatlanoknak kell otthon marad-
nia, a többiek járhatnak iskolába

•	 Már csak oltás után adnak ki védettségi iga-
zolványt, aki csak átesett a betegségen, annak 
nem, tehát a védettségi igazolvány gyakor-
latilag oltási igazolvánnyá módosul, ezt az 
kapja meg, akinek 3 oltása van, gyermekek 
esetében 2 is elég.

A kormányfő a negyedik oltással kapcsolatban el-
mondta, orvosi konzultáció után 3 hónappal a harma-
dik oltás után felvehető, fél évvel pedig ajánlják is. Ez 
tehát bárki számára opció, de mindenképp orvossal 
kell konzultálni előtte.

kÖzÜgy

   dr. THOdOrY zSOlT - HÁZIORVOS

A kormány döntött arról, hogy február 15-től a vé-
dettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul, és ha va-
laki a második oltását követő 6 hónapon belül nem veszi 
fel a harmadik vakcinát, akkor az ő igazolványa érvény-
telen lesz - nyilatkozta a közmédiának György István, 
a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős ál-
lamtitkára, az oltási munkacsoport vezetője.

Januárban minden csütörtökön és péntek délután, 
valamint a szombati napokon oltási akciónapokat szer-
vezünk - mondta az államtitkár, hozzátéve: az első ilyen 
hétvége nagyon sikeres volt. Több mint 135 ezer oltást 
adtak be. Örvendetesnek nevezte, hogy ezek közül 20 
ezer körüli volt az első vakcinát felvevők száma. György 
István arra biztatott mindenkit, hogy éljen az oltás le-
hetőségével, hiszen előzetes időpontfoglalás nélkül, 
helyszíni regisztrációval mód van erre. Ajánlotta a vak-
cinát, mert az omikron variáns rendkívül fertőzőképes, 
valamint azért is, mert a kormány döntött arról, hogy 
a jövőben a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá 
alakul, csak oltást felvéve lehet igazolványt kapni.

Azt kérte, aki felvette a második oltását, és hosszabb 
idő eltelt, 6 hónapon belül vegye fel a harmadik oltást, 
különben az igazolványa nem lesz érvényes. Hozzátette: 
„a harmadik oltás jelenti azt, hogy az oltási igazolvá-
nya egyelőre határidő nélküli lesz”.

A Portfolio számításai szerint emiatt az érvényes vé-
dettségi igazolványok hozzávetőleg 39 százaléka, 2,66 
millió kártya válhat érvénytelenné a jelen állapot szerint.

COVID HELYZETKÉP
Változások a pandémia kezelésében

kÖzÜgy

Védettségi igazolvány

Védettségi igazolványok várható sorsa a jan. 13-ai állapot szerint

Megtarthatja oltási igazolványként: Létszám Arány

A 3. oltást megkapta 3 306 370 49%

A 2. oltást az elmúlt 6 hónapban kapta meg 842 968 12%

Megtarthatja összesen 4 149 338 61%

Elveszítheti a védettségi igazolványt: Létszám Arány

Az elmúlt 6 hónapban esett át fertőzésen 509 537 7%

Legfeljebb 2 oltást 6 hónapnál régebben kapott 2 150 252 32%

Elveszítheti összesen 2 659 789 39%

Védettségi igazolvánnyal rendelkezik jelenleg: 6 809 127 100%  
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A SZAUNÁZÁSRÓL…
SZAUNASZEÁNSZ A TÚRKEVEI STRANDON

Annak ellenére, hogy a legtöbb uszodában van finn 
szauna, és hazánk számos fürdője közül is egyre többen 
alakítanak ki szaunavilágot, sokan még mindig csak me-
legedőként tekintenek a fából készült kabinokra.

Az alábbiakban megtudhatják, hogy pontosan milyen 
egészségügyi előnyökkel jár, ha megfelelően használják a 
szaunát. Ezek után lehet, hogy ön is beiktatja heti egyszer.

Ez történik a szervezetben
A finn szaunában az ajánlott hőmérséklet fejmagasság-

ban 75-90 °C körül alakul. Erre a hőhatásra a szervezet 
a bőr vérereinek kitágulásával - bőrpírral - és izzadással 
reagál. Így próbálja elérni, hogy a belső hőmérséklet 37,5 
°C maradjon. Ha elég ideig van bent a szaunában - egyhu-
zamban 8-12 percig, illetve kezdőként 4-8 percig -, a bőr 
hőmérséklete 30 °C-ról 40 °C-ra emelkedik, a szervezet 
belsejében pedig 38-38,5 °C-ig emelkedik a hőmérséklet. 
Ez a rövid ideig tartó hőmérséklet-emelkedés az alábbi 
pozitív változásokkal jár:

NÉGY ÁLDÁSOS EGÉSZSÉGÜGYI HATÁS

A keringési rendszerre
Hazánkban sokáig nem javasolták a szaunázást szív- és 

érrendszeri betegségekben szenvedőknek. Ma már tud-
juk, hogy a szaunázás egyfelől edzi a vérereket, másfelől a 
magasvérnyomás-betegségben szenvedőknél a kabinban 
való tartózkodás során átmeneti vérnyomáscsökkenés 
figyelhető meg. A szaunázás hosszútávon javítja a szívko-
szorúerek keringését.

Az immunrendszerre
A szaunázás során a rövid ideig tartó felmelegedés nem-

csak edzi a vérkeringést, de hatására olyan immunvédel-
met segítő anyagok szabadulnak fel a szervezetben, melyek 
segítenek felvenni a harcot a fertőzésekkel szemben. A téli 
időszakban különösen érdemes heti rendszerességgel sza-
unázni, hiszen az ily módon megerősített immunrendszer 
könnyebben veri vissza a légúti fertőzéseket.

A bőrre
A szaunázás élénkítő hatással van a szervezetre, fokozza 

az anyagcserét, segíti a méreg- és salakanyagok kiürülését. 
Mindez nem csupán az immunrendszerre hat, de szépíti, 
tisztítja a bőrt is, támogatja a sejtképződést. Ráadásul a 
szaunázás, illetve az azt követő hideg vizes zuhany javítja 
a bőr vérellátottságát, fokozza annak rugalmasságát.

A hormonrendszerre
Már a kabinban ülve érezheti a szaunázás kellemes, tes-

tet-lelket ellazító hatását. Ha pedig a szaunázást követően 
hideg vízzel zuhanyozik, az a vegetatív idegrendszerben 
és a hormonális szervekben - agyalapi mirigyben, mel-

lékvesekéregben - egyfajta pozitív stresszt vált ki. Mindez 
nemcsak felfrissülést hoz, de hosszútávon edzi, segíti a 
hormonrendszer működését.

Fontos!
Ne fogyasszon folyadékot szaunázás közben, kizárólag 

előtte és utána! Ilyenkor ugyanis a szervezet a frissen elfo-
gyasztott vizet izzadja ki a salakanyagok helyett.

Egy kis szaunaetikett
•	 A papucsot hagyja a szaunán kívül, mivel a meleg-

ben szintetikus anyagok oldódhatnak ki belőle, me-
lyeket a szaunázók belélegeznek.

•	 A szaunában lehetőleg ne beszélgessen - ha nem tud-
ja megállni, csak suttogva -, mert zavarhat másokat 
a relaxálásban.

•	 Terítsen maga alá törölközőt saját maga és mások ér-
dekében is. Lehetőleg ne csak a feneke, hanem a lába 
alá is kerüljön.

•	 Ha van merülőmedence a szauna mellett, a haszná-
lata előtt zuhanyozzon le, így a verejték nem kerül a 
medencébe.

/Forrás: femina.hu/

kÖzÜgy

   MOlNÁr MAgdOlNA - FŐsZerKesZtŐ

kÖzÜgy

Nos, ha ezek után kedvet kaptak a szaunázáshoz, 
akkor van egy nagyon jó hírem! A túrkevei strand 
gyógyvize, annak testre, egészségre gyakorolt hatásai, 
gyógyászati lehetőségei jól ismertek. Azonban felhív-
juk a figyelmet a strand egyéb szolgáltatásai közül a 
szaunákra is. 

A túrkevei strand SZAUNASZEÁNSZ programja 
lehetőséget biztosít a fürdővendégek számára a szau-
na nyújtotta élmények elmélyítésére!

Szaunaszeánsz időpontjai:
2022. február 05., 12., 19., 26., március 5. szombati 

napokon, egy napon 4 alkalommal. A részvétel 
díja: 800 Ft

A díj befizetésével a napi összes program látogatható.
Programok: aromás, sörös, mézes, olívás
A szaunaszeánszokon fürdőlepedő/törölköző haszná-

lata kötelező.
Szaunamester: Barna Károly

RÁKELLENES VILÁGSÉTA

Beteg vagy rászoruló embertársainkkal – bárhol is élje-
nek a világban – együtt érezni nemes dolog. éppen ezért a 
Magyar Rákellenes Liga idén is meghirdette a Rákellenes 
Világséta (World Cancer Walk) magyarországi szakaszát. 

2022. január 9-én, vasárnap Magyarország időzóná-
ja 15 órától 16 óráig tartott. 

A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár az „Együtt Könnyebb” Daganatos Klub tagja-
inak közreműködésével Rákellenes Világsétára hívta a 
túrkevei lakosokat is. 

A sétán nagy örömünkre sokan részt vettek, a részt-
vevők másodmagukkal érkeztek, mindenki „hozott 
magával egy embert”. Szép havas vasárnapi délután 
elindultunk egy nagy sétára e nemes ügyért, kellemes 
délutánt töltve el együtt. 

A Rákellenes Világsétán résztvevők együttérzésüket 
fejezték ki a daganatos betegséggel küzdő embertársa-
inkért, támogatták a rákellenes harcot. 

Nagyon köszönjük azoknak, akik velünk tartottak!

   PETŐNÉ FÁBIÁN ERZSÉBET - mŰVelŐDÉssZerVeZŐ



20 21

A fogmosás gyakorisága

Az elégséges mennyiség naponta minimum két al-
kalom, az időtartam pedig minimum két perc. Ezt 
akár órával is mérhetjük, ugyanis a belső óránk – fő-
leg fogmosás alatt – igen szubjektív. Ha úgy határo-
zunk, hogy új fogmosási technikát alkalmazunk, akkor 
kezdetben mindig ellenőrizzük annak hatékonyságát, 
plaque-festő tablettával, amelyhez patikákban, drogé-
riákban könnyen hozzájuthatunk. A tabletta megmu-
tatja, hogy mely fogaknál maradt lepedék. Felhívom 
azok figyelmét, akiknek koronájuk, implantátumuk, 
vagy esetleg kivehető fogpótlásuk van, még alaposabb 
lepedék eltávolítást igényelnek. Ugyanis a lepedék 
ugyanúgy rakódik a pótlásokra, mint a valódi fogak-
ra, az eltávolításuk azonban nehezebb, például egy el-
álló koronaszél esetében. Amennyiben úgy gondoljuk, 
hogy a korona úgysem lehet szuvas és ezért nem mos-
suk, a koronaszélen lévő lepedék szinte biztos, hogy 
fogágybetegséget fog okozni, melynek a kezelése igen 
kellemetlen és hosszadalmas procedúra.

Sokan nem is gondolják, hogy az úgynevezett műfo-
gakon - ha nem tisztítjuk megfelelően, akár a valódi fo-
gakat – bizonyos idő elteltével nagy mennyiségű fogkő 
halmozódhat fel, mely kellemetlen szájszaggal és igen hát-
rányos megjelenéssel társul. Kivehető fogpótlás esetében is, 
minden nap, az erre speciális kefével meg kell tisztítanunk 
a protézist, majd éjszakára a fogsoráztatóba tenni. Ezzel 
tudjuk megelőzni a nehezen gyógyítható, szájnyálkahár-
tyán kialakuló, vörös, csípő érzést okozó gombásodást.

Már csak az maradt hátra, hogy megbeszéljük mi is a 
célja a fogmosásnak, miért is kell olyan alaposan végezni?

A fogmosás során távolítjuk el az úgynevezett plaque-ot, 
vagy lepedéket. A felhalmozódott lepedékben lévő baktéri-
umok és anyagcseretermékeik a felelősek a fogszuvasodás, 
és a fogágybetegségek kialakulásáért. Lepedék hiányában 
egyik megbetegedés sem jön létre! Téves hiedelem, hogy 
ezek a megbetegedések a korral járnak. Tehát a rendszeres, 
helyesen végzett fogmosással, elkerülhetjük a foghúzást.

Lepedékmentes, szép fogakat kívánok mindenkinek!
/Forrás: WEBBeteg/

HOGYAN MOSSUNK FOGAT? 

A fogmosás helyes technikája

Gondolom sokakban felmerül a kérdés, hogyan kerül 
ez a banálisnak tűnő kérdés lapunk hasábjaira, elvégre 
már nem vagyunk kisgyerekek, óvodások! Nos, ez így 
igaz, bár sokkal nyomósabb az ok, amiért e témával kell 
foglalkoznunk. 

Dr. Jódi Pál fogszakorvos, aki Túrkevén már egy ideje 
ellátja az egyik fogorvosi körzet betegeit, jelezte, hogy bi-
zony nagy a baj! Érthetetlen módon a túrkevei lakosok 
sokkal többször és súlyosabb problémával fordulnak hoz-
zá, mint a szomszédos városban, Mezőtúron. Hogy mi az 
oka, hogy minimális koordináta eltéréssel mégis ekkora 
különbség van az ellátott páciensek számában és a problé-
ma súlyosságában, nem tudjuk megfejteni, annyit azonban 
mindenképp meg kell tennünk, hogy némi segítséget nyúj-
tunk a helyes fogápolással kapcsolatban. Tudni kell, hogy 
a megelőzés óriási jelentőségű, mint minden más orvosi 
szakterületen. Könnyebb megelőzni, mint kezelni a bajt! 

Segítségül álljon itt dr. Szentpáli Szilvia fogorvos ajánlása:

Mikor és hányszor mossunk fogat naponta?
A napi gyakoriság (reggel és este), ha elegendő ideig 

tart, akkor egy egészséges fogazatú páciens esetében el-
fogadható. Azonban azzal tisztában kell lennünk, hogy a 
fogmosás gyakran személyre szabott és ezt is meg kell 
tanulnunk, akár az autóvezetést, hiszen senki sem szüle-
tik ezeknek a képességeknek a birtokában. Kényes téma 
ez, hiszen felnőtt embereket szembesíteni azzal, hogy 
helytelenül mossák a fogaikat, akár sértő is lehet. Azon-
ban megéri félretenni az önérzetet ebben az esetben, és 
megtanulni, begyakorolni a helyes technikát, hiszen így 
akár egy életre elkerülhető a komolyabb fogászati beavat-
kozás. A legjobb persze az lenne, ha már gyermekkortól 
kezdve helyesen mosnánk fogat.

Minden, amit ápolunk, védünk, tovább tart az éle-
tünk folyamán. Így van ez a fogainkkal is. Hiába a gyö-
nyörű, esztétikus tömések, porcelánkoronák, hidak, 

implantátumok és akár a kivehető fogpótlásokról is 
beszélhetnénk, ha nem ápoljuk őket, nemsokára ismét 
a fogorvosi székben találhatjuk magunkat. Pénztár-
cánk szempontjából sem mindegy, hiszen ezek mind 
nagyon drága kezelések ahhoz, hogy rövid ideig tartsa-
nak. Tehát érdemes a fogorvosunktól megtanulni, hogy 
nekünk milyen fogmosási technika és milyen eszközök 
felelnek meg a legjobban.

A helyes technika
Először az egészséges fogágyú és fogazatú pácien-

sek helyes fogmosási technikájáról beszélnék, amelyet 
szerencsére a legtöbb betegünknek ajánlunk. Ez az 
úgynevezett módosított Bass-technika: fogkefénket 
félig az ínyre, félig a fogra helyezzük úgy, hogy a sör-
ték az íny felé nézzenek, és a fogkefe feje a fogfelszín-
nel negyvenöt fokos szöget zárjon be. Ezután enyhe 
nyomást alkalmazva körkörös mozgást végzünk 15-
20 alkalommal. Ez alatt a fogkefe sörteszálai - ameny-
nyire lehetséges – behatolnak a fogak közötti terület-
re és hatékonyan tisztítják az ínyszélt és a fognyakat 
is. Körkörös, vibrációs mozgás után a fog koronai ré-
sze felé söprő mozgást végezhetünk, ezzel eltávolítva 
a fellazított lepedéket. Amennyiben ezt elvégeztük, a 
következő 2-3 fogra helyezzük át a fogkefénket. Eddig 
a fogak oldalát tisztítottuk, a rágófelszínek tisztítását 
a megszokott módon javaslom. Ez a technika a fog-
nyak és az ínyszél kényes területét alaposan tisztítja, 
hiszen innen indul ki a legtöbb fogágybetegség, illet-
ve ezek a területek a fog domborulatai miatt kevésbé 
öntisztulóak. A körkörös mozdulatok nem koptatják 
sem a fognyakat, sem az ínyszélt. Minden esetben 
ajánlom, hogy a fogkefével történő mosást egészítsék 
ki fogköztisztítással is. Ez történhet fogselyemmel, 
vagy fogköztisztító kefével. Ilyenkor a fogak egymás 
felé néző oldalait tisztítjuk meg.

Azok a páciensek, akik elektromos fogkefét használ-
nak, ők sem mentesülhetnek a helyes használat elsajá-
títása alól. Az elektromos fogkefe esetében is ajánlom, 
hogy az íny és a fognyak találkozásához helyezzük a 
fogkefénket és tartsuk ott pár másodpercig. Ebben az 
esetben a körkörös, esetleg pulzáló mozgást a fogke-
fe végzi el helyettünk. Amennyiben a fogazatunk nem 
egészséges, minden esetben ki kell kérni szakember 
véleményét, aki személyre szabottan motiválja, instru-
álja a beteget. Nemcsak a fogmosás technikája nagyon 
fontos, hanem annak időpontja és időtartama is. Elen-
gedhetetlen a reggeli és az esti, de ezek közül is a leg-
fontosabb az esti fogmosás. Ugyanakkor az ebéd utánit 
sem szabad kihagyni, amennyiben erre módunk van.

   MOlNÁr MAgdOlNA - FŐsZerKesZtŐ

Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban jelentet-
te be, hogy hat élelmiszertermék esetében avatkoznak be 
a termékek árába, azokat minden boltban vissza kell vinni 
az október 15-én jellemző szintre. 

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint az Orbán 
Viktor miniszterelnök által bejelentett, hat termékre vo-
natkozó árstop 2022. február 1. és 2022. május 1. közötti 
időszakban lesz érvényben. A rendeletben megnevezik a 
hatósági áras termékeket, amelyek a következők:

•	 kristálycukor (fehér cukor),
•	 búzafinomliszt BL 55,
•	 finomított napraforgó étolaj,
•	 házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, 

szeletelt vagy darált formában, akár előre csomagolva, akár 
anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

•	 csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és 
szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, sze-
letelt vagy darált formában, akár előre csomagolva, akár 
anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

•	 ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék 
zsírtartalmú tehéntej.

Az említett termék vonatkozásában üzletben vagy be-
vásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység és 
a csomagküldő kereskedelem során alkalmazandó bruttó 
kiskereskedelmi ár a kereskedelemről szóló törvény szerinti 
napi fogyasztási cikkeket értékesítő kereskedő által 2021. ok-
tóber 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál 
nem lehet magasabb.

A rendelkezés szerint, ha a 2021. október 15. napján 
alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendel-

kezésre, akkor a kereskedő által 2021. október 15. napját 
megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi 
árat kell alkalmazni. Ha a bruttó kiskereskedelmi ár nem 
állapítható meg, akkor a Központi Statisztikai Hivatal 
honlapján 2021. október hónapra vonatkozóan közzé-
tett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni, amennyiben 
rendelkezésre áll. Ha a kereskedő alkalmazandó ára 
kiárusítás, leárazás, akció, szezonális kedvezmény, pro-
móciós értékesítés során alkalmazott ár lenne, akkora 
kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvez-
ményes bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni.

A kereskedő 2021. október 15. napján forgalma-
zott termékek forgalmazására és naponta legalább a 
hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi 
mennyiség árusítására köteles.

Továbbá köteles a hatósági áras termékekről az általá-
nos politikai koordinációért felelős miniszter által meg-
határozott tartalmú és formájú tájékoztatást az üzletben 
jól látható helyre kifüggeszteni és csomagküldő kereske-
delem esetén a nyitólapon közzétenni.

Az e rendeletben meghatározott előírások érvényre jutta-
tására szolgáló, az Ártörvény közigazgatási hatósági ügyek-
ben a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kor-
mányrendelettel kijelölt általános fogyasztóvédelmi hatóság 
a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal bevonásával jár 
el. Ha a hatóság a rendelet szerinti kötelezettségek megsér-
téséről ellenőrzése során tudomást szerez 50 000 forinttól 
3 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki, vagy ismételt 
jogsértés esetén döntésével elrendelheti, hogy a kereskedő 
tevékenységét ideiglenesen nem folytathatja, amelynek 
időtartama legalább egy nap, legfeljebb fél év lehet.

ÉLELMISZERÁR STOP

kÖzÜgy kÖzÜgy
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Január minden oktatási intéz-
ményben egy dolgos félév lezárá-
sát, értékelését jelenti. Most kapták 
kézhez mind a diákok, mind a szü-
lők az érdemjegyeket tartalmazó 
félévi bizonyítványt. Sokaknak 
öröm a befektetett munka elisme-
rése, pár diáknak viszont jelzés, 
hogy a tanév második felében ke-
ményebben, szorgalmasabban kell 
dolgoznia. Az általános iskola vég-
zős diákjai számára felelősségteljes 
döntés időszaka a mostani, hiszen 
a továbbtanulásuk irányáról kell 
dönteni. Komoly döntés előtt áll-
nak viszont a leendő első osztályos 
gyerekek szülei is, választaniuk 
kell, melyik iskolába íratják be cse-
metéiket. Óriási lépcsőfok ez mind 
az általános iskola falait elhagyó, 
mind az iskolába lépők számára. 
A leendő elsősöknek szeretnénk 
segíteni a választásban azzal, hogy 
bemutatjuk a Túrkevei Petőfi Sán-
dor Általános Iskola tanítóit, akik 
a következő tanévben szárnyaik 
alá veszik a kicsiket.

Deák Ildikó

Deák Ildikó vagyok (tanító 
néni, Ildi néni, és anyának is szok-
tak szólítani). 2001-ben Kossuthos 
lettem, és most a Túrkevei Petőfi 
Sándor Általános Iskola ad otthont 
a munkámnak. A már megszűnt 
Diákotthonban kezdtem a gyere-
kek nevelését, ahol jól kamatoz-
tathattam a pedagógiaiasszisztens, 
és a felsőfokú mentálhigiénés asz-

szisztens végzettségemet. Később 
napköziben dolgoztam, közben 
megszereztem tanítói diplomámat 
testnevelés műveltségi területtel. 
Az évek alatt elsajátított gyakor-
latot magasabb és tudatos szintre 
emelhettem a főiskolai tanulmá-
nyaimmal. 

Tizennégy éve osztályfőnök va-
gyok. Az Árpád körzetben három 
évet lehettem, jelenleg pedig a Kos-
suth utcai körzetben tanítok, ahol 
gyerekeim most negyedikesek. Kö-
zösen sok mindenre képesek va-
gyunk, és bízom benne, hogy nem 
múlnak el nyomtalanul az együtt 
töltött évek, a nekik nyújtott sze-
retetem és a beléjük fektetett ener-

giám. Nagyon jó osztályközösség 
alakult ki, ami a gyerekekkel és a 
szülőkkel való szoros és eredmé-
nyes együttműködésnek köszönhe-
tő. Számos tanulmányi versenyen 
megmérettetjük magunkat (me-
sevetélkedő, szavaló, matematika, 
közlekedési versenyek, rajzpályáza-
tok stb.). Mindezek mellett a moz-
gás örömének a megszerettetése is 

végig kíséri életemet, nem csak a 
testnevelés órák felépítésével, ha-
nem a saját sport tevékenységem 
példamutatásával is.

Nagy megtiszteltetés számom-
ra, hogy a következő tanévben az 
egyik első osztály oktatását, neve-
lését bízza rám az iskolavezetés. 
Munkám során fontosnak tartom, 
hogy megszerettessem az óvodá-
ból érkező gyerekekkel az iskolát, 
illetve a tanulást. Lényegesnek tar-
tom az óvoda-iskola átmenet zök-
kenőmentes biztosítását, ezért a 
játékosság nagy szerepet kap majd 
a tanítási óráimon. Az együtt vég-
zett munka közben a különböző 
óvodákból érkező gyerekek között 
szövődő baráti kapcsolatok remél-
hetőleg megalapozzák majd az egy-
séges osztályközösséget, ahol egy-
más segítése és a kölcsönös bizalom 
lehet az alapja egy hosszú távú, 
eredményes munkának. Kiemelt 
feladatomnak tartom - az alap-
készségek jó szintű elsajátíttatásán 
túl – a modern oktatástechnika be-
építését a mindennapi munkámba, 
valamint a nevelés személyiségfor-
máló erejének kihasználását. Hi-
szem, hogy a tanórán kívüli közös 
tevékenységek, séták, játékdélutá-
nok, kirándulások is fontosak lesz-
nek közösségünk életében. Minden 
rám bízott kisgyermek neveléséért 
köszönöm a szülők bizalmát, és 
erre a bizalomra igyekszem majd 
rászolgálni.       

„A tanuló ne gondolatokat, 
hanem gondolkozni tanuljon.”  
(Immanuel Kant)

Erdősné Sindel Olga

Erdősné Sindel Olga vagyok 
a Túrkevei Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola pedagógusa.  2004-ben 
szereztem diplomát Szarvason a 
Tessedik Sámuel Főiskola óvó-ta-
nító szakán magyar műveltségte-

rülettel. Pályafutásomat óvónő-
ként kezdtem a Damjanich utcai 
Óvodában, majd a Kálmán király 
utcai Óvodában folytattam a gye-
rekek nevelését. 2009-ben ismét 
visszaültem az iskolapadba és elvé-
geztem az angol műveltségterületi 
képzést. 2013 óta vagyok „Petőfis”. 
Ez egy új lehetőséget jelentett szá-
momra, több területen is tapasz-
talatokat szerezhettem. Angolt, 
rajzot, technikát, éneket tanítot-
tam a kisebbektől a nagyobbakig, 
de még az angol testnevelésbe is 
belekóstolhattam a mezőtúri Kos-
suth Lajos Kéttannyelvű Általános 
Iskolába áttanítva. Tanítványaim 
angol nyelvi versenyeken is részt 
vettek, melyeken szép sikereket 
értek el. Ének- és zeneszeretetem 
is fejleszthettem, 2017-ben Eger-
ben az ének műveltségterületet is 
megszereztem. A sport is közel áll 
a szívemhez. 2020-ban kéziladba-
edző szakon végeztem Egerben, 
így iskolánk apróbb, nagyobb ta-
nulóit nagy szeretettel vezetem 
be a szivacskézilabda rejtelmeibe, 
mozgásra ösztönözve őket. 

Nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, amikor a vezetőség ismét 

elsős tanítónak kért fel a következő 
tanévre. Az iskolakezdés különle-
ges fordulópont a gyerekek életé-
ben. Fontos feladatomnak tekin-
tem a kisgyerekek bevezetését az 
iskolai életbe, a zökkenőmentes át-
menet biztosítását az óvodából az 
iskolába. Óvónői tapasztalataimat 
is kamatoztatva játékkal, versekkel, 
mondókákkal, vidámsággal és sze-
retettel törekszem megkönnyíteni 
ezt az átmeneti időszakot. Bízom 
benne, hogy a már megszerzett 

tapasztalataimmal elősegíthetem 
egy jó osztályközösség kialakulá-
sát, ahol minden gyermek egyéni 
képességeinek megfelelően megta-
lálja saját helyét, jól érzi magát és 
kiegyensúlyozott tanulóvá válhat.

„Én azt hiszem, annál nincs 
nagyobb öröm, mint valakit meg-
tanítani valamire, amit nem tud.”  
(Móricz Zsigmond)

Urbán Marianna

„Kérlek fogadj el olyannak, ami-
lyen vagyok, s akkor egyre jobb le-
szek!”

Hagyományos első osztály ta-
nítója: Urbán Marianna vagyok, 
1991-ben költöztem Túrkevére, egy  
évig óvónőként dolgoztam a város-
ban. Majd megszülettek gyermeke-
im Viktória és Károly, akiket négy 
évig otthon neveltem. 1996-ban 
kezdtem el tanítóként a Túrkevei 
Petőfi Sándor Általános Iskolában 
tanítani, a Vass utcai körzetben. Az 
ott eltöltött évek alatt nagyon jól 
megismertem a város lakosságát, a 
kollégákat, akik szívesen fogadtak. 
Néhány év múlva lehetőségem nyílt 
arra, hogy az iskola sport tagoza-
tos osztályában legyek tanító, ami 
nagy kihívást jelentett számomra. 
A mindennapos testnevelés és a 
sport iránti szeretet lehetővé tette, 
hogy egyre több versenyre készít-
sem fel a gyerekeket. Jelenleg a szi-
vacskézilabda edzéseket tartok. 

Az iskolai oktatásban elsődle-
ges feladatnak tartom azt, hogy 
az ismeretek mindenki számára 
elsajátíthatóak legyenek. A mun-
katempó az órákon mindig az osz-
tály képességeihez igazodik, együtt 
haladunk a tananyaggal. Fontos-
nak tartom a gyakorlást, hiszen 
csak akkor tudjuk a következő 
tananyagot ráépíteni az előzőre. 
A tehetséges tanulókat szívesen 
készítem tanulmányi versenyekre. 
Az elmúlt években tanítványaim-
mal több városi, megyei sőt orszá-
gos versenyen értünk el kiemel-
kedő eredményeket (matematika, 
versmondó, természetismereti és 
sportversenyeken). Azok a gyere-
kek, akik képességeik folytán las-
sabban haladnak, külön figyelmet 

kapnak, hogy a saját tempójukban 
elsajátítsák az alapokat.

Munkám során rendkívül fon-
tosnak érzem az oktatás mellett a 
nevelést is. Erre az iskolai oktatá-
son kívül számos lehetőség nyílik 
iskolán kívül különböző progra-
mokon, amelyeket osztályaim-
mal szerveztünk. A rendszeresen 
szervezett ünnepi rendezvények 
(télapó, farsang stb.) mellett a tú-
rákon és táborozásokon nyílik le-
hetőség arra, hogy igazán megis-
merjük egymást tanítványaimmal. 
Rendszeresen szervezek kirándulá-
sokat, táborokat a gyerekeknek. Az 

osztályaimban a szülőkkel az évek 
során igyekeztem jó kapcsolatot 
kialakítani. Az esetlegesen adódó 
problémákat szeretem frissen meg-
oldani és a lehetőségekhez képest a 
legjobb megoldással orvosolni.

Négy évente érkeznek a leg-
kisebbek az osztályaink soraiba, 
ami nagy várakozással tölt el, mert 
közel áll hozzám ez a korosztály, 
hiszen óvónőként is dolgoztam 
Túrkevén. Felelősségteljes feladat 
a 6-7 éves gyerekeket bevezetni a 
tudás rengetegébe. Nem mindegy 
hogyan! Az oktatás során biztosít-
juk az apróságoknak a felfedezés 
örömét, az élményközpontú tanu-
lást. Elsődleges célunk az, hogy a 
gyerekek jól érezzék magukat az 
iskola közösségeiben, szeressenek 
iskolába járni, mert felszabadultan 
és boldogan sikeres lesz a gyermek.

Szeretettel várjuk leendő elsőse-
inket, mert jó Petőfis diáknak lenni!

PETŐFIS HÍREK
     MOlNÁr MAgdOlNA 

oktatás oktatás
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ták, hogy a halott megszólal. Remegve 
fordultak abba az irányba. Ott ült az 
elhunyt, fájó torkát tapogatva:

– Mi ez? Mi folyik itt? – kérdezte 
rekedten.

Kováts felkelt a földről, körbejárta 
saját ravatalát, mindent megtapogatott, 
hogy valóság-e, amit lát. Lassú járása, 
csendes szemlélődése megbénította a 
gyászolókat. Ekkor Kováts megérezte a 
sült csirke átható illatát, és ebből tudta, 
hogy tényleg él. Éhséget érzett. Hiszen 
már két napja böjtölt! Odafordult a ce-
remónia mesterhez, aki megkövülten 
állt, a félelemtől meg se bírt mozdulni. 
Kováts hangjában éktelen kíváncsiság:

– Csirkét ettetek vacsorára?

– Igen. – lehelte a ceremónia mester.
– Kaphatnék egy kis csirkepaprikást? 

– kérdezte kínzó vággyal a feltámadt.
– Nincs, egy falatot sem hagytunk!
– Az összes különleges szárnyasomat 

leöltétek?
– Hírmondó sem maradt belőlük. 

– hangzott a rémült válasz.
– És megittátok az összes boromat is?
– Igen, majdnem mindet.
Az újságok szerint ekkor Kováts 

úr, Magyarország legfukarabb agg-
legénye koporsójára borulva keserű 
zokogásba tört ki.

István és én sosem tudtuk meg, 
hogy vajon Weislovits úr párhuza-
mot vont-e eltűnésünk, és a Kováts 

úrnál történtek között. Egy biztos: a fa-
koporsót később visszavitték hozzá, mi 
meg többé be nem tettük a lábunkat a 
temetkezési szalonba. Úgy döntöttünk, 
hogy olyan veszélyes ez az üzletág, hogy 
inkább lemondunk a zulaugról.

kUltÚra kUltÚra

Én még jól emlékszem azokra az időkre, az 1960-70-es évek-
re, amikor a Magyar Műemlékfelügyelőség számára kollégáim 
gyűjtötték az anyagot – néprajzosok lévén főleg az építészeti 
emlékekről –.  Kezdő muzeológusként részt vettem több kar-
cagi parasztház dokumentálásában a pesti építésznek készülő 
főiskolai hallgatókkal. Ennek nyomán került be karcagi pa-
rasztház címen a szentendrei Szabadtéri Múzeumba a Jókai 
utca 16. számú épület, amely ma is ott látható. Dokumentáltuk, 
fotóztuk többek között a Kiss Antal utca 10. számú házat is, ahol 
születtem. Dr. Vargha László építészetkutatóval akkor ismer-
kedtem meg, amikor a múzeum által javasolt nagykun tanyáról 
készített szakvéleményt. A Főző-tanya is a Skanzenben látható. 
Az 1970-es években kiszemelt többi épületet nagyrészt már le-
bontották, de szerencsére minden dokumentum megtalálható 
a karcagi Györffy István Nagykun Múzeumban. Mindezt csak 
azért írom le bevezetőként, hogy milyen motiváló tényező ját-
szott szerepet abban, hogy a lakáskultúrával, a népi építészet-
tel és a népművészettel foglalkozzak Györffy István műveit is 
ismervén. Így örömmel fogadtam, hogy 2021 őszén Túrkeve 
Város Képviselőtestülete a Helyi Értéktár Bizottság vezetésével 
bízott meg. Az öt fős bizottságba kerülő tagok –Hegyi-Csicsai 
Csaba, Győri József, Kapás János Zsolt, Sallai R. Benedek – vá-
ros-, intézmény-, vagy civil szervezet vezetőként ugyancsak 
elhivatottak Túrkeve értékeinek megőrzéséért. Az újjáalakult 
Helyi Értéktár Bizottság ez év január 20-án megtartotta az első 
ülését.  Elfogadván a működési szabályzatot, elhatározta, hogy 
fél évente, de ha a feladat azt igényli, sűrűbben is összeül és 
megvitatja a felmerülő kérdéseket.
A Bizottság tájékoztatást kapott arról, hogy milyen orszá-
gos jogszabályok, rendeletek, helyi döntések születtek a té-
mában. Kapás János Zsolt rendelkezésre bocsátotta Túrkeve 
Helyi Értéktárába bekerült korábbi (2014. évi) anyagot és 
a megyei értéktárba tett felterjesztést.  Az ülésen résztvevő 
Laczkó Tóth Bertalanné, kunmadarasi vendég bemutatta 

települése hasonló jellegű munkáját, ötletekkel gazdagítva a 
túrkeveiek munkájának tervezését. 
A túrkevei bizottság tagjai számos javaslattal álltak elő an-
nak érdekében, hogy milyen területeket, témákat lehetne 
megvizsgálni és a testület elé terjeszteni, milyen döntéseket 
kellene tovább vinni, hogy a megyei vagy akár az országos 
értéktárba is bekerüljenek. Az tisztázódott, hogy a helyi ér-
tékek közzé célszerű sorolni mindazokat a természeti, építé-
szeti, történeti, néprajzi emlékeket – legyenek azok országos 
vagy megyei védelem alatt, vagy Hungarikumok, illetve a 
Magyar Nemzeti Szellemi Értékek között –, amelyek Túr-
kevén vannak vagy Túrkevéhez kötődők. Nem csak a ter-
mészeti és a tárgyi világban kell gondolkodnunk, hanem az 
értéket teremtő emberekben, az értékőrző csoportokban is. 
A januári összejövetelen sor került a feladatok személyre 
szabására, azaz kitől milyen javaslatokat várunk az egyes 
szakterületekről a munkaterv összeállításához. Ennek értel-
mében Sallai R. Benedekre a természeti értékek áttekintése 
vár, Kapás János a múzeumi anyagról referál, Győri József a 
várostörténeti értékekre hívja fel a figyelmet, Örsi Julianna a 
népszerűsítésre ajánlott néprajzi értékeket veszi számba, He-
gyi-Csicsai Csaba pedig a fürdőt ajánlja, mint gyógyvizet. A 
jelenlévők abban is egyetértettek, hogy szükséges felmérni, 
hogy a kulturális intézményeinkben, civil szervezetekben, 
lelkes gyűjtőknél milyen szellemi értékek, pályadolgozatok, 
kiadott könyvek, eredeti dokumentumok, tárgyak (példá-
ul jutalomdíjak, serlegek) vannak, amelyek szerepeltetése 
és a nyilvánossággal való megismertetése fontos nekünk 
túrkeveieknek, sőt mások érdeklődésére is számot tarthat. 
Jól szolgálhatja az iskolai oktatást, de hozzájárulhat a város 
vonzerejének növeléséhez is.
A Túrkevei Értéktár Bizottság nevében mondhatom, hogy ke-
ressenek bennünket, ha valaki valamilyen „rejtett kincsről” tud, 
azaz Önök is segítsenek feltárni Túrkeve helyi értékeit.

2021-ben 140 éve annak, hogy Finta Sándor Túrkeve egyik legje-
lentősebb művészegyénisége meglátta a napvilágot. Ennek alkalmából 
cikksorozatban elevenítjük fel életpályájának történetét. 1940-ben 
jelent meg a „Testvéreim és én” című kötete melyet a New York-i 

közoktatási tanács kötelező olvasmányként fogadott el. A regényt 
hetven év után a Finta Múzeum 2020-ban jelentette meg magyarul. 
Számos humoros és fordulatos fejezetet tartalmaz, melyekből egyet 
folytatásokban mutatunk be kedvcsinálóként a teljes regényhez:

   KAPÁS JÁNOS zSOlT - MÚZEUMIGAZGATÓ

140 éve született Finta Sándor
A TESTvérEiM éS éN vi.

A HALOTTSIRATÓK IV.

Éreztük, ahogy a koporsót felemelik, 
beviszik a házba, majd leteszik a földre. 
Kinéztem a legnagyobb résen, és mint-
ha azt láttam volna, hogy a faállványo-
kat, amire a koporsó kerül, a konyhá-
ban készítik elő. A parasztház általában 
két szobából állt, közöttük a harmadik 
helyiség a konyha. A nagyobbik „tiszta” 
szobát csak különleges alkalmakkor 
használták, esetleg, ha vendégek jöt-
tek. A hátsó szoba volt a háló. Az élet a 
konyhában zajlott: itt főztek, ettek és itt 
is dolgoztak.

Amikor a gyülekezet elköltötte a va-
csorát, amitől nekünk összefutott a nyál 
a szánkban, félrerakták az asztalokat, az 
edényeket és a tányérokat. Helyükre a 
koporsó állvány került, hogy minden 
gyászoló egy utolsó pillantást vethessen 
Kovátsra. A tartó két súlyos faállvány-
ból állt, ami egy széles, fekete, földig érő 
lepellel volt letakarva. Meggyújtottak 
két nagy gyertyát, és odatették őket a 
ravatal lábához. Ezek az előkészületek 
komor ünnepélyességgel zajlottak.

Az a parasztember, aki a koporsót 
hozta, előrelépett és kijelentette: – Én 
leszek a ceremónia mester!

A tömeg, amely eddig elég nagy zajt 
csapott, azonnal elcsendesült, a férfi-
ak még a pipát is kivették egy rövid 
időre a szájukból. Mindenki betódult 
a konyhába, szorosan a fal mellé állt, 
hogy középen helyet adjanak a cere-
mónia mesternek és segítőinek. Ami-
kor a ceremónia mester kérésére a két 
legerősebb férfi felemelte a földről a 
koporsót, a szívünk a torkunkban do-
bogott. Itt az idő! A koporsó felkerült 
az állványra, a lakatokat kinyitották és 
a koporsó teteje felnyílt…

Megragadtam az egyik fehér papírt, 
István pedig egy másikat. A követke-
ző pillanatban István a koporsó bal 
oldala fele ugrott, én pedig jobbra, ám 
valami visszarántott minket középre. 
Ettől a váratlan fordulattól egy má-
sodpercre mindketten megbénultunk. 
De észbe kapva újra nekiveselkedtünk, 
és a papír, amiről azt hittük, hogy két 
darabban van, középen, a hajtásnál 
jól hallhatóan kettéhasadt. Ahogy ott 
harcoltunk a fehér papírral, a gyászo-
lók, akik már jó ideje iszogattak, der-
medten néztek ránk. Ahogy felálltunk 
a fejünk felett repkedő papírt rángat-
va, a gyászolók hatalmasra kerekedett 
szemekkel néztek ránk, az arcuk szinte 
el is tűnt. Amint a papír egy hangos 
reccsenéssel kettészakadt, szinte ki-
estünk a koporsóból, egyenesen rá a 
megkövülten álló tömegre.

A papír, mint két kiterjesztett szárny 
mereven lebegett felettünk a levegő-
ben, és zizegett, ahogy a kiutat keresve 
kerülgettük az embereket. Először a kis 
hátsó szoba fele indultam el, de ezt az 
utat elzárta a két halottvivő, akik annyi-
ra meghökkentek a két szárnyas jelenés 

láttán, hogy leejtették Kovátsot a földre.
István eközben elérte a konyha-

ajtót. Én is megfordultam és utána-
eredtem. Hangos csattogással és zör-
géssel kimenekültünk az éjszakába, és 
egyetlen halálra rémült gyászoló sem 
mert utánunk jönni.

A HALOTTSIRATÓK V.

Már hajnalodott, mikor a kis ka-
landunkból holt fáradtan hazaértünk. 
Beosontunk a házba, és ágyba bújtunk. 
Másnap édesanyám kérdéseire azt fe-
leltük, hogy meghívtak minket, segéd-
kezzünk az új színház megnyitásánál, 
és nagyon későn végeztünk. Édesanyám 
büszke volt a fiaira, mert nagy dolog-
nak tartotta, hogy felkértek minket, le-
gyünk jelen egy ilyen fontos eseményen. 
Másnap iskolába menet azonban meg-
hökkenve láttuk, hogy a város minden 
újságja a múlt éjszakai kalandunkkal 
van tele. Mohón olvastuk a szalagcímet: 
„Két fehérszárnyú angyal csodát tesz!” 
Az újsághír szerint Kovács életben van. 
Egymásra néztünk és tovább olvastunk. 
A két halottvivő azt vallotta, ők hagyták, 
hogy Kováts a földre essen. De ez is csak 
a csoda része volt. Kováts aztán elme-
sélte az ő történetét. A „halála” estéjén 
a hátsó lépcsőn ülve vacsorázott. Egy 
tojás keményre főtt sárgája megakadt a 
torkán, és a fulladástól elájult. Amikor 
a szomszédok megtalálták, azt hitték, 
meghalt. Kováts két napig volt eszmé-
letlen. Amikor a két halottvivő leejtette, 
a lökéstől az ételdarab valószínűleg leg-
urult a torkán – nyilatkozta Kováts –, és 
a levegő azonnal visszatért a tüdejébe.

Ezt követően a vendégek is előadták 
a saját történetüket. Mialatt még min-
dig kővé dermedve álltak a koporsóból 
kilépő két angyali látomás miatt, hallot-

Új lendülettel Túrkeve értékeiért
    dr. HABIl. ÖrSI JUlIANNA - A HelYI ÉrtÉKtár BIZottság elNÖKe
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   FARKAS ROZIKA

A NAGYKUN ORDIBÁTOR
Emlékeink Balogh Mártonról

Ígéretem szerint most Marciról kellene írnom, szüle-
tésnapján tisztelegve emlékének, s mégis, a róla íródott 
könyv megszületése jár a fejemben, mert azt hiszem, sem-
mivel sem tudom jobban kifejezni, hogy milyen ember, 
milyen kolléga, milyen művész volt Balogh Márton, mint 
azzal, ahogy a művésztársai nyilatkoztak, áradoztak róla, 
amikor megkerestem őket, s kértem, írjanak néhány sort, 
néhány oldalt egykori kollégájukról, barátjukról.  Bor-
zasztó megható volt, mennyire szerették, s milyen nagyra 
tartották Őt  a különféle híres előadóművészek, táncmű-
vészek, zeneszerzők, rendezők. –„Drága Marci!” – emle-
gették. „Hihetetlen, hogy még csak 75 lenne, s már több 
mint 10 éve nincs közöttünk!”

Nézzük, hogyan is jött létre a könyv:
A 2020-as esztendőt Balogh Márton emlékének szerettük 

volna szentelni a művelődési Intézmény programjaiban, de 
sajnos, a covid átalakította az éves munkatervet. Nem tudtuk 
a tiszteletére tervezett emlékestet megtartani, s ekkor jött az 
ötlet: jelentessünk meg egy könyvet Marciról. 

Igen ám, de hogyan lehet megvalósítani?  Egy ember biztos 
nem vállalná, mert annyi féle művészeti ágban jeleskedett, s 
mindenben otthon érezte magát, mindenütt másik oldaláról 
mutatkozott meg, ráadásul minden általa képviselt művészeti 
ágban remeket alkotott, maximalista volt.  Tehát több embert 
kell megkérni, hogy írja le Marcihoz fűződő emlékeit, közös 
munkáikat, művészi életüket, ismeretségüket, rokoni kapcso-
latukat.  Ez jó ötletnek tűnt, elkezdtük tehát a munkát.

Megkerestem Marci húgát, engedélyét, véleményét 
kérve. Icuka nagyon meghatódott, amikor elmondtam, 
mit szeretnénk létrehozni. Elkezdtük összeírni, kiket 
kellene megkeresni, kikkel volt leginkább kapcsolatban.  
Marci húga és nagynénje is lelkesen segített. 

Telefonok, e-mailek, messenger üzenetek tömkele-
ge zajlott le. Igen ám, szóban sok szép emléket elmesél-
tek, de hogy leírják, attól többen idegenkedtek. Amiben 
egyetértettek: mindenki nagyon szerette, tisztelte.  Volt 
olyan barátja, aki azt mondta, ne kérjem tőle azt, hogy 
írjon Marciról, mert még mindig nehéz Róla beszélni is. 
De volt olyan zenész kolléga is, aki épp azért, hogy lás-
suk, milyen nagyra tartotta, illetve tartja, külföldi turnéja 
közben vetette sorait kottapapírra, s küldte el. S megszü-
letett egy kötet. Nem mondhatjuk, hogy teljes, még sok 
mindenkit lehetett volna megkeresni, hiszen ennél sok-
kal többen ismerték, szerették. Egyszerűen ennyi embert 
sikerült elérni, ennyi vállalta az írást. De azt gondolom, 
ahhoz, hogy a könyvön keresztül megismerhetünk a tör-
ténetekből, emlékezésekből egy nagyszerű művészt, egy 
remek embert, egy jó barátot. S hogy milyen ember volt 
Marci? Azt hiszem, nem véletlen választotta annak idején 
Sinka István sorait saját mottójául:

„Nagyanyáim s a szépanyáim lelke dalolt nekem a pusztán,
hogy keljek fel a virágok közül,
s induljak el e dalok jussán,
hagyjam magára a nyájat,
mert felőlem az rendeltetett,
hogy vihar fújja meg a számat…”

Kedves Marci! Szeretettel gondolunk Rád, boldog szü-
letésnapot ott fenn, az „Égi Mezőkön!”      

Balogh Marci

Figyelt minden szavamra,
De láttam tekintetén, otthon járt,
Kevibe, a puszta közepén,
Szeme alatt volt egy ránc,
Amit az Ecsegi szél cserzett,
Ebből bújt elő a kaján mosoly,
Mielőtt megszólalt, vagy dudorászni kezdett.

/Monoki Imre/
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A Finta Múzeum Vadász Pál 
Kiállítótermében új kiállítás nyi-
totta meg kapuit a kultúra iránt 
érdeklődő nagyközönség számára.

Január 21-én dr. Nagy Molnár 
Miklós, a karcagi Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatója nyi-
totta meg az „Addig jár a korsó 
a kútra…” című kerámia kiállí-
tást, mely a Finta Múzeum gyűj-
teményéből kerül a látogatók elé. 
Ajánlom figyelmükbe az értékes 
anyagot!

ÚJ KIÁLLÍTÁS NYÍLT

Hegyfoky kabos

Hegyfoky Kabos tiszteletére min-
den év februárjában megemlékezik a 
Korda Vince Művészeti Iskola. Időjá-
rással kapcsolatos versek előadásával 
tisztelegnek a meteorológia úttörője 
előtt. De ki is volt Hegyfoky Kabos?

Újlesznán született 1847. július 7-én és 
Túrkevén halt meg 1919. február 7-én 
a római katolikus pap, meteorológus.
Középiskoláit Lőcsén, a teológiát 
Egerben végezte. 1871-ben szentelték 
pappá. Több helyen volt káplán, míg 
1886-ban Sárdon, 1889-ben Bán-
horvátiban, végül Túrkevén kapott 
plébániát. 1881-től folytatott rend-
szeres és megbízható meteorológiai 
megfigyeléseket, ezzel jelentős mér-
tékben járult hozzá az Alföld éghaj-
lati viszonyainak a megismeréséhez. 
1883-tól a meteorológiai irodalom 

terén fejtett ki érdemleges működést. 
Értekezései nemcsak Magyarország 
éghajlatának ismerete szempontjá-
ból váltak fontossá, hanem Európa 
klimatikus viszonyainak, a kontinens 
egyes területei közti kölcsönhatások-
nak a megállapításában is nemzetközi 
jelentőségűvé váltak. Már 1884-ben 
tisztázta a májusi fagyok kialakulásá-
nak körülményeit, e tárgyról megje-
lent tanulmányában pedig megcáfol-
ta a német Wilhelm Bezold téves, de 
akkoriban igen elterjedt felfogását is.
Értékes monográfiái jelentek meg a 
Kárpát-medence szélirány-gyako-
riságairól, a felhőzet eloszlásáról, a 
hőmérséklet változékonyságáról és 
a csapadékról. Szakcikkeit a külföldi 
szakfolyóiratok is közölték. Értékes 
megfigyeléseket végzett a növény- és 
madárfenológia terén is egyes növé-
nyek rügyezése, virágzása, beérése, 
ill. a költöző madarak vándorlása 
időpontjainak vizsgálatában. Kez-
deményezésére indult meg a gyűjtés 
a Nagyszalóki-csúcson felállítandó 
magashegyi meteorológiai állomás 
költségére, végül az obszervatórium 
Ógyallán épült meg. Nevét a me-
teorológiai észlelők kitüntetésére 
alapított emlékérem örökítette meg, 
amelyet a Magyar Meteorológiai 

Társaság 1936-ban alapított. Ezt ku-
tatóknak utoljára 1946-ban, észle-
lőknek 1950-ben adományozták.
Főbb művei: 
A május havi meteorológiai viszo-
nyok Magyarországon, 1886; A ziva-
tarokról, 1889; A szél iránya a Magyar 
Szent Korona Országaiban a Baromé-
ter és Eső című függelékkel, 1894; Fo-
lyóink vízállása és a csapadék, 1897; A 
felhőzet a Magyar Szent Korona Or-
szágaiban, 1899; Az eső évi periódusai 
Magyarországon,1909.
Joggal nevezhető a meteorológiai 
tudományok úttörőjének, s büszkék 
lehetünk, hogy kisvárosunkban is élt, 
munkálkodott.
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Örömmel értesítjük 
intézményünk kedvelőit, 

hogy ettől az évtől a
Madarász Károly Művelő-

dési Ház és Városi Könyvtár 
részére is felajánlhatják

személyi jövedelem adójuk

-át.

Önöknek nem kerül sem-
mibe, nekünk viszont ha-
talmas segítség lehet, ha a 

kedvezményezett adószám-
hoz a következőt írja:

15412744-1-16
Előre is köszönjük!

Tajti-Hajós Sándor:
Zenészgyerek 

Túrkevei zenészgyerek,
mindig szépen muzsikál,
dalba önti a búját, baját,
a fülembe húzza már.
Szíve húrján játszadozik,
szépen szól a hangszere,
a vén kopott hegedőjén,
a g húr már oly feszes.
Ízig - vérig zenészgyerek,
az isten is igy, teremtette,
a szívéből szól ez a dal,
énekeld, majd ő velem.
Mulatozzunk, ahogy lehet,
bazsevál ő hajnalig,
ahogy lement az a vén nap,
feljön az majd holnap is.

Kiss László: Újév köszöntő

Kétezer-huszonkét éve
Megjött hozzánk vendégségbe.
Ideje egy év kitart,
Ne hozzon nekünk sok vihart.
Kímélje a farmerokat,
Ne búslakodjanak sokat,
Hogy a termés tönkre ment más,
Legyen bőtermő a határ.
Legyen népünknek jóléte,
Európának békéje!
Bukjanak a rosszakarók,
Belügyekbe avatkozók.
Hozzon nekünk szép dolgokat, 
Család szaporulatokat.
Nőjön az unokák száma,
Ez a nagyszülők álma.
Legyen unokákból tudás,
Legyen újságíró, fotós,
Politikus, gyári munkás,
Legyen lelkükben tartás!
Így a nemzeti öntudat
Mindig jó irányba mutat.
Segíti a népünk javát,
Értünk hallatja szavát.
Kétezer-huszonkét éve,
Hozzál nekünk békét végre!
Szűnjön meg a vírus átka,
Ez most minden ember vágya!
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   PETŐNÉ FÁBIÁN ERZSÉBET - mŰVelŐDÉssZerVeZŐ

A Hóemberek Világnapja alkalmából rajzpályázatot 
hirdettünk 3-10 éves korosztálynak. Az alkotások bármi-
lyen kreatív technikával készülhettek, amelyet 2022. janu-
ár 18-ig a Városi Könyvtárba kellett leadni. 

A Hóemberek Világnapja rajzpályázat eredménye: 

3-5 éves kategória: 
I. Kaszap Nagy István Református Iskola és Óvoda Napsu-

garas csoport, II. Balázs Gerda Mária Dr. Nánási Lajos úti 
Óvoda, III. Nagy Zsófia Hanna Dr. Nánási Lajos úti Óvo-
da, Különdíj: Szántó Zétény Dr. Nánási Lajos úti Óvoda

6-8 éves kategória: 
I. Pápai Hanna Petőfi Sándor Általános Iskola 2/a, 
II. Máger Ármin Petőfi Sándor Általános Iskola 2/b, 
III. Faragó Adél Petőfi Sándor Általános Iskola 1/b

Különdíj: Gyarmati Zsóka Magdolna Kaszap Nagy István 
Református Iskola és Óvoda 2. osztály

9-10 éves kategória: 
I. Csortos Leila Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 

4/a, II. Farkas Noémi Kaszap Nagy István Református Is-
kola és Óvoda 4. osztály, III. Csíder Flóra Petőfi Sándor 
Általános Iskola 4/c 

Különdíj: Rózsás Mira Bella Kaszap Nagy István Refor-
mátus Iskola és Óvoda 3. osztály, Petőfi Sándor Általános 
Iskola 4/b osztály 

Nagy szeretettel gratulálunk mindenkinek, nagyon köszön-
jük, hogy ilyen sok szép hóember rajz érkezett hozzánk. 

Köszönjük Túrkeve Város Önkormányzatának támogatását!
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A MAgyAr KultúrA NApjA

Hazánkban 1989 óta ünnepeljük 
ezt a jeles alkalmat. Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-i keltezéssel írta alá a 
Himnusz kéziratát, így ez a nap vált a 
magyar kultúra ünnepnapjává. 
Ezen a napon hagyományosan olyan 
programok szerveződnek ország-
szerte, melyek a magyar hagyomá-
nyokhoz, gyökerekhez, a nemzeti 
tudat erősítéséhez kapcsolódnak, a 
magyarság múltjának, jelenének fon-
tos elemei köthetők ide. 
A magyar kultúra része minden 
olyan dolog, amellyel kapcsolatban 
vagyunk, formál bennünket. Ha a 
magyarság Himnuszára gondolunk, 
akkor elsődlegesen természetesen 
a magyar nyelvet, a magyar irodal-
mat és a magyar történelmet kell 
megemlíteni. Ezen túlmenően a ma-

gyar népzene, a néphagyományok, 
a magyar találmányok, földrajzi fel-
fedezők, filmtörténet, gasztronómia 
mind-mind ide tartozik.

Ezek mind alakítanak bennünket, 
egyénileg, de kollektíven, a nemzet 
szintjén is, hiszen minden változás-
ban van a világunkban.

A Magyar Kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük meg január 22-én, annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban, ezen a napon tisztázta le egy na-
gyobb kéziratcsomag részeként és jelöl-
te meg dátummal Csekén a Himnusz 
kéziratát. Ebből a jeles ünnep alkalmá-
ból játékra hívtuk a túrkevei lakosságot. 

Elveszett idézeteket kellett meg-
keresni, amelynek részei a magyar 
kultúra neves alakjairól elnevezett 
túrkevei utcákban voltak megtalál-
hatók. Az elveszett idézetek Kölcsey 
Ferenc Huszt verssorait tartalmaz-
ták, ezzel tisztelegve a nemzeti him-
nusz költője előtt. 

KULT-TÚRA 

FELHÍVÁS

Hóemberek Világnapja
rajzpályázat 
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beadott támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban ré-
szesült, így be tudtunk vállalni nagyobb távolságokat 
is. Nagyon köszönjük ezeket a lehetőséget ezúton is. 

Hihetetlen büszkeséggel töltött el, hogy minden 
helyszínről nagyszerű eredményekkel tértünk haza.

A lovaim iránt érzett hálámat meg kell említenem, 
hiszen amellett, hogy a gyerekekkel versenyeznek, ak-
tív segítőim a lovastáborokban és azoknak a gyere-
keknek az oktatásában is, akik ennek a fantasztikus 
sportnak a mindenféle pozitív hatását és életérzését 
szeretnék napról napra megélni. Ami azért valljuk be, 
elég kemény feladat számukra annak ellenére, hogy 
én igyekszem egyensúlyban tartani őket pszichésen 
és testileg is! Köszönettel tartozom a családom, fér-
jem, anyukám és az egyik legnagyobb segítőm Veres 
Adél felé is!

Végül szeretném bemutatni, hogy a szabadidős ver-
senyeken milyen eredményeket értünk el és nagyon 
remélem, hogy a 2022-es versenyszezonunk ugyani-
lyen, vagy még jobb sikerekkel folytatódik! 

Eredményeink 2021-ben:
Simon Judit Mária - Amandával: II. hely: Futószár 

1-es versenyszám, I. hely: Futószár 1-es versenyszám, 
I. hely: Futószár 1-es versenyszám, III. hely: Futószár 
1-es versenyszám, I. hely: Futószár 1-es versenyszám, 
VI. hely: Ügyességi kezdő 10 év alatt, II. hely: Futószár 
1-es versenyszám, II. hely: Ügyességi kezdő 10 év alatt.

Boros Liliána - Krétával: VI. hely: Futószár 1-es 
versenyszám, III. hely: Futószár 1-es versenyszám, III. 
hely: Futószár 1-es versenyszám, III. hely: Futószár 
1-es versenyszám, II. hely: Futószár 1-es versenyszám, 
II. hely: Futószár 1-es versenyszám, III. hely: Futószár 
1-es versenyszám, IV. hely: Ügyességi kezdő 10 év 
alatt vsz.-ám, 

Ratkai Lili Jázmin - Amandával: I. hely: Futószár 
1-es versenyszám, IV. hely: D1-s díjlovagló verseny-
szám, IV. hely: D1-es díjlovagló versenyszám, II. hely: 
Ügyességi kezdő (9-12 éves korig) versenyszám, III. 
hely: D1-es díjlovagló versenyszám, II. hely: D1-es 
díjlovagló versenyszám, II. hely: Ügyességi kezdő 
(9-12 éves korig) versenyszám., III. 
hely: Ügyességi kezdő 10 év alatt 
versenyszám, I. hely: Ügyességi kez-
dő 10 év alatt versenyszám.

Rózsás Mira Bella - Bambival: 
II. hely: Futószár 1-es versenyszám, 
III. hely: D1-es versenyszám, V. hely: 
D1-es versenyszám, V. hely: D1-es 
versenyszám.

Rózsás Lili - Krétával:

III. hely: D1-es díjlovagló ver-
senyszám, III. hely: D1-es díjlo-
vagló versenyszám, II. hely: D1-es 
versenyszám, IV. hely: D1-es ver-
senyszám, I. hely: Ügyességi kezdő 

(13-18 éves korig) versenyszám, Hajnallal, I. hely: 
D1-es díjlovagló versenyszám, II. hely: E8-as díjlo-
vagló versenyszám.

Magyar Magdolna - Amandával: III. hely: Futószár 
1-es versenyszám, IV. hely: D1-es díjlovagló verseny-
szám, IV. hely: D1-es díjlovagló versenyszám, V. hely: 
Ügyességi kezdő 10 év alatt versenyszám.

Magyar Zoltán - Amandával: II. hely: D1-es díjlo-
vagló versenyszám, I. hely: D1-es versenyszám, III. 
hely: D1-es díjlovagló versenyszám, V. hely: D1-es 
versenyszám.

Gyarmati Zsóka Magdolna: IV. hely: Futószár 1-es 
versenyszám, VI. hely: D1-es díjlovagló versenyszám, 
I. hely: D1-es versenyszám, IV. hely: Ügyességi kezdő 
(4-8 éves korig) versenyszám, II. hely: Futószár 1-es 
versenyszám, VI. hely: D1-es díjlovagló versenyszám, 
II. hely: Futószár 2-es versenyszám, VI. hely D1-es 
díjlovagló versenyszám, III. hely: Ügyességi kezdő 10 
év alatt.

Gyarmati Zsófia - Amandával: IV. hely: D1-es 
díjlovagló versenyszám, I. hely: D1-es díjlovagló ver-
senyszám, III. hely: E8-as díjlovagló versenyszám, 
IV. hely E8-as díjlovagló versenyszám, I. hely: E8-as 
díjlovagló versenyszám, I. hely: E8-as díjlovagló, V. 
hely: Ügyességi haladó versenyszám, VI. hely: E8-as 
díjlovagló versenyszám.

Gyarmati Zsolt: I. hely: Ügyességi vezetőszáras ver-
senyszám, I. hely: Ügyességi vezetőszáras versenyszám, 

Bodó Boglárka - Krétával: V. hely: D1-es díjlovag-
ló versenyszám, V. hely: Ügyességi kezdő (13-18 éves 
korig) versenyszám, III. hely: Ügyességi kezdő (13-
18 éves korig) versenyszám, V. hely: Ügyességi kez-
dő (13-18 éves korig) versenyszám, IV. hely: Ügyes-
ségi kezdő (13-18 éves korig) versenyszám, VI. hely: 
Ügyességi kezdő 10 év felett.

Mándoki Dóra - Krétával: VI. hely: D1-es díjlovag-
ló versenyszám, I. hely: E8-as díjlovagló versenyszám, 
II. hely: E8-as díjlovagló versenyszám.

Nagy Zsófia: I. hely: Ügyességi vezetőszáras ver-
senyszám.

A GyArmAtI lovASudvAr élete
A TvSE LovAS SzAkoSzTáLYáNAk SikErEi 2021-bEN

  gYArMATINé lASKAI ANIKÓ

Egy teljes évet összefoglalni, né-
hány oldalra összetömöríteni, ta-
lán nem is lehet! Leírni a rengeteg 
élményt, a bennem zajló érzéseket 
megmutatni, talán lehetetlenség, 
de egy próbát megér. 

Ebben az évben rengeteg ne-
hézségen mentünk keresztül, a Lo-
vasudvar, mi, az itt dolgozók, se-
gítők és a hozzánk járó lovasok is.  
Viszont igaz a mondás, hogy min-
den rosszban van valami jó, mert 
úgy érzem, hogy rendkívül jól ösz-
szekovácsolódott a közösségünk 
ebben az évben. Tudom, nagyon 
fontos, hogy a magánéletet kizár-
juk a munka során. Igyekszem 
is ezt követni, de vajon, ez akkor 
is érvényes, amikor az egyik tá-
bor első napjának reggelén tudod 
meg, hogy egy számodra igen fon-
tos ember már a Mennybe költö-
zött és ráadásul nem is egyedül?! 
Fantasztikus, amikor rádöbben az 
ember, hogy micsoda csapat, szü-
lők, barátok és táborozók állnak 
mellettem. Hiszek benne, hogy a 
földi életünk minden egyes napján 
tanulunk valamit, ami bölcsebbé 
válásunkat segíti. Ebben a különö-
sen nehéz táborban tanultam meg 
értékelni igazán a körülöttem lévő 
embereket. A gyerekek a kimon-
datlan szavakból is tudták, hogy 
baj van, de, úgy viselkedtek, segí-
tettek, hogy tanulhattam tőlük va-
lamit, amire eddig nem voltam ké-
pes! Elfogadni az elfogadhatatlant 
és boldognak lenni a legnehezebb 
élethelyzetekben is, élvezni az élet 
minden pillanatát azokkal az em-
berekkel, akik körülvesznek! 

Ebben az évben 5 táborunk 
volt, amelyekben, szerettünk volna 
élményt nyújtani, és mindeköz-
ben nem titkolt célunk volt, hogy 
egy igazán jó sportot szerettes-
sünk meg velük. A visszajelzések 
alapján és az idei még meg sem 

hirdetett táborok előjelentkezését 
tekintve ez sikerült! 

Szeretek adni, főleg olyat, ami 
igazán különleges, amely egy vagy 
több gyermek szemléletformálását 
is segítheti. Ez vezethetett ahhoz, 
hogy nyáron a sok táborunk kö-
zepette jutott eszembe a minden 
év októberében a Magyar Lovas-
terápia Szövetség által szervezett 
Nemzetközi Díjlovas Világkupa 
és Lovasterápiás Verseny Fóton. 
Anno gyerekkoromban Klaus 
Andreasnak köszönhetem örökre 
szóló emlékeimet, amikor az ő kis 
csapatát fogta össze és velük jutot-
tam el oda.

Ezen fölbuzdulva dobtam föl az 
ötletet a csapatban, melynek sike-
rességét mi sem mutatja jobban, 
hogy heten utaztunk el Fótra. Ve-
res Adél, Lénárt Gabriella, Nagy 
Lili, Rózsás Lili, Mándoki Dóra, 
Tóth Ádám Zsolt és jómagam sze-
rezhettünk felejthetetlen emlé-
keket. Szuper volt érezni, hogy a 
munkánk, amit mi is beletettünk 
a sikeres verseny lebonyolításá-
ba igazi csapatjátékossá tett min-
ket. Jó volt látni, hogy bár vannak 
emberek, akik „mások”, mint mi, 
mégis ugyanolyanok! Köszön-
jük mindazoknak, akik segítettek 

minket abban, hogy ott lehettünk!
Bár elsősorban versenyered-

ményekről szerettem volna beszá-
molni, be kell látnom, hogy ez ed-
dig sem sikerült. Így pár sort írnék 
arról is, micsoda sikerként élem 
meg lovasoktatóként, hogy több 
olyan gyermek is van a csapatom-
ban, akik több, mint 6 éve járnak 
hozzám lovagolni. Nagyon jó ezt 
megélni, hiszen egy pici gyermek 
nő föl a szemem előtt! Aki nem 
csak a lovaglás rejtelmeiben lép 
át hatalmas mérföldköveket, ha-
nem önmaga megismerésében is, 
mindeközben pedig ebből a lo-
vasból egy aktív segítő és barát is 
válik. Fantasztikus dolog ez szá-
momra, igazi visszaigazolás, hogy 
érdemes ezt csinálnom, hiszen a 
lovasaim ragaszkodnak hozzám 
és a lovaimhoz, nem véletlen hát, 
hogy imádom a munkám. 

Idén több versenyre is elutaz-
tunk, ebben voltak a Nagykunsági 
Lovas Versenysorozathoz tartozó 
helyszínek és voltak távolabbi ver-
senyek is. Nem titkolom, hogy ra-
gaszkodtunk a közeli versenyekhez 
egy ideig, ez elsősorban a költségek 
csökkentése miatt volt így. Viszont 
mivel a TVSE Lovasszakosztály 
tagjaiként az önkormányzathoz 
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Bizonyára vannak, akik emlé-
keznek még azokra az időkre, ami-
kor városunkban sem csak elvétve 
lehetett kakaskukorékolást vagy 
tyúkkotkodácsolást hallani, disznók 
röfögtek az ólakban, sőt néhol még 
tehén is volt! Az udvarokat nem 
öntözött és gondosan lenyírt gyep 
borította, hanem sorolt a vetemény: 
bab, borsó, paradicsom, paprika, 
tök… kinek mire volt szük-
sége. Ma már kevés otthon 
büszkélkedhet hasonlókkal, de 
mintha valami elindult volna 
a világban, hiszen a kertészeti 
magazinok, műsorok is élnek 
és virulnak, kereslet tehát van.

 Győzelmi kertek

A világ más tájain is volt 
háztáji, régen is, most is. 
Nagy-Britannia a második 
világháborúban és még azt 
követően is, az 1930-as és 
1950-es évek között nagyon 
nehéz helyzetben volt. A szi-
getország különösen kiszol-
gáltatott helyzetben volt az 
élelemellátás terén, háborús 
időkben ugyanis nem min-
den élelmiszer-szállítmány 
ért sikeresen célba. Minden 
lehetséges módot megragad-
tak – mert muszáj volt – az 
élelmiszer helyben megter-
melésére. Az összes szóba jöhető 
földterületet művelés alá vonták, 
és zöldséget, gyümölcsöt termesz-
tettek az emberek. 

A háború alatt állami juttatás 
volt a földhasználat: aki kért, kapott 
művelésre alkalmas kis, 250 négy-
zetméternyi földterületet. A lakos-

ság pedig tette, amit tenniük kellett: 
termelésükkel tehermentesítették 
a hadsereget az élelmiszer-szállítás 
alól, ezért ezeket a művelt földterüle-
teket „győzelmi kerteknek” (victory 
gardens) nevezték el. Munkaidejük 
letelte után az emberek fáradha-
tatlanul kapálták és öntözték a kis 
veteményeseket, és ezek az apró te-
rületek sok családot mentettek meg 

az alultápláltságtól és az éhezéstől. 
Nem voltak önellátóak, de ez a kis 
plusz pontosan elég volt arra, hogy 
ne szenvedjenek a hiánytól.

A jó példa ragadós volt, a győ-
zelmi kertek az Egyesült Álla-
mokban is nagy népszerűségnek 
örvendtek. 1944-re a program any-

nyira jól teljesített, hogy az ameri-
kai asztalokra a zöldségek 40%-a 
saját művelésű kiskertekből került!

Gyümölcsösök a nagyvárosban: 
a budapesti Wekerletelep

Itthon is van jó példa a városi ker-
tészkedésre. Az 1900-as évek elején 
épült fel Kispesten a Wekerletelep, 
melynek tervezésekor kiemelt cél 

volt, hogy a vidékről a városba 
szakadó emberek kert- és ter-
mészetigényét ne hagyja vesz-
ni. Ezért kiskertekkel ékesített 
lakóházakat építettek a telepre. 
A kertvárosmozgalom hazai jó 
példája ez. Saját kertészetet is 
létrehoztak, ahonnan a bérlők 
lakásonként 4-4 db gyümölcsfát 
kaptak és ültettek el. Ez mind-
összesen tizenhatezer(!) gyü-
mölcsfát jelentett. A lakók a ke-
rítések mellé ribizlibokrokat is 
telepítettek. A korabeli feljegy-
zések szerint 1917-ben annyira 
jó volt a termés, hogy a lakosság 
az éves lakbér négyszereséhez 
jutott hozzá a terményei által! 
Még egyszer: telkenként 4 gyü-
mölcsfáról és pár ribizlibokor-
ról van szó…

Saját magunkon segíteni 
tehát nem nagy ördöngösség. 
Voltak idők, amikor muszáj 
volt. A muszáj pedig nagy úr. 

Ma nagyon kényelmes és jó helyzet-
ben vagyunk, egyelőre nem muszáj. 
Kikapcsolódásnak, örömszerzésnek 
és az elmúlt idők előtti tisztelgésnek 
is alkalmas a kiskerti termelés. Min-
denkit buzdítunk hát, a télnek mind-
járt vége, hamarosan kezdődhet a 
kertészeti szezon!

   TÖrÖK MÁrTON

Városi kertészkedés újratöltVe? 
AVAGY EGY ÚJABB SPANYOLVIASZ

 Egyre több médiatermékkel találkozhatunk 
manapság, amelyek a kertészkedést népszerű-
sítik. Legyen szó egy talpalatnyi ablakpárkány-
ról, balkonról vagy teraszról, esetleg egy kisebb 
kihasználatlan kertrészről az udvar hátuljában, 
már sorolják is a tippeket-trükköket, hogyan le-

gyünk paradicsommágnások vagy csilikirályok. 
Vajon most kezdődött mindez? A járványhely-
zet hozta ki az emberekből a természet és a kert 
iránti vágyakozást? Némelyekből biztosan, de a 
városi kertészkedés és termelés története ennél 
sokkal korábbra nyúlik vissza.
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JOGSEGÉLY 
PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Olyan károsultaknak működtet 
jogsegélyszolgálatot az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány, akik egy pszichiátriai 
kórházban, intézetben szenvedtek 
sérelmet: egészségkárosodást, meg-
aláztatást, igazságtalan kényszer-
kezeléseket vagy akár egy szeretett 
családtag elvesztését. 

Az elmúlt 25 év során az ala-
pítványt több ezren keresték fel 
ilyen panaszokkal, így szinte nincs 
olyan pszichiátriai jogsértési eset, 
amelyben ne tudnák, mi a teendő. 
Jogsértés esetén kivizsgálásokat 
indítanak, és eljárnak a megfelelő 
hatóságoknál. Aki szükségtelenül 
elvégzett pszichiátriai kezelések 
miatt elveszti egy szerettét, gyak-
ran magára marad a gyásszal és 
a veszteséggel, pedig felelősség-
re vonással elejét vehetjük, hogy 
másokkal is megtörténhessenek 
hasonló esetek. A pszichiátriákon 
átélt traumák, lekötözések, kény-
szerkezelések szintén életre szóló 

megrázkódtatást okozhatnak, mely 
esetekben sokszor ugyanígy kihar-
colható az igazságszolgáltatás. A 
jogvédőknek számtalan esetben si-
került már elérniük, hogy az elkö-
vetőt elmarasztalják, illetve, hogy a 
károsult kártérítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi 
emberi jogi szervezet, az Állam-
polgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért (CCHR) hazai csoportjaként 
működik. Magyarországon is sok 
még a teendő, hiszen hazánkban 

is használnak még elektrosokkot, 
szállítanak kényszerrel a pszichi-
átriára embereket – a megalázó 
bánásmóddal, az emberi jogok 
elhanyagolásával kapcsolatban 
az Alapvető Jogok Biztosa (Om-
budsman) is számos alkalommal 
felemelte már a szavát a hazai pszi-
chiátriák kapcsán. Mindezek még 
ma is rendszeresen sértik a pszi-
chiátriai kezeltek emberi jogait, 
ezért nagy szükség van egy olyan 
jogsegélyszolgálatra, amely kife-
jezetten az ilyen sérelmek esetén 
nyújt segítséget. Ha Ön vagy barát-
ja, családtagja sérelmet szenvedett 
a pszichiátrián, kérje az alapítvány 
segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 
(minden hétköznap 9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.cchr.emberijogok.hu
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Két gépjármű is lángra kapott 
Túrkevén január közepén. 

Egy lakóház udvarán bontási 
munkálatok közben gyulladt ki egy 
furgon, mely a környezetében par-
koló többi autót veszélyeztette. Az-
nap a délutáni órákban már a Túr-
keve határában fekvő Malomzugból 
érkezett jelzés a tűzoltókhoz, misze-
rint szintén egy családi ház udvarán 
égett egy személygépkocsi, és a tűz a 
közelben álló melléképületet veszé-
lyeztetett. Mindkét esetben a túrke-
vei önkéntes tűzoltók avatkoztak be, 
melynek köszönhetően egyik tűz 
sem terjedt tovább. Köszönjük az 
áldozatos és szakszerű munkájukat!

Alföldi húsgombóc leves és  hoT-dog 

A vöröshagymát apró-
ra vágjuk és a zsiradékon 
megpirítjuk. A többi zöld-
séget csíkokra vagy koc-
kákra vágjuk, hozzáadjuk 
a hagymához és összepirít-
juk. Vizet öntünk rá, fűsze-
rekkel ízesítjük. A darált 
húst sózzuk, borsozzuk, 
az összetört fokhagymát, 
zsemlemorzsát és a tojást 
hozzáadjuk, jól összegyúr-
juk. Vizes kézzel, kis go-
lyókat formázunk, belőle.  
A levesbe tesszük, lassú 
tűzön főzzük. A legvégén 
cérnametéltet főzünk bele.

   KISS IMréNé MAgdI

Alföldi húsgombóc leves

gasztronómIa

HOT-DOG lángos tésztából

1 dl langyos tejhez hozzá-
adjuk a cukrot, az élesztőt be-
lemorzsoljuk és felfuttatjuk. A 
liszthez adjuk a sót, a felfutta-
tott élesztőt és fokozatosan a 
többi langyos tejet. Kidolgoz-
zuk, míg el nem válik az edény 
falától és hólyagos nem lesz. 
Duplájára kelesztjük.

A megkelt tésztát megola-
jozott gyúró lapra tesszük. Po-
hárral kiszaggatjuk. Letakarva 
pihentetjük kb. 10 percet. Az 
olajat megmelegítjük. A tész-
tákat a virsli hosszára szét-
húzzuk, beletesszük a virslit, 
felgöngyölítjük. Meleg olajban 
először fedővel és fordítás után 
fedő nélkül készre sütjük. A 
tésztából lehet csak sima lán-
got is sütni. A virsli mellé míg 
fel nem göngyöljük, ízlés sze-
rint tehetünk sajtot, ketchupot, 
mustárt, majonézt. 

Hozzávalók: 

80 dkg liszt
1 kávéskanál cukor
3 kávéskanál só

5 dkg élesztő
6-7 dl tej
virsli, trappista sajt
ketchup, mustár, majonéz

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: 

tűzoltóságI és renDőrségI Hírek   

KÉT AUTÓ GYULLADT KI TÚRKEVÉN
    MOlNÁr MAgdOlNA – FŐsZerKesZtŐ

Hozzávalók: 
1 fej vöröshagyma
2 szál sárgarépa
1 szál fehérrépa
karalábé, zeller
5 db gomba
karfiol
friss petrezselyem
ételízesítő, só, bors, 
szerecsendió
cérnametélt
zsiradék

Gombóc hozzávalói:

0,5 kg sertés darált hús
só, bors
1 tojás
2 gerezd fokhagyma
1 ek. zsemlemorzsa
pici olaj

GYORS RENDŐRI FELDERÍTÉS
CSALÁDI HÁZ UDVARÁRÓL EMELT EL EGY BICIKLIT EGY TÚRKEVEI FÉRFI

A rendőrök a feltételezett el-
követő lakhelyén megtalálták és 
lefoglalták az eltulajdonított ke-
rékpárt.

Ismeretlen személy vitt el egy 
kerékpárt 2022. január 24-én egy 
túrkevei családi ház udvaráról. A 
rendőrök az adatgyűjtést, tanúku-
tatást és a kamerafelvételek elle-
nőrzését követően azonosították, 
elfogták és előállították a Túrkevei 
Rendőrőrsre a bűncselekmény el-
követésével megalapozottan gya-
núsítható férfit. Kihallgatása során 
a 61 éves helyi lakos beismerő val-
lomást tett. A rendőrök a jogsértő 
személy lakhelyén lefoglalták a ke-
rékpárt, majd visszaadták a tulaj-
donosnak.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 
lopás vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytat el-
járást.

MEZŐTÚRI RENdŐRKAPITÁNYSÁg
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ELBIR
Az online vásárlás aranyszabályai

Az internet elterjedésének köszönhetően az online vásárlás és az online fizetés is egyre

népszerűbb.

Amíg a valós életben a fizetés előtt személyesen is meg tudjuk nézni a kiválasztott terméket, addig az

online vásárlásnál erre nincs lehetőségünk, ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt azonban

megfelelő, tudatos magatartással, körültekintéssel csökkenthetjük, és élvezhetjük az online vásárlás

nyújtotta előnyöket.

Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: a webáruházakban és az online piactereken

történő vásárlás. A webáruházakban általában a kereskedők új terméket árulnak, számlával,

jótállással. Az online piactereken viszont sok esetben használt termékek szerepelnek, számla és

jótállás nélkül. Így az áruk is alacsonyabb, de a vásárlásnál ezt mindig tartsuk szem előtt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei által

megfogalmazott prevenciós ajánlások.
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