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ÉVÉRTÉKELÉS ÉVÉRTÉKELÉS

Nézzük azokat a dolgokat, amelye-
ket 2021-ben lezárhattunk, szinte csak 
listaszerűen említve, sok más nem em-
lített dolog között:

A Liget fejlesztés első ütemét lezár-
tuk, gyereknapon átadásra került az új 
játszótér és a piac területe megkezdte 
működését. Megelégedésemre szol-
gált, hogy egész nyáron látni lehetett 
ott gyerekeket, családokat, ami alapján 
úgy ítélhető, hogy már az első fejlesztési 
ütemben is képes ellátni azt a közösségi 
funkciót, amit terveztünk. A TOP Zöld 
város pályázatán túl az év második fe-
lében is folytattuk a fejlesztését, hogy a 
legkisebb gyermekek számára is bővül-
jön a játszás lehetősége, illetve sétány-
nyal bővítettük a Ligetet.

•	 Átadásra került a Vass utcai óvoda 
és ezzel megkezdődött a bölcsődei és 
óvodai ellátás átszervezése, hiszen a 
volt Esőzsák kaszinó helyén létreho-
zott óvodaépület átvette a vezető óvo-
dai szerepet és ennek köszönhetően a 
volt Széchenyi úti óvodában megkez-
dődhettek a bölcsődei kivitelezések. 

•	 Nemcsak megkezdődött, be is feje-
ződött 2021. évben a város új bölcső-
déjének fejlesztése, aminek eredmé-
nyeként 12 főről 36 főre bővülhetett 
a bölcsődei ellátás lehetősége. 

•	 Bár ez részben a Túrkevei Református 
Egyházközség eredménye, de még-
is aktívan közreműködtünk abban, 
hogy előrehaladás történjen a refor-
mátus templom felújításában és nem 
pusztán a kiegészítő feladatok forrás-
szerzésében vállalhattunk szerepet, 
de az év végére további kisebb forrást 
is sikerült keríteni városunk legpati-
násabb épületének felújításához. 

•	 Tavalyi évben avattuk a Nemze-
ti Összetartozás emlékművet, ami 
megítélésem szerint az egyik leg-
szebb városi köztéri alkotás lett. 

Nemcsak a trianoni nemzeti tragé-
diára való megemlékezés, hanem a 
szomszédos országokban rekedt ma-
gyarsággal való összetartozás eszmé-
jének megőrzéséhez is hozzájárulhat 
az emlékmű. 

•	 Az idegenforgalom vonatkozásában 
a csúszda avatás után újabb látvá-
nyos attrakció ugyan nem készült a 
strandon, azonban meglett a forrása 
annak, hogy elkezdődjön a gyógyá-
szati ellátáshoz egy kis gyógymeden-
ce rész kialakítása, illetve az apart-
man bővítés tervei is elkészültek. A 
2021-es év során az előbbihez a teljes 
kivitelezési forrást, utóbbihoz rész-
forrást sikerült találni, így minde-
zeknek látványos építési munkálatai 
idén indulhatnak meg. 

•	 Recsken sikerült újabb bővítéseket 
és felújításokat végeznünk. Elkészült 
a szennyvízkezelés átfogó terve, ké-
szült új kiülő közösségi célokra, és 
az épületek állapotán is sikerült ja-
vítani. Mindezek eredményeként 
az elmúlt sok év legeredményesebb 
gazdasági évét zárta az ifjúsági tábor, 
amiről hamarosan képviselő-testüle-
ti előterjesztés lesz. 

•	 A 2021-es év a covid újabb hullámai 
ellenére már számos közösségi él-
ményt adhatott a városnak, s habár 
a Juhászfesztivál ismét nem került 
megszervezésre, a nyár más sokszínű 
szórakozási lehetőséget teremtett 
megítélésem szerint a helyieknek. 
Diszkó, techno buli, rock buli egy-
aránt volt, az augusztus 20-i prog-
ram jól sikerült és az ősz folyamán 
is folyamatosan voltak városi prog-
ramok. Meg kell vallanom, hogy 
mindez azonban a konfliktus lehető-
ségére is rámutatott, hiszen minde-
zen szórakozási lehetőségek egyben 
növelték annak a kockázatát, hogy 
e rendezvények zajhatásai mennyire 

zavaróak a környéken élők számá-
ra. Nem elfogadható, hogy 100-200, 
esetleg 300 ember szórakozása miatt 
másik ugyanennyi számára okozzon 
kellemetlenséget. Ebből kifolyólag 
az idén sokkal megfontoltabban 
próbáljuk szervezni mindezeknek a 
helyszínét és lebonyolítását. Ha le-
het, még sikeresebbek voltak a futó 
sporttal kapcsolatos rendezvények. 
Első alkalommal adtunk otthon a 
cross running futóversenynek, így 
elsőként került megszervezésre a 
Tour de Keve kerékpáros nap is. Az 
év végének legnagyobb durranása 
nyilvánvalóan a jégpálya lett, ami 
minden reményt felülmúlóan tűnik 
sikeresnek az eddigiek alapján. 

•	 Városesztétikai vonatkozások tekin-
tetében még mindig nem vagyunk 
azon a szinten, amit elérni kívánok, 
ennek ellenére sok előrelépés tör-
tént 2021-ben. Az önkormányzat-
nál létrehoztuk a Városgondnokság 
Kft. feladataival párhuzamosan azt a 
közterület-kezelési csoportot, amely 
képes volt gyors reagálással eleget 
tenni lakossági igényeknek is. Mind 
a város közterületein, mind a teme-
tőkben egy enyhén javuló állapotról 
számolhatok be. Tudom, hogy e te-
rületen sok még a tennivaló, ugyan-
akkor elsőként éreztem úgy, hogy 
jó irányba tart a város, amihez az 
önkormányzati erőfeszítések mellett 
széleskörű lakossági támogatást is 
élveztünk. A ligeti fatelepítések, te-
rületi virágosítás nem jöhetett volna 
létre számos szorgos kéz nélkül, amit 
ezúton is nagy tisztelettel köszönök!

•	 A lakosság részéről az egyik legálta-
lánosabb igény a közúti fejlesztések 
megvalósítása. 2021-ben a városban 
35 új, kulturált parkolási lehetősé-
get teremtettünk 6 új parkoló kiala-
kításával, amit már önmagában is 

látványos eredménynek vélek. De 
ennél fontosabb az, hogy a Belügy-
minisztérium segítségével a teljes 
Póhamarai út végre megújulhatott 
és kulturált közlekedésre alkalmassá 
vált. Ezen túl 6 utcában végeztünk 
mart aszfaltos borítással útfelújítást, 
melyek között olyanok is voltak, 
amelyek hosszú ideje várták, hogy 
földesút jellegük megszűnjön. Ezek 
mellett közel 30 utcában végeztünk 
kátyúzásokat, nem kis erőfeszítéssel. 
Érzem a közösségi média visszajel-
zéseiből, hogy ezen a területen van 
még nagyobb elvárás a jelenlegi ön-
kormányzati ciklusban, ugyanakkor 
sokszor leírtam, elmondtam, hogy 
30 év elmaradásait nem tudjuk 1-2 
év alatt pótolni. Biztos, hogy 2022-
ben is ezen feladatok kiemelt priori-
tást élveznek. 

•	 Az év végére hozzá tudtunk kez-
deni a túrkevei Idősek Otthona 
kisebb felújítási munkálataihoz is, 
amellyel mind a nappali ellátásban 
részesülők, mind a bentlakók élet-
körülményeit kívántuk javítani. A 
több milliós fejlesztések eredménye 
látványos, de nyilvánvalóan ennél 
sokkal többre lesz szükség a követ-
kező időszakban és ennek megfele-
lően 2021-ben megindultak az ezzel 
kapcsolatos tervezési feladatok. 

•	 Az év végének legpozitívabb ered-
ménye mindenképpen a Magyar 
Kormány 138 millió Ft-os egyedi 
támogatása volt, hiszen ezen támo-
gatással nem pusztán visszakom-
penzálta a 2021-es évi elvonáso-
kat, hanem plusz forrást is nyújtott 
néhány nagyon fontos feladatunk 
megvalósítására. Ezen támogatás-
ból vízbázis rehabilitációhoz érke-
zett forrás, valamint végre kisebb 
pénz érkezett az Oroszlán Vendéglő 
megmentésére, de segítette a Liget 
fejlesztését is. Mindezek mellett 
érdemi hatással a túrkevei strand 
bővítéséhez is hozzájárulhat a gyó-
gyászati alapfeladat ellátásában. Az 
F. Kovács Sándor országgyűlési kép-
viselő úr segítségével létrejött támo-
gatás nélkülözhetetlen feladatokhoz 
nyújtott nagyon fontos segítséget az 
év végére, melyeknek lebonyolítása 
azonban a 2022-es évre maradt. 

•	 Szociális tekintetben egy nagyon 
nehéz éven vagyunk túl, hiszen 
2021-ben „0” Ft normatíva állt 
rendelkezésre a szociális feladatok 
ellátásához, így több, covid ideje 

alatt megszűnt szociális támogatás 
továbbra sem volt elérhető (például 
első lakáshoz jutók támogatása) és 
több más támogatás is csak korláto-
zottan. Jelenlegi ismereteim szerint 
ebben pozitív változás 2022-ben 
sem várható. 

Miután nem szeretnék politikai tu-
lajdonságokat magamnak, így eltekin-
tek attól, hogy csak az eredményekről, 
csak a pozitívumokról számoljak be. 
Ennek megfelelően néhány pontban 
összeszedem azokat a feladatokat is, 
amiben nem sikerült a tervezett célo-
kat elérni. 

•	 A 2021-es év legnagyobb traumá-
ja a város számára az ivóvízellátás 
biztonságának összeomlása volt. 
2021. júniusára kiderült, hogy Túr-
keve ivóvíz bázisát jelentő kutak 
vízhozama felére csökkent és a ki-
termelhető víz mennyisége jócskán 
elmarad a város igényeitől. Sokan 
hibáztatták e vonatkozásban dön-
tésünket a víztorony elborításával 
kapcsolatban, habár a problémák a 
víztorony nélküli üzemmódot köve-
tő több mint fél évvel jelentkeztek. 
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy sú-
lyos üzemelési problémákkal küzd a 
TRV Zrt, és a víznyomás- és vízmi-
nőségi gondokhoz legnagyobb rész-
ben ennek felelőssége társul. Az év 
végén megrendezett lakossági fóru-
mon az is nyilvánvalóvá vált, hogy 
maga a TRV Zrt sem a víztoronyhoz 
ragaszkodik, hanem a vízbázis re-
konstrukcióját jelentő kútfelújítá-
sokat kéri a városról. Majd később 
lehet kutatni, hogy milyen felelőtlen 
gondozás eredményezte a kútjaink 
ilyen mértékű vízhozam csökkené-
sét, azonban most a helyreállításra, 
megoldásra koncentrálunk. 2022 
legfontosabb kihívása városüzemel-
tetés szempontjából mindenképpen 
a biztonságos ivóvízellátás megte-
remtése lett, aminek azonban szá-
mos akadálya áll még előttünk.  

•	 Az év elején köszönő feliratokat 
ígértem a városnak, önálló „szelfi 
pont” kialakítását. Sajnos 2021-ben 
ezt nem sikerült megvalósítani for-
rások hiányában. 

•	 Szintén nagy fájdalmam, hogy nem 
tudtunk előre lépni a Kis-Berettyó 
sorsában és a belvízelvezető csa-
torna rekonstrukciós munkái nem 
indulhattak meg. Egy félmilliárd Ft 
értékű pályázatot készítettünk en-

nek terveire, ami sajnos nem nyert. 
Szintén idei évre maradt, hogy va-
lahogyan hozzákezdjünk a Kis-Be-
rettyó rendbetételéhez. 

•	 További fájdalmam, hogy nem tű-
nik megvalósíthatónak az az elkép-
zelés, ami egy korábbi katonai híd 
elhelyezésével a Putri-dűlőn újból 
hidat hozhatott volna létre a Hor-
tobágy-Berettyón. 2021-ben odáig 
jutottunk ennek előkészületében, 
hogy konkrét megvalósítási előké-
szítések során derült fény arra, hogy 
a dr. Szabó Zoltán polgármester úr 
által a város számára „szerzett” hí-
delemek nem alkalmasak hídépí-
tésre a Hortobágy-Berettyó vízvi-
szonyai miatt. Erre a célra tehát új 
megoldást kell keresni és új koncep-
ciónak kell készülnie. 

A teljesített ígéretek és meg nem va-
lósított tervek után az alábbi számvetés 
már sokkal inkább a 2022-re vonatko-
zó elképzeléseket foglalja össze. Ebben 
részben a megkezdett feladatellátás 
folytatását, részben új feladatok cél-
kitűzését terveztük és bízunk abban, 
hogy ezek megvalósítására 2022-ben 
lehetőség adódik. 

•	 Minden bizonnyal a teljes önkor-
mányzati ciklusom legfontosabb 
hónapjai előtt állunk, hiszen meg-
kezdődött azoknak az európai uniós 
strukturális alapoknak a pályázati 
rendszere, aminek eredményeként 
egymás után, sorra jelennek meg 
azok a pályázati kiírások, amelyek 
egy-egy álom megvalósítását lehe-
tővé tennék városunkban. Elsőként 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
pályázat jelent meg, ami a legna-
gyobb szakmai kihívás a pályázat 
módszere szerint. De ennek előkészí-
tése már elkezdődött és várhatóan ja-
nuár 14-ig pályázatot is nyújtunk be 
közösségi energiatermelő tevékeny-
ségek fejlesztésére az Idősek Otthona 
energetikai felújítására és várható-
an (ez még egyeztetés alatt) a Finta 
Múzeum energetikai felújítására. 
Emellett megkezdődött az „Élhető 
városok” pályázati kiírásra is a pályá-
zati koncepció elkészítése, ami szin-
tén egy nagyon régen áhított városi 
fejlesztést valósítana meg: moziter-
münk átfogó felújítását. Koncepci-
ónkban a mozi teljes belső tere meg-
újulna, új funkciót kapna, megújított 
színpadot, mozifilmek vetítésére 
alkalmas technikát, koncertekhez 

évértékelés, tervezés
polgármesteri gondolatok évkezdésre
   SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER 

Az év eleje mindig egy újrakezdés lehetősége, hogy 

javítsunk azokon a dolgokon, amelyek az előző év-

ben kevésbé voltak sikeresek, új terveket készítsünk, 

hogy új elképzeléseket valósítsunk meg, fogadalma-

kat, vállalásokat tegyünk. Nincs ez másképp a város-

vezetői feladatok ellátása során sem. Ennek megfe-

lelően elsőként előszedtem azt az írást, amelyet egy 

éve fogalmaztam meg a 2021-es tervekről, ezekről 

egy számadás készítése és a 2022. évi tervek megfo-

galmazása volt a célom jelen sorokkal.
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ÉVÉRTÉKELÉS KARÁCSONYI FALU

2021. december 18-án szombaton, 
advent negyedik hétvégéjén, 17:15 
órai kezdettel a Jász- Nagykun-Szol-
nok Megyéért Díjjal kitüntetett me-
zőtúri Vivace Kamarakórus adventi 
hangversenyével varázsolt el minket 
a Református Templomban.

A Vivace kamarakórus 2007-ben 
jött létre, a már végzett mezőtúri 
kossuthos diákokból. A kamarakórus 
vezetője: Csiderné Csizi Magdolna 

Az alábbi sorokkal mutatkoznak 
be Olvasóinknak:

„Beneveztünk az Országos Tár-
saséneklő versenyre, ahol rögtön to-
vábbjutottunk az országos versenyre. 
Ezután a két évente megrendezett or-
szágos versenynek rendszeres részt-

vevői voltunk, amíg a korcsopor-
tunk megengedte. A legutóbbi két 
alkalommal kiemelt arany fokozatot 
értünk el. 2009-ben az iskola Napra-
forgó (Sunflower) kórusával együtt 
részt vettünk a Franciaországban, 
Nancyban rendezett Voix du Monde 
Nemzetközi Fesztiválon.

Később csatlakoztak hozzánk már 
régebben végzett kossuthosok is. Je-
lenleg 17 fős a kórus, gimnazisták, 
főiskolások, egyetemisták és felnőt-
tek alkotják. Létszámunk folyamato-
san változik. 2011-ben részt vettünk 
Charleroiban (Belgium) egy nemzet-
közi kórusfesztiválon, itt is minden 
fellépésünk teltházas volt – óriási 
sikerrel. 2014-ben beneveztünk a ro-
mániai Nagybányán rendezett Liviu 
Borlan Nemzetközi Kórusversenyre, 
ahonnan ezüst diplomával tértünk 
haza, valamint megkaptunk az ott 
megjelent kórusok közül a legba-
rátságosabb kórus kitüntetést. 2015 
-ben és 2017-ben a keszthelyi Dalün-
nepen országos arany minősítésben 
részesültünk. Városunkban, Mező-
túron rendszeres fellépői vagyunk az 
adventi ünnepi sorozatnak, valamint 

az augusztusban megrendezett Artúr 
Fesztiválnak. Két alkalommal is részt 
vettünk az Erkel Színház által rende-
zett Dalárnapon. Baráti kapcsolata-
ink révén számos magyarországi és 
külföldi településen adtunk már ön-
álló hangversenyt. 

2020-ban Jász Nagykun Szolnok 
Megyéért nagydíjat kaptunk. 

Bár a kóruspróbákon soha sincs 
teljes taglétszám, hiszen a tagok más 
városokban tanulnak, dolgoznak, 
ennek ellenére folyamatosan meg-
újul a repertoárunk. A világjárvány 
miatt természetesen nekünk sem 
volt túl sok lehetőségünk a szerep-
lésekre, sőt még a próbákat is szü-
neteltetni kellett, ezért örülünk a 
lehetőségnek, hogy ismét bemutat-
kozhatunk műsorunkkal.”

ivace kamarakórus

Mézeskalács házikó gyermek 
kategória győztese: Kozma Villő 
Zselyke és Kozma Zengő Kerka

Mézeskalács házikó felnőtt kategó-
ria győztese: Varga- Tóth Kitti Katalin

Adventi koszorú gyermek kate-
gória győztese: Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola 1/b osztályos tanulói, 
osztályfőnök: Kovácsné Szécsi Mária

Adventi koszorú felnőtt kategória 
győztese: Lénártné Somogyi Csilla

Gratulálunk a győzteseknek, az 
alkotásokat elvihetik a versenyzők a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

A mézeskalács házikó és az adventi 
koszorú készítés eredményhirdetése

új hang- és látványtechnikát, természetesen új ülőszékek-
kel és felújított belsővel. Hacsak ez az egy tervem sikerül, 
már akkor is elégedett lehetek, hiszen rendkívül kiszélesíti 
a közösségi programok lehetőségét egy színvonalas színház 
terem. De ezen túl folytatni szeretném a Ligetben zajló kö-
zösségi tér kialakítását újabb funkcióbővítéssel. Ugyanen-
nek a pályázatnak képezhetné részét egy un. pákász sétány 
kialakítása is a Kis-Berettyó partján, ami a Sinka tér felől a 
Kis-Berettyót elérve a Lovarda irányába indulna meg. Ezek 
mellett nagyon várjuk a turizmusfejlesztést segítő pályázati 
kiírást, illetve várható a belterületi utak felújítására is forrás, 
azonban sajnos előreláthatóan meglehetősen kis pályázati 
támogatási lehetőséggel. 

•	 Mindezeken túlmenően más nagyon fontos pályázati ki-
írásokat is várunk az év elején a város alapfeladat ellátásá-
val kapcsolatban. Biztos, hogy a teljes ciklus eredményes-
ségét meg fogja határozni a következő néhány hónap. 

•	 Az év elején nagyon fontos fejlesztések indulnak el. Egyik 
része a piaci üzletsor megépítése, amelynek reményeink 
szerint a lehető leggyorsabban meg lehet kezdeni a kivitele-
zését. Őszre szeretnénk átadni az üzletsort és a jövő évben 
az őszi és téli rendezvények már részben erre épülnének. 

•	 A másik fejlesztési terület, amelyet tavasszal megkezdünk 
a strand területén, a már korábban említett gyógyászati 
medence és apartman építés. Ezen túl a strand területén 
3 további fejlesztés tervezése indulhat meg, részben már 
forráskereséssekkel is, egy kisgyermek élménypancsoló, 
egy fedeles uszoda és az ifjúsági szálló bővítése. Ezekből 
van, amit saját fejlesztésként kívánunk megvalósítani, de 
az úszómedence az Invictus Sportegyesülettel közös pro-
jekt lehet TAO forrásokból, ha minden jól megy. 

•	 A közösségi terek programban is szeretnénk érdemi elő-
rehaladást, bizonyos, hogy újabb lépésekkel gazdagodhat 
a Liget, folytatni szeretnénk a Madarász Házaspár úton 
lévő közösségi tér kialakítását, illetve ígéretet tettem Sza-
bó Attila képviselő úrnak, hogy kisebb fejlesztésekkel az 
Erkel Ferenc téri játszóteret is gazdagíthatjuk. A Setét Mi-
hály úton kevésbé gördülékeny az együttműködés a lakó-
közösségekkel, ennek ellenére ott is szeretném folytatni a 
közösségi célú infrastruktúra fejlesztést. 

•	 A fejlesztések során a legnagyobb jelentőséggel továbbra is 
az úthálózat felújítása állhat. Erre mindenképpen fogunk 
forrásokat fordítani, akárcsak saját bevételből, de remélhe-
tőleg külső támogatással is. Kiemelt célként kezelném, hogy 
a ciklusom végére a földes utcák megszűnjenek, például 
több ígéretet tettem a Herczegh utca hiányzó szakaszának 
pótlására. Ezen kívül a listámon kb. 15 utca szerepel felújí-
tási tervvel, melyeknek pontosítását a képviselő-testülettel a 
költségvetés tárgyalásakor fogjuk megtenni. Nagyon biza-
kodóak vagyunk abban is, hogy a már említett európai uni-
ós forrásokból is lesz ilyen jellegű pénz és kisebb mértékben 
járdafelújítást is megvalósíthatunk. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy magáningatlanok előtt nem cél önkormányza-
ti forrásokból járdaépítés, csak önkormányzati tulajdonú 
vagy közösség által széleskörben használt területeken. Erre 
vonatkozóan két vállalásom van, amit biztosan szeretnék 
megvalósítani. A nyugatújvárosi zsidó temető járdájának 
megújítása, illetve a Keve Étterem előtt, ahol korábban még 
tulajdonosi befizetés is volt annak érdekében, hogy térkőre 
legyen változtatva a járda. 

•	 Az év kiemelt feladata a vízbázis rekonstrukcióval kapcso-

latos fejlesztések, aminek forrásigénye két területre kon-
centrál: a vízbázis kapacitásának helyreállítása és víztorony 
felállítása. Abban bízunk, hogy már a kutak rekonstrukci-
ója is érdemi hatással fog bírni a hálózatra, ugyanakkor 
hangsúlyozni kell, hogy teljes megoldást az önkormány-
zat önmagában semmiképp nem tud megvalósítani. 60-70 
éves csövek vannak a földben, ezek minősége nem felel 
meg a mai igényeknek, egyre több csőtörés van. A teljes 
csőhálózat rekonstrukciója egy másfél milliárdos beruhá-
zás lenne. Amennyiben erre nem lesz külső forrás, attól 
tartok, hogy csak a víztorony és kút rekonstrukciója nem 
fogja megoldani maradéktalanul a problémát. Ennek elle-
nére kiemelt cél lesz, hogy mielőbb érdemi előrelépéseket 
tegyünk az ivóvízbázis biztonságának elérése érdekében 
annak ellenére, hogy a TRV Zrt – úgy tűnik – nagyon sok 
olyan működési problémát produkál, amelyek jelentősen 
hozzájárulnak az ellátásbiztonság csökkenéséhez. 

•	 Az idegenforgalmi fejlesztésekről is esett már szó. Bízom 
benne, hogy a strand fejlesztésében az idei év igazi áttö-
rést jelent, s hogy a már említett fejlesztéseken túl további 
elképzeléseink is vannak. Már bizonyos, hogy a játszótéri, 
gyermekek szórakoztatására irányuló eszközök bővülni 
fognak és egy nagyobb üzembiztonsággal működő strand 
lehet továbbra is az idegenforgalom zászlóshajója. Ezen 
túl az aktív turizmus területén szeretnénk érdemi előre-
lépéseket tenni. Ennek forrásait azonban még keressük. 
Recsk fejlesztését sem hagyhatjuk abba, eltökélt szándé-
kom, hogy ez alatt az 5 év alatt egy színvonalas szálláshely-
lyé alakítsuk az egykori úttörő tábort. 

•	 A folyamatosan növekvő oltási szám bizakodóvá tesz a 
tekintetben, hogy 2022-ben már csaknem a teljes rendez-
vénynaptárunk megvalósulhat és tavasztól hagyományőr-
ző programok egymást követő megvalósítása teheti szóra-
koztatóvá az itteni életet. A Juhászfesztiválra a felkészülést 
már megkezdtük és immár valamilyen stratégia mentén 
megpróbáljuk a bulik sokaságát is úgy szervezni, hogy 
mindazokkal a lehető legkisebb zavarást valósítsuk meg. 

•	 A tavalyi elmaradt feldatokból bízunk benne, hogy idén 
mindenben előre haladunk, melyben a legfontosabb te-
rületnek a Kis-Berettyó rehabilitációját érzem, de épp így 
szeretnék érdemi előrelépést a Putri-híd újbóli megvalósí-
tása érdekében. A közterületek kezelésében további kapaci-
tásokat rendeltünk a munkaszervezések rendelkezésére  és 
a Városgondnokság mellett immár teljes évben az önkor-
mányzat is jelen lesz a munkaszervezésben. Bővülő eszköz 
mennyiséggel, több elemmel próbáljuk megteremteni egy 
kulturált európai kisváros képét és ezekben a törekvések-
ben továbbra is számítunk a lakosság részvételére. 

Nyilvánvalóan az ország izgalmas hónapok előtt áll, kb. 
4 hónap múlva lesznek az országgyűlési választások. Bízom 
benne, hogy ennek érzelmi és indulati hullámai Túrkevét 
nem érik el és sikerül békés hangulatban, egymás véleményé-
nek tiszteletben tartása mellett átvészelni ezt az érzelemdús 
időszakot. Magam részéről minden túrkevei politikai pre-
ferenciáját tiszteletben tartva arra szeretném kérni tovább-
ra is a város lakosságát, hogy a pártszimpátia indulatai ne 
mérgezzék a túrkevei hangulatot és valamennyiünk számára 
a legfontosabb az legyen, hogy kis városunk a lehető legél-
hetőbb képet kapja meg a fejlesztésekkel és valamennyiünk 
számára öröm legyen itt élni. Bízom benne, hogy mindehhez 
a 2022-es év érdemben hozzá fog járulni.
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KARÁCSONYI FALU

Támogatók: Kun-Metalokála Kft., Kántor Lajos, Kán-
torné Bíró Emília, Maria Eliason, Kovács Károly, Kelemen 
Tamás, Simon Katalin

Segítők: Szőke Imréné Judit, Farkas Istvánné Regina, Po-
máziné Borók Mária, Fábián Sándorné, Maria Teresa Uribe 
Reddemann, Nagyné Makai Viktória, Kovácsné Szonda Il-
dikó, Fazekas Bence, Darvasi Emese Hajna, Ratkainé Mol-
nár Emőke, Kovácsné Szécsi Mária, Fábiánné Nagy Edit, 
Debreczeni Roland, Debreczeni László, Debreczeni Lász-
lóné, Kiss Sándorné, Ozsváthné Debreczeni Judit, Dékány 
Zsigmond, Ozsváth Lajos, Ozsváth Veronika, Tóth Hanna 
Lilla, Darvasi Ferenc, Rácz Anikó, Veres Ildikó, Karacsné 
Rácz Erzsébet, Sallai Norbert, Csipet land Kft., Kutichné 
Sós Anikó, Pethőné Fábián Erzsébet Anna, F. Nagy Ági és 
csapata, Tekergők: Auer Sándor, Fazekas Enikő, Fésűsné 
Ilona, Katona József, Nagyné Böbe, Zsadányi Erika, Nagy 
Sándorné Erzsike néni, Pályi Attila, Herczegh Adél, Katona 
Józsefné, Nagy Sándorné Erzsike néni, F. Nagy Sándorné

Az Angyalsátor idei csapata: Csíziné Hartvig Julianna, 
Fábián Ferencné Marcsi, Gaálné Juhász Judit, Lénártné 
Somogyi Csilla, Kalmárné Török Erzsébet, Nyakóné Esz-
ter, Pozsonyi Katalin, Soós Lajosné, Szöllősiné Marika és 
Zagyváné Vass Margit.  

Akik segítették a munkánkat eszközökkel, szállítással: 
Sallai Krisztina, Gaál Imre, Kiss József, Papp Imre, Panyi 
István, Zagyva János, Kántor Lajos és a Túrkevei Fatelep. 

Akik az ajándékok kezdő készletét biztosították: Lisz-
nyai Sándor és dr. Szabó Zoltán. 

A gyerekek kínálásához dr. Oláh Gyöngyinek köszön-
jük a rengeteg szaloncukrot!

KARÁCSONYI FALU

Immár két éve, hogy az első Karácsonyi falu megren-
dezésre került, s ékesen bizonyította a szeretet lángjának 
szívmelengető erejét. 

Sajnos egy év kényszer kihagyást követelt a pandémia, 
de 2021 decemberében ismét megízlelhettük az összefo-
gásban rejlő segítőkészséget, az önzetlen adományozást az 
ünnepvárás négy hétvégéjén. 

Számtalan prog-
ram színesítette ad-
vent hétvégéit, ahol 
nagyon sok túrkevei 
lakos érdeklődött. Jó 
volt újra együtt len-
ni hétről hétre, ke-
zünkben a régi idők 
„szendvicsét”, a lila-
hagymás zsíros ke-
nyeret szorongatva, 
vagy éppen a forralt 
bort ízlelgetve. 

Nem tudom, lehet-e kellő köszönettel adózni a szerve-
zők, a segítők előtt, akik fáradtságot nem ismerve tették 
varázslatosabbá a karácsonyvárás időszakát. Ünneplőbe 
öltözött nemcsak a város főtere, de számtalan utcája is. 
Köszönet érte mindenkinek!

A Karácsonyi falu létrehozásában segítők számára a ne-
gyedik adventi gyertyagyújtás után egy állófogadással kö-
szönték meg azt az önzetlen, szeretetteljes munkát, mellyel 
valamennyiünknek szebb lett az ünnepvárás időszaka. 

A SZERETET LÁNGJA
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az előző önkormányzati ciklusban egy év kivételé-
vel minden évben 2 milliárd Ft-ot meghaladó volt vá-
rosunk éves költségvetése. Sajnos az én ciklusomban 
az 1,7 milliárdot is alig érjük el – az első két évben. 
Épp ezért volt rendkívül fájdalmas az idei évben, ami-
kor a koronavírus világjárvány miatt újabb elvonások 
érintették városunkat. 

A gépjárműadó és idegenforgalmi adó kiesésen túl 
még egy un. szolidaritási hozzájárulás megfizetésére 
is köteleznek bennünket. Ez a három tétel együttesen 
közel 100 millió Ft kiesést jelentett városunk költség-
vetésében. Kifejezetten nehezített terhek mellett kellett 
vinnünk az idei feladatellátást. 

Ezen sérelem miatt több kormányzati tisztségviselőt 
kerestem meg levélben, telefonon, személyesen elmond-
va, milyen nagy szüksége lenne Túrkevének ezekre a 
forrásokra. Ebben a munkában partnerként kiemelkedő 
szerep hárult F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő 
úrra, aki végig segített abban, hogy a Magyar Kormány 
végül egy rendkívüli kormányzati támogatással kom-
penzálja ezeket az elvonásokat és kiemelt közfeladatokra 
(infrastruktúrafejlesztésre) támogatást kapjunk. Ennek 
köszönhetően a Magyar Közlöny 221. számának 10128. 
oldalán megjelent a 1869/2021. (XII.3.) Kormányhatá-

rozat, mely 
ne ves í te t ten 
Túrkeve számára 
Magyarország Kormá-
nya 113 millió Ft + egy másik 
forrásban 25 millió Ft azonnali támogatást nyújtott. 

Természetesen a támogatás nem szabadon felhasz-
nálható, hanem kifejezetten azokra a célokra lehet 
fordítani, amelyekkel korábban a kormányzati tiszt-
ségviselőket kerestem problémaként. Ez alapján ennek 
a pénznek egy része segíteni fogja a vízbázis rekonst-
rukciónkat (25 m Ft), az Oroszlán Vendéglő megmen-
tését (20 m Ft), a strandon gyógyászati feladatok el-
látáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztést (45 m Ft) 
és a Ligetben a TOP Zöld Város programtól független 
néhány funkcióbővítést, amelyek sajnos már a Zöld 
Város programba nem fértek bele (48 m Ft). 

Természetesen ez a pénz nagyon kevés az összes fel-
adatunk ellátásához, ugyanakkor nagyon hálás vagyok 
azért, hogy ezt városunk 2021. év végén megkaphatja és 
ilyen kiemelt célterületekhez segítséget kapott a Magyar 
Kormánytól. Ezúton tisztelettel köszönöm meg F. Kovács 
Sándor országgyűlési képviselő úr közbenjárását ezen 
kormánydöntés előkészítésében és meghozatalában!

   SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS

Nagy dilemmában volt városunk vezetése, amikor 
a 2021. év zártkerti program pályázatát készítettük, 
hiszen a hagyományos gyümölcsösök fenntartására 
irányuló pályázatok támogatási lehetőségei sokkal 
szerényebbek, mint ahogy e területen városunkban 
szükséges lenne. Ezt a pályázatot már több alkalom-
mal kiírták, sajnos az előző városvezetés egyszer sem 
adott be pályázatot. Több zártkertből volt igény ilyen 
jellegű fejlesztésekre, de végül a legnagyobb összefo-
gás a Mintakert részéről mutatkozott, amely kertre vé-
gül az idei pályázatot benyújtottuk. 

A közelmúltban kaptunk értesítést, hogy Túrkeve 
Város Önkormányzata 24.295.627 forint támogatás-
ban részesül a Mintakert fejlesztésére két területen: 
útépítés és vadvédelmi kerítés elhelyezése. 

Nagy öröm az ilyen fejlesztés egy zártkertnek, 
ugyanakkor, mint néhány zártkerttulajdonos arról 
tájékoztatott, nagy kockázat is, hiszen félő az, hogy 
az eddig békés területen, zavartalan műveléssel mű-
velt kertek elérése idegenek számára magasabb lesz, 
és esetleg turisták, sportolók, horgászok vagy sajnos 
akár rossz szándékú elemek is megjelenhetnek a terü-
leten. Meg fogjuk keresni a kerttulajdonosokkal azt a 
megoldást, hogy a Mintakertnek ez a fejlesztés a lehe-
tő legtöbbet adja és minél kevesebbet ártson. 

Bízom benne, hogy jónéhány kerttulajdonosnak 
hasznára és örömére fog ez válni, amiben biztos va-

gyok: minden kert értéke növekedni fog. Ha lesz újból 
ilyen pályázati kiírás, akkor a következő a Malomzug, 
azt követően a Vénkert lesz, hiszen ezekről a helyekről 
érkezett a legtöbb ilyen jellegű igénybejelentés. 

Hozzá kell tennem, hogy bár a legtöbb bejelentés 
ilyen igényről a Kincses-kertből érkezett, de sajnos 
a Kincses-kert üdülőkörzeti funkciói nem egyeznek 
meg a pályázati kiírás azon alapcélkitűzésével, hogy 
kizárólag a hagyományos gyümölcsösök tájhasználati 
módjának megőrzését segítse a támogatás. Ennek el-
lenére bízom benne, hogy ott is találni fogunk bizo-
nyos megoldást a későbbi fejlesztésekre.

   SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER

NYERTES ZÁRTKERTI PÁLYÁZAT

Talált tárgyakat magánszemélyek, rendőrség és más 
szervek szolgáltathatnak be hivatalunkhoz. A találó kö-
teles a talált dolgot a találástól számított 8 nap alatt a 
dolog tulajdonosának átadni, vagy az önkormányzat-
hoz beszolgáltatni. A talált tárgyak átadásáról hivata-
lunknál jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a találó 
adatait, a talált tárgy pontos leírását, esetleg gyártási 
számát, valamint a találás körülményeit.

Amennyiben a talált dolog a személyes tulajdon szo-
kásos tárgyai körébe tartozik, illetve közterületen talál-
ták, a jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül, hogy a találó 
a dolog tulajdonjogára igényt tart-e.

A talált dolgokat 3 hónapig őrizzük, és ha ez alatt 
az idő alatt a tulajdonos nem jelentkezik, a találó-

nak használatba adjuk. A talált dolog átvételére tör-
ténő jogosultságot minden alkalommal megvizsgál-
juk. A találó a részére kiadott dolog tulajdonjogát 
abban az esetben szerzi meg, ha mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a dolgot tulajdonosa visszakap-
hassa, és a tulajdonos a találástól számított 1 éven 
belül nem jelentkezett. A talált lőfegyvert, lőszert és 
robbanóanyagot a rendőrségnek kell beszolgáltatni.

Talált tárgyat a Túrkevei Polgármesteri Hivatal 
(5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) 16. szobájában lehet le-
adni, illetve itt lehet érdeklődni iránta. 

Az ügyintéző elérhetőségei: tel.: +36 56 222 111/140 
mellék, e-mail: anyakonyv1@turkeve.hu

ELHAGYTA? MEGTALÁLTA?
Tájékoztató talált tárgyakkal kapcsolatos eljárásról
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Korlátozott ügyfélfogadási rend
Tekintettel az országos és helyi járványügyi helyzet rosz-

szabbodására, a Polgármesteri Hivatalban határozatlan 
időre korlátozott ügyfél fogadási rend van érvényben. A kor-
látozás ideje alatt a következő ügyfélfogadási rend érvényes: 

Hétfő: 08.30 - 11.30
Szerda: 13.30 - 16.30 

Személyes ügyfélfogadás – amennyiben az végképp el-
kerülhetetlen – csak az ügyintézővel történt előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján az 56/222 111-es telefonszámon 
történik. A személyes találkozás szükségességét az ügyintéző 
dönti el! Minden más esetben a telefonos vagy elektronikus 
ügyintézés van érvényben. 

Az ügyfelek szabályosan hordott (orr, száj takarása) 
maszkban, és a bejáratnál adagolt kézfertőtlenítő haszná-
lata után mehetnek be az irodákba. Egy irodában egyszerre 
csak egy ügyfél tartózkodhat, és a maszk használata az ügy-
intézőre nézve is kötelező.

Kérünk mindenkit a járványügyi szabályok és a fenti in-
tézkedések betartására saját maga és környezete biztonsága 
érdekében. 

Tisztelt Lakosság, tisztelt Ügyfeleink! 

A fokozódó járványhelyzetre való tekintettel ismét vál-
tozásokat vezetünk be a Polgármesteri Hivatal ügyfélfo-
gadásában. 

Az épületbe való belépéskor és az ott tartózkodás ideje 
alatt, az ügyfélforgalom által érintett helyiségekben kö-
telező a szájat és orrot eltakaró maszk használata a hiva-
talba látogató személyeknek. A maszkot az ügyfélfogadás 
ideje alatt munkatársaink is viselik, az ügyfelek és saját 
egészségük megőrzése, védelme érdekében. Kérjük, hogy 
csak azokban az esetekben kezdeményezzenek személyes 
ügyfélfogadást, amennyiben az elkerülhetetlen, és elő-
zetesen az ügyintézővel történő egyeztetéssel segítsék a 
gördülékeny ügyfélforgalmat!

Kapcsolat:
Telefon: 06-56(222-111)

E-mail címeink:
 • Polgármester: polgarmester@turkeve.hu
 • Jegyző: jegyzo@turkeve.hu
 • Aljegyző: aljegyzo@turkeve.hu
 • Központi címünk: pmhivatal@turkeve.hu
 • Anyakönyv: anyakonyv1@turkeve.hu /140-es mellék
 • Műszaki osztály: muszak@turkeve.hu /120-as mellék
 • Pénzügyi osztály: penzugy@turkeve.hu / 121-es mellék
 • Adó osztály: adocsoport1@turkeve.hu /163-as mellék
 • Szociális osztály: szocialiscsoport1@turkeve.hu /151-es 

mellék

Kérjük a tisztelt Lakosság megértését!

FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

IN MEMORIAMÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Egy úriemberrel több van odafent…
IN MEMORIAM VISZLOCZKY KÁLMÁN

   GYŐRI JÓZSEF

Sajnos egyre több ismerősünk, barátunk megy el, akinek még volna 
mit tennie idelent…

Megrendülten vettük hírét Viszloczky Kálmán pandémia okozta 
halálának, hihetetlen, hogy nincs köztünk…

Túrkevén mindenki jól ismerte legendás alakját, mert valóban le-
gendás volt eleganciája, úriember mivolta, a minden problémára meg-
oldást találó ember, a sportbarát, az elintéző ember…

Azt valószínűleg kevesebben tudják róla, hogy 1941-ben született 
Okány községben, majd Túrkevére került nevelőszülőkhöz, akik ne-
vükre is vették a fiút. Bizony nem volt könnyű gyerekkora a Hétház 
környékén nevelkedve, tudvalévő ugyanis, hogy ez a szegény embe-
rek lakóhelye volt. Úgy látszik erős élni akarása, céltudatossága már 
akkor is utat tört, hiszen mezőgazdasági gépésztechnikusként elő-
ször e helyi termelőszövetkezetben, majd a Mezőgazdasági Gépjaví-
tó Állomáson helyezkedett el. A gépjavító később a mindenki által 
ismert XVII-es AFIT lett. 

Szép idők voltak a város életében, sokaknak adott megélhetési le-
hetőséget az AFIT, s szép idők voltak Kálmán életében is. A hetvenes 
évek végén a Városgazdálkodási Vállalathoz ment dolgozni egészen 
a Balatonboglárra költözéséig. 

Mindenképpen szót kell ejteni a város labdarúgó sportjában be-
töltött szerepéről is. A csapat életében ő volt a szervező, a vendéglá-
tó, a protokollért felelős személy, aki mindig ingben, nyakkendőben, 
öltönyben jelent meg talpig úriemberként. 

A rá emlékezők úgy mondják, hogy Kálmán volt az örök úriem-
ber, a higgadtság, a gavallérosság függetlenül attól, hogy élete fel- 
vagy lefelé ívelő szakaszában volt.

Egy igazi úriemberrel lettünk kevesebbek, és lettek eggyel többen 
odafent… Nyugodjék békében!

KÖSZÖNET
Előző lapszámunkban adtunk hírt egy nagyon szomorú eseményről, hiszen egy napon két ház is a lángok 

martaléka lett. Az egyik különösen nagy gondot okozott, hiszen a benne lakó Nagy Balázsnak a lakhatása 

vált lehetetlenné. Felhívást tettünk közzé, hogy aki csak tud, segítsen! 

  
A család ezúton mond hálás szívvel köszönetet mindazoknak, akik bármilyen módon a segítségükre siettek!
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ADÓ- ÉS JÁRULÉKEMELÉS  • • • • • • • 

Több adó- és járulékemelés vonatkozásában döntést 
hozott a Képviselő-testület, ezáltal 2022-től megemelke-
dik a kommunális adó, az idegenforgalmi adó, a temetői 
járulékok és a mezőőri járulék. 

Fontos azonban tudni, hogy mivel Magyarország kor-
mánya ismételten meghosszabbította a vészhelyzetet, így 
érvényben van az adóemelés tilalmáról szóló kormány-
rendelet. Ez azt jelenti, hogy a város Képviselő-testülete 
által hozott döntés e témában csak akkor lép hatályba, 
amennyiben a vészhelyzetet feloldja a kormány.

A mezőőri járulék emelését megelőzően Sallai R. 
Benedek polgármester több nagyobb gazdálkodóval 
egyeztetett, mivel ezen költségeknek a többsége nem kis-
gazdálkodóktól, hanem a többszáz, néha ezer hektáros 
nagyságrendben gazdálkodó vállalkozóktól, családok-
tól érkezik. Az egyeztetésen felmerült, hogy többeknek 
megnyugvást jelentene a mezőőri szolgálat kapcsán, ha 
a polgármesteren kívül független gazdálkodók képviselő-
je is időről-időre egyeztethetne a mezőőri szolgálattal és 
képviselhetne gazdálkodói igényeket. 

Konkrétan javaslat érkezett Juhász Zoltán személyére, 
aki Túrkeve legnagyobb gazdaságai közül több műkö-
désében érdekelt és szakmaisága, vezetői kompetenciái 
szélesebb körben elfogadottak. Juhász Zoltán a felkérést 
azzal a feltétellel tudta elfogadni, hogy segítségére legyen 
Papp Zoltán, aki egyébként folyamatos kapcsolatot tart a 
mezőőrökkel, miután az egyik vadászatra jogosult mun-
kavállalóinak a munkáját is ő irányítja. Ők ketten azok, 
akik a jövőben hétről-hétre ellenőrzik a mezőőri szolgálat 
adott heti teljesítményét, figyelnek arra, hogy egyenletes 
legyen terheltségük és minden városi külterületen jelen 
legyen ellenőrző munkájuk. 

A város mezőőreinek teljesítménye sokat javult Sallai 
R. Benedek polgármester megítélése szerint, folyamato-
sak az intézkedések nemcsak mezőgazdasági termékek 
értékesítésével kapcsolatban, hanem illegális fakivágások 
és illegális hulladéklerakások vonatkozásában is. A város-
vezető így nyilatkozott:

- Magam részéről meg vagyok elégedve az őrszolgálat 
munkájával. Ugyanakkor hálásan fogadtam a kezdeménye-
zést, mivel úgy érzem, hogy némi felelősséget át tudok adni 
a gazdálkodók képviselőinek a sajátomból, akik, habár nem 
valamiféle választás útján kerültek kiválasztásra, hanem fel-
kérésre, de így is várható elfogadottságuk. Ugyanakkor ezúton 
biztatok minden gazdálkodót, ha bármilyen észrevételük van 
a mezőőri szolgálat tagjaival vagy munkájával kapcsolatban, 
akkor immár bizalommal forduljanak hozzájuk is. 

Köszönöm Juhász Zoltánnak és Papp Zoltánnak a felké-
rés elfogadását! Bízom benne, hogy részvételük még elfoga-
dottabbá és támogatottabbá teszi a mezőőri szolgáltatást. 
A mezőőröknek pedig további kitartó, szorgalmas, eredmé-
nyes munkát kívánok! 

• • • • • • • • • •  PARKOLÓFEJLESZTÉS
Előző év végén Sallai R. Benedek polgármester jogos 

büszkeséggel számolt be Túrkeve Város Önkormányzatá-
nak parkolófejlesztési programjáról, melynek a második 
üteme is a végéhez ért. 

A piaci és Petőfi téri (Takarékbank) után 2021-ben 
elkészült a Deák utcai, a Kálmán király utcai, a Vass ut-
cai óvoda előtti parkoló. 2021 „befejező” tevékenysége-
ként a Kenyérmezei utcában (a lányiskola mögött) és a 
Polgármesteri Hivatal előtti parkoló tehermentesítése 
érdekében a Petőfi téren az épület mellett alakítottak ki 
parkolókat, s végül a Ligetben a Piacközben. Így Túrke-
vén összesen az elmúlt évben újabb 35 gépjármű részére 
bővítették a civilizált parkolás lehetőségét. 

A terv megvalósítása 2022-ben tovább folytatódik.

Dr. Rádi Norbert rendőr ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2021. december 1-i 
hatállyal kinevezte Kiss Ferenc rendőr alezredest a Mezőtúri 
Rendőrkapitányság élére. A megyei rendőrfőkapitány ünnepé-
lyes állománygyűlésen adta át a kinevezésről szóló parancsot a 
rendőrkapitány részére. 

Kiss Ferenc rendőr alezredes 1996-ban lépett a rendőrség kö-
telékébe. A Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályán forgalomellenőrző járőrként kezdett 1996. július 1-én, 
majd 2001. július 1-én a Közrendvédelmi Osztály alosztályveze-
tő-helyetteseként dolgozott. 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
kiemelt főelőadója, majd 
2012. március 1-től megbí-
zott, 2013. november 1-től 
pedig kinevezett vezetője 
lett. 2021. május 1-i hatállyal 
a Mezőtúri Rendőrkapitány-
ság vezetésével bízták meg.

A kinevezéshez szívből 
gratulálunk! A járás köz-
biztonságának további ja-
vítása érdekében végzett 
munkájához sok sikert, ki-
tartást és nagyon jó egész-
séget kívánunk!

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!

KÖZÜGYKÖZÜGY

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

KISS FERENC RENDŐR ALEZREDES
a Mezőtúri Rendőrkapitányság élén
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   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Az év utolsó hónapjában egy fontos ügy kapcsán 
szerveztek a hivatal munkatársai egy lakossági fórumot. 
Igen, ez nem volt más, mint városunk „kissé” problema-
tikus vízügye.

Tény, hogy rendkívül ingadozó a víznyomás, hogy a 
vízcsapból időnkét furcsa színű és rossz szagú víz csor-
dogál, s ez nagyon bosszantó, megkeseríti az életünket. 
Mi igazodunk a vízszolgáltatáshoz és nem fordítva, aho-
gyan az normális és elvárható lenne. Sokan jelezték a 
közösségi portálon a fotelből kattintgatva felháborodá-
sukat, annál kevesebben hivatalos formában eljuttatva 
panaszukat az illetékeseknek. Meg kell jegyezni, hogy az 
illetékes nem az Önkormányzat, hanem a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt.

A város polgármestere, Sallai R. Benedek azonban 
nem hagyta figyelmen kívül ezeket a panaszokat sem, 
s lépéseket foganatosított. Aktív levelezést folytatott a 
céggel, amit közzé is tett a megfelelő információ átadás 
szándékával. Sőt, ennél tovább is ment, hiszen lakossá-
gi fórumot szervezett a kedélyek megnyugtatása végett. 
Nos, az érdeklődés – vagy inkább nevezzük érdekte-
lenségnek – elég csekély volt, sajnos! Alig pár ember 
tartotta fontosnak a megjelenést, a panaszai közlését a 
kompetens embernek. Pedig itt volt az alkalom! Ennek 
dacára a meghívott független szakértő, Zombori Ferenc 
és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársa, 
Pardi Balázs érthetően vázolta a fennálló probléma oka-
it és a megoldási javaslataikat is elmondták.

A szakértő elmondta, hogy 3 fő ok nevezhető meg a 
jelen probléma kialakulásában:

 • 5 év alatt felére csökkent a kutak vízszolgáltatása, két 
kút szinte teljesen elapadt

 • a települési vízhálózat rossz műszaki állapota mind a 
kora, mind az anyagminőség tekintetében

 • a víztorony hiánya, amit azonban a rendkívül rossz 
műszaki állapota, a totális amortizáció miatt le kellett 
bontani

Zombori Ferenc azt is elmondta közérthetően, hogy 
Túrkeve talaja a felszín alatt 2-3 méteres mélységben 
agyagos rétegződésű, állandó mozgásban van a száraz-
ság és nedvesedés miatt. Ez a mozgás okozza az egyéb-
ként is rossz műszaki állapotban lévő csövek törését. A 
víz vas és mangán tartalma miatt lerakódások képződ-
nek, melyek egy-egy csőtörés és az ezt követő átmosást 
követően leválnak a cső belső faláról és bekerülnek az 
ivóvízbe. Ez okozza az elszíneződést. A vízhálózat teljes 
rekonstrukciója kb. másfél milliárd forintba kerülne, 
ami nem áll rendelkezésre.

Kiemelték a jelenlévő szakemberek, hogy nagyon 
fontos volna a vízhozam növelése egy új kút fúrásával. 
Amennyiben ez pótolni tudja a kiesett vízhozamot, meg 
lehetne vizsgálni a két elapadt kút állapotát, s annak 
rekonstrukciójáról lehetne tovább gondolkodni. Erre a 
feladatra elő is lehetne teremteni az anyagi fedezetet.

Sallai R. Benedek polgármester arra kérte a szakem-
bereket, hogy a jelen problémákat és a rendelkezésre 
álló anyagi kereteket mérlegelve készítsenek egy átfogó 
szakértői véleményt január végéig, milyen konkrét ja-
vaslataik vannak az előrelépés terén. Állítsanak fel egy 
fontossági sorrendet a problémakezelésre.

Nos, a gondok ismertek, az okok nyilvánvalóak… 
Most már a szakembereken a sor, hogy a víz megfele-
lő minőségben és mennyiségben rendelkezésre álljon 
a városban. Ezek a vélemények fogják eldönteni, hogy 
mi legyen az első lépés a sorban, hiszen az új kút cirka 
60-70 millió forint, a víztorony hasonló nagyságrendű 
befektetést igényel, míg a vízhálózat teljes rekonstruk-
ciója a már említett másfél milliárd forint lenne. Egy-
szerre nem megoldható a feladat a véges és igen szűkös 
büdzsé miatt, de fontossági sorrendben orvosolható a 
tarthatatlan állapot.

KÖZÜGYKÖZÜGY

VÍZÜGY
EGY LAKOSSÁGI FÓRUM MARGÓJÁRA

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Korábbi lapszámunkban nagy öröm-
mel hoztuk olvasóink tudomására, hogy 
Túrkevén első alkalommal színesítik jég-
pálya kialakításával a szórakozás lehető-
ségeit a téli sportok szerelmeseinek leg-
nagyobb örömére. Az eredeti terv az volt, 
hogy advent utolsó hétvégéjén kerül sor 
a nyitásra, de egy kisebb műszaki problé-
ma pár nappal eltolta az örvendetes ese-
ményt. Túrkeve város önkormányzata a 
Révész Máriusz kormánybiztos által veze-
tett Aktív Magyarországért Kormánybiz-
tosi Hivatal pályázati kiírásán nyert el 14 
millió forint támogatást a létesítményre.

Gőzerővel folyt a pálya kialakítása, a 
finisre a karácsonyi díszek is a helyükre 
kerültek. Még karácsony előtt birtokba 
vehették a téli sportokat kedvelő kicsik és 
nagyok a jeget. Valóban öröm volt látni az 
önfeledten csúszkáló és profi módon sik-
ló lakosokat. Jópáran először húztak kor-
csolyacipőt lábukra és több időt töltöttek 
a palánk mellett araszolva, de számukra 
is jó móka volt a kezdeti lépések megtéte-
le. Óriási előrelépés a város sportpalettá-
ján megjelenő lehetőség. Szórakozzanak 
jól, élvezzék a tél örömeit!

NAGYÜZEMA  JÉGPÁLYÁN
Néhány hasznos információ:

Állandó nyitvatartás:
Hétköznap: 14:00-16:30 és 17:30-

20:00 között
Hétvégén: 10:00-12:00, 14:00-16:30 

és 17:30-20:00 között

Árak: 6 év alatt ingyenes!
Gyermek (14 év alatt): 500 Ft/fő
Felnőtt (14 év felett): 800 Ft/fő
Bérlet: 8+2 akció
Felnőtt bérlet: 6400 Ft/ 10 alkalom
Gyermek bérlet: 4000 Ft/10 alkalom 

Korcsolya bérlés: 
Felnőtt: 800 Ft
Gyermek: 500 Ft

Pályabérlés:
12.000 Ft/óra - Egyedi megbe-
szélés alapján. Saját korcsolyával 
rendelkezőknek lehetséges a pá-
lyabérlés.

Téli szünet után, hétköznap is 
10:00-12:00 között, valamint min-
den nap 20:00 után. Kesztyű hasz-
nálata kötelező!

Foglalás: jegpalya@turkeve.hu ill. 
06-20/205-40-71-es telefonszámon 
lehetséges.
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Gyász a Covid járvány idején KÖZÖSSÉGI PIHENŐPARKOK

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak ví-
rusos megbetegedése, amely az állatok elhullásához 
vezet. Megjelenése jelentős gazdasági kárt okoz. Ennek 
megakadályozása, és a továbbterjedés kockázatának 
csökkentése érdekében fontos az alábbi óvintézkedések 
betartása:

 • A szárnyasokat tartsa zárt, fedett helyen, hogy ne 
érintkezhessenek vadon élő madarakkal.

 • Amennyiben a zárt tartás nem megoldható, a kifutót 
védje megfelelő erősségű madárhálóval felül és oldalt is!

 • Az állatokat csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is 
zárt helyen etesse, itassa. A takarmányt és alomanya-
got szintén lehetőleg fedett, zárt helyen vagy letakar-
va tárolja, hogy a vadmadarak ne férjenek hozzá.

 • Fokozottan figyeljen a higiéniai szabályok betartására. 
A szárnyasokkal való érintkezés előtt és után alapo-
san mosson kezet szappannal, bő vízzel.

 • Háztáji körülmények között se használja más célra 
az állatok gondozásakor viselt öltözetet, beleértve a 
cipőt, csizmát is.

 • Mindennap alaposan tisztitsa meg az állatok gondo-
zása során használt szerszámokat, eszközöket.

 • Ha beteg vagy elhullott szárnyast kell megfognia, 
használjon nejlon- vagy gumikesztyűt.

 • Új állomány beszerzésekor az újonnan vásárolt álla-
tokat különítse el a már meglévőktől.

 • Állati hullát és mellékterméket csak engedéllyel ren-
delkező vállalkozóval szállíttasson el.

FONTOS!
 

Ha baromfiállományában bármilyen rendellenes-
séget tapasztal, beteg, vagy gazdasága közelében el-
hullott madarat talál, mielőbb értesítse állatorvosát, 
vagy a területileg illetékes járási hivatalt!

BAROMFITARTÓK FIGYELMÉBE!
 HOGYAN VÉDEKEZZÜNK A MADÁRINFLUENZA ELLEN?

KÖZÜGYKÖZÜGY

   EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA

Ebben a mostani válságos időszakban sokféle csapás 
fenyeget minket: ki az állását veszti el, ki az egészségét, ki 
pedig azt az érzést, hogy a világ egy nyugodt, biztonságos 
hely. A legsúlyosabb eset azonban, ha egy szerettünktől 
kell örökre búcsút vennünk. Cikkünk ez utóbbi témával 
foglalkozik: azzal, hogyan tudjuk elgyászolni az elhuny-
tat, mi segíthet ebben és mi kevésbé.
Egy fontos személy elvesztésekor az életünk számos 
gyakorlati szempontból megváltozik: nem tudjuk már a 

megszokott tevékenységeket együtt végezni az elhunyttal, 
új feladataink adódhatnak, módosulhatnak a megélhetési 
körülményeink is. A járvány idején további nehézséget 
okoz a megfelelő búcsú elmaradása is. Ehhez társul az 
a tudat, hogy az elválás végleges. Ennek érzelmi oldala 
az újra és újra megjelenő szomorúság, vágyakozás az 
elhunyt után, ürességérzés, harag az elhunyt felé, bűn-
tudat és szorongás. Ezeknek az érzéseknek bármelyike 
vagy akár mindegyike természetes és elfogadható a 
gyász során.
Tapasztalhatunk még ilyenkor alvásproblémákat, ét-
vágyváltozást, testi panaszokat, gyakoribbá váló álmokat, 
különösen az elhunyttal kapcsolatban. Előfordulhatnak 
“mintha” élmények: mintha őt láttam vagy hallottam vol-
na. Ezek is lehetnek a gyász természetes velejárói.

Kérdés, hogyan tudunk magunkon segíteni?

A legfontosabb, hogy ne tartsuk magunkban érzésein-
ket, gondolatainkat, hanem keressük olyan emberek 
társaságát, akik meghallgatnak minket! Akár le is írhat-
juk érzéseinket. Beszéljünk az elhunythoz kötődő em-
lékeinkről, és ilyenkor ne csak a betegségére térjünk ki, 
hanem korábbi, pozitívabb élményekre is!
Mindemellett életünk gyakorlati változásait is meg kell 
oldanunk valahogyan, ezzel kapcsolatban érdemes 
egyszerre egy dologra koncentrálni. Ilyen feladat le-
het az elhunytra való emlékezés megtervezése, például 
fotóalbumot készíteni róla vagy intézni a sírhelyét. Ha 
nem tudtunk tőle megfelelőképpen elköszönni, érdemes 
búcsúlevelet vagy -beszédet írni hozzá, melyben meg-
fogalmazhatjuk mindazt, amit már nem tudtunk neki 
elmondani. Ezek mind olyan fontos gyakorlati teendők, 
amelyek elterelhetik figyelmünket a megváltoztathatat-
lanon való rágódásról.

Általános egészségünkre is ügyeljünk! Étkezzünk 
rendszeresen, legyen meg a napi háromszori étkezés, 
lehetőleg mindig ugyanabban az időben. Figyeljünk az 
alvásunkra: keljünk mindig ugyanakkor! Teendőinket 
osszuk el a nap folyamán, egyszerre csak egy dologgal 
foglalkozzunk! Étkezzünk egészségesen, mozogjunk 
rendszeresen! Ügyeljünk a külső megjelenésünkre, 
amennyire egyébként is szoktunk! 
Kerüljük a kapkodást, túl sok feladat elvállalását! Tartóz-
kodjunk az alkoholtól, dohányzástól, egyéb káros szerek-
től! Ne húzódjunk vissza a saját kis csigaházunkba! Ne 
hanyagoljuk el a külsőnket! Fokozatosan menjünk bele 
ismét azokba a helyzetekbe, amiket ideiglenesen azért 
kerülünk, mert az elhunytra emlékeztetnek!

A fenti tanácsok sokat segíthetnek, ha következetesen 
alkalmazzuk őket és időt hagyunk magunknak. Minda-
zonáltal, ha önállóan nem boldogulunk, kérjük háziorvo-
sunk, pszichiáter szakorvos vagy pszichológus segítségét!

Elkészültek a közösségi pihenők a Madarász Házaspár 
és a Setét Mihály utcákban.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Zöld Város 
TOP programjához kapcsolódva közösségi terek fejlesztésére 
törekedett városunk, a Madarász Házaspár és a Setét Mihály 
utcákban egyaránt. A Setét Mihály utcában a korábban terve-
zett játszótérépítés lakossági vélemények, vagy ha úgy tetszik 
udvarias tiltakozás miatt elmaradt. Ezen elemek átkerültek a 
ligetbe. Az eredetileg az utcába tervezett kiülőt így is megépí-
tették, így a lakótelepen élők életkörülményeit egy picit javít-
ja egy hangulatos kis hely, ahol leülhetnek, beszélgethetnek. 

Annak a térnek a későbbi közösségi célú fejlesztése to-
vábbra is célja a városvezetésnek. A Madarász Házaspár úton 
viszont nem pusztán a játszótérre volt nagy igény, de ennek 
a kiülőnek is nagyon örültek. Ott hálásan fogadnak minden 
ilyen jellegű kezdeményezést. 

Használják egészséggel mindkét helyen lakók ezeket a kis 
létesítményeket! Bízunk benne, hogy örömükre fog szolgálni 
a mindennapokban.

portal.nebih.gov.hu
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Bűncselekmények száma 

Az előző évekhez hasonlóan, 2021-ben is alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg a bűncselekmények 
számának csökkentése. A táblázatban jól nyomon követhető a csökkenő esetszám. A közterületen elkövetett 
bűncselekmények számának alakulása 2017-től 2021-ig hullámzó tendenciát mutat. 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának ala-
kulása a mezőtúri járás területén 

Település
Bűncselekmények összesen Közterületen elkövetett bűncselekmények

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Mezőtúr 228 218 164 177 154 47 115 54 66 63

Túrkeve 98 64 71 89 49 25 33 20 30 23

Mesterszállás 2 0 2 1 5 0 0 1 0 3

Mezőhék 4 2 1 4 4 0 2 0 4 3

Kétpó 4 6 5 5 2 1 3 1 3 0

Összesen 336 290 243 276 214 73 153 76 103 92

Kiemelten kezelt bűncselekmények száma a Mezőtúri járásban 

2017-ben 216 olyan jogsértés történt, amely a 14 kiemelt bűncselekmény valamelyikét valósította meg. 2018-
ban ezen bűncselekmények jelentősen csökkentek, majd 2019-ben már csak 112 ilyen bűncselekmény követke-
zett be. 2020-ban emelkedő volt az esetszám, míg 2021-ben csökkent. 

Összes rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelt bűncselekmények és a közterületen elkövetett kiemelt bűncse-
lekmények számának alakulása a mezőtúri járás területén 

Település
Bűncselekmények összesen Közterületen elkövetett bűncselekmények

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Mezőtúr 152 115 80 87 67 25 23 27 39 27

Túrkeve 58 33 28 42 13 8 7 8 15 4

Mesterszállás 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0

Mezőhék 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1

Kétpó 3 3 1 2 0 0 0 0 1 0

Összesen 216 153 112 133 83 33 30 36 56 32

RENDBIZTONSÁG

KÖZÜGYKÖZÜGY

Az elmúlt hónapban látott napvilágot a járásunk biztonságáról megjelent rendőrségi tájékoztató, ami számadataival ér-
deklődésre tarthat számot városunk lakossága körében is. 2021. első 11 hónapjának adatait mutatja be. /főszerk./

Nyomozáseredményességi mutató

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 
nyomozáseredményességi mutatója tekintetében az 
elmúlt év legjobb eredményéről lehet beszámolni. 
Amíg ezen mutató 2017-ben 57,5% volt, addig a kö-
vetkező években folyamatos emelkedés mutatkozik. 
(2019:77,2%, 2020: 77,7%, 2021:80,8%)

Közlekedésbiztonsági helyzet

A rendelkezésre álló baleseti statisztikai az adatokból 
megállapítható, hogy 2020-hoz viszonyítva 36 %-kal 
kevesebb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset 
következett be. 1 halálos kimenetelű baleset történt a 

járás területén, súlyos sérülést összesen 6, míg könnyű 
sérülést 16 baleset eredményezett. 

A járás területén baleseti gócpont nem mutatható ki. 
A legfőbb baleseti ok 2021-ben az elsőbbségi jog meg 
nem adása, a második leggyakrabban balesetet ered-
ményező szabálysértés/szabályszegés a gyorshajtás. 
Baleseti ok volt még a kanyarodási szabályok megsze-
gése, a követési távolság nem megfelelő megválasztása, 
illetve nem a látási és útviszonyoknak megfelelő veze-
tés. Mezőtúron 18-ról 12-re, míg Túrkevén még ennél 
is kiemelkedőbben javult a baleseti helyzet, 13-ról 5-re 
csökkent a személyi sérüléses balesetek száma.

Az ittas okozók aránya is csökkent, köszönhetően a 

célzott ellenőrzéseknek is. Az ittas jár-
művezetők kiszűrését minden közte-
rületi szolgálatot ellátó rendőr magáé-
nak érzi, ezt mi sem bizonyítja jobban, 
hogy az értékelt időszakban összesen 
13703 db alkoholteszteres ellenőrzést 
foganatosítottak, amely során 90 eset-
ben jeleztek pozitív eredményt a ké-
szülékek, és indult eljárás. 

Rendőri intézkedések

A 2020. évhez viszonyítva a rendőr-
kapitányság minden mutatóban javí-
tott. Az elfogások száma emelkedett, 
amin belül is jelentősen a körözött 
személyeké. Az előállítások számában 
is jelentős emelkedés történt, hiszen 
60%-kal több személy került előállí-
tásra, mint korábban. Ezen kategórián 
belül fő prioritásként szerepel a bűn-
cselekmény elkövetésével gyanúsítha-
tó személyek előállítása, amely érték 
93%-kal nőtt. Az elővezetések vonat-
kozásában fő mérőszám a végrehajtott, 
sikeres elővezetések, azonban ennek 
értékelésénél figyelembe kell venni, 
hogy ezzel együtt mennyi volt az elren-
delések száma. 2020-ban 90 elrendelt 
elővezetésből 47 járt sikerrel, 2021-
ben a 194 elrendelt elővezetésből 109 
volt sikeres. Az elrendelt elővezetések 
215%-kal, míg a sikeres elővezetések 
231%-kal emelkedtek.

Túrkeve Termál- és élményfürdő
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1. Túrkevei Városi Óvodaigazgatóság Bölcsőde 
2. Hajdú Villamosság, Hajdú Sándor és családja- Gonda Beáta és csa-

ládja 
3. Bocskor sor lakóközössége – Túrkevei Óvodaigazgatóság Vass utcai 

körzet 
4. Deák Lajos és családja – Takács Adrienn és családja 
5. Gaál Erzsébet – Gyarmatiné Laskai Anikó és családja 
6. Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola Kossuth utcai körzet
7. Sebestyén Anikó Kisseb Kft. Munkavédelmi Szaküzlet és Gazdabolt 

– Ratkainé Molnár Emőke és családja 
8. Vincze Mihály és családja- Pappné Bencsik Anita és családja 
9. Zsemberiné Erdei Ibolya és családja – Túrkevei Óvodaigazgatóság 

Dr. Nánási utcai körzet 
10. Túrkevei Óvodaigazgatóság Kálmán király utcai körzet- Juhász-Va-

sadi Tünde és családja 
11. Klaus Andrea és családja- Fias Gáborné és családja 
12. Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda- Mosoly-

gós Óvoda 
13. Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola – Lotti ABC, Finta Zoltán és 

családja 
14. Túrkevei Óvodaigazgatóság Deák utcai körzet- Hajós Erzsébet és 

családja 
15. Nyitrai Zoltánné és családja – Fehér Andrea és családja 
16. Katona Norbert és családja – Csomor Kata és családja 
17. Túrkevei Tűzoltóság - Deák Imre és családja 
18. Csizmadia Bálintné és családja – Lakatos-Kapusi Anett és családja 
19. Pető Tiána és családja – Kovács Erika Mobil Mánia 
20. Megváltó Gyógyszertár dolgozói 
21. Pabar Panna és családja - Szegedi Bernadett és családja 
22. Deák Lászlóné és családja - Takács Béláné és családja 
23. Napfény Optika, Kántorné Maruzs Nikoletta - Rapi Kitti és családja 
24. Kereszti Roland tiszteletes úr és családja 

A november elején meghirdetett Túrkevei Adventi Nap-
tárunk kiírását követően egy héten belül elkelt a 24 ad-
venti szám duplán is. Hiszen a sok megkeresésnek nem 
tudtunk nemet mondani, így a 2021-es évben 43 Adven-
ti Naptár díszítette Túrkeve utcáit. Adventi Naptárunk 
első számának megkeresése nagy izgalommal járt, isme-
rős arcok, ismerős számvadászok és minden este talál-
koztunk. A csoda december elsejével elkezdődött….
Izgatottan készültünk mindennap, hogy alapos informá-
cióval lássuk el a résztvevőket, nagyon sokszor forgattuk 
Túrkeve helytörténeti kiadványait, a Fedezzük fel együtt 
Túrkevét sorozatait tanulmányoztuk, este pedig izgatot-

tan vártuk a fotókat, hogy feltölthessük a Madarász Ká-
roly Művelődési Ház-Kevi Művház Facebook oldalára. 
Boldogsággal töltött el bennünket a sok csillogó gyer-
mekszempár, a csodás fényképek, a számvadászok ki-
tartása, mindenkinek megköszönjük, aki velünk volt 
ezen a 24 csodás napon. Hálásan megköszönjük, akik 
szeretettel várták, elkészítették, felkeresték, feltöltötték, 
élvezték ezeket a csodás pillanatokat, mi ezek a pillana-
tok varázsaiból töltődünk fel. A csoda minden évben itt 
lesz velünk, mindannyiunkkal, jövőre is lesz Adventi 
Naptár. A 24 nap csoda alkotóinak megköszönjük, hogy 
részt vettek adventi játékunkban. 

   PETŐNÉ FÁBIÁN ERZSÉBET - MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ

2021-ben 140 éve annak, hogy Finta Sándor Túrkeve egyik legjelen-
tősebb 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 V.

A HALOTTSIRATÓK III.

A réseken át beszűrődött annyi 
fény, hogy tudtuk, a nap már lement, 
kezd beesteledni. Ebből arra követ-
keztettünk, hogy az éjszaka beállta 
előtt már semmiképp nem érünk 
haza. De ezzel már nem törődtünk. 
Semmi mást nem akartunk, csak biz-
tonságban megbújni a koporsóban 
addig, amíg a szörnyen ugató kutyák 
el nem mennek a szekértől számunk-
ra biztonságos távolságra. Meghal-
lottuk az egyik falubéli nevét, így 
sikerült megtudnunk, hol vagyunk. 
Száldobágyra vittek bennünket, egy 
Nagyvárad melletti faluba. Azt is 
megtudtuk, hogy aki a koporsóra 
várt már felravatalozva, ő Kováts Já-
nos, a falu legfösvényebb agglegénye.  
A történet részleteit később tudtuk 
meg a lapokból. Kovátsnak nem volt 
se családja, se közeli hozzátartozója. 
Egyedül élt a csirkéivel, a ludaival és 
egyéb különleges szárnyassal. Ezek 
voltak az ő büszkeségei és egyetlen 
öröme az életben. Kovátsra a szom-

szédok találtak rá előző nap a kony-
haküszöbön fekve.

A halál hírét hallva a kis falu pol-
gármestere meghagyta a távoli roko-
noknak, – akiket nem igazán viselt 
meg a fösvény, idős ember halála –, 
hogy azonnal intézkedjenek a teme-
tésről. Néhányukat beküldte a vá-
rosba koporsóért, míg a többiek a 
temetést készítették elő. Amíg a két 
parasztember Nagyváradon járt, az 
összes rokon és szomszéd, sőt, még 
azok is, akik életükben két szót sem 
váltottak Kovátscsal, a háznál gyüle-
keztek a szokásos halotti torra.

Kováts halálát kétségkívül a csir-
kéi bánták legjobban, ugyanis eme 
szomorú eseménynek leginkább ők 
voltak az áldozatai. Ahogy érkeztek 
sorra a gyászolók, úgy lett a sok ba-
romfi egymás után levágva. Kováts 
kéménye úgy füstölt, ahogy a faluban 
még soha, senkié. Száldobács lakosai 
ugyanis meglehetősen szegények vol-
tak és ezért nagyon szerényen éltek.

Kováts bort is tartott a pincéjé-
ben. Nem sokat ugyan, de ami volt, 
az régi, jófajta bor volt. Amíg a nők 
a konyhában serénykedtek, addig a 
férfiak örömest kóstolgatták a külön-
bféle borokat. Ahogy fogyott a bor, 
úgy lettek egyre hangosabbak. Újra és 
újra elbeszélték Kováts életét, ami vé-
gül is nem igazán különbözött a többi 
falubéli életétől.

Amikor megérkezett a városból a 
koporsó, a levegőben mennyei sült 
csirke illata terjengett. Alig gurult be 
a szekér az udvarra, az emberek el-
zavarták a kutyákat, és már siettek is 
befelé a torra, a koporsóval mit sem 
törődve, ott hagyták.

A hagyomány szerint először a ha-
lotti tort ülik meg, csak azután gyá-

szolják el a halottat. Magyarországon 
ez a szokás, és ez így van rendjén. 
Testvéremmel sokáig feküdtünk rej-
tekhelyünkön, amit megnehezített, 
hogy a kutyák visszasomfordáltak. 
Körbe szimatolták a ládát, ugattak és 
fel is ugráltak a koporsóra. Remeg-
tünk a félelemtől. Csak akkor men-
tek el a kutyák, mikor valaki kihozta 
nekik a torról a maradékot. Amikor 
meggyőződtünk arról, hogy magunk 
vagyunk a sötétben, úgy éreztem, 
meg kell nyugtatnom Istvánt. Végül 
is én voltam az idősebb.

– Ne izgulj! – mondtam. – Nem 
fognak bántani bennünket a kutyák.

– Remélem! – súgta vissza.
Semmi nem tart örökké ezen a vi-

lágon, még egy finom vacsora sem. 
De már biztosan éjfél is elmúlt, ami-
kor súlyos lépteket hallottunk köze-
ledni. A kimerültségtől és a levegőt-
lenségtől már majdnem elaludtunk. 
A zajt hallva gyorsan felkeltettem a 
testvéremet. Odasúgtam neki, hogy 
fogja meg az egyik fehér papírt és le-
gyen készenlétben, hogy abban a pil-
lanatban, mikor a koporsót felnyitják, 
elfuthassunk.

(folytatjuk)

II. Túrkevei Adventi Naptár
e  i  o  p  k  l  c  b n m
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A Finta Múzeum
immár végérvényesen a miénk

Az elmúlt egy évben több alkalommal beszámoltam 
arról a folyamatról, hogy lépéseket tettünk annak ér-
dekében, hogy a Finta Múzeumnak ne csak a városra 
hagyott kiállítási része legyen Túrkeve tulajdona, 
hanem maga az épület is, amely jogszabályi okok 
miatt korábban az állam tulajdonába került. 

A Magyar Közlönyben megjelent határozat 
értelmében immár az épület is önkormányzati 
tulajdonba került. Tudom, hogy a legtöbb túr-
keveinek az életén semmit nem változtat ez a 
döntés, ugyanakkor mégis kb. száz milliós érté-
ket képviselő ingatlannal gazdagodott a város. 
Közös tulajdonunk, városunk öröksége bővült, 
így kérem, örüljenek velünk, hiszen Kapás Já-
nos Zsolt múzeumigazgató is velem örvendett 
a hírnek. Innentől kezdve módunkban áll az 
épület esztétikai javítása érdekében magunk 

gyűjteni, pályázni, és mindenféle tulajdonosi engedély, 
jóváhagyás nélkül rendelkezhetünk az épülettel. 
A mienk lett, Túrkeve városáé.

KÖNYVAJÁNLÓ   

Megjelent a Nagykun 
Ordibátor - Emlékeink 
Balogh Mártonról című 
könyv a Madarász Ká-
roly Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár kiadá-
sában.

A könyv megvásárolható 
a Művelődési Házban és 
a Városi Könyvtárban, 
2500 Ft-os egységáron.

   SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER

A közelmúltban a város polgármesterét is meglepte az 
a látogatás, melyet a Hollywood Tanács képviselője, 
George Matsik tett városunkban.
A Los Angelesben élő szakember a Hollywood magyar 
gyökereinek ápolásával foglalkozó kezdeményezés okán 
érkezett kisvárosunkba. Céljuk, hogy megkeressék azo-
kat a településeket, melyek részt vesznek az amerikai fil-
mipar legendás személyiségei örökségének ápolásában. 
Miután Túrkevén az elmúlt év szeptemberben vált a 

város díszpolgárává Korda Sándor, valamint filmszín-
házunk is a neves alkotó nevét őrzi, miután művészeti 
iskolánk is Korda Vince nevét viseli, így szükségesnek 
látták, hogy felvegyék városunkkal a kapcsolatot és fel-
ajánlják segítségüket abban, hogy a Korda fivérek szel-
lemi örökségének, illetve emlékének ápolásában segít-
senek Túrkevének. Az együttműködés megpecsételésére 
egy emléklapot is kapott a város a Magyar Hollywood 
Tanács Elnökének és az Origo Film Group Zrt. ügyve-

zetőjének aláírásával, s ígéretet továbbá arra, hogy 
a jövőben is szívesen látogatnának el a városba. 
Felajánlották, hogy a Korda fivérek által használt 
filmipari termékekből emlékszobát vagy bármi 
más megemlékezési helyszínt segítenek létre-
hozni, melynek gyűjtésében, szervezésében ők is 
tevékenyen részt vesznek. Sallai R. Benedek pol-
gármester és Kántorné Bíró Emília alpolgármester 
asszony bemutatta a Korda Sándorról elnevezett 
filmszínház felújításának tervét is az ide látogató 
szakembernek.
Érdekesség, hogy George Matsik úr jól ismerte vá-
rosunk díszpolgárát, a szintén Los Angelesben élt, 
túrkevei származású dr. Nánási Lajost és szeretet-
tel emlékezett meg róla. 
Minden bizonnyal erről az együttműködésről a 
későbbiekben még fogunk hallani.

A Hollywood Tanács Túrkevén
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Rajzpályázat 
a Hóemberek Világnapjára

FINTA KIÁLLÍTÁS

Finta Sándor kalandos életút-
ját mutatja be a túrkevei kiál-
lítás. A kiállításon Finta Sándor 
szobrász munkái mellett fotókat 
és dokumentumokat is láthatnak 
az érdeklődők.

A száznegyven esztendeje szü-
letett Finta Sándor életútját be-
mutató kiállítás látható a Vadász 
Pál Kiállítóteremben.  Szeretettel 
várják a látogatókat a Finta Mú-
zeum dolgozói!
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A december számtalan progra-
mot hozott a gyerekek számára az 
ünnepvárás hangulatában. Még no-
vember végén a Nemzeti Színház-
ban, a János Vitéz című előadást 
tekintette meg majd’ 50 diákunk. 
A színház munkatársai kezdés előtt 
körbevezették a csoportot a szín-
házban, meséltek legendásan híres 
színészekről, beülhettek az VIP 
vendégek díszpáholyába. Hatalmas 
élménnyel lettek gazdagabbak!  

A „Kézilabda az iskolában” 
programnak köszönhetően a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség meghí-
vásának tehettek eleget december 
közepén az iskola 71 tanulója 
annak a multifunkciós sportlé-
tesítménynek a teszteseményén, 
melyet a januári férfi kézilabda 
Európa bajnokságra építettek 
meg. A Magyar Kézilabda Híres-
ségek Csarnoka tagjainak beikta-
tását követően a Punnany Massif 
adott koncertet, majd a női és 
férfi All Star válogatott büntető-
párbaját és mérkőzését tekinthet-
ték meg. Az aréna a modern kori 
elvárásoknak megfelelő, csodála-
tos létesítmény, amely az Európa 
Bajnokságot követően további 
sport- és kulturális eseménynek 
fog helyet biztosítani.

Iskolánk diákjai a Mezőtúri 
Teleki Blanka Gimnáziumban 
angol nyelvi olvasási versenyen 
vettek részt, melyet 11 éve ren-
deznek meg. A versenyen külön 
díjazzák a sima képzésben és a 
kéttannyelvű képzésben részt 
vevő diákokat. Idén 54 induló 
általános iskolás volt, mellette 
72 saját telekis diák olvasott. A 
hetedikesek közül sima képzés-
ben 1. helyezett Máté István lett, 
és kiváló eredményéért igazgatói 
dicséretben részesült Debreczeni 
Roland 8. és Árvai Zsófia Anna 7. 
osztályos tanulók.

Az Országos Tűzmegelő-
zési Bizottság immár nyolca-
dik alkalommal hirdette meg 
Alkotói Pályázatát, melyre 
ez alkalommal Madaras Áron 
Dániel 3.b osztályos tanuló is 
nyújtott be egy pályamunkát. 
A területi fordulón a bírá-
lóbizottság az ő pályaművét 
Számítógépes program 6-10 
éveseknek kategóriájában a 
2. legjobbnak értékelte. Szív-
ből gratulálunk Áronnak, al-
kotásaihoz további sikereket 
kívánunk!

Az ünnepvárás időszaká-
ban a Télapó meglátogatta a 
kicsiket, de természetesen a 
nagyobbak is részesei voltak a 
hangulatteremtésnek. Külön-
böző kreatív foglalkozásokon 
készültek szebbnél szebb deko-
rációk, karácsonyi programok 
segítettek a szeretet ünnepé-
nek megteremtésében, melyet 
nagymértékben elősegített egy 
pályázat adta anyagi segítség: 
„Túrkeve városi önkormány-
zat Humán kapacitások fej-
lesztése Mezőtúr térségében.”

Tanítványaink a Karácsonyi 
falu programlistájára is felirat-
koztak, előadásaikkal hozzá-
járultak az ünnepi hangulat 
megteremtéséhez, színesítet-
ték a program-palettát. S ha 
már a karácsonyt emlegettük: 
úgy szép a karácsony, ha aján-
dékkal tudunk megörvendez-
tetni valakit…

Immár hagyomány, hogy a 
Karcagi Tankerületi Központ 
megajándékoz egy tehetsé-
ges, szorgalmas, de kevésbé 
jó anyagi körülmények között 
élő tanulót egy laptop-pal. Ez 
alkalommal Lisznyai Mari-
ann érdemelte ki a hasznos 
ajándékot!

PETŐFIS HÍREK
   DEÁK ILDIKÓ – MOLNÁR MAGDOLNA 

OKTATÁS ZÖLD ROVAT

  TÖRÖK MÁRTON

HELYBEN FOGYASZTOD,
VAGY 10 EZER KM-ES ELVITELRE KÉRED?

Soha az emberiség történetében nem fogadták még 
ennyire bőséges választékkal a boltok a vásárlókat, 
mint manapság. Egész évben bármikor vehetünk na-
rancsot, avokádót, kókusztejet. Télen-nyáron megidéz-
hetjük a thai, indiai, vagy éppen az amerikai konyhát a 
saját otthonunkban. De ha a megszokott zöldségeknél 

maradnánk, akkor paradicsomot, paprikát és uborkát 
sem csak szezonban tudunk már beszerezni. Sőt a sze-
zonok teljesen meg is szűntek. Nekünk vásárlóként pe-
dig nem is kell mindezért különösebb erőfeszítéseket 
tennünk: bárhol is lakjunk a városban, fél óra sem kell, 
hogy otthonról kedvenc boltunkba érjünk.

Belegondoltunk-e már abba, 
hogy mennyi járműre, munkára 
és emberre van szükség ahhoz, 
hogy ezt a kényelmet megkap-
juk? Ha megnézzük a különféle 
élelmiszerek származási országát 
a csomagoláson, egészen megle-
pő helyeket is olvashatunk: köny-
nyedén bukkanhatunk barackra 
a tőlünk 1000 km-re fekvő Gö-
rögországból, vagy olyan kígyóu-
borkára, amely Spanyolország-
ból tett meg 2000 kilométeres 
utat hozzánk. A mirelit halak és 
tengeri herkentyűk származási 
helye lehet Argentína, az Észa-
ki-sarkvidék, Vietnám, Chile, az 
Indiai-óceán vagy éppen Nyu-
gat-Afrika. Ennyire egzotikus 
ízekre vágynának a magyarok? 
A megfejtés sajnos sokkal próza-
ibb: a közelebbi tengereket már 
túlhalászták, ezért egyre távolab-
bi területekről kell ideszállítani a 
halat. Még egyszer, szájbarágó-
san: miközben Indiát és Afrikát 
súlyos éhínségek sújtják, a bolt-
jainkban jó eséllyel találunk ott 

kifogott gyorsfagyasztott halat. 
Felmerülhet a kérdés, hogy vajon 
„többet tud-e” a spanyol paradi-
csom, paprika, hagyma, mint a 
hazaiak. Hiszen nekünk is van 
Makónk, Szentesünk, Vecsésünk, 
ahol ugyanezen zöldségek elő-
állítása komoly hagyományok-
kal bír. Ha mindenképpen nem 
szezonális zöldséget szeretnénk 

enni, akkor sem kell nagyon 
messzire tekintenünk, hiszen a 
hazai üvegházakban ugyanúgy 
elő tudják állítani a termékeket.

Az itthon gyártott vagy előállí-
tott áruknak van néhány további 
óriási előnyük. Az egyik legfonto-
sabb: sokkal kevesebbet kell utaz-
niuk a gyártól vagy a termőföldtől, 
mire az otthonunkba kerülnek. Ez 
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Az egyesület célja, tevékenysége:

Folytatni azt a hagyományt, amit 
Túrkeve város vezetői, sportkedve-
lői 1898-ban alakult Túrkevei Lawn 
Tennis Egylet sporthagyománya-
inak folytatásaként 1912. június 
30-án létrejött, 1912. október 14. 
bejegyzett a túrkevei Úri Kaszinó-
ban megalapított Túrkevei Atlétikai 
Club létrehozásával célul tűztek: 
Túrkeve sportfejlesztéseknek fel-
adatainak felvállalása, és az 1912-es 
örökséget átvéve, ápolva, Túrkeve 
sportkultúráját fejleszteni. 

Jelen alapszabály rögzíti: a jo-
gilag újra alakuló TAC az egykori, 
Kenéz János vezette TAC folytatá-
sának tekinti magát, annak szelle-
mében végzi szakmai munkáját. 

Elsősorban Túrkeve város és a 
környező települések lakosainak 
körében végzett sportszervezői te-
vékenység összehangolása, a spor-
tolás megkedveltetése, elterjesztése, 
a sportoló tagok számának növelé-
se, az egészségmegőrzés elősegítése, 
az egészséges életmódra való neve-
lés, tömegsport szervezés, és a kü-
lönböző sportágak népszerűsítése.

Biztosítani Túrkeve és von-
záskörzetének lakosai számára a 
szervezett szabadidős-, valamint a 
tömeg- és versenysportok lehető-
ségét, minél ifjabb kortól a sport 
megkedvelését. 

Az egészséges életmódra és 
sportszeretetre való nevelés, a tö-
megsport kiterjesztése és a lakos-
ság egészségi állapotának javítása. 
Fejleszteni és erősíteni a közösségi 
életet, a sportos életszemléletet, a 
sportszerű magatartást. 

A sportnak, mint helyi identitás 
erősítő eszköznek az alkalmazása, 
az egészségesebb mellett, teljesebb 
jobb életminőség megvalósítása 
kisgyermekkortól időskorig, és az 
élethosszig tartó aktivitás, moz-
gásszeretet megteremtése.

A sportegyesület együttműkö-
dik minden olyan hazai, illetve 

külföldi egyesülettel, állami, ön-
kormányzati, gazdálkodó és tár-
sadalmi szervezettel, természetes 
személlyel, amelyek segítik céljai-
nak megvalósítását. 

Cél továbbá a Túrkeve Város 
Önkormányzata által elfogadott 
Sportkoncepció megvalósításához 
történő hozzájárulás, valamint an-
nak infrastrukturális feltételeinek 
megteremtéséhez történő szakmai 
segítségnyújtás, részvétel a város új 
sportközpontjának létrehozásában. 

Az egészséges életmódra neve-
lés a sport és egészség összefüggé-
seinek felhasználásával, Túrkeve 
város és a környező települések 
lakosainak körében végzett testne-
velési, szabadidő sportolási és él-
sport szintű tevékenység szervezé-
se, tervezése, koordinálása, hazai 
és nemzetközi kapcsolatok terem-
tése és működtetése, oktató-nevelő 
tevékenység végzése, tanfolyam-
szerű foglalkozások szervezése és 
gyakorlati megvalósítása;

Versenyek, gálák, szabadidős 
sport programok lebonyolítása, 
szervezése, minél több a város ne-
vét öregbíteni képes városi sport-
rendezvény megszervezése; 

Sport célú konferenciák, works-
hopok, kiállítások, egészség napok, 
más egyéb sporttal, egészséggel kap-
csolatos rendezvények szervezése,

Az edzés és versenyzés biztosí-
tása mindazokban a sportágakban, 
amelyekre a tagok jól szervezett 
csoportjai igényt tartanak, és ame-
lyeknek a személyi és sportlétesít-
ményi feltételei meg vannak, vagy 
megteremthetők, a rendszeres, 
tervszerű, szervezett edzések, alap- 
és élsport szintű versenyzés, edző-
táborozás feltételeinek biztosítása,

A sportegyesület jövőjét megha-
tározó utánpótlás nevelés, tehetsé-
gek kiválasztása és gondozása, az 
igényeknek és a feltételeknek meg-
felelő szintű edzésmunka hazai 
és nemzetközi versenyeken való 
szereplés biztosítása, a szabadidő-

sport és élsport 
differenciált fej-
lesztése, hátrányos 
helyzetű, fogya-
tékkal élő fiatalok rendszeres test-
mozgásának, sportolási feltételeik 
megteremtésének támogatása, se-
gítése, bűnmegelőzési tevékenység 
elősegítése a sport által a fiatalok 
közötti társas kapcsolatok, csapat-
szellem kialakításával, közösség-
építéssel, illetve a gyerekek egymás 
iránti toleranciájának növelésével;

A sportegyesület működé-
sét biztosító gazdasági feltételek 
megteremtése, saját erőforrásaink 
ésszerű hasznosítása, vállalkozá-
sok kezdeményezése, propaganda 
és reklámtevékenység végzése, a je-
lentősebb taglétszámmal és anyagi 
háttérrel rendelkező szakosztályok 
esetében nagyobb önállóságot él-
vező, de a sportegyesülethez tarto-
zó gazdálkodási egységek kialakí-
tása, szervezése, a saját erőforrások 
mobilizálása és a sportegyesületen 
kívüli intézmények, vállalkozók, 
személyek részéről jelentkező jogi 
és gazdálkodási kapcsolatok tá-
mogatása, gazdasági együttműkö-
dések előkészítése, kidolgozása és 
hasznosítása.

Az egyesület elnöke: Kántor Lajos

Az elnökség tagjai: Kiss Boglárka,  
Ozsváth Attila

Szakosztályok
 • Darts szakosztály
 • Futó szakosztály
 • Jégkorong szakosztály
 • Judo szakosztály
 • Kerékpár szakosztály
 • Kosárlabda szakosztály
 • Labdarúgó szakosztály
 • Lovas szakosztály
 • Motocross szakosztály
 • Röplabda szakosztály
 • Tenisz szakosztály
 • Tömegsport szakosztály

TÚRKEVEI ATLÉTIKAI CLUB

Városunkban igen sok civil szervezet működik,  
s olykor nincsenek tisztában a lakosok, hogy milyen 
értékekkel bír kisvárosunk e téren. Ezért szeretnénk 
havonta egy szervezetet bemutatni a kedves Olva-

sóknak. Ezúton kérem, hogy a civil szervezetek jut-
tassák el szerkesztőségünkbe bemutatkozó írásai-
kat, hogy meg tudjuk osztani minden érdeklődővel!  
Címünk: ujsagturkeve@gmail.com (főszerk.)

CIVIL SZERVEZETEINK

nemcsak környezetvédelmi szem-
pontból jó (rövidebb szállítás = 
kevesebb benzinfogyasztás, keve-
sebb levegőszennyezés), hanem 
további pozitív következményei is 
vannak. A rövidebb út miatt nem 
kell több rétegnyi fóliába, karton-
ba és más csomagolóanyagok töm-
kelegébe bugyolálni a termékeket. 
Nem kell annyira tartósítani sem 
őket. A zöldségeket és gyümölcsö-
ket nem éretlenül, zölden kell le-
szedni (nem úgy, mint mondjuk a 
banánt, amely bőven megromlana 
az egy hónapos szállítás során, ha 
nem éretlenül indulnának utukra 
Dél-Amerikából a boltjainkba), 
hanem van idejük egészségesen, 
napsütésben érlelődni.

Egy másik nagyon fontos előny 
az ellenőrizhetőség. Lehet, hogy 
nem is tudatosan, de valójában 
óriási bizalmat fektetünk az ösz-
szes, számunkra teljesen 
ismeretlen gazdálkodóba, 
szállítócégbe és boltba, hogy 
nem rossz minőségű élelmi-
szert akarnak nekünk eladni. 
Hogy mindig mindenki, az 
összes termelő, a sok ezer ki-
lométeres út során az összes 
áruszállító, az összes nagy- és 
kiskereskedő, az összes bolti 
eladó megfelelően vigyázott a 
higiéniára és a hűtésre, min-
den szabályt pontosan betar-
tott, minden papírt pontosan 
kitöltött. Ha környékbeli, 
helyi termelőtől vásárolunk, 
akkor személyesen megis-
merhetjük, kitől származik az 
áru, és akár a saját szemünk-
kel is megbizonyosodhatunk 
a megfelelő termelési körül-

ményekről. Láthatjuk, mennyire 
egészségesek a tyúkok, akik az ál-
talunk megvásárolt tojást tojták, 
vagy hogy hol legelnek a tehe-
nek, akik a tejet adták. A mi saját 
egészségünk egyik kulcsa a táplá-
lékunkat adó állatok és növények 
egészsége. 

A gyártók, termelők, áruszál-
lítók és boltok összességét hív-
juk ellátási láncnak. A minket 
körülvevő hétköznapi használati 
tárgyak nagyon nagy részében 
ez a lánc a tőlünk tízezer kilo-
méterre lévő Kínából indul, vagy 
legalábbis érinti azt a gyártási fo-
lyamat egy pontján. Az olcsó, de 
távolról utaztatott (azaz hosszú 
ellátási láncú) termékek azonban 
sokkal jobban ki vannak téve bár-
milyen fennakadásnak: elég egy 
tengerszorosba beragadt egyetlen 
teherhajó vagy egy nagyobb jár-

vány, hogy a lánc hetekre-hóna-
pokra megszakadjon. Az eleve a 
környékünkön élő helyi terme-
lőket viszont szinte semmi nem 
akadályozhatja meg abban, hogy 
hétről hétre megbízhatóan tel-
jesítsék a rendeléseinket. A ter-
melő és a vevő között alig vagy 
akár egyáltalán nincs is szükség 
köztes szereplőkre, szállítókra 
és eladókra, így sokkal kevesebb 
ember és cég munkáját kell ösz-
szehangolni ahhoz, hogy végül a 
konyhánkba kerüljön a kiszemelt 
zöldség. Ezt hívják rövid ellátási 
láncnak, és a rövidsége miatt sok-
kal megbízhatóbb is.

Akár a saját egészségünk miatt, 
akár lokálpatriotizmusból, a helyi 
közösségünk támogatása érdeké-
ben, akár a környezet védelméért: 
keressük a helyi termelőket, a he-
lyi termékeket!
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SPORTLEGENDÁK TÚRKEVÉN 
   MOLNÁR MAGDOLNA – FŐSZERKESZTŐ

- Hogyan született a rendezvény ötlete, s kik voltak 

segítségedre a szervezésben?

- A birkózásnak nagy hagyományai vannak váro-
sunkban, amit mi sem bizonyít ékesebben, mint a kb. 
ötven, a maga korosztályában válogatott szintű ki-
nevelt versenyző, akik közül számos Magyar bajnok, 
Európa bajnok, Világbajnoki 2. helyezett, valamint 
olimpikon – Kiss Sándor, Fórizs János és Bíró László 
– neve is „fémjelez”. Kiss Kálmán sok évtizedes mun-
kája felbecsülhetetlen!

Mivel a mester letette a lantot, úgy véltem, hogy 
ez jó alkalmat teremt egy olyan találkozó megszer-
vezésére, ahol a régi növendékek, sportolók, későbbi 
bajnokok találkozhatnak, hiszen hosszú évek óta nem 
láttuk egymást. Kiss Kálmán boldogan csatlakozott 
az ötlet megvalósításához, valamint Lakatos Győző 
is segített, aki immár négyszeres veterán világbajnok. 
Térségünk egyik birkózó sportszervezője, a karcagi 
Kurucz István úr is házigazdai szerepet vállalt.

- Ha jól tudom, elismerések átadására is sor került.

- Valóban, hiszen Bácsi Péter világbajnok, a Magyar 
Birkózó Szövetség 100 éves fennállásának alkalmából 
kitüntetést adott át Kiss Kálmán mesteredzőnek, s jó-
magam is átvehettem tőle az elismerő oklevelet. 

E mellett Sallai R. Benedek polgármesteri emlék-ok-
levélben részesítette a mestert és a „Túrkeve örökös 
birkózó edzője” címet adományozta részére egy sikeres 
életpálya elismeréseként.

- Milyen hangulatban zajlott az összejövetel, hiszen 

hosszú évek vagy bizonyos esetekben évtizedek teltek el a 

legutóbbi találkozás óta?

- A mester közel ötven embert hí-
vott meg, akik közül harminc tudott 
személyesen is jelen lenni az ünnepi 
hangulatú rendezvényen. (A pandémia 
és egyéb fontos esemény szólította el a 
többieket.) Ez a szám is azt jelzi, hogy 
milyen sok kiemelkedő teljesítményű 
sportoló került ki a kezei alól. Termé-
szetesen nagyon jó érzés volt találkozni 
és feleleveníteni a régmúlt idők emléke-
it, az edzések olykor gyötrelmes óráit, a 
kőkemény munkával kivívott eredmé-
nyek, bajnoki címek örömittas mámo-
rát. Meg kell jegyeznem, hogy sokan a 
sportágban maradtak edzőként, ahol 
szintén sikeres emberek lettek az általuk 

kinevelt versenyzők révén. Lakatos Győző a Diósgyőr-
ben neveli az utánpótlást gyönyörű eredménnyel, míg 
Kiss Sándor az FTC berkein belül. Kiss Károly, egykori 
sporttársam nemcsak sikeres edző, de a fiai is tarolnak 
a birkózásban, magyar bajnok az egyikük. 

Úgy látszik, nem esik messze az alma a fájától! Talán 
már birkózó dinasztiáról is beszélhetünk, hiszen a nagya-
pa Kálmán mellett edzősködött, a fia sikeres birkózó és 
edző, s immár az unoka is bajnok.  

- Az ünnep és a sikerek felidézése mellett ejtsünk szót 

a jelenről!

- Őszintén el kell mondanom, hogy a jelenben bizony 
elég sok nehézséggel kell szembenéznünk. 

Kiss Kálmán mesteredző távozását követően Juhász 
József vállalta magára a vezetői, edzői feladatokat, de 
munkahely váltása miatt ez is labilissá vált. A másik ko-
moly gondunk, hogy nincs helyünk, kiszorultunk a vá-
rosi sportcsarnokból, nincs hol edzeni. Tehát két prob-
lémát kell orvosolnunk: az edzőhiányt és a teremhiányt. 
Nem lesz egyszerű!

- Kissé keserűen jegyzem meg, hogy abból a sportcsarnok-

ból szorult ki egy patinás, számtalan fantasztikus sikert el-

ért szakosztály, ami Túrkeve város és a lakossága jóvoltából 

épülhetett meg anno. A keviek zöme téglajegyek vásárlásá-

val segítette elő, hogy megépülhessen egy, a lakosok, a sport-

szerető közönség számára alkalmas csarnok a városban.

- Bizony, ez így igaz! Az édesapám tevőlegesen is 
segédkezett az építkezésben sok más kevi emberrel 
együtt. Ma már nem a városé sajnos! Tény, hogy most 
nincs edzőtermünk, nincs hol felkészülni és nincs 
edzőnk. A jövő ezáltal komoly kérdőjeleket vet fel.

Semmiképpen nem állt szándékomban beárnyékolni az 

ünnep fényét, bár a régmúlt idők sikerei kapcsán szót kellett 

ejteni a jelenről, a jövőről! Magam részéről nagyon bízom 

benne, hogy egy ennyi sikert felmutató szakosztálynak min-

denképp lesz jövője a jelenlegi nehézségek leküzdésével. Szív-

ből gratulálok a kitüntetetteknek! A jelenlévőknek köszönet, 

hogy itt voltak, hogy részesei a túrkevei birkózás történeté-

nek, s ezzel városunk hírnevét öregbítették! További sok si-

kert, s jó egészséget kívánok mindannyiuknak!

Decemberben került megrendezésre az a 
sportlegendákat felsorakoztató rendezvény, 
mely Kiss Kálmán mesteredző - aki közel öt 
évtizedes edzői munkáját hagyta hátra - bú-
csúztatása apropóján jött létre. Az ötletgazda 

nem más, mint a birkózó berkekben nagy hír-
névnek örvendő Fórizs Sándor, aki maga is a 
mester tanítványa volt egykoron. Hosszasan 
beszélgettem Fórizs Sándorral a neves ese-
mény kapcsán a múltról, jelenről, s jövőről.
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2022. április 23-án Túrkeve 
adhat otthont a szkander orszá-
gos bajnokságok legfontosabb 
döntéshozó mérkőzését jelentő 
Szkander Nemzeti Döntőnek! 

A Magyar Szkander Szövetség 
városunkban 2021-ben rendezett 
elsőként sikeres országos bajnoksá-
got - zárt ajtók mögött - a túrkevei 
önkormányzat közreműködésével. 
Csabai Attila, a Magyar Szkander 
Szövetség elnöke, a Szkander Eu-
rópa- és Világszövetség alelnöke 
arról tájékoztatta városunk polgár-
mesterét, hogy 2022-ben egy még 
rangosabb rendezvénynek adhat 
otthont Túrkeve. 

Deák Lajos túrkevei sportoló, 
aki hamarosan önálló szervezetté 
alakítja a túrkevei szkandersport 

művelőiből álló kis közösséget, 
részt vett a megbeszélésen, és kö-
zösen egyeztettek a rendezvény 
előkészületeit illetően, ami ismét 

rendkívül látványosnak ígérkezik. 
Reméljük addigra a világjár-

vány réme lehetővé teszi a látoga-
tottságot.

SZKANDER NEMZETI DÖNTŐ TÚRKEVÉN

   SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER

Újabb pályázat készült el, ami-
nek beadását a Képviselő-testület 
jóváhagyta. 

Az Aktív Magyarországért Fe-
lelős Kormánybiztosi Hivatal pá-
lyázatot írt ki több témában. Ezek 
között van olyan, ami kevésbé rele-
váns Túrkeve számára (sípálya fej-
lesztés), de vannak olyanok, ame-
lyek kifejezetten a város számára is 
kedvező fejlesztéseket támogathat-
nának. Ilyen a futókör kialakítása, 
a gördeszkapark vagy bringapark 
létrehozásának lehetősége. 

Ezek mind 50 %-os támogatási 
intenzitással valósulhatnak meg, 
de mint az a jégpálya esetében is ta-
pasztalható volt, bölcs előrelátással 
és tervezéssel az önerőhöz tervezhe-
tő olyan bevétel, amely ennek finan-
ciális alapját képezheti. Amennyi-
ben sikerül ilyen jellegű célbevételt 
szereznünk a 2022-es évben, úgy a 
szükséges 50 %-os önerő mértéke 

minimum felére csökkenthető. Mun-
katársaimmal megvizsgáltuk a rész-
letes kiírást, annak feltételeit és meg-
állapítottuk, hogy sajnos a futókör 
kialakításához szükséges háttér nem 
biztosított, így a gördeszka, illetve ke-
rékpárpark között dönthetünk. 

Figyelembe véve a városi realitá-
sokat, a bringapark egy speciális, iz-

galmas elemének tervezését kezdtük 
el a Sirály park területén, amelynek 
bekerülési költsége jelenlegi ismere-
teink szerint kb. 30-40 millió Ft len-
ne. A pályázatot benyújtottuk, várjuk 
érdeklődéssel az eredményt. Minden 
bizonnyal sokan örülnek majd neki, 
amennyiben sikerrel zárul számunk-
ra a pályázatok elbírálása.

Bringapark
SPORT

Túrkevei kihívás Napja
Két keréken Nagyszalontára

Bár Túrkeve nagyon kis város, de a sportélet pezseg! 
Újabb és újabb sokakat megmozgató eseményre kerül sor, 
amelyek szerencsére nagy érdeklődést váltanak ki a lakosság 
– és a közeli települések – körében. Gondoljanak csak a Ba-
golyfutamra, a „Tour de Keve” vagy a crossmotor versenyre.

Javaslat érkezett arra, hogy tavasszal az első Túrkevei 
Kihívás Napja megrendezésre kerüljön. A Kihívás Nap-
jának nemzetközi tapasztalata sokféle gyakorlatot mutat, 
hiszen 1982-ben kezdeményezték Kanadában elsőként, 
ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy 
egész napos verseny keretében döntik el, hogy melyikük 
városa sportosabb. Hazánkban 1991 óta kerül megrende-
zésre meghatározott keretek között. Idáig több mint 1500 
település vállalt már valamilyen szintű kihívást, melyeknek 
célja az emberek megmozgatása, a sport népszerűsítése és 
az egészségesebb életmód előmozdítása. 

Felmerült javaslatként, hogy el-
sőként egy kerékpáros kihívásra 
invitálnák meg az érdeklődőket, 
melynek keretében egy nap alatt 
testvérvárosunkba, Nagyszalontá-
ra kerekeznének el a résztvevők, s 
másnap vissza. 

A városvezetők szeretnék ezt a 
kihívást a későbbiekben bővíteni, 
más sportágakra is kiterjeszteni, 
és évente megszervezni olyan ren-
dezvényt, amely tömegeket mozgat 
meg városunkban. 

Ezzel a kezdeményezéssel kap-
csolatban szívesen fogadnak min-
den javaslatot, ötletet. 
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SZERKESZTŐSÉGI HÍREK ÚJÉV

Néhány hasznos információval szeretnénk szolgálni 
kedves Olvasóink számára, mind a hirdetéseket, mind 
pedig az előfizetést illetően.

HIRDETÉSEK

A hirdetések leadásának módja:

• ujsagturkeve@gmail.com címre emailben vagy
• a városi könyvtárban

A hirdetés díjának kiegyenlítése:

• 50468816-10002986-00000000 a Takarékszövet-
kezetben vezetett számlaszámra átutalva, ahol a 
kedvezményezett: a Túrkevei Városfejlesztési, Ren-

dezvényszervező és Médiaszolgáltató Kft. A közle-
ményben fel kell tüntetni a 
befizető nevét.

Hirdetési tarifák:

• 1 oldal: 32 000 Ft
• fél oldal: 16 000 Ft
• negyed oldal: 8 000 Ft
• 1/8 oldal: 4 000 Ft

ELŐFIZETÉS 2022-RE

Már lassan megszokottá válik, hogy időről időre 
minden drágul. Sajnos számunkra is most jelezte a Kis-
Új-Lap Kft. (nyomda), hogy sokadik beszállítói áremel-
kedést követően ők is kénytelenek felemelni szolgálta-
tásuk árát, így lapunk kiadási költségei is emelkednek. 

Szeretném kiemelni, hogy semmilyen profitot nem 
szerzett a Túrkevei Városfejlesztési, Rendezvényszerve-
ző és Médiaszolgáltató Kft. az újság kapcsán, sőt!

Viszont fontosnak tartjuk továbbra is a lakosság 
pontos tájékoztatását, ezért továbbra is első kézből tá-
jékoztatjuk Olvasóinkat a várost érintő eseményekről, 
fejlesztésekről. 
• Az éves előfizetés összegét a Takarékszövetkezetnél 

vezetett 50468816-10002986-00000000-os számlára 
átutalással, ill. személyes befizetéssel lehet kiegyenlí-
teni.

• Kedvezményezett: a Túrkevei Városfejlesztési, Ren-

dezvényszervező és Médiaszolgáltató Kft.

• A közleményben fel kell tüntetni a befizető nevét, 

pontos lakcímét. (Csak ebben az esetben tudjuk 
házhoz szállítani a havi lapot.)

• Az éves előfizetés díja: 3900 Ft, mely magába fog-

lalja a házhozszállítás költségét is. Szeretnénk kérni 
tisztelt Olvasóinkat, hogy azok kérjék a házhozszál-

lítás lehetőségét, akik koruk és mozgáskorlátozott-

ságuk miatt erre rászorulnak.

• Egy lapszám ára: 300 Ft, melyet a kisebb boltokban 
lehet megvásárolni alkalmanként.

• Azok, akik lemaradtak eddigi lapszámaink tartal-

máról, elérhető az újság a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán.

FONTOS INFORMÁCIÓK
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

LAPZÁRTA:  
2022. január 23.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
• E-mail: 

turkevetelevizio@gmail.com  

• Facebook: 

Túrkeve Televízió

• E-mail:  

ujsagturkeve@gmail.com 

• Facebook: Túrkeve Újság

ÖNKÉNTES
riporter kerestetik

turkevetelevizio@gmail.com

Gyakran teszünk fogadalmakat szilveszterkor, hajla-
mosak vagyunk gondolkodás nélkül ígéreteket tenni. Pár 
nappal később azonban általában meggondoljuk magun-
kat. Érdemes talán kicsit spórolni a fogadalmakkal a sok 
csalódás helyett.

Fogadalmat tenni akkor érdemes, amikor már eleve 
szerettünk volna valamit megvalósítani, és már csak egy 
utolsó löket hiányzik. Sokszor pontosan tisztában va-
gyunk azzal, hogy miben kellene változtatnunk, csak még 
nem szánjuk rá magunkat. Lehet, hogy eljött az idő: el-
kezdeni dolgozni vagy többet aludni, leszokni a cigiről, 
mértéktelen piálásról stb. 

Mi a baj az újévi fogadalmakkal?

Statisztikák is kimutatták, hogy a szilveszteri ígéretek 
mintegy 80 százalékát nem tartjuk be. Nagy részükről pe-
dig 1-2 hónap alatt lemondunk. Ennek az az egyik oka, 
hogy legtöbben hirtelenjében, a hangulat hevében fogad-
nak meg dolgokat – nincs benne valódi elszántság. Az 
is gondot okoz, hogy általában ezek nem végiggondolt 
döntések – tervek nélkül pedig nagyon nehéz végigvinni 
bármit. Az újévtől kezdődően pedig szembesülnek a ne-
hézségekkel, visszasüppednek a mindennapokba, a szil-
veszter elveszíti jelentőségét, és ezzel a fogadalom is.

Hogyan járhatunk sikerrel?

Nem jelent túl nagy nehézséget megfogadni dolgokat, 
pláne, ha már lecsúszott néhány pohár pezsgő. Egyesek 
babonából fogadkoznak, van, aki csak másokat utánoz. 
Ezeknek az ígéreteknek eredményessége általában nagyon 
csekély. Mi lehet mégis a megoldás arra, hogy betarthas-
suk fogadalmunkat, hogy ne kelljen csalódnunk akarat-
erőnkben? Hogy ne csak a kudarcot tapasztaljuk meg, 
hanem képesek legyünk tényleg változtatni rossz szokása-
inkon? Lehet, hogy sokan lenézik az újévi fogadkozást, de 
önmagában azért becsületre méltó, hogy ott van valaki-
ben a fejlődésre való vágy. Mindig érdemes célokat kitűz-
ni magunk elé. A lényeg, hogy ezeket vegyük is komolyan, 
ha tényleg el akarjuk érni a kívánt változást. Íme, néhány 
jó tanács, ami segíthet a célok elérésében. Mindig érde-
mes megfogalmazni egy úgynevezett „saját mantrát”, amit 
elővehetünk a nehezebb helyzetekben.

 • Gondolkodjunk pozitívan.

 • Ne fukarkodjunk az önjutalommal, ha elértünk egy új 
szintet.

 • Kerüljük el azokat, akik visszatartanak céljaink eléré-
sében.

 • Ne rontsunk ajtóstul a házba, maradjunk fokozatosak.

Ahelyett, hogy lényegtelen problémákon agyalnánk, 
gondoljuk végig, mik lehetnek a valódi gondok életvite-
lünkben. Tényleg a bulizás az oka a sok dohányzásnak? 
Nem a szórakozásról, hanem a cigarettáról kell lemon-
dani! Ne azért fogadjunk meg valamit, mert valaki azt 
mondta nekünk, hogy az jó lesz.

Minden fogadalmat tevőnek kitartást kívánunk céljai 
eléréséhez!

„Egyedül azt szoktam megfogadni, hogy nem fogadok meg semmit - de volt már olyan, 
hogy ezt is megszegtem.” 

Dombóvári István

Újévi 
fogadalmak

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

ÚJÉVI FOGADALMAK
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KORHELYLEVES ÉS SÜTŐTÖKÖS TÖKÖCSKE 

Egy magasabb lábasba tesszük a zsírt, a 
felkockázott kolozsvári szalonnát és a koc-
kára vágott combot fehéredésig átforgatjuk 
rajta (ha csülökkel készítjük, egyben tesszük 
bele), hideg vízzel felöntjük, hozzátesszük a 
káposztát, egészben a deb-
receni kolbászt, sót, bor-
sot. A kolbászt, ha megfő, 
kivesszük belőle. Zsem-
leszínű rántást készítünk, 
hozzáadjuk a picire ösz-
szedarabolt hagymát, kö-
ménymagot, fokhagymát, 
sűrített paradicsomot, 
csípős paprikát. (A fok-
hagymát és a köményma-
got egy kis piros arannyal 
vágjuk össze, nem hullik 
szét.) Ha a hús megfőtt 
levesre rátesszük a rántást.  

A debreceni kolbászt karikára vágjuk és 
visszatesszük a levesbe. Tejfölt adunk hozzá, 
kiforraljuk. Ha egész csülökkel készítjük, a 
levesből kivéve kicsontozzuk és felkockázva 
visszatesszük a debreceni kolbásszal.

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Hozzávalók: 

1 kg savanyú apró káposzta
1 vöröshagyma
40 dkg debreceni kolbász
20 dkg kolozsvári szalonna
80 dkg sertéscomb vagy 
1 füstölt sertéscsülök
3 gerezd fokhagyma
1 nagy pohár tejföl 
zsír, 
liszt,
só,  
bors,  
csípős paprika vagy  
kicsi chili paprika,  
kis doboz paradicsompüré,  
piros arany

Korhelyleves

GASZTRONÓMIA

Sütőtökös töltött tököcske

Először elkészítjük a tölteléket: a tojást, 
margarint, mézet vízgőz felett állandó ke-
vergetés közben kicsit besűrítjük. Hagyjuk 
hűlni, a keksz kivételével adjunk hozzá 
mindent. Összekeverjük, majd a kekszet 
fokozatosan adagoljuk. Ne legyen kemény 
a krém. Változhat a keksz mennyisége a to-
jás nagyságától és a sütőtök nedvességétől 

függően. A tök hozzávalóit egy edénybe 
mérjük a keksz kivételével. A kekszet fo-
kozatosan adjuk hozzá, mert a mennyisége 
a sütőtök nedvességétől függ. Ha nagyon 
lágy lenne, tehetünk még hozzá darált 
kekszet. Keveset kiveszünk belőle, ami-
hez zöld ételszínezéket teszünk, a többi-
hez narancssárga ételszínezéket gyúrunk.  

A tésztából golyókat formá-
lunk (ki mekkorát szeretne, 
az enyémek 2,5-3 dkg tész-
tákból készültek). A golyók 
közepébe lyukat nyomko-
dunk, teletöltjük töltelékkel 
és a tetejét is összenyomjuk. 
Az oldalát vékonyabb hurka-
pálcával benyomjuk. A zöld 
színű tésztát vékonyra ki-
nyújtjuk, négyzeteket vágunk 
belőle, mindnek az oldalait 
bevágjuk. Rátesszük a sütire 
és egy kis szárat teszünk rá.

Hozzávalók: 

30 dkg sült sütőtök
2 evőkanál méz
20 dkg darált keksz
5 dkg darált dió
5 dkg kókuszreszelék
1 kk. őrölt fahéj

pici őrölt szegfűszeg
sárga és zöld gél ételszínezék

Töltelék:

1 tojás
5 dkg margarin
1 ek. méz
10 dkg sült sütőtök
5 dkg darált dió
10 dkg darált keksz
1 csomag vaníliás cukor
1 ek. rum vagy aroma
1 kk. őrölt fahéj

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: 

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK

Szeretnék beszámolni önöknek 
az elmúlt hónapok eseményeiről. 
Októberben a közös összefogásnak 
köszönhetően meg tudtuk vásárolni 
az emelőkosaras autónkat, melyet 
ezúton is hálás szívvel köszönünk 
minden támogatónknak. A jármű 
forgalomba helyezése megtörtént, 
azóta már több alkalommal volt se-
gítségünkre. A járműnek egy köny-
nyű szerkezetes garázst építettünk, 
melyben segítségünkre volt Deák 
László, Rácz Károly, Ábrahám Ká-
roly, valamint Lakatos László és 
családja. Köszönjük! 

November 7-én a 4202 ország-
úton egy személyautó lesodródott 
az útról, és az árokba csapódott. 
A vezető önerejéből el tudta hagy-
ni a gépjárművet, de utasa a jár-
műben rekedt. Az egység a sérültet 
a járműből kiszabadította, majd a 
mentősöknek átadta. Folyamatosan 
végzünk favágásokat, gallyazásokat 
a városban, az elmúlt időszakban 
többek között a buszpályaudvar, 
Setét Mihály, Hunyadi, Liget, Czeg-
lédi, Túrkeddi, Herczegh utcákban 
végeztünk ilyen tevékenységet. 

November 13-án a Ligetben a 
városvezetés, illetve a Városszépítő 
Egyesület szervezésében történő fa-
ültetésben segítettünk. 

A strandfürdő dolgozói kérték 
több alkalommal segítségünket, 
emelőkosaras autónk segítségével 
közreműködtünk a fedett épület fa-
szerkezeteinek festésében. 

November 21-én a Liget utca egyik 
lakóingatlana égett. Egységünk a kiér-
kezést követően az oltást megkezdte, 
majd a helyszínre érkezett a Mezőtúri 
hivatásos egység is. Több „C” és „D” 
sugárral, valamint kéziszerszámokkal 
a tüzet eloltottuk. A lakóingatlanban, 
amely teljesen kiégett, kettő darab gáz-
palack is felrobbant. A lakóépület tel-
jesen megsemmisült, személyi sérülés 
nem történt. Ugyanezen a napon az 
esti órákban érkezett újabb tűzjelzés, 

miszerint a Dió utcában egy haszná-
laton kívüli hétvégi ház tetőszerkezete 
ég. Az egységek a tüzet eloltották, az 
anyagi kár jelentős, személyi sérülés 
szerencsére itt sem történt. 

Több napon keresztül az Eon 
munkatársának nyújtottunk segít-
séget az oszlop csatlakozó dobozok 
felszerelésében, melyek az ünnepi 
fények hálózati csatlakozását látják 
el. November vége nálunk már a ka-
rácsonyi készülődésről szólt, hogy 
minden rendben legyen az első ad-
venti hétvégére. Kivágtuk és helyére 
állítottuk a város fenyőfáját, melyet 
a Kurucz család ajánlott fel. Segít-
ségünkre volt a fa elszállításában a 
Keve-Táp Kft. vezetése, valamint 
dolgozója, Tóth Ferenc, ezúton is 
szeretnénk megköszönni segítségü-
ket. Emelőkosaras autónk segítségé-
vel a fát feldíszítettük. 

A Petőfi téren több napon ke-
resztül folytak a munkálatok, fények 
kerültek a fákra, kis faházakra. Gaál 
Erzsébet és Madarász Piroska ötlete 
alapján és a közreműködésükkel egy 
csodás kis Mikulás házat is építet-
tünk, melyben a gyerekek és a felnőt-
tek is egyaránt gyönyörködhettek, 
találkozhattak városunk Mikulásá-
val, melyről számtalan fotó készül-
hetett.  Ezen kívül még a jégpálya 
építésében, illetve annak környeze-
tének kialakításában is segítettünk. 

December 7-én a Kisújszállási 
utca 52/b beépített tűzjelző bejel-
zett. A jelzést lemondták, az eset 
téves volt. 

December 18-án egy balesethez 
riasztották egységünket, a 4202 
országút 10-11 kilométer szelvé-
nyében egy személyautó az útról 
lesodródott és az út menti árokba 
csapódott, ahol fejtetőre állt. Az au-
tóból a vezető önerejéből ki tudott 
szállni. A helyszínen lévő mentősök 
a személyt kivizsgálásra kórházba 
szállították. Az egység a rendőri in-
tézkedést követően az autót talpra 
állította, majd az árokból kivontat-
ta és az autómentőnek átadta. Az 
anyagi kár jelentős.  

Köszönjük az elmúlt évben nyúj-
tott segítségét valamennyi támoga-
tónknak! Önök jóvoltából sikeres 
évet tudhatunk magunk mögött, is-
mét jelentős fejlődésen ment át szer-
vezetünk, így jelentős mértékben 
erősödött településünk tűzvédelme. 

Kívánunk mindenkinek sikerek-
ben és egészségben gazdag boldog, 
káreset mentes, új évet! Túrkevéért, 
Túrkeve biztonságáért!

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

A TŰZOLTÓSÁG HÁZA TÁJÁRÓL
    SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK
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