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SEGÍTSÉG A BAJBAJUTOTTAKNAK

A Túrkeve újság hasábjain is hálásan 
köszönöm meg azt a hihetetlen össze-
fogást, amivel a város lakossága, csa-
ládjai, a város vállalkozói, vállalkozásai 
közel 1,8 millió Ft értékű adományt 
adakoztak ukrajnai testvérvárosunk, 
Nagybocskó lakói részére. Nagyon 
sokan adtak, sokan készpénzt, sokan 
felajánlásokat – nem merem elkezde-
ni a felsorolást, rettegnék, hogy valakit 
kihagyok. A kollégáim összesítették a 
neveket, amit lentebb közlök, de sokan 
hoztak név nélkül is értékes csoma-
gokat, így a lista a teljesség lehetősége 
nélkül íródott, és azoknak is köszönjük, 
akikről nem tudjuk, hogy adakoztak 
erre a célra! Mindenképpen őszinte há-
lával köszönöm mindenkinek, aki erre 
a célra adományozott! Soha ne szorul-
junk rá ilyen segítségre! 

A testvérvárosi kapcsolatok közül 
Nagybocskóval való kapcsolattartást 
leginkább szívén viselő dr. Szabó Zoltán 
nyugalmazott polgármestert kértem fel, 
hogy az ukrán-magyar határon az ösz-
szegyűjtött adományokat átadja szemé-
lyes jó kapcsolatainak felhasználásával a 
kárpátaljai testvérvárosunknak, az ösz-
szegyűjtött pénzadománnyal együtt. 

Az összegyűjtött adományok között 
rendkívül nagy arányban volt jelen 
tartós élelmiszer, de nagyon sok higié-
nés felszerelés és a település kérésének 
megfelelően műszaki berendezés is 
rendelkezésre állt, ami a legnagyobb 
magánszemélytől érkezett adomány 
volt. A Penny és a Tesco is partner volt 
a gyűjtések szervezésében – részükre 
is köszönet! Miután a határon törté-

nő átvitel, a VÁM miatti nyilvántartás 
nagyon precíz munkát igényelt, a Szo-
ciális Szövetkezet munkatársai és köz-
foglalkoztatott kollégák leltároztak, do-
kumentáltak, így tudjuk pontosan mi 
jött össze. Nagybocskónak szeretettel 
és aggodalommal Túrkeve lakosságától: 

A szállítmány: 1,4 tonna, 10m3, 
melynek tartama: 49 db tárolózsák a 
felsorolt tartalommal, hozzávetőleges 
értéke: 334.000.-Ft, 118 db doboz a 
felsorolt tartalommal, hozzávetőleges 
értéke: 862.064.-Ft, 1 db Domar-500C 
motorfűrész, értéke: 125.000.-Ft, 
22 doboz/láda zöldség, gyümölcs: 
96.839.-Ft, készpénz adomány: 
405.000.-Ft (ez dollárban átadva).

Mindösszesen: 1.822.903.-Ft
A szállítmányba az alábbi termékek 

kerültek:
Élelmiszer: Zöldség/gyümölcs: 

alma (61 kg), burgonya (105 kg), vö-
röshagyma (105 kg) mák (10 kg), liszt, 
cukor, só, étolaj, rizs, búzadara, ecet, 
tartós tej, tésztafélék, zabpehely, száraz 
bab, lencse, sárgaborsó, fűszerek: szí-
nes paprika, bors, konzervek (készéte-
lek, löncs hús, májkrém, olajos halak, 
gomba, kukorica), margarin, instant 
tésztás levesek, savanyúságok, mustár, 
ketchup, majonéz, citromlé, mazsola, 
lekvárok, ételízesítő, kakaópor, kávé, 
száraz sütemények, vitaminok, üdítők 

(gyerekeknek is kis kiszerelésben).
Tisztítószerek, tisztálkodási eszkö-

zök: mosószer, mosogatószer, tisztító-
szerek, habfürdő, tusfürdő, folyékony és 
normál szappanok, női higiénés termé-
kek, WC papír, papír zsebkendő, gyufa.

Gyerekeknek szánt termékek: tej-
pépek, bébiételek, pelenka, popsitörlő, 
édességek, Dörmi szelet, müzli szeletek, 
csokoládé, gabonapelyhek, sós és édes 
kekszek, nápolyik, ropi, gyerekjáték, 
könyvek, foglalkoztatók, írószerek, szí-
nes ceruzák, filcek, tanszerek.

Kutyatáp,
Textil termékek: gyermek és felnőtt 

ruházat, kabátok, takarók, paplanok.
Pénzadományt utalt az önkor-

mányzat részére erre a célra: Hajós-
né Bornemissza Edit, Kissné Kerekes 
Magdolna, Kovács Károlyné, Kovácsné 
Szécsi Mária, Kovács Sándor, dr. Nász 
Ildikó, Nánai Sándor, Zagyva János,  
dr. Szabó Zoltán, Nagy Jánosné, Soós 
Edit Terézia, Csajbók Ferenc és neje, 
Czeglédi Erzsébet, Finta Ferencné,  
Pujov Jenő, Lázókné Sallai Anikó, 
Ducza Benjámin, Túrkevéért Alapít-
vány, Acsádi Gyula, Fekete Lajosné és 
férje, Kiss-Simon Edit, Ratkai György. 

Természetbeni adományok, cso-
magok: Nagyné Horváth Anikó, Bar-
na Katalin, Martonné Nagy Eszter, 
Szabó Imréné, Dr. Nánási L. utcai óvo-
da, Tóth Miklósné, Varga-Tóth Kitti 
Katalin, Soós Edit, Iványi Anna, Sal-
lai Róbert Benedek, Teleki Ferencné, 
Gombos József, Dr. habil Őrsi Julian-
na, dr. Thodory Zsolt József, Pálinkás 
Zoltán, Asztalos Éva, Tóth Istvánné, 

Erdős Kálmán, Tóth Katalin, Kiss 
Sándorné, Nagy Kristóf Áron, He-
vesi Tóth Andrásné, Szántó Jánosné, 
Viki Könyv, Pethőné Fábián Erzsébet, 
Nánási Józsefné, Lukácsné Ács Ilona,  
dr. Szabó Zoltán, Debreczeni László-
né, Chorda Kórus, Lénártné Somo-
gyi Csilla, Csízi Jánosné, Herczegh 
Ákos, Borsos Sándor, Mihály István, 
Vass utcai óvoda, Soós Lajosné, Vajda 
Tiborné, Czucziné Keresztes Anita, 
Herczegh Lászlóné, Herczegh László, 
dr. Herczegh Adél, Kántor Lajos. 

További adományokat gyűjtött: 
Túrkevei Református Egyház, és a Túr-
kevei Önkormányzat Óvoda Igazga-
tósága. Ezekről az adományokról név 
szerinti összesítést nem áll módomban 

közölni, hálásan köszönöm azoknak is, 
akik oda hoztak adományokat! 
Természetesen érdemi adományt vál-
lalt Túrkeve Város Önkormányzata is, 
köszönöm a képviselő-testületnek is az 
egyhangú támogatást e célra! 
A gyűjtés a Szociális Szövetkezet raktá-
rában folyt, Bíró Károlyné koordinálta 

a munkát, mind neki, mind munkatár-
sainak szintén köszönöm a munkát! 
Az adományok jelentős része az utolsó 
nap érkezett, így a szállítást megelőző-
en nehéz 36 órán vannak túl kollégáim. 
Mindent át kellett csomagolni, (dobo-
zonként rendszerezni, dobozonként 
felcímkézni, melyikben mi van, milyen 
értéket képvisel egy-egy doboz ado-
mány) ezért volt szükség a jelentősebb 
személyes részvételre. Állandó ön-
kétesek közül 3 fő (Hartvig Julianna, 
Lénártné Somogyi Csilla, Sebők István-
né), közfoglalkoztatottak közül szintén 
5 fő, tovább 1 fő a Szociális Szövetkezet-
ből egész nap csomagolt. 

Nagyon hálásan köszönöm min-
denkinek a felajánlásokat!

    DR. SZABÓ ZOLTÁN - NY. POLGÁRMESTER

Emberségből kiváló

Február 24-én háború tört ki a szomszédos Ukrajna terüle-
tén, ami március közepére egyre hevesebb és kiterjetebb harci 
cselekményekben nyilvánult meg. A háború borzalmai elől 
százezrek menekültek el hazájukból, a szomszédos országok-
ba, ahonnan nagy számban utaztak Európa országaiba tovább.

Túrkeve Város Önkormányzata 2011-ben kötött testvér-
városi szerződést dr. Balogh János akadémikus szülőhelyé-
nek Önkormányzatával, a kárpátaljai Nagybocskó telepü-
léssel. Nagybocskó Felső-Tisza vidékén, a rahói járásban, a 
Tisza jobb partján helyezkedik el, lakóinak száma 9000 fő. 
Az elmúlt évek során széles körű kapcsolat alakult ki a két 
település között, sőt tágabb értelemben a rahói járással is. 
A kapcsolatépítés motorja kezdetektől Joszif Bozsuk nagy-
bocskói   polgármester volt, akit 2019-től Bursza Oleh pol-
gármester váltott a tisztségben - elődjének nyugdíjba vonu-
lását követően - kérésére vett részt az adomány átvételében 
és Nejzsmák Emma rahói lovagtársam volt.

Nejzsmák Emma és Joszif Bozsuk az elmúlt években kapták 
meg Túrkevén a Balogh János-díjat. Büszke vagyok arra, hogy 
dr. Balogh János akadémikus, ökológus professzor szellemi 
hagyatékának ápolása összeköti a két, egymástól földrajzilag 
mintegy 350 km-re lévő települést, Túrkevét és Nagybocskót.

A háború kitörése szenvedést, kegyet-
len megpróbáltatást hozott a megtáma-
dott országban élőknek.

Túrkeve Város Ön kormányzata fel-
hívással fordult Túrkeve polgáraihoz, 
amelynek nyomán adománygyűjtés in-
dult a testvérváros lakóinak megsegítésé-
re. Megmozdult városunk lakossága: alig 
tíz nap alatt mintegy 2 millió forint érté-
ben gyűlt össze adomány: élelmiszerek-

ből, tisztálkodó szerekből, használati eszközökből, készpénz 
adományból. Több napos szervező munka indult, annak ér-
dekében, hogy miként történjen az adományok elszállítása és 
átadása a nagybocskóiaknak.

Sallai Róbert Benedek polgármester kérésére vállaltam a 
személyes kapcsolataim révén a folyamatban való részvételt. 
A kárpátaljai kapcsolatban Nejzsmák Emma rahói lovagtár-
sam vállalt óriási szerepet. Az egyeztetések nyomán március 
9-ei szállítási napban állapodtunk meg. Előző nap 16.00 órára 
a teherautóba felrakásra került az adomány, több személy ak-
tív közreműködésével, a vám előírásainak megfelelően előké-
szítve. Másnap reggel 7.00 órakor Herczegh László önzetlen 
vállalkozóval indultunk el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Aranyosapátiba – Túrkevéhez mintegy 200 km –, ahova a 
megállapodás alapján vártuk a kárpátaljaiakat. Nekik is kb. 
200 km távolságot kellett megtenni Aranyosapátiig. A mi 
utunk 3 órát vett igénybe, míg a kárpátaljaiak 15 órát töltöt-
tek az utazással, az ukrán-román és a román-magyar határ 
átlépését követően este 17-00 órára érkeztek meg Aranyo-
sapátiba. A találkozás öröm pillanatait követően átadtuk az 
adományt, amelyet a jelen lévő szorgos segítők beraktak az 
érkező szállító buszba. Mi este fél hatkor indultunk haza és fél 

kilenckor érkeztünk Túrkevére, a nagy-
bocskóiak hat órakor indultak vissza és 
fél tizenegy órára érkeztek haza.

Az adomány átadására biztosított 
helyszínért és az egész napos vendég-
látásért köszönetet mondunk Nick Fe-
rencnek és családjának. Másnap kora 
reggel sikerült beszélnünk egymással, 
ismételten megköszönték a túrkeveiek 
önzetlen segítségét.

Az ukrán városokban, a második világháború óta 
először légvédelmi sziréna veri fel a béke csendjét! Még 
belegondolni is szívszorító, hogy mit élnek át most ott 

az emberek, az egymástól sírva búcsúzó családtagok. 
Sallai R. Benedek polgármester kezdeményezésére 
Túrkeve város vezetése is segítő kezet nyújt.
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HÚSVÉT
ÜNNEPJELES NAPOK

Április 1. - április bolondja

 A népszokás szerint, akit ezen a napon megtréfálnak, rászednek, az 
április bolondja. Nem hazai eredetű szokás, szerte Európában van 
hagyománya. Mondják, hogy az április hónap változékony, “bo-
londos” időjárása adja magyarázatát. Lehet azonban, hogy egy ősi 
kelta szokás maradványa, mikor is április kezdetén bohó, vidám 
tavaszi ünnepeket ültek. 

Április 2. – Az autizmus világnapja

Április 10.

Mivel féregűző nap, Bácskában, Baranyában a tisztaság, a takarítás 
napja. Kitakarítják a lakást, kiűzik a férgeket a lakásból, istállóból. 
Az emberek, a lovak megfürdenek, a teheneket leöntik, lemossák.

Április 11. – A költészet napja

Április 14. - “Tibor a pacsirta megszólaltatója” 

Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, a rét is kizöldült, akkor jó széna-
termésre számíthatsz – vélik a Mura vidéken. Azt is megfigyelték, 
hogy ezen a napon szokott megszólalni a kakukk meg a pacsirta.

Április 22. - A Föld Napja.

Április 24. - Szent György napja. 

Az igazi tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól számítja.

Április 25. - Pál fordulása. 

A bibliai Saulus Paulusszá változásának története alapján a kemény 
tél időjárásának átalakulását jósolják erre a napra.  “Pál fordulás 
– télfordulás”.

Április 25. - Rámutató negyvenes nap. 

A bánátiak azt figyelték meg, hogy 40 napig e nap időjárásához ha-
sonló várható. Dologtiltó nap is a férfiak számára. Semmit sem 
szabad vetni ezen a napon.

Április 30. – A méhek napja

ÁPRILISI JELES NAPOK
Április (ősi magyar nevén Szelek hava) az év negyedik, 30 napos 
hónapja a Gergely-naptárban. A hónapot Mars kedveséről, Vé-
nuszról nevezték el, Vénuszt ugyanis Aperirének is hívták. A név 
a latin “aperire” szóból származik, melynek jelentése „megnyitni” 
– ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre. 

A népi kalendárium Szent György havának nevezi.
Az időjárásban legszeszélyesebb hónapot, az áprilist a jó gazda 
különösen figyeli, s akkor örül, ha az csapadékos, mert azzal bő 
termést jelez. A Szent György havi eső ugyanis „kergeti a fagyot”, 
viszont esős májust jósol.

Húsvétra gondolva nagyon sok minden eszünkbe jut. 
A tavasz, a feltámadás, a barka, a tavaszi szünet, a 40 na-
pos böjt vége, a finom sonka és a kalács, a piros tojás, a 
locsolók, a bárány és a hal, a hosszúhétvége. Ünnep ez a 
javából, amire minden évben, talán már január óta készü-
lünk. Számon tartjuk az időpontját, tervezgetjük a családi 
programokat. Húsvét idén 2022 április 17-18-án lesz.

Hivatalos források szerint a húsvét időpontja mindig a 
tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtöltét követő va-
sárnap. Húsvét sosem lehet március 22. előtt, de nem lehet 
április 25. után sem.  Erről a bolygókhoz igazított húsvét 
számítási módszerről jó régen, 325-ben határozott az első 
niceai zsinat, és az ortodox egyházakon kívül minden ke-
resztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát.

Hogy 2022-ben húsvét mikor lesz, pontosan megmutat-
ta a hamvazószerda időpontja, ugyanis a hamvazószerdát 
követő 40. napon van húsvét vasárnap. 2022-ben március 
2-án kezdődött a nagyböjt, így húsvét 2022. április 17-18-
án lesz. Magyarországon már Nagypéntek, április 15. is 
munkaszüneti nap, így a húsvéti hosszúhétvége 4 napos 
ünnep, éppen a tavaszi szünet közepében.

Mit ünneplünk húsvétkor?
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és 

legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus feltámadását 
ünnepeljük, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése 
is, gondoljunk csak a rügyező fákra, a tavaszi virágokra, a 
bimbózó növényekre, amelyek a természet újjászületését, 
feléledését jelzik. Számtalan zsidó, germán és katolikus ha-
gyomány, népszokás, rituálé kapcsolódik hozzá évezredek 
óta. Ma egyházi és családi ünnep, amelyből nem hiányoz-
nak a húsvéti szimbólumok.

Húsvéti jelképek és hagyományok

Húsvéti nyúl
Nincsen húsvét nyuszi nélkül. A húsvéti nyúl jelképe 

Németországból ered, állítólag Ostarának, a germán is-
tennőnek volt egy színes tojásokat tojó madara, amelyet a 
gyermekek szórakoztatása kedvéért vagy haragjában nyúllá 
változtatott. Így kapott helyet a húsvéti ünnepkörben a fur-
csa nyuszi, ami fészket rak és azt tojásokkal tölti meg.

Húsvéti tojás
A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legő-

sibb jelképe.  A születés, a teremtés, a megújhodás jelképe. 
Számos teremtésmítoszban a világ tojásból ered. A tojások 
festése is igen régi szokás, számtalan módon festhetjük a 
húsvéti tojásokat, a készen kapható színes tojásfestékektől 
kezdve a természetes alapanyagokon át a viaszos írókázásig.

Húsvéti bárány
A húsvéti bárány Jézust, az áldozati bárányt jelképe-

zi, és az ünnep zsidó gyökereire utal, amikor a zsidók 
az ótestamentumban bárányt áldoztak elsőszülött fiaik 
megmentésére.

Húsvéti locsolás
A húsvéti locsolkodás a rituális megtisztulás jelképe, ré-

gen bizony a kúthoz, vályúhoz hurcolták a fiúk a lányokat, és 
vödörszám öntötték rájuk a friss vizet. Manapság a kölnivel 
való locsolás szokását éljük, bár falun és a néphagyományo-
kat őrző közösségekben előkerülnek a vízzel teli vödrök.

Barka
Fontos húsvéti jelkép, a pálmaágakat helyettesíti, ame-

lyekkel üdvözölte a nép a Jeruzsálembe bevonuló Jézust. 
Ennek emlékére szentelik meg a barkát virágvasárnapján. 
A néphagyományban a megszentelt barka eresz alá helyez-
ve villámcsapástól őrizte a házat.

Húsvéti menü
Sonka, tojás és kalács. Ez az három finomság egészen 

biztosan szerepel a családi húsvéti asztalán. Zöldcsütör-
tökön friss zöldségeket, Nagypénteken halat eszünk a böjt 
szokásának megfelelően, aztán Húsvét vasárnap és hétfőn 
jöhet az igazi húsvéti lakoma.
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volna városunkban, mint a templom. 
Azt kívánom, hogy a templom legyen 
újra a szeretet, a hit és az őszinteség 
háza és hosszú időkön keresztül hir-
desse ne csupán Isten dicsőségét, ha-
nem a családok összetartozását is. 

A templom az a hely, ahová az em-
berek azért járnak, hogy jobb embe-
rekké váljanak, s az a hely, ami jobbá 
is teszi őket. Bízunk benne, hogy nem 
csupán az egyházközség tagjainak, 
hanem az egész városnak örömére 

szolgál templomunk tel-
jes megújítása.

Ezúton is hálás szív-
vel köszönetemet feje-
zem ki Dr. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyet-
tes úrnak, amiért felka-
rolta ezt az ügyet és F. 
Kovács Sándor képvi-
selő úrnak a sok segít-
ségért, s egyben hálásan 
köszönöm a Reformá-

tus Egyházközség, Kereszti Roland 
nagytiszteletű úr és a presbitéri-
um aktív munkáját, hogy mindez a 
program, fejlesztés, építés, megújítás 
megvalósulhatott. 

A hálaadó istentisztelet képei 
idézik fel, ami mindenképpen ezen 
önkormányzati ciklus egy fontos 
eseménye, hiszen miniszter sem 
gyakran jár a városban, de azt, hogy 
ezen alkalomból a miniszterelnök 
helyettesét köszönhettük, min-
denképpen maradandó fontosságú 
esemény városunk szempontjától, 
főleg, hogy a miniszterelnök-he-
lyettes úr a kuncsorbai úton közle-
kedett, így talán az az ügy is támo-
gatókat növel a kormányban.

ÜNNEP ÜNNEP

Március 15-e ünneplése képekben

Tudom, hogy Túrkeve lakosságá-
nak egy része egyáltalán nem látogat 
templomot, ennek ellenére azt gon-
dolom, hogy a legtöbben tiszteletben 
tartják a város református hagyomá-
nyait, s tudják, hogy családjuk gyöke-
reiben a református egyház jelen volt. 

Túrkeve protestáns múltja, ha-
gyományai összekötődnek a város 
történetével, városunk életének meg-
határozó szereplői voltak lelkészek, s 
általában a református egyházközség. 
Ha ez nem így lenne, akkor is a vá-
ros legpatinásabb, legszebb, s legér-
tékesebb épülete lenne a református 
templomunk, amely monumentá-
lis méretével az egész Nagykunság 
büszkesége. A főtér hangulatát, a vá-
rosképet egyaránt meghatározza a 

templom, s nincs semmi, ami jobban 
szimbolizálná településünk megjele-
nését. Nincs képeslap, kiadvány anél-
kül, hogy a gyönyörű, nagy múltú 
templomunk abban fel ne tűnne. Így 
nem pusztán az egyházközség ré-
szére, hanem véleményem szerint az 
egész város részére meghatározó az a 
felújítási munka, ami elmúlt három 
évben zajlott a templomban. 

2019-ben hivatalba lépésemkor 
az első héten szembesültem azzal a 
problémával, hogy egy kb. 80 millió 
Ft-os TOP pályázat ügye megfenek-
lett a templom felújítás körül, ugyanis 
egyértelművé vált, hogy a rendel-
kezésre álló forrásokból a templom 
felújítása nem befejezhető. Sokan 

kérdezték, hogy lehet 
annyi időn keresztül fel-
állványozva a templom, 
ki viseli annak költségeit 
és általában mi történik 
a templom felújítással? 

Kereszti Roland nagy-
tiszteletű úrral, F. Kovács 
Sándor országgyűlési 
képviselő úrral, s az épí-
tés műszaki vezetőjével 
közösen kezdtünk lobbit 
annak érdekében, hogy 
kiegészítő forrásokat szerezzünk a ku-
pola felújítására. Nem szívesen emlék-
szem vissza a parlamentben eltöltött 4 
évemre, ugyanakkor hálát adok a sors-
nak, hogy az ott megszerzett kapcsola-
tok tovább segítettek abban, hogy előre 

haladjunk ebben az ügy-
ben és Dr. Semjén Zsolt 
miniszerelnök-helyettes 
úr is képviselje kérésün-
ket a templom felújításá-
nak ügyében a Magyar 
Kormánynál.

Ennek a közös mun-
kának az eredménye, 
hogy 2020-ban a Kor-
mány 250 millió Ft 
rendkívüli támogatás-
ban részesítette a Re-

formátus Egyházat annak érdekében, 
hogy a református templomunknak 
ne csak a kupolája, hanem teljes külső 
homlokzata megújulhasson. A felújí-
tás átfogó műszaki tartalma reményt 
ad arra, hogy akár évszázadokra biz-
tosítani tudjuk templo-
munk megmaradását. 

Dédnagyapám 1900 
júliusában született. 
Születése pillanatában 
állt a templom, ott ke-
resztelték, s ő volt az, 
aki elsőként magával 
vitt a 80-as évek elején 
a templomba, s ott is 
búcsúztattuk 1989-ben. 
Abban az évben, amikor 

konfirmáltam, még egymagam álltam 
az Úr asztalánál, s nagyon kevesen 
jártak a templomba is, de dédnagy-
apám, édesanyám szerették volna, 
hogy az egyház úrvacsorával élő tag-
ja legyek. Aki akkoriban templomba 
járt, az mind őszinte szívvel és sok 
szeretettel látogatta a templomot, az 
egyházat, s kétség nem férhet ahhoz, 
hogy hitük őszinte és mélyről jövő. Ez 
a templom nekem, családomnak ge-
nerációkat összekötő kapocs 100 éves 
léptékben, s miután egyik lányom az 
egyházi iskolában idén végez, látható-
an ez így is marad. De nem pusztán 
én vagyok így ezzel - a városunkban 
nagyon sokan mondhatják el, hogy 
szüleik, nagyszüleik keresztelése épp 
úgy a református templomhoz kötő-
dik, mint gyermekei vagy unokái fon-
tos életeseményei is. 

A felújítás után elmondható, hogy 
a templom generációkon át hirdetheti 
még a Nagykunság és városunk refor-
mátus hagyományait, múltját, s nem 
volt olyan pártállam, olyan hatalom, 
ami ennél rangosabb épületet emelt 

A TEMPLOM AVATÁSA
Hálaadó istentisztelet

    SALLAI R. BENEDEK - POLGÁRMESTER
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Nemrég zajlott az év egyik 
legfontosabb képviselő-testüle-
ti ülése, ugyanis szinte mindig a 
legtöbb fejtörést, a legnehezebb 
feladatot a költségvetés készíté-
se és elfogadása jelenti. Ebben az 
évben még nehezebb volt, mint a 
korábbi években, s azt hiszem ed-
digi legrosszabb feltételek között 
született költségvetésről van szó.

Nagyon sok területen történtek 
megszorítások, elvonások - legjob-
ban egy szolidaritási alap nevezetű 
50 milliót meghaladó kötelezettség 
fáj -, s míg minden területen növe-
kedtek kiadásaink (kötelezően elő-
írt béremelések, dologi költségek 
emelkedései), sajnos szinte semmi-
lyen területen nem volt érdemben 
bevételbővülés. 

A múlt évhez képest tehát a ki-
adásaink jelentősen nőttek, de a 

bevételek érdemben nem változ-
tak. Illetve változtak, ugyanis az 
elnyert pályázatok főösszegei már 
a költségvetés mérlegének részét 
képezik, így hivatalba lépésem óta 
elsőként érte el a város költségve-
tése a kétmilliárd forintot. Nyil-
ván kicsit csal a statisztikán az, 
hogy a külterületi útpályázat 300 
millió Ft-ja is benne van ebben 
az összegben, ami nélkül ugyan-
úgy kb. 1,7 milliárd Ft-os gaz-
dálkodással kellene számolnunk, 
mint a korábbi két évben. Komoly 
„terhet” jelentenek a fejlesztések, 
ugyanis az azokhoz szükséges pá-
lyázati önerők biztosítása eléggé 
leköti a saját bevételeinket. 

Ami a város lakosságát legin-
kább érdekelni szokta, az a köz-
utak karbantartására irányuló 
lehetőségek mértéke. Ezen fela-

datra 2022-ben kb. 27,5 millió Ft-
ot költ a város a meglévő kátyúzó 
technológiájának alkalmazásával. 
Ezentúl egy kb. 120 millió Ft-os 
kerettel átfogó felújítások meg-
valósítására pályázunk, amelynek 
kivitelezése leghamarabb az év 
második felében kezdődhet meg 
pályázatunk pozitív elbírálása 
esetén. Jelenleg még a három leg-
fontosabb fejlesztés, ami várható, 
a strand idegenforgalmi fejlesz-
tése, a külterületi útpályázatunk 
megvalósítása, a piaci üzletsor 
építése - ezeken túl új pályázatok 
sikerében bízom.

Amikortól a jogszabályok le-
hetőséget teremtenek, az anya-
könyvi események engedélyezé-
sének szabályai változni fognak, 
ami egy-két területen kismértékű 
díjemelést is tartalmazni fog. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Arról már tájékoztattam az 
olvasókat a város költségveté-
sét illetően, hogy milyen nehéz 
feltételeket teremtett a 2022-es 
költségvetés elfogadása és milyen 
nagy mértékben volt forráshiány 
az előző kétéves költségvetéshez 
képest. Számos nehezítő körül-
mény között ott volt a szolidari-
tási alap 50 millió Ft-ot megha-
ladó megfizetési kötelezettsége 
és a megnövekedett költségek is. 
Ezek miatt olyan nagyon fontos 
kiadásokról kellett lemondanunk, 
amely korábbi előzetes kötelezett-
ségvállalások voltak, mint példá-
ul az Idősek Otthona létszámka-
pacitásainak bővítése, de többek 
között emiatt a szociális ellátások 
területén is elvonások voltak, a 
strand egy-két kisebb fejleszté-
se is halasztásra került, és néhá-
nyunk szomorúságára az idei évi 
rendezvénykeretről is nagyjából 
le kellett mondanunk. 

Éppen ezek miatt rendkívül 
örömteli, hogy F. Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő közben-
járásával – nem mellékesen pá-
lyázatíró munkatársaim áldozatos 
munkájával – lehetségessé vált, 
hogy két korábban bonyolított 
TOP pályázatunk önkormányza-
tunk által biztosított forrásához 
ún. ráemelési eljárásban utóla-
gos finanszírozás érkezett, mely-
nek összege 45.409.130 Ft, plusz 
28.998.840 Ft, azaz együttesen: 
74.407.970 Ft. 

Ez a ráemelés gyakorlatilag 
az önkormányzatunk által 2020-
2021-ben felhasznált programok 
lebonyolítása során szükséges 
önerő mértékét finanszírozza 
utólag. Természetesen ezzel sem 
könnyű végig vinni a szűkös pénz-
ügyi feltételekkel a város 2022. évi 
költségvetését, ugyanakkor egyér-
telműen azonnali megoldást jelent 
jónéhány feladatunk finanszíro-

zásának kérdésére. Olyan kötele-
zettségeket tudunk ezzel pótolni, 
amelyeket kényszerből, korábbi 
határozataink módosításával kel-
lett kihúzni a költségvetésből és 
végre ezzel egy picit az egyensúly 
irányába visszabillen a költségve-
tésünk. Ezt az eljárást korábban 
az önkormányzat soha nem al-
kalmazta, így ez részben a város 
pályázatíró csapatának érdeme, 
részben pedig F. Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő lobbi te-
vékenységének köszönhető, aki a 
teljes folyamatban mellettünk állt 
és segítette ezeket a munkákat. 

Most beérettek azok a folya-
matok, amelyek az elmúlt más-
fél-két évben indultak és sorra 
születnek azok az eredmények, 
amelyek az eredményes együtt-
működésnek köszönhetők. A fej-
lesztések száma tehát növekszik, s 
ez mindannyiunk számára örven-
detes, jó hír!

JÓ HÍR: PÉNZ ÉRKEZIK VÁROSUNKBA
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER
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Hétről-hétre vizsgálom, hogy 
a hivatalba érkeznek-e észrevéte-
lek vízminőséggel, víznyomással, 
általában az ivóvízrendszer prob-
lémával kapcsolatos jelzések, de 
szerencsére az elmúlt két hónap-
ban ilyet már nem tapasztaltunk. 
Ennek ellenére természetesen napi 
szinten foglalkozunk annak kérdé-
sével, hogy az ivóvízellátás problé-
mája hosszabb távon megoldódjon, 
és magas ellátásbiztonság mellett 
jó minőségű ivóvíz álljon rendel-
kezésre a túrkeveieknek. 

Számtalan levél igazolja, hogy 
immár a Nemzeti vagyon kezelésé-
ért felelős tárca nélküli miniszter e 
témával foglalkozó helyettes állam-
titkára is érdemben foglalkozik az 
üggyel, és a TRV Zrt.-vel kialakult 
számos konfliktusunk megoldásá-
ban személyesen is közreműköd-
nek. Érdekesség, hogy míg a TRV 
Zrt. vezérigazgatója hivatalba lé-
pésem óta egy alkalommal sem 
fogadott, addig a TRV Zrt. fölött 
tulajdonosi jogokat gyakorló cég 
vezérigazgatója kész leülni egyezte-
tésekre és megoldás keresésre. Több 
területen konfliktusos a kapcsola-

tunk a TRV Zrt.-vel, törekszünk 
ezeket a nézeteltéréseket felolda-
ni, és továbbra is a konszenzusos 
együttműködés lehetőségét keresni. 

Számlák tömkelege mutatja a 
probléma súlyosságát, melynek té-
teleit az önkormányzat saját forrá-
sokból azért fizet ki, hogy a TRV 
Zrt. részére minden infrastruktu-
rális hátteret biztosítson a vízto-
rony nélküli üzembiztos működés-
hez. Több millió forintos értékben 
ruházott be a város olyan techno-
lógiába, amelyek elősegíthetik a 
TRV Zrt. részére, hogy fokozottabb 
szakmaisággal tudják ellátni az ivó-
vízellátás feladatát. Ezek a számlák 
igazolják, hogy városunk továbbra 
is mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy segítsük a TRV Zrt.-t, 
hogy önálló, városunktól független 
szolgáltatóként normális szolgál-
tatói minőséget tudjon nyújtani a 
településnek. A TRV Zrt. beszer-
zései között van egy távfelügyeleti 
rendszerkiépítés is, amit részben 
aggályosnak tartok, hiszen amíg 
a Túrkevei Vízmű Kft. látta el a 
szolgáltatást, folyamatos személyi 
jelenléttel zajlott a felügyelet, míg 

most úgy tűnik, hogy a TRV Zrt. 
csak távolról akarja ellenőrizni az 
ellátás hibamentes folyamatossá-
gát. Nem csoda, ha néha lassan re-
agálnak a problémákra. 

Mindezeken túl tájékoztatom a 
téma iránt érdeklődő lakosságot, 
hogy elkészültek a geológiai kutatá-
sok a vízbázis fejlesztése érdekében 
és találtunk olyan lehetőséget, ahol 
egy új, nagy kapacitású kút fúrásá-
val vissza tudjuk állítani a szüksé-
ges mértékű vízbázist. Ez nagyon 
nagy segítséget jelentene annak ér-
dekében, hogy a nyári hónapokban 
a legmagasabb vízfelhasználás idő-
szakában se legyen vízhiány. Sajnos 
még nem tudjuk, hogy a kútfúrás 
kivitelezése mennyi időt fog igény-
be venni, de mindent elkövetünk, 
hogy a lehető legjobban haladjunk 
ezzel a feladattal is. 

Bár az elmúlt 1-2 hónapban 
szinte semmilyen panasz nem ér-
kezett a hivatalba a vízellátással 
kapcsolatban, ennek ellenére folya-
matos a törekvés az önkormányzat 
részéről, hogy mielőbb tartós meg-
oldás szülessen a korábbi problé-
mák kizárására.

MI ÚJSÁG A VÍZNYOMÁSSAL?

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt ebtulajdonosok!
Túrkeve Városi Önkormányzat 

2022. március 7. és 2022. augusztus 
31. között - az önbevallás időszaka 
2022. március 7. és 2022. június 30. 
közötti időszak, majd 2022. július 
1-2022. augusztus 31-ig 2 fő össze-
író – ebösszeírást végez a közigaz-
gatási területén tartott ebekről, mely 
az ebrendészeti feladatok elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozása-
ira tekintettel fontos. Az összeírás 
önbevallásos és összeírós. Az ebek 
összeírására a jogszabályban meg-
határozott adattartalommal kerül 
sor. Az eb tulajdonosa vagy az eb 
tartója az ebösszeíráskor köteles az 
adatlapon feltüntetett adatokat a te-
lepülési önkormányzat rendelkezé-
sére bocsátani. Az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása állatvé-
delmi bírságot vonhat maga után az 
állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII.31.) Korm. rendelet alapján, mely 
ebenként 30.000 Ft-ig terjedhet.

Az Ebösszeíró adatlap további 
példányai beszerezhetők a Túr-
kevei Polgármesteri Hivatalban 
(5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) ügyfél-
fogadási időben, vagy letölthetők 
a www.turkeve.hu weboldalról, il-
letve nyomtatással, fénymásolással 
sokszorosíthatók.

Az Ebösszeíró adatlapot eben-
ként kell kitölteni és eljuttatni a Hi-
vatal részére levélben postai úton, 
vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben, a Hivatalban elhelyezett 
gyűjtő ládába történő elhelyezéssel, 
vagy e-mailben a vedelem@turke-
ve.hu címre, az „EBNYILVÁNTAR-
TÁS” tárgy megjelölésével.

 A bejelentési kötelesség telje-
síthető az Önkormányzati Hivatali 
Portálon (A honlap főoldalán az 
ELÜGY elektronikus ügyintézés 
hivatkozásra kattintással) keresztül 
is, az Ebösszeíró adatlap kitöltésé-
vel és beküldésével. Ehhez a kitöl-
tési módhoz szükséges ügyfélkapu 
hozzáférés. 

A Hivatal ügyfélfogadási ideje: 
hétfő 8:00-12:00 és 13:00 -16:00 óra, 
szerda: 8:00 -12:00 és 13:00-17:00 
óra, péntek: 8:00-12:00 óra. 

Az Ebösszeíró adatlapok leadá-
sának határideje: 2022. június 30.  
A fenti kötelezettséget határidőig nem 
teljesítők esetében – önkormányzati 
bélyegzővel ellátott kitűzőt viselő –  
2 fő összeíró keresi fel a túrkevei lako-
sokat. Tájékoztatom továbbá az ebtar-
tókat, hogy a kedvtelésből tartott álla-
tok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010.(XI.26.) Korm. rendelet 17/B. 
§ (10) bekezdése szerint a négyhóna-
posnál idősebb eb csak chippel meg-
jelölve tartható, ezért szíveskedjenek a 
chippel még esetlegesen meg nem jelölt 
ebeket a szolgáltató állatorvosnál hala-
déktalanul megjelöltetni. Amennyiben 
az ebösszeírást követően az Ebösszeíró 
adatlapon szereplő adatokban változás 
állna be, továbbá amennyiben ezt kö-
vetően kerül az eb a felügyelete alá, azt 
be kell jelenteni a Hivatal részére, a vál-
tozást követő 15 napon belül.

TÁJÉKOZTATÓ EBÖSSZEÍRÁSHOZ
   CZUCZINÉ KERESZTES ANITA - JEGYZŐ

A nyomtatványt nyomtatott 
betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!

Az I. pont esetében az eb tulajdo-
nosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, 
de el is térhet a két személy. Egye-
zés esetén is ki kell tölteni mindkét 
pontot. A II. pontnál az eb fajtája a 
törzskönyv alapján, vagy az eb kül-
leme alapján azonosítható be, de 
meg nem határozható fajta hiányá-
ban „keverék” megjelölést kell beír-
ni. A III. pontnál a transzponderes 
(chip) jelölést végrehajtó állatorvos 
által kibocsátott okmányon feltünte-
tett chip sorszámát kell beírni, ezen, 
illetve a pecsétlenyomaton szerepel 
a beültetést végző állatorvos neve. 
Ugyanez vonatkozik az ivartalaní-
tásra és a kisállat-útlevél kiállítására 
is. A IV. pont az állatorvos által az 
eboltási könyvben rögzített adatok 

alapján tölthető ki, amellyel már 
minden ebtartónak rendelkeznie 
kell. Az V. Egyéb adatok pontjában 
a veszettség szempontjából aggályos 
eb megfigyelési státuszát kell meg-
jelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés 
alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb ve-
szélyessé lett-e minősítve, vagy nem. 
Ha elveszett az okmány: az okmány-
száma helyett „elveszett” szöveg ke-
rüljön beírásra, és nyilatkozni kell 
arról, hogy melyik állatorvos (név 
és székhely) végezte a beavatkozást, 

vagy adta ki az okmányt. Ha nincs 
okmány (nincs chip beültetve, nincs 
ivartalanítva az eb, nincs kisállat út-
levél, nem oltatta, az eb még nem érte 
el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy 
szám helyett „nincs” szöveg kerüljön 
beírásra. Amennyiben sem tulajdo-
nukban, sem tartásukban nincs eb, 
akkor kizárólag erről szíveskedjenek 
– az adatlapon feltüntetettek szerint –  
nyilatkozni.

Segítőkészségüket és együttmű-
ködésüket előre is köszönöm!

 ÚTMUTATÓ AZ „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” 
              NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ
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Ökrös János munkatársunk által 
irányított közfoglalkoztatási program 
az elmúlt hetekben rendkívül hálát-
lan munkát végzett közterületeinken. 
Senkinek nem vonzó, senki számára 
nem kedves az a munka, amikor má-
sok szemetét kell összetakarítania. 
Nagyon-nagyon bánt, hogy nem ala-
kult ki az elmúlt évtizedekben sem 
annak a kultúrája, hogy ne dobáljunk 
ki kocsiból szemetet, ne hordjunk ki 
a határba hulladékot, s hogy a közte-
rületeinket, a természetes környeze-
tet szebb állapotban tartsuk. 

Sokszor merül fel a kérdés a 
közmunkaprogram hatékonyságá-
val kapcsolatban. Az elmúlt hetek 
rendkívül látványos eredményeket 
hoztak, s ezúton is a közmunkap-
rogramban dolgozó valamennyi 
közfoglalkoztatottnak megköszö-
nöm, hogy ezt a nem túl kedves 
munkát lelkiismeretesen elvégez-
ték. Az Ökrös János és Borók Má-
tyás által irányított tevékenységek 
hozzájárultak külterületeink tiszta-
ságához, és a munkavégzés eredmé-
nye szerintem látványos. 

Arra kérem a város lakosságát, 
ha bármikor azt látják, hogy valaki 
szemetet dob ki kocsiból, szemetet 
helyez el külterületen, ne legyenek 
restek bejelentést, feljelentést ten-
ni, mindannyiunk érdeke városunk 
tisztaságának megőrzése külterü-
leten belterületen egyaránt! Most 
szépen haladnak ezzel a munkával, 
de lenne más feladat is, amit végez-
ni kellene, így igazán kár, hogy ezek 
az újratermelődő szeméthalmok 
nem csökkenek.

KÖZÜGY KÖZÜGY

LÁTVÁNYOS EREDMÉNYEK   
         A KÖZMUNKAPROGRAMNAK KÖSZÖNHETŐEN
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Mint arról már korábban beszá-
moltunk kedves olvasóinknak, Túrke-
ve Város Önkormányzata a Széchenyi 
2020 program keretében megjelent 
„Bölcsődei férőhely bővítése Túrke-
vén” címmel 201,876 557 Millió Ft 
összegű, 100%-os támogatási inten-
zitású, vissza nem térítendő európai 
uniós támogatást nyert el.

A nyertes pályázatnak köszönhe-
tően, a Széchenyi utca 11. szám alatti 
épület 36 férőhelynek megfelelő felújí-
tása, illetve a szükséges kiszolgálóhe-
lyiségek, valamint megfelelő méretű 
játszóudvar kialakítása történt meg a 
jogszabályi előírásokkal összhangban. 
A 36 férőhelyes 3 csoportos bölcsőde 
kialakításához szükséges volt az épü-
let korszerűsítése, felújítása. 

A bölcsődét immár teljes műszaki 
tartalmával a szakigazgatási hatósá-
gok is átvették, és megkapta a végleges 
működési engedélyt jelenlegi formá-

jában. A benyújtott pályázat célja volt 
12 főről 36 főre növelni a bölcsődei fé-
rőhelyek számát, ami így megvalósult. 

A bölcsődéskorú gyerekek szülei-
nek azonban tudniuk kell, hogy nem 
teljesen térítésmentes a szolgáltatás. 
Minden ellátást igénylő gyermek ese-
tében költségtérítés kerül megállapí-
tásra, miután sajnos az állami norma-
tívák a bölcsőde működése költségeit 
önmagukban nem finanszírozzák. Je-
lenleg a 2021-es térítési díjak vannak 
érvényben, amiről bővebb tájékozta-
tást a bölcsőde vezetése tud nyújta-
ni. Mint ahogy megtudtuk Sallai R. 
Benedek polgármestertől, várhatóan 
július 1-től fog emelkedni a térítési 
díj annak függvényében, hogy hány 
gyermek iratkozott be és milyen for-
rásigénye van a működési feltételek 
biztosításának. 

A bölcsődei ellátás célja, hogy 
a szülők hamarabb tudjanak visz-

szamenni dolgozni, ezáltal pénzt 
keresni, így a Magyar Kormány is 
ennek megfelelően kalkulálja az 
ehhez szükséges állami normatí-
vát, emiatt szükséges a térítési díj 
megállapítása. 

Minden bizonnyal sokan örül-
nek a megújult bölcsődének, s 
nemcsak a növekvő férőhelyek 
számának, hanem az igényesen 
megvalósított gyermekbarát bel-
ső berendezésnek is. Használják 
egészséggel, jó kedvvel!

BEKÖLTÖZTEK A CSÖPPSÉGEK 
A BÖLCSIBE

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Tény, hogy a városunk épületei szépülnek a gondos 
gazda kezének köszönhetően, számos épületet renovál-
tak a főutcáinkon is, gondosan ügyelnek az új épületek 
városképi megjelenésére is, ami örömre ad okot.

Középületeink előtt mindenhol kerékpártárolókat he-
lyeztek el, mégis a frissen festett falnak vagy épp a felújí-
tott épületnek támasztják kerékpárjaikat az oda igyekvők 
jelentős része. Joggal merül fel a kérdés: miért?!

A jelek szerint utópisztikus elvárás, hogy védjük meg, 
óvjuk városunk megszépült épületeit. Rendkívül szomo-
rú ez az igénytelen, felelőtlen magatartás! Talán tehet-
nénk egy próbát, őrizzük meg értékeinket, hiszen ottho-
nainkban is ezt tesszük, vagy nem?

Egy másik igencsak ronda „látványelem” az eldobált 
cigarettacsikk. Köztudott, hogy az egyik legnagyobb 
szemetelők közé tartoznak a dohányosok, ahol a „ko-
porsószög” végére érnek, ott dobják el. Még olyan he-
lyeken is, ahol ki van téve a szemetes! Nem mellesleg 
rendkívül káros a környezetre is, mivel a cigarettában 
lévő nikotin a legerősebb mérgek közé sorolható. Igény-
telen és környezetkárosító! Van jó néhány olyan üzlet, 
ahol már kitettek az üzemeltetők egy erre a célra al-
kalmas tárolóedényt, példájukat mindenki követhetné. 
Már csak annyi a teendő, hogy bele is dobják a csikkeket 
a dohányosok.

Vigyázzunk értékeinkre, hiszen mindannyiunké!

Igénytelenség, nemtörődömség?

A közelmúltban tartott képviselő-testületi ülés 
rendhagyó módon a meteorológia tudományáról való 
megemlékezéssel kezdődött, ahol megemlékeztek 
Hegyfoky Kabos római katolikus lelkész munkássá-
gáról és a Meteorológiai Világnapról is. 

Ennek a keretében a képviselő-testület 
köszöntette Hartvig József meteorológiai 
adatközlőt, aki 16 éve kezdte el a Viharva-
dász nevű honlap részére online adatköz-
lését, és azóta számos területen kapcsoló-
dott be a hazai meteorológiai életbe. 

Az egykori „Szakma kiváló tanulója” 
– megőrizve műszaki érdeklődését – au-
todidakta módon folyamatosan fejlesztet-
te tudását, és építgette ezzel kapcsolatos 
technikai hátterét, saját költségén. 

Ezen alkalomból Szabó Ferenc egy-
kori túrkevei lakos kezdeményezte egy 
emléklap átadását, amihez városunk 
önkormányzata is csatlakozott, és egy 

„Hegyfoky Kabos Emléklappal“ fejezte ki köszönetét 
Hartvig József számára e területen végzett munkáját. 

További eredményes munkát és jó egészséget kívá-
nunk Hartvig Józsefnek ezúton is!

Hartvig József köszöntése
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IN MEMORIAM 

SZILÁGYI LAJOSNÉ

   CSAJBÓK FERENCNÉ

Egy tisztességes, becsületes embertől búcsúzunk most, aki példát adott a 
gyermekeinek, unokáinak, kollégáinak, mindenkinek, aki körülvette Őt. Mun-
káját kitüntetésekkel, többek között az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitünte-
téssel ismerték el.

2022. január 13-án a mezőtúri kórházba szállították. Sajnos már nem volt 
segítség. Egy nap után január 14-én az édesanya, a nagymama, a testvér, a 
sógornő, a tanár néni, a kolléganő, a munkatárs, a kedves szomszéd Szilágyi 
Lajosné „elköltözött”.

Még halljuk hangját, kacagását, látjuk tüsténkedő tevékeny alakját, mely bár 
egyre távolodik tőlünk, mégis mind hangosabban adja tudtunkra, hogy „az 
élet szép, tinéktek magyarázzam?”.

Halljuk meg üzenetét! Éljen velünk emléke tovább mindennapjainkban!
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek”. Te nem haltál meg, csak átváltoztál.
Nyugodj békében Marika!

„Ha testi lény az ember, akkor a halállal 
véget ér minden. Ha azonban szellemi lény és 

a test csak hüvelye ennek a szellemi lénynek, 
akkor a halál csak átváltozás.”  

/Tolsztoj/

Névváltozás, lakcímváltozás, tulajdonosváltás, öröklés, 
vagy akár csak egy új telefonszám: mind olyan adatvál-
tozás, amelyek eddig adminisztrációs nyűggel járhattak, 
hiszen minden közműcégnél egyesével kellett bejelenteni 
a változásokat. Az új e-bejelentő szolgáltatás segítségével 
azonban minden adatváltozást és közmű átírást egyetlen 
bejelentéssel, egy helyen kezelhetünk, akár otthonunk 
kényelméből az e-bejelento.gov.hu oldalon, vagy szemé-
lyesen az ország valamennyi kormányablakában. 

Az e-bejelentőhöz jelenleg már több mint 30 közműszol-
gáltató kapcsolódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók. 
A jövőben pedig folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók 
csatlakoznak majd, így a közműszolgáltatók mellett akár 
telekommunikációs cégekkel, később pedig bankokkal, biz-
tosítókkal kapcsolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük.

Az eseti adatváltozás-bejelentés mellett lehetőségünk van 
felhatalmazást adni automatikus bejelentésre is, így az e-beje-
lentő akár 5 éven át automatikusan továbbítja a velünk szer-
ződésben álló szolgáltatóknak, ha valamelyik 
adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.

A magyar családok átlagosan tíznél is 
több szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, 
és évente mintegy 4 millió olyan adatváltozási 
eset történik, amelyet a magánszemélyeknek 
le kell jelenteniük a szerződött szolgáltatók felé 
is. Az e-bejelentő bevezetése újabb szintlépés a 
szolgáltató állam építésében: nemcsak a köz-
igazgatási ügyintézés során csökkenti a 
magyar emberek adminisztráci-
ós terheit, hanem a szolgáltató 

szektorban is egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb ügy-
intézést tesz lehetővé, teljesen ingyenesen. Kényelmeseb-
bé és gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, vala-
mint a közművek átírása, amellyel jelentős időt, utazást, 
pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást spórolhatunk meg. 
Az e-bejelentővel egy ügyfél akár 5-10 órát is megtaka-
ríthat! A személyes ügyintézés utazással, várakozással 
együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen szolgáltatónál; egy 
adatváltozásnál, költözésnél pedig jellemzően 4-5 szolgál-
tatónál is intézkednünk kell. Az e-bejelentővel mindezt 
akár percek alatt elvégezheti! Sőt, nemcsak időt, pénzt is 
spórolhat, hiszen online intézkedhet, ami nem jár utazási 
vagy parkolási költségekkel. A teljes szolgáltatói lefedett-
ség elérésekor az e-bejelentő éves szinten akár összesen 
140 milliárd forint adminisztratív tehercsökkentést ered-
ményezhet a lakossági, vállalkozói és szolgáltatói oldalon, 
az időt figyelembe véve lakossági ügyfél oldalon 17,5 mil-
lió óra, míg a szolgáltatók részéről 12 millió munkaóra 

megtakarítást jelent. Összességében elmondható, hogy 
az e-bejelentő szolgáltatásnak nyertese lesz minden 
érintett: a szolgáltatók, a közműcégek, de legelső sor-
ban a magyar családok. 

A kormány az immár egy évtizede megkezdett 
bürokráciacsökkentési program kereté-

ben folyamatosan egyszerűsíti a hivatali 
ügyintézést, ebbe a folyamatba illeszkedik az 

e-bejelentő bevezetése. Az újítás erősíti a 
közigazgatás ügyfélközpontú, szolgálta-

tó jellegű és a valódi élethelyze-
tekhez igazodó szemléletét. 

Újszülött 
városunkban

Simon Sándor
Született: 
2021. december 22.

Anyja neve: 
Simonné Krátki Vivien
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Még elevenen él emlékezetünkben 
a 2016 tavaszán a Hortobágyon tör-
tént tragédia, melyben négy tűzsze-
rész lelte halálát a II. világháborúból 
itt maradt bombák hatástalanítása 
közben. Hősi halált haltak…

Nemcsak háborúban vagy forrada-
lom idején válhat hőssé valaki, a civil 
életnek is számtalan hőse van! Névte-
len emberek, orvosok, tanítók, szak-
emberek és még sokáig sorolhatnám. 
Mindenkiről megemlékezni, minden-
kit felsorolni nem tudunk, akik kisvá-
rosunkban hősök voltak.

Most a túrkevei tűzoltókról, áldo-
zatos munkájukról írok, rájuk emlé-
kezem. Ők azok, akikről hallottam, 
akikről tudok, akik között jómagam 
is felnőttem. Ha végigmegyek a kevi Kossuth utcán, 
megállok egy rövid időre a tűzoltó laktanya előtt, s fel-
nézek a táblára, mely büszkén hirdeti Bútor Sándor ne-
vét. Tisztelettel és meghatottsággal emlékszem vissza 
arra, amit édesapámtól és bajtársaitól hallottam, akik 
együtt szolgáltak vele. 

Bútor Sándor önkéntes tűzoltó 1931-ben életmentés 
közben, egy ráomlott födém alatt lelte halálát. Hősi ha-
lált halt…

Volt bajtársai 1939-ig önkéntesként, majd hivatásos 
tűzoltóként teljesítettek szolgálatot. Sajnos a II. világ-
háború és az azt követő idő nem hozott vidám napokat 
rájuk. A helyi rendőrökkel és a nagy létszámú civil la-
kossággal együtt hősies munkát végeztek. A háborúból 
itt maradt nagy mennyiségű robbanószer összegyűjtése, 
hatásta laní-
tása és szállí-
tásra történő 
előkészítése 
is a tűzoltók 
feladata volt. 
D e b r e c z e n i 
Sándor, mint 
az egyetlen 
képzett tűz-
szerész veze-
tésével tör-
tént mindez. 
E m l é k s z e m 
egy Vincze 
vezetéknevű 
rátermett pa-
rancsnokra , 

Jakab Mihály, Szűcs Imre tűzoltókra, 
valamint két civilre, Kalmár Ferencre 
és Végh Lajosra.  Ők biztosították az 
ideiglenes kórház ellátását is a tűz-
rendészeti feladataik mellett. A hábo-
rú után a város határában is nagyon 
sok robbanóanyag került elő, melynek 
gyűjtése közben sajnos robbanás tör-
tént. Több sérült volt, a legsúlyosabbat 
Debreczeni Sándor szenvedte el. Há-
rom repeszszilánk fúródott a testébe, 
kettőt sikerült eltávolítani, a harmadi-
kat magával vitte a sírba. Hőstetteiért 
a Szolgálati érem bronz fokozatát, a 
Haza szolgálatáért érdemrend ezüst 
fokozatát és az Önkéntes szolgálati 
érmet is megkapta. Az érdemrend és 
a többi kitüntetése az általam adomá-

nyozott vitrinben van kiállítva a tűzoltó laktanyában, 
rábízva Sörös Tibor és kicsi, de annál lelkesebb csapatá-
ra. A napi munka mellett vigyázzák azt is, őrzik elődeik 
emlékét és büszkén, odaadással viselik a ránk hagyott 
örökséget.

A tűzoltók nem napi 8 órában dolgoznak, ők hivatást, 
feladatot látnak el megelőzésben, élet és vagyonmentés-
ben, kárelhárításban az élet számos területén. Köszönet 
a ma tűzoltóinak, s elődeiknek egyaránt!

Kérlek benneteket, túrkeveiek, álljunk meg egy percre 
Bútor Sanyi bácsira és az őt követő utódokra emlékezve! 
Emlékezünk, mert míg emlékezni tudunk, olyan, mint-
ha köztünk lennének.

„Emlékezünk, emlékezünk, hiszen így múlik el az 
életünk.”

Régmúlt idők és a jelen hősei
   DEBRECZENI SÁNDOR

NÉLKÜLÜK NINCS ÉLET
Ha védjük a méheket, akkor óvjuk a természetet, ha  
sok mézet fogyasztunk, akkor védjük a saját egészségünket is!

A méhek évekkel ezelőtt kerültek 
fel a veszélyeztetett fajok listájára, 
mert számuk drasztikusan csökken. 
Egy 2019-es tanulmány szerint tizen-
hat százalékkal apadt például csak a 
mézelő méhkolóniák száma.

Hogy Einstein mondta-e, vagy sem, 
azt nem tudni pontosan, de nevéhez 
kötnek egy legendás szállóigét, misze-
rint: „Ha kipusztulnak a méhek, az 
emberiség csak négy évvel éli túl az 
apró rovarok eltűnését.”

A Föld mezőgazdaságának hetven 
százaléka ma kizárólag a méhektől 
függ, akik beporzó tevékenysége nél-
kül a növények képtelenek lennének 
szaporodni, így a fauna gyakorlatilag 
nagyon rövid idő megtizedelődne a világon. Erre tekin-
tettel 2019 őszén az Earthwatch Institute nevű termé-
szetvédelmi szervezet hivatalosan is a bolygó legfonto-
sabb élőlényeinek nyilvánította a méheket.

Méhek napja és méhek világnapja
A méhek napját az Országos Magyar Méhészeti Egye-

sület (OMME) kezdeményezésére 1994-től április 30-án 
ünnepeljük Magyarországon, mivel ez idő tájt teljesedik 
ki az élet a kaptárban. 2018-tól az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének döntése értelmében május 20-a a méhek 
világnapja. Az ENSZ ezzel a méhészek helyzetére és fon-
tosságára hívja fel a világ figyelmét.

A május 20-i dátum nem véletlen, ugyanis 1734. 
május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő 
alakja, az első osztrák méhészeti iskola egykori vezetője, 
a szlovén származású Anton Jansa. Az eredetileg festő-
nek tanult Jansa a Habsburg udvar bécsi egyetemének a 
méhészkedés tudományát oktató tanára volt. Munkássá-
gának fontosságát már akkor felismerték és nagyra be-
csülték. „A méhek világnapján tanuljuk meg a népszerű 
mondást, és segítsük annak megvalósulását: 

„Ha védjük a méheket, akkor óvjuk a természetet is! 
Ha sok mézet fogyasztunk, akkor védjük a saját egész-
ségünket!”

HELYREIGAZÍTÁS
Tisztelt, Olvasóink!
A februári lapszámunkban a dr. Thodory Zsolt által írt „Legyen 

vége már” című cikkben oltási napként tüntettük fel az április 22-ét. 
Nos, a városi főorvos azóta újabb információval szolgált, miszerint 
ezen a napon NEM LESZ covid elleni oltás!
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KAJLA SULIBAJNOKSÁG

Mindennél előbb egy szenzációs hírt szeretnék 
megosztani az olvasókkal! A Kajla Sulibajnokság Or-
szágos 11. helyen végzett a Túrkevei Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola 4.a osztálya. Nyereményük 1 millió Ft 
értékű felejthetetlennek ígérkező osztálykirándulás! 

A 4.a osztály Urbán Marianna osztályfőnök ve-
zetésével nevezett az Országos Kajla Bajnokságra, 
és összemérték tudásukat a megyei selejtezőkön.  
Megyénként a három legügyesebb osztály indulhatott 
a 20 db, egyenként 1 millió forint értékű, felejthetetlen 
osztálykirándulásért az online, élő elődöntőben. 

Országismertető kreatív matricagyűjtő-album 
mellett a 40 db 30 másodperces kisfilm információit 
kellett Kajla segítségével megjegyezni, visszamonda-
ni, megkeverve kiválasztani a helyes megoldásokat.  
A játékot az osztályfőnök tudta elindítani. Az érvényes 
játék feltétele volt, hogy legalább öten játsszanak az 
osztályból. Összesen húsz kérdésre kell válaszolniuk, 
s minden kérdésre 30 másodperc állt rendelkezésre. 
Figyeltek nagyon, mert a helyes válasz mellett a gyor-
saság is számított a pontozás során. Az Urbán Marian-
na által vezetett 4. osztálynak már minden bizonnyal 
fantasztikus osztálykirándulása lesz!

PETŐFI 200 EMLÉKÉV 

A Madarász Károly Művelődési Ház „Ifjú szívekben 
Petőfi” címmel általános iskolás gyermekek számára 
hirdetett pályázatán Ferenczi Liliána, 4.a osztályos 
tanuló Különdíjban részesült. Az 5-6. évfolyamon 
Horváth Lia 6. osztályos tanuló Különdíjban része-
sült, míg a 7-8. osztályosok között I. Szemes Ágota,  
II. Kaszanyi Boglárka, III. Lénárt Gabriella lett.

„ILLUSZTRÁLJ EGY PETŐFI VERSET”  
RAJZPÁLYÁZAT

A művelődési ház által meghirdetett versenyre szép 
számmal érkeztek pályamunkák, ahol diákjaink szép 
eredményeket értek el. A rajzok a városi könyvtár ki-
rakatában vannak kiállítva, kérem tekintsék meg. 

A 3-4. évfolyamosok közül I. Varga József 4.c,  
II. Rácz Mónika 4.a, III. Oláh Erik 4.c, különdíjat ka-
pott a Petőfi Sándor Általános Iskola 4. b osztálya.  
5-6. évfolyamon III. Rafael Kevin, 7-8. osztályban  
II. Köteles Arabella lett.

MÁRCIUS 15.

Iskolánk 3. osztályos tanulói igen látványos műsort 
mutattak be nemcsak az intézményünk diákjainak, 
hanem a városi ünnepségen résztvevőknek is. Gra-
tulálunk a gyerekeknek és természetesen a felkészítő 
pedagógusoknak is, Ráczné Göblyös Ilonának, Hol-
lósiné Varga Ilonának és Dittrichné Szegő Hedvignek.

PETŐFIS HÍREK
    DEÁK ILDIKÓ

OKTATÁS OKTATÁS

FONTOS TUDNIVALÓK A BEIRATKOZÁSHOZ
Fontos dátum közeleg az általános iskolát választó szülőknek, ér-

demes időben elkezdeni a tájékozódást. Korábbi lapszámainkban 
igyekeztünk segítséget nyújtani a szülők számára, hiszen mind a 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, mind a Kaszap Nagy 
István Református Általános Iskola és Óvoda leendő elsős ta-
nítói bemutatkoztak, nyilvánosságra hozták eddigi eredmé-
nyeiket, s az oktatás-neveléssel kapcsolatos hitvallásukat.

A tanév rendjéről szóló rendelet szerint az általá-
nos iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 
2022. április 21–22-én kell beíratni. 

Hogyan zajlik majd idén a beiratkozás?
Alapvetően, ha a szülőknek nincs ettől eltérő 

szándéka, a gyerekeket a körzetes iskola hivatalból 
felveszi. Az is fontos, hogy az adott évben tanköteles 
korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői 
véleményben kijelölt iskola szintén hivatalból felveszi.

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges do-
kumentumok és nyilatkozatok tankerületenként, sőt 
akár iskolánként is eltérőek lehetnek, ezért minden-
képpen érdemes erről a beiratkozást megelőzően, 
időben tájékozódni az adott iskolánál.

   KÉZSMÁRKI JÁNOS – IGAZGATÓ

KVAMI 
NYÍLT HÉT- NYÍLT NAPOK

A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és 
Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola nagy szeretettel 
várja a különböző művészeti ágak iránt érdeklődő 
gyermekeket és szüleiket az iskola nyílt napjaira. 

Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a művészeti 
órák menetébe, és ízelítőt kaphatnak az intézményben 
folyó művészeti nevelésről.

Képzőművészet - Grafika tanszak: 

2022.05.03.   14:30

Néptánc tanszak:

2022.05.04.   16:30

Társastánc tanszak:

2022.05.06.   15:30
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A megoldás lehetővé teszi a diákok számára, hogy megért-
sék és használják a kétdimenziós rajzokat ahhoz, hogy három 
dimenziós modelleket készítsenek; építsenek, teszteljenek, 
javítsanak és felülvizsgáljanak terveket, alkalmazzák a mate-
matikát és a tudományos koncepciókat igazi applikációkon.

A délutáni foglalkozások során robotokat építenek 
legóból, illetve ezeket a robotokat különböző feladatok 
elvégzésére programozzák be. A tudományterület bo-
nyolultsága a hallgatók életkorához igazodik. Több szint-
re bontjuk a feladatokat, kezdve a kizárólag mechanikai 
építést tartalmazó feladatoktól egészen azokig, amelyek-
ben összetett, akár részleges mesterséges intelligenciát is 
alkalmazó robotokat kell megépíteni, programozni. Szí-
vesen vesznek részt a szakkörön, nem érzik kötelezőnek 
ezt az elfoglaltságot. Mivel a gyermekek maguk döntik 
el, hogy mivel zárják a projektet, önszabályozóvá válik a 
tanulás, nem érzik úgy, hogy bármi rájuk lenne kénysze-
rítve. A program a való élet probléma-szituációit és azok 
megoldási módszereit képezi le: tervezés, csoportmunka, 
priorizálás, szociális készségek. Mintha egy projektme-
nedzsment tananyag gyermekeknek írt, egyszerű válto-
zata lenne. A gyerekek kíváncsiságának, érdeklődésének 
megfelelően a szakkörön kívül különböző programokat 
szervezek nekik. Debrecenben a Kutatók Éjszakáján na-
gyon sok információval gazdagodhattak a diákok. 

Játékos délutáni foglalkozásokon interaktív módon próbá-
lom megismertetni a gyerekeket a légózás örömével, a játék-
ban rejlő lehetőségekkel, a robotika világával, programozással.

Nagyon szívesen vesznek részt ezeken a foglakozáso-
kon és várják a következő alkalmat.

2021.szeptemberben elindult a robotika szakkör is-
kolánkban. A gyerekek a digitális világban élnek, okos- 
eszközöket használnak. Az online oktatási időszak után 
nehéz csak a hagyományos oktatási módszerekkel fenn-
tartani a diákok érdeklődését, motivációját az ismeret-
szerzés iránt, ezért próbáljuk a gyerekek igényeit figye-
lembe venni. Az oktatási robotika - vagy a pedagógiai 
robotika - olyan tudományág, amelynek célja, hogy már a 
korai életkortól kezdve interaktív módon megismertesse 
a hallgatókat a robotikával és a programozással.

Alsóban már találkoznak a gyerekek a Bee-Bot robotok-
kal. Puskásné Túri Ildikó tanító néni segítségével használ-
ják ezeket az eszközöket. A Bee-Bot egy egyszerű és gye-
rekbarát kivitelű programozható játékrobot, mely tökéletes 
eszköz az irányok tanításához és gyakorlásához, illetve a 
programozás alapismereteinek játékos elsajátításához.

Science - Tudomány, Technology - Technológia, En-
gineering - Mérnöki ismeretek, Matematika

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, Spike Pri-
me eszközöket, robotokat használunk. A LEGO® Edu-
cation anyaga minden diákot képessé tesz arra, hogy a 
való életből vett eseteken keresztül, digitális és mechani-
kai problémamegoldásokban sikeres legyen az iskolában.  

A robotok használata fejleszti a diákok problémamegoldó 
és kreativitási képességeit, alkalmazva a számítástechni-
kai ismeretek, a tudomány-, a technológia-, a matema-

tika és a mérnöki ismereteket. A tananyag arra ösztönzi 
a diákokat, hogy megtervezzék, megépítsék és beprogra-
mozzák a robotjukat a rendelkezésre álló motorokból, ér-
zékelőkből, fogaskerekekből, kerekekből, tengelyekből és 
egyéb elemekből, ez által jobban megértsék, hogy hogyan 
működik a technológia a való életben. 

OKTATÁS OKTATÁS

ROBOTIKA A REFIBEN
     RÓZSÁSNÉ KALMÁR TÍMEA
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KULTÚRA

   KAPÁS JÁNOS ZSOLT - MÚZEUMIGAZGATÓ

130 éve született Finta Sámuel

Az évforduló alkalmából cikksorozatban elevenítjük 
fel Finta Sámuel művészi pályáját és alkotásait.

Sámuel 1931-ben újra kiutazott Párizsba, majd hat hó-
napra Rómába, de Gergely segítséget kérő leveleit vissza-
hozták. 1936-ban - hogy gyámolítani tudja bátyját - Ger-
gelyt, Túrkevére költözött. Először a karcagiak rendeltek 
nála két szobrot, majd a kunhegyesiek adtak neki munkát, 
a mezőtúriak kérésére elkészítette Badár Balázs szobrát.

1967. április 23-án megnyílt a Finta-művésztestvérek ál-
landó kiállítása. Finta Sámuel ekkor még élt. A rendezők úgy 
gondolták, csak lezárt életműveket mutasson be a múzeum, 
Finta Sámuel munkái így nem kerültek kiállításra. 

Ebben az időben még javában dolgozott. 1960-tól külön-
böző kiállításokon szerepelt, utolsó tárlatát 1977 novembe-
rében dr. Losonczi Miklós műtörténész nyitotta meg. 

1979. augusztus 8-án halt meg. Élete utolsó évtizedeiben 
már saját művészi elképzelései szerint dolgozhatott. Sza-
bó Lajos ezredes mellszobra (1957), a Harmónia, a Faun 
Nimfával (1970), a Petőfi-plakett, a Nevető és a Síró gyerek 
figyelemre méltó munkák. Az utolsó évei is termékenyek 
és művészileg is értékesek voltak: a Bányász, a Kislány Vi-
etnamból, A háború és béke, a Fekvő akt stb. bizonyítják 
kifejező erejét, kivételes formakészségét. 

Zádory Oszkár nem titkolta: hármójuk szobrászvéső-
je közül „Samuét” tartotta legtöbbre, igényesebb munkáit 
vele faragtatta ki.

KULTÚRA

   KÉZSMÁRKI JÁNOS – IGAZGATÓ

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 
        A MŰVÉSZETI ISKOLA MEGMENTÉSÉÉRT

2022. március 19-én került megrendezésre Jótékony-
sági bálunk a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnokban. Ren-
dezvényünk fővédnöke F. Kovács Sándor, országgyűlési 
képviselő úr, védnökei pedig Hubai Imre, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei közgyűlés elnőke és Sallai Róbert 
Benedek, Túrkeve Város polgármestere voltak. Díszven-
dégként köszönthettük R. Kárpáti Péter színművész urat, 
aki közreműködőként is részt vett az eseményen, ezzel is 
emelve rendezvényünk színvonalát.

Ezúton is szeretnénk hálát adni mindazoknak, akik 
egykor hitet tettek a művészeti nevelés létrehozásába, és 
mindazoknak, akik hitet tesznek ma a művészeti nevelés 
fenntartásába. Hálásan köszönjük a rendezvényre kilá-
togatóknak, szülőknek, támogatóknak, segítőknek, ve-
zető tisztségviselőknek, hogy kiálltak ezen ügy mellett, 
létrehozva egy eddig nem látott összefogást. Egy olyan 
összefogást, amely nemcsak egy intézmény fennmara-
dásához, fenntartásához és az általa képviselt értékek 
átadásához járult nagyban járult hozzá, de tanúbizony-
ságot tett az emberi nagylelkűségről, együttérzésről, jó-
ságról és a feltétel nélküli szeretetről is. A város, a térség 
fogott össze, hiszen a rendezvény minden téren felaján-
lásokból szerveződött. Hálásak vagyunk Túrkeve Város 
Önkormányzatának, hogy felkarolta kezdeményezésün-

ket, köszönjük a hivatal dolgozóinak önzetlen segítsé-
gét és a bál megszervezése érdekében végzett munkáját. 
Köszönjük továbbá fő támogatóink felajánlását: F-Tóth 
Trió, Gaál Erzsébet, Gonda Beáta, Hajdú Villamosság 
és Vagyonvédelem Hungary Kft., Kovács Károly, KSZC 
Ványai Ambrus Technikum, Szakképzőiskola és Kollé-
gium, Mile Sándor, Rózsás Zsolt, Simon László, Tóth 
Tibor Tofi, Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Túrkevei 
Szociális Szövetkezet, Túrkeve Város Önkormányzata, 
Vad Attila, Wavecom Informatikai Kft.

Köszönjük a jótékonysági árverésre felajánlott tár-
gyakat az alábbi művészeknek: Bácskai Bertalan, Kun 
István, Sudár Anette, Szijártó Zsolt és természetesen 
köszönjük az árverésen résztvevők támogatását is. Kö-
szönjük a tombolafelajánlásokat és hálával tartozunk 
mindazoknak, aki kisebb-nagyobb összeggel támogat-
ták alapítványunkat, illetve bármilyen formában hozzá-
járultak a cél eléréséhez.

Aki a jövőben is szeretné segíteni civil szervezetün-
ket és művészeti iskolánkat, felajánlhatja adója 1%-át 
alapítványunk részére (Keviföld Alapítvány adószám: 
18821419-1-16) vagy támogatását átutalhatja az alábbi 
számlaszámra: 11745107-20002891 

Támogatásukat hálásan köszönjük!
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FARSANG FARKA

2022. március 4-én pénteken Farsang Farka elnevezé-
sű Táncház és kézműves délutánra vártuk a gyerekeket.  
A táncházat Dittrichné Szegő Hedvig néptáncoktató vezet-
te, segítségével elbúcsúztattuk a telet, majd vidám álarcot és 
szélharangot készítettünk közösen a gyerekekkel. 

NAGYI LEGFINOMABB FÁNKJAI ÉS HÁJAS TÉSZ-
TÁI RECEPTGYŰJTŐ VERSENY 

Március 8-án eredményhirdetés történt a Nagyi 
legfinomabb fánkjai és Hájas tésztái receptgyűjtő 
versenyében. Nagy örömünkre sok recept érkezett 
felhívásunkra, volt olyan versenyzőnk, aki a nagy-

mamája által elkészített fánk receptjével nevezett, de 
volt, aki a szomszédasszony által közreadott hájas 
tésztával remekelt.

Különdíjban részesült: Pekár Judit, Kun Erika és 
Nagyné Kun Eszter 

Nagymamáink legfinomabb hájas tésztái kategória 
nyertese: Kiss Imréné Magdika 

Nagymamáink legfinomabb fánkja kategória nyerte-
se: Rácz István András.

Nagy szeretettel gratulálunk a nyerteseknek, kö-
szönjük a részvételt, receptgyűjtő versenyünk hamaro-
san folytatódik más ételkategóriában. 

TAVASZKÖSZÖNTŐ BEPORZÓÜNNEP

A Beporzók napja a természetvédelmi jeles napok so-
rában március 10-e. A mezőgazdaság és ezáltal az emberi 
civilizáció jelentős mértékben a beporzók létén alapul. Ez 
a jeles nap minden beporzó rovar tevékenységére kon-
centrál, a termesztett növények kétharmadát, élelmisze-
reink egyharmadát köszönhetjük nekik. Ez alkalomból 
Tavaszköszöntő Beporzóünnepre vártuk az alsó tagoza-
tos tanulókat intézményünkbe. Simai Krisztián méhész 
volt meghívott vendégünk, aki előadást tartott a méhek 
felbecsülhetetlen szerepéről a világunkban. Az előadást 
követően méz-kvíz vetélkedőn mérhették fel tudásukat 
a gyerekek, az értékelés ideje alatt méz-kóstoló és krea-
tív sarok várta őket. A kézműveskedés során méhecskét 
és méhszállót készíthettek el. Nagyon köszönjük a Simai 
Méhészet támogatását! 

KULTÚRA

   FARKAS ROZIKA

A Madarász Károly Művelődési Ház 
és Könyvtár programjaiból

KULTÚRA

Március 8-án délben a Madarász Károly Művelődési Házban Marosán 
Csaba, a Kolozsvári Magyar Színház szín-művésze verscsokorral köszön-
tötte a lányokat, asszonyokat, az anyukákat, a nagymamákat a nemzetközi 
nőnapon.

Műsorának az Őrizem a szemed címet adta. Petőfi-év lévén Petőfi 
versekkel kezdte a műsorát, majd Pilinszky János, Dsida Jenő, Radnóti 
Miklós, Kányádi Sándor, József Attila, Ady költemények hangzottak el. 
Shakespeare 75. szonettje ékesítette a verscsokrot.

A nézőtéren diákok és felnőttek foglaltak helyet, zsúfolásig megtelt 
a nagyterem.

A program kezdetén dr. Szabó Zoltán, a Túrkevéért Alapítvány kura-
tóriumának elnöke köszöntötte a nőket, s az Alapítvány ajándékaként 
nyújtotta át Marosán Csaba műsorát.

„Őrizem a szemed”

„NŐI SZEMMEL…” KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 

„Női szemmel…” hangzott el a felhívásunk megte-
remtve a lehetőséget, hogy a túrkevei hölgyek megmu-
tathassák tehetségüket. A kiállításunk célja az volt, hogy 
a Nemzetközi Nőnap alkalmából felhívjuk a figyelmet 
a női alkotóinkra, a női lélek, a női szem és az alkotás 
együttes bemutatásával. 

A felkérésünkre 11 alkotótól 50 alkotást tudtunk be-
mutatni, március 9-én délután 17 órától képzőművészeti 
kiállításunkon. Az alkotások betekintést nyújtanak alko-
tóik személyiségébe, tükrözi a női világot. 
A kiállítás alkotói: Bajnóczki Hajnalka, Finta Anikó, Gya-
rakiné Sári Katalin, Hajdúné Borics Margit, Kurgyis Kata-
lin, Molnár Magdolna, Reiser Marianna, Szilágyi Lászlóné, 
Teleki Ferencné, Tóthné Szabó Edit. A kiállítás megnyitá-
sára Bácskai Bertalan festőművészt kértük fel, ünnepi mű-
sorral, vidám dalcsokorral kedveskedett a Chorda Kórus 
Szíjártóné Kun Zsuzsanna kórusvezető közreműködésével. 
A kiállítás 2022. április 30-ig látogatható, térjenek be 
hozzánk!

PETŐFI 200 EMLÉKÉV 

A Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmá-
ból meghirdetett emlékév keretében pályázatot hirdettünk 
általános iskolás gyerekek számára. A pályázat az alábbi 
két kategóriában hirdettük meg: „Ifjú szívekben Petőfi” 
- Milyen lenne ma Petőfi Sándor? Írásműveket vártunk 
3-4., 5-6. és 7-8. évfolyam számára, illetve „Illusztrálj egy 
Petőfi verset” hasonlóan a fentnevezett három kategóriá-
ban. A pályázat értékelésére Csajbók Ferencné tanárnőt 
és Kokovay Zsuzsanna könyvtárvezetőt kértük fel. Csaj-
bókné Margó néni értékelő szavait közzétesszük: 

„A felhívásra 10 általános iskolai diák küldte be dolgoza-
tát. Valamennyien a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói. 
Többségük naplóbejegyzést, illetve interjút készített a kívánt 
terjedelemben. Néhányan a keretes formát választották. 
Szinte valamennyi pályamunkában „visszaköszönt” a mai 
tizenévesek nyelve. Ezen a „nyelven” szóltak a költőhöz (ő 

is a kérdezőhöz). Az írásokban a költő életútjának egyes ál-
lomásai jelenítődtek meg, a pályázatíró egyénisége, vélemé-
nye is megmutatkozott. Napjaink tragikus háborús esemé-
nyét szinte valamennyien megemlítették, sőt párhuzamot 
is vontak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc és az 
orosz-ukrán konfliktus között.”

Nagyon köszönjük a felkészítő munkáját Madarasi 
Magdolna tanárnőnek, támogatásával kilenc diák neve-
zett a Petőfi 200 Emlékév Írásmű pályázatára. 

„Ifjú szívekben Petőfi „Pályázat eredménye: 3-4. évfolya-
mon Ferenczi Liliána különdíjban részesült, 5-6. évfolyamon 
Horváth Lia kapott különdíjat, 7-8. évfolyamon I. Szemes 
Ágota, II. Kaszanyi Boglárka, III. Lénárt Gabriella lett.

„Illusztrálj egy Petőfi verset” Rajzpályázatunkra 90 pá-
lyamű érkezett, az alkotások szabadon választott techni-
kával készülhettek. Eredmények: 3-4. évfolyamon I. Varga 
József, II. Rácz Mónika, III. Oláh Henrik, 5-6. évfolyamon 
I. Kozma Villő Zselyke, II. Hegyi-Szabó Blanka, III. Rafael 
Kevin, 7-8. évfolyamon I. Szabó Rebeka, II. Köteles Arabel-
la, III. Nagy Anikó. Különdíjban részesült a Petőfi Sándor 
Általános Iskola 4.b osztálya. 

Mindenkinek nagy szeretettel gratulálunk, nagyon kö-
szönjük a részvételt.

   CSAJBÓK FERENCNÉ
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Február-márciusban két online 
vetélkedőt szerveztünk: Farsangi totó 
gyerekeknek és Petőfi 200 verscím-ke-
reső játék. Mindkét játékra számos 
helyes megfejtés érkezett, a nyertesek 
könyvjutalomban részesültek.

Március 11-én S. Kovács Ilona 
Kunhímzéses párnavégek című köny-
vét mutattuk be. A szerző a muzeális 
párnavégeken fellelhető nagykunsági 
mintákat elemezte. Láthattunk egy 
200 éve hímzett eredeti darabot is.

Új rendezvénysorozatunk az Olva-
sóklub, ahol a résztvevők kortárs ma-
gyar szerzők novelláival ismerked-
nek meg. A klubban havonta egyszer 
közösen meghallgatunk egy novellát, 
majd beszélgetünk a műről, az íróról, 
a műhöz kapcsolódó gondolataink-
ról. Első összejövetelünk március 17-
én sikeresen lezajlott, Grecsó Kriszti-
án novelláiról beszélgettünk.

A következő Olvasóklub időpont-
ja: április 21. 17.00 órakor lesz, Szabó 
T. Anna novelláiról beszélgetünk.

Április 7-én Pintér István törté-
nész, ezredes tart történelmi isme-

retterjesztő előadást „Miért nem 
sikerült a 2. világháborúból történő 
kilépési kísérlet?” címmel.

Programjainkra szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

KULTÚRA

   KOKOVAY ZSUZSANNA

Könyvtári programok

KULTÚRA

Könyvajánló
Olvasni jó! Jó könyvet olvasni különösen jó! Lapunk hasáb-

jain szeretnénk hónapról hónapra megismertetni Önökkel egy-
egy értékes könyvet, éppen ezért egy sorozatot indítunk, melyet 
Kokovay Zsuzsanna, a könyvtár munkatársa ölelt fel. /főszerk./

Kollár-Klemencz László: Öreg Banda
(Budapest: Magvető, 2021.)

Nagy szívvel és a lehető legegyszerűbb irodalmi eszkö-
zökkel megírt családregény, falutörténet, hálás tiszteletadás 
a magyarországi sváb felmenőknek, emlékállítás az általuk 
hagyományozott értékes örökségnek. 

A szerző saját családjának története. A személyesség, a hite-
lesség, az érzelmi érintettség érezhető, és meleg színekkel gaz-
dagítja a történetet. Több generáció porlepte kincsei kerülnek 
elő a padlásról, régi anekdoták, családi legendák elevenednek 
meg és kapnak új erőre, és a múlt titkainak feltárása közben 
végig sikerül biztos kézben tartani a szöveget, és megtalálni azt 
az elbeszélői hangot, ami éppen a hétköznapisága, a túlzások, 
a szélsőségek elkerülése miatt hat olyan közvetlennek, mintha 
csak egy tál sváb tacskel vagy cimetkropfli falatozása közben, 
baráti meghittségben ismernénk meg ezeket a családmeséket. 
Gyönyörű szimbólum az újhartyáni Öreg Banda, a sváb réz-
fúvós zenekar története. Megalakul, családi összetartozásra 
épül, megerősödik és felvirágzik, és végül már minden ün-

nepen, nászban és 
gyászban egyaránt 
nélkülözhetetlenné 
válik, amíg a mo-
dern idők el nem 
hozzák a falunak 
az új zenét. A tagok 
számára a zenekar 
egyszerre jelenti a 
megélhetési forrást, 
a kiutat a mélysze-
génységből, a sváb 
hagyományőrzést, a zenei kiteljesedést és a bajtársiasságot.

Az áradó fúvószene mellett a történelem eseményei is görgetik 
maguk előtt a regény cselekményét, különösen súlyos a második 
világháború kitörölhetetlen hatása. Összességében az egész műről 
elmondható, hogy nem egy szimfonikus zenekar árnyalt hangzá-
sára készült a hangszerelése, hanem egy egyszerű rezesbandáéra, 
és ez az egyszerűség találhat aztán utat az olvasóhoz, és idézheti fel 
benne a saját történetét, azt az időben távoli generációkról szóló 
családi legendáriumot, ami mégis kitörölhetetlenül a részévé vált.

Ezt a könyvet nem is írhatta volna meg más, mint Kollár-Kle-
mencz László, aki tapasztalt zenész, két novelláskötet írója és gye-
rekkorában részese a sváb kultúrának újhartyáni nagyszülei révén.

A magyar költészet napját Ma-
gyarországon 1964 óta április 11-
én, József Attila születésnapján 
ünneplik. Az első ilyen ünnepet 
1956 júniusában tartották, a nyári 
ünnepi könyvhéten, és csak 1964-
ben kapcsolták József Attila szüle-
tésnapjához. A Magyar Írók Szö-
vetsége javaslata alapján 1963-ban 
döntöttek az ünnepnap április 11-
re időzítéséről.

Kultúránk építőkövei azok a ma-
radandó alkotások, melyek láthatat-
lanul is összekötik a magyar embe-
reket. A vers tömör irodalom, amely 
rövidségében is fontos gondolato-
kat, érzelmeket hordoz. A versek 
tartalmi és nyelvi kifejezőeszközei 
a fiatal generációnak is élményeket 
adnak és elősegítik kötődésüket az 
irodalomhoz. Hidak ezeréves kultú-
ránk és a ma embere között.

A KÖLTÉSZET NAPJA – ÁPRILIS 11.
 József Attila születésnapja

A magyar költészet napján az egész ország a magyar költészetre 
emlékezik. Ez a nap József Attila születésnapja. SZÜLETÉSNAPOMRA

József Attila

Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse becse:
ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam magam.
Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám, Hazám!
Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény legény.
De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura ura.
Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont kivont
szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét s nevét:
„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –
gagyog s ragyog.
Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély e kéj –
Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní… tani!
(1937. április 11.)
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PETŐFI  ÉL!

2022. március 14-én este a város ifjúsága és érdek-
lődő felnőttek a Túrkevéért Alapítvány meghívására 
ismét fáklyás felvonulással tisztelegtek a márciusi ifjak 
és a forradalom vezetői előtt.

A Kossuth utca 33. sz. alatti iskolában dr. Szabó 
Zoltán kuratóriumi elnök köszöntötte a jelenlévőket. 
A Kovács István által készített Kossuth-emléktáblánál 
az iskola kisdiákja Somogyi Ibolya mondta el Petőfi 
Sándor Toborzó című versét. Ibolya az idei Hegyfoky 
Kabos szavalóverseny 1. helyezettje. A második emlék-
helyen, a Petőfi Szobornál – Talamasz Lajos készítette 
– Petőfi Sándor Én című verse hangzott el. A posta fa-
lán lévő Széchenyi emléktábla Széchenyi István szüle-
tésének 200. évében készült. Itt Petőfi Sándor Nemzeti 
dal című versét Tóth Maxim 7. osztályos petőfis diák 
mondta el. Maxim a közelmúltban egy idegen nyelvi 
versenyen 1. helyezést ért el. A bölcsőde előtt már vár-
tak bennünket a Deák úti óvodások. Az épület falán a 
timpanonban Arany János és Petőfi Sándor szobrocs-
kái láthatók. Az óvodások kedves műsorral köszön-
tötték az ünnepet. Az Egressy Béni Zeneiskola udvar 
felőli falán a Vörösmarty-plakettnél Könnyű Ágota, 
a zeneiskola növendéke Petőfi Sándor ars poeticáját, 
A XIX. század költői című verset mondta el. Az épület 
előtt a névadó emléktáblájánál elénekeltük a Szózatot.

A Petőfi Sándor Általános Iskola kertjében Táncsics 
Mihály szobra áll – Iván Sándor alkotása. Itt Szentmihályi 
Sára, az egyházi iskola diákja Petőfi Sándor A nép nevében 
című versét mondta el. Az iskola emeletén a Papi Lajos 

kisújszállási szobrászművész által készített vörös-már-
vány Petőfi-szobornál a Föltámadott a tenger című vers-
sel tisztelegtünk a költő emléke előtt. A költeményt Nagy 
Imre petőfis diák tolmácsolta. 

Közben beesteledett. Meggyújtottuk a fáklyákat, így 
indultunk sétánk utolsó állomáshelyére, a ’48-as parkba. 
Itt dr. Szabó Zoltán elmondta, hogy a park a forradalom 
és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére létesült, 
Túrkeve Város Önkormányzata és a Túrkevéért Alapít-
vány állíttatta. Kovács Dorina és Pap Amanda Anikó 
középiskolások a Karcagi Szakképzési Centrum Ványai 
Ambrus Technikum Szakképző Iskola és Kollégium  
9. évfolyamos diákjai Petőfi Sándor 15-dik március 1848 
című versét mondták el.

A fáklyák kialudtak. A park lámpáinak fényénél 
elénekeltük a Himnuszt.

A Petőfi-emlékévben méltóképpen tisztelegtünk az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. 
Vala-mennyi emlékhelyen a Hálás emlékezettel Túrkeve 
Város ifjúsága feliratú koszorút helyeztünk el.

A kései utódok – a mai fiatalok magukénak vallják 
Babits Mihály gondolatát: „Múlt nélkül nincs jövő, s 
mennél gazdagabb a múltunk, annál több fonálon ka-
paszkodhatsz a jövőbe.”

A szervezők nevében köszönöm a részvételt valamennyi 
jelenlévőnek. Köszönöm a pedagógus kollégák Benczéné 
Szabó Gabriella, Fazekasné Ozsváth Ildikó, Finta Zoltán, 
Madarasi Magdolna, Nagy Valéria, Pagonyiné Mikes Irén, 
Ráczné Göblyös Ilona és Szilágyi Anna segítségét. 

„Kiültek a szépasszonyok a pad-
ra” címmel nőköszöntő nótaműsort 
rendeztünk a Művelődési Házban 
2022. március 12-én. A meghívott 
„három tenor” Kolostyák Gyula, 
Drágán Lajos, Monzinger Ferenc, a 
zenei kíséretet a HAKME (Hálózat 
a Kultúráért, Művészetért Egyesü-
let) zenekara szolgáltatta, Horváth 
Zoltán vezetésével. A közönség höl-
gytagjait dr. Thodory Zsolt önkor-
mányzati képviselő méltatta versek-
kel, s a zenekar zeneszámával: „Jaj, 
de szép kék szeme van magának”.  A 
szép dalt az egész közönség együtt 
énekelte, s ez meg is alapozta az est 
kellemes hangulatát. A műsor első 
részében vendég énekeseink önálló 
műsorában igazi „nőköszöntő” dal-
csokrokkal kedveskedtek, majd a 
három grácia együtt jött színpadra, s 
énekelték a Vágyom egy nő után; Ma 
önről álmodtam megint; a Tündér-
királynő, légy a párom; Szellő szár-
nyán, Gimbelem, gombolom; Bár az 
asszonyhoz senki nem ért című cso-
dálatos operett melódiákat. Szűnni 
nem akaró vastaps volt a köszönet 
a közönség részéről. Szünet után a 
belépőjegyek sorszámai alapján gyö-
nyörű cserepes virágokat sorsoltunk 
ki, melyeket a képviselő testület tag-
jai közül ajánlottak fel. Ezúton is kö-
szönjük a támogatást Kántor Lajos, 
Magos Vilmos, Szabó Attila, Szemes 
Attila, dr. Thodory Zsolt és Tóth La-
jos képviselőknek! 

Ezután kezdődött a vidám máso-
dik rész, a falusi asszonyok jelenet: 
Sárika, Márika, és Margitka közre-
működésével. Sárikát Drágán Lajos, 
Márikát Kolostyák Gyula, Margit-
kát Monzinger Ferenc alakításában 
láthattuk. azaz nem mindig láttuk, 
a könnyeinktől, mert annyit kacag-
tunk, hogy könnybe lábadt a sze-
münk. Köszönjük a három kiváló 
énekesnek ezt az önfeledt estét, hogy 
a dalok szárnyán repülhettünk, s a 
nevetés, kuncogás, hahotázás, ka-
cagás játszotta az este főszerepét!  

Köszönjük azoknak, akik jelenlétük-
kel megtisztelték műsorunkat, külön 
köszönet a Mezőtúrról, Mezőhék-
ről, Kisújszállásról, Hajdúhadházról, 
Érdről érkező közönségnek! Azt hi-
szem, nem tévedek, ha azt mondom, 
ez maradandó élményt jelentett 
mindenki számára.

,,Kiültek a szépasszonyok a padra’’ 
    FARKAS ROZÁLIA
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   TÖRÖK MÁRTON

Klíma- és ökológiai válság, világjárvány, háború 
Európa legnagyobb területű országai között. Minde-
gyik önmagában is történelmi jelentőségű esemény. 
Mi most ezeket ráadásul egyszerre éljük át. Ilyen hely-
zetben teljesen érthető, sőt az a normális, ha dühösek 
vagyunk, vagy éppen szorongunk: nem akarjuk ezeket 
a kríziseket, de tehetetlenek vagyunk ellenük. Amikor 
valamire azt mondjuk, hogy válságban van, akkor ál-
talában instabil, veszélyes helyzetre gondolunk, amely 
gyakran egy hirtelen változás miatt alakul ki. A vál-
tozásra pedig reagálnunk kell, hogy újra visszatérhes-
sünk egy egyensúlyi állapotba.

Az alkalmazkodó képességre, idegen szóval rezili-
enciára a válságok során szükségünk van.

A mai világban nagyon kényelmes dolgunk van: 
mindent készen megkaphatunk a boltokból. Nem ne-
künk kell időt fektetni az élelmiszer megtermelésébe, 
amit megeszünk. Nem mi vetjük el a magot, nem mi 
locsoljuk a palántákat, nem mi aratjuk le a termést. 
Nem tudjuk befolyásolni, hogy a boltok melyik gaz-
dálkodók terményét válasszák, és azt sem, hogy a gaz-
dálkodók milyen vegyszereket használjanak vagy ne 
használjanak. Ha őszinték akarunk lenni magunkkal, 
ennek amúgy örülünk is: nem is akarunk mindezekkel 
foglalkozni. Számunkra csak az a lényeg, hogy mindig 
legyen minden elérhető a boltban. Szőlő vagy kígyóu-
borka a tél közepén? Most már az is van. Lehet, hogy 
Peruból vagy Spanyolországból, de van.

A termelésben és a kereskedelemben mostanra a vi-
lág összes nemzete összekapcsolódott. Sok dolgot ab-
ban az országban állítanak elő, ahol az az egész világon 
a legolcsóbb. Oroszország egyszerre a világ legnagyobb 
búzaexportőre, árpa- és cukorrépa-termesztője, műt-
rágya- és földgázexportőre; Ukrajna pedig a világ leg-
nagyobb napraforgóolaj-exportőre, valamint Európa 
legnagyobb kukorica- és repceexportőre. Részben vagy 
egészben Kínából származik minden műszaki eszkö-
zünk, és jó eséllyel a legtöbb ruhánk is.

Amíg nem történik semmilyen válság, addig ezzel nincs 
is semmi gond. De mi van akkor, ha Kínában kitör egy 
óriási járvány, vagy ha Oroszország háborút indít Ukraj-
na ellen? Nincs egyetlen másik ország sem, aki hirtelen be 
tudna ugrani, és pótolni a kieső termelést. Szerencsésebb 
esetben a válságot megússzuk az árak emelkedésével, rosz-
szabb esetben hetekig, hónapokig vagy akár évekig nem 
tudjuk beszerezni azt a terméket, amit szeretnénk. Gon-
doljunk csak a világjárvány által megtépázott építőiparra, 
az építőanyagok árára és elérhetőségére.

A világgazdaságból jelen formájában tehát éppen 
a válságok leküzdéséhez szükséges rugalmasság, al-
kalmazkodó képesség hiányzik. Zavarok esetén nem 
egy új egyensúlyi állapotot keresünk, hanem sajnos 
azokhoz a régi szokásokhoz igyekszünk mihamarabb 
visszatérni, amelyeket épp azért kellett ideiglenesen 
abbahagynunk, mert valójában fenntarthatatlanok. 
Ezeket láthatjuk az elmúlt években a saját szemünk-
kel is, a repülőutaktól kezdve a kőolajfüggőségen át a 
pazarló rendszerek miatt gyorsan elfogyó termékekig

. De mit tehetünk mi, hétköznapi emberek?

- Készüljünk fel 

Gyűjtsük be az információkat a helyzetről. Például 
a klímaválság hatásairól már számtalan hosszabb-rö-
videbb írás, film, tájékoztató készült. Jó néhány ilyen 
hatást már a saját bőrünkön is tapasztalunk (extrém 
időjárási események, óriási aszály). Így ahogy újabb 
és újabb előrejelzett következmények valósulnak meg, 
azok nem fognak teljesen váratlanul érni minket.

- Érjük be kevesebbel 

Csökkentsük az igényeinket, a fogyasztásunkat. A 
végtelen erőforrás és fejlődés illúziója mára szertefosz-
lott, erre is láthatunk példát mindennap a közvetlen kö-
zelünkben. Ha van merszünk, nézzünk magunkba: éle-
tünk mely területén tudnánk olyan lemondásokat tenni, 
amelyek fel sem igazán tűnnének? Ha kevesebbet járunk 
autóval, kevesebbszer kell tankolni. Az olcsó, de gyorsan 
tönkremenő eszközök, kütyük helyett keressük a jobb 
minőségű, tartós opciókat – valójában ezzel spórolunk 
hosszú távon. Ha sok kicsi boltba ugrás helyett ritkábban, 
de nagyobb bevásárlásokat tartunk, azzal időt is nyerünk, 
kevesebbszer csábulunk felesleges dolgok vásárlására, és 
biztonságosabb is egy járványidőszakban.

- Termeljük meg magunk, amit tudunk, annyival is 
előrébb vagyunk

A Zöld rovat hasábjain már írtunk a kiskert, vetemé-
nyes jótékony hatásairól és fontosságáról. Mentális egész-
ségünknek és a pénztárcánknak is jót tesz egy kis kerti 
munka. És nem kell azonnal az önellátásra törekedni. El 
lehet kezdeni az utat paradicsom termelésével, ami az 
egyik legegyszerűbben termelhető zöldség, de épp nem-
régi hír róla, hogy közel 60%-kal ment feljebb az ára. Ha 
pedig az ár nem számít valakinek, akkor gondoljon az 
igazságosságra: előfordulhat, hogy egy termék nemcsak 
drága, de hiánycikk is lesz egyszer. Ilyen esetben a kert-
ben termelt zöldség biztonságot adhat számunkra, és jut 
annak is, aki valóban képtelen megtermelni.

- Fókuszáljunk azokra a dolgokra, amikre van rá-
hatásunk

Egyedül nem tudjuk megállítani sem a gazdasá-
gi, sem az ökológiai, sem a világpolitikai válságokat. 
Bármennyire is szeretnénk, ezt jobb, ha elengedjük. 
A saját életünkre és a saját boldogulásunkra viszont 
magunknak van a legnagyobb ráhatásunk. Elvisel-
hetetlen a hőség egy betonplaccon a városunkban? 
Ültessünk fát. Kiszolgáltatottak vagyunk a külföldről 
vásárolt fűtőanyagoknak? Előttünk a nyár, most lehet 
kialakítani egy alternatív fűtési módot otthonunkban, 
így a következő télen is meleg otthonban húzhatjuk 
meg magunkat. Lehetőség az alkalmazkodásra és fel-
készülésre mindig akad, ideje a néha elcsitított józan 
paraszti eszünkkel körülnézni.

- Segítsük egymást

Mindegy, hogy a világ mely részén próbálnánk bun-
kerba vonulni a katasztrófák elől, az ajtót előbb-utóbb 
valaki úgyis ránk nyitná. Nem mindegy, hogy ellenség 
vagy jóbarát az. Keressük a kapcsolatot szomszédaink-
kal, rokonainkkal, beszélgessünk, törődjünk a közös-
ségünkkel, hiszen a bajból közösen könnyebb kilábal-
ni – a legnagyobbakból pedig nem is lehet másként.

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK A VÁLSÁGOK ELLEN?

Április 22-én lesz a Föld napja, ami mindig 
jó emlékeztető a környezet- és természetvé-
delem fontosságára. Amikor 1970-ben egy  
Denis Hayes nevű egyetemi hallgató elindította 
a Föld Napja Mozgalmat, talán nem is gondolta, 
hogy több mint 50 év elteltével is milyen nagy 
szükség lesz a tevékenységére. Vagy lehet, azt re-
mélte, hogy mostanra minden rendben lesz? Saj-
nos nem így állnak a dolgok, mindennél jobban 
kell koncentrálnunk közös otthonunk, a Föld vé-
delmére, békéjére.

A mindennapokban gyakran elfelejtjük azt az alap-
vető igazságot, hogy egészséges természet nélkül, 
tiszta víz és levegő nélkül, tápláló élelmiszerek nél-
kül emberi élet sincs. Az elmúlt évtizedekre az em-
beriség összességében a világtörténelem során soha 
korábban nem látott jóléti szintet ért el, ezért talán 
sokunk el sem tudja képzelni, hogy mihez kezde-
nénk egy katasztrófa vagy egy válsághelyzet esetén. 
Néhány éve aztán mégis elkezdték egymást követni 
az újabb és újabb válságok. Ideje újragondolnunk, 
hogyan biztosíthatjuk be magunkat ilyen esetekre.

ZÖLD ROVATZÖLD ROVAT

A pálmafák rugalmasságuknak köszönhetően még a trópusi viharoknak is képesek ellenállni.
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2022. március 19-én, Budapesten került meg-
rendezésre az országos háromfalas biliárd GP.  
Hudák János a rendkívül előkelő harmadik he-
lyezést érte el, amihez szívből gratulálunk!

SPORT

HUDÁK JÁNOS SIKERE

A Mezőtúri Rendőrkapitányság lopás bűn-
tett kísérlet elkövetése miatt folytat eljárást 
egy túrkevei lakos ellen. A megalapozott gya-
nú szerint a fiatalkorú bement egy helyi mű-
hely udvarára, onnan elvitt két alufelnit és egy 
elektromos rollert. Ezután visszament az in-
gatlanhoz és egy kézikocsira felhalmozott kü-
lönböző tárgyakat eltulajdonítási szándékkal. 
A cselekmény közben azonban a szomszédos 
ház lakója megzavarta. A fiú az összegyűjtött 
zsákmányt, valamint az ingatlan kerítésén át-
dobott és ott felakadt kerékpárját hátrahagyva 
elszaladt. A helyszínen végzett szemle során a 
túrkevei rendőrök felismerték a biciklit, hogy 
azzal az általuk ismert helyi lakos szokott köz-
lekedni. A fiatalt előállították a rendőrőrsre és 
gyanúsítottként kihallgatták. A rendőrök az el-
vitt alufelnik közül kettőt megtaláltak.     

RENDŐRSÉGI HÍREK   

TOLVAJT FOGTAK

RENDŐRKÉZEN KÉT KÁBÍTÓSZER-KERESKEDŐ ÉS HAT FOGYASZTÓ
A mezőtúri nyomozók egy nap alatt elfogtak Túrkevén két drogdílert és hat kábítószer-fogyasztót

A Mezőtúri Rendőrkapitányság nyomozói 2022. már-
cius 5-én este Túrkeve belterületén elfogtak összesen 
négy kábítószer-fogyasztót, akiknél kábítószer-gyanús 
anyagot találtak, valamint a velük szemben alkalmazott 
kábítószer-gyorsteszt pozitív értéket mutatott. A fo-
gyasztókat a rendőrkapitányságra előállították és kábí-
tószer birtoklása miatt gyanúsítottként kihallgatták.

A nyomozók azonosították a párt, akitől az előállított 
kábítószer-fogyasztók feltételezhetően vették az anyagot, 
és megjelentek egy túrkevei ingatlannál. A rendőrök a 
háznál tetten értek további két fogyasztót, akik közül az 
egyik éppen kábítószert vásárolt. A két dílert, valamint 
a két fogyasztót a helyszínen elfogták és előállították a 
rendőrkapitányságra. A megalapozott gyanú szerint a 
34 éves férfi és a 25 éves nő az elmúlt másfél évben ká-
bítószernek minősülő anyagot értékesített. A rendőrök 
lefoglaltak a fogyasztóktól összesen 73 gramm, valamint 
az ingatlanban végzett kutatás során 19,5 gramm alufó-
liába csomagolt, kábítószergyanús anyagot, több tízezer 
forint készpénzt és mobiltelefonokat.

A mezőtúri nyomozók a két dílert kábítószer keres-
kedelem elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és előter-
jesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.

    MEZŐTÚRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

   URBÁN MARIANNA

A Túrkevei Városi Sportegyesület női kézi-
labda csapata hazai pályán fogadta a Jászberény 
együttesét a közelmúltban.

A fiatalos lendület és a rutinos tapasztalat 
ötvözete remekül működött a védekezésben, 
támadásban egyaránt. Ehhez társult az extra ka-
pusteljesítmény, így magabiztos győzelem szüle-
tett a meccs végére.  

TÚRKEVEI VSE- JNKSE 19:13.
Gratulálunk minden játékosnak és Simon 

Imre edzőnek, valamint Kiss Alexnek a kapusok 
kiváló felkészítéséért. Köszönet szurkolóinknak 
és a családtagoknak a lelkes biztatásért!

SZIVACSKÉZILABDA - A kézilabda utánpótlás jól teljesített
A Túrkevei Petőfi Sándor általános iskola 

nagy hangsúlyt fektet a testi nevelésre, számos 
gyönyörű eredményeket értek el a sportágban. 
joggal mondhatjuk, hogy biztos alapot képez a 
kézilabda utánpótlásban. A legkisebbek szivacs-
kézilabdával sajátítják el a sportág fortélyait, s 
mindenekelőtt a csapatjátékot, a küzdést.

Az oktatási-nevelési intézmény szivacské-
zilabda csapatai hat csapattal versenyeztek a 
Sulikézi Fesztiválon Szigetszentmiklóson. Há-
rom pályán zajlottak a mérkőzések, amit gyer-
mek játékvezetők vezettek. 12 mérkőzésen 
küzdöttek, harcoltak a legifjabbak és szebbnél 
szebb gólokat mutattak a közönségnek. 

Gyermeknek, szülőnek csoda volt a Suli 
Kézilabda Fesztivál! Köszönet a Magyar Ké-
zilabda Szövetségnek!

NŐI KÉZILABDA - újabb 2 pont 
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Az utóbbi hónapban az alábbi eseményekről, fel-
adatainkról kell beszámolnunk. Február 26-án a Tisza 
II. csatorna partján, a közúti híd mentén nádas égett. 
Kiérkezést követően a mezőtúri kollegákkal együttmű-
ködve a tüzet eloltottuk. Anyagi kár nem keletkezett. 
Március 1-én a délutáni órákban a 4202 országút 23 ki-
lométer szelvényénél csatorna part égett, lánggal való 
égés kb. 20 négyzetméteren volt tapasztalható. A hely-
szín megközelítése gyalogosan volt elérhető, így egy-
ségünk kéziszerszámok segítségével a tüzet körülhatá-
rolta és eloltotta. Az utómunkálatok során az egység 
talált két darab beizzott fát, ezért ennek oltása érdeké-
ben fecskendővel is megközelítette a helyszínt, az izzó 
részeket visszahűtötte, az utómunkálatokat elvégezte. 
A leégett terület megközelítően két hektár, anyagi kár 
nem keletkezett. Március 3-án az esti órákban a 4202 
országút 17 kilométer szelvényénél árokpart égett. Ki-
érkezésünk idején 10 négyzetméternyi területen volt 
tapasztalható az égés. Az egység a tüzet eloltotta.  A le-
égett terület megközelítően 300 négyzetméternyi ma-
gas füves vegetáció. Az eset kár nélküli. Március 7-én a 
Kajtor utca 6. szám előtti közterületen gaz, avar égett. 
A jelzett hellyel szembeni közterületen csapadékvíz el-
vezető árok partja, valamint kis területen a szomszé-
dos Ducza temető területe égett. Kiérkezésünk idején a 
lánggal való égés öt négyzetméteren volt tapasztalható. 
A tüzet egységünk eloltotta. A leégett terület nagysága 
40 négyzetméter magas füves vegetációs terület.  Anya-
gi kár nem keletkezett, az esettel kapcsolatba hozha-
tó személy a helyszínen nem tartózkodott. Március 
13-án a Drága kertben nádas égett. A jelzett helyen a 
Holt-Berettyó Drágakert menti szakaszán nádas égett, 
kiérkezésünk idején 20 négyzetméternyi területen volt 
tapasztalható lánggal való égés. Egységünk a tüzet el-
oltotta. Anyagi kár nem keletkezett. Március 14-én a 
kisújszállási országút, rádiótorony mentén csatorna 
meder és partja égett, kiérkezésünk idején megköze-
lítően 30 négyzetméteren. Az egység egy „D” sugárral 
és kéziszerszámokkal a tüzet eloltotta. Az eset során 
anyagi kár nem keletkezett. A leégett terület nagysá-
ga megközelítően 1000 négyzetméter. Március 22-én 
a rendőrség kérte segítségünket a Laczka János utca 
egyik ingatlanában történő ajtó felnyitásra, mivel az 
ott lakó személy nem adott életjelet magáról. Az ingat-
lan bejárati ajtaját kéziszerszámmal, minimális ron-
csolással felnyitottuk, a személy felkutatását rendőr 
járőrökkel elvégeztük. Mint utóbb kiderült, az ingat-
lanban élő személy kórházi kezelésen tartózkodott, de 
erről a tényről senkit sem értesített, így az aggodalom 
jogos volt.  Március 23-án Kisújszállás külterületén a 
vasúti töltés mentén több kilométer hosszan foltokban 

gyep, illetve erdősáv aljnövényzete égett. Az egység ki-
érkezést követően a helyszínen, ahol erő aljnövényzete 
égett, egy „D” sugárral és kéziszerszámokkal beavatko-
zott. Az esetet egy fékhibás vasúti szerelvény okozta, az 
oltáshoz jelentős tűzoltói erőkre volt szükség. 

A cikkből kiderül, hogy térségünket sem kímélik 
a szabadtéri tüzek. A csapadékhiányos időjárás miatt 
tapasztalható szárazság kedvez az ilyen jellegű esetek 
kialakulásának, ezért országos tűzgyújtási tilalmat ren-
deltek el a jogalkotók. Kérjük ezt vegyék figyelembe, a 
szabályokat tartsák be!

A Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola Jótékony-
sági báljára, majd az azt követő éjszakai piacra dobo-
gók kiszállításában nyújtottunk segítséget a rendezvé-
nyek szervezőinek. Az elmúlt időszakban több ízben 
is végeztünk fakivágásokat és gallyazásokat emelő 
kosaras autónk segítségével. A Kurucz, Kuthen király, 
Kossuth, Táncsics Mihály, Kupa Árpád, Deák Ferenc, 
Perbát, Szeles, Gajzágó Salamon, Madarász házaspár, 
Dr. Berentey Ernő, Zrínyi és Rákóczi utcákban, illetve 
végeztünk ereszcsatorna javítást bádogos szakemberek 
közreműködésével Mezőtúron, a Földvári úton, vala-
mint Túrkevén, a Setét Mihály úti társasházaknál.

Elérhetőségeink: 

Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. utca 1-3.

Telefonon: 0-24 óráig: +3620 991 2636, +3656 361 100

KÍNAI SZEZÁMMAGOS CSIRKE ÉS MEDVEHAGYMÁS POGÁCSA

A húst kisebb kockákra 

vagy csíkokra vágjuk. Én sós 

vízben picit előfőzöm. Leszűr-

jük. A máz hozzávalóit össze-

keverjük. Egy tálba beletesz-

szük a bundázáshoz valókat 

(liszt, keményítő, só, tojás, olaj, 

sütőpor, víz), és sűrű masszát 

készítünk belőle. Beleforgat-

juk a húsdarabokat a masszába 

úgy, hogy mindenütt befedje. 

Bő olajban aranybarnára kisüt-

jük. Ahogy kivesszük az elké-

szült húst, rögtön beletesszük 

a mázba, majd tálra tesszük. 

Ízlés szerinti körettel tálaljuk. 

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Kínai szezámmagos csirke

GASZTRONÓMIA

Medvehagymás pogácsa
Az élesztőt a cukros tejben fel-

futtatjuk. A lisztben keverjük el a 
sót, a többi hozzávalót beletesz-
szük és jól összegyúrjuk. Letakar-
va hideg helyre tesszük 1 órára.  
A hagymát késsel apróra vágjuk és 
a jó puha margarinnal összekever-
jük. A pihent tésztát kinyújtjuk és 
megkenjük a fele medvehagymás 
krémmel. A felső részt közepére 
hajtjuk, ezt is megkenjük, az alsó 
részt ráhajtjuk és ezt is megken-
jük. A két oldalát is behajtjuk a 
közepéig. Minden medvehagymát 
rákenünk. Letakarjuk és fél órát 
pihentetjük. Fél óra után kinyújtjuk 
ugyanúgy hajtogatjuk. Ismét leta-
karjuk és fél órát pihentetjük. Fél 
óra után jó ujjnyi vastagra kinyújt-
juk, tetejét késsel csíkozzuk, po-
gácsaszaggatóval kiszaggatjuk vagy 
éles késsel felkockázzuk. Felvert 
tojással lekenjük, még kb. 10 percet 
hagyjuk a tepsibe kelni. A sütőt 200 
fokra melegítjük és kisütjük.

Hozzávalók:

1 kg liszt
50 dkg margarin
2 egész tojás
2 evőkanál só
1 nagy tejföl
1 dl tej
5 dkg élesztő
pici cukor

Tésztára:
15 dkg margarin
10-15 dkg medve- 

hagyma

Kenéshez:
1 db tojás

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: 

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK   

A TŰZOLTÓSÁG HÁZA TÁJÁRÓL
    SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

Hozzávalók: 
1 csirkemell filé

Bundához:
6 evőkanál liszt
3 evőkanál étkezési 

keményítő
1 evőkanál olaj
1 tojás
csipet só
pici víz
1,5 kávéskanál sütőpor

Mázhoz:
100 g ketchup
chili ízlés szerint vagy 

Erős Pista
2 teáskanál méz
3-4 evőkanál szezámmag



Kérjük Önöket, hogy további aktuális tartalmakért (tanácsokért, felhívásokért)
kövessék az Internet tudatosan – online is biztonságban Facebook oldalt, amelyet az
alábbi hivatkozáson érnek el. 

Internet tudatosan - online is biztonságban (facebook.com)

 Gondolkozzon, mielőtt kattint!

Az interneten terjedő veszélyek aktiválásához legtöbb esetben a felhasználó
közreműködése is szükséges. 

Kattintás előtt ellenőrizze, hogy valójában hova mutat az üzenetben kapott link!
Felugró ablakoknál legyen körültekintő, hogy hova kattint!
A vírusveszélyre figyelmeztető felugró ablakok nem valódi vírusfertőzésre
figyelmeztetnek.
Állítsa be böngészőjét, hogy minden esetben kérje az Ön engedélyét egy fájl
letöltésekor!
Csak biztonságos oldalről töltsön le bármit.

 Tanácsok:

Megfelelő körültekintéssel észre lehet venni és ki lehet kerülni ezeket a "csapdákat"!
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