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JELES NAPOK

Augusztus (ősi magyar nevén, Újkenyér hava) az év nyolcadik hó-
napja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római csá-
szárról Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap – kü-
lönös módon – a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, 
hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart a naptárban, mint 
amennyi a Caesarról elnevezett júliusban van. 

Augusztus 1. A forint születésnapja

A magyar forint 1946. augusztus 1-je óta Magyarország 
hivatalos fizetőeszköze. Ekkor jelent meg a pénzforgalom-
ban, felváltva ezzel a pengőt.

Augusztus 13. Balkezesek világnapja

Először 1976-ban tartották meg a Balkezesek világnapját fi-
gyelemfelhívó jelleggel, majd 1992 
óta világszerte ünnepeljük. A bal-
kezességet évszázadokon át tiltot-
ták a társadalmi normák. A balke-
zességről számos téveszme kering. 
Egy biztos, hogy az átszoktatással 
nagy bajokat okozhatunk a gyere-
keknek, és ezt már vizsgálatokkal 
is igazolják. Erre is igyekeznek fel-
hívni a figyelmet a világnapon a 
szervezők.

Augusztus 15. Nagyboldog Asszony napja - Szűz Mária 
mennybemenetele

A hagyomány szerint, Jézus Krisztus nem engedte át 
a földi enyészetnek édesanyja, Mária holttestét, hanem 
röviddel halála után föltámasztotta, és magához emelte 
a mennyei dicsőségbe. Szent István király avatta ün-

neppé augusztus 15-ét, Nagy-
boldogasszony napját. Élete 
vége felé, betegen, ezen a napon 
ajánlotta fel az országot Szűz 
Máriának, majd 1038-ban ő 
maga is ezen a napon halt meg. 
A maga nemében páratlan fel-
ajánlás nyomán a közjogban is 
érvényesült a magyar történe-
lem folyamán a Regnum Mari-
anum-eszme, mely szerint Ma-
gyarország Mária országa.

Augusztus 19. Humanitárius Világnap

2008 óta, augusztus 19-én ünnepeljük a Humanitárius 
Világnapot. Ezen a napon a világ azok előtt tiszteleg, 
akik a humanitárius ügyek szolgálatában szakember-
ként, aktivistaként vagy önkéntesként dolgoznak vagy 
dolgoztak. A Humanitárius Világnapot az ENSZ Köz-
gyűlése hozta létre 
azok emlékére, akik 
2003. augusztus 19-
én, a bagdadi Canal 
Hotelben történt 
bombamerényletben 
vesztették életüket. 
A támadásban 22-en 
meghaltak és több 
tucatnyian megsebe-
sültek, az áldozatok közül 18-an az ENSZ munkatársai 
voltak. A Humanitárius Világnap céljai közé tartozik, 
hogy világszerte felhívja a figyelmet az aktuális huma-
nitárius problémákra és kihívásokra: a segélyprogramok 
munkatársait fenyegető veszélyekre, az élelmiszerárak 
emelkedésére, vízhiányra és a klímaváltozásból adódó 
egyre összetettebb problémákra, amelyek megnehezítik 
a segélyprogramok lebonyolítását.

Augusztus 20. István király - az Alkotmányosság-és 
Jogállamiság Napja – az Új kenyér ünnepe

Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ün-
nepe az államalapí-
tás és az államalapító 
I. István király em-
lékére. Debrecenben 
ezen a napon rende-
zik meg minden év-
ben a virágkarnevált.

Augusztus 29. Magyar fotográfia napja

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége kezdeményezte a Magyar fotográfia napjának 
megünneplését. Ezen a napon készült Magyarországon 
először nyilvános rendezvényen fénykép (dagerrotípia). 
Minden fotótörténeti forrásmunka egybehangzóan állít-
ja, hogy 1840. augusztus 29-én, a Magyar Tudós Társaság 
ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni 
a fénysugarak segít-
ségével fényérzékeny 
nyersanyagon. Ez a 
nap alkalom arra, 
hogy a társadalom 
figyelmét a fotókul-
túrára és egyben a fo-
tótörténeti értékekre 
irányítsuk.

AUGUSZTUSI JELES NAPOK
ÚJKENYÉR HAVA

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent 
István király ünnepének napja. A keresztény magyar ál-
lamalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. 
I. István uralkodása idején augusztus 15-én, Nagybol-
dog-asszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi ta-
nácsot. Ekkor tartották a törvénynapokat.

Később Szent László király hozott döntést az ünnep-
nappal kapcsolatban: áttették augusztus 20-ra, mert 
1083-ban e napon avatták szentté I. István relikviáit a 
fehérvári bazilikában.

A történelem során már Nagy Lajos uralkodásától 
kezdve augusztus 20. egyházi ünnepként maradt a köz-
tudatban. 1686-ban XI. Ince pápa elrendelte, hogy Buda 
vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján 
évente emlékezzék meg az egész katolikus világ Szent 
István ünnepéről. Az egyház augusztus 16-án tartotta 
az ünnepséget. 1771-ben XIV. Benedek pápa csökken-
tette az egyházi ünnepek számát, s a Szent István-nap 

is kimaradt, de Mária Terézia mégis elrendelte a meg-
tartását, és nemzeti ünnepként a naptárakba is felvette. 
1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára a Szent Job-
bot, amelyet ettől kezdődően körmenetben vittek végig 
a városon augusztus 20-án. 

 Az 1848-as szabadságharc után hosszú ideig nem 

tarthatták meg a nemzeti ünnepet. Először 1860-ban 
ünnepelhették meg, amely az egész országra kiterjedő 
nemzeti tüntetéssé alakult. A kiegyezést követően nyer-
te vissza méltóságát az ünnep: 1891-ben Ferenc József 
munkaszüneti nappá nyilvánította.

Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt. Ezt el-
törölték, de az egyházi ünnepek sorában még 1947-ig 
ünnepelhették nyilvánosan. A rendszerváltás idejétől 
- 1989-től - ismét megrendezik meg a Szent Jobb-kör-
menetet. Szent István ünnepének igazi újjászületése 
1991-ben történt meg, amikor a Magyar Országgyűlés 
hivatalos állami ünnepnek nyilvánította.

ÜNNEP

A U G U S Z T U S  20 .

SZENT ISTVÁN NAPJA
8,45 Szent mise hazánkért - katolikus templom

9,45 Ünnepi istentisztelet - református templom

11,00 Városi ünnepség - Városháza Czihat Károly terem

Program:
• Himnusz
• A Madarász Károly népdalkör arató csokrot énekel
• Az Egres Kis Lajos és a Kistücsök néptánccsoport műsora
• Az új kenyeret megszenteli dr. Ondavay Tibor pápai prelátus esperes
• Az új kenyeret megáldja Kereszti Roland református lelkész
• Szózat

13,00 Az új kenyér ünnepe – Liget

15,00 A Holló együttes műsora

16,30 A Csimota együttes műsora

• Kísérő program: Népi játszótér, kézműves foglal-
kozás, helyi termék bemutatója

20,00 Resistan nosztalgia buli

• Resistan zenekar
• Monoki Rock Band
• Kiss Pali
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I. Szent István király (eredetileg 
Vajk, Esztergom 969. – Székesfe-
hérvár vagy Esztergom-Szentkirály, 
1038. augusztus 15.) Az első magyar 
király. Uralkodása alatt a magyar 
törzsek szövetségéből kialakult fe-
jedelemséget egységes, keresztény 
magyar királysággá alakította át, 
amely 1028-tól az egész Kárpát-me-
dencére kiterjedt. Az általa meghir-
detett új politikai irányvonalnak 
ellenszegülő törzseket (klánokat) 
fegyverrel vagy békés úton behó-
doltatta, a lázadásokat leverte.

Az ezeréves magyar törvény-
tár az általa alkotott törvényekkel 
kezdődik. Az államszervezet kiépí-
tésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény 
egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király cí-
met. Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István 
király szentté avatásának napját ünnepeljük.

Apja Géza magyar fejedelem, anyja pedig az erdélyi 
Zombor gyula Sarolt nevű, Konstantinápolyban keleti rítus 
szerint megkeresztelkedett leánya volt. Születésekor a türk 
eredetű pogány Vajk nevet kapta. Adalbert prágai püspök 
gondoskodott keresztény szellemű taníttatásáról, és ő volt az 
is, aki megkeresztelte (feltehetően 994. és 996. között.)

Diplomáciai és politikai érzéke az egész magyar történe-
lemnek legnagyobb államférfivá avatta. Politikai, vallási és 
társadalmi szempontból ő teremtette meg Magyarországot, 
amely a Nyugat előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol 
és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az 
ázsiai hódítók barbárságával szemben.

Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, 
Olaszországból, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita 
rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén (Pannonhal-
mán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek 

központjai és lettek a vallásos s kul-
turális életnek. Elrendelte a vasárnap 
megszentelését és minden tíz falu 
számára templom építését. Saját költ-
ségén emelt Esztergomban egy gyö-
nyörű székesegyházat, Veszprémben 
egy női apátságot, és fölépítette Bu-
dán a Szent Péter és Pál templomot. 

999-ben Asztrik pannonhalmi 
apátot küldte Rómába, hogy II. Szil-
veszter pápával tárgyaljon, akitől ko-
ronát és apostoli áldást nyert. Ezzel 
Magyarország belépett az európai 
keresztény nemzetek sorába, ezen 
belül is a nyugati kereszténység felé 
orientálódott. Mindezek mellett 
megtartotta függetlenségét. Ezzel 

megalakult a keresztény, független Magyar Királyság. A ko-
ronát a kereszténység terjesztésében betöltött szerepéért kap-
ta. A koronázásra 1000 karácsonyán került sor. A koronázás 
után István Magyarország uralkodója lett, ám tényleges hatal-
mának megszilárdításáért le kellett győznie törzsi ellenfeleit.

István és Gizella házasságából feltehetően több gyer-
mek született, egyes elméletek szerint két fiú és három 
lány. Örökösének szánt fia: Imre neveltetésére nagy gondot 
fordítottak, a velencei Gellért is foglalkozott a trónörökös 
tanításával, István pedig az Intelmekben foglalta össze fia 
számára a jó király teendőit. Szülei ki is házasították, ám 
mikor 1031-ben vadászat közben egy vadkan halálra se-
bezte, ezzel elveszett a remény arra, hogy egyenes ágon 
öröklődjön a királyi cím. E szörnyű csapás beteggé tette a 
királyt, és az csak tetézte fájdalmát, hogy közvetlen rokonai 
között senkit nem látott alkalmasnak, hogy örökébe lépjen 
és keresztény hitben megtartsa az országot.

István 1038. augusztus 15-én halt meg, holttestét az ál-
tala emeltetett székesfehérvári bazilikában helyezték örök 
nyugalomra.

ÜNNEP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

I. Szent IStván kIrály
Mint azt sokan nyomon követik, a túrkevei vízellátás 

problémája megoldásra vár és sok gondot okozott a kö-
zelmúltban. 

Átfogó, strukturális problémák is vannak, de legna-
gyobb valószínűséggel alapvetően a TRV Zrt. felelőtlen 
vagyonkezelése eredményezte a kialakult problémát, ami-
nek jogi lépései is várhatóak városunk részéről. 

Újabb és újabb szakmai egyeztetések is megerősítik: a 
víztoronynak nincs köze a vízellátási gondokhoz, egyér-
telműen a vízhiány, azaz a vízbázist adó kutak állapotának 
romlása a gondok fő okozója. Az önkormányzat 35 millió 
Ft-os fejlesztési összegből rendelt meg egy kútrekonstruk-
ciót, az egyik, már TRV Zrt. üzemelési ideje alatt tönk-
rement kút helyreállítására, amitől 400-500 liter/perces 
vízhozamú plusz vízkapacitást remélünk. Ez már önma-
gában nagy segítség lehet, és nem csupán a vízmennyiség-
ben, hogy ne lépjen fel sehol vízhiány, hanem a nyomás-
problémákban is, ugyanis mint a helyszínen megtudtam: 

a víznyomás szándékosan alacsony, hogy legyen elég víz 
Túrkevén egész nap. 

A kútrehabilitációt végző cég felvonult a víztelepen, 
megkezdődtek a konkrét kivitelezési munkák, pár héten 
belül várunk átütő eredményt.

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Megkezdődött a vízbázis rekonstrukciója 

Örömmel tudatjuk önökkel, hogy a recski tábor egy 
filagóriával bővült, melyet az odalátogatók már birtokba 
is vettek. Immár a szennyvízelvezetés ügye is rendező-
dött. Továbbra is ajánljuk figyelmükbe ezt a csodás helyet, 
ahonnan a Mátra szépségei megismerhetők.

Újabb fejlesztés a recski táborban
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szereplésének. A kiutazók többsége első alkalommal volt 
Porabkában, és megértették, miért élő máig is ez a testvér-
városi kapcsolat. Olyan őszinte baráti fogadtatásban volt 
részünk, ami után azt éreztük, ezt nem is tudjuk viszo-
nozni, s ezt minden kint lévő csoport így érezte. 

Az előző években volt már példa arra, hogy sem pá-
lyázati lehetőség, sem helyi közösségi finanszírozási lehe-
tőségünk nem volt, de magánszemélyek fizették a lengyel 
csoport szállás és étkezési költségét, többségében olya-
nok, akik már voltak kint, s a viszonzás lehetőségéhez 
hozzájárultak.

Ebben az évben határozatot hozott a Képviselő testü-
let, hogy az érdeklődő lakosság részére évente szervezzen 
csoportot Csernátonba, és Porabkába önköltséges alapon 
– tolmács biztosításával, s az ottani barátainktól szervezé-
si segítséget veszünk igénybe.

A csernátoni és porabkai utazás abban volt hasonla-
tos, hogy mindkét helyen otthon érezhettük magunkat. 
Mindkét helyen úgy fogadtak, mintha mi lennénk a leg-
kedvesebb vendégek, akikre vártak.

Érdemes megtapasztalni, mert sokkal szebbek, ma-
radandóbbak az emlékei ezeknek az utazásoknak, mert 
érezzük a szeretetet, s olyan, mintha „hazamennénk”, 
egyben feltöltődünk, természetesen, ha nem élünk vissza 
a „vendégjoggal”.

Érdemes úticélként felvenni Csernátont és Porabkát a 
„bakancslistára”!A rendszerváltás az emberi, baráti kapcsolatokban, 

sőt a közéleti munka tekintetében is változásokat hozott.  
Új közösségek, civil szervezetek jöttek létre, melyek az 
egyéni érdeklődések mentén elhivatottságuk kiteljesedé-
séért jelentettek célt és motivációt tagjainak.

Túrkeve az elsők között volt, amely, mint anyaországi 
település testvérvárosi kapcsolatot kötött a határon túli 
magyar településsel, Nagyszalontával. Azok, akik részesei 
voltak az első találkozásoknak olyan mély emberi kap-
csolatokra találtak, melyek máig tartó rendszeres baráti 
találkozásokká váltak (Nagyszalontának azóta több nagy-
városi anyaországi testvérvárosi kapcsolata is van).

A trianoni békediktátum évfordulója előtt Sallai Ró-
bert Benedek polgármester vezetésével néhány fős de-
legáció vett részt (saját költségén) a Kovászna megyei 
Csernáton településen – természetesen az ottani polgár-
mesterrel, Rákosy Árpáddal előre egyeztetett időpont-
ban – testvérvárosi kapcsolat felvételének előkészítése 
ügyében. Csernáton és Túrkeve lakói közül már sokak-
nak van kapcsolata, ismeretsége, hiszen a Túrkevei Re-
formátus Egyházközség és a Csernátoni Egyházközség 
rendszeresen találkoznak egymással.

Az utazás célja az volt, - amiről már döntött a képvi-
selő testület - hogy tovább bővítsék a határokon túli ma-
gyarsággal a kapcsolatot. A hivatalos beszélgetés idején 
kiderült, örömmel fogadják az egyházi kereteken is túl-
mutató, a település egészére vonatkozó kapcsolat építést

Túrkeve Város Képviselőtestülete júniusi ülésén jóvá-
hagyta az együttműködési megállapodás tervezetét, me-
lyet elküldött Csernátonba, s az ottani testület döntése, és 
a két település polgármesterének aláírásával válik hatá-
lyossá. Augusztus elején Túrkevére érkezik Csernátonból 
Rákosy Árpád polgármester néhány fővel.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt sok pályá-
zati lehetőség és nemzetközi egyezmény adott lehetőséget 
újabb kapcsolatok létrehozására, a népek megismeré-
sének elsődleges céljával. Egy-egy ország megyéi közöt-
ti kapcsolatfelvétel nyomán a megyék településeinek is 
módja volt megállapodásra. Így lett testvárvárosunk a 
franciaországi Auchel és a lengyelországi Porabka. 

Megyénkből közel 20 település kötött testvérvárosi 
megállapodást, de mára már alig van máig tartó rendsze-
res kapcsolat, mint a túrkevieké.

Két „pandémiás” év után a személyes találkozás hiány-
zott mindenkinek. Így volt ez a nemzetközi kapcsolatok 
terén is.

Az idei Juhászfesztivál előkészületei már januárban 
elkezdődtek, s pályázati forrásból volt lehetőségünk meg-
hívni testvérvárosaink képviseletében egy-egy csoportot. 
Sajnos az ukrajnai háború miatt a francia delegáció le-
mondta utazását, de jelen voltak hazai testvérvárosaink, 
az ukrajnai Nagybocskó képviselői, akik ekkor is megkö-

szönték a túrkeveiek adományát. Nagyszalontáról is érke-
zett delegáció, ők most nem hoztak szereplőket.

A Porabkából érkező lengyel csoport színvonalas mű-
sorral és az „ízek utcájába” rengeteg gasztronómiai ínyen-
cséggel érkezett. Nemzeti ételeikből kínálták a fesztivál 
résztvevőit és több mint egy mázsa süteményt hoztak 
szintén kóstolásra. Ekkor adták át meghívó levelüket a 
„porabkai napokra”.

A meghívást elfogadva, június 10-13-ig vett részt Túr-
kevéről 42 fő a rendezvényen. A színpadon a Korda Vince 
Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú 
Művészeti Iskola csoportja szerepelt Kézsmárki János 
igazgató úr vezetésével. Több ezres tömeg nézte meg mű-
sorukat, amely színvonalas zárása volt a helyi csoportok 

KÖZÜGY KÖZÜGY

    KÁNTORNÉ BÍRÓ EMÍLIA - ALPOLGÁRMESTER

Testvérvárosaink – testvérvárosi barátaink
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Több ízben írtunk testvérvárosainkról, s arról a szán-
dékról, hogy élő, minden lakost érintő kapcsolatkiépítést 
szeretnének városvezetőink. Minden bizonnyal csodás 
élményekben lehet része azoknak, akik élnek a lehetőség-
gel és önköltséges alapon, de szervezetten látogatnak el, s 
fedezik fel ezeket a településeket. 

Máris hírt adunk az első ilyen utazási lehetőségről, 
ugyanis Csernátonba szerveznek utat egy különleges ese-
mény kapcsán.

Hogy jobban megismerjük Erdély e szép szegletét, utat 
szervezünk a csernátoni Haszman Pál Múzeum CseR-
nátoni BuRRogtató rendezvényére, amely 2022. szep-
tember 17-én, szombaton lesz. Ekkor a Haszmann Pál 
Múzeum beindítja a 100 éves traktorjait, cséplőgépeit és 
működés közben lehet őket megtekinteni. A mezőgazda-
ságot, gépeket szerető ember részére nagy élményt jelent-
het a részvétel. A rendezvényt a múzeumkert területén 
más programok is kísérik: kenyérsütés, kirakodóvásár, 
gyermekfoglalkozások. Az utat három naposra tervezzük. 
A részvétel önköltséges.

Időpont: 2022. szeptember 16-18. Az utazás bérelt 
autóbusszal történik. Szálláslehetőség a faluban műkö-
dő panziókban és magánházakban található. A szállás 
szervezését a jelentkezések függvényében kezdjük el.  
A részvételi költségekről a jelentkezések arányában tudunk 
tájékoztatást adni, ezért kérjük jelezzék részvételi szándé-
kukat! Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezni lehet a Városi Könyvtárban személyesen 
vagy email-ben a turkevekonyvtar@gmail.com email cí-
men. Csernáton látnivalóiról és szálláshelyekről az alábbi 
linken tájékozódhatnak: 

https://turkevemik.hu/?page_id=11695

Ez év nyarán emlékezünk a 20 
évvel ezelőtti eseményre, amikor is 
testvérvárosi megállapodást írt alá 
az észak-kelet franciaországi Pas-de- 
Calais megyei Auchel és a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Túrkeve.

Évekkel korábban került kapcso-
latba egymással a fent említett két 
megye vezetése, majd megkezdődött 
a települések közötti kapcsolatfelvétel 
is. A kapcsolatfelvételben óriási sze-
repet vállalt Bali István, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Önkormányzat 
külügyi referense, akinek szervezé-
sében járhatott a túrkevei küldöttség 
Pas-de-Calais megye központjában 
Arras-ban, a La Manche-csatorna 
partján, Boulogne-sur Mer-ben, ahol 
megkoszorúztuk. Liszt Ferenc édes-
apjának, Liszt Ádámnak sírját.

A testvérvárosi megállapodás 
aláírására 2002 nyarán került sor, a 
két város földrajzi távolsága mintegy 
1300 km. 

2003 decemberében, az Auchel-i 
karácsonyi vásár díszvendége volt 
Túrkeve. Fontos esemény volt, hogy 
a francia város egyik kertváro-
si utcáját városunkról nevezték el:  
Rue de Túrkeve - Túrkeve utca. 

A magyar nemzeti lobo-
góval takart utcanévtáblát 
Richard Jarrett polgármester 
úrral közösen lepleztük le. Az 
eseményen jelen volt Völgyes 
Gyöngyvér, Magyarország 
párizsi nagykövetségének po-
litikai attaséja. Kultúránkat 
a francia érdeklődők előtt a 
Korda Vince Művészeti Isko-
la és az Egressy Béni Zeneis-
kola növendékei és tanárai 
mutatták be. Díszvendégként 
a karácsonyi vásárban két pa-
vilonban mutatkoztunk be: az 
egyikben magyar ízeket, a má-
sikban a nagykunsági népmű-
vészeti termékeket, kerámiát, 
kun hímzést, fafaragásokat kí-
náltuk a karácsonyi vásár ven-
dégeinek. Színes kiadványban 
mutattuk be a Nagykunság és 
Túrkeve értékeit.

Fontos esemény volt Túr-
kevén, 2005 októberében, ahol 
testvérvárosaink - Richard Jarrett  
Auchel, Czeslaw Bulka Porabka,  
Török László Nagyszalonta,  
dr. Szabó Zoltán Túrkeve polgármes-
tereivel és Tokár István Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnökével írtunk alá 
megállapodást gazdasági, 
turisztikai együttműkö-
désről és közös uniós pá-
lyázatok benyújtásáról.  
E program részeként ne-
veztük el Túrkevén az autó-
busz pályaudvar környékén 
az egyik utcát Auchelről, a 
másikat Porabkáról, vala-
mint a kút-skanzen terüle-
tét Nagyszalonta parknak.

A fenti elvek lehetősé-
gének megvalósítása ma is 
aktuális, célszerű lenne új 
lendületet adni az együtt-
működésnek! Richard Jar-
rett, évtizedeken át volt 
Auchel polgármestere, mi-
közben a francia törvények 
szerint praktizáló orvos is 

lehetett, alpolgármestereivel közö-
sen, sokat tett az együtt működésért. 
Néhány évvel ezelőtt gyógyíthatatlan 
betegség következtében halt meg. Ke-
gyelettel őrizzük emlékét.  

A Ványai Ambrus Gimnázium, 
Közlekedésgépészeti és Informatikai 
középiskola szoros együttműködést 
alakított ki francia hasonló profilú 
iskolákkal Auchelben és Joinentban. 
A széles körű együttműködés az 
ERASMUS program keretében való-
sult meg. A kapcsolatépítés motorja, 
mozgatója Torda József volt, aki a 
mi utazásainkon tolmácsként vál-
lalt meghatározó szerepet. Auchel és 
Túrkeve képviselői az elmúlt években 
többször jártunk egymás program-
ján, a Kevi Juhászfesztiválon és az 
Auchel-i karácsonyi vásáron.

Jelenleg érvényes testvérvárosi 
szerződése van Túrkevének Nagy-
szalontával, kapcsolat kezdete 1989. 
december 27, Auchellel 2002 július, 
Porabkával 2004. április, Nagybocs-
kóval 2011. szeptember, Mezőhegyes 
2011. szeptember.

KÖZÜGY

    DR. SZABÓ ZOLTÁN - NY. POLGÁRMESTER

20 ÉVES A FRANCIAORSZÁGI AUCHEL ÉS TÚRKEVE KAPCSOLATA 

KÖZÜGY

FEDEZZÜK FEL CSERNÁTONT
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30 éve, hogy megszűnt a legnagyobb ipari üzemünk, 
a Tiszántúli Autójavító Vállalat, vagy ahogy sokan ne-
vezték, az AFIT.

Ez egy egyszerű mondat, olyan, amit, ha más vonatko-
zásban hallunk, nem okoz érzelmi hatást. Ebben a város-
ban ez a vállalat volt több évtizeden át az ipari termelés 
jelképe – nekem, a cikk írójának hosszú éveken át a mun-
kahelyem – és még további több ezer kollégának tisztes 
megélhetést biztosító hely. 

Ünnepelni születésnapokat szoktunk, de ezeket a so-
rokat most a vállalat emlékére vetettem papírra, mert ne-
künk, volt AFIT-osoknak máig felfoghatatlan fájdalmat 
jelent a megszűnése. 

Elhatároztam, hogy nem szomorú hangvételű monda-
tokkal tisztelgek egy nagyszerű, kisvárosunkban kiemelkedő 
szerepet betöltő üzem múltja előtt. Valamennyi ott dolgozó – 
köztük jómagam is – megtiszteltetésnek éreztük, hogy része-
sei voltunk annak a csodának, amit 1967. január 1-től, mint 
a XVII. Autójavító Vállalat dolgozói érezhettünk. A vállalat 
elődje mezőgazdasági gépek javítására jött létre, a szóbeszéd-
ben megmaradt Gépjavítónak. A név sokáig tartotta magát, 
míg „afitosnak” alakult át a köznyelvben.

Az évtizedek alatt egy jó színvonalú autójavító vállalat-
tá fejlődött, ahol az IFA és Tátra gépkocsik szakszerű javító 
központja lett. Az évek alatt több száz autószerelő, lakatos és 
különböző szakmunkás kiváló munkája erősítette a tényt, 
hogy méltó helye van az Autófenntartó Ipari Tröszt vállalatai 
közt. Az eltelt fejlődő évtizedekben több, mint négyezer fő 
dolgozott a cégnél, és érezte, hogy biztos munkát és megél-
hetést nyújt számára. Nagyon szép évtizedek voltak!

A munka mellett sikerült a répáshutai ház, a balatoni 
Keszthely és Badacsony üdülési lehetőségeit is biztosítani. 
A ’70-es években a túrkevei belvíz miatt sok-sok lakóhá-
zat kellett újjá építeni. A vállalat dolgozóinak az építéshez 
anyagszállítást, eszközöket biztosított. Óriási segítség volt a 
középítéseknél, hogy a vállalat 77 szocialista brigádja közül 
ott volt mind. Volt olyan év, hogy 110 lakást építettek újjá 
kollégáink, ehhez a lehetőségekhez mérten, a szakszervezet 
lebonyolításával lakáskölcsönt is biztosítottunk.

A példa nem mutatja be azt a lüktető, fejlődő, jó kol-
legális kapcsolatot, amely mindörökre beégett gondolata-
inkba, s ezt soha nem felejtjük.  Mi, akik még itt vagyunk, 
életünk végéig megmaradunk „afitosnak”. Nem volt olyan 
hétvége, amikor ne lett volna baráti birkafőzés vagy egy-
egy társadalmi munka utáni sörözés. Gyönyörű ezer fős 
éttermünk a kulturális rendezvényeink központja volt: 
nőnap, gyereknap, nyugdíjas nap, mind, mind visszatérő, 
évenként ismétlődő csodás rendezvény volt.

Legtöbben családtagjaikat is a vállalathoz hozták, és 
az eltöltött jó évek azt sugallták, hogy innen mennek el 
nyugdíjba. Ez volt, akinek sikerült és sajnos több kollé-
gánknak nem. A vállalat nagyon jó kapcsolatot ápolt az 

NDK ludwigsfeldei IFA -, a cseh Tátra gyárral és a lengyel 
kapcsolatunk is nagyon jól működött. Évente szerveztünk 
baráti találkozókat, szerelőink a legújabb technológiák 
megismerésére az NDK-ba utaztak, a túrkevei vállalat 
rendszeresen szervezett vevőszolgálati rendezvényeket. 

A ’70-es években városunk is élvezte ezt az erős, jó 
működést, hiszen a Városi Sportcsarnok építéséhez sok-
sok társadalmi munkát adtunk, téglajegyeket vásároltunk. 

A város útépítéséhez is sok építőanyagot szerveztünk és 
szállítottak gépjárműveink. Aktív és eredményes évtize-
dek voltak – a rendszerváltás, a két Németország egye-
sülése és számtalan belső probléma együttes hatásaként 
elkerülhetetlen volt, hogy a vállalat befejezni kényszerült 
tevékenységét. Hihetetlen és elfogadhatatlan volt akkor!

KÖZÜGY

    KUN LÁSZLÓNÉ

BOLDOG IDŐK
 30 ÉVE SZŰNT MEG AZ AFIT

Az idő felerősíti azt a sok szép emléket, sikert és barát-
ságot, amit nekünk adott a cég. Jó volt az AFIT-nál dol-
gozni, és fájdalom, hogy az elsők között szűnt meg a mű-
ködése. Fontosnak tartom, hogy leírjam az elmúlt időkről 
ezeket a gondolatokat, hisz ezekben az években mi ott 

boldogok voltunk… Szép évek, évtizedek voltak! Mi, akik 
ezt átéltük, szívünkben, lelkünkben „afitosok” maradunk.

1992. augusztus 19-e szomorú dátum számunkra, de 
az előtte lévő szép emlékek bennünk maradnak.
30 éve, hogy nincs Autójavító Vállalat, őrizzük a szép emlékeket!

KÖZÜGY

Polgármesteri örökségem negatívumait úgy tűnik 
néha, mintha kivetíteném elődeimre, pedig ez nem áll 
szándékomban. Ennek ellenére jónéhány olyan örökséget 
is kaptam, amelyek megoldására több cikluson keresztül 
nem született megoldás. 

Ebből az egyik az Oroszlán Vendéglő műszaki állapo-
ta, ami a város főterének egyik legimpozánsabb épülete, s 
aminek történelmi jelentősége, helytörténeti jelentősége 
kiemelkedő. 2009-ben nyilvánították életveszélyessé, azó-
ta gyakorlatilag egyetlen önkormányzat sem foglalkozott 
az épület megmentésével. Természetes, hogy a magára ha-
gyott épület állapota magától nem javult és a karbantartás 
teljes hiánya az épület műszaki romlását vonta magával. 
2020 eleje óta küzdök azzal, hogy forrást találjunk az épü-
let megmentésére. Az önkormányzat rendkívül szűkös 
költségvetési lehetőségei és egyéb feladatai (például vízhi-
ány kezelése, utak állapota) nem tette lehetővé, hogy saját 
forrásból érdemben előre lépjünk. Múlt évben a Magyar 
Kormánytól kaptunk segítséget az épület megmentésére, 
így most, aki a Petőfi téren jár ezen munkálatok megkez-
dését tapasztalhatja. A következő pár hónapban a tető le-
bontását követően a padlás és lábazat teljes lebontása, a 

födém lebontása következik, majd az épület új koszorút 
és födémet kap, amit egy újabb koszorú és egy teljesen 
új tetőszerkezet zár le. A cserepezést használt cserepekkel 
fogjuk megvalósítani, így részben az eredeti héjazat kerül 
vissza, részben rendelkezünk olyan hódfarkú cseréppel, 
ami egységes tetőt mutathat majd. A mostani felújítás tar-
tósabban kezelni tudja a beázások megszűnését, az épület 
szétszakadását és a födém teljes helyreállítását is előkészí-
ti. Ezt követően vélhetően idősek nappali ellátását megte-
remtő idős klub jellegű működési funkciót kap az épület. 

Hangsúlyozni szeretném, a Magyar Kormány céltámo-
gatást nyújtott az épület megmentésére F. Kovács Sándor 
országgyűlési képviselő úr segítségével. Ez a pénz sem ivó-
víz rekonstrukcióra, sem közút állapotjavításra nem hasz-
nálható. Tudom, sokan vélik úgy, hogy messze nem ez a 
legnagyobb problémája a városnak. Ezzel részben egyet is 
tudok érteni, ugyanakkor hasznosnak, szükségesnek ér-
zem azt, hogy a város eme értékes épületét megmentsük 
az enyészettől és újból közhasznú funkciót találjunk neki. 
Kérem, fogadják el: fontos értékmentés közös városi örök-
ségünk megmentése, közös tulajdonunk védelme és pusz-
tulásának megakadályozása is része kötelezettségeinknek.

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

OROSZLÁN VENDÉGLŐ
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A települések múltjának őrzése közös érdeke az ott-
lakóknak és vezetőiknek egyaránt. Különösen így volt 
ez a külön jogokkal rendelkező Jászkunságon. A múlt-
ra épített jövő jelentette a közösség erejét, jelen esetben 
Túrkeve fejlődését. Ezért őrizték gondosan a kiváltság- és 
adományleveleket az érintettek. 1702-ben a Jászkunság 
kiváltságának megszüntetése összefogásra, közös „harc-
ra” késztette mind a kiváltságos kerületek intézményeit, 
mind a lakosokat. Ennek eredménye a redempció (Mária 
Terézia privilégiuma - 1745, és a királyi reguláció - 1751). 
Ez a tény megnyitotta a fejlődés új útját.

Már korábban is voltak középületei a településnek, de 
ezek jórészt vályogból készültek és elöregedtek, másrészt 
új funkciók betöltéséhez bővítések, új helyiségek kellettek. 
Az 1774-es nagy tűzvész is hatalmas károkat okozott a túr-
kevei épületállományban. A beszállásolandó katonaság és a 
szaporodó utasok is új igényekkel léptek fel. A szálláshelyek 
biztosítása mellett vendéglátóhelyekre, boltokra is egyre 
nagyobb szükség mutatkozott. Főleg a gabonakonjunktúra 
miatt a búza, kukorica is tárolóhelyet igényelt. A megter-
melt gabona mennyisége és a legelőn felhízlalt szarvasmar-
ha jelentette a tőkét, amely értékesítésére piac kellett. Ezt 
a lehetőséget biztosították az országi vásárok (az országos 
állat és kirakodó vásárok 2000-ig működtek.) A vásártartá-
si jog megszerzése és a település átminősítése mezővárossá 
tehát jogos igény volt. A szaporodó lakosság lelki- és tudá-
sigényének kielégítését szolgálták a templomok, a parókia, 
majd plébánia és az iskolák. A középületek szaporodása 
mutatja, hogy a település lakosságszáma nő. Ebben az idő-
szakban Túrkeve Karcag után a legnagyobb település volt a 
Nagykunságon. Elindult a polgári fejlődés útján. 

Túrkeve vezetői helyesen látták, hogy a 19. század elején 
szorgalmazni kell a mezővárossá nyilvánítást és az ehhez 
tartozó vásártartási jog bővítését. (Hasonlóan cselekedtek 
a többi nagykunsági települé-
sek is: Kisújszállás, Kunszent-
márton, Kunhegyes, Kun-
madaras. Karcag már a 18. 
század óta rendelkezett ezzel 
a státusszal. A jászsági és a 
kiskun települések erre a lé-
pésre jórészt az 1830-as évek-
ben szánták rá magukat.)  
A nagykunságiak kérvényének 
elbírálására bizonyára pozití-
van hatott József nádor 1805-
ben tett látogatása e vidéken. 
Kisújszállás, Kunszentmárton 
1807-ben, Túrkeve 1808-ban, 
Kunhegyes 1809-ben, Kun-
madaras 1812-ben kapta meg 
a mezővárosi rangot.

A városi rang elnyerését, a vásártartási jog megszerzé-
sét azonban több éves kérvényezési, egyezetetési folyamat 
előzte meg. A „szolgálati utat” be kellett tartani (település, 
szomszédos települések, kerület, az ágensek közreműkö-
désével a bécsi udvar, a király volt a kérvények útvonala). 
A kért jogok kijárásában Laczka János fő nótáriusnak nagy 
szerepe volt. (A város elöljárói 1808-ban a következők vol-
tak: Nemzetes Tóth István főbíró; tanácsbeliek: Nemzetes 
Debretzeni András, Szegő András, Hajdu Ferentz, Kis Tóth 
István, G. Szabó Mihály; választott közönséges esküdtek: 
Tóth Pál, Juhász György és Boros Mihály, a jegyző. A vá-
sári privilégium híre 1808 április első napjaiban éjjel érke-
zett, amelyet 1809. április 4-én a templomban Istentisztelet 
után magyar nyelven ki is hirdettek. Laczka János ünnepi 
beszédet is tartott. Az engedélyezett túrkevei vásárnapok:  
„1-ső: Tizedik Januarius - Remete Pál, 2-ik: Virágvasár-
napja után való hétfő, 3-ik: Első Junius, Nicodemus, 4-ik: 
Tizedik augusztus - Lőrintz.” 

Az első vásárt 1809. május 29-én meg is tartották. Meg-
jegyezzük, hogy ekkor még a vásárok pontos napja az adott 
ünnep utáni hétfő vagy kedd volt városunkban. A privilé-
gium taxája ekkor 600 bankó és 100 Ft ráadás, amit szintén 
megfizettek. A vásárral kapcsolatban azonban több teen-
dő felmerült: a vásárhely kijelölése, a vásárbírák kinevezé-
se, vásári cédulák készíttetése, lóállás, vásárkút kijelölése.  
A cédulaház építését hamarosan meg is kezdték. A vásár-
bírákat alkalmanként jelölték ki. Szabályt hoztak a hely-
pénz szedésére. „Paksus” (marhalevél, járlatlevél) nélkül 
nem lehetett állatot árulni. Az állatot áruló helybeliek 
kedvezményt kaptak.

A mezővárosi rang megkövetelte, hogy egy új tanácshá-
zát is építsenek, hiszen az előző már romladozóban volt és 
nem felelt meg a szaporodó feladatoknak. Erről majd a kö-
vetkező írásban olvashatnak.

KÖZÜGY

    DR. HABIL. ÖRSI JULIANNA - TÁRSADALOMKUTATÓ

Mire emlékezünk a Város Napján?
VÁROSI PRIVILÉGIUM, VÁSÁRTARTÁSI JOG MEGSZERZÉSE

KÖZÜGY

JELENTKEZÉSI LAP  -  TÚRKEVE VÁROS NAPJA – 2022. SZEPT. 11.

NÉV: …………………………………………………………………………………….
CÍM: ……………………………………………………………………………….……
E-MAIL CÍM: ………………………………………………………………………..…
TELEFONSZÁM: ………………………………………………………………….…...
LÉTSZÁM: ………………………………………………………………………..…….
(a megfelelő részt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.)

SZÍNPADI PROGRAMOT SZERETNÉK ELŐADNI: IGEN - NEM 
MŰSOROM CÍME:
MŰSORIDŐ:
TECHNIKAI IGÉNY:

KÍSÉRŐ PROGRAMMAL SZERETNÉK KÖZREMŰKÖDNI: IGEN – NEM 
TERÜLET IGÉNY:
ÁRAM IGÉNY:

FŐZNI SZERETNÉK (SZERETNÉNK): IGEN - NEM
TERÜLET IGÉNY:

SPORTPROGRAMOT SZERETNÉK: IGEN - NEM
TERÜLET IGÉNY:
TECHNIKAI IGÉNY

 EGYÉB:  …………………………………………………………………………….....

 A város népe
E város törvénytudó becsületes népe!
Fényesen ragyog ránk a világnak a fénye!
Nem tört meg bennünket semmiféle átok!
Túléltünk mi mindent, gonosztettet, átkot!

Áldott a szívünk, lelkünk mérhetetlen gazdag!
Gyökereink szent, oly sérthetetlen sarjak!
Ránk hagyta e földet ősi büszke népünk.
Tűzzel, vassal védjük, ameddig mi élünk!

Tajti-Hajós Sándor 

    

LAPZÁRTA: 2022. augusztus 23.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

• E-mail: turkevetelevizio@gmail.com  

• Facebook: Túrkeve Televízió

• E-mail:  ujsagturkeve@gmail.com 

• Facebook: Túrkeve Újság
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Az eddig megszokott, rezsivédett gáz- és áramár 
csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mérté-
kéig marad érvényben, aki havonta e felett használja a 
villamos energiát, illetve a földgázt, már a piaci árakat 
lesz kénytelen kifizetni már augusztustól. 

Bár a kormány sokáig ígérgette, hogy a jelenlegi ener-
giaválság mellett is kitartanak a rezsicsökkentés meg-
védése mellett, váratlanul mégis kiderült, hogy vége az 
eddigi megszokott rezsikorszaknak, mert a kormány 
mégis változtat a rezsicsökkentésen. Mindezt a háború 
és a szankciók miatt Európa-szerte drasztikusan emel-
kedő energiaárakkal indokolva.

Miután rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán 
Viktor miniszterelnök, így rendkívüli Kormányinfón 
jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget veze-
tő miniszter és Németh Szilárd kormánybiztos: a kor-
mány energia-veszélyhelyzetet hirdetett, valamint egy 
hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amely 
augusztusban lép életbe.

A változás lényege, hogy a most bejelentett intézkedé-
sek a lakosságra, a hétköznapi emberekre, a családokra 
vonatkoznak. A kormány megnézte az átlagos magyar 
áram- és gázfogyasztást, és ebből kiindulva most azt 
mondja: aki az átlag felett fogyaszt, fogja vissza magát, 
különben kénytelen lesz megfizetni a piaci energiaára-
kat. Nézzük is az átlagos hazai fogyasztási adatokat havi 
bontásban:

• a villamos energiánál 210 kilowattóra/hónap;
• a földgáznál 144 köbméter/hónap.

Mostantól mennyivel fogok többet fizetni?
A kormány számításai szerint a magyar háztartások 

negyede fizet többet augusztustól az energiáért. Az alap-
vető változás az, hogy aki az úgynevezett „túlfogyasztó” 
kategóriában van, ő mostantól piaci áron fizet az ener-
giáért: az áramfogyasztás esetében a 210 kilowattóra, a 
gázból pedig a 144 köbméter fogyasztás jelenti majd a 

havi limitet, ezt a két számot kell most megjegyezni.
Egy átlagfogyasztó ma rezsivédetten 7750 forintot fi-

zet az áramért, ám ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor 
ugyanez piaci áron 50 833 forint lenne.

A gáz esetében a rezsitámogatott ár 15 833 forint 
szemben a piaci árral, amely 131 441 forint lenne.

Mi alapján fogják kiszámolni, hogy mennyivel többet 
fizetek, amennyiben „túlfogyasztok”?

Ám most, hogy mindenkire ráhoztuk a frászt, úgy tű-
nik, ennyire azért nem eszik forrón a kását: amíg az átla-
gos fogyasztásig megyünk a saját fogyasztásunkkal, addig 
továbbra is a rezsicsökkentett árat fizetjük az energiáért. 
Minden ezt meghaladó kilowattóra és köbméter után fi-
zetjük a piaci árat. 

Ha ma matekozunk egy kicsit, most az jön ki, hogy pi-
aci alapon 913 forintba kerülne minden további köbméter 
gáz, a kilowattóra pedig 242 forintra jön ki. Innentől már 
mindenki összenézheti ezeket a számokat a saját szám-
láival, az átlag feletti fogyasztását ezekkel a számokkal 
beszorozva. Ez most ennyi, de aztán ki tudja, hogy hová 
szállnak még el az árak?

Ha például csak az áramfogyasztásom magas, a gáz vi-
szont alacsony, a kettő kompenzálja-e egymást?

Nem. A kormányzati rezsilogika szerint teljesen külön 
sztori a gáz- és az áramfogyasztás. Hiába használok ha-
vonta például az átlagnál akár jóval kevesebb gázt, ez nem 
kompenzálja az átlagot meghaladó villanyszámlámat. 

Mi a helyzet, ha átalányban fizetek az energiáért?
Ez egyelőre nem derült ki, mert Gulyás Gergely és Né-

meth Szilárd a Kormányinfón végig elsősorban havi át-
lagfogyasztásról beszélt: a kormány havi energialimitet 
állapított meg. Itt praktikusan egyelőre annyit tudunk el-
képzelni, hogy például a gáznál ugyanúgy fizetjük a szol-
gáltató által az előző éves átalányt, majd a leolvasás után 
egyszer csak jön egy kijózanítóan magas összegű számla, 
már a piaci árral.

Télen feltekerem a fűtést, nyáron dübörög a klíma. Ho-
gyan befolyásolja mindez a rezsifizetést?

Jó kérdés, hogy a megadott havi átlagfogyasztási logika, 
amivel a kormány előrukkolt, hogyan kerül majd köszö-
nőviszonyba a valósággal, miszerint nyáron meleg, télen 
pedig hideg van. Ez pedig jellemzően azzal jár, hogy télen 
felcsavarjuk a fűtést, nyáron pedig cserébe több áramot 
fogyasztunk a klíma alatt. Így könnyen előfordulhat, hogy 
évszakonként, szezononként alul- vagy túlfogyasztunk az 
átlaghoz viszonyítva. Itt is csak következtetni tudunk, leg-
inkább arra, hogy abban a hónapban, amikor a kormány 
által meghúzott fogyasztási limit alatt maradunk, keve-
sebbet fizetünk, amikor meg felette, sokkal-sokkal többet, 
hiszen ekkor már játszik a piaci ár.

   HERCSEL ADÉL

EGY REZSIKORSZAK VÉGE
Kapnak-e kedvezményt a gyermeket nevelők, a nagy-
családosok?

A nagycsaládosoknak a kedvező fogyasztási limit meg-
marad, a háromgyerekes családoknak magasabb a limit: 
2329 köbméter, és gyermekenként évente 300 köbméter-
rel több gázt használhatnak.

Ugyanakkor a nagycsaládosok, azaz a három vagy an-
nál több gyermeket nevelőkre mindez csak a gáz esetében 
érvényes, a villanyra már nem.

Velem mi lesz, ha távhőt használok? Én is többet fizetek?
Nem. Aki például panellakásban lakik, vagy más olyan 

típusú ingatlanban, amelyik távhővel működik, mentesül 
a mostani rezsiintézkedések alól. A távfűtéses lakásokra 
tehát nem vonatkoznak a bejelentések.

A víkendházakra is vonatkozik az új túlfogyasztásos szabály?
A nyaraló ugyanúgy önálló fogyasztási helynek mi-

nősül, és ugyanazok a szabályok érvényesek rá, mint a 

lakóhelyre. Vagyis minden egyes ingatlanra, ami a neve-
men van, egyaránt vonatkozik a havi fogyasztási limit. Ha 
valamelyik ingatlanom fogyasztása átlépi a rezsirubicont, 
akkor vár a piaci ár.

Mi a helyzet, ha áramot használok a főzéshez, a fűtéshez?
Amennyiben minimális a gázfogyasztásom, miután 

árammal fűtök és főzök, akkor sincs átjárás: ugyanúgy az 
átlag háztartási fogyasztás szintjéig vonatkozik az áramfo-
gyasztóra az olcsóbb energiaár.

Ugyanakkor azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, 
hogy a rezsicsökkentés új korszakának pontos szabályai 
egyelőre nem láttak napvilágot a Magyar Közlönyben. 

/Egyelőre nagy a bizonytalanság a rezsiárakkal, kedvez-

ményes mennyiségekkel kapcsolatban, napról napra történnek 

módosítások, igy fentebbi cikkünk tájékoztató jellegű. A cikk-

ben megjelölt forintösszeg csak év végéig él, utána újabb tarifa 

lesz. A bizonyosság az első számlán érkezik! főszerk./

Szinte azonnal életbe lép a megszorítás, már augusz-
tus 1-től nagyobb összegű számlát kaphatunk.

Az új szabály augusztus elsejétől lép életbe, ezt köve-
tően is az előzőleg megállapított éves átlagfogyasztásra 
lesznek kiállítva a számlák – olvasható a Kormányzati 
Tájékoztatási Központ közleményében a rezsicsökkentés 
részleges megszüntetéséről.

A közleményben szereplő mondat alapján a Portfolio 
szerint az érintettek esetében a 2021 augusztusa és 2022 
július vége közötti éves fogyasztást veszi alapul a kor-
mány visszamenőlegesen, de az sem kizárt, hogy a 2021 
január és 2021 decembere közötti időszakot nézi majd. 

Akkor lép életbe a magasabb piaci ár, ha ez az éves 
fogyasztási összeg az áram esetében 2523 kWh felett 
van, a gáz esetében pedig 1729 köbméter felett.

Ez pedig azt jelentheti, hogy az idei áremelést és plusz 
rezsidíjakat azok sehogyan sem tudják megúszni, akik 
az elmúlt egy évben az átlag felett fogyasztottak, ők ké-
szülhetnek az azonnali tehernövekedésre. A közlemény-
ben azt írták, a számlázási rendszer technikai átállása 
előkészítés alatt áll. Azt ígérik, a technikai részletekről a 
fogyasztók időben tájékoztatást kapnak.

Egy átlagfogyasztó – mint ismertették – ma havon-
ta 7750 forintot fizet az áramért, ez a rezsicsökkentés 
nélkül 50 833 forint lenne. Az átlagos gázfogyasztás 
havi díja most 15 833 forint, ez a rezsicsökkentés nél-
kül 131 444 forint lenne – írták.

A kormány szerint áramellátásban 5,6 millió fo-
gyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti. 
Gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból 2,6 millió átlagfo-
gyasztású vagy az alatti – írták, megjegyezve: azoknak a 
nagy része is, akik túl vannak a sávhatáron, „igen közel” 
vannak az átlaghoz, „tehát kis odafigyeléssel” a sávhatár 
alatt maradhatnak.

REZSI
MÁR AUGUSZTUSTÓL FIZETNIÜK KELL A TÖBBLETET AZ ÁTLAG FELETT FOGYASZTÓKNAK
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Az elektromos eszközök nyújtotta kényelem nélkül 
ma már aligha tudnánk elképzelni a mindennapjainkat, 
ám ezt a luxust sajnos senki nem élvezheti ingyen: a vil-
lanyszámla mindenki háztartásában visszatérő vendég. 
Cikkünk aktualitását a megszűnt rezsicsökkentés, ergo a 
jócskán megemelkedő áram- és gázárak adják.

Mivel a konyhában megannyi árammal működő esz-
közt használunk, ebben a helyiségben jókora összeget te-
szünk hozzá a villanyszámlához. Viszont ugyanitt sokat 
meg is spórolhatunk, ha kis plusz figyelmet fordítunk a 
fogyasztásra, és tudatosabbá válunk.

5 dolog, amin áramot spórolhatunk a konyhában
A sütés és főzés, a konyhai kisgépek használata, a hű-

tőszekrény működtetése és a mosogatás során is használunk 
indokolatlan mennyiségű áramot. Néhány dolog segíthet 
elejét venni a pazarlásnak, és elindulni a spórolás útján.

Használj kuktát!
Bár a legtöbb konyha eszköztárában nem található 

meg, mégis érdemes beszerezni egy kuktafazekat, hiszen 
nemcsak praktikus, de több szempontból is pénzt takarít 
meg a tulajdonosának. Ha kuktában főzünk, és nem ha-
gyományos edényekben, az elektromos tűzhelyen, akkor 
akár 40%-kal is kevesebb lehet a fogyasztott áram meny-
nyisége. Az edény a vízzel is segít takarékoskodni: egy 
csésze vízzel négy adag burgonyát főzhetünk meg. 

Ha sütünk, erre figyeljünk! 
Sütéskor a régi szokásokat és a megörökölt recept-

könyvek utasításait követve sokan előmelegítik sütőjüket. 
Ha eddig így tettünk, pedig modern gépünk van, akkor 
hagyjunk fel a szokással, és spóroljunk meg alkalmanként 
20%-nyi áramot: az újabb modellek, illetve a hőlégkeveré-
sesek esetében erre semmi szükség. Plusz tipp: hőlégkeve-
réses sütődbe egyszerre több fogást is behelyezhetünk, így 
időt és további árammennyiséget is takaríthatunk meg.

Így érdemes vizet melegíteni
A nap során többször is szükségünk lehet forró vízre. 

Ilyenkor, mint a legtöbben, a mikróba helyezhetjük a víz-
zel teli edényt, vagy bekapcsolhatjuk a villanytűzhelyet a 
melegítéshez. Sokkal energiatakarékosabb, ha azt az esz-
közt választjuk, amit a konkrét célra találtak ki. A vízfor-
raló a mikrónál és a villanytűzhelynél is kevesebb áramot 
használ fel működés közben. Ha kávét szeretnénk inni, 
akkor is maradjunk a kávéfőzőnél, amennyiben alacso-
nyabb számlaösszeget szeretnénk látni a csekken.

Hol van a hűtő?
A hűtő egy nagyon fontos funkciót ellátó gép, ami nem 

maradhat ki a konyhából. Az azonban nem mindegy, 
hová kerül. Mivel minden 1 Celsius fokkal alacsonyabb 
külső hőmérséklet 6%-kal kevesebb energiafelhasználást 
jelent, fontos, hogy a hűtőszekrény legyen minél szellő-
sebb, hűvösebb helyen. Ne kerüljön a radiátor, a kály-
ha vagy a tűzhely közelébe, és soha ne érje közvetlen, 
tűző napsütés. Az is lényeges, hogy a szellőzőrács min-
dig tiszta legyen, és szabad, azaz a hűtő ne legyen falhoz 
szorítva, hiszen úgy a szerkezet nem tudja megfelelően 
leadni a hőt, és akár 10%-kal is többet fogyaszthat. 

Amit sokan elrontanak a mosogatógép-használatban
A mosogatógép nagy segítség a konyhában, de helyte-

len használata felesleges áramfogyasztással jár. Szükség-
telen minden egyes étkezés után elindítania gépet, ami-
kor az még nincs tele: bár a legtöbb készüléken létezik 
takarékprogram az ilyen esetekre, két ilyen kör lefuttatása 
sokkal több áramot és vizet fogyaszt, mint egy normál 
program. Érdemes kivárni, míg a gép megtelik, és csak 
akkor elindítani a mosogatógépet. Amennyiben van egy 
olyan edény, amit fontos mielőbb megtisztítani, azt az 
egyet a hagyományos mosogatónál is el lehet mosni, fe-
lesleges miatta sürgetni a gépi mosogatást.

HOGYAN SPÓROLHATUNK A KONYHÁBAN?
A számlák egyik hónapban sem maradnak el, de bár-

ki tehet azért, hogy alacsonyabb összeg szerepeljen raj-
ta. A vízdíj is csökkenthető!

Volt idő, amikor még tóból, folyóból merítettek vizet 
az emberek, és volt, amikor a kútról húzták. A modern 
időkben a vízcsap nyújtotta biztonságban és kényelemben 
bízhatunk, ám ez a luxus sajnos borsos kiadásokkal is jár. 
A számlák magas összege sok esetben annak köszönhető, 
hogy az ember nem fordít elég figyelmet, és nem spórol 
tudatosan a vízzel: akkor sem zárja el a csapot, ha épp 
nincs szüksége rá, vagy nap mint nap teli kádas ülőfürdőt 
vesz. Pedig megfontoltsággal, tudatossággal és további hat 
praktikával le lehet faragni a számla összegéből, és nem-
csak azzal, ha fogmosás közben nem folyik a víz.

Nem mindegy, milyen a csap és a WC-öblítő
A spórolásban sokat számíthat, hogy milyenek a csapok. 

Egy jól megválasztott szerkezet segítségével sokkal keve-
sebb víz folyhat el feleslegesen, mint egy hagyományossal. 
Igaz, egyszer meg kell vásárolni ezeket, de hosszú távú be-
fektetésként mindenképp megéri beruházni. Egy légkeve-
réses csapfej, illetve egy víztakarékos csaptelep a fürdőben, 
konyhában különösen azok számára hasznos, akik hajla-
mosak megfeledkezni magukról, és akkor is folyatják a vi-
zet, amikor már vagy még nem lenne szükséges.

A toalettöblítés is fogyaszthat a kelleténél többet. Min-
denki tudja, hogy egy WC-tartály akkora, mint egy meg-
termett hátizsák. Amikor utántölti magát, több liter vizet 
ereszt, majd egyes típusok minden öblítésnél, függetle-
nül attól, szükséges-e, a teljes vízmennyiséget lezúdítják. 
Sokkal jobb megoldás, ha víztakarékos tartályt választ az 
ember, amelyen automatikusan visszaugrik a lehúzókar a 
lánc elengedése után, vagy olyan billenőgombos szerke-
zetet, amelyen az elegendő vízmennyiség távozása után a 
szabályozó visszabillentésével elzárható a víz. Még jobb, 
ha tartály helyett hagyományos, gombbal ellátott WC-le-
húzó kerül a mellékhelyiségbe. Így az ember maga ada-
golhatja a szükséges vízmennyiséget, és egy cseppel sem 
fogy a kelleténél több. Ez egy kis átalakítást is megér, hi-
szen az újítás ára idővel megtérül.

Ha szerelő kell, az nem tűr halasztást
Az is megdobhatja a költségeket, ha folyton csöpög, 

vagy a csövek csatlakozásánál szivárog a csap, vagy fo-
lyamatosan csordogál a WC. Ilyen esetekben minél előbb 
szerelőt kell hívni. Nemcsak azért, mert egy csöpögés áz-
tathatja a falakat, nyirkosan tartja a levegőt, és elősegítheti 
a penészesedést, hanem azért is, mert minden elvesztege-
tett csepp számít. Talán minimális veszteségnek tűnik az 
így elfolyó mennyiség, de sok kicsi sokra megy - aki kétel-
kedik ebben, egy pohárral le is mérheti, hogy egyetlen óra 
alatt milyen sok víz csordogál el hiába.

6 mindennapi praktika locsolástól a fürdésig
Aki szívesen kertészkedik, vagy szobanövényei van-

nak, a locsolás miatt óhatatlanul gyarapítja a vízszámláját. 
Pedig a szükséges víz akár kihelyezett esővízgyűjtők segít-
ségével is összejöhet. Ha csak heti 1-2 öntözést is vált ki ez 
a módszer, már az is sokat jelent.

Ami a mosást illeti, sok kisebb adag ruha kimosása he-
lyett érdemes többet is összevárni, és kihasználni a mosó-
gép maximális kapacitását. Ezzel nemcsak a vízen, de az 
áramon is spórolhat az ember.

Erre talán senki nem is gondol, de némi találékony-
sággal, a munkafolyamatokat logikusan átgondolva, főzés 
közben is lehet vizet spórolni. Amikor például egy ételhez 
zöldségeket főz az ember, felesleges kétfélét két külön fazék 
vízben készíteni: megfőnek ugyanabban is, egymás után. 
Ha elkészültek, a víz még mindig hasznosítható: visszahűt-
ve burgonyahéjmosáshoz még bátran lehet használni.

A forralóval is jó csínján bánni: nem kell mindig egy kanná-
nyi vizet melegíteni, egy-egy kevesebb vizet igénylő dologhoz 
is dupla vagy tripla mennyiséget engedni. Egy bögre kávéhoz 
szükségtelen egy liter víz forralása, ha két óra múlva kiönti, és 
frisset enged helyette az ember. A főzésnél szükséges és érde-
mes az étel jellegéhez és mennyiségéhez is igazodni a vízzel.

Bár mostanság már rengeteg háztartásban van mo-
sogatógép, sok helyen továbbra is a hagyományos, kézi 
módszerrel mosogatnak. Ha az edények nem túlságosan 
szennyezettek, vagy nincs komoly járványhelyzet, akkor 
ahelyett, hogy mindvégig ömlene a víz, érdemes fél-há-
romnegyed mosogatótálnyi vizet kiengedni, és csak az 
öblítéshez használni a folyóvizet.

Végül a fürdésről: talán ezen spórolhat legtöbbet az 
ember. Bármilyen kellemes is a fárasztó nap végén elme-
rülni a kádban, vagy hosszasan ácsorogni a zuhanyrózsa 
alatt, így rengeteg víz folyik el teljesen feleslegesen. Ha 
heti egyszer meg is engedi magának az ember a kényel-
mesebb, relaxáló tisztálkodást, a pénztárcája meghálálja, 
ha a többi napon inkább csak sebtében letusol.

Sokan úgy gondolhatják, ezek az apróságok kényelmet-
lenné teszik a mindennapokat. Pedig a tudatosság hamar 
átfordul megszokásba, és a takarékosság érdekében tett 
lépések egykettőre rutinszerűvé válnak. Az eredmény a 
számlán is megmutatkozik, de környezetvédelmi szem-
pontból is dicséretes lesz a víztakarékos életmód.

Látványosan csökkent i a vízszámlát
PRÓBÁLJA KI EZT A 6 PRAKTIKÁT: EGYSZERŰEK, MÉGIS HATÉKONYAK
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KÖZÜGY

Döntött a parlament: jönnek a vármegyék Magyarországon
A jövőben ugyanazon a napon tartják az európai parla-

menti (EP-) és az önkormányzati választást Magyarországon 
- döntött július 19-én az Országgyűlés, amely a megye elne-
vezést vármegyére változtatta a magyar közigazgatásban.

A képviselők a kormánypártok kezdeményezésére 140 
igen, 36 nem szavazattal, kétharmados többséggel fogadták 
el Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítá-
sát. A döntés értelmében a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános választását az előző önkor-
mányzati választást követő ötödik év április, május, június 
vagy július hónapjában, az európai parlamenti képviselők 
választásával egyidejűleg kell megtartani.

Egy kis történeti vissza- vagy előretekintés:
A vármegye vagy megye a magyar közigazgatás alapvető 

területi egysége volt 1000–1949 között, majd 2023-tól ismét.
A második világháború végéig a hivatalos elnevezés a 

vármegye volt, de ennek szinonimájaként széles körben 
használták a megye szót is, sőt, ez törvények és egyéb jog-
szabályok szövegében is előfordult. Az 1949. augusztus 18-án 
elfogadott, 1949. évi XX. törvény, azaz a Magyar Népköztár-
saság új, szovjet mintára megalkotott Alkotmánya hivatalos-
sá tette a „megye” megnevezést, és ettől kezdve csak történeti 
megjelölésekben fordult elő a „vármegye” szó.

A mai megyerendszer Magyarország mintegy ezer éve 
fennálló, területi beosztását és szervezeti rendjét tekintve 
sokszor és sokat változó, de mégiscsak folytonos közigaz-
gatási területi beosztásának legújabb fejlődési szakasza. Az 
1950-es megyerendezés és a tanácsrendszer bevezetése, 
vagy az önkormányzati rendszer 1990-es létrejötte nem te-

kinthető éles határvonalnak a megyerendszer fejlődésében. 
A külön tárgyalást csupán a jelenkori állapot és a megelőző 
történeti fejlődés különálló bemutatásának igénye indokolja.

A főispán volt a vármegye feje, közvetlenül utána az 
alispán foglalta el a második helyet fontossági sorrendben, 
majd a vármegye főjegyzője következett; közigazgatási, 
igazságszolgáltatási, valamint kormányzási teendőket láttak 
el egyszerre a maguk különböző szintjén. A főispánt a ki-
rály nevezte ki, az alispánt és főjegyzőt a vármegye nemes-
sége választotta meg. A vármegye különböző járásokra volt 
felosztva, ezeket egyenként egy főszolgabíró kormányozta; 
szintén választotta őket a vármegye nemessége, a vármegyei 
törvényhatóságnak kültisztviselőjei voltak, és az alispánnal 
közvetlenül érintkeztek.

2022. június 21-én Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője 
benyújtotta az Országgyűléshez az Alaptörvény tizenegye-
dik módosítását célzó javaslatot, amelyben – többek között 
– indítványozza, hogy – a történelmi hagyományok miatt 
– a megyék neve változzon ismét vármegyére. A javaslat 
nem talált egyhangú támogatásra még a kormányzó frakció 
részéről sem, ugyanis többek között Lázár János építési és 
beruházásügyi miniszter következetesen ellenzi a vármegye 
megnevezés visszaállítását. Megjegyzendő, hogy már 2011-
ben történt javaslat az alaptörvény megyék megnevezését 
érintő cikkelyének módosítására, ám az országgyűlés akkor 
nem fogadta el az indítványt. A 2022. július 19-én megtar-
tott szavazás alkalmával viszont 140 igen és 36 nem szava-
zattal elfogadták az alaptörvénynek azt a módosítását, amely 
2023-tól bevezette a vármegye szó használatát. (Wikipédia)

    NET MÉDIA ZRT.

IN MEMORIAM

BÚCSÚ TRENCSÉNYI LÁSZLÓTÓL,  
VÁROSUNK ÖTVENHATOS HŐSÉTŐL, AKI HARMINC ÉVEN ÁT  
ÁLLT AZ ÖTVENHATOS MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK ÉLÉN

   SALLAI KÁROLYNÉ

Amikor az elmúlt év őszén Túrkevén járt a családjával, 
amikor kis közösségünk az ő kezdeményezésére megala-
pította a túrkevei ötvenhatos leszármazottak baráti kö-
rét, még nem tudhattuk, hogy a vele való találkozásunk 
az utolsó lesz az életünkben. Nem sejthettük, hogy soha 
többé már nem találkozhatunk vele. 

Nagy idők tanúját veszítettük el ismét az ő eltávoztával, 
hiszen a mi vérbefojtott forradalmunk szemtanúja, el-
szenvedője, áldozata és mindvégig méltó képviselője volt. 
Neki adatott meg a túrkevei bajtársai közül, hogy nem-
csak a túrkevei eseményekről tudjon felidézni emlékeket, 
hanem a fővárosban lezajlott véres csatákról is, hiszen 
legjobb barátjával, Varga Miskával ők voltak azok, akik 
frissen leszerelt, alig huszonéves fiatalként vállalták, hogy 
segítenek a budapesti forradalom bátor harcosainak.  

Életveszélyes útra vállalkoztak, csak ők ketten a nagy 
tömegből, és eleget is tettek vállalásuknak: a nagy rako-
mányt, a teherautóra összegyűjtötteket, a frissen kisütött 
kenyeret, húsokat, mindenféle élelmiszereket eljuttat-
ták a bajbajutottaknak: a Corvin-közi harcolóknak és a 
kórházaknak. A piactéri sokadalomban mindkettőjüket 
nemzetőrnek választották közfelkiáltással, erre különö-
sen büszke volt, hiszen ezen a demokratikus választáson 
aztán valóban csak az arra méltó, feddhetetlen erkölcsű 
emberek lettek a kiválasztottak. 

Sajnos azonban a forradalom leverése után, mint 
mindenki másra, aki a fennálló hatalom útjában állt, 
mindazokra, akik mertek szebb jövőről álmodni, őrá 
is iszonyatos, véres megtorlás várt. Ő is abban a 21 
túrkevei Szolnoki Bíróságon elítélt vádlott között volt, 
aki a rengeteg verést, zaklatást és börtönbüntetést vál-
lalta, és akit mindezek nem félemlítették meg, szebb 
jövőbe vetett hitét megtörni nem tudták.     

Egész életében büszkén tekintett vissza a forrada-
lomban vállalt szerepére, és hálás volt teremtő Istené-
nek azért, hogy abban a korban élhetett, amikor ha-
zájának szüksége 
volt rá, és ő bár-
mily keveset is, 
de tehetett hazá-
jáért, hogy meg-
tette azt, amit 
rámért a törté-
nelem.

Most van ké-
szülőben az ő 
küzdelmes, meg-
próbáltatásokkal 
teli múltjából 
egy visszatekintő 
életrajz. Egészen 
különleges alko-
tás lesz ez, hiszen 
az ő teljes életét 
lemezre mondva 
örökítettük meg.

Őrizzük kegyelettel emlékét, legyünk méltók ha-
gyatékul hagyott példás életéhez. Legyen békés, hosz-
szú, nyugalma az örökkévalóságban, Nagykovácsi-
ban, ahol szeretett szülei mellett végső pihenőhelye 
van. Az a kisváros adott neki és családjának oltalmat, 
biztonságot, amikor Túrkevéről elmenni kényszerült.
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HIRDETÉS HIRDETÉS

A Motherson Group a világ 21 legnagyobb és leggyor-

sabb ütemben növekvő járműipari beszállítóinak egyike, 

amely rendszerszintű megoldásokat biztosít partnerei-

nek, valamint számos további iparágat szolgál ki, úgy, 

űripar, gyógyszeripar, IT és logisztika. Több mint 135,000 

munkavállalót foglalkoztatunk, 41 országban világszerte. 

Az SMR
A Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) a cég-

csoport vizuális rendszergyártó specialistája. Európában, 
Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában és Auszt-
ráliában a világ legjelentősebb autógyártó vállalatai számá-
ra kínálunk visszapillantó tükör rendszer megoldásokat az 
összes járműkategóriában, valamint nagy teljesítményű 
kamerarendszereket szállítunk autóipari felhasználás-
ra. Vevőink között a teljesség igénye nélkül megtalálha-
tó a BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Hyundai, Ford stb.  
Az SMR Hungary fejlődése töretlen, fennállása óta.

A munkán túl
Mi az SMR-nél kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy 

jót tegyünk. Minden hónapban több eseményhez csatlako-
zunk, amelyen keresztül felhívjuk munkavállalóink figyel-
mét környezetünk megóvására, gyűjtéseket szervezünk 
rászorulók részére, vagy olyan szervezeteket támogatunk, 
amelyek kifejezetten segítségnyújtásra specializálódtak. 

Amilyen komolyan vesszük a munkát vagy a társa-
dalmi felelősségvállalást annyira komolyan vesszük azt 
is, hogy kiemelt figyelmet szenteljünk a kollégáink min-
dennapjának megszínesítésére, tehát a szórakozásról sem 
felejtkezünk meg. Olyan programokra, rendezvényekre 
gondolunk itt első sorban, a teljesség igénye nélkül, mint 
például az évente megrendezésre kerülő focikupa, a közös 
sárkányhajó evezések, a családi nap, az adventi sütivásár, 
vagy éppen a nagyszabású karácsonyi bálunk.

Lépj kapcsolatba velünk!
Ha Te is szeretnél bekerülni a Motherson vérkerin-

gésébe, nincs egyéb dolgod, mint figyelni folyamatosan 
frissülő Facebook oldalunkat, bekövetni újonnan elindult 
Instagram oldalunkat, kapcsolatba lépni velünk és jelent-
kezni nyitott pozícióink valamelyikére. Olyan álláslehető-
ségeket találsz itt Túrkevén a Kisújszállási utca 52/B alatt, 
mint például:

• Operátor
• Anyagmozgató
• Folyamatellenőr

FACEBOOK:https : / /www.facebook.com/SMR-Automo-
tive-Hungary-Motherson-479638222535942

INSTAGRAM:  
https://www.instagram.com/motherson_smrhungary/

KARRIER OLDAL:  
https://www.smr-automotive.com/en/careers/careers-overview

JELENTKEZÉS: jelentkezes@motherson.com

A MOTHERSON CSOPORT JOGSEGÉLY 
PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 
akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek 
sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan 
kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel 
ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési 
eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén 
kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál. 
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti 
egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, 
pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is 
megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt 
traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló 
megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy 
kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan 
esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, 
illetve, hogy a károsult kártérítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai 
csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a 
teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, 
szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó 
bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban 
az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal 
felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek 
még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi 
jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, 
amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.

Ha Ön vagy barátja, családtagja

 sérelmet szenvedett a pszichiátrián, 

kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

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

panasz@cchr.hu info@cchr.hu

www.cchr.emberijogok.hu



22 23

Születésnapján e konferencián emlékezünk a tudósra, s 
koszorúzzuk meg a Balogh János utcai emlékhelyet, minden 
év augusztusában Ecseg-pusztán emlékezünk a tudósra.

2013-ban három magánszemély - dr. Tóth Albert 
főiskolai tanár, Győrfi Sándor szobrászművész és dr. Sza-
bó Zoltán polgármester - megalapította a Balogh János 
díjat, amelyet évente adunk át a februári konferencián 
olyan személynek vagy intézménynek, szervezetnek, aki 
vagy amelyek Balogh János szellemi hagyatékát ápolják, 
annak értékeit terjesztik.

Balogh János díjat kapott az elmúlt években: dr. Tóth 
Imre egyetemi adjunktus  Szeged,  Jermy Tibor Állami 
Díjas akadémikus Budapest, Festetics Antal professzor 
Göttingai Egyetem Németország, Kovács Ferenc vízügyi 
mérnök Mezőtúr, Joszif Bozsuk a biológiai szülőhely, a 
Felső-Tisza menti Nagybocskó polgármestere, Nejzsmák 
Emma a kárpátaljai Rahón élő pedagógus, a Magyar Kul-
túra Lovagja, Nick Ferenc a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke, Túrkevei Petőfi Sándor Általános Isko-
la, Czeglédi Erzsébet tanár (Túrkeve), Pacsai Norbert tanár 
(Abádszalók), Nagy Gy. Róza tanár (Kisújszállás).

Az elmúlt két évtizedben Balogh János szellemi ha-
gyatékának megőrzésében Túrkeve Város Önkormány-
zata, az Alföldkutatásért Alapítvány, a Túrkevéért Ala-
pítvány és a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 
vállalt meghatározó szerepet.

MEGHÍVÓ

Dr. Balogh János akadémikusra, halálának 20. évfor-
dulóján emlékezünk Ecseg-pusztán

2022. 08. 13-án, 11.00 órakor.

9.00 órakor lovas kocsi indul az Egressy Béni Zeneis-
kola elől Ecseg-pusztára.

A helyszín elérhető kerékpárral, autóval is a Berettyó 
folyó jobb partján.

A résztvevőket „Puszta-parti” részeként vendégül látjuk.

DR. BALOGH JÁNOS 1913-2002 

KULTÚRAKULTÚRA

Immár 20 esztendeje, hogy életének 90. esztendejé-
ben távozott e földi világból a tudós, az egyetemi tanár, 
az ökológus Balogh János.

Tény, hogy a Felső-Tisza vidékén, Kárpátalján, Nagy-
bocskón született 1913-ban, viszont kisgyermekként 
mindkét szülőjét elvesztette, és eszmélésének kezdetén az 
anyai nagyszülőknél, Túrkevén élt.  Gyakran fogalmazó-
dik meg, hogy Balogh János tényleges szülőhelye Nagy-
bocskó, fogadott szülőhelye a nagykunsági Túrkeve.

A túrkevei gyermekévek alatt kedvenc időtöltése az 
Ecseg-pusztán töltött órák voltak, ahol érdeklődéssel 
figyelte a pusztai növények, az állatok világágát. Hadi 
árvaként Budapestre a Fasori Gimnáziumba került fel-
vételre, ahol sikeres és eredményes tanulmányokat foly-
tatott. Irodalom iránti vonzalma hamar megmutatko-
zott, verseket, novellákat írt: novella pályázatot nyert, 
majd az önképző kör ifjúsági elnökévé választották. 
Megpróbáltatások ideje volt az árvaházban töltött idő-
szak, állandóan az éhséggel küzdött. Ebben az időben 
került - reggeli csomagoló anyagaként - kezébe az 1901-
es Természettudományi Közlöny, amelyben Bíró Lajos 
számolt be Herman Ottónak Új-Guineai útjáról. Olvas-
va a sorokat mindkét tudós Balogh János példaképé vált, 
meghatározva életének következő évtizedeit.

Egyetemi tanulmányait a Királyi Magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetem természetrajz-földrajz szakán 
folytatta.  Humbold és Darwin példáját követve 16 éve-
sen fogalmazta meg ars poétikáját: „Életem célja, hogy 
trópusi zoológus legyek!”

17 évesen már publikált. Első könyve A Sashegy pókfa-
unája címmel jelent meg, amelyben az 1930-34 közötti évek 
kutatásait írta le. E könyv mindmáig a kutatók számára fon-
tos hivatkozási alap. 1937-1946 között az Állatrendszertani 
és Állatföldrajzi Tanszéken dolgozott, miközben haladt előre 
életpályáján, majd néhány évig a Magyar Tudományos Aka-
démián dolgozott, míg 1951-ben ismét az egyetem alkalma-
zásában állt, alapítója az akadémia Talajzoológiai Tanszéké-
nek. 1952-ben a biológia tudomány kandidátusa, 1954-ben a 
biológia tudomány doktora lett. 1965-ben az akadémia leve-
lező tagja, egy évvel később egyetemi tanár, 1967-ben átvette 
az Állatrendszertani Tanszék vezetését. 1973-ban az MTA 
rendes tagja, Biológiai Osztályának alelnöke, 1973-80 kö-
zött elnöke, 1984-2002 között professzor 
emeritus, 1986-ban az Osztrák Tudomá-
nyos Akadémia tiszteletbeli tagja lett.

Ismeretterjesztő előadásokat 1959-
től tartott a rádióban és a televízióban.

1963-ban kapta meg a Kossuth-dí-
jat, s ami igazán fontos - trópusi ku-
tatásának megkezdéséhez - útlevelet 
kapott. Az UNESCO azonnal meg-
bízást adott az afrikai utazásra, a 

trópusokon történő talajkutatásra, az őserdők zooló-
giai összehasonlító vizsgálatára. 87 évesen vezette az 
utolsó expedíciót, összesen 34 alkalommal járt a világ 
különféle területein és kutatott. Kutatási témája a tró-
pusi őserdők talajfaunája Afrikában, Dél-Amerikában, 
Ázsiában, Új Guineában, Ausztráliában, Óceániában, 
Új Kaledóniában.

Elismerései: Kossuth-díj /1963/, Széchenyi-díj és Pro 
Natura-díj /1993/, Akadémiai Aranyérem /1995/, Ma-
gyar Örökség-díj és Pro Renovanda Cultura  Hungariae 
Alapítvány Fődíja /1999/, Magyar Köztársaság Közép-
keresztje  csillaggal / 2000/,  Túrkeve Város Díszpolgára 
/2000/, Corvin-lánc /2001/.

A televízióban elhangzott ismeretterjesztő sorozatai: 
Napsugár nyomában, Expedícióval a Föld körül, Miniex-
pedíció, Magnóval a világ körül, Érdekes szigetek, Mu-
zsikáló természet, Lesz-e holnap?, ÚT a jövőnkbe. Ezen 
utóbbi anyagot az Európai Napenergia Bizottság nem-
zetközi kitüntetésben részesítette.
Minden megszólalásában szót emelt a megsebzett bolygóért.

Könyvei: Bioszféra expedíció /1980/, Érdekes szige-
tek /1982/, Haldokló őserdő nyomában /1984/, A meg-
sebzett bolygó /1985/, Túrkevétől Óceániáig /2003/, 
Pusztuló őserdők, virágzó sivatagok /2005/.

Filmjei: A napsugár nyomában /1973/, Noé bárkája 
/1983/.

2002. 08. 16-án Balogh János életének 90. esztendejé-
ben váratlanul távozott földi világunkból. 

Események a halála után eltelt 20 esztendőben:
Balogh János végakarata, amelyet dr. Tóth Albert főis-

kolai tanár jelenlétében fogalmazott meg, hogy hamvait 
Ecseg-pusztán, a Berettyó jobb partján, a valamikori Putri 
hídnál helyezzük végső nyugalomra. Egy évvel halála 
után, 2003 augusztusában, Túrkeve Város Önkormány-
zata, az Alföldkutatásért Alapítvány és a Túrkevéért Ala-
pítvány teljesítette a nemzet ökológusának végakaratát: 
végső nyugalomba helyeztük hamvait, az általa megjelölt 
helyen, ahol Győrfi Sándor karcagi szobrászművész Ba-
logh Jánosról készített bronz mellszobrát is lelepleztük.

Túrkeve kertvárosi részén utcát neveztünk el a tudós-
ról, ahol szintén elhelyeztük bronz portréját.

2005 februárja óta minden esztendőben Balogh János 
Nagykunsági-Nagy-Sárréti Tájökológi-
ai Konferenciát szervezünk Túrkevén, 
a városházán, 2022-ben már a XVIII. 
konferencia zajlott. A konferenciákon 
a legifjabb előadók, az általános isko-
lák felső tagozatosai, akiket jutalmul a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány egy hé-
tig vendégül lát az aranyosapáti ifjúsági 
táborban, Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében.

   DR SZABÓ ZOLTÁN - NY. POLGÁRMESTER

Kathryn Stockett: A Segítség
Bp.: Európa, 2012.

A sztori egy hatvanas évek eleji, ti-
pikus amerikai kisvárosban, Jackson-
ban játszódik. Látszólag olyan az élet 
erre, ami sohasem változik. A fehérek 
hisznek a szegregációban, a feketék 
pedig nem merik még elmondani az 
igazi érzéseiket. Aki megteszi, annak 
rendszerint komoly következmé-
nyekkel kell szembe néznie. Közben 
az országban már elkezdődtek a fe-
kete polgárjogi mozgalmak, többször 
említik Martin Luther Kinget és a 
méltán híres beszédét.

Szép lassan eljut a változás ebbe 
az álmos kisvárosba is, viszont ez 
egyáltalán nem megy fájdalommen-
tesen. A történetnek három főszerep-
lője van: Skeeter, Aibileen és Minny.  
Az írónő e három kivételes nő váltott 
szemszögéből kerekíti ki a teljes egész 
történetet. Skeeter egy fiatal, fehér 

lány, aki az egyetem elvégzése után 
visszatér a szülői házba, és író sze-
retne lenni. Majd támad egy ötlete! 
Cselédekről akar könyvet írni. Arra 
kíváncsi, hogy milyen lehet fekete 
nőként, fehéreknél dolgozni. Hogyan 

bánnak velük, milyen a kapcsolat a 
munkaadóikkal, annak gyerekeivel, 
milyen örömeik és bánatai vannak. 
Nem is gondolta volna az elején, 
hogy mennyi akadályba fog ütközni 
és milyen nehéz lesz az út a könyv, 
vagyis az interjúkötet kiadásáig.

Aibileen és Minny két fekete be-
járónő, akik segítenek Skeeternek. 
Ők kezdik el először elmesélni, 
hogy milyen az életük és őszintén 
vallanak az érzéseikről. Bepillantást 
nyerhetünk a módos és képmutató 
családok életébe, a gazdag és rossz-
indulatú fehér háziasszonyok min-
dennapjaiba. Egyszerre boncolgatja 
az író az emberek ügyes-bajos dol-
gait és a társadalmat érintő problé-
mákat. Mindezt olyan egyensúlyban 
sikerül kiviteleznie, hogy a történet 
mindvégig emberi marad.

A könyvből film is készült, ame-
lyet nagy sikerrel mutattak be.

KÖNYVAJÁNLÓ
   KOKOVAY ZSUZSANNA
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   KAPÁS JÁNOS ZSOLT - MÚZEUMIGAZGATÓ

ESEMÉNYEK A FINTA MÚZEUMBAN
Adománnyal bővült a Finta Múzeum gyűjteménye

A múzeum életében rendszeres, hogy az intézményt kü-
lönböző adományokkal keresik fel. Olyan támogatók, akik 
a birtokukban lévő értékeket szeretnék megőrizni az utó-
kornak, de családon belül ennek lehetőségét nem tartják 
biztosítottnak. Az idősebb korosztály élettapasztalatából 
kiindulva gyakran a közgyűjteményi elhelyezésben látja 
lehetőségét annak, hogy szeretett tárgyai az „örökkévaló-
ságnak” megmaradjanak vagy az emberi élettartamon túl-
mutató ideig megőrzésre kerüljenek. Ezúttal a Túrkevéről 
elszármazott Bíró Jánosné Dina Erzsébet bővítette a Finta 
Múzeum muzeális könyvtárát Kupa Árpád 1895-ben meg-
jelent „A Napszámosok” című regényének két kötetével és 
az 1897-ben kiadott „A két gyermek” című könyvével. Az 
adományozó a könyvek mellé egy levelet is küldött annak 
emlékére, hogy 65 éve ballagott el az általános iskolából. 
Ezt eredeti formájában közöljük és ezúton is szeretnénk 
megköszönni a köteteket. További jó egészséget kívánunk! 

Metál Túrkevén

A Túri Fazekas Múzeumból érkezik augusztus végén 
a Vadász Pál Kiállítóterembe „Az agresszió évtizedei – 
A 80-as, 90-es évek underground thrash és death me-
tál kultúrája Magyarországon” című kiállítás Benedek 
Csaba, a szolnoki Damjanich János Múzeum néprajz-
kutató muzeológusa rendezésében. Előzetes terveink 
szerint szeptember 9-én 16.30-kor kerül megnyitásra 
és október 22-én rendkívüli tárlatvezetéssel csatla-
kozik a „Kevi Rocktóber” programjához.

Az elmúlt év sikerességén felbuz-
dulva ismét meghirdettük az Értékből 
Élmény Tábort két időpontban július 
11-15-ig, illetve július 25-29 között. 

A gyerekek az együtt töltött öt nap 
alatt a természetes alapanyagokból kü-
lönböző kézműves technikákkal játéko-
kat és használati tárgyakat készítettek, 
textilből, fonalból, gyöngyből, gyapjú-
ból. Az elkészült alkotásokat a hangu-
latteremtő, kapcsolatépítő, figyelemfej-
lesztő csoportjátékokban alkalmazták a 
gyerekek. A táborban a gyerekek megis-
merkedtek kunhímzéssel, a néptánccal, 
a kevi népdalokkal, a hímzés techniká-
jával, a nemezeléssel, a körjátékokkal, 
párválasztó játékokkal. 

Az első nap megismerkedtek a kun-
hímzéssel, színeivel, öltéstechnikájával 
a Népi Díszítőművészeti Szakkör ve-
zetőjével Nagy Istvánné Esztike néni 
segítségével. A gyerekek örömmel hí-
mezték a kunrózsa motívummal díszí-
tett könyvjelzőt, az állandó kunhímzés 
kiállítást is meglátogatták. Ebéd után 
Dittrichné Szegő Hedvig néptáncs-
csoportvezető segítségével tanultunk 
moldvai és polgári táncot, a gyerekek 
örömmel táncoltak Hédi nénivel. 

A tábor második napján a Madarász 
Károly Népdalkör aktív tagjai Finta 
Lászlóné Terus néni, Finta Imréné Er-
zsike néni és Árvai Károlyné Irénke 
néni közreműködésével igazi kevi la-
kodalmas csigát és házi lebbencset ké-
szítettünk. A gyerekek Irénke nénivel 
begyúrták a tésztát, ezt követően ké-
szült a kevi lakodalmas csiga és a házi 
lebbencstészta Erzsike nénivel és Te-
rus mamával. A jó hangulatot Kalmár 

Sanyi bácsi citera játéka biztosította, a 
munka közben tanultuk a kevi népda-
lokat. Mindenki aktívan kivette a részét 
a munkából, a lebbencstészta pénteken 
a finom öreg tészta alapanyaga volt.

A szerdai nap ismét szorgalma-
san, alkotómunkával teli délelőtt volt.  
A Foltra Folt Szakkör aktív ügyes kezű 
kedves tagjai, Szilágyi Sándorné Mar-
gitka néni és Hollósi Esztike néni a 
foltvarrás technikájával ismertetett meg 
bennünket. A szorgos délelőtt eperke 
kulcstartó, hajdísz, virág kitűző készült.

 Értéktár kutató nap volt a szerda 
délután, a Vadász Pál Kiállítóteremben 
„A kisbojtár és testvérei” című kiállítást 
látogattuk meg, feladványokat oldot-
tunk meg a kiállítás kapcsán, egy pilla-
natra felölthettük a kisbojtár szerepét, 
lehetőség volt ruhapróbára, köszönjük 
az érdekes tárlatvezetést. 

A negyedik nap a Finta Múzeumban 
folytatódott értékfeltáró túránk, meg-
látogattuk az állandó kiállítást, a Finta 
testvérekről elnevezett kiállítótermet, 
ahol a nagyra becsült „Triumvirátus” 
alkotásokat tekinthettük meg. Ezt kö-

vetően a nemezelés technikája segít-
ségével a kevi kunrózsát elevenítettük 
meg Szilágyi Mariann, Kapásné Gion 
Ida és Horváth Eszter közreműködésé-
vel. A finom ebéd után, amellyel a Keve 
Étterem várt mindennap bennünket, 
Gombosné Papp Ibolya óvodapeda-
gógus varázsolt el bennünket a mesék 
csodás világába, majd népi játékokkal 
folytatódott a nap. 

A tábor befejező napján Luka Lajos 
kosárfonó népi iparművészt látogat-
tuk meg, nagyon várt már bennünket, 
megmutatta Lajos bácsi a vesszőfonás 
művészetét, örömmel mesélt a gyere-
keknek, a műhelyben is jártunk, ahol 
csodás késztermékeket csodálhattunk 
meg. Lajos bácsi 2019. augusztus 20-
án vehette át a Népművészet Mestere 
Díjat, nagyon büszkék vagyunk vesz-
szőfonó művészetére, kívánjuk sok 
csodás alkotás kerüljön ki még alkotó 
kezei közül. 

A pénteki ebédet már minden-
ki nagyon várta, nem telt el úgy nap, 
hogy a Fekete Józsi bácsi topogójáról 
ne beszéltünk volna, a finom étel a 
gyerekek által készített lebbencsből, 
szívből készült. A nap záróprogramja 
a délutáni kívánság bulival, szülinap-
pal, kézműveskedéssel telt. 

Nagy tisztelettel köszönjük a segítsé-
get mindenkinek, hálásak vagyunk az 
önzetlen segítségért, köszönjük, hogy 
mindig számíthatunk Önökre!

ÉRTÉKBŐL ÉLMÉNY TÁBOR 
   PETŐNÉ FÁBIÁN ERZSÉBET  - MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ / TÁBORVEZETŐ
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Nyáron lehetőség van iskolai közösségi szolgálatot teljesíteni a Madarász Károly Művelődési Házban és  
Városi Könyvtárban. Ha szívesen megismerkednél az intézmény működésével, szeretnél kreatív tevékenységet 
végezni, a nyári táborainkban részt venni, akkor szívesen látunk. 

Érdeklődni személyesen a művelődési házban, a könyvtárban, illetve a +36 56 361-214 telefonszámon lehet.

KÖZÉPISKOLÁSOK FIGYELMÉBE

Könyvtárunk sikeresen pályázott a Nemzeti Kultu-
rális Alap pályázatán, amelyre alapozva olvasótábort 
szerveztünk „Kun gyökereink – élő hagyományok” 
címmel. A táborba azokat a gyerekeket hívtuk, akik az 
előző években legalább kétszer részt vettek a könyvtár 
által kiírt pályázatokon, vagy vetélkedőkön.

A tábort július 18. és július 22. között tartottuk meg. 
A foglalkozások nagy része a könyvtárban zajlott, de 
látogatást tettünk a szolnoki Damjanich János Múze-
umban és a túrkevei Finta Múzeumban is.

Kirándultunk a Balai hídhoz, a Hortobágy-Berettyó 
árterére, a Hortobágyi Nemzeti Parkba.

A tábor célja a nagykunsági kun hagyományok, em-
lékek megismerése, az itt élő gyerekek kun identitásá-
nak erősítése. A várost körülvevő tájban rejlő egyediség 
felismerése.

A résztvevők megismerkedtek a kun legendákkal, 
a város történetében szerepet játszó kunkapitányok-
kal, a város határában fellelhető kunhalmok feltárásá-
val, a kun nyelv maradványaival, a helyi népművészet 
motívumaival. Mindezt szövegek együtt olvasásával, a 
könyvtár állományában való kutatással, múzeumláto-
gatással, kézműves foglalkozással és városkörnyéki ki-
rándulással értük el.

Olvasótábor a Városi Könyvtárban
   KOKOVAY ZSUZSANNA

Bár még javában tart a diákoknak a vakáció, de számukra és 
a szülők számára hasznos információ látott végre napvilágot.

A rendelet értelmében az új tanév 2022. szeptember 1-jén 
kezdődik és 2023. augusztus 31-éig tart, összesen 36 tanítási 
hetet foglal magában, és nem félévekre, hanem tanítási mo-
dulokra van osztva. A tanítás szeptember 5-én veszi kezdetét.

A nappali tagozat 12. osztályos és az esti tagozat 13. 
osztályos diákjai 34 hetet járnak iskolába, számukra 2023. 
június 2-án fejeződik be a tanítás. A 8-ik osztályosoknak 
35 tanítási hét van előirányozva, esetükben 2023. június 
9-én jár le a tanítás. A középiskolai műszaki szakosztá-
lyok diákjai, a szakiskolások és a posztlíceumi oktatásban 
részesülő diákok esetében a tanítás időtartama 37 hét, a 
tanév számukra 2023. június 23-án ér véget.

A rendelet értelmében a következőképpen épül fel a 
2022-2023-as tanév struktúrája:
2022. szeptember 5-2022. október 21. tanítás;
2022. október 22-2022. október 30. vakáció;
2022. október 31-2022. december 22. tanítás;
2022. december 23-2023. január 8. vakáció;
2023. január 9-2023. február 3. tanítás, illetve január 9-e 

és február 10-e vagy február 17-e között, a megyei tan-
felügyelőségek döntése szerint;

2023. február 6-2023. február 26-a közötti időszakban egy 
hetes vakáció a megyei tanfelügyelőségek döntése sze-
rint; tanítás február 13-a vagy 20-a, vagy február 27-e (a 
tanfelügyelőségek döntése szerint) és április 6-a között;

2023. április 7-2023. április 18-a között vakáció;
2023. április 19-2023. június 16-a között tanítás;
2023. június 17-2023. szeptember 3-a között vakáció.

A rendelet kitér arra is, hogy október 5-én, az oktatás 
nemzetközi napján, illetve a törvényben, valamint a kol-
lektív munkaszerződésben rögzített munkaszüneti napo-
kon nem lesz tanítás.

Az Iskola másként hetet és a Zöld hetet 2023. február 
27-e és június 16-a között szervezhetik meg az iskolák, de 
két különböző tanítási modulban.

A szakközépiskolai osztályok, a szakiskolások és poszt-
líceumi oktatás diákjai a két említett héten gyakorlati ok-
tatásban részesülnek.

Különleges, megalapozott helyzetekben, a helyi időjá-
rási viszonyoktól és az adott iskolától függően a tanfel-
ügyelőségek az oktatási minisztérium jóváhagyásával, az 
oktatási intézmények vezetőségének kérésére jóváhagy-
hatják az e rendelet által meghatározott tanév szerkeze-
tének módosítását. A tanév szerkezetének módosítására 
irányuló kérelmeket az adott iskolák szülői képviseleti 
tanácsával való konzultációt követően kell benyújtani. A 
tanév szerkezetének módosítását azzal a feltétellel hagyja 
jóvá az oktatási minisztérium, hogy az iskolai tantervet 
teljes mértékben teljesítik az adott oktatási intézményben, 
és minden tanuló korlátozás nélkül részt vehet az orszá-
gos vizsgákon.

A 2022/23-AS TANÉV RENDJE
MEGJELENT A HIVATALOS KÖZLÖNYBEN A 2022-2023-AS TANÉV SZERKEZETÉT LESZÖGEZŐ MINISZTERI RENDELET
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Egy különleges, szép családi összejövetelről, a 
Kerekesek és leszármazottaik 6. találkozójáról sze-
retnénk beszámolni. Egy rendkívül barátságos kör-
nyezetben, május utolsó napjaiban került megrende-
zésre a rokonok találkozója. A találkozónkat Szabó 
József törökszentmiklósi esperes úr is megáldotta.

A mi nagyszüleink, Kerekes Gábor és Víg Eszter há-
zasságát 15 gyermekkel áldotta meg a Teremtő. Ket-
tő közülük fiatalon elhalálozott, három fiukat pedig a 
világháborúk véres harcaiban veszítették el.  A köze-
li Kuncsorba település határában éltek a múlt század 
elején, és aktív részt vállaltak a kicsi falu református 
életében, a templom építésében, még egy erdélyi me-

nekült családnak is oltalmat adtak. Évekkel később 
Törökszentmiklósra költözködtek. Összetartó, példás 
szeretetben, gondoskodásban nevelték fel szüleinket, 
nekünk, unokáknak és kései utódoknak is mintát ad-
tak a családi összetartásból, egymás iránti felelősség-
vállalásból. 

A népes családból egy lány, Mária Túrkevére került, és 
Sallai Imre gazdálkodó felesége lett. Ők először a túrke-
vei tanyavilágban laktak, és kilenc gyermek érkezésének 
örülhettek házasságkötésük után. Két gyermeküket ők is 
kicsi korukban veszítették el, de vigaszt jelentett számuk-
ra a hat fiú, Imre, Gábor, István, Károly, László, Kálmán és 
a fiúk között az egyetlen leány, Ilonka.

Igen szerény, egyszerű életet él-
tek ugyan, de minden gyermekük-
nek szakmát adtak a kezébe, hogy 
elboldoguljanak, ha önálló életet él-
nek. Minden unoka számára fontos 
a gyökerek, a nagyszülők, dédszü-
lők életének, múltjának megisme-
rése, illő tisztelete. 

A család, az első és legfontosabb 
közösség így lehet csak mindany-
nyiunk megtartó ereje, irányt adó 
támasza az élet viharaiban is. 

A lenti csoportkép arról vall ne-
künk, hogy érdemes időnként felku-
tatni rokonainkat, néha leülni velük, 
és együtt örülni örömeinknek, vagy 
együtt érző szeretettel részt vállalni a 
gondokból, bajokból is, ha kell.  

Az összetartozás ereje
   SÁNTA IMRÉNÉ, KEREKES LUKÁCS, SALLAI KÁROLYNÉ

Tisztelt Olvasók!

Ezt az olvasói levelet példaként állítom mindenki elé, akinek a család összetartó ereje,  

gondokon, bajokon átsegítő mivolta az élet alapvető értékei közé tartozik.   /főszerk./
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   TÖRÖK MÁRTON

 A rezsicsökkentés fenntarthatatlanná vált, és ezt már 
az orosz–ukrán háború kitörése előtt is lehetett tudni. 
Oroszország már tavaly, hónapokkal a háború megindí-
tása előtt elkezdte csökkenteni az Európába szállított gáz 
mennyiségét, azóta pedig még sokkal lejjebb csavarta a 
gázcsapokat, ezzel zsarolva az EU-t. Ez tovább emelte az 
amúgy is magas áram- és gázárakat az egész kontinensen. 
Ma még kérdés, lesz-e elegendő gáz Európában a követke-
ző télre, de ha spórolni kell, először mindig a nagy gyárak 
működését állítják le, a lakosság védelme érdekében. Hét-
köznapi emberekként tehát nem is a gázmennyiségek mi-
att kell aggódunk leginkább, hanem hogy sikerül-e lejjebb 
szorítani a gáz- és villanyszámláinkat.

A takarékoskodás mindig kifizetődő. Ha kevesebb ener-
giát fogyasztunk, akkor több pénzünk marad. (Nem mel-
lesleg pedig a környezetnek, a természetnek is jót teszünk 
vele.) Mint a lenti tippekből látni fogjuk, ez nem is feltétle-
nül jár nagy áldozatokkal, lemondással. Elég csak egy kicsit 
okosnak lenni, a józan paraszti eszünket elővenni!

A nagy spóroláshoz nagyobb befektetés is kell, de a 
sok kis lépés is összeadódik

Az építőanyagok is nagyon megdrágultak, vagy éppen 
hiánycikké váltak, de mégis, a rend kedvéért: aki meg tud-
ja oldani, hogy még idén leszigetelje a házát (15-20 cm 
vastagságban érdemes gondolkodni), vagy lecserélje a 
nyílászárókat, az nagyot tud spórolni ezzel a téli számlá-

kon. (De a szigetelés a nyári hőségek idején is hűvösebben 
tartja a lakást!) Meg lehet fontolni azt is, hogy a fűtés terén 
több lábra állunk, és nemcsak egyetlen forrást (például 
gázt) használunk, hanem gázt, áramot és/vagy tűzifát is. 
Lehet, hogy valakinek ehhez elég lesz újra beüzemelnie 
az eddig kihasználatlanul a házban álló cserépkályhát, de 
kevésbé szerencsés esetben szükség lehet valamilyen új 
fűtőtest vásárlására is. Ha nagyon-nagyon régi berende-
zéseket használunk (legyen szó akár fűtőberendezésekről, 
akár háztartási gépekről), azokat is érdemes újabbakra, 
energiatakarékosakra cserélni.

Ha ilyen nagyobb beruházásra még sincs szükségünk 
vagy lehetőségünk, akkor sem kell félni, a következő ki-
sebb-nagyobb praktikák egyesével is észrevehető ered-
ménnyel kecsegtetnek, kombinálva pedig főleg!

Fűtés és gáz

• Akár tízezreket is spórolhatunk majd a számlán télen 
pusztán azzal, hogy pár fokkal lejjebb vesszük a fűtést. 
Azt a legalacsonyabb hőmérsékletet kell megkeresnünk, 
amiben ha pulóvert, hosszú nadrágot, jégeralsót-cica-
nadrágot, vastag zoknit húzunk, akkor már komforto-
san tudjuk érezni magunkat. Ez körülbelül 21 fok körül 
lesz, de a pontos érték a lakástól és a fázósságunktól 
is függ. Éjszakára, alváshoz pedig 18 fok is elég lehet. 
Minden egyes °C-nyi különbség 5-6%-os spórolást je-
lent majd.

Már most készüljünk a téli rezsiköltségekre!
• Ha fázunk, előbb vegyük fel a pulóvert, nadrágot, vastag 

zoknit. Csak akkor emeljünk a hőmérsékleten, ha még 
ezek után is fázunk.

• Ha nincs, egy utólag felszerelt központi, automata ve-
zérlő segítségével 15-20%-ot is spórolhatunk.

• Az is nagyban segít, ha csökkenteni tudjuk a felfűtött 
helyiségek számát: például ha összevonjuk a hálószobát 
és a nappalit télire, akkor a felszabaduló szobát fűtetle-
nül is hagyhatjuk. Figyeljük majd az időjárás-jelentést 
is: ha melegebb téli nap jön, reggel ne fűtsük fel annyira 
a lakást, hagyjuk, hogy a nap melege is besegítsen.

• Ha jól szigetelt a lakásunk, akkor érdemes szinten tarta-
ni a hőmérsékletet akkor is, ha egész nap távol vagyunk 
otthonról. Ám ha nincs jól leszigetelve, akkor épp azzal 
járunk jobban, ha lejjebb vesszük a fűtést, amíg oda va-
gyunk.

• Ha külső falnál van radiátorunk, helyezzünk mögé hő-
tükröt. Ez is újabb 5-6%-os megtakarítást eredményez-
het.

• Megfontolhatjuk a padlószőnyeg beszerzését is: egy ki-
csit az is szigetel.

• Ha huzatos az ablakunk, de nem tudjuk lecserélni, utó-
lagos ablakszigeteléssel (szigetelőcsíkokkal) akkor is ja-
víthatunk a helyzeten.

• Tartsuk karban a berendezéseket, a kazánt, a bojlert, 
akár szakember segítségével.

• Szellőztetni muszáj. Télen ezt déltájban érdemes (ha 
olyankor otthon vagyunk), az összes ablakot néhány 
percig szélesre tárva, aztán mindet gyorsan be is csukva, 
hogy ne essen le nagyon a benti hőmérséklet.

• Nézzük meg, hogy a bútoraink nem takarják-e el a radi-
átorokat vagy a konvektorokat. Ha túl közel vannak, fel-
fogják a hőt, és csak nehezebben (több energiával) lehet 
felfűteni a lakást. Ha kell, rendezzük kicsit át a szobát. 
Ne takarjuk le a fűtőtesteket ruhákkal, törülközőkkel, 
túl hosszú függönnyel sem.

• Télen sötétedéskor, vagy ha elmegyünk otthonról, húz-
zuk le a redőnyöket, és húzzuk be a függönyöket. Főleg 
a redőny segít a plusz szigetelésben, ha az ablakunk nem 
zár tökéletesen.

• Ha gáztűzhelyünk van, figyeljünk arra, hogy a gázlángot 
mindig akkorára állítsuk, hogy kisebb legyen, mint az 
edény, amiben főzünk. Használjunk fedőt, gyorsabban 
és kevesebb energiával tudunk így bármit felmelegíteni 
vagy felforralni.

Használati meleg víz

• Kádban fürdés helyett zuhanyozzunk, ezzel a meleg víz 
felét megspórolhatjuk. A zuhanyzáshoz néhány perc 
is elegendő: ha félórás a szintidőnk, azon valószínűleg 
könnyedén tudunk faragni.

• A használati meleg víz hőfokát a kazánon vagy a bojle-
ren tekerjük le 40 °C-ra. Így nem kell hideg vizet kever-
nünk a feleslegesen túlmelegített forró vízhez, ha tisztál-
kodni vagy mosogatni szeretnénk.

• Általában is figyeljünk a takarékos vízhasználatra. Ne 
folyassuk a vizet, inkább mindig zárjuk el és nyissuk 
újra, a kézmosás, a fogmosás, sőt akár a zuhanyzás köz-
ben is. A mosogatáshoz is érdemes inkább megtölteni 
a mosogatót, és abban áztatni a tányérokat. Nem is kell 
tűzforró víz hozzá, a kézmeleg is elég, végül pedig lan-
gyos vízzel tisztára öblíthetjük az edényeket.

Áram

• Ne hagyjunk feleslegesen bekapcsolva semmit. Se a té-
vét, se a számítógépet, se a lámpákat. Ne használjuk a 
tévét háttérzajnak, ha amúgy nem nézzük.

• Ha eddig még nem tettük, most, a várhatóan magasabb 
számlák miatt nagyon megéri LED-izzókra cserélni a 
hagyományos villanykörtéket. 80%-ot spórolunk ezzel 
a lámpáink fogyasztásán.

• Olvasszuk le a fagyasztót, ha jégréteget látunk az olda-
lán. A jég rontja a hűtés hatásfokát, azaz ilyenkor több 
áramot kell használnia a gépnek, mint jég nélkül.

• Használjuk gazdaságosan az eszközöket, a sütőt (akár 
gázzal, akár árammal működik), a hűtőt, a mosógépet. 
A sütőben egyszerre több dolgot is süthetünk. A hűtő 
ajtaját ne hagyjuk sokáig nyitva, és ne egyesével pakol-
junk ki-be belőle. A mosógéphez mindig várjunk össze 
annyi szennyest, hogy megtölthessük vele a gépet.

• Az újabb készülékeken kapcsoljuk be a gazdaságos/
energiatakarékos (eco) üzemmódot. Ezek az üzemmó-
dok hosszabb ideig tartanak, de kevesebb energiát hasz-
nálnak.

Pár általános tipp

• Kezdjük el pontosan vezetni az energiafogyasztásun-
kat, akár nem is havi, hanem heti vagy napi szinten. Így 
jobban látjuk a megugrásokat, és jobban oda tudunk fi-
gyelni a fogyasztásunkra. Csak ezzel a tudatossággal is 
megfoghatunk akár 10-15%-ot is a számlákon!

• Nézzük meg, hol van szükség arra, hogy jobban takaré-
koskodjunk. Ha például sok gázt, de kevés áramot fo-
gyasztunk, megfontolhatjuk, hogy a gáztűzhelyet időn-
ként villanyrezsóval váltsuk ki.

• Legyünk óvatosak az árammal fűtéssel: elektromos ra-
diátort, hősugárzót vagy fűtőpanelt inkább csak ősszel 
és tavasszal, egy-egy kis helyiség pár perces felfűtésére 
használjuk.

• Fatüzelés esetén lehetőleg ne fűtsünk nedves fával. Mi-
nél nedvesebb a fa, annál kisebb a fűtőértéke. Ha lehet, 
legalább 1 évig hagyjuk száradni a tűzifát, mielőtt fel-
használjuk. Szeméttel pedig lehetőleg semmiképp ne 
tüzeljünk, mert az súlyosan káros az egészségre.

Források, további ötletek:

• Hasznos tippek, amikkel sokat lehet spórolni az 
áram- és a gázszámlán – Telex https://telex.hu/gaz-
dasag/2022/07/19/takarekoskodas-aram-gaz-spo-
rolas-huto-klima-redony-futes-arnyekolas

• Fűtési kisokos – WWF Magyarország https://wwf.hu/
letoltes/szakmai-anyagok/ISSUU234/ 

A nyári hőhullámok közepén könnyű megfeledkezni a fagyos téli napokról. Az elmúlt években, hónapokban 
Európa-szerte óriásit emelkedtek az energiaárak, és ez alól Magyarország sem tud kivétel lenni. Az árakat nem 
tudjuk befolyásolni, de van egy olyan taktika, amit mindannyian bevethetünk: a spórolás, a takarékoskodás az 
árammal és a gázzal. Ehhez adunk most gyakorlati tippeket.
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Kevi kihívás Nagyszalontára
2022. augusztus 27.

2022. augusztus 27-én kerékpártúrát szervezünk 
testvérvárosunkba, Nagyszalontára.

Kezdőknek és haladóknak, egyénileg vagy csoporto-
san, váltásban.
Regisztráció:

 e-mailben: tourdekeve@turkeve.hu augusztus 12-ig
A következő adatok szükségesek a regisztrációhoz: név, szü-
letési hely, születési dátum, e-mail és telefonos elérhetőség.
Autós kíséret biztosított, így ha elfáradsz, autóval mehetsz to-
vább. A túra mindenki számára önköltséges (szállás, étkezés)

Útvonal:
Indulás a túrkevei Polgármesteri Hivatal elől augusztus 

27-én 6:30-kor. Mezőtúr (komppal át) – Szarvas – Csa-
bacsűd -Kardos – Kondoros – Kétsoprony – Békéscsaba 
– Gyula – Sarkad - Méhkerék határátkelő -Nagyszalonta

A részvétel szabályai:
• Részt vehet, aki biztonságosan kerékpározni tud és a 

közúti kerékpározás szabályait ismeri.
• Bukósisak használata kötelező!
• 14 és 18 év között szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
• A túra a közúti közlekedés fenntartása mellett zajlik, 

ezért a KRESZ szabályainak betartása kötelező!
• A résztvevők a kijelölt útvonalon kötelesek haladni. Az 

ellenőrzési pontokon való áthaladás kötelező.
• Külön sportorvosi engedély nem szükséges, mindenki 

saját felelősségére indul.
• A szervezőktől kártérítés semmilyen jogcímen nem igé-

nyelhető.
• A jelentkezéssel mindenki elismeri, hogy a túrára felké-

szült, kerékpárja jó műszaki állapotban van, a részvé-
telre alkalmas.

• A kötelezően előírt tartozékok, felszerelés (pl. megfelelő 
világítás, fényvisszaverő mellény) megléte is szükséges, 
ezen kívül ajánlott tartalék belsőt, pumpát is magaddal 
hoznod, defekt bármikor előfordulhat.

• Folyamatos kalória- és folyadékutánpótlás szükséges.
• Esetleges sérülést, illetve a túra feladását az ellenőrző-

pontokon vagy az indulás előtt megadott telefonszá-
mokon mindenképpen jelezd felénk!

• Kérjük, hogy az út során a környezetet ne szennyezd, 
a keletkező hulladéktól a frissítőpontokon szabadul-
hatsz meg!

• Műszaki probléma elhárítása (pl. defekt) önálló feladat 
(de ha megoldhatatlan technikai gondod akad, a meg-
adott telefonszámokon értesítsd a kísérő szervezőket).

• A résztvevők beleegyeznek, hogy a túrán készült fotók, 
videofelvételek külön jóváhagyásuk nélkül felhaszná-
lásra kerülhetnek. Megjelenésükért díjazás semmilyen 
címen nem illeti meg őket.

• A túratávot teljesítők a célba érkezéskor emléklapot ve-
hetnek át.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

b

2022. szeptember 24-én immár III. alkalommal nyitja meg 
kapuit Túrkevén a Bagoly futam Félmaraton futóverseny.

Gyere és nézz szét a bagoly fővárosban, csobbanj 
egyet a Túrkeve Termál- és Élményfürdő gyógyvizében 
és gyönyörködj a Körös-Maros Nemzeti Park természeti 
csodáiban és állatvilágában.

Az előző években sok embert megmozgattunk, elin-
dítottunk egy úton és hatalmába kerítette az az érzés, 
melyet a futás élménye nyújt. Sokan közületek lelkes né-
zői, szurkolói voltatok rendezvényeinknek, most viszont 
rajthoz álltok és bebizonyítjátok magatoknak, hogy ké-
pesek vagytok legyőzni a korlátaitokat!

A verseny időpontja: 2022. szeptember 24. (szombat)

A verseny helyszíne: Túrkeve Termál- és Élményfürdő, 
Szálló, Apartman és Kemping - Gyógyfürdő Kft.

5420 Túrkeve, Kuthen király utca 11.

Rendező: Túrkevei Atlétikai Club - futó szakosztály

Speaker: Kántor Lajos

Rajtidőpontok:
07:00 Kapunyitás, rajtcsomagok folyamatos átvétele
9:00 Megnyitó
9:10 Séta táv rajt– 761 m
9:20 Óvodás táv rajt– 400 m
9:30 Rövid táv rajt (2 km)
9:45 Bemelegítés a nagyobb távokra
10:00 Félmaraton rajt (21 km)
10:05 Negyedmaraton rajt (10,5 km)
10:10 Minimaraton rajt (5,25 km)

Helyszíni nevezés díja:

• Rövid táv 2 km (minden korosztály) 5000 Ft
• Minimaraton 5,25 km 7500 Ft
• Negyedmaraton 10,5 km 8000 Ft
• Félmaraton 21 km 8500 Ft
• Váltó Félmaraton 2 fős 8000 Ft/fő
• Váltó Félmaraton 4 fős 7500 Ft/fő 

Tudtad?
2022. évi rendezvényeink mostantól védettségi iga-

zolvány és maszk nélkül szabadon látogathatóak! Kisko-
rú esetén szülői hozzájárulási nyilatkozatra van szükség 
minden távon! A szülői hozzájárulási nyilatkozat letölt-
hető innen: bit.ly/3rgnyEr

Amennyiben a versenyt időjárási, vagy természeti ka-
tasztrófa, előre nem várt, extrém, nem tervezhető hely-
zet (pl. járvány miatt bevezetett korlátozások) miatt nem 
lehet megrendezni, a rendezőség a nevezési díjat nem 
fizeti vissza! Ebben az esetben a verseny egy másik idő-
pontban kerül megrendezésre, amire a nevezés átvihető.

Mindenkit szeretettel vár, a rendezvény szervező csa-
pata, ne csinálj más programot 2022. szeptember 24-re!

Elérhetőségek:

Debreczeni Andrea BSI Futónagykövet, főszervező: 
+36 20 348 6488

Fazekasné Ács Anikó szervező: +36 20 236 5354

Nagy Andrea szervező, számlázás: +36 30 203 7934

Vadné Deák Ibolya szervező: +36 20 928 6034

A  Kevi  Cross  Running  képekben

BAGOLYFUTAM
2022. szeptember 24
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Az utóbbi hónapban az alábbi eseményekről, felada-
tainkról kell, beszámolnunk. Június 24-én a Póhama-
rai és Új utca kereszteződésében egy személygépkocsi 
árokba csapódott. A gépkocsivezető az autó mellett az 
árokban tartózkodott, őt az egység kisegítette, a men-
tőknek átadta. A jármű áramtalanítását elvégeztük.  
A rendőri helyszínelést követően a járművet az árokból 
kivontattuk.

 Június 29-én az SMR Hungary Bt. egyik beépített 
tűzjelzője bejelzett. Az egység elindulása előtt lemondó 
kóddal az esetet visszamondták, így a jelzés tévesnek 
bizonyult. Július 9-én az éjszakai vihar során az akasz-
tógáton, a Lovarda mentén nagyméretű nyárfa dőlt az 
útra, mely teljes útzárat képezett. Egységünk motorfű-
rész segítségével a fát az útról eltávolította, a forgalmi 
akadályt megszüntette. Anyagi kár nem keletkezett. Jú-
lius 14-én az SMR Hungary BT. tűzjelző központja is-
mét jelzett, ebben az esetben már kiérkezett egységünk 
a helyszínre, mikor megállapítást nyert, hogy a jelzést 
egy szennyeződött érzékelő okozta, a rendszer karban-
tartásáról az illetékes vezető gondoskodott. 

Július 17-én este a mentős kollégák kérték segít-
ségünket, miszerint a Madarász házaspár utca egyik 
társasházának III. emeletéről eszméletlen, hordágyon 
lévő személyt kell a mentőautóig lejuttatni. Az egység 
a mentős kollegák közreműködésével a feladatot vég-
rehajtotta, a beteg személyt mentők kórházba szállítot-
tak. Július 23-án a Szilva utcánál lévő garázssor mögött 

az árokban gaz, avar, nád égett. Az egység kiérkezést 
követően a tüzet eloltotta. A leégett terület nagysága 
száz négyzetméter. Anyagi kár nem keletkezett.  

Egységünk emelőkosaras autó segítségével több 
helyen végzett fakivágásokat, gallyazásokat és egyéb 
munkálatokat ebben az időszakban is, többek között a 
Dr. Balogh János, Hajdú Benedek, Kalmár, Serfőző és 
Zrínyi utcákban. A II. Kevi Cross Running futó verse-
nyen nyújtottunk segítséget a szervezők részére a pá-
lya kialakításában, sátor és színpad építésében, majd a 
verseny napján az akadályok biztosításában, valamint 
emelőkosaras autó közreműködésével. 

A Sebestyén Kft. telephelyén lévő szárító szállítócsö-
vének javításában nyújtottunk segítséget, a javítást vég-
ző szakember felemelésével. Július 9-én a Lovardában 
megtartott Fogathajtó verseny szervezői kérésére köz-
reműködtünk egy rendezvénysátor felállításában, majd 
a rendezvényt követően annak elbontásában. 

A Csipet Land Kft.-nél liszttároló siló elszennye-
ződött külső burkolatát mostuk le, valamint a cég te-
lephelyén lévő tűzivíz tározó utántöltését végeztük el 
kérésükre. Július 22-én a Liget sátor alatt megtartott 
Nyáresti retro disco előkészületeiben nyújtottunk se-
gítséget a dobogók helyszínre történő szállításával és 
összeállításával.

Elérhetőségeink: 
Személyesen: Túrkeve, Táncsics M. utca 1-3.
Telefonon: 0-24 óráig: +3620 991 2636, +3656 361 100

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK   

A TŰZOLTÓSÁG HÁZA TÁJÁRÓL
    SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

TÖLTÖTT GOMBA ÉS LEKVÁROS HÜVELYKUJJ SÜTI

A gombát megtisztítjuk. A tönkö-
ket kivesszük, összevágjuk kicsikre. 
Zsiradékon a hagymát, a kicsire ösz-
szevágott császárszalonnát, petre-
zselymet és a gomba tönköket meg-
dinszteljük, hozzáadjuk a darált húst, 
fehéredésig pirítjuk. Ízesítjük sóval, 
borssal, pirospaprikával. A gombákat 
besózzuk, sütőpapírral bélelt tepsibe 
tesszük. Ráhalmozzuk a darált húst, 
tetejére tejfölt és reszelt sajtot teszünk. 
180 fokon kb. fél óráig sütjük. Zsira-
dékot nem kell alá tenni. A köret le-
het törtburgonya, petrezselymes rizst, 
bulgur, vagy ki mivel szeretné.

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Töltött gomba

GASZTRONÓMIA

Lekváros hüvelykujj süti

Egy edényben fehéredésig keverjük a 
vajat/margarint a cukorral. Belekever-
jük a tojássárgáját, sót, vaníliát, citrom-
héját. Utoljára a lisztet adagoljuk hozzá. 
Összegyúrjuk. A tepsibe zsírpapírt te-
szünk. A tésztából kis golyókat formá-
zunk és kristálycukor-
ba forgatjuk. A tepsibe 
tesszük és a hüvely-
kujjunkkal egy lyukat 
csinálunk a közepébe, 
10 percet hűtőbe pi-
hentetjük. Ne tegyük 
sűrűn, mert sütéskor 
összenőnek. Miután 
kivettük a hűtőből a 
lyukakat megtöltjük 
lekvárral. (lehet púpo-
sabban is). 180 fokra 
előmelegítjük a sütőt, 
15-20 percig sütjük, 
míg a szélei arany bar-
nák lesznek. Ne süs-
sük túl. Várjuk, meg 

míg kihűl. Olvasztott fehér csokival dí-
szíthetjük. Egy adagon belül, lehet több 
ízű lekvárral is tölteni. Én a szilvalek-
várba, daraboltam egy kis aszalt szilvát, 
ugyan így tettem a szilvadzsemmel is. 
Nagyon finom!

Hozzávalók:

230 g szobahőmérsékletű 
vaj vagy margarin

135 g kristálycukor (plusz 
40 g, amibe beleforgatjuk)

2 nagy tojássárgája

1 evőkanál vanília aroma

1 citrom reszelt héja

1 csipet só

290 g finomliszt

lekvár (tetszés szerinti 
ízeket használhatunk, egy 
adagon belül lehet több 
ízzel is dolgozni)

Dekorálás:
Olvasztott fehér csokoládé

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: 

Hozzávalók: 

70 dkg gomba
30 dkg darált sertéshús
10 dkg császárszalonna
egy csokor petrezselyem-

zöld
gomba szára
1 fej vöröshagyma
só, bors, pirospaprika
10 dkg trappista sajt
tejföl
zsiradék
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