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JELES NAPOK

Július az év hetedik hónapja, és 31 napos. A római naptárban, 
kezdetben ez az ötödik hónap volt. Ennek megfelelően latinul 
eredetileg Quintilis („ötös”) volt a hónap neve, csak később Ju-
lius Caesarról nevezték át júliusra. A népi kalendárium Szent 
Jakab havának nevezi. Egészen a 18. századig a hónap nevét a 
Júlia keresztnévből származtatták.  

Július 1. – A köztisztviselők napja

A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja minden 
év július 1-jén megtartott ünnepnap Magyarországon. 
Az ünnepet 1997-ben 
tartották meg első al-
kalommal, ekkor még 
a köztisztviselők nap-
ja név alatt. 2001-ben 
munkaszüneti nappá 
nyilvánították. 

Július 1. - Semmelweis-nap - a magyar egészségügy ünnepe

Ezen a napon 1818-ban született Semmelweis Ignác Fü-
löp magyar orvos, az „anyák megmentője”. Minden év 
július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe.

Az orvosok és orvostan-
hallgatók boncolásokat vé-
geztek majd kézfertőtlenítés 
nélkül vizsgálták az állapo-
tos asszonyokat. Ettől azok 
vérmérgezést kaptak. Ez 
volt az úgy nevezett gyer-
mekágyi láz. Semmelweis 
Ignác az orvosokat kötelez-
te a klórmész-oldatos kéz-
mosásra, így egyik ember-
ről nem került át a fertőzést 
okozó baktérium a másik 
személyre. Komoly harcot 
kellett vívnia a kollégáival, 
mert az intézkedés népsze-

rűtlen volt. Ma már elképzelhetetlen, hogy vizsgálatokat, 
műtéteket végezzenek fertőtlenítés, sterilizálás nélkül.

Július 3. - Zacskómentes világnap

A zacskómentes világnap 2008 óta próbálja felhívni a fi-
gyelmet a környezetünket és egészségünket veszélyeztető 
műanyag zacskókra. Nap-
jainkra egyre sürgetőbbé 
vált a probléma megol-
dása. Ma már nem csak 
műanyag csomagoló anya-
gok okoznak problémát. 
Egyre többen ismerik fel, 
hogy túl sok csomagolást 
használ a világ. 

Július 13. - Nagymamák Világnapja

A nagymamák sok mindenben egyedit alkotnak. Ők készí-
tik a legfinomabb süteményeket, lekvárokat, és ők tudják 
a legtöbb mesét, a legtöbb verset. Ők azok, akik kiszínezik 
gyermekkorunkat. A jóságos, vajszívű nagymama biztos 
támasz minden unoka számára. Elkényeztet, óv és véd, el-
halmoz szüntelen szeretetével. A „jó öreg” nagyi minden 
problémára talál megoldást, nincs számára lehetetlen.

Népszokások

A július az aratás hónapja. Az aratás betakarításának sike-
rességét számos népszokás jellemzi.

Az aratást kalapemeléssel, imádsággal, fohászkodással 
kezdték. A munkálatokhoz szükséges eszközöket a temp-
lomkertben összegyűjtötték, ahol a pap megszentelte, 
majd az aratók a búzatábla szélén letérdeltek, keresztet ve-
tettek, s elkezdődött az aratás. Az első és az utolsó learatott 
búzaszálaknak nagy jelentőséget tartottak, ha az elsőből 
készített kévéből ettek a baromfik, akkor attól egészsége-
sek és termékeny lettek, ha pedig az arató a derekára kö-
tötte, elűzte a fájdalmát, az utolsó kévéből aratókoszorút 
készítettek, amit a gazdának adtak váltság fejében, amit ő 
a mestergerendára akasztott (ebből a koszorúból kimor-
zsolt szemeket a vetendők közé keverték tavasszal, hogy 
jó termés legyen), jelezve a munka végeztét. Az aratókat 
elsőként meglátogató gazdát a learatott gabona szalmájá-
val megkötözték, aki borral és pénzzel kiválthatta magát.

A legtöbb aratási szokás az aratás végéhez kapcsolódott. Egy 
talpalatnyi gabonát meghagytak aratatlanul, hogy jövőre is 
jó termésük legyen, és hogy jusson az ég madarainak is.

JÚLIUSI JELES NAPOK
Július - szent Jakab hava

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Prog-
ramokért Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetője 
arról tájékoztatta városunkat, hogy TOP Plusz Energia-
hatékonyság pályázati kiíráson 179.999.894 forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyertünk el. Nagy érdek-
lődéssel vártuk ezt a pályázati hírt. Még az év elején került 
benyújtásra a pályázat, amivel három terület fejlesztését 
kívánjuk megvalósítani. 
• A túrkevei Idősek Otthona átfogó energetikai fejlesz-

tése, amivel a bentlakásos ellátás színvonala javulhat, 
illetve a fenntartási költségek csökkenhetnek, hogy egy 
klímabarát, alacsonyabb káros kibocsátást eredményező, 
ugyanakkor magasabb energiahatékonysági szintet elérő 
fejlesztés valósulhasson meg a létesítményben. 

• Alighogy sikerült elérnünk, hogy a Finta Múzeum 
épülete is az önkormányzat tulajdonába kerüljön, már 
is megnyílt a lehetőségünk, hogy pályázni tudjunk az 
épület fejlesztésére. Alapvetően ott is a pályázati célok-
nak megfelelően energetikai célú fejlesztést tűztünk ki 
fűtéskorszerűsítéssel, külső homlokzati szigeteléssel, ami 
egyben jár az épület átfogó esztétikai állapotának javu-
lásával is. Megítélésem szerint a kiállítás szakmaiságával 
idáig sem kellett szégyenkeznünk, azonban innentől az 
épület is egy korszerűbb, jobb állapotba kerülhet, s a fel-
újítás szintén segíteni tudja városunk éghajlatváltozási 
felkészüléssel kapcsolatos zöld törekvéseit.

• A harmadik terület a Gyógyfürdő Nonprofit Kft.-t, azaz 
a strandunkat érinti. A tetemes energia költségek a jövő 
évben még elképesztőbb költségeket jelenthetnek, ami-

kortól 350 %-os (!) energiaköltség növekedést jelentett 
be a szolgáltató. Sajnos a strandunkat a rezsicsökkentés 
intézménye nem érinti, így az ott elszabaduló energiaárak 
alapvető működési gondokat jelenthetnek. Emiatt öröm, 
hogy 144 darab monokristályos napelem telepítése tör-
ténhet meg hálózatba tápláló inverterrel együtt, azaz egy 
napelemes kiserőmű fejlesztés valósulhat meg a strand te-
rületén. Ez a célkitűzés is a város környezettudatos törek-
véseinket segíti amellett, hogy jelentős terheket csökkent-
het tetemes energiaköltségek mérséklésében a strandon. 

A pályázati kiírás kizárólag energiafejlesztésekre volt 
használható, ebből nem lehetett utcák kövezetét felújítani, 
sem más közfeladatot ellátni, így sem víztorony állításra, 
sem kútfúrásra nem volt fordítható sajnos - örüljünk együtt 
az újabb fejlesztési lehetőségeknek!

Ezúton is szeretettel köszönöm hivatali munkatársainak 
a színvonalas munkát a pályázat elkészítésével kapcsolat-
ban, hálásan köszönöm mindazoknak a szakembereknek 
a közreműködést, akik a három pályázati terület előkészí-
tésében, elkészítésben részt vettek, köszönöm Hubai Imre 
úrnak, a megyei közgyűlés elnökének a szakmai segítséget 
és tanácsokat, s végül, de nem utolsó sorban köszönöm  
F. Kovács Sándornak, térségünk országgyűlési képviselőjé-
nek a segítséget és az ajánlásokat a pályázathoz.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

NYERTES PÁLYÁZAT
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1 - Túrkeve város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

Ismét gyarapodott a recski tábor
A recski tábor kétségtelenül a szí-

vünk csücske, hiszen az Alföld szí-
vében elterülő kisvárosunk környe-
zetétől egy teljesen eltérő, lenyűgöző 
táj fogad bennünket. Sokunk szá-
mára kedves emlékeket idéz, lévén, 
hogy gyermekkorunk táborainak is 
helyt adott.

A közelmúltban teljesen megújult 
sok-sok jó embernek köszönhetően, 
akik időt, fáradtságot nem sajnálva 
új köntösbe bújtatták a megkopott 
épületeket. Ezzel nem ért véget a jó 
cselekedetek sora, hiszen ismét gyara-
podott a tábor felszereltsége, új mosó-
gépet adományoztak a létesítménynek 
a még gördülékenyebb, komfortosabb 
tábori élet létrejöttéhez.

Az ötlet Deák László és családja, 
Csíder Sándorné Kriszti, Madarász 
Piroska és Herczeg Adél fejében fo-
galmazódott meg. Az ötletelést tettek 
követték, és a tábor sorsát szívükön 
viselő lakosok körében adakozás kez-
dődött. A sok kicsi sokra megy elv 
alapján összejött a pénz – 187.000 Ft 
- egy új mosógép vásárlására.

Az adományozók Fábiánné Mó-
zsik Magdi és családja, Simon Péter 
és családja, Győri József és Győri 
Attila voltak.  Hálás köszönet nekik! 
A mosógép azóta a helyére került, 
s végzi a dolgát. A tábori hangula-
tot megkoronázta a finom köles, 
melyet Csíder Sándorné Kriszti és 
Deák Laci főzött az ott lévőknek. 

Használják ki Önök is, hogy vá-
rosunk tulajdonában van egy fensé-
ges környezetben lévő paradicsom, 
ahol mindenki garantáltan jól érez-
heti magát!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Túrkeve Városi Önkormányzat a TOP_
Plusz-1.1.3-21 azonosító számú, „Helyi és térségi turiz-
musfejlesztés” elnevezésű pályázati felhívásra „Komp-
lex turisztikai fejlesztés Túrkevén” címmel pályázatot 
kíván benyújtani konzorciumi formában.

A projekt célja olyan turisztikai fejlesztések megva-
lósítása, melyek már meglévő helyi és térségi jelentőségű 
turisztikai vonzerők minőségének javítását, szolgáltatá-
sainak vendégbarát bővítését, innovatív megújulását, fej-
lesztését szolgálják.

A projekt komplex turisztikai fejlesztést kíván megva-
lósítani, s a helyi értékekre, adottságokra, meglévő turisz-
tikai attrakciók fejlesztésére fókuszál. A komplexitás meg-
valósulását a konzorciumi forma segíti, melyben a város 
Önkormányzatának partnerei: Gyógyfürdő Nonprofit 
Közhasznú Kft., Városfejlesztési Kft., Beklen Alapítvány.

A szolgáltatásfejlesztés kiemelt célterületei a pályázati 
kiírás prioritásait figyelembe véve: családbarát funkciók 
bővítése/minőségjavítása, digitális vendégfogadási rend-
szer kiépítése, megújuló energiaforrások hasznosítása.

A projekt tartalma:
1. A Túrkeve Termál- és Élményfürdő fejlesztése (5420 

Túrkeve, Kuthen kir. u. 11.)
- Családbarát funkciók bővítése: új beltéri többfunkciós 

rekreációs/gyermek-, szabadidős helyszín kialakítása 
innovatív játékelemekkel (250 m2)

- Kültéri vizes élménypark, vizes gyermekjátszótér kiala-
kítása 

- Kültéri gyermekjátszótér továbbfejlesztése „vízi élet” te-
matikájú mozgáskultúra-fejlesztő, edukációs játékesz-
közökkel (14 db új elem. kb. 450 m2)

- Kültéri medenceterek környezetének megújítása zöld-

felület-növeléssel, öntözőrendszer kiépítése (1000 m2)
- Vendégfogadási rendszer kiépítéséhez kapcsolódó in-

formatikai eszközbeszerzés, valamint korszerű, bizton-
ságos beléptetőrendszer kialakítása, digitális foglalási/
vendégkiszolgálási/regisztrációs rendszer telepítése

- ingyenes internet-elérés kiépítése, vezeték nélküli inter-
net-lefedettség biztosítása a strand területén

- Parkolóbővítéshez kapcsolódó útépítés (100 m hosszú, 
4,5 m széles)

- Parkolóhely-kapacitás bővítése: 20 új parkolóhely kiala-
kítása, ezen belül:
• családbarát szélesített parkolóhely, 
• akadálymentes parkolóhely kialakítása
• elektromos gépkocsi-töltési lehetőség biztosítása, 

2x2 parkolóhely-leállás kialakítása
- Kiserőmű-fejlesztés: elektromos gépkocsi-töltés feltéte-

leinek környezetbarát megteremtése a termálvíz me-
tángáz-tartalmának hasznosításával 

- Tájékoztató felületek egységes arculatának kialakítása, 
többnyelvű infokommunikációs fejlesztés megvalósí-
tása

2. Turisztikai rendezvénytér infrastrukturális feltételeinek 
fejlesztése színpad, hang- és fénytechnika beszerzésével

Helyszín: hrsz: 180/2

3. Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszín 
ökoturisztikai fejlesztése: fogadási feltételek javítása út 
(150 m), parkoló (12 férőhely) és kerítés (730 m) ki-
építésével

Helyszín: Fekete István Természetvédelmi Oktatóközpont

HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS
TOP_Plusz-1.1.3-20

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

- Rendeletekben rendezte az önkormányzat az elmaradt 
díjemeléseket (lsd. másik összefoglaló).

- A Mezőtúri Rendőrkapitányság által készített Túrkeve 
Város közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdeké-
ben tett és tervezett intézkedésekről és az azzal kapcso-
latos feladatokról szóló beszámolót elfogadta.

- Megtárgyalta és elfogadta a Mezőtúri Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységé-
ről szóló beszámolót.

- Elfogadta a fürdő helyzetéről szóló tájékoztatót.

- Döntött a Gyógyfürdő kezelésében lévő „Termálkutak 
metán kísérőgázának hasznosítására tervezett projekt 
Túrkevén” című beruházás üzemeltetési szerződésének 
meghosszabbításáról.

- Túrkeve város testvérvárosi kapcsolatainak fejlesztéséről 
szóló 129/2022. (V.26.) sz. képviselő-testületi határoza-
tot kiegészítette: Túrkeve városával hivatalos testvér-
városi szerződéssel bíró települések igazolható állandó 
lakcímmel rendelkező állampolgárai az önkormányzat 
fenntartásában lévő Finta Múzeumot a kedvezmény 
nélküli mindenkori jegyárak 50 %-áért látogathatják.

- Kezdeményezte Csernáton településsel testvérvárosi 
kapcsolat kialakítását.

-  Hollósi Zóra túrkevei lakos műtétjéhez és gyógykeze-
léséhez 200.000 Ft-tal hozzájárult az „eseti támogatás 
gyermek jogán” keret terhére.

- Nyári gyermekfelügyelet ügyében kialakította azt az ál-
láspontot, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola veze-
tői bevonásával felméri a dolgozó túrkevei szülők ese-
tében az 1-4. osztályos tanulók részére nyári felügyeleti 
tevékenység megszervezésének igényét, tervet készít 
annak humánerőforrásának biztosítására és ameny-
nyiben 15 főt meghaladó mértékben jelentkezik arra 

igény, úgy legkésőbb 2022. június 24-ig a költségterve-
zés megvalósításával a Képviselő-testület részére ezzel 
kapcsolatos előterjesztést nyújt be.

- Kinyilvánította szándékát, hogy a Túrkeve, külterület 
0645/4 hrsz alatti, kivett udvar elnevezésű, 840 m2 te-
rületű ingatlant értékesítésre kijelöli. Az ingatlan meg-
hirdetésre került.

- Döntött arról, hogy a Kevi Perec Kft-ben lévő 10,36 % 
arányú önkormányzati tulajdonrészét az értékbecslés-
ben megállapított 2.800 eFt értékben értékesíti.

- Mint a Szolnoki Járási Hivatal Mezőtúri Földügyi Kiren-
deltségének ingatlan-nyilvántartásában 1333 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott földterület 1/1 arányú tulaj-
donosa az 1333/A hrsz-ú felépítményre vonatkozó elő-
vásárlási jogáról lemondott.

- A Volánbusz Zrt. ajánlatáról való döntést elnapolta 
2022. június 24-re.

- Döntött arról, hogy az Oroszlán Vendéglő átalakítás 
tervezésére beérkezett árajánlatok alapján elfogadja a 
MARTON TERVEZŐ IRODA KFT. ajánlatát és felha-
talmazza Sallai Róbert Benedek Polgármestert a terve-
zési szerződés megkötésére.

- A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
142/2022. (VI.8.) sz. határozat felhatalmazása alapján 
megkötött kivitelezési szerződést közös megegyezéssel 
bontsa fel, az eddig elvégzett munkákról részelszámo-
lást kérjen és a megváltozott új műszaki tartalomnak 
megfelelő árajánlatkérési eljárást nyílt keretek között 
folytassa le és ennek eredményéről a lehető leghama-
rabb a képviselő-testület részére előterjesztést készít-
sen.

- Elrendelt egy átfogó minden intézményt és önkormány-
zati épületet lefedő selejtezést Túrkeve Városi Önkor-
mányzatnál.

JÚNIUSI TESTÜLETI DÖNTÉSEK

2022. június 30. napjáig díjemelési tilalom vonatkozik 
az önkormányzatok, az önkormányzati költségvetési szer-
vek, gazdasági társaságok által nyújtott egyes szolgáltatá-
sok díjainak emelésére. Ez a tilalom ettől naptól részben 
megszűnik, ezért a képviselő-testület döntött néhány, he-
lyi rendeletben szabályozott díj mértékének emeléséről.

A bérleti szerződések vonatkozásában új jogszabályi 
előírások nem jelentek meg, továbbra is a 2021. évi XCIX. 
törvényben foglalt, bérlőket védő rendelkezéseket – mint 
pl. a bérleti díj emelésének tilalma, szerződés pályázat 
nélküli meghosszabbodása - szükséges alkalmazni 2022. 
december 31. napjáig.

Továbbra sincs lehetőség a helyi adók emelésére, te-
kintettel az adózás rendjéről szóló 1990. évi C. törvény 6. 

§-ára: naptári éven belül az évközi módosítás nem súlyos-
bíthatja az adóalanyok adóterheit.

A díjemeléssel, díj megállapítással érintett rendeletek 
a következők:

- az anyakönyvi események engedélyezésének szabálya-
iról és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről 
szóló 10/2022. (III.7.) sz. korábban elfogadott önkor-
mányzati július 1. napján hatályba lép, mely szerint a 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munka-
időn túl, de a hivatali helyiségben történő anyakönyvi 
eseményért fizetendő díjak az eddigi 30 ezer és 20 ezer 
Ft-ról 40 ezer és 30 ezer forintra növekednek, továbbá 
a Kevi Juhászfesztivál szombatján nem lehet házasság-
kötést tartani.

DÍJAT EMELT AZ ÖNKORMÁNYZAT

- a gyepmesteri telepen elhelyezett különböző állati hul-
ladékok után fizetendő elhelyezési és ártalmatlanítási, 
valamint a gyepmesteri szolgálat által ellátott egyéb 
közfeladatok díjainak megállapításáról szóló 9/2005. 
(II.24.) sz korábban elfogadott. önkormányzati rende-
let július 1. napján hatályba lép, mely szerint az évek óta 
változatlan díjakat 40-50 %-kal emelte a testület.

- a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 
2/2018.(I.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
szerint a mezőőri járulék mértéke július 1-től 35 AK-ig 
1350,- Ft/év, míg 35 AK fölött 39,- Ft/AK/év.

- a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 18/2012. 
(IX.06.) sz. önkormányzati rendelet módosításával 
a 2014 óta változatlan díjakat emelte a testület 30-50 
%-kal.

- az intézményi gyermekétkeztetés díjának megállapítá-
sáról szóló 17/2018.(X.29.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításával minden oktatási intézményben meg-
emelkednek a díjak július 1. után.

- a díjemelési tilalom eltörlése lehetővé teszi a vásár- és 
piactartás rendjéről szóló 9/2021.(VII.8.) sz. önkor-
mányzati rendeletben foglalt díjak alkalmazását a piac 
területén, mely szerint a helyfoglalás díja 100 Ft/m2/
alkalom, míg a helybiztosítás díja 500 Ft/m2/hónap.

- a díjemelési tilalom eltörlése lehetővé teszi a közterület 
rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és a kedvtelésből 
tartott állatok tartásának szabályairól szóló 10/2021.
(VII.8.) sz., továbbá a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésének következménye-
iről szóló 13/2021.(VII.8.) sz. önkormányzati rende-
letben foglaltak betartásának fokozott ellenőrzését és 
a be nem tartás szankcionálását, valamint a közterület 
használatáról szóló 11/2021.(VII.8.) sz. önkormányzati 
rendelet  díjtételeinek alkalmazását is.
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Sallai R. Benedek polgármester városvezetői munká-
ját figyelemmel kísérők többször hallhatták, olvashat-
ták, hogy bár sok dologgal foglalkozik természetszerű-
leg, pár területet kifejezetten a szívén visel. 

Ilyen a közutak állapota, az idegenforgalom, strand 
és aktív turizmus, az „élhető város” program, a mozi fel-
újítása, a Kis-Berettyó-part rendezése, valamint a Liget 
többfunkciós közösségi térré történő alakítása. Eme utób-
bi kétségkívül egy zászlóshajója a jelenlegi ciklusának. 

A Városgondnokság Kft. hatékonyan halad a Ligetben a 
szociális létesítmény építésével, a rendkívül szűkös forrá-
sok ellenére is hamarosan – lapunk megjelenésekor min-
den bizonnyal már készen is lesz - átadásra kerülhet az 
épület a megújult WC helyiségekkel, 
baba-mama szobával és mozgáskor-
látozottak részére is alkalmas szoci-
ális blokkal. Ezenkívül helyet kapott 
itt egy szolgálati helyiség, ahonnan 
majd a korcsolyabérlés és az általános 
ligetfelügyelet történik. Ezzel párhu-
zamosan a Mezei-Vill Kft. elkészült a 
közvilágítás kiépítésével. Az ellenőr-
zés lezajlott, minden lámpa világít. 
A terveknek megfelelően mindenhol 
földkábellel, a jelenleg legkorsze-
rűbbnek számító magas energiaha-
tékonysággal bíró led-izzókkal és a 
jelenlegi közvilágításnál jobb fénnyel 
lett ellátva a teljes Liget területe.  

Aki kilátogat a Ligetbe, az a közvilágítási oszlopok 
alapján láthatja, hogy hova terveznek még sétányt, s 
merre fejlesztik a Liget területét. Ebben a vezetői ciklus-
ban szinte mindent sikerült megcsinálni, amit eredetileg 
terveztek, mindössze egy-két apróság maradt ki. 

A Liget út felől még az idei évben megépülhet a kerí-
tés, megvan a forrás a szökőkútra és a futókörre a TOP 
plusz pályázatból. Az egész Liget egyetlen fiaskója a 
sportpálya, a kivitelezővel történő garanciális bejárás 
megtörtént, aki partneri hozzáállással, segítőkészen 
áll a problémákhoz, de a műszaki ellenőr is azt álla-
pította meg, hogy olyan geológiai vagy hidrogeológiai 

okok jelentenek problémát, ami a 
pálya területének általános süllye-
désével járt együtt. Ezért a jelenlegi 
szakértői vélemények alapján kettő 
évet várnak a talajmozgások vizsgá-
latával és 2024-ben állítják helyre a 
pályát. A városi gyermeknapon már 
a felállított palánkok és kapuk, va-
lamint a felfestett pályák várták a 
mozgásra vágyókat.

Kétségtelen, hogy az új elemekkel 
bővült játszótér, a pályák és a szoci-
ális helyiségek, valamint a meglévő 
piac-csarnok nagy előrelépést jelen-
tenek a Liget végső képének kialakí-
tásában.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KÖZÜGY

Dr. Thodory Zsolt József városi főorvos egyeztető 
megbeszélésre hívott meg a Dr. Nánási Lajos Egészség-
házba. A megbeszélésen az alapellátásban résztvevő or-
vosok és munkatársaik vettek részt. Ezúttal is tisztelettel 
köszönöm az erre időt szakító orvosok jelenlétét és köszö-
nöm az egészségügy többi dolgozójának is az egyeztetés 
lehetőségét. Köszönöm, hogy az elmúlt nehéz időszakban 
helyt álltak és mindent elkövettek annak érdekében, hogy 
a fokozott egészségügyi kockázatot jelentő időszak a lehe-
tő legkevesebb tragédiával múlhasson el. 

Az egyeztetés fő témája az intézmény működése volt, 
melynek vannak olyan vonatkozásai, melyek a lakosság ré-
szére nem bírnak jelentőséggel, de van olyan része, amely 
szinte minden olyan embert érint, aki időnként igénybe 
veszi az alapellátás szolgáltatásait. Az elmúlt időszakban 
több olyan lakossági megkeresést kaptam mind szemé-
lyesen, mind az internet közösségi oldalain, amelyek 
arra vonatkoztak, hogy a járványügyi előírások mennyi 
ideig kerülnek alkalmazásra az orvosi rendelőben. Ezen 
előírásoknak a fő elemét képezte a telefonos bejelentési 
kötelezettség, a rendelő előtti várakozás szükségessége, a 
betegirányító munkakör fenntartása és a rendelőn belü-
li kötelező maszkhasználat. Az egészségügyben dolgozó 
kollegák szakmai érvekkel győztek meg arról, hogy a te-
lefonos bejelentkezés kötelezettsége, illetve a maszkhasz-
nálat alapvetően fokozza az egészségügyi szolgáltatás biz-
tonságát, így ezek fenntartása mindenképpen indokolt. El 
tudtam fogadni a maszkhasználattal kapcsolatos szakmai 
érveket is, valamint azt is, hogy az orvosi rendelő ne kö-
zösségi színtér legyen, ahol 50-60 ember beszélgetve vá-
rakozik, hanem az egészségügyi 
ellátás színtere, ahová a telefo-
nos bejelentkezés indokolt, akár 
járványügyi helyzet nélkül is. 

Ugyanakkor képviseltem azt 
a lakossági igényt, mely szerint 
az épület előtti várakozás indo-
koltságának, illetve a betegirá-
nyító munkatárs koordináló 
munkájának befejezésével is 
lehetne megítélésem szerint a 
szolgáltatást nyújtani jelenleg, 
amiben az egészségügyben dol-
gozók nem értettek velem egyet. 
Szakmai érvek során elhangzott, 
hogy a mai napig minden hé-
ten vannak dokumentált koro-
navírus fertőzés városunkban, 
de emellett például a várandós 
kismamák éppúgy oda járnak 
ellátásra. Éppen ezért az egész-
ségügyi szakemberek határozott 

meggyőződése egybehangzóan, hogy Túrkeve város la-
kosságának védelme érdekében a betegirányító munka-
társ koordináló munkája továbbra is indokolt. 

Ígéretet kaptam arra, hogy konkrétan a ház előtt, má-
sok előtt semmiképpen nem hangzik el olyan információ, 
amely személyiségjogi vagy betegjogi aggályokat vetne fel, 
ugyanakkor bizonyos, hogy a légúti megbetegedéssel, láz-
zal kapcsolatos tünetekre való kérdés továbbra is minden 
esetben el fog hangzani és csak azok vehetik igénybe (kor-
látozottabb számban) a váró épületét, akik ilyen tüneteket 
nem produkálnak. A várót természetesen lehet használni, 
de lehetőleg telefonos bejelentkezést követően érhető el, 
időpont egyeztetés után. Az elmúlt másfél évben szinte 
már megszokott kis fatákolmányok elkerültek az intéz-
mény elől, azonban ha a járványügyi helyzet indokolttá 
teszi, a következő csapadékos időszakban (ősszel) újra 
megfontolás tárgyát fogja képezni az elmúlt másfél éves 
rendszernek a helyreállítása. 

Meggyőződésem, hogy az egészségügyben dolgozók 
jót akarnak a városnak, s azt próbálják elősegíteni, hogy 
a járványügyi kockázat minél kevesebbeket tegyen ki fer-
tőzésnek. 

Dr. Thodory Zsolt József városi főorvos úr külön 
felhívta figyelmemet arra, hogy a világjárvány jelenlegi 
csendesedő szakaszának legszerencsésebb átvészeléséhez 
feltétlenül szükséges a három védőoltás, a legelemibb jár-
ványügyi védekezés alkalmazása (maszkviselés, kézfer-
tőtlenítés stb.) a lakosság türelmes, fegyelmezett együtt-
működése és az egészségügyi dolgozók további hatékony 
munkája, amit a fenti korlátozások jelentősen segítenek.

PÁRBESZÉD   
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉRŐL 

KÉSZ A KÖZVILÁGÍTÁS A LIGETBEN
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Önkormányzatunk egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően közel 25 
millió forintos támogatást fordított 
a Mintakertre. 

A Mintakertben a munkálatok 
befejeződtek, a munka átvételre ke-
rült. A pályázatban vállalt útépítés, a 
kötelező elemként szükséges ároképí-
tés és a Mintakert körüli vadvédelmi 
kerítés mindkét oldalról elkészült.  

A Mintakert egyike azoknak a megma-
radt kertjeinknek, amelyek zártkerti 
jellege megőrződött és a hagyományos 
gyümölcstermelés, zöldségtermelés, 
háztáji előállítás mellett pihenés, ki-
kapcsolódás lehetősége is biztosított 
azoknak, akik a szabadidejükben is 
keresik a munka lehetőségét. A létre-
hozott új kerítésszakaszok és az árok 
kifejezetten rendezetté, kulturálttá va-
rázsolta azon részét a kertnek, amelyek 
önkormányzati tulajdonban vannak, s 
ez illeszkedni tud a sok rendezett kert-
hez a zártkertben. Szép, rendezett ké-
pet mutat a kert. 

Sajnálatos, hogy korábban há-
rom, ezzel azonos tartalmú pályázati 
kiíráson nem indult a város, habár 
100 %-os támogatási intenzitással 
mindent finanszírozni tud a pályázat. 

Ha a korábbi lehetőségeket is ki-
használta volna a város, abban az 
esetben több zártkertünk fejlődhetett 
volna már ehhez hasonlóan. 

A hivatal munkatársai figyelni 
fogják, ha lesz újra ilyen kiírás - 
már megvan a terv, hogy hol foly-
tatódna a munka -, akkor újból pá-
lyázni fog a város, mert a kulturált 
állapot elérése jó irányba mozdítja 
a zártkerti kultúrát.

MINTAKERTI FEJLESZTÉS
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Éveken keresztül volt a városban közbeszéd témája a 
város testvérvárosi kapcsolatainak célszerűsége. Néhá-
nyan remek lehetőségnek tartották, néhányan kritizálták, 
de sokan nem is hallottak róla. Jelenleg városunknak az 
alábbi testvérvárosai vannak:
• Auchel, Franciaország. A kapcsolat nem igazán élő. A 

Ványai középiskola cserekapcsolatai megszűnése óta 
rendkívül nehéz a kapcsolattartás. Hivatalba lépésem óta 
nem is sikerült még találkoznom aucheli kollegámmal. 
Próbálkozni fogunk még, de egyelőre nem kedvezőek a 
visszajelzések kezdeményezéseimmel kapcsolatban.

• Nagybocskó, a túrkevei származású Balogh János aka-
démikus biológiai szülőhelye az ukrajnai területre eső 
Kárpátalján már aktív kapcsolatot tart fenn városunkkal. 
A Túrkevéért Alapítvány, nevesítetten dr. Szabó Zoltán 
nyugalmazott polgármester, kuratóriumi elnök az, aki 
legtöbbet segít abban, hogy a nagybocskói kapcsolat élő 
legyen. Sajnos a rendkívül szomorú háborús helyzet mi-
att a közeljövőben érdemben cserekapcsolatokról nem 
beszélhetünk, de a magam részéről fontosnak tartom 
a kapcsolat ápolását és kölcsönösen érzem az erre való 
szándékot. Azt gondolom, hogy ezen testvértelepülési 
kapcsolatunkkal hosszabb távon számolhatunk.

• Legrégebbi testvérvárosi kapcsolatunk Nagyszalonta, 
szintén dr. Szabó Zoltán nyugalmazott polgármester 
nevéhez fűződik és Nagyszalontával való kapcsolat is lé-
tező, valós alapokon nyugvó. Itt érdemi potenciált látok 
cserekapcsolatok bővítésében, amire reményeim szerint 
még jelen cikluson belül lesz lehetőség. Ilyen lesz az idén 
nyár végén, az eredetileg májusra tervezett kerékpártúra. 

• Mezőhegyes az egyedüli magyar testvérvárosunk, ahol 
számos kapcsolódási ponttal a két település kapcsolat-
felvétele sikeres, nyilvánvalóan itt kisebb a turisztikai 
cserekapcsolatban a potenciál. Ennek ellenére a hiva-
talos kapcsolatok tartása folyamatos, rendszeresen el-
fogadják meghívásunkat városunkba és bízom benne, 
hogy néhány területen még mindez fejleszthető is lesz. 

• Minden bizonnyal a legélénkebb, legaktívabb kapcsolat 
a nyelvi nehézségek ellenére is a lengyelországi Porab-
kával van, talán mert a lengyel nép mentalitásából jövő 
melegséggel, szeretettel kezelik városunkat, örömmel 
jönnek Túrkevére és szeretettel fogadják a vendégeket 
városunkból. Ezt a kapcsolatot is szeretnék fejleszteni, 
mert érdemi lehetőségeket látok abban, hogy a polgári, 
civil kapcsolatok érdemben fejlődjenek Porabkával.

• Egy korábbi képviselő-testületi ülésen tettem javaslatot a 
város Képviselő-testületének arra, hogy a Székelyföld szí-
vében, az Erdélyi Fejedelemség határán, Kovászna megyé-
ben lévő Csernáton településsel új testvérvárosi kapcso-
latot létesítsen. Jelen írásom is ennek apropóján született.

A korábbi időszakban, főként kívülről, civilként, túrke-
vei polgárként az volt a benyomásom, hogy kissé szűk az 

a tér, ahol a város „átlagemberei” részt vehetnek ezekben a 
testvérvárosi kapcsolat ápolásokban. Többségében a min-
denkori önkormányzathoz kötődő résztvevőkkel zajlott a 
kapcsolattartás, s nyilvánvalóan azokkal a városi szereplők-
kel, akikkel a város leginkább képviselni tudja magát a kap-
csolatokban (például népitáncosok, civil szervezetek stb.). 

Megítélésem szerint ezek a testvérvárosi kapcsolatok 
akkor lesznek igazán hasznosak a város számára, ha kiszé-
lesedhetnek és minden túrkevei polgár számára nyitottá 
válhatnak. Miután a vezetésem alatt álló városban szinte 
minden szabad forrást fejlesztésre használunk fel, ezért ter-
mészetesen fel sem merül bennem, hogy önkormányzati 
finanszírozással történjen a cserekapcsolatok új dinami-
kájának kiépítése, de ettől még önkormányzati segítséggel 
szeretnénk azt fejleszteni. A Madarász Károly Művelődési 
Ház és Városi Könyvtár munkatársai vállalták magukra 
felkérésemre, hogy a szervezésben segítséget nyújtsanak, 
hogy túrkevei magánszemélyek - akár szervezetten is - 
testvérvárosainkba látogathassanak. Porabka képviselőivel 
a Juhászfesztiválon tárgyaltunk erről, valamint Csernáton 
település polgármesterével a közelmúltban szintén erről 
egyeztettünk. Meg vagyok győződve arról, hogy nem jelent 
a legtöbbek számára megoldhatatlan pénzügyi problémát 
egy-egy ilyen látogatás esetleges finanszírozása azon túl, 
hogy hatalmas élményt jelentene sokaknak. 

KÖZÜGY KÖZÜGY

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
Habár Porabkára is írhatnánk példát, most konkrétan 

Csernátonra, esetlegesen létrejövő új testvértelepülé-
sünkre írom a példákat. Miután nemrég voltunk kinn, 
így meggyőződhettünk róla, hogy a csernátoni szállás- 
és ételárak viszonylag méltányosak. 10 ezer Ft/nap áron 
szállást, reggelit és vacsorát kaptunk olyan mennyiség-
ben, hogy elfogyasztani sem tudtuk. A szállásunk Cser-
náton szélén, az erdő mellett terült el egy egykori vízi-
malomnál, ami már önmagában is szinte skanzenként 
működik. A kb. 700 km-es távolság tökéletesen megte-
hető egy nap alatt, Arad irányába Brassóig kiváló autó-
pálya van. A kirándulást tökéletesnek tartom például a 
túrkevei motorosok részére, de már egyeztettem arról 
is, hogy kisebb vadászcsoportot szervezek ide téli hajtá-
sok idejére. Az egyik legnagyobb turisztikai fesztiváljuk 
idén szeptember 17-én kerül megrendezésre „Burrogta-
tó” néven, amikor a Haszmann Pál Múzeum beüzemeli 
a 100 éves traktorjait, cséplőgépeit bemutatási szándék-
kal. Biztos vagyok benne, hogy számos mezőgazdasá-
got, gépet szerető ember részére nagy élmény lenne a 
részvétel. Maga a táj, Kézdivásárhely kb. 10 km-es tá-
volsága szintén olyan lehetőség azoknak, akik a táj iránt 
érdeklődnek, akár több napos túrázási, városnézési, kul-

turális programot jelenthet. Jelenleg az önkormányzat-
nak egy 13 fős kisbusza van, amin, ha lehet, a jövőben 
változtatnék, így a könyvtár segítségével akár állandóvá 
válhat, hogy évi 2-3-4 ilyen jellegű, önköltséges magá-
nutat szervezzünk Csernátonba érdeklődőknek. Ott a 
településnek ez segítség, hiszen idegenforgalmi bevételt 
teremt, míg bizton állítom, hogy a legtöbb túrkevei szá-
mára igen nagy élményt jelentene e táj meglátogatása. 

A testvérvárosi kapcsolatok új alapokra helyezésével, 
vagy ha úgy tetszik fejlesztésével kifejezetten szélesíteni 
kívánjuk a testvértelepülési kapcsolatokban érdekeltek 
résztvevőinek számát, bővíteni szeretnénk a látogatások 
mennyiségét és a civil, polgári oldalra eltolni ezeknek fő 
hangsúlyát, amivel utazásszervezéssel a könyvtár munka-
társainak segítségével részt fogunk venni, ha lesz rá igény. 

Sokféle ember van, sokféle mentalitással. Én azok közé 
tartozom, akik szívesen utaznak, akiket mélységesen le-
nyűgöz például Székelyföld, de épp így érdekel Porabka. 
Abban bízom, hogy lesznek hozzám hasonló érdeklődők, 
akik magánfinanszírozással szívesen részt vesznek akár 
párjukkal, családjukkal, akár baráti társasággal egy-egy 
ilyen kisebb szervezett úton, amelyeknek akár önszerve-
ződő, privát jellege is lehet. 

A nagy meleg hatására megnőtt a 
szabadtéri tüzek veszélye, ezért júni-
us 22-től visszavonásig tűzgyújtási 
tilalom van érvényben Bács-Kis-
kun, Békés, Csongrád-Csanád és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 
Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyúj-
tani erdőkben, fásításokban, facso-
portokban, útszéli fasorokban és ezek 
kétszáz méteres körzetében, még a 
kijelölt tűzrakóhelyeken is.

A tűzoltókat idén már több mint 10 
ezer alkalommal riasztották szabadban 
keletkezett tüzekhez, a leégett terület 

nagysága megközelíti a 31 ezer hektárt. 
A szabadtéri tüzek miatt idén 
összesen negyven ember 
sérült meg. 

A tüzek 99 száza-
léka emberi gondat-
lanságra, vagy szán-
dékosságra vezethető 
vissza. Vegyük ko-
molyan a tilalmat és 
ne gyújtsunk tüzet az 
érintett megyékben. A sa-
ját kertjében mindenki bog-
rácsozhat és grillezhet, de a tüzet nem 

szabad magára hagyni. A kirándulók, 
autósok ne dobják el a cigaret-

tacsikket, mert az út menti 
száraz növény könnyen 

meggyulladhat. 
A kerti zöldhulla-

dékot pedig csak ott 
szabad elégetni, ahol 
és amikor ezt az ön-

kormányzat rendelet-
ben engedélyezi. Ahol 

nincs ilyen önkormányza-
ti rendelet, ott ez tilos. Tarlót 

égetni sehol sem szabad.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
   KATASZTRÓFAVÉDELEM
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KÖZÜGY KÖZÜGY

Sokan sokféleképpen vélekednek a testvérvárosi kap-
csolatainkról. Valljuk be, a lakosok nagy többsége számá-
ra formálisnak tűnhet, hiszen a mindenkori városvezetés 
vett részt a találkozókon. A jelenlegi vezetés mindezt ér-
zékelte, s éppen ezért kívánja továbbfejleszteni, kitágítani 
a lehetőségeket, hogy minél több lakos részese lehessen 
a kapcsolattartásnak. A Testvérvárosi kapcsolatok című 
cikkben ezt a törekvést részletesen kifejti Sallai R. Bene-
dek polgármester. A Képviselő-testület elé tárt javaslat is 
ezt a célt kívánja elérni.

Mint az valamennyiük számára ismert, az önkormány-
zat hosszú ideje ápol változó intenzitással testvérvárosi 
kapcsolatot Nagyszalonta, Nagybocskó, Porabka, Auchel 
és Mezőhegyes településekkel. A 2022. május 13-15. kö-
zötti testvérvárosi konferencián és annak kapcsán szer-
veződött műhely megbeszéléseken felmerült az igénye 
annak, hogy a testvérvárosi kapcsolatok hivatalos jellegét 
minél teljesebben közösségi civil irányba is szükséges len-
ne átvinni és fejleszteni a helyi lakosság kapcsolatát és kö-
tődését az érintett településekkel. Ennek érdekében a test-
vérvárosok közül az első lépést megtéve kezdeményezi 
Sallai R. Benedek polgármester, hogy az ezzel kapcsolatos 
intézkedések megtörténjenek abban bízva, hogy mindez 
lehetőséget fog teremteni arra, hogy saját forrásból civilek 
is látogassák testvérvárosainkat és növekvő kapcsolatápo-
lás mellett fejlődjenek testvárosainkkal való együttműkö-
dési lehetőségeink. 

A május 26-ai határozati javaslat a következőket tartal-
mazza a törekvés megvalósításának érdekében:

• A Túrkeve Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 
Gyógyfürdő Nonprofit Kft. minden olyan vendég számá-

ra, akik jogszerűen igazolhatóan lakcímmel Túrkeve vá-
ros testvérvárosaihoz kapcsolódnak, azoknak a belépési 
költségekben ugyanazokat a belépési feltételeket teremtse, 
mint a túrkevei lakosok részére.

• A Gyógyfürdő Kft. által üzemeltetett szálláshelyeken 
minden esetben, amennyiben Túrkeve város testvérvá-
rosaihoz kapcsolódó magánszemélyek, civil szervezetek 
foglalnak szállást és azt jogszerűen igazolni tudják, abban 
az esetben 10 % kedvezményben részesüljenek.

• Túrkeve város Képviselő-testülete felkérte a polgár-
mestert, hogy munkáltatói jogaival élve rendelje el a Ma-
darász Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményben, 
hogy civil kapcsolatok építése érdekében útszervezések-
kel, kirándulás szervezésekkel a magánszféra lehetőségein 
belül koordinátori feladatokat lásson el a testvérvárosok 
irányába tartó túrkevei magánszemélyek részére. A szer-
vezési munka különösen jelenjen meg programszervezés, 
programkínálat hazai nyelven elérhető információs ada-
tok biztosítása és humán kapcsolatépítések területén a 
testvérvárosokba utazni kívánók részére.

• Túrkeve város testvérvárosai állampolgárainak a Finta 
Múzeum látogatásának érdekében a mindenkori belépő-
jegyek 50 %-os kedvezményezett árát kell megfizetnie. Ez 
egy újabb gesztus testvérvárosaink állampolgárai felé ab-
ban bízva, hogy ezen településekről bővülő idegenforgal-
mi érdeklődés mutatkozik városunk irányába.

• Az intézkedések által bővülhet a lakosok és a testvér-
városok lakosai közötti élő, személyes kapcsolat, ami elő-
segítheti a turizmus fellendítését is. 

Bízunk benne, hogy sokan élnek a lehetőséggel!

TESTVÉRVÁROSOK

A tüdőszűrés  városunkban 2022. június 28-tól 
(kedd) – július 22-ig (péntek) tart.

Helyszín: 
Korda Sándor Színházterem ( Mozi)  
5420 Túrkeve, Széchenyi u. 29.

Szűrési idő:
Hétfő: 11:30 – 16:30 óra
Kedd:  8:30 – 13:30 óra 
Szerda: 11:30 - 16:30 óra
Csütörtök: 8: 30 - 13:30 óra
Péntek: 8:30 - 13:00 óra  

(2022.07.01-én, Semmelweis-napon szűrés nincs)

Fontos tudnivalók:
• A 40 év feletti lakosok a tüdőszűrést beutaló nélkül, 

évi egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe. 

• A tüdőszűrő vizsgálat igénybevételéhez személyi 
igazolvány, TAJ kártya és lakcím kártya szükséges.

• A 40 év alatti lakosok részére a szűrés orvosi be-
utalóval (foglalkozás-egészségügyi szakorvosi) 
vehető igénybe és térítésköteles (1700 Ft, melyet a 
helyszínen kapott csekken kell befizetni). 

• Továbbtanuláshoz szükséges tüdőszűréshez iskolaor-
vosi beutaló kell, ebben az esetben a szűrés ingyenes.

• 18 éven aluliaknak, írásos szülői/törvényes képvise-
lő beleegyező nyilatkozat is szükséges.

• Kérésre az eredményt megcímzett és bélyeggel ellá-
tott boríték leadásával postázzák. 

• A várakozás során kötelező a 1,5 m védőtávolság 
tartása, valamint az arcmaszk viselése!

A szűrésen való részvétel a különféle légzőszervi 
elváltozások korai kiszűrése és felismerése céljából 
fontos lehet!

Értesítés tüdőszűrésről

Hírek a strandról
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Mint azt mindannyian jól tudják, 
június 1-én este komoly erőkkel vo-
nultak szirénázva a tűzoltók a strand-
ra, hiszen kigyulladt a fedett medence 
épülete. A zárást követően bejelzett a 
tűzjelző, sajnos ezalaklommal valós 
tűzhöz riasztotta a lánglovagokat. a 
Túrkevei Önkéntes Tűzoltókon túl a 
mezőtúri hivatásos katasztrófavédel-
mi állomány is részt vett az oltásban, 
a kárenyhítésben, illetve a szomszédos 
települések is besegítenek Püspökla-
dányról és Szolnokról.

A hír gyorsan terjedt a lakosok kö-
rében, s mindenkit sokkolt a szörnyű 
eset. Az első pillanatban úgy tűnt, hogy 
a város legfontosabb idegenforgalmi 
intézményének működése került ve-
szélybe, a város idegenforgalmi idénye. 

Akkor azt lehetett tudni, hogy az 
épület emeleti részén egy a szauna 
melletti villanyelosztó helyiségben 
zárlat lépett fel, ami öngyulladást 
okozott. Szerencse a szerencsétlen-
ségben, hogy személyi sérülés nem 
történt!

A tragédia után a kárfelmérés kez-
dődött meg, megvizsgálták, hogyan 
lehet a károkat enyhíteni, ill. az épü-
letet mégis üzembe helyezni a nyári 
időszakban. Gipszkartonnal vették 
körbe a kiégett részeket, így esztéti-
kailag olyan állapotba került, hogy 
megnyílhatott a vendégek előtt. 

Hegyi-Csicsai Csaba vezető el-
mondta, hogy a kényszerű leállás 
után június 16-án újra megnyitották 
a beltéri medenceteret. Lapunk meg-
jelenésekor már minden medence 
igénybevehető, a nagy gyógyvizes 
medence, a gyermek medence, a 
csúszdafogadó medence, a jakuzzi, a 
Kneipp taposómedencék, az 55 mé-
teres anakonda csúszda, a sószoba, 
a strand medence, a fekvő pezsgő-
medence, a gyógyvizű „ücsörgő” me-
dence és a játszóház. A tervek szerint 
július 1-től az uszoda is megnyílik. 
Ahhoz, hogy mindez megvalósul-
hatott, hogy a keletkezett károkat 
orvosolva olyan állapotokat sikerült 
létrehozni, hogy látogatható legyen 
az épület nagyon sok ember megfe-
szített munkájára volt szükség. Kö-
szönet áldozatos munkájukért!

És az élet megy tovább, 2022. július 
16-án a II. Kevi Cross Running alkalmá-
ból éjszakai fürdőzés és habparti lesz.  

A nyár további hasonló programjai: 
éjszakai fürdőzés discoval és habpar-
tyval 2022. 07. 02-án (szombaton) lesz.

Habparty a külső gyógymeden-
cében 23 óráig, éjszakai fürdőzés 
az élmény medencében 24 óráig! A 
hangulatért felelős: Dj. Kis Joe és Dj. 
Majdnemretro

Belépőjegy: 1.800 Ft, napi belépő-
jeggyel rendelkezőknek: 1.000 Ft. A 
belépőjegyek napközben is megvásá-
rolhatóak a pénztárban.

Nyári fürdőzések további dátumai: 
július 30., augusztus 13., 2022. au-
gusztus 27.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, 
hogy a Recski Ifjúsági Táborba szere-
tettel várják a pihenni, kikapcsolódni 
vágyókat. Túrkevei lakosoknak ked-
vezményes áron biztosítják a szál-
lást. Aki kikapcsolódásként szereti 
az aktív pihenést, a hegyek látványát, 
azoknak mindenképp ott a helyük! 
A szállásdíj már 2.100 Ft/fő/éj áron 
elérhető.

Elérhetőség:
Recepció és információ: +36 56 554-305
recepcio@turkevetermal.hu

A strand munkatársakat keres 
hosszútávra, próbaidőt követően: 

Gyógytornász, gyógymasszőr, taka-
rító, úszómester, karbantartó, vízgé-
pész, karbantartó csoportvezető és fi-
zioterápiás asszisztens munkakörbe.

A jelentkezési szándékot, önélet-
rajzzal írásban várják!

E-mail: info@turkevetermal.hu

Bővebb információ: +36 56 361-313
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Itt a nyár, a forróság, az aszály, s vele együtt a vízhiány.

Tény, hogy nem újkeletű a probléma, nem mostanában 
jelentkezett elsőként a víz minőségéből és mennyiségéből 
adódó komoly gond. Az is tény, hogy a lakosság szóvá teszi 
a felháborodását, amikor egy csepp víz sem folyik a csa-
pokból, nem lehet fürödni, mosni, mosogatni stb. De az is 
tény, hogy a fennálló gondokat ismerve az önkormányzat 
mindent megtesz, hogy a TRV Zrt. – mint szolgáltató, ezt 
szeretném hangsúlyozni – orvosolja a hibákat. Állandó a 
kapcsolattartás, a megoldás keresése, hova tovább a meg-
felelő anyagok, szerkezetek Túrkeve általi finanszírozása. 
A lakosok nem láthatják, hogy milyen volumenű munka 
folyik a hivatal dolgozói körében e témában, ők csak a víz-
hiányt érzékelik annak minden hátrányával.

Akkor most lássuk, mi is történt pontosan! Bodóné 
Nagy Edit, a Műszaki Osztály vezetője adott tájékoztatást 
a jelen helyzetéről:

„A tisztánlátás és az érthetőség kedvéért az elejétől kez-
deném a helyzet ismertetését, ugyanis az feledésbe merült 
a jelek szerint. Amikor legelőször felmerült a torony bon-
tása, a TRV Zrt. és más vezetők azt a tájékoztatást adták, 
hogy a torony használaton kívül van és életveszélyes! 
Itt jegyzem meg, hogy életveszélyes mivoltát egy jegyző-
könnyvel alá is támasztották. Bonthatjuk??? Kérdeztük 
sokszor! Tudják biztosítani a megfelelő víznyomást, ha az 
üzemen kívüli tornyot elborítjuk!? 

Azt a választ kaptuk a szolgáltató szakembereitől, 
hogy tudják, de a biztonság kedvéért vegyünk nekik bi-
zonyos eszközöket. Rendben! Adtunk engedélyt, hogy 
vegyenek meg mindent, ami szükséges. Mára kb. a fele 
gépészetet vették meg, tehát egy év alatt nem sikerült 
nekik beszerezni mindent, úgy, hogy mindezt az önkor-
mányzat fizeti.  A borításkor derült ki, hogy a toronyban 

mégis van víz! Hogyan lehetséges ez, amikor a szakem-
berek azt mondták, hogy nincs használva??? Költői a 
kérdés, kár már rágódni ezen! A torony üzemelt. Ezen 
túl vagyunk, nem tudjuk visszafordítani! 

2020 végén derült ki véletlenül, hogy 2020 áprilisában 
egy kutunk meghalt, akkor kezdtek el a problémák be-
gyűrűzni. Kerestük az okát, hogy miért nincs víz, hiszen 
azt mondták nem lesz gond, bírnak majd a rendszerrel. 
A TRV Zrt. ekkor közölte, hogy egy kút kiesett, egy má-
sik pedig már rég nem működik. Ezek után a TRV Zrt. a 
városra mutogat mondván, hogy mi borítottuk el tornyot. 
Azt felejtik el közölni a panaszosokkal, hogy mindenre, 
amit csináltunk, az “áldásukat” adták! Mi rájuk hagyat-
koztunk, hiszen ők a vízügyi szakemberek. 

Amikor már a víz is kevés lett, elmondták, hogy minden-
képp kutat kell fúrni, mert kevés a víz, nem lesz mi feltöltse 
az új tornyot. Ezt nyugtáztuk és azonnal elkezdtük a vízjo-
gi létesítési engedély beszerzését, ami több mint 10 hónap 
után meg is érkezett a napokban. Tehát, hogy miért nem 
történt semmi az elmúlt egy évben, arra magyarázat, hogy 
egy ilyen engedély beszerzése nem egyik napról a másikra 
történő dolog, nem rajtunk múlt a hosszú várakozási idő. 

Az új torony engedélye megvan. Ezek mind, mind 
engedélyköteles tevékenységek. Jelenleg folyamatban van 
a kivitelezési árajánlatok beszerzése, de mind a kút mind 
a torony beruházási költsége egyenként 100 millió forint 
fölött van, tehát közbeszerzés köteles, ami megint csak bo-
nyolítja a dolgokat. 

Tesszük a dolgunkat, de a fennálló bürokratikus rend-
szert nem lehet megkerülni. Ezek az intézkedések, szer-
vezések nem látványosak, kevésbé ismertek, de ettől még 
minden erőnkkel azon vagyunk – remélhetőleg a szolgálta-
tó is -, hogy megoldjuk a fennálló problémákat!”

KÖZÜGY

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

VÍZ, VÍZ, VÍZ…
KÖZÜGY

Engedjék meg nekünk, hogy a tel-
jesség igénye nélkül beszámoljunk a 
féléves munkáink egy részéről. Cégünk 
folyamatosan részt vesz a túrkevei be-
ruházások, építkezések kivitelezésében, 
elkészítésében. 

A féléves időszak alatt megcsináltuk, 
a Vass utcai óvoda előtti balesetveszé-
lyes járdaszakaszt, a piacköz macskakö-
ves gépjárműparkolóját kialakítottuk és 
helyreállítottuk. A ligeti szociális blokk 
építése, valamint bővítése folyamatban 
van még jelenleg is, de már a befejező 
szakaszban tartunk. A Mintakertet si-
keresen felújítottuk, útjait újra járhatóvá 
tettük. A liget területe folyamatos ren-
dezés alatt áll, játszótéri elemeket tele-
pítettünk a ligetben, illetve a Madarász 
házaspár utcában található játszóteret 
is három elemmel bővítettük. Az apart-
man épület építése folyamatban van, 
ezzel is bővítve majd városunk szállás-
hely kapacitását. Útjainkat folyamato-
san kátyúzzuk, javítjuk, ahogy tudjuk, 

de sajnálatos módon nem tudunk egy-
szerre minden útszakaszon jelen lenni, 
türelmüket és megértésüket kérjük! 
Ezalatt a fél év alatt közel 1400 m2 felü-
letet kátyúztunk le. Temetőink folyama-
tos karbantartás alatt állnak, próbálunk 
mindent megtenni, hogy kegyelettel 
tudjunk emlékezni szeretteinkre. A 
Vénkerti temetőben lévő urnafal kör-
nyezetének a rendezése befejeződött. 
Az ezzel kapcsolatos munkák lakossági 
felajánlásból valósultak meg. Ezúton is 
még egyszer köszönjük a felajánlást!

A Vasúti temető ravatalozó épüle-
tén lévő lélekharang felújításra került. 
Megkezdődött a temető területének a 
gazmentesítése, valamint további hulla-
dékgyűjtő kosarak fognak kihelyezésre 
kerülni. Közterületeink karbantartását 
folyamatosan végezzük, kihelyezett vi-
rágokat locsoljuk, megrongálódott sze-
métgyűjtőinket karbantartóink javítják, 
helyreállítják. Ezúton is megköszönjük 
megtisztelő figyelmüket!

   TÚRKEVEI VÁROSGONDNOKSÁG NONPROFIT KFT.

Városunkban történt

ÚJSZÜLÖTTEK VÁROSUNKBAN
Nagy Frida
Születési dátuma: 2022. 01. 17.
Anyukája: Szender Rita
Apukája: Nagy Tamás Árpád

Koszticza Vendel
Született Budapest, 2022. 05. 06-án 23.10 perc
Súly: 3590 g; Méret: 55 cm
Anyja neve: Kiss Orsolya
Apja neve: Koszticza Róbert
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A 2022. május 26-i ülés ismét rendhagyó módon 
egy megemlékezéssel kezdődött Szent Flóriánról. Szent 
Flórián keresztény mártír a római légióban szolgált a 3. 
század második felében, s gyermekkorától védte kör-
nyezetét a tűztől. Egy legenda szerint egy tűz megfé-
keződött imádkozásától már gyermekkorában, illetve a 
feljegyzések azt állítják, hogy már obsitos katonaként 
szülőföldjén egész települést veszélyeztető, átterjedő 
tüzet fékezett meg kiváló szervezettségű védelemmel. 
Szent Flórián a tűzoltókon kívül védőszentje a pékek-
nek, sörfőzőknek, fazekasoknak, kovácsoknak, ké-
ményseprőknek is, de mártír halála előtt a közösségért 
dolgozó, a közösségért tenni akaró polgárnak szerette 
és ismerte környezete. 

Szent Flórián élete szellemében dolgozik a Túrkevei 
Mentő és Tűzoltó Egyesület is, kiknek jelentős múlt-
juk ellenére a Képviselő-testület az elmúlt két évtized 
munkájáért mondott főként köszönetet ünnepi keretek 
között. A Túrkevei Mentő és Tűzoltó Egyesület kiváló 
szervezettséggel, dicséretes helytállással hajtja végre a 
katasztrófavédelmi feladatait, de ezentúl kiváló part-
nerként, segítőként minden más területen is a város la-
kosságának és az önkormányzatnak rendelkezésére áll. 

Nincs program, rendezvény a városban a részvételük 
nélkül. Pakolnak, területet rendeznek, segítenek, vé-
delmi feladatokat látnak el, ha úgy adódik gyerekekkel 
foglalkoznak, programot szerveznek kiváló közösségi 
szemlélettel. Érték a városban, hogy egy ilyen lelkes, jól 
szervezett civil szervezet biztosítja a védelmi feladato-
kat és időszerű volt, hogy helytállásukért a város hiva-
talos formában is köszönetet mondjon. 

   SALLAI R. BENEDEK  - POLGÁRMESTER

KÖZÜGY KÖZÜGY

KÖSZÖNET A TŰZOLTÓINKNAK

A Creaton cserépgyár által kiírt Tetőszépségversenyen újabb el-
ismerésben részesült Kovács Sándor és csapata. A túrkevei Refor-
mátus Óvoda tetőfedése I. helyezést ért el. 

Kovács Sándor a köszönetét fejezi ki minden közreműködőnek, 
aki valamilyen formában hozzájárult ehhez a nagyszerű és egyben 
hatalmas munka megvalósításához!

Szívből gratulálunk!

A mesteri munka elismerése

Öröm volt látni az ünnepet megelőzően, ahogy egymást köve-
tően érkeztek az iskolák tiszteletüket tenni a városi emlékműnél. 
Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész szobra méltó helyszíne lett 
a megemlékezésnek. 

A város Önkormányzata a Madarász Károly Művelődési Házzal 
és a Túrkevéért Alapítvánnyal közös szervezésben június 5-én tar-
totta meg a hivatalos városi megemlékezését. A megemlékezésen a 
szervezőkön túl túrkevei civil szervezetek, a FIDESZ Magyar Polgári 
Párt, a Magyar Szocialista Párt túrkevei szervezete és magánszemé-
lyek is megjelentek. A program fénypontját a Túrkevéért Alapítvány 
szervezésében Marosán Csaba kolozsvári színművész fellépése adta. 

Megható, a magyarság öntudatát erősítő, színvonalas műsorban 
volt része a jelenlévőknek. 

A nemzeti összetartozásra emlékezett a város
   FARKAS ROZÁLIA
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Gyermekkorunk példaképeit a város pedagógusait hív-
tuk közös ünneplésre 2022. június 10-én a Művelődési 
Házba. Sajnos, a pandémia miatt az elmúlt két évben nem 
tudtuk a rendezvényt megtartani, így egy kicsit ez az al-
kalom az elmúlt esztendő pótlása is volt, hiszen az elmúlt 
évben jubiláló pedagógusokat is most szerettük volna kö-
szönteni. Perényi Bálint rubin, Bori László vasdiplomát 
vett át a tavalyi évben a jogutód Eszterházy Egyetemtől. 
Sajnos Perényi Bálint bácsi és felesége betegség miatt nem 
tudtak az eseményre eljönni, őket otthonukban látogat-
juk meg. Nagyon szomorú dolog, hogy Bori László, vagy 
ahogyan egy város ismeri, Bori Laci bácsinak már nem 
tudtuk átadni az emléklapot. Felesége, Marika néni köny-
nyeivel küzdve fogadta el férje helyett az elismerést. Az 
idei évben Kosznáné Ducza Katalin tanítónő a 65 évvel 
ezelőtt megszerzett tanítói képesítés emlékére a jogutód 
Eszterházy Egyetem által kiállított vas díszoklevelet ve-
hette át. Katika nénit Túrkeve Város Önkormányzatának 
emléklapjával köszöntöttük.

 „Azt a sok jót, amit kaptunk
meghálálni mint lehet?
Kérdezgettem a virágot,
kérdeztem a levelet.
Nem feleltek, de a virág
felém intett vidáman,
amit a szó el nem mondhat,
itt van egy szál virágban.”

A szál virág helyett egy dalcsokrot kaptak köszönetünk 
jeléül a pedagógusok, Mudrák Mariann, énekművész, a 
kecskeméti Kodály Iskola magánének tanára és Ittzés Ta-
más a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának do-

cense, hegedűművész közreműködésével.  Előadásukban 
az operától a sanzonig, a komolyzenei hegedűjátéktól a 
jazzig sokféle műfajba nyertünk betekintést. Az értékes, 
közvetlen előadással előadott műsorukat nagy taps kísér-
te, személyükben szimpatikus művészházaspárt ismer-
hettünk meg. 

A program végén Sallai R. Benedek polgármester mon-
dott köszöntőt, s beszélgetésre invitálta a pedagógusokat 
egy szelet sütemény kíséretében. Szeretettel köszöntjük 
városunk minden pedagógusát, munkájukhoz sok sikert, 
sok jó tanulót és jó egészséget kívánunk!  Ahogy Herman 
Ottó fogalmaz: 

„A pedagógus munkája áldásos és felelősségteljes.

Egy zsarátot kap, s rajta áll, hogy hamu, vagy fáklya lesz belőle.”

„…SOSE FELEDD, PÉLDA VAGY!”
Pedagógusokat köszöntöttünk

KÖZÜGYKÖZÜGY

   FARKAS ROZÁLIA

2022. május 29-én tartottuk a Városi Gyereknapot. A 
programot új játszótéri elemek és a kosárlabdapálya ava-
tása előzte meg. 

A Ligetben - a lehetőségekhez mérten – érdekes, szí-
nes kínálattal vártuk a város apraját és nagyját.  Az időjá-
rás ezen a májusi vasárnapon nem volt hozzánk kegyes. 
Hideg reggelre ébredtünk és nem igazán kúszott fel nap-
közben sem a hőmérő higanyszála. Fenyegető esőfelhők 
is jelentkeztek az égen szép számmal, s akkor azért imád-
koztunk, hogy ne legyen eső. (A cikk írásakor pedig már 
szinte énekeljük: „Add már Uram az esőt!”.)  A Ligetben 
zajló programok a Kacagó Bábszínház vidám előadásával 
kezdődött: Madzag Jankó címmel, majd Hevesi Imi bácsi 
gyerekkoncertje csalt dalt és mosolyt azarcunkra. A „Va-
rázsének” után a TAC Judo Szakosztály bemutatójának 
tapsolhattunk, majd „Táncos percek” következtek a Dal-
ma Dance SE túrkevei csoportjával és a Kistücsök Nép-
tánccsoporttal. A táncbemutatókat közös tánc és táncház 
zárta. A 14 órái programkezdéssel egyidőben a kísérő 
programok is elindultak. Volt ugrálóvár, arcfestés, póni 
lovaglás, létrás tűzoltó autó és quad bemutató, rendőrau-
tó, rendőr kerékpáros ügyességi pálya, katonai arcfestés, 
lézerlövészet és akadálypálya, katonai toborzó pont, sakk 
bajnokság, kézműves foglalkozások.

Nagy-nagy köszönettel tartozunk minden segítőnk-
nek, hiszen ez a délután nem jöhetett volna nélkülük létre. 

Köszönjük:
-  a Mezőtúri Rendőrkapitányság állományának, a Túrke-

vei Rendőrőrsnek, 
- a Magyar Honvédségnek, 
- a Judo Szakosztálynak és vezetőjének Ozsváth Attilának, 

akik a judo bemutató mellett palacsinta sütéssel, to-
pogó főzéssel kedveskedtek a rendezvényre kilátogató 
gyerekeknek, 

- a Túrkevei Óvodai Igazgatóságnak az együttműködő 
támogatásért, Fazekasné Ozsváth Ildikónak és Tóthné 
Bodnár Anikónak, 

- a Mentő- és Tűzoltó Egyesületnek a folyamatos segít-
ségükért, s külön köszönet Sörös Tibor parancsnok 
úrnak az ügyességi feladathoz szükséges kerékpárok 
átszállításáért, 

- az arcfestésért Juhász-Vasadi Tündének, 
- Sipos Sándor Sakk Szakkör vezetőnek, 
- a Foltra-Folt Kör vezetőjének, Kalmárné Margitkának és 

minden szakköri tagnak a kézműves foglalkozásért,
-  Kiss Kamillának és Hegyi-Szabó Blankának a pónilo-

vagoltatásért, 
- Csatári Franciskának és csoportjának a modern táncok 

bemutatásáért, 
- Pataki Edisonnak a támogatásért, 
- Szántó Zoltánnak a felajánlott 80 db kürtőskalácsért, 

amelyet a fellépő gyerekek között osztottuk szét, 
- s végül, de nem utolsó sorban az állandó segítségét sze-

retnénk megköszönni Dittrichné Szegő Hedvignek, s 
néptáncosainak!

A hideg idő ellenére sok család kilátogatott a rendez-
vényre, nagyon jó hangulat kerekedett, s jóleső érzés volt 

látni a sok önfeledt gyermekmosolyt.

Egy gyermek mosoly többet ér minden szónál
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ban 1-4. osztályos összevont csoport 
tanításával bízták meg. 1957 októbe-
rében házasságot kötött Varga Mária 
tanítónővel, akivel ezt követően négy 
év igazgatóhelyettesi megbízatás kivé-
telével nyugdíjba vonulásukig együtt 
dolgoztak, először a kiskabai iskolában, 
majd a körzetesítés után a keletújvárosi 
körzetben. 

Laci bácsi a ledolgozott 42 tanév alatt 
szinte minden évben részt vett vala-
milyen továbbképzésen, tanfolyamon, 
hogy naprakész ismerettel, tudással 
álljon kis tanítványai elé. Igyekezetét, 
szakmai tudását számos kitüntetéssel 
ismerték el az évek során, legutóbb 
2013-ban megkapta az Eötvös József 
Emlékérem Ezüst Fokozatát.

A hatvanadik életéve betöltése 
után nyugállományba vonult, hogy 
helyet adjon a pályakezdő fiatalok-
nak. Nyugdíjas éveit családja szere-
tetétől övezve töltötte. Felesége, két 
fia, két unokája, három dédunokája 
és családjaik társaságában. Hivatása 
méltó elismeréseként 2021-ben a 65 
évvel ezelőtt megszerzett tanítói ké-
pesítés emlékére, a jogutód Eszterhá-
zy Károly Egyetem által kiállított vas 
díszoklevelet kapta.

A Városi Pedagógusnapon az Ön-
kormányzat emléklapját sajnos Laci 
bácsi már nem vehette át. Az em-
léklapot felesége, Marika néni vette 
át. Tisztelettel adózunk Laci bácsi 
emlékének.

A Madarász Károly Művelődési 
Ház és Városi Könyvtár szervezésé-
ben egy igen színvonalas program 
zajlott a pedagógusok tiszteletére 
június elején. Magáról az előadókról 
is ódákat lehetne zengeni, de ezalka-
lommal sokkal inkább egy különle-
ges köszöntésre irányul írásom.

Mindenki életében vannak meg-
határozó pedagógus személyiségek, 
sőt olyanok is, akik nemzedékeket 
neveltek, oktattak nagy szakmai el-
hivatottsággal. Kisvárosunkban min-
denki ismeri a nevét Kosznáné Kati-
ka néninek, Perényi Bálint bácsinak 
és Bori Laci bácsinak, aki már az égi-
eket neveli sajnos.

Őket köszöntötte az intézmény ve-
zetője, Farkas Rozália szívhez szóló, 
kedves szavakkal, miközben életút-
jukat is megismerhettük. Úgy gon-
dolom, sokakban idéz emlékeket az 
alábbi méltatás.

Kosznáné Ducza Katalin
Túrkevén, 1938. január 23-án szü-

letett. A nyolcadik osztály elvégzése 
után a jászberényi Zirzen Janka Ál-
lami Tanítóképzőben szerzett tanítói 
diplomát 1957. július 6-án.

Túrkevén, a Kelet-Újvárosi Isko-
lában kezdett tanítani, majd a Fiúis-
kola - a mai Petőfi Sándor Általános 
Iskola - felsőtagozatán éneket taní-
tott. Ezt követően 5 évig tanulmányi 
felügyelő volt, majd tanácselnök-he-

lyettes. 1993-ban nyugdíjba vonult, 
de még 10 éven át tanított a Kaszap 
Nagy István Református Iskolában. 
Pedagógiai munkásságát több ízben 
kitüntették: Kiváló Munkáért - 1979, 
Vezető pedagógus cím - 1987, Kiváló 
Pedagógus – 1991, Pedagógus Szol-
gálati Emlékérem – 1993, Farkas Im-
re-díj – 2006, Arany oklevél – 2007.

Nyugdíjas éveit is aktívan tölti, 
több magántanítványa volt, illetve a 
mai napig sok feladatot lát el a túrke-
vei Katolikus Egyházban. Kosznáné 
Ducza Katalin pedagógust, a 65 évvel 
ezelőtt megszerzett tanítói képesítés 
emlékére a jogutód Eszterházy Egye-
tem által kiállított vas díszoklevelet 
vehette át a közelmúltban. Túrkeve 
Város Önkormányzat nevében egy 
emléklapot nyújtott át az intézmény-
vezető a program keretében.

Perényi Bálint
Perényi Bálint tanár úr 1930. január 

11-én született a Borsod megyei Lak 
községben. Az elemi iskola elvégzését 
követően Szikszón folytatta polgári is-
kolai tanulmányait. Jeles eredményé-
nek köszönhetően felvételt nyert az 
Evangélikus Líceum és Tanítóképző 
Intézetbe, ahol 1951. augusztus 29-
én, 70 évvel ezelőtt, tanítói diplomát 
szerzett. Gyakorló tanítóként a Túrke-
ve-Fehértói külterületi iskolában dol-
gozott, majd véglegesen is Túrkevén 
helyezkedett el. Öt évet tanított tanyai 

iskolában, miközben 1953 és 1956 kö-
zött Szegeden magyar nyelv és iroda-
lom szakon tanári diplomát szerzett. 
Ezt követően, mint szakos nevelő a 
város iskoláiban tanított. 

1980-tól 1984-ig tanulmányi fel-
ügyelőként igyekezett pedagógiai ta-
pasztalatait átadni a pályakezdőknek 
és gyakorló tanártársainak. 1984-től 
nyugdíjba vonulásáig, 1990 január-
jáig a Petőfi Sándor Általános Isko-
la igazgató-helyetteseként dolgozott. 
Oktató-nevelő munkássága idején le-
hetősége volt arra, hogy a sportnak is 
hódolhasson: országos elismertségű 
iskolai kézilabdacsapat megteremté-
se mellett irányítója, szervezője volt 
a város NB-I-es női kézilabda-csapa-
tának. Pedagógusi és sportszervezői 
tevékenységéért számtalan kitüntetés-
ben, elismerésben részesült. 1994-ben 
sportszervezői munkássága elismeré-
seként Túrkeve Sportjáért Díszokle-
velet, 2000-ben pedig Túrkeve Város 
Szolgálatáért díjat vehetett át. A Magyar 
Kézilabda Szövetség elnöksége a 2002. 
április 27-i küldöttgyűlésén a Magyar 
Kézilabdázásért Ezüstjelvény díjat ado-
mányozta Perényi Bálint részére.

Családi élete békés, példaszerű: 
nyugdíjas óvónő felesége, a sport 
szeretetét a családból magával 
vivő fia, két unokája, dédunokái 
és családjuk körében tölti nyugdí-
jas éveit. Perényi Bálint tanár úr a 
70 évvel ezelőtt megszerzett tanítói 
képesítése emlékére, a jogutód Esz-
terházy Károly Egyetem által 2021-
ben kiállított rubin-díszoklevelet 
kapta, valamint a Pedagógusnapon 
az Önkormányzat emléklapját.

Bori László
1937. január 4-én született Al-

bertirsán. Általános iskolai tanulmá-
nyait is ott végezte, majd a nagykő-
rösi tanítóképzőben tanult tovább, 
ahol 1955-ben sikeres érettségi vizs-
gát tett. Gyakorlóéves tanítóként 
Szolnok megyébe helyezték, így ke-
rült Túrkevére, a volt Lányiskola nyu-
gatújvárosi körzetébe. 

65 évvel ezelőtt, 1956 július 7-én 
szerezte meg tanítói oklevelét és ősztől 
a pusztatúrpásztói külterületi iskolá-

Pedagógus példaképek

Szűk körben látogatta meg Sallai 
R. Benedek polgármester Pólya Pali 
bácsit és feleségét, Ica nénit, hogy 
megemlékezzenek Pali bácsi 83. szü-
letésnapjáról. 

Ezen alkalmat használták ki arra, 
hogy a város nevében köszönetüket és 
hálájukat fejezzék ki azért a fotóművé-
szeti tevékenységért, amit Pólya Pál a 

Kevi Kör keretein belül sok évtizeden 
keresztül végzett, s azért az elévülhe-
tetlen törekvésért, amit Pali bácsi és 
Ica néni közösen valósítottak meg a 
túrkevei televíziózás megteremtéséért. 
A mai napig meghatározó az a doku-
mentumanyag, ami Pali bácsi munkás-
ságaként rendelkezésre áll, valamint 
az a filmanyag, amit felajánlott a Finta 

Múzeum számára, s ma már történel-
mi eseményeket rögzít a 90-es évektől. 

Ezúton is hálásan köszönjük a Pó-
lya házaspárnak Túrkeve város kul-
turális életéért, művészetéért végzett 
értékes munkáját és sok évtizedes 
dokumentálási tevékenységét! Isten 
éltesse sokáig jó egészségben Pólya 
Pált és feleségét, Ica nénit!

KÖSZÖNTÉS
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Bizonyára mindenki sejti, tudja, 
hogy 2022-ben a városi költségve-
tésben is érezhető a járvány, sőt a 
szomszédban dúló háború hatása 
is (pénzügyi megszorítások, köz-
ponti intézkedések, infláció, mig-
ráció stb.). Különösen érvényes ez 
Túrkevére is, ahol a polgármester 
javaslatára a képviselőtestület az 
infrastrukturális beruházásoknak 
adott elsőbbséget, ami a kultúra 
háttérbe szorításával is járt. Ennek 
estek áldozatul a városi kulturális 
rendezvények költségei is. Így ve-
szélybe került a Redempciós nap 
és a Városnap megünneplése. Igaz, 
mindkettő civil kezdeményezésre 
(Túrkevei Kulturális Egyesület) az 
1990-es években született, de ah-
hoz, hogy a város város maradjon, 
az állami ünnepeken túl szüksége-
sek a helyi ünnepek is, ahol meg-
mutatja a település az önálló arcu-
latát. A Városnap pedig jó alkalom 
arra, hogy az itt működő civil szer-
vezetek bemutassák értékeiket, tö-
rekedjenek arra, hogy az önkéntes 
munkával végzett tevékenységük 
eredményeit népszerűsítsék. (Így 
válhat színesebbé a mindennapi 
élet Túrkevén is.)

A Redempció történelmi em-
léknapja — az országgyűlés egy-
hangú elfogadásával 2004 óta 
— pedig arra emlékezteti a mai 
nemzedéket, hogy területi (közös-
ségi) összefogással elődeink erős 
kun és jász öntudattal sajátos tör-
ténelmi hagyományaikra építve, 
jelentős lépést tettek a Jászkunság 
polgári fejlődésének megindítá-
sában. Ebből a 21. század elején is 
erőt meríthetünk a fenntartható 
fejlődés megvalósításához. Ebben 
bízva minden jászkun település az 
idén is megünnepelte a Redemp-
ció napját. A központi ünnepséget 
Jászberény tartotta, ahol előadást 
tarthattam a jászkun redempció 
történelmi jelentőségéről. A Jász-
berény városa és a Jászkun Kapi-
tányok Tanácsa által megrendezett 
ünnepségen kitüntetésekre is sor 

került. Többek között Karácsony 
Sándor a „Kunok hazája” című 
filméért —a nagykun települések 
javaslatára — a Jászkunság hagyo-
mányőrzéséért-díjat kapta. Ez az 
elismerés igazolja azt, hogy példa-
mutatók is lehetünk más népcso-
portok számára. A filmben több 
túrkevei csoport, személy is szere-
pel. Én, a film szakértőjeként javas-
lom, hogy városunkban is többször 
levetítsék az ifjúság és más korosz-
tály számára ezt az alkotást.

Az idén Túrkevén a Túrkeve 
Kulturális Egyesület a helyi önkor-
mányzat partnerségével rendezte 
meg május 7-én a redempció nap-
ját. Felhívásunkra több civil szerve-
zet bekapcsolódott a programba. A 
városházától a Kun emlékműhöz 
induló menetet a helyi rendőrőrs 
és az önkéntes tűzoltók felvezeté-
sével a Széchenyi utcán láthatták 
az érdeklődők. A menet élén Tóth 
János fogatos hintóján a jászkun és 
a nagykun redempciós zászlókat 
Szabó László és Boros László vitték. 
A városi önkormányzatot Kántor-
né Bíró Emília alpolgármester kép-
viselte. A hintó mögött Gyarmati-
né Laskai Anikó lovascsapatából öt  
lovas (Nagy Katalin, Csernák Ág-
nes, Dobra Alexa, Nánási Cintia, 
Pap Réka) egyenruhában, lóháton 
tette meg az utat. A gyalogos me-
netben civil szervezetek, kulturális 
intézmények képviselői haladtak. 
(Sajnálom, hogy a szombati idő-
pont az iskoláknak és az önkor-
mányzat több tagjának, másoknak 
nem felelt meg egyéb elfoglaltsá-
guk miatt.) 

Ratkai Lajos túrkevei származá-
sú szobrászművész kun emlékmű-
ve körül egyik oldalon a koszorú-
zók álltak, másik oldalon a többi 
résztvevő. Felemelő érzés volt, hogy 
a Korda Vince Művészeti Iskola és 
a Madarász Károly Művelődési 
Intézmény kiscsoportjai (néptán-
cosok, hímzők stb.) ünnepi viselet-
ben képviselték az ifjú és az idősebb 

Redempciós ünnepség civil megvalósítással
   DR. HABIL. ÖRSI JULIANNA - A TKE ELNÖKE

Örsi Julianna emlékbeszédet tart  (Fotó: Forgács Éva)

Ünnepi menet  (Fotó: Forgács Éva)

Lovasok  (Fotó: Forgács Éva)

Történelmi zászlók Tóth János hintóján  (Fotó: Forgács Éva)

nemzedéket. Külön színfolt volt Szűcs 
Mihály és kisgyermekei honfoglalás-
kori viseletben a hagyományőrzésre 
nevelés demonstrálásaként. Az ünnepi 
beszédem után Kelemen 
Judit konferálta be azt a 
13 civil szervezetet és kul-
turális intézményt, akik 
koszorúikat elhelyezték 
az emlékműnél, így tisz-
telegve őseik emlékének. 
A hangosítást a Madarász 
Károly Művelődési In-
tézmény biztosította. A 
rendezvény megörökítése 

céljából jelen volt a Túrkeve Tv, Forgács 
Éva fotós és Fias Gábor is. 

Jóleső érzés, hogy sikerült megmen-
tenünk múltunk egy emlékét. Köszönet 

minden résztvevőnek, szereplőnek. Bí-
zunk benne, hogy jövőre még többen 
csatlakoznak hozzánk a Redempció 
ünnepén. 

Hagyományőrzők  (Fotó: Forgács Éva) Koszorúzók  (Fotó: Forgács Éva)

A Helyi Értéktár és az Oroszlán Vendéglő
   DR. HABIL. ÖRSI JULIANNA - A TÚRKEVEI HELYI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ELNÖKE

Amint arról év elején hírt adtam a He-
lyi Értéktár Bizottság újjáalakult és meg-
kezdte munkáját. Első feladatának azt tar-
totta, hogy áttekintse, eddig mely értékek 
kerültek be a Helyi Értéktárba. Az addigi 
lista szerint a következők: a Finta szob-
rász-testvérek életműve, a Korda-fivérek 
(film) életműve, dr. Balogh János zoo-
lógus életműve, kevi birkapaprikás, kevi 
perec, Kevi Juhászfesztivál, kunhímzés. 
A beterjesztők között 2004-2021 közötti 
időszakban dr. Szabó Zoltán polgármes-
tert, Nagyné Bedő Ildikó önkormányzati 
dolgozót és Kapás János múzeumigazga-
tót kell említeni. Felterjesztésre mind a 
hét elem bekerült a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Értéktárba is. Véleményem 
szerint ezek között olyan is van, amelyik 
joggal kerülhetne az Országos Nemzeti 
Értéktárba, akár a Hungarikumok közzé 
is. Jelenleg a Túrkevei Helyi Értéktár Bi-
zottság a következő elemekre tesz felter-
jesztést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Értéktárba való bekerüléshez: természeti 
értékek: túzokdürgés, túrkevei gyógyvíz, 
szellemi értékek: Hegyfoky Kabos mete-
orológus, rk. pap tevékenysége, Luka La-
jos, a Népművészet mestere munkássága, 
a „Kunok hazája film” és a „Kunok Képes 
Krónikája” kiállítás (Karácsony Sándor 
alkotásai). Időközben a kunhímzés az 
UNESCO Magyar Nemzeti Szellemi 
Örökség listára is felkerült, amelyben a 
Túrkevei Népi Díszítő-művészeti Kör ér-
tékmentő tevékenysége jelentős szerepet 
játszik. Legyünk büszkék rájuk! 

Időközben kiderült, hogy az értékek 
között egy másik vonalon is folyik a 
számbavétel. Ez pedig az Önkormány-
zat által Helyi védelem alatt nyilvántar-
tott épületek. 2018-ban Túrkeve Város 
Önkormányzata a településfejlesztési 
koncepcióról és stratégiáról szóló kor-
mányrendelet alapján elfogadta a Túr-
keve Város Településképi védelméről 
szóló önkormányzati rendeletét, amely 
2018-ban lépett hatályba. Ebben rész-
letesen meghatározták a helyi területi 
védelem területét, amelybe a Petőfi tér 
településszerkezetének és utcaképének 
megóvása, valamint  a Széchenyi u. - 
Táncsics Mihály u. - Kenyérmezei u. által 
határolt terület utcaképének megőrzése 
tartozik. Ugyancsak rögzítésre került az 
ONCSA-sor helyi egyedi védelem alá 
kerülésének szükségessége, valamint a 
természetvédelmi terület (Ecsegpuszta) 
és a védett természeti érték. Meghatá-
rozásra került a helyi védelem alatt álló 
értékek köre és a rájuk vonatkozó sza-
bályok, csakúgy, mint a főtér és utcakép 
megőrzése érdekében történő rendelke-
zések. Ezt az önkormányzati rendeletet 
szükséges tanulmányozni, betartani 
és betartatni. Az elkészült lista alapján 
a Helyi Értéktár Bizottság elhatározta, 
hogy a jelzett épületeket megtekinti és 
az állapotukról jelentést ír. Erre azért is 
szükség van, mert a listában szerepelnek 
országos műemlékek (református temp-
lom, parókia és granárium, jégpalota) 
és olyan épületek is, amelyek állagában 

jelentős romlás állt be (Oroszlán ven-
déglő) és felújításra szorul. 2017-ben a 
Fehérváry Stúdió Kft. - az önkormány-
zat részére - összeállította Túrkeve érté-
keinek kataszterét, amelyben több olyan 
középület szerepel, amelyek megőrzésé-
ről gondoskodni kell annak érdekében, 
hogy Túrkeve előző századokban készült 
épített örökségvédelmét biztosítsuk. 
Ezen dokumentumok részleteinek ta-
nulmányozása, közzététele fontos annak 
érdekében, hogy mind az önkormány-
zat, mind a lakosok felelősségteljesen 
döntsenek egy-egy épület sorsáról. A he-
lyes döntéshez kíván hozzájárulni a He-
lyi Értékár Bizottság is. Munkája szük-
ségességéről napjainkban az Oroszlán 
vendéglő felújítása során felvetődött kér-
dések megítélésében van jelentősége. Ez 
az épület ugyanis városunk 5. legrégebbi 
épülete, amely 1839-ben épült. A tanácsi 
jegyzőkönyvek pontos leírást tartalmaz-
nak az építkezés menetéről, a közremű-
ködő iparosokról, a városi tanács költ-
ségeiről és közlik a korabeli tervrajzot 
is. A korabeli tanácsi határozatok tanul-
mányozása még folyik a Levéltárban. Az 
épület 19. századi építési körülményeit 
és hasznosítását, kultúrtörténeti jelentő-
ségét hamarosan közzétesszük. 

Napjainkban Túrkeve Város Önkor-
mányzata határozott lépéseket tett az épü-
let felújítása érdekében. Az anyagi háttér 
megteremtéséhez pályázatot nyújt be, a 
hasznosítása körvonalazódik és a helyre-
állítás munkálatai is elkezdődhetnek.
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A Nagyigmándi Magos Művelő-
dési Ház Kézimunka Szakköre június 
15-én a Madarász Károly Művelődési 
Házba látogatott el, hogy megtekint-
sék a kunhímzésése állandó kiállítást, 
valamint Nagy Istvánné Esztikétől, 
a 47 évre visszatekintő túrkevei Népi 
Díszítőművészeti Szakkör vezetőjétől 
elsajátítsák a kunhímzés fortélyait.  
Bevallom, kicsit meglepődtünk, ami-
kor a Komárom-Esztergom megyei 
nagyközség művelődési ház vezetője 
megkeresett azzal a kérésével, hogy 45 
fővel szeretnének eljönni, s hiteles for-
rásból megismerni a kunhímzés sajá-
tosságait. Nagy Istvánné Esztike, mint 
mindenkinek, aki ezügyben megkere-
si, szívesen állt rendelkezésükre.

Dr. Márkus Jánosné, a Nagyigmán-
di Kézimunka Szakkör vezetője el-
mondta, hogy nekik nincs jellegzetes 

saját hímzésük azon a tájegységben, 
de sokan vannak, akik szeretnek hí-
mezni, szeretik a szép kézimunkákat. 
Így elhatározták, hogy a különböző 

tájegységek hímzésmintáit megisme-
rik, megtanulják. Ezért minden évben 
máshová mennek el tapasztalatcseré-
re, így most ránk került a sor. A „ta-
nulmány utak” alkalmával megtanult 
és elkészített hímzésanyagból minden 
év május elsejére kiállítást készítenek 
a Magos Művelődési Házban, Nagyig-
mándon. A nagyigmándi szakkör eb-
ben az évben ünnepli fennállásának 
40 éves évfordulóját. 

A nap jó hangulatban telt el, meg-
nézték a kunhímzéses termet, vala-
mint Kaptak katalógust, hímzésmin-
tát a kunhímzésről. majd a csoport a 
Finta Múzeumba is ellátogatott, meg-
ismerkedve a Korda és Finta család 
életútjával.

Kíváncsian várjuk a jövő május 
elsejét, hogyan sikerült megtanulni a 
kunhímzés rózsáit, tulipánjait.

KULTÚRAKULTÚRA

Charlotte Jacobi: A Douglas-nővérek
Bp.: Next, 2022.

Családregénysorozat első darabja a Douglas parfümérialánc 
történetéről. A céget mindenki ismeri, de a történetét szinte sen-
ki. Ez a történet éppoly ellenállhatatlan, mint egy finom illat. A 
parfüméria története bátor nőkről szól, akik kiálltak a saját sza-
bad akaratuk mellett. Aki ma betér egy Douglas-üzletbe, az eleg-
anciára, luxusra, szépségre vágyik. Ezt keresték Anna és Maria 
Carstens is, amikor Hamburgban 1910-ben megnyitották az első 
Douglas-üzletet. Ahhoz azonban, hogy kettejük szívügyéből va-
lóságos vállalatbirodalom nőjön ki, a két fiatal vállalkozónak sok 
akadályt le kellett küzdeniük, többek között családtagjaik ellen-
kezését is. Először az Alster-parti várost hódították meg, aztán 
egész Németországot.

A Douglas nővérek nagyon fog tetszeni azoknak az olvasók-
nak, akik szeretik ezt a nőies vonalat. Az illatokat, a parfümöket, 
a piperecikkeket, a divatot, a romantikát és a történelmet. Na-
gyon jó történet két vállalkozó szellemű lányról, akik egy olyan 
korszakban álltak a sarkukra a férfiak uralta világban, amikor 
világ más pontjain is tette ezt számos kiváló nő, mintegy úttörő-
ként az eljövendő nemzedékek számára. Közülük többen is fel-
tűnnek a könyvben: Coco Chanel, Helena Rubinstein. Nem csak 
az ismert, hanem egyéb szereplők közt is számos erős, talpraesett 
nőről olvashatunk. Érdekesek a parfümökről szóló információk, 
valamint az, hogyan épül fel a vállalkozásuk.

KÖNYVAJÁNLÓ
   FARKAS ROZÁLIA

Dunántúli vendégeink voltak

2021-ben köszöntöttük 25. szüle-
tésnapján a Vadvirág Népdalkör tag-
jait, a kórust 1996-ban a Túrkevéért 
Alapítvány hívta életre.

Az elmúlt negyed században sok-
sok emlékezetes fellépésen arattak 
emlékezetes sikert hazai alkalmakkor, 
de a délvidéki Újvidéken is a Petőfi 
Sándor Magyar Művelődési Egye-

sület vendégeként kellemes napokat 
töltöttünk el. A népdalkör megala-
kulásakor közel 30 fő volt részese az 
örömünknek, az elmúlt évtizedekben 
sokan távoztak az élők sorából, más-
részt idősödő koruk miatt nem tudják 
vállalni a felkészülések, fellépések ki-
hívásait. A minden élők útján lévőkre 
kegyelettel emlékezünk!

Köszönöm a kórus tagjainak, La-
katos Győzőné kórusvezető mun-
káját. Örülök, hogy a Túrkevéért 
Alapítvány Kuratóriuma alapítója 
és működtetője lehetett a Vadvirág 
Népdalkörnek. Szép éveket kívánok 
a kórus tagjainak, hívjuk és várjuk 
őket alapítványunk rendezvényeire a 
továbbiakban is!

   DR. SZABÓ ZOLTÁN – A TÚRKEVÉÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ELNÖKE

A Vadvirág népdalkör működése véget ért

Alapítványunk tevékenysége: oktatás, nevelés, kulturális 
tevékenység.

Jellemző mérlegadatok
   - közhasznú tevékenység bevétele:  32.849eFt
   - befektetett eszközök:  0eFt
   - saját tőke:  756eFt
   - közhasznú tevékenység eredménye: 274 eFt
Eredmény levezetése:
   - tevékenység összes bevétele: 32.849eFt
Bevételek részletezve:
   - központi költségvetetés:  30.054eFt
   - önkormányzat: 500eFt
   - egyéb bevétel: 770eFt
   - adományok: 402eFt
   - APEH 1%-os jóváírás: 31eFt
   - pályázati támogatás 1092eFt
   - kapott kamat: 0eFt
   - közhasznú tevékenység bevétele: 0eFt
- tevékenység összes ráfordítása: 32.307eFt

Ráfordítások részletezve:
   - készpénz kiadás: 32.307eFt
   - értékcsökkenés: 0eFt
   - tárgyi eszköz: 0eFt
Pénzügyi eredmény: 274eFt

 (2020-ban:167eFt)

Alapítványunk saját vagyona:
   - tárgyi eszközök nettó értéke: 0eFt
   - értékpapír:  0eFt
   -  pénzeszközök:  841eFt

A magánszemélyek által felajánlott 1 % -os SZJA 31 eFt, 
amely összeget az alapítvány kulturális tevékenységeire for-
dította.

   TÚRKEVÉÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

A Túrkevéért Alapítvány
2021. évi közhasznúsági jelentése

   KOKOVAY ZSUZSANNA
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KÖZÉRDEKŰ HÍREK

   KAPÁS JÁNOS ZSOLT - MÚZEUMIGAZGATÓ

Új kiállítások
a Vadász Pál Kiállítóteremben

A Múzeumok Éjszakáját követően bontásra kerül a 
Vadász Pál Kiállítóterem két belső termében az „Addig 
jár a korsó a kútra...” és a „140 éve született Finta Sán-
dor” című tárlat.

Itt kerül felépítésre a Magyar Géniusz Program kere-
tén belül megvalósuló, a Finta testvérek életművét be-
mutató „Mesterhármas” című kiállítás, amelynek meg-
valósításához a Finta Múzeum 24.929.300 Ft pályázati 
támogatást nyert el. Hamarosan megkezdődnek a belső 
felújítási, festészeti és villamossági munkálatok. 

A tárlat várhatóan a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából kerül megnyitásra. A hagyományos műtárgyak 
mellett számos interaktív elemet és a legmodernebb 
látogatóbarát technológiát is felvonultatja. A kiállítás 
katalógusa és a hozzá kapcsolódó kiadványok nyom-
tatásban és digitális formában is elérhetőek lesznek a 
látogatók számára. Az iskolásokat a hagyományos kiál-
lítás megtekintése mellett múzeumpedagógiai program 
is várja. A Vadász Pál Kiállítóterem ettől függetlenül is 
várja látogatóit: szeptemberig „A kisbojtár és testvérei”, 
azt követően pedig „Az agresszió évtizedei – A 80-as, 
90-es évek underground thrash, death metal kultúrája 
Magyarországon” című kiállítással.

Túrkeve város területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alap-
ján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról elektronikus nyilvántartást köte-
les vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdoná-
nak védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot is vonhat maga után).

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 
26.) Korm. rendelet 17/B.  § (10) bekezdése szerint - 2013. január 1-től - a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel 
(chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 
2012. december 31-ig a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megvál-
toztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Jelenleg az adatbázisunkban 384 db eb van rögzítve ez a városban az ingatlanoknál található kutyák számához vi-
szo-nyítva elenyészőnek tekinthető.

Ennek a mennyiségnek kb.:85% -a chippelt.
Kérjük a lakosságot, ahol megállapítottuk, hogy van eb és hagytunk ebösszeíró adatlapot azt legyenek szívesek 

minél hamarabb bejuttatni a Hivatalba.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

• Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 
5421 Túrkeve, Petőfi tér 1. Pf.:30.

• Leadható a Polgármesteri Hivatal Portáján;
• Elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) 

a beruhazas.turkeve@gmail.com e-mail-címre;

EBTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE - EBÖSSZEÍRÁS

LAPZÁRTA:  

2022. július 23.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

• E-mail: 

turkevetelevizio@gmail.com  

• Facebook: 

Túrkeve Televízió

• E-mail:  

ujsagturkeve@gmail.com 

• Facebook: Túrkeve Újság

KÖZÉPISKOLÁSOK FIGYELMÉBE
Nyáron lehetőség van iskolai közösségi szolgálatot 
teljesíteni a Madarász Károly Művelődési Házban 
és Városi Könyvtárban. Ha szívesen megismerked-
nél az intézmény működésével, szeretnél kreatív 
tevékenységet végezni, a nyári táborainkban részt 
venni, akkor szívesen látunk. Érdeklődni szemé-
lyesen a művelődési házban, a könyvtárban, illetve 
a +36 56 361-214 telefonszámon lehet.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Nyári programok, 
táborok

KULTÚRA, PROGRAMAJÁNLÓ
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TÚRKEVÉÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI

2022. június 13-án ünnepre készültünk, születésnapját 
ünnepelte, a harmincadikat, az Egressy Béni Zeneiskola. 

Zeneiskolánk szerves része lett városunk közoktatási rend-
szerének, zenei-irodalmi életének. Természetesen tagozataink 
telephelyein is hasonlóan ítélik meg intézményünk tevékeny-
ségét. Az ünnepi tanévzárót megtisztelte jelenlétével Török Ta-
más polgármester Örményes, Bálint Józsefné ny. polgármes-
ter, Ecsegfalva, Sallai Róbert Benedek polgármester, Túrkeve, 
Veres Lajosné alpolgármester, Kétpó képviseletében. Murányi 
Zsigmondné Bodnár Marika ny. polgármester Kuncsorba és 
Gál József polgármester, Kengyel személyesen nem tudtak je-
len lenni, de köszöntötték iskolánkat. Jelen voltak az általános 
iskolák és a történelmi egyházak képviselői is. Növendékeink, 
családtagjaik, zeneszerető közönség nagy számban voltak 
jelen. Az iskolánk múltjáról Pujov Jenő i ny. igazgatója szólt, 
majd a polgármesterek köszöntőjét hallgathattuk meg.

Az alapító és fenntartó Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma 
elnökének és Sallai Róbert Benedek polgármester aláírásával 
emléklapot kaptak növendékeink, tanáraink, kuratóriumi ta-
gok, együttműködő partnereink, társtelepülések képviselői. 
Felléptek egykori és jelenlegi növendékeink a program során.

Az utóbbi években iskolánk épülete jelentősen megújult: 
új nyílászárók kerültek beépítésre, az épület külső fala is fel-
újításra került, az épület tulajdonosának, az Önkormányzat-
nak segítségével. A következőkben szükséges a palatető he-
lyett cseréptető építése, napelemek telepítése és ezzel együtt a 
fűtés korszerűsítése.

Visszatekintés

Túrkeve a Nagykunság egyik ősi települése, első írásos 
emlékek 1261-ből származnak, városi rangot 1808-ban 
kapott I. Ferenc királytól. Az Egressy Béni Zeneiskolát 
1992-ben alapította az 1991-ben megalakult civil szerve-
zet, a Túrkevéért Alapítvány. Az említett civil szervezett 
alapító okiratában szerepelt egyik célként az alapfokú ze-
neiskolai oktatás megszervezése Túrkevén. Korábban ese-
ti zeneoktatás néhány lelkes személy részéről volt, de csak 
műkedvelő szinten. Gyakorlatilag nulláról kellett kezdeni 
a munkát. Fúvószenekar korábban működött a városban

Az első tanév 1992/93-as volt, szolfézs oktatással kezdő-
dött albérletben a túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 
tantermében, a tanárt a kisújszállási zeneiskola igazgatója biz-
tosította. Az iskolaalapító Túrkevéért Alapítvány kuratóriu-
mának kérésére Túrkeve Város Képviselőtestülete 1992. októ-
beri ülésén a használaton kívüli, korábban postaként működő 
épületet, ingyenes használatba adta zeneiskolai célra. Azonnal 
megkezdődött az épület átalakítása, az Önkormányzat és a 
Túrkevéért Alapítvány közös beruházásaként.

1993. 09. 17. a zeneiskola második tanévének kezdete, 
az iskolaépület avatása.  Átadta a város zeneszerető közön-
ségének Kocsis Zoltán zongoraművész, zeneszerző, kar-
mester. Megkezdődött a hangszeres oktatás. A környező 
településeken telephelyeket hoztunk létre: 1994 Kengyel /
lélekszám 4000 fő/, 1997 Kuncsorba /lélekszám 600 fő/, 
1997 Örményes /lélekszám 800 fő/, 1998 Kétpó /lélekszám 
750 fő/, 2001 Ecsegfalva, Békés megye /lélekszám 2500 fő/.

Zeneiskolánk szakmai alapját Pujov Jenő és Halusz Ka-
talin, a kárpátaljai Munkácsról érkezett házaspár rakta le.  
Pujov Jenő több mint 25 éven keresztül volt igazgatója is 
intézményünknek. Ugyancsak Kárpátaljáról érkezett taná-
raink: Kun Katalin, Balogh Ottó, Migovits Zoltán, Sziroiskó 
Kornélia, Zádor Izabella.

Anyaországi pedagógusaink: Nagy Tibor, aki a kezdetek-
ben az első igazgató volt, Kovács Zoltán, a Szolnoki Helyőrsé-
gi Fúvószenekar több tagja, Kovács Géza, Burján Györgyné, 
Gombosné Papp Ibolya, Takács Béla, Varga Ákos, aki Pujov 

30 ÉVES AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA
   DR. SZABÓ ZOLTÁN - KURATÓRIUMI ELNÖK

TÚRKEVÉÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI

Jenőt követően volt két évig igazgató, Bálint Gábor, Kepes 
Iván, Bögös Hanna Gabriella, Szabó Andrea, Enyedi Gábor 
Szabolcsné, Kenéz Andrea, Pusztai Katalin, Németh Ákos, 
aki egy éve igazgatója zeneiskolánknak. Iskolatitkár Tóth 
Czeglédi Zsuzsa, technikai segítőnk Piroska Anita.

Növendékeink választhatnak zongora, gitár, fafúvós, réz-
fúvós, hegedű, ütős, cselló, citera hangszerek közül. Néptán-
cot az örményesi és ecsegfalvai tagozatainkon tanítottunk.

Egész sor zenei-irodalmi kulturális programnak adtunk 
otthont, a teljesség igénye nélkül: szervezésünkben szere-
peltek városunkban: Szolnoki Helyőrségi Fúvószenekar, 
több éven keresztül rendszeresen, családi koncert részeként 
lépett fel Pálffy Magdolna hegedűművész, leányával Zádor 
Izabella zongoraművésszel, unokájával Merlics Borisz he-
gedűművésszel. Csavlek Etelka és Csavlek Attila operaéne-
kesek, Pécsi Ildikó színművész, Mága Zoltán hegedűmű-
vész, Béres Ferenc énekművész, Baranyi Ferenc és barátai, 
Illényi Katica hegedűművész, Milton Együttes, Marosán 
Csaba színművész a kolozsvári Állami Magyar Színház 
tagja. Karácsonyi koncertet adtak növendékeink minden 
esztendőben több helyszínen Túrkevén, tagintézményeink 
településein, a testvérvárosban, Nagyszalontán. Zeneiskolá-
saink rendszeresen fellépnek városi rendezvényeken, test-
vérvárosi meghívásoknak is többször tettek eleget.

Hosszú a lista, megállapítható, hogy sokdalú tevékeny-
ségünk nyomot hagyott városunk elmúlt három évtizedes 
történetében.

Köszönöm mindazoknak, akik segítették, támogatták 
munkánkat, rendezvényeinken jelen voltak. Köszönöm 
tanáraink oda adó, lelkiismeretes munkáját, a kuratóriumi 
tagok együttműködését!
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OKTATÁS

A 2021/2022 es tanév nagy mérföldkő volt az túrkevei 
Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola éle-
tében. Iskolánk idén ünnepelte fennállásának 30. évfor-
dulóját. Ennek fényében nagy izgalommal készültünk a 
június 13-án megtartott jubileumi koncertünkre.  

A tanév számos eseménye sajnos a járványügyi hely-
zet miatt elmaradt, de nagy örömünkre szolgált, hogy a 
növendékek normál tanrendben látogathatták iskolánkat. 
A december 4-én tartott adventi vásárban növendékeink 
színvonalas produkcióikkal emelték a karácsonyi han-
gulatot. Szokásos karácsonyi hangversenyünk zárt ajtók 
mögött került megrendezésre, de a helyi tv munkájának 
köszönhetően a nyilvánosság is betekintést nyerhetett 
hangversenyünkbe.  Sajnos a januárban esedékes beszá-
moló koncertünket, mely régebben nyilvános volt, szin-
tén zárt ajtók mögött tartottuk a járvány miatt. 

2022 első rendezvénye, melyen növendékeink a nyil-
vánosság előtt szerepeltek a 2022. február 19-én tartott 
XVIII. Balogh János konferencia volt. 2022. május 15-én 
a XII. Kevi Juhászfesztiválon léptünk fel nagy sikerrel. Itt 
iskolánk megmutathatta sokszínűségét, diákjaink fellép-
tek szólóban, kamaraformációkban, valamint kórusunk is 

színesítette e jeles rendezvény műsorát. Május és június 
hónapban 4 hangszerbemutatót is tartottunk iskolánkban 
az óvodásoknak és az iskolásoknak is. Ezek a bemutatók 
nagy jelentőséggel bírnak a zeneiskola életében, hiszen a 
város gyermekei többek között itt ismerkedhetnek meg a 
különböző hangszercsoportokkal. A júniusi év végi vizs-
gakoncertek már nyíltan, szülői jelenléttel valósulhattak 
meg, nagy öröm volt ez gyerekeknek, szülőknek és dol-
gozóinknak egyaránt. Az Egressy Béni Zeneiskola céljai 
az elmúlt évtizedekben mit sem változtak, célunk, hogy a 
növendékek életre szóló szép emlékekkel gazdagodjanak 
egy gyermekközpontú, családias hangulatú iskolában. 

A jövőben is várjuk szeretettel a kedves érdeklődőket, 
leendő növendékeket, szüleiket a túrkevei Egressy Béni 
Zeneiskola falai között. 

Gondolataimat egy Kodály Zoltán idézettel zárnám, 
mely véleményem szerint nagyon szépen megfogalmazza 
a zene fontosságát életünkben:

 “A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. 
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki 
élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe 
csak a zene világít be.” 

A TÚRKEVEI EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA 
30. JUBILEUMI TANÉVE 
    NÉMETH ÁKOS - IGAZGATÓ

OKTATÁS

2022. június 9-én Budaörsön került sor a Várépítő Pá-
lyázat díjátadó ünnepségére. A Build-Communication Kft. 
2022-ben meghirdetett Várépítő pályázatán iskolánk, a Kor-
da Vince Alapfokú Művészeti Iskola gyermekintézmény 
kategóriában, a homlokzat felújításához 750 000 Ft értékű 

Baumit termékeket, 107 352 Ft értékű Ravatherm hőszigetelő 
anyagokat nyert, valamint a Mevától 100.000 Ft támogatást a 
munkálatok elvégzésére. A Build Communication közösségi 
oldalán pedig további 100.000 Ft támogatást nyertünk el a 
közönségszavazásnak köszönhetően. 

VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT
   KÉZSMÁRKI JÁNOS - IGAZGATÓ

Minden oktatási intézményben az 
öröm hónapja a június, hiszen a dol-
gos hétköznapok után kitör a vaká-
ció! Természetesen így volt ez a Túr-
kevei Petőfi Sándor Általános Iskola 
falai között is. Végzős osztályaink vi-
dámballagáson búcsúztatták az álta-
lános iskolai éveket, ezentúl a válasz-
tott középiskola kapui nyílnak meg 
előttük. Egy teljesen más közösség-
be kerülnek, más kihívásoknak kell 
megfelelniük, de bízunk benne, hogy 
kellően szilárd alapokat építettek az 
elmúlt nyolc évben és sikeresen ve-
szik az előttük álló akadályokat.

A tanév utolsó napjaiban a DÖK 
– vagyis a Diák Önkormányzat – 
szervezett játékos akadályversenyt a 
Lovardában a gyerekeknek, ahol ere-
jüket, ügyességüket latba vetve telje-
sítették a feladatokat. 

Elmaradhatatlan a végzős diákok 
szerenádja, amire sokáig készülnek. 
Megható látni őket, hallani - gyer-
tyával a kezükben - a búcsúdalok 

dallamát. Ezt követően a kollégák 
látják vendégül a gyerekeket az iskola 
aulájában. Finomságok, üdítők, gyü-
mölcsök sorakoznak a gyönyörűen 
megterített asztalon, majd egy önfe-
ledt disco zárja a jeles eseményt.

Az évzáró és a végzős diákjaink 
ballagásán értékeltük az immár 
mögöttünk álló tanévet. Öröm és 
boldogság, hogy számos tanulónk 
kitűnő eredménnyel zárta az évet és 
ennek okán az Évfolyam kiváló ta-
nulója címet nyerte el, amire joggal 
lehetnek büszkék. Úgy vélem megér-
demlik, hogy a nyilvánosság is meg-
ismerje neveiket:

1.évfolyamon Faragó Adél, Finta 
Lotti, 2. évfolyamon Pápai Hanna, 
Tóth Lilla, 3. évfolyamon Madaras 
Áron Dániel, Tóth Tímea, 4. évfo-
lyamon Csíder Imre Sándor, Gaál 
Noémi, Mészáros Noémi, Simon Ju-
dit Mária Érdemelte ki a megtiszte-
lő jutalmat. A felső tagozatos diákok 
közül 5. évfolyamon Dobra Fanni, 
Kiss Diána, Nagy Botond Imre,

6. évfolyamon Csatári Dávid, Sallai 
Anna Katalin, 7. évfolyamon Kasza-
nyi Boglárka, míg a végzős évfolya-
mon Erdei Farkas Gyula, Fazekas 
Bence és Gaál Tibor vehette át az 
elismerést.

A 8. évfolyamos tanulók között az 
elmúlt általános iskolai évek mun-
káját díjazták kiemelkedő munká-
juknak okán. Iskolánk legrangosabb 
elismerése a Pozsonyi Katalin-díj. 
Az intézményünk volt igazgatójáról 
elnevezett díjat csak nagyon kevesen 
kaphatják meg, hiszen komoly kri-
tériumoknak kell megfelelni. Ebben 
a tanévben két tanulónak sikerült 
minden feltételnek megfelelnie: Erdei 
Farkas Gyula és Gaál Tibor vehette át 
a plakettet és a könyvjutalmat.

A Közösségért-díj nyertese Lénárt 
Gabriella, a Kultúráért-díjat Szemes 
Ágota, míg a Kiváló sportoló-díjat 
Boldog Balázs vehette át iskolánk 
igazgatójától, Török Róberttől.

Sok diákunk kapott nevelőtestüle-
ti dicséretet a tanévben végzett mun-
kájukért. Valamennyi díjazottnak 
szívből gratulálunk!

Minden kollégám nevében kívá-
nom, hogy a megérdemelt vakáció le-
gyen örömteli, gondtalan, hogy szep-
temberben megújult erővel lehessen 
folytatni a tanulmányokat!

PETŐFIS HÍREK
   MOLNÁR MAGDOLNA
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SPORTSPORT

Túrkevén 1995 óta minden évben megrendezésre 
került az országos kispályás labdarúgó bajnokság. A 
pandémia azonban közbejött. Ezért egyre sűrűbben 
kérdezgették a fiatalok, hogy most lesz-e? A rendez-
vény alapítójától, Csajbók Ferenc tanártól várták 
a választ. Ha ilyen nagy az igény rá, hát legyen! A 
szervezést már januárban elkezdte. Az ominózus 
napra, június 11-re minden együtt volt.

Tizenkét csapat startolt. A rendezvény fővédnöke, 
a Munkáspárt elnöke dr. Thürmer Gyula külföldi útja 
miatt nem tudott eljönni. A tornát Túrkeve város pol-
gármestere Sallai Róbert Benedek nyitotta meg. Pár-
toktól független személyként méltatta a nagyjelentő-
ségű városi sporteseményt, megköszönte a rendezők 
munkáját, biztatást adott a focistáknak, balesetmentes 
mérkőzéseket kívánt.

A közönség mindvégig magas színvonalú, izgalmas 
meccseket láthatott. A találkozónak csak nyertese lehe-
tett, mivel a korábbi évek hagyományaihoz híven min-
den focista és aktivista szuvenírt kapott. Serleg, érem 
és oklevél is volt bőven. Nem ünneprontás, ha megje-
gyezzük, hogy a túrkevei csapatok hadilábon álltak a 
szerencsével. A döntő és a bronzmeccs is ezt igazolja. 

Eredmények: 1. Alfi-Vitalife Team (Mezőtúr) Kál-
nai Milán vezetésével. 2. Busa és Barátai I. (Túrkeve) 
Kormos László vezetésével. 3. Mikun Kert-Csehó (Me-
zőtúr) Mikola Kristóf vezetésével. 4. Fiatalok (Túrke-
ve) Kiss Alex vezetésével.

A legjobb kapus: Kormány Péter (Mezőtúr). Leg-
jobb mezőnyjátékos: Hadházi Sándor (Mezőtúr). Gól-
király: Csikós Lajos 10 góllal (Mezőtúr).

A rendezvény támogatói: Karcagi SZC Ványai Amb-
rus Technikum, Szakközépiskola és Kollégium Túrke-
ve. További szponzorok Túrkevéről: Ábrahám Károly, 
Copy Fantasy, Csajbók Ferencné, Cseh Sándor, Deb-
reczeni Gazdaság, DOMINÓ kulturcikk-üzlet,  Gyógy-
fürdő Kft., Hegyiné dr. Csicsai Anikó, Hollósi Kft., 
Kádas Antal, Kalmár Lajos vállalkozó, KEVEWILL 
Kft., Koszticza László, Kovács Károly húsipari vállal-
kozó, Magos Vilmos önkormányzati képviselő, K. Nagy 
Imre, Pápai Attiláné, Sallai Róbert Benedek polgármes-
ter, Sass Zoltán vállalkozó, Soós Mihály, Szabó Attila 
önkormányzati képviselő, Szabó Károly, dr. Szabó Zol-
tán a Magyar és Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító 
tag, Szemes Attila önkormányzati képviselő, Szilágyi 
István, dr. Thodory Zsolt önkormányzati képviselő, 
Tímár Műszaki kereskedőház, Túri Imre, Túri Lajos-
né, Vida Tamás önkormányzati képviselő. Budapestről: 
Csajbók Csaba, Gyuláról: Csajbók Mária, Kondorosról: 
Simon István, Martfűről: Pozsonyi Péterné, Mezőtúr-
ról: Herceg Antal, Szolnokról: Bencsik Mihály, Boros 
Lajos, Gulyás Károly, Herczegh Klára, Szilágyi Sándor, 
Törökszentmiklósról: Szilágyi András.

Köszönet mindenkinek, akik a rendezvény sike-
rességét elősegítették. Bízunk benne, hogy jövőre a 
XXVII. Munkás Kupát is megrendezhetjük.

   SIPOS SÁNDOR

A kispályás labdarúgó torna első helyezettje: Alfi-Vitalife Team (Mezőtúr)  Edző: Kálnai Milán

STRANDKÉZILABDAÚJRA MUNKÁS KUPA
   URBÁN MARIANN – TVSE ELNÖK

Június 10-én rendezte meg a Jász-Nagykun-Szolnok  
Megyei Kézilabda Szövetség az immár hagyományossá 
vált strandkézilabda tornáját. 

Csodálatos időben, remek pályákon, 22 mérkőzés 
zajlott, ahol 6 túrkevei csapat képviselte városunkat a 
TVSE és a Petőfi DSE színeiben.  De érkeztek csapatok 
Törökszentmiklósról, Mezőtúrról és Tiszaföldvárról is.

Jó hangulatú, izgalmas mérkőzések voltak lányok-

nál és fiúknál egyaránt, igazi szezonzáró hangulat volt 
a rendezvényen. Csapataink remek eredményeket ér-
tek el, mert első és második helyen zártuk a napot.

Köszönjük a remek helyszínt, a túrkevei strandfür-
dőnek, valamint a finom ebédet Tofinak! 

Ezúton szeretném kifejezni köszönetem Szloska 
Krisztián elnök úrnak, hogy gyermekeink részére is-
mét remek lehetőséget biztosított.

JENŐVÁRI ISTVÁN DÍJBAN RÉSZESÜLT
KIMAGASLÓ EDZŐI TEVÉKENYSÉGÉÉRT

Május utolsó napjaiban a női kézilabda Magyar Kupa döntőn 
vehette át Kovácsné Szécsi Mária a Magyar Kézilabdaszövetség 
Jenővári István díját, melyet a több évtizedes játékos nevelésben 
nyújtott kiváló edzői munkájáért ítéltek oda. 

A kitüntetést nem más, mint Bordás Réka válogatott kézilabdajá-
tékos adta át. Szívből gratulálunk és további sikeres éveket kívánunk!
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ZÖLD ROVAT

BAKONYI  SERTÉSRAGU  GALUSKÁVAL  ÉS  MÁLNÁS  SZELET

Az almát lereszeljük, nem nyom-
kodjuk ki, csak a levét öntsük le. Hoz-
záadjuk a tojást, sót, vaníliáscukrot, 
sütőport, fahéjat, szegfűszeget ízlés 
szerint. Végül fokozatosan adjuk a 
lisztet hozzá, a liszt mennyisége vál-
tozhat, az alma levességétől függ. Egy 
sűrű nokedli állagú tésztát készítsünk.  
10 percet pihentessük. A zsiradékot 
megmelegítjük, kanállal beleszaggatjuk 
a masszát, kisütjük. Papírtörlőre szed-
jük, hagyjuk hűlni, majd szórjuk meg 
fahéjas porcukorral. Lehet még durvá-
ra darabolt diót is az almához adni!

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Málnás szelet 

GASZTRONÓMIA

Bakonyi sertésragu galuskával

A húst kockára vágjuk, kevés olajon 
fehéredésig pirítjuk, sózzuk, borsozzuk, 
majd felöntjük 1 dl vízzel és fedő alatt 
félig megfőzzük. A szalonnát 
apró csíkokra vágjuk, zsír-
jára sütjük. Közben a hagy-
mát finomra vágjuk, a fehér 
paprikát, paradicsomot és a 
gombát is összevágjuk. A sza-
lonna zsírján a finomra vágott 
hagymát üvegesre pároljuk, 
majd hozzáadjuk a gombát, 
paprikát, paradicsomot, az 
áttört fokhagymát, és meg-
hintjük pirospaprikával, majd 
összeforraljuk. Hozzáadjuk 
a félig megfőzött húst, kellő 
mennyiségű vizet öntünk rá. 
Még ízlés szerint fűszerezzük. 
Lassú tűzön készre főzzük. Ha 
már megpuhult behabarjuk. A 
habaráshoz a tejfölt, 1 kiska-
nálnyi mustárt, 1 kiskanál por-

cukrot, 1 evőkanál lisztet csomómen-
tesre kikeverjük, hozzáadjuk a húshoz. 
Összeforraljuk. Galuskával tálaljuk.Hozzávalók:

1 kg sertéshús (comb vagy 
lapocka)
10 dkg füstölt szalonna 
vagy császárszalonna
só
őrölt fekete bors
1 fej vöröshagyma
1-2 gerezd fokhagyma,
1 kiskanál őrölt pirospap-
rika
2 fehér paprika
1 db paradicsom
50 dkg gomba
2 dl tejföl
1 evőkanál liszt
1 kiskanál mustár
pici porcukor

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: 

Hozzávalók: 

10 dkg olvasztott margarin
 6 tojás
 2 bögre liszt (a bögre 

2dl-es)
 másfél bögre cukor
 1 csomag sütőpor 
30 deka málna vagy bár-

milyen gyümölcs + 
díszítésre

1 citrom leve
 fél dl olaj

   TÖRÖK MÁRTON

Bevezetésként egy kis játékra invitáljuk a kedves 
Olvasókat. Nyári szituációkat sorolunk fel, Önök-
nek pedig csak annyi dolguk van, hogy képzeljék 
magukat ezekbe a helyzetekbe, és próbálják kitalál-
ni, vajon mi a közös bennük.

Buszra várakozik a régi OTP-nél. Ismerősével be-
szélgetésbe elegyedik az áruház előtt. Végigbiciklizik a 
Széchenyi úton. Azután végigbiciklizik a Kenyérmezei 
úton. Szeretne kiülni a cukrászda teraszára. Parkoló-
helyet keres az orvosi rendelő előtt.

 Nos, rájöttek? Igen, az összekötő kapcsok minden 
esetben a városi fák. Hiszen bármikor várakozunk, be-
szélgetünk az utcán, kiülünk fagyizni, vagy parkoló-
helyet keresünk a nagy nyári kánikulában, ösztönösen 
húzódunk az árnyékba. Az általában mostohán kezelt 
vagy figyelmen kívül hagyott, pedig mindennapi élet-
terünket alapjaiban meghatározó közterületi lombos 
fák észrevétlenül teszik élhetőbbé hétköznapjainkat, 
városunkat. Az e havi írást nekik szenteljük.

A városainkban mindennapos a fák, fasorok látvá-
nya. Az esetek döntő többségében el is feledkezünk 
róla, mennyire értékesek. A Széchenyi utca látképe a 
római katolikus templomtól az 
áruházig párját ritkítja, valósá-
gos lelket felderítő zöld alagút. 
Sok esetben csak akkor tűnnek 
fel az utcákban élő fák, mikor 
azok egy-egy rosszul sikerült 
metszést vagy gallyazást követő-
en elcsúfítják az utcaképet. 

Habár az esztétikai funkciójuk 
is nagyon fontos, emellett pótol-
hatatlanul hasznosak is: árnyé-
kot adnak (a házak elé ültetett 
fák nyáron a hűtésbe is besegíte-
nek, nem is gondolnánk, meny-
nyit), párásítják a levegőt, több 
Celsius-fokot is csökkentve a 
levegő hőmérsékletén a lombok 
alatt, és a sivár külterületekről 
a városokba bemenekülni kény-
szerülő madárfajok búvóhelyéül 
is szolgálnak. 

Egyre elterjedtebb törekvés a 
fejlett nagyvárosokban az úgyne-
vezett „szivacsváros” kialakítá-
sa. Mindezt – természetesen – a 
klímaváltozáshoz való alkalmaz-
kodás kényszeríti ki, hiszen aho-
gyan mindannyian érzékelhetjük, 
nagyon szélsőséges a csapadékel-

oszlás. Előfordulhatnak hosszú, szinte elviselhetetlenül 
száraz időszakok, majd egyszer csak váratlanul jön egy 
mindent elsöprő vihar vagy özönvíz, ami elárasztja az 
utcákat. Ám ezt a nagy mennyiségű, hirtelen jött esővi-
zet a csapadékvíz-elvezető hálózat nem képes levezet-
ni. Ekkor lépnek akcióba a zöldterületek, és kiemelten 
a fák, hiszen rengeteg víz elszikkasztására, felvételére 
és hasznosítására alkalmasak. Lebetonozott kapube-
járók és kivegyszerezett árkok helyett ezért is sokkal 
hasznosabb a növényzettel fedett területek előnyben 
részesítése, mert azok az első adandó alkalommal mo-
sogatószivacsként szívják magukba a vizet. Megtartják 
magukban, megtartják a talajban, és közben hasznosít-
ják is a vizet. Levélzetükkel, lombkoronájukkal pedig 
megvédik katlanná forrósodó járdáinkat, házfalainkat 
a nap olvasztó sugaraitól.

Hogyan tudunk jól funkcionáló szivacsvárost létre-
hozni? Szerencsére nagyon egyszerűen! Fákat kell ül-
tetnünk. Ennyire egyszerű. A nyarak egyre szárazab-
bak és forróbbak lesznek, egy 40 éves fasor elkészülési 
ideje pedig pontosan 40 év, szóval jobb, ha minél ha-
marabb nekilátunk!

A LEGJOBB BEFEKTETÉS
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Az utóbbi hónapban az alábbi eseményekről, feladata-
inkról kell, beszámoljunk. 2022. május 26-án a Pásztói Új-
telepnél egy személygépkocsi fának ütközött. Kiérkezést 
követően az egységek az autót áramtalanították, a sérült 
személyt a mentők kivizsgálásra kórházba szállították.  
A rendőrség kérésére helyszínbiztosítást és forgalomsza-
bályzást végeztünk, míg a helyszínelés folyt, majd az autót 
az úttest szélére vontattuk. Június 1-én az esti órákban ér-
kezett a jelzés, a helyi Strandfürdőben a tűzjelző bejelzett. 
Sajnos az eset valós volt a szauna tér égett teljes terjedel-
mében. Felderítés közben megkíséreltünk a tűz terjedésén 
lassítani egy 6 kg-os kézi tűzoltó készülék segítségével, 
sajnos kevés eredménnyel. Egy „C” sugár került megszere-
lésre, melyet a szintre felhúzva megkezdtük a beavatko-
zást. Viszonylag gyorsan sikerült a tüzet körülhatárol-
nunk, majd az időközben kiérkező mezőtúri kollegák 
segítségével a szauna térben lefeketítenünk. A nagyobb 
problémát a födém beégése jelentette, így a riasztási foko-
zat emelésre került. A létraszerünk segítségével juttattunk 
fel a tetőre eszközöket, állományt majd megvilágítottuk az 
égő felületet. További két magasból mentő, valamint fecs-
kendők érkeztek a helyszínre. Közel 200 négyzetméternyi 
felület került felbontásra, ahol izzás beégés volt tapasztal-
ható. Ennek ellenére a beavatkozás eredményesnek 
mondható, mivel szerkezetileg az épület jelentősebb káro-
sodást nem szenvedett el. A következő napokban szakem-
berek segítségével a feltárt tetőfelület fóliázásra került, a 
további leázások okozta károk elkerülésének érdekében. 
Azóta a leégett szauna tér leválasztásra került, szakembe-
rek gipszkartonnal lefedték az épületrészt, és a fedett épü-
let megnyithatott a látogatók előtt. Az anyagi kár jelentős, 
keletkezési okot szakértők bevonásával vizsgálják. Június 
5.én a Balai országút mentén gaz, avar égett. A jelzett he-
lyen a közút mentén, a halastó szélében, magas füves vege-
tációval borított terület égett kiérkezésünk idején 50 
négyzetméternyi területen. A tűz a halastó menti nádast 
veszélyeztette. Az egység egy „D” sugárral és kéziszerszá-
mokkal a tüzet eloltotta. Anyagi kár nem keletkezett, a le-
égett terület megközelítően 300 négyzetméter, a keletke-
zési ok ismeretlen. Június 6-án a Kuthen király utca 
Kincses kert menti szakaszán egy személygépkocsi az út-
ról lesodródott és az út menti árokba csapódott.  A jármű 
vezetője az általunk felnyitott hátsó ajtón keresztül a jár-
művet önerejéből elhagyta, a mentősök megvizsgálták, 
ellátásra szükség nem volt. A rendőrségi helyszínelés ide-
jén az egység a helyszínt biztosította, majd vontató kötél 
segítségével a járművet kivontatta, annak áramtalanítását 
elvégezte. Szintén ezen a napon a Póhamarai utca Bihari 
telep menti szakaszán egy személygépkocsi az út menti 
árokba csúszott, részben útzárat képezve. Kiérkezésünk 
idején a rendőr járőr a helyszínen tartózkodott, aki a 
mentés idején forgalomszabályozással biztosította a hely-

színt. Kiérkezésünkig a járművet áramtalanították. A jár-
művet vontatókötél segítségével az árokból kivontattuk, 
majd a tulajdonosának átadtuk. Az eset kapcsán személyi 
sérülés nem történt. Június 08-án a mentősök és rendőrök 
kérték segítségünket, mert a Petőfi Sándor utca egyik la-
kóingatlanában az idős személyhez a hozzátartozója nem 
tudott bejutni. Az egység egy feszítővas segítségével az aj-
tót kinyitotta, az idős hölgyet a földön fekve találta.  
A mentős kollégákkal közösen az ágyra helyeztük, majd 
állapota stabilizálása után kórházba szállították. Június 
10-én délután az erős szél miatt riasztották egységünket, a 
Perbát utca egyik lakóingatlanánál a közút mentén lévő 
nagyméretű fa ága leszakadt, a lakóépületet veszélyeztette. 
Az egység motoros láncfűrész és dugólétra segítségével a 
sérült faágat eltávolította, a veszélyhelyzetet megszüntette. 
A tetőben anyagi kár nem keletkezett. Június 11-én éjsza-
ka a Thököly úti kisbolthoz riasztották egységünket, ahol 
egy fagyaszó láda és környezete égett. Kiérkezésünkig egy 
szomszéd kézi tűzoltó készülékkel a tüzet eloltotta, egysé-
günk az épület áramtalanítását, valamint átszellőztetését, 
illetve egy „D” sugárral utómunkálatokat elvégezte. A ke-
letkezési ok vélelmezhetően elektromos meghibásodás, az 
anyagi kár jelentős. Szintén ezen a napon a Petőfi téren a 
Református templom mentén lévő nagyméretű fa ága az 
úttestre hasadt forgalmi akadályt képezve. Az egység a ki-
érkezést követően motoros láncfűrész segítségével a fát 
úttestről eltávolította, a forgalmi akadályt megszüntette. 
Anyagi kár nem keletkezett. Június 15-én a 4202 országút 
17-es kilométerénél legelő égett. A túrkevei és mezőtúri 
egységek kiérkezést követően 2 db „D” sugárral és kézi-
szerszámokkal a tüzet eloltották, a leégett terület nagysága 
4 hektár. Június 16-án a 46-os országút 16 km szelvényé-
nél lábon álló gabona égett nagy terjedelemben. Egysé-
günk is riasztást kapott az esethez, ahol egy „D” sugárral 
és kéziszerszámokkal vett részt az oltási munkálatokban. 
Az anyagi kár, jelentős.  Június 17-én a 4203 országút 13 
km szelvényében egy bordó színű Opel Astra személygép-
kocsi tisztázatlan okból letért az útról és az árokba hajtott, 
ahol több fának ütközött, majd oldalára borult. A jármű-
ben utazó egy személyt egységünk kiemelte, a mentősök-
nek átadta. A sérült mellkasi fájdalmakra panaszkodott, őt 
a mentők kórházban kivizsgálásra elszállították. Az egy-
ség a jármű áramtalanítását elvégezte, majd rendőri 
egyeztetést követően talpra állította és az árokból kivon-
tatta. A járművet erőgép szállította el a helyszínről. A jár-
műben keletkezett anyagi kár jelentős. Június 18-án Me-
zőtúron, a Szolnoki út egyik ingatlanának udvarán lakatos 
munkálatok közben egy erőgép kigyulladt. A tűz gyorsan 
átterjedt a lakó, illetve melléképületre is. A riasztási foko-
zat II. kiemeltben lett meghatározva, mely során egysé-
günk riasztása is megtörtént az esethez, ahol egy „D” 
sugárral és kéziszerszámokkal melléképület tetőszerke-
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A TŰZOLTÓSÁG HÁZA TÁJÁRÓL
    SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

zetének megbontását, annak oltását kellett elvégeznünk. 
Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. Be-
vonulás közben az egység 4202 országút Álomzugi lejáró-
nál gépkocsitüzet észlelt. A teljes terjedelmében égő sze-
mélygépkocsit a benne utazó két személy sérülés nélkül 
hagyta el. Az egység a tűz oltását elvégezte, a munkálatok 
idején teljes útzár volt a főúton, melynek biztosítására 
rendőrjárőröket kértünk a helyszínre. Az oltást követően 
a járművet vontatókötél segítségével az úttestről levontat-
tuk, az útburkolatot kéziszerszámok segítségével letakarí-
tottuk, a forgalomnak átadtuk. A keletkezési ok vélhetően 
elektromos meghibásodás. Június 19-én a Vénkertben 
lévő gabonatáblához riasztották egységünket, ahol árpa-
szalma égett megközelítően 50 négyzetméternyi terüle-
ten. Az egység a tüzet körül határolta, lefeketítette, eloltot-
ta. A leégett terület megközelítően 300 négyzetméter, a 
keletkezési ok ismeretlen, az anyagi kár megközelítően 
50.000.- Ft. Június 20-án a Tisza II híd előtt a 18. km szel-
vényénél árokparton gaz, avar, aljnövényzet égett. Az egy-
ség a tüzet körül határolta, lefeketítette, eloltotta. A füst a 
közúti forgalmat veszélyeztette. A munkálatok idején fél-
pályás útzár volt érvényben. Anyagi kár nem keletkezett. 
Június 21-én újabb tűzjelzést kaptunk. A 4202-es ország-
úton, a Kun tanya mentén megközelítően 5 hektárnyi tar-
ló, 15 hektárnyi lábon álló árpa, valamint a tanyaudvar 
jelentős része, rajta 150 körbálából álló kazal és több má-
zsa tűzifa égett a tanyaépületet veszélyeztetve. Egységünk 
az ingatlan védelmét kezdte meg egy „D” sugárral és kézi-
szerszámokkal. A tüzet az épülettől nem egészen 5 méter-

re sikerült megfékeznünk. A helyszínre érkező további 
erők munkagép segítségével a gabona tábla tüzét megfé-
kezték, az árokpartok, valamint tarló oltását elvégezték.  
A kazal oltásához a Keve-Táp Kft. erőgépe nyújtott segít-
séget, melyet ezúton is köszönünk. A beégések, izzások 
felszámolása, és kazal maradványainak oltása miatt elhú-
zódó utómunkálatok kora este értek véget, az anyagi kár 
jelentős. A csapadékmentes időszak miatti szárazság je-
lentős tűzesetet okozott településünkön túl megyénkben, 
és a délkeleti országrészben egyaránt! Ezért határozatlan 
időre tűzgyújtási tilalom került elrendelésre, kérem a ren-
deletben foglaltakat betartani szíveskedjenek! A tilalom-
mal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeinken szívesen 
adunk felvilágosítást. A káresetek mellett végeztünk la-
kossági megkeresésre több helyen fagallyazásokat, fakivá-
gásokat emelőkosaras autónk segítségével: Rákóczi, 
Hagymási, Vad, Vörösmarty, Kenyérmezei, Rózsa Ferenc 
utcákban. A Motoros találkozó szervezőinek nyújtot-
tunk segítséget a helyszín berendezésében, kerítésele-
mek kipakolásában, sátrak felállításában, majd ezek el-
pakolásában is. A Petőfi Sándor Általános Iskola 
főépületének ereszcsatornáját tisztítottuk ki, valamint a 
felújított Református templom piac felőli homlokzatán 
galambriasztó tüskék felszerelésében vettünk részt 
emelőkosaras autónk segítségével! 

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

Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes részein már meg-
kezdődtek a betakarítási munkálatok. A mezőgazdaságban 
a nagy terheléssel működő gépek fokozott tűzbiztonsági 
kockázatot jelentenek a melegebb, szárazabb időszakban, 
éppen ezért fontos a földeken a szabályos munkavégzés, 
illetve a gépek megfelelő műszaki állapota.

A gazdálkodóknak a munkálatok megkezdése előtt gépel-
lenőrzésen meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a traktorok, 
kombájnok és egyéb berendezéseik üzembiztosak. Ezekre az 
alkalmakra várja a katasztrófavédelem minden szezon előtt 
a gazdák hívását, a legalább öt gépet érintő ellenőrzéseket 
ugyanis a tervezett időpont előtt tíz nappal be kell jelenteni 
a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Az 
ellenőrzésekről jegyzőkönyv készül, ennek egy példányát a 
gépen kell elhelyezni, az előírásoknak megfelelő tűzoltó ké-
szülékkel együtt. A katasztrófavédelem nem csak a munká-
latok kezdete előtt, hanem szezon közben is biztosít konzul-
tációs lehetőséget a gazdálkodók számára.

A kalászos növények betakarítását lehetőség szerint a 
közutakhoz és vasútvonalakhoz legközelebb eső részen kell 
elkezdeni, ezek mellett legalább három méter széles védő-

szántást kell alkalmazni. Kazlat, szérűt vagy rostnövény-tá-
rolót robbanásveszélyes anyagok tárolására vagy forgalma-
zására szolgáló építményektől kétszáz; egyéb épületektől 
száz; közúttól, erdőtől vagy lábon álló gabonától huszonöt; 
valamint magasfeszültségű, föld feletti elektromos vezeték-
től húsz méter védőtávolságra kell elhelyezni.

Munkavégzés közben tilos a dohányzás, még a gépek ve-
zetőfülkéjében is. Nem lehet olyan munkálatokat végezni a 
tarlón, szérűn vagy rostnövény-tároló területén, amely nyílt 
lánggal járhat, illetve a járműveket tilos a tarlón üzemanyag-
gal feltölteni. Kötelező a gépek akkumulátorának védőbur-
kolata, illetve a kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól 
történő megtisztítása legalább naponta egyszer. Pihenőidő-
ben a gépeket a táblától legalább tizenöt méter távolságra kell 
leállítani, ha ez nem lehetséges, akkor a tábla körül három 
méter széles védőszántást kell kialakítani. Szintén a földtől 
tizenöt méterre kell kialakítani a dohányzóhelyet is, ahol 
megfelelő mennyiségű víznek is lennie kell.

A szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter 
távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól 
és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.

   JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Aratáskor is első a biztonság
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