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JELES NAPOK

Ősi magyar néven, Napisten hava, az év 
hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 
30 napos. Nevét Júnóról, a római istennő-
ről kapta, aki Jupiter felesége volt. A népi 
kalendárium Szent Iván havának nevezi. 

Gyereknap

Magyarországon az Országos Gyer-
mekvédő Liga kezdeményezésére 
már a 20. század első évtizedében 
is rendeztek gyermeknapot, ha nem 
is minden évben. A húszas években 
vált rendszeressé, hogy május vagy 
június valamelyik napját gyermek-
nappá nevezték ki. 1948. novembe-
rében a Nemzetközi Demokratikus 
Nőszövetség moszkvai tanácsülésén 
úgy határozott, hogy „a jövőben jú-
nius hóban a világ minden olyan 
államában, ahol a Nemzetközi Nő-

szövetségnek szervezete van, gyer-
meknapot rendeznek, amely minden 
országban a politikai és gazdasági 
viszonyoknak megfelelően a gyer-
mekek érdekeit fogja szolgálni. 

Pedagógusnap

Egy 1951-es minisztertanácsi határo-
zat a pedagógusok munkájának tár-
sadalmi elismeréseként június első 
vasárnapját pedagógusnapnak nyil-
vánította. Megünneplésére először 
1952-ben került sor: ekkor átadták a 
kiváló tanítói és tanári okleveleket az 
ország legjobb oktatóinak. Jelenleg a 
kimagasló oktató-nevelő tevékeny-

ség elismerésére adományozhatóak 
szakmai díjak. Megünneplése sokat 
veszített hivatalos jellegéből, intéz-
ményi szinten elsősorban a gyerme-
kek köszöntik tanáraikat.

Június 2. - Húsmentes világnap

A kiterjedt hús- és tejtermelés rend-
kívüli mértékű környezet rombo-
lást okoz: tönkreteszi az erdőket, a 
Föld zöldterületének egynegyedén 
legeltetés folyik; a vizek szennye-
zettek lesznek, és a tehenek metán 
kibocsátása melegedést okoz. Erre a 
komplex jelenségre kívánja felhívni 
a figyelmet a világnap, mely 2015-
ben indult útjára. A világnap célja: 
A növényalapú étkezés népszerűsí-
tése, egyúttal a túlzott húsfogyasztás 
egyénre és a környezetre gyakorolt 
hatásainak bemutatása.

Június 5. - Környezetvédelmi világnap

1972-ben június 5-én nyílt meg 
Stockholmban „Ember és bioszféra” 
címmel az ENSZ környezetvédelmi 
világkonferenciája. A Környezetvé-
delmi Világnap legfontosabb célja, 
hogy felébressze az emberekben a fe-
lelősségtudatot és rávezesse őket arra, 
hogy mindenkinek magának kell 
tennie környezetünk megóvásáért. 

Apák napja

Az apák napját Magyarországon jú-
nius harmadik vasárnapján ünnep-
lik. Az apák napját a 20. század elején 
kezdték el megtartani az anyák nap-
ja párjaként. Az apaságot és a szülői 
szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor 

emlékeznek az apákra, nagyapákra és 
a többi férfi elődre. Az apák napját vi-
lágszerte számos különböző időpont-
ban ünneplik. Ezen a napon általában 
ajándékot adnak az apáknak, és ilyen-
kor a család általában együtt van.

Június 20. - Nyári napforduló

A nyári napforduló csillagászati ki-
fejezés. A nyári napforduló alkalmá-
val a leghosszabb a nappal és a nyári 
féltekén elkezdődik a csillagászati 
nyár. Ehhez a naphoz számos hagyo-
mány fűződik, mindenekelőtt a Szent 
Iván-napi tűzünnep. Az „égi tűz” kö-
szöntése nem korlátozódott Szent 
Iván napjára, a tűzugrás, tűztaposás és 
más „tüzes” népszokás minden nap-
forduló körüli ünnepnek része volt. 
Magyarországon is jeles napként 
tartják számon Szent Iván napját. A 
szertartásos tűzgyújtás egyik jeles 
napja. A tűzrevalót egyes helyeken 
a lányok gyűjtötték, sőt a tüzet is ők 
gyújtották meg. A tűz tisztító, go-
noszűző erejébe vetett hit az alapja a 
tűzugrásszokásnak is. Az ekkor gyúj-
tott tűzről azt tartották, hogy meg-
véd a köd, a jégeső és a dögvész ellen, 
elősegíti a jó termést. A szertartásos 
tűzugrásnak egészség- és szerelem-
varázsló célzata is volt.

Június 23 - Olimpia napja 

1894. június 23-án Pierre de Couber-
tin báró kezdeményezésére összeült 
Párizsban a „Kongresszus az olim-
piai játékok felújítására”, amelyen 
elhatározták az olimpia eszme újjá-
élesztését. Ennek emlékére 1987 óta 
tartjuk az OLIMPIAI NAP-ot.

JÚNIUSI JELES NAPOK
JÚNIUS - NAPISTEN HAVA

Június első hétvégéje 1951 óta ünnep: pedagógusnap. 
Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep. Nem is 
kell, hogy az legyen. Csak egy lehetőség, hogy a gyermek 
és a szülei megköszönjék az óvónéninek, tanárainak, hogy 
sokat dolgozik értük. Valljuk be, ma már alig van gyerek, 
szülő, aki tudná e nap létét, jelentőségét. Nem ajándékok 
vagy virágok jelzik, hogy létezik, csak egy csendes főhaj-
tás, egy mosoly, egy köszönet. Mindenkinek eszébe jut 
ilyenkor az óvoda, az iskola, a ballagás, a diploma. A lecke 
és dolgozatírás, a dicséret és a feddés.

„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása 
nagy és szíve jó!” Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagy-
ta ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat 
a tulajdonságokat, amelyek a tanárt tanárrá, a pedagógust 
pedagógussá teszik.

Nincs még egy munka, ahol ennyi a 
kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen 
sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen 
és kellemes meglepetés éri az embert. 
Nincs még egy olyan mesterség, ahol 
ilyen nagy hatása van a szónak, esetleg 
egy-egy rosszul vagy rosszkor mon-
dott szónak. Nincs munka, amely eny-
nyi azonnali sikerrel kecsegtet és nincs 
egyetlen munka sem, amelynek a valódi 
hasznát csak évek, esetleg csak évtizedek 
múlva láthatjuk. Hasonlíthatom a pedagó-
gusi munkát a csendes esőhöz, amely jó sokáig 
tart, áztatja a földbe megbújó magokat. Azok 
magukba szívják a nedvességet, és később 
ezért aztán akár szárazság esetén is képe-
sek termőre fordulni.

Immáron 40 éve ta-
nítok, és nem em-
lékszem olyan 
i d ő s z a k r a , 
amelyre a ki-
egyensúlyozott nyugalom lett volna a jel-
lemző; folyton folyvást átszervezések és refor-
mok követték egymást. Ha ezek mindegyike jó 
irányba mutatott volna, ma már minden bizonnyal 
a csillagos egekben járnánk. Pedig színvonalas oktatás 
nélkül nincs felemelkedés. Nagyjaink mindig is tudták 
ezt. Ezért jelölte meg már Bessenyei György a tudományt 
a közboldogság eszközeként, s ezért akarta „kiművelt em-
berfők” sokaságát felnevelni Széchenyi István és Németh 
László. Tekinthetünk persze távolabbra is. Vajon nem a 
sikeres oktatás megszervezése áll a rövid idő alatt jólétet 
teremtő országok eredményei mögött? Mondjuk Finnor-
szág vagy Japán példája nem azt tanúsítja, hogy ez a hosz-
szú távú érvényesülés záloga?

A színvonalas oktatás kulcsa pedig a jó pedagógus. Az 
az óvónő, tanító vagy tanár, aki egyszerre a nemzet nap-
számosa, gyémántcsiszoló és lámpás. Mit jelentenek ezek 
a meghatározások?  Vas Gerebentől ered „a nemzet nap-
számosa” kifejezés, amely a pedagógust elsősorban az alap-
vető ismeretek átörökítőjének tartja. A Németh Lászlótól 
származó „gyémántcsiszoló” megnevezés a tehetséggon-
dozást emeli ki. A Gárdonyi kisregénye nyomán elterjedt 
„lámpás” pedig még többre becsüli: értékhordozóként és 
értékátadóként tekint reá.

Tudom, ezeknek a kívánalmaknak egyre nehezebb meg-
felelni, de törekednünk kell rá, nincs más lehetőségünk. 
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy akiből 

csak lehet, derék ember váljék. Milyen is a 
derék ember? Olyan, aki szereti a család-
ját, aki bizalommal és nyitottan közeledik 

embertársaihoz, és aki mindenekelőtt a 
munkájával kíván boldogulni. 

„Élen állsz és messze látszol, 
sose feledd, példa vagy!”  

(Nagy László) 

Június első vasárnapján azokat kö-
szöntik, akik a legszebb hivatást gya-

korolják, gyermekeket nevelnek, 
jellemet formálnak, példát mu-

tatnak – a pedagógusokat. Őket, 
akik minden nap részesei a csodának, 

segítik tanítványaikat a tudás rejtelmes útjain, 
és ismereteiket maguk is folyamatosan megújítják.  
A nevelők mindig fiatalok maradnak, hiszen fiata-
lok között érdeklődő, csillogó „szempárok tükör-

termében élnek”.

„A gyermeknevelés művészet, ugyan-
úgy, mint egy kőből kibontani a 

benne levő szobrot, vagy hegedűből 
előcsalni a muzsikát, ... igazi 

hivatás, a jövőbe vetett hit 
legnemesebb formája.”  

(Wintermantel Zs.)

Felemelő, szép 
hivatás a miénk. 
Emberré nevelni, 
tudásunk legjavát 
nyújtani, követendő 

példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a 
gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézsé-
gekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján – kí-

sérve szeretetünkkel – nemes feladat.
Én is köszönetet mondok hajdan volt, életemet meg-

határozó pedagógusaimnak, akik nélkül ma nem az 
lennék, aki vagyok! KÖSZÖNÖM!

ÜNNEP

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Gondolatok Pedagógusnapon
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1920. június 4-én írták alá a triano-
ni békeszerződést, amely napot az Or-
szággyűlés 2010. május 31-én a nemzeti 
összetartozás napjává nyilvánította. 

A béke feltételeit a magyarok részvétele 
nélkül határozták meg az 1919-20-as pá-
rizsi békekonferencián, amelyen a győztes 
nagyhatalmak Európa új rendjéről döntöt-
tek. Apponyi Albert, a magyar küldöttség 
vezetője csak 1920. január 16-án fejthette 
ki a magyar álláspontot, dokumentumok és 
térképek segítségével mutatva be a népes-
ségföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi ér-
veket is hangoztatva – teljesen hatástalanul.

A békefeltételeket 1920 májusában ad-
ták át a magyar delegációnak, amely ezeket 
elolvasva lemondott. A diktátumot ezután 
Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi mi-
niszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd 
rendkívüli követ és meghatalmazott mi-
niszter 1920. június 4-én, délután látta el 
kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon 
kastélyban. Az Osztrák-Magyar Monar-
chiával hadban álló 17 ország kötött bé-
két ekkor hazánkkal, az Egyesült Államok 
kivételével (Woodrow Wilson amerikai 
elnök nem adta nevét ehhez a békéhez, 
az amerikai-magyar békeszerződést 1921. 
augusztus 29-én kötötték meg).

Délelőtt 10 órakor – az aláírás vélelme-
zett időpontjában – a történelmi Magyar-
országon megkondultak a harangok, meg-
szólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, 
hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a 
zászlókat félárbocra eresztették, tíz percre 
leállt a közlekedés, bezártak az üzletek.

A békediktátum kimondta az ország 
függetlenségét, meghatározta határait, és 
megtiltotta, hogy a Népszövetség engedé-
lye nélkül bárkivel államszövetségre lépjen.  
A magyar haderő létszámát 35 ezer fő-
ben maximálták, megtiltották az általános 
hadkötelezettséget és a nehézfegyverzet 
tartását, korlátozták a fegyvergyártást. Az 
országnak 1921. május 1-jétől 30 éven át 
jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott 
háborús károkért, zálogul lekötötték az 
állam minden vagyonát és bevételét. A 
nemzetközi kereskedelemben Magyaror-
szágnak meg kellett adnia a győztes hatal-
mak számára a legnagyobb kedvezményt. 

A békeszerződés betartását nemzetközi 
katonai ellenőrző bizottság felügyelte.

A szerződés kimondta, hogy az Oszt-
rák-Magyar Monarchia felbomlott, en-
nek következményeként Magyarország 
területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 
ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 milli-
óra csökkentették. A Felvidék, a Kisalföld 
északi fele és a Kárpátalja Csehszlováki-
ához, Erdély, az Alföld keleti pereme és 
Kelet-Bánát Romániához, Horvátország, 
Bácska, Nyugat-Bánát, Zala megye nyu-
gati pereme, a Muraköz és a baranyai há-
romszög a Szerb-Horvát-Szlovén Király-
sághoz, Nyugat-Magyarország egy sávja 
Ausztriához került, Lengyelország pedig északon Szepes és 
Árva megyéből kapott területeket.

Végeredményben a magyar állam elvesztette területének 
mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 
67 százalékát. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság har-
mada került az új határokon túlra, fele összefüggő tömb-
ben a határok mentén. A békeszerződés a kisebbségek jo-
gaira vonatkozóan is tartalmazott előírásokat: ezek szerint 
az ország lakosait egyenlő jogok illetik meg nemzetiségi, 
faji, vallási hovatartozásuktól függetlenül, a törvény előtt 
egyenlő bánásmódban kell részesíteni őket és biztosítani 
kulturális, vallási életük zavartalanságát.

A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ra-
tifikálta, és 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel 
hirdette ki a békeszerződést. Az 1921. december 14-16-i 
népszavazás nyomán Sopron és környéke az ország része 
maradt, északon pedig Somoskő és környéke (kivéve a so-
moskőújfalui várat) 1923-ban tért vissza.

A trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két 
világháború közötti években az ország meghatározó kül-
politikai célja lett Trianon revíziója. Magyarország az első 
bécsi döntéssel 1938-ban visszakapta Szlovákia csaknem 
kizárólag magyarok lakta déli részét, 1939-ben Kárpátal-
ját, 1940-ben a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt 
és a Székelyföldet, Jugoszlávia 1941-es német megszállása 
után visszakerült a Délvidék is.

A területgyarapodások nyomán Ma-
gyarország Trianonban megállapított 
területe csaknem kétszeresére nőtt, a 
Kárpát-medencében élő magyarság túl-
nyomó része ismét a határok közé került, 
ám ennek ára a háborúban való részvétel 
volt a náci Németország oldalán.

A második világháború után, 1947. 
február 10-én aláírt újabb párizsi béke 
lényegében a trianoni határokat állítot-
ta vissza, semmisnek nyilvánítva a két 
világháború közötti területi változáso-
kat, sőt Csehszlovákia megkapott még 
három Pozsony környéki falut a Duna 
jobb partján.

EMLÉKEZÉS

   MTI

Amikor megkondultak a harangok…

EMLÉKEZÉS



6 7

Május 18-án kabinetvezetőmmel, dr. Herczegh Adél-
lal, városunk főépítészével, Farkas Edittel, valamint Bo-
dóné Nagy Edit műszaki osztályvezetővel Budapesten a 
Makovecz Alapítványnál folytattunk tárgyalást. 

Túrkeve város Képviselő-testülete kezdeményezésem-
re még 2020-ban elfogadta azt a képviselő-testületi ha-
tározatot, hogy városunk részt vállaljon Makovecz Imre 
építész, a magyar organikus építészet kiemelkedő alakjá-
nak szellemi hagyatékának ápolásában. Már korábban is 
jeleztem, hogy el szeretném érni, hogy Túrkevére érkez-
zen olyan épület, amelyet a magyar építész tervezett, s ami 
akár szimbóluma, jelképe is lehet a városnak. Már akkor 
is többen jelezték, hogy a túrkevei Coop áruház is Ma-
kovecz Imre tervei alapján készült, amivel természetesen 
tisztában vagyunk, azonban az a terv még nem az organi-
kus építészet jegyében terveződött. Habár maga az épület 
értékes, s jobb sorsot, jobb műszaki állapotot érdemel, en-
nek ellenére ennél többet szerettünk volna elérni és a Ma-
kovecz-építészetre sokkal jellemzőbb organikus építészeti 
emléket szerettünk volna, illetve szeretnénk létrehozni. 

Hosszú egyeztetések után végre a személyes talál-
kozó során megszületett a közös szándék a Makovecz 
Alapítványnál, hogy Túrkevén legelsőként megpróbál-
juk egy Kis-Berettyó híd és ott a víztér közepén egy ki-
látó létrehozásának a megépítését. Az Alapítvány mun-
katársai, valamint Csernyus Lőrinc, Makovecz Imre 
tanítványa, a művésszel 32 évig együtt dolgozó építész 
júniusban látogatnak el Túrkevére, hogy a konkrét 
helyszínt megtekintsék. Rendkívül bizakodó vagyok, 
hogy a további tárgyalások is sikeresek lesznek és lesz 
lehetőség a tervek megvalósítására. Biztos vagyok ben-
ne, hogy városkarakterizáló hatású alkotás jöhetne lét-
re, ami akár városunk egyik szimbóluma is lehet majd. 

Kérem, szurkoljanak nekünk, hogy meglegyen a le-
hetősége annak, hogy még e cikluson belül ezek építé-
sét is elkezdhessük. Miután nem szeretném alaptalan 
reményekbe ringatni a várost, hangsúlyozni kívánom, 
hogy ugyan eredményesek voltak a tárgyalások, így 
bírni fogjuk a Makovecz Alapítvány ajánlását és támo-
gatását a tervek megvalósításához, ugyanakkor a for-
rásszerzésben még van hátra némi feladat, ami a kö-
vetkező év kihívása lesz. Elsőként az engedélyes tervek 
konkrét előkészítését kezdjük meg, amihez Túrkeve vá-
ros Képviselő-testülete támogatását fogom kérni. 

KÖZÜGY

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Valamennyien tudjuk, hogy kegyeleti szempontból 
és a hozzátartozók érzelmeit szem előtt tartva, mennyire 
fontos, hogy a temetők rendezettek, ápoltak legyenek.

A Vénkerti temetőt látogatók minden bizonnyal 
tapasztalták, hogy a korábban elég rossz állapotban 
lévő urnafal megújult. Hollósi Imre hívta fel a figyel-
mem az örvendetes változásra. Egy neve elhallgatását 
kérő – nem Túrkevén élő – helyi születésű, az urnafal 
rendbetételének anyagi fedezetét vállaló személynek 
köszönhető a teljes megújulás. Hollósi Imre volt a 
kivitelező, aki beszélgetésünk alkalmával elmondta, 
hogy a fal mellett álló kút is korszerűsödött, hiszen 
egy vízelvezető rendszerrel látták el, amely biztosítja, 
hogy nem sárban, pangó vízben kell a hozzátartozók-
nak használniuk a kutat. 

Minden bizonnyal öröm a temetőlátogatóknak is a 
jótékony adakozás. Talán nem itt és nem most kellene 
megjegyeznem, de úgy gondolom, ez az igazi jótékony 
adakozás! Név nélkül, elismerést nem várva tenni egy 
közösségért, igazán nemeslelkű cselekedet. Ismeretle-
nül is köszönet és hála illeti meg!

A MAKOVECZ ALAPÍTVÁNYNÁL MEGÚJULT A VÉNKERTI TEMETŐ URNAFALA
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Az apró eredményeknek is örülni kell. 
Hosszú évek óta nem működött az orvo-
si rendelő előtti szökőkút, rendkívül rossz, 
elhanyagolt állapotban volt. Jó ideje azzal 
senki nem foglalkozott. Minden eltömőd-
ve, elrohadva, elvízkövesedve, korrodálódva. 
A Városgondokság munkatársainak oko-
zott némi fejtörést – no és persze költséget 
-, hogy megoldják a problémát, de a végén 
szokás szerint ezt is megoldották. 
Köszönet érte!

ÚJRA MŰKÖDIK
A SZÖKŐKÚT
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Két év kényszerpihenő után lezajlott a XXII. Juhászfesz-
tivál. Talán a látogatók száma is jelezte, mennyire ki voltak 
éhezve a programra kilátogató vendégek a fesztiválra. Volt itt 
minden, mi szem-szájnak ingere. Kicsik és nagyok is meg-
találhatták a kedvükre való programot, bár olyan fesztivált 
nem lehet rendezni, ami mindenkinek jó. Tény, hogy a Pe-
tőfi téren és a Ligetben helyet kapó esemény sokak tetszését 
nyerte el. A háromnapos rendezvény lehetőséget nyújtott 
az önfeledt szórakozásra, élményt adó előadások megte-
kintésére, népzenei és könnyűzenei koncertek hallgatására, 
táncházra, játékra, vásárlásra, kulináris élvezetekre. Bebizo-
nyosodott, hogy a Liget valóban tökéletes közösségi színtér! 
Gyarmatiné Forgács Éva képei önmagukért beszélnek!

KÖZÜGY KÖZÜGY

                MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Juhászfesztivál
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Élet a Győrfi-tanyán
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Túrkeve az Alföld szívében elterülő kisváros, ahol a tu-
rizmus fellendítésének lehetőségei között tartjuk számon 
a Győrfi-tanyát, vagy ahogy közszájon forog, a lovardát.

Sok mindenről el lehet mondani, hogy nincs. Nincs 
megfelelő, a város megközelítését biztonságosan szolgáló 
infrastruktúra, nincs ipari park stb., de vannak a paraszti 
élet bemutatását szolgáló rendezvényeink, vannak hagyo-
mányaink, amit tovább lehet adni az utókornak, van Be-
rettyónk, van egy fantasztikus minőségű gyógyvizünk… 
és sorolhatnám.

A nyugalomra, kikapcsolódásra vágyók Kánaánja a 
Győrfi-tanya, hiszen csodálatos természeti környezet-
ben várja a látogatókat. Sok évvel ezelőtt rendszeresen 
vették birtokba a nagy varosokból érkező táborozó gye-
rekek, akik lovakat és egyéb kisállatokat akkor láttak 
testközelből először életükben. Élvezték az itt töltött idő 
minden pillanatát.

Aztán gazdátlanul, igazi értékeit kihasználatlanul 
hagyva majdhogynem üresen árválkodott a ház, s az azt 
körülvevő terület. Sok fejtörést okozott a város vezető-
inek is, hogyan lehetne hasznosítani, bevonni a turiz-
mus fellendítését célzó tervekbe. Hiába, a pénz nagy úr, 
a pénztelenség még inkább. 

Azután fordult a kocka, két évvel ezelőtt a város és 
Hollósi Imre között született egy szerződés, s ennek kö-
vetkeztében végre gazdára, gondoskodó kezekre talált a 
Győrfi-tanya, van üzemeltetője a területnek. Ennek kap-
csán beszélgettem Hollósi Imrével.

- Bár az elmúlt két év a pandémia jegyében történő meg-
szorításokról szólt, mégis nagyot változott a tanya és 
környéke. Milyen fejlesztések történtek?

- Valóban sok munka van abban a látványban, ami 
most tárul a látogatók szeme elé. Számtalan fejlesz-
tést, bővítést hajtottunk végre. Mind a tanyán lévő 
épületek, mind a környék rendbetétele nagy feladat 
volt. Létrehoztunk egy állatsimogatót is, ahol nyulak, 
birkák, kecskék, szamarak, tyúkok és lovak is vannak. 
Lehetőséget biztosít a gyerekek számára a testközeli 
élmény megszerzésére, ismerkednek az állatokkal, 
játszanak velük.

- Miképpen szerveződnek a programok?
- Én kerestem meg a célcsoportokat, s felvázoltam, mi-

lyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Ma már sok lá-
togatónk van. Újra visszaszoktak akár a helyiek, akár 
a közel és messze lakók. 

- Az állatsimogatónak köszönhetően volt egy nagyon sok 
látogatót vonzó program húsvét idején.

- Igen, valóban nagy sikere volt. Több mint kétszázan vol-
tak a tanyán, kb. hetven gyerek jött el hozzánk szülőkkel, 
nagyszülőkkel. Nyuszisimogatással egybekötött tojáske-
resés volt. Nem volt olyan csemete, aki ne kapott volna 
csokit, üdítőt. A területen elrejtett nagyobb tojásokat 
gyorsan megtalálták, ha mégsem, akkor én szórtam a 
fűbe csokitojásokat, amit boldogan „fedeztek fel”.

- A közeljövőben milyen programok kerülnek megrende-
zésre?

- Július 9-én egy fogathajtó verseny lesz, a hónap végén, 
július 30-án pedig egy lovasverseny kerül megrende-
zésre. Mindkettőre sok látogatót várunk.

- A tanyán elidőzve bepillantást nyerhettem a ház belsejébe 
is. Nagyon sok régi idők használati tárgyát fedeztem fel.

- Régi szenvedélyem ezek gyűjtése. Most elérkezett az 
idő, hogy ki is állítsuk a nagyközönség elé. Így lát-
hatják, hogyan éltek annak idején, miket használtak, 
amikor se tévé, se számítógép, se elektronikus kütyük 
nem voltak. Sokan rácsodálkoznak egy-egy tárgyra, 
amiről nem is tudják, mi az. Úgy vélem, a hagyomá-
nyok ápolása, történelmünk ezen időszakának meg-
ismertetése fontos. A ház korabeli tárgyakkal történő 
berendezése erre remek lehetőség.

- Régebben lovastáborokat szerveztek, ami rendkívül nép-
szerű volt a városi gyerekek körében. Szerepel a tervek 
között ennek a felélesztése?

- Bizony, ezen már jómagam is gondolkodtam. Min-
denképp a tervek között szerepel, hogy 10-12 fős cso-
portokban gyerekeket fogadunk, ahol lovagolhatnak, 
megismerkedhetnek a paraszti élettel, megkóstolhat-
ják a mára már elfeledett ételeket. Egy problémával 
azonban máris szembesültem: a pedagógushiánnyal! 
Nem találok embereket, akik vállalnák ezt a program-
szervezést és lebonyolítást. Megragadom az alkalmat, 
hogy felhívjam minden pedagógus figyelmét erre a 
lehetőségre! Szívesen adok tájékoztatást, s megegye-
zés kérdése az anyagi juttatás is. Nagyon jó lenne, ha 
meg tudnánk valósítani ezt a tervet.

- Véleménye szerint hogyan lehetne még jobban bekap-
csolni a tanyát a turizmus vérkeringésébe?

- Rendkívül örvendetes lenne, ha a strandon nyaralók 
körében tudnánk népszerűsíteni a Győrfi-tanyát. Az 
unokákkal érkező nagyszülők minden bizonnyal elősze-
retettel élnének a lehetőséggel. Tudjuk, hogy a szülők 
számára is olykor komoly fejtörést okoz, hogyan töltse 
a gyermeke tartalmasan a nyári vakációt. A táborok erre 
is jó lehetőséget biztosítanának, de a strandolás mellett 
színes programot is kínál a tanyára történő látogatás.

- Hogyan tartják a kapcsolatot, milyen módon népszerű-
sítik a tanya programjait?

- Van egy csoportunk a facebookon Lovarda Győrfi 
tanya néven. Lévén, hogy mindenki az internet vilá-

gából szerzi meg az információkat, úgy gondoltuk, ez 
a leggyorsabb módja a kapcsolatnak és tájékoztatás-
nak. A nyári időszakban 9,00-11,00 és 14,00-18,00 
között vagyunk nyitva, ekkor állunk rendelkezésre. 
A címünk: 5420 Túrkeve, Lovarda utca. Bejelentke-
zés céljából az elérhetőség: +36 20 9843832.

Megköszönve a beszélgetést és a tájékoztatást, bízom 
benne, hogy minél többen élnek a lehetőséggel, melyet a 
Győrfi tanya nyújt. Valóban a csend, a béke szigete a gyö-
nyörű környezetben elterülő tanya, kérem, látogassanak 
ki minél többen és ne felejtsék el a távoli ismerősök, roko-
nok figyelmébe ajánlani!

KÖZÜGY KÖZÜGY
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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!

A Kenyérmezei utca, a Liget utca és a gáttal határolt 
terület, a Liget - gyerekkorunk játszótere. 

Az 1880-as évek elején adományozta a városnak Ke-
néz Kálmán. Annak idején Kiserdei lapos volt a neve. Ott 
állt a mozi, vendégló működött és teniszpálya, játszótér 
húzódott meg az árnyas fák között. Az egyetlen olyan hely 
volt, ahová játszani mehettünk, a felnőttek sétálni, kikap-
csolódni. Közkedvelt hely volt.

Megpróbálom felidézni a régi játszótársak nevét: Kun 
Petiék, a harangozó gyerekei, Túri Peti és testvérei, Melis 
Jancsi, Pólya Pali, Szikora Jani, Simon Jani, Czakó Béla és 
még sokan mások. A tanítás után az első dolgunk a lecke 
megírása volt, a vízhordás az ártézi kútról és bekészíteni a 
kemencei tüzelőt. Ezután jöhetett a Liget!

A teniszpályán játszóknak összeszedtük az elütött lab-
dákat, jutalmul megkaptuk a kopott labdákat. Nagyszerű 
fejlesztő játék volt számunkra, csak kicsit kemény. Feje-
lő bajnokságot szerveztünk a kelet-, nyugatújvárosi és a 
város több pontjáról érkezetteknek. A csapatok vezetői 
Cihat Gyurka, Fias Pista, Lakatos Gyurka és Balogh Pista 
voltak. Természetesen a kevi lányok sem maradtak ki a já-
tékból, ők voltak a lelkes drukkerek, és ők szedték össze az 
elfelejtett labdát. A Nyitrai lányok az Ecsegi útról, Faragó 
Zsuzsa, Rácz Dóri és még sokan mások. Ha egy mozijegy-
re való összejött vízhordásból vagy eseti munkából, mint 
például liba és egyéb állat őrzése, rohantunk a moziba. 

Szórakozásra vágyva is a Liget volt a helyszín, hiszen ott 
kapott helyet a vándorcirkusz, vurstli. A cirkusz számta-
lan egzotikus állata adta az állatkert élményét számunkra.  

A körhinta és a többi forgójáték meghajtását mi, gyerekek 
csoportokba szerveződve csináltuk. Munkánkért ingyen 
jegyet kaptunk. Nagy élmény volt a Liget füves része, ahol 
mezítláb játszhattunk, igen, mezítláb! A fű kellemes, si-
mogató érzése felejthetetlen.

Nagyon remélem, hogy a mai gyerekek is hasonló 
örömmel és lelkesedéssel veszik birtokba az átépített, fel-
újított és komfortosabb Ligetet!

Gyerekek! tegyétek le egy időre az okostelefont, a lap-
topot és vegyétek birtokba az általunk is nagyon szeretett 
Ligetet! Bár nincs már ott a mozi, a vendéglő és a tenisz-
pálya, van viszont hívogató, csalogató sok-sok játékszer!

Gyertek, gyerekek, mi is veletek megyünk, bár mi már 
nem szaladunk. Köszönjük meg együtt városunknak, a 
város vezetőinek ezt a lehetőséget!

Gyerekkorunk játszótere
   DEBRECZENI SÁNDOR

KULTÚRAKÖZÜGY

Értesítés tüdőszűrésről

Jártukban, keltükben minden bizonnyal sokak szeme 
megakadt a Széchenyi utca egyik házfalán lévő emléktáb-
lán, mely Gaál Erzsébetnek állít emléket. Ezalkalommal egy 
örömteli esemény kapcsolódik hozzá, hiszen a Petőfi Sándor 
Általános Iskola Kossuth utcai épületében emléktáblát avat-
tak, hogy ott járt iskolába kisvárosunk jeles szülötte.

KÖZÉPSŐ PADSOR, UTOLSÓ PAD…
Az 1960-as évek közepén ebben a teremben har-

mincheted magával tanult és a középső padsor utolsó 
padjában ült – mert kicsit kinőtt a többiek közül – egy 
8./b-s 14 éves szőke diáklány, Gaál Erzsébet, a volt osz-
tálytársaknak, pályatársaknak és másoknak mindvégig, 
ma is „Gálerzsi”

1951 őszén, egy nehéz korszakban Túrkevén látta 
meg a napvilágot. A Széchenyi utcai szülői házon 2021 
óta emléktábla áll, mert már régen nincs közöttünk.

Ki volt, milyen ember volt „Gálerzsi”? Felidézve az 
általános iskolás éveket, balettvizsgákat, szavalatait, 
gyermekszínjátszó szerepléseit, és végig tekintve további 
életpályáját mindenekelőtt az juthat eszünkbe róla, hogy 
nagy műveltséggel rendelkező, színes, kreatív egyéniség, 
aki már gyermekkorában felismerte, hogy adottságai, 
ambíciói révén egy értékes, de nem könnyű, nem átlagos 
élet megélésére kapott lehetőséget. Útravalójáról, amely-
lyel elhagyta szülővárosát, azt mondta: „… nagyon erős 
erkölcsi értéket hoztam magammal, egy meglehetősen 
tisztességes, és egyértelmű élet normáit, ahol a becsü-
letnek, a másikra való odafigyelésnek hihetetlenül erős 
parancsolatai működnek…”

Amit már gyerekként célul tűzött ki, és önerőből, 
szülői és tanári segítséggel elkezdett, azt felnőttként is 
folytatta: színész, színházi rendező vált belőle, de írt 
színdarabot is. Nagy tehetség volt. Színházművésze-
ti körökben pályája kezdetétől – a Pinceszínházban, az 
Orfeo Egyesületben, a Stúdió K. csoportban, 1980-ban 

Gödöllőn, az általa létrehozott Amatőrszínház Stúdió-
ban – sajátos, csak rá jellemző színészi és rendezői el-
képzelésekkel bíró ígéretes alkotóként tartották számon. 
Svájcban, Monacoban és Kanadában is megdöbbentet-
te nézőit és a színházi szakembereket széleskörű szak-
mai alapokon álló művészi tevékenységével. Tanított is 
a tengerentúlon, de a nehezebb utat választva hazajött. 
Jónéhány magyarországi színházban dolgozott, 1985-től 
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház „cselédkönyves 
színésze” és rendezője lett, 1992-től a fővárosi József At-
tila Színházban rendezett, ahol halála után kamaraszín-
házat neveztek el róla. 

Egyik drámai alakításáról így írt kritikusa: „Furcsa 
leírni azt a szót, hogy ő játszott, az az alakítás olyan mé-
lyen átélt volt, olyan súlyú, intenzitású, olyan iszonyú 
erejű, hogy ma sem tudom hasonlítani semmi más szín-
házi élményhez…”

Egyaránt színpadra vitte kevésbé ismert szerzők és a 
világirodalom nagyjainak munkáit, dolgozott a színészi 
hierarchia legkülönbözőbb fokán állókkal, amatőrökkel 
és számtalan hírességgel: „A József Attila Színházban 
három elkényeztetett vezető színésznő boldog odaadás-
sal követte őt Csehov megreformálásában. Színészileg 
lemondást kívánó, előnytelen helyzetekben hittel enge-
delmeskedtek neki…”

A Danton halála rendezéséről: „Az eredeti képzelet, 
a gyújtogató tehetség, a közhelyektől irtózó lendület és 
az új képeket, színházi alakzatokat teremtő lángoló szak-
tudás remekét alkotta meg.”

1998 nyarán, 46 évesen Gaál Erzsit legyőzte egy sú-
lyos betegség, de rövid élete ellenére munkássága a ma-
gyar színházművészet részévé vált. Volt iskolájának is 
méltán számon tartott, egyik legmesszebbre, legmaga-
sabbra jutott növendéke, későbbi diáknemzedékek pél-
daképe, akiről 70. születésnapja alkalmából civil tisztelői 
terem- és emléktábla avatással emlékeztek meg.

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Gálerzsi GAÁL ERZSÉBET TERMET AVATTAK  
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   KAPÁS JÁNOS ZSOLT - MÚZEUMIGAZGATÓ

A kisbojtár és testvérei
A XXII. Juhászfesztivál alkal-

mából nyílt meg a Vadász Pál 
Kiállítóteremben A kisbojtár és 
testvérei című tárlat, amely Finta 
Sándor írói és grafikusi tevékeny-
ségén alapszik. 

Az alkotó először szobrászattal 
szerzett nemzetközi hírnevet, de a 
harmincas években világirodalmi 
szinten jegyzett íróvá is vált. Tör-
ténetei gyakran saját életútjából 
származó elemeket tartalmaznak, 
de teljes egészében nem önéletrajzi 
regények. Magyarországon „A Kis-
bojtár – igaz történet a Mocskos-
ról” címmel vált a legismertebbé. 
Ennek első magyar nyelvű válto-
zatával 1930-ban készült el. A kéz-
irat véleményezésére Erdős Renée 
írónőt kérte fel, aki nem javasolta 
az abban a formában történő meg-
jelentetését. A regény angol nyelvű 
változatát végül két évvel később a 
legszigorúbb és leghíresebb New 
York-i kiadók egyike a Harper & 
Brothers adta ki. A Los Angeles 
Evening Herald újság felmérése 
szerint 1940-re a legolvasottabb 

könyvek egyike lett. Ekkorra szá-
mos kiadást ért meg, és magyarul 
is elérhetővé vált Daróczy Sándor 
fordításában. 

Ebben az évben jelent meg a hi-
vatalosnak tekinthető folytatása „A 
testvéreim és én” címmel. Ezt az 
előző kötet sikereit is túlszárnyalva 

a New York-i Közoktatási Tanács 
kötelező olvasmánynak fogadta el. 
Ezt megelőzően 1938-ban megje-
lent „A nagy majom titka” című 
regény, ami a már felnőtt kisboj-
tár brazíliai kalandjait mutatja be. 
Magyarországon négy évvel később 
volt olvasható. Mindezek mellett 

Finta Sándor írt egy negyedik foly-
tatást is a történethez. Ez eddig 
még semmilyen formában nem je-

lent meg. A regény és a hozzátar-
tozó rajzok 1935-ben készültek el. 
Valószínűleg az író „A Kisbojtár” 
közvetlen folytatásának tervezte, 

de később máshogy bővítette a tör-
ténetet a Finta fiúk nagyváradi ka-
landjaival a „Testvéreim és én” című 
regényben. Ennek ellenére a még 
meg nem jelent „Herdsmen of Hun-
gary” is illeszkedik a cselekménybe. 
Ennek fordítását és kiadását tervezi 
a Finta Múzeum a jövőben.

A szerző valamennyi kötetének 
az illusztrációit saját maga készítet-
te. „A Kisbojtár” esetében a filmek 
storyboardjaihoz hasonló részletes-
séggel készültek rajzok, melyeknek 
csak egy része került bele a kötetbe, 
a többi egy képeskönyv részét ké-
pezte volna. A nagy részletességgel 
készített rajzok önállóan is művé-
szeti értékkel rendelkeznek, melyek 
első alkalommal 1935-ben a Lehigh 
University művészeti csarnokában 
kerültek kiállításra. Az azóta eltelt 
közel száz évben, változó számban 
számos tárlat anyagát képezték az 
Amerikai Egyesült Államokban és 
Magyarországon. Ezúttal egy olyan 
válogatás tekinthető meg belőlük a 
Vadász Pál Kiállítóteremben, amely 
a századforduló pusztai világát ele-
veníti meg a látogatók számára.

Habár Túrkeve történelmét alapvető hatással határoz-
za meg a Jászkun Redemptio, ennek ellenére a mai napig 
sokakban merül fel kérdés az emléknap kapcsán váro-
sunkban, hogy mi is ez. A Jászkun Redemptio Emlék-
napját a Magyar Országgyűlés hirdette ki 2014. február 
4-én, és nyilvánította történelmi emléknappá, miután 
Mária Terézia magyar királynő 1745. május 6-án írta alá 
az ősi jászkun szabadság visszaváltását engedélyező ok-
levelét. A redemptio szó megváltást jelent, ezzel jelölik 
a jászkun kerület önmegváltását, amelynek során 1745-
ben pénzért visszaszerezték a török háborúk után 1702-
ben elvesztett korábbi kiváltságaikat. 

A Túrkevei Kulturális Egyesület szervezésében az 
önkormányzat partnerségével 2022. május 7-én, tartott 
megemlékezést a város. Az ünnepi felvonulást követő-
en a Millenniumi Emlékparknál a „Kunok bejövetele” 
emlékműnél zajlott ünnepi műsor néptáncosok értékes 
fellépésével és a Kulturális Egyesület megemlékezésével. 
Ezt követően nyílt meg a Túrkevei Református Temp-
lomban a Kunkapu kiállítás S. Kovács Ilona muzeológus, 
néprajztudós szervezésében, mely kiállítás a templom 
karzatán a következő hetekben megtekinthető. S. Ko-
vács Ilona ezt követően a parókián tartott könyvbemu-
tatót a kunkapukról, e témában született könyve alapján. 
Természetesen a kunkapuk, mint a kun identitás elemei 
jelentek meg a rendezvényen azontúl, hogy méltón meg-
emlékeztünk azokról a redemptusokról, akiknek kö-
szönhető a redemptio. 

A jászkun redemptio tette lehetővé térségünkben a 
XVIII. századtól, hogy szabad polgári fejlődés induljon, 
innentől kezdve nem volt jobbágyság és ennek köszön-
hető az erős mezővárosi jelleg. A redemptio éppen en-
nek köszönhetőn az önrendelkezés ünnepe, hiszen ez az 
az aktus, amikor a Jászkunság úgy döntött, hogy sorsát 
saját kezébe veszi. 

A redemptio arra tanítja a mai kort, hogy a változást 
nem másoktól kell várni, hanem nekünk kell előmozdí-
tani. A redemptio rámutat: sorsunk a saját kezünkben 
van és annak jobbrafordulásáért nekünk kell tenni. 

A Jászkun Redemptiora emlékezett a város
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER
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Grecsó Krisztián: Valami népi
Bp.: Magvető, 2022.

Grecsó Krisztián új novelláskötete 
nagyon kitárulkozó, őszinte írásokat 
tartalmaz. A könyv bemutatóján a szer-
ző elmondta, hogy volt egy pillanat az 
életében, amikor rácsodálkozott a saját 
származására, és azt igyekezett meg-
fogni, hogy neki személyesen mit jelent 
a népi. Ennek kapcsán pedig elmesélte 
egy gyerekkori néptáncos élményét, 
amikor a nagymamája azt találta mon-
dani, hogy „így csak a parasztok táncol-
nak, és ilyet nem lehet csinálni”. Mindezt 
úgy, hogy a család tagjai több generáció-
ra visszamenőleg parasztok voltak.

 A kötet írásai ciklusokba rende-
ződnek, ezek között van a Fehérben 
fehér című is, amely eredetileg a kö-
tet címe lett volna. A „fehérben fe-
hér” amúgy egy alföldi hímzésfajta, 
és Grecsó szerint hihetetlen alázatot 
sugall az egész munka, hiszen a vég-
eredmény tulajdonképpen alig látszik.

Az, ami Grecsóban beérett az el-
múlt pár évben, nem tudatos, de 

éppen ezért sorsszerű. Zárszámadás, 
mondja, és talán így is lehet ezt a kö-
tetet értelmezni. Régi tartozását rója 
le. Főhajtás, nem bocsánatkérés, de 
egyértelműen célzás, békejobb: lát-
játok, itt vagyok most én, kitárulkoz-
va, lecsupaszítva, pőrén, sebzetten és 
meggyötörve.

Fókuszát kíméletlenül önmagára 

irányítja, mégis kitekint és rámutat 
a világra, benne az egyénre. Egyéni 
sorsokra. Hangjában nincs vád, se 
kérdés. Ez az elfogadás állapota. Tény-
közlés, úgy, ahogyan azt csak ő tudja.

Azt írja: „Micsoda húsz év volt 
ez, gondoltam, és végignéztem ma-
gamon.” Ebben az egy mondatban 
bújik meg a lényeg. Van ebben vala-
mi mélységesen intim, valami meg-
ejtően személyes. Nem érezzük úgy, 
hogy ezt nekünk talán nem kellene 
tudnunk, hogy ehhez nincs közünk. 
Grecsó megteremti azt a varázslatos 
légkört, amely bizalmas, családias. 
Meghitt beszélgetés képzetét kelti, 
és az olvasó meghatottan tapasztalja: 
beavatottnak érzi magát.

Néha nem vagyunk urai a sorsunk-
nak, semmi sem rajtunk múlik és nem 
áll más módunkban, mint csendben 
figyelni. Önmagunkra, másokra, a 
múltra, a jelenre. Olyankor lehet a 
leginkább, amikor a jövő csak egy ho-
mályos útkanyar a tejszerű ködben. 
Ezen a kanyaron visz túl a Valami népi 
csodálatos, fájdalmas érzékenységgel.

KÖNYVAJÁNLÓ
   KOKOVAY ZSUZSANNA

Könyvtárunkban márciusban olvasóklubot indítot-
tunk, melynek mottója: „Az irodalom lába leér a földre”. 
Ezzel arra utalunk, hogy kortárs íróink olyan témákat fe-
szegetnek, amelyek hétköznapi életünket tükrözik.

Már három alkalommal gyűltünk össze, hogy iroda-
lomról, könyvekről beszélgessünk. A klub célja, hogy kor-
társ magyar írók novelláival ismerkedjünk meg.

Elsőként Grecsó Krisztián Össze kéne szedni című 
novelláját hallgattuk meg. Ez a novella jó példája, hogyan 
lehet egy család történetének több mint ötven évét né-
hány oldalba sűríteni oly módon, hogy az olvasó kedvet 
kapjon saját felmenői történetét átgondolni, elmesélni.

Második alkalommal Szabó T. Anna Julika című elbe-
szélésével foglalkoztunk. Ez a novella a fiatal anya nevelé-
si problémái kapcsán nagyon aktuális, a hétköznapokban 
tapasztalható témát feszeget.

Legutóbb Dragomán György Rendszerújra című no-
vellája került sorra. Ez az emberiség jövőjével, a technika 
elhatalmasodásával foglalkozik. Megrázó jövőképet fest.

Mindhárom író sokoldalú, többféleképpen is részt vesz 
a kulturális életben. Ezt a sokoldalúságot is igyekszünk be-
mutatni az olvasóklubban. Grecsó Krisztián regényeket, 
novellákat, verseket ír, emellett zenél, a Rájátszás együttes-
ben írókkal, zenészekkel megzenésített verseket, szövegeket 
adnak elő. Koncertjeiken kortárs költők verseket olvasnak 
fel. Az egyik koncertjükből megnéztünk egy részletet. Sza-
bó T. Anna költő, író, nagyon sok pódiumbeszélgetésen vesz 
részt. Ezen kívül saját podcastja van Lírástudók néven, mely-
ben kortárs írókkal, költőkkel beszélget és irodalmi ajánlót 
is illeszt a beszélgetéshez. Dragomán György író, regényei 
nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi könyvkiadásban is 
sikeresek. Mégis talán legnépszerűbb a Főzőskönyv címmel 
kiadott műve, amely saját receptjeit tartalmazza. Facebook 
oldalán videókat is találunk, ahol el is készíti az ételeket.

Olvasóklubunk célja, hogy közelebb hozzuk kortárs 
íróinkat, megmutassuk hogyan érhetők el nemcsak a 
könyveik lapozgatásával, hanem a közösségi oldalak és az 
internet használatával is.

KÖNYVTÁRI PROGRAMAJÁNLÓ:

Az idei Ünnepi Könyvhét alkalmából június 9-én  
17 órától író-olvasó találkozót rendezünk a Városi 
könyvtárban. Vendégünk: Kollár Zsolt író. Két regé-
nye jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában. Az 
első, a Szent László testamentuma, történelmi regény, az  
Árpád-házi királyok korába kalauzol. 

A második, amely az író-ol-
vasó találkozó témájául szolgál, 
korunkban játszódik, egy husza-
dik századi magyar családtörté-
net meghökkentő kiindulással.  
Az alapsztori egy bulvármagazin 
címlapjára kívánkozik. Magával ra-
gadó, letehetetlen regény. Bár a cse-
lekmény napjainkban indul és nap-
jainkban végződik, mégis a háború 
után hatalomra jutó kommunista éra 
hétköznapjainak hiteles lenyomata. 
Különösen az anya története hozza 
elénk a kor kifacsart valóságát.

Olvasóklub a könyvtárban

   PETŐNÉ FÁBIÁN ERZSÉBET - MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ

Szakmai nap Lakiteleken 

Intézményünk 2022. május 18-án 
szakmai napon vett részt Lakiteleki 
Népfőiskola Alapítvány által létre-
hozott Nemzeti Művelődési Intézet 
székházában. 

2017. január elsején kezdte meg a 
szakmai tevékenységét, a szervezet el-
sődleges célja a közművelődési felada-
tellátás biztosítása a helyi társadalom- 
és gazdaságfejlesztés szolgálatában. 

A SzarvasNyomon szabadegyetem 
„A mindenséggel mérd magad - A 
magyar királyság nagyhatalmi ereje IV. 
Béla korában” című rendhagyó interak-
tív előadását hallgathattuk meg Szántai 
Lajos előadásában. Betekintést nyer-
hettünk a szervezet közművelődési fel-
adatainak ellátásába, látogatást tettünk 
a Hungarikum Ligetbe. A Nemzeti 
Művelődési Intézet a kapcsolattartáson 

túl, módszertani tanácsadással járul 
hozzá a közösségi művelődésben részt-
vevő intézmények működéséhez. 

Köszönjük szépen a tartalmas 
szakmai napot, szívesen ellátogatunk 
máskor is. 



20 21

KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉSKULTÚRA

Élmények – Emlékek – Alkotások

Egy nagyon kedves hangú levél érkezett szerkesztő-
ségünkbe, melynek örömmel adunk helyet. Egy túrkevei 
születésű hölgy, aki napjainkban Maglódon él, Pusztai 
Antalné ajánlotta figyelmembe újonnan megjelent köny-
vét, melynek címe Élmények – Emlékek - Alkotások.

A hölgy írásából idézek: „Hobbijaim között bár nem 
szerepel az írás, hogy mégis napvilágot látott a kötet, annak 
valós története van. Sokat jelent számomra az egy év alatt 
íródott könyvem, gazdaggá tesz a tudat, hogy számos érző 
lélek bábáskodott felette, akik segítettek, inspiráltak a meg-
írásában. Hittek benne, hogy tevékenységem értéket teremt 
az utódoknak, s örömöt adnak a mának.

A sok név közül ki kell emelnem Kovács Istvánt – a mű-
velődési ház korábbi igazgatóját -, aki megajándékozott a 
könyv elismerésre méltó szerkesztésével. Ugyancsak fontos 
szerepet töltött be Vaskó Ágnes – barátnőm, írótársam -, 
aki egy gyönyörű verset írt az életem háttértörténete kap-
csán. Ezzel a könyvvel egy új műfaj teremtődött meg, hiszen 
öt műfajt is magába foglal.”

A kötet bevezetője a következőket tartalmazza: 
„1942-ben születtem Túrkevén, jelenlegi életterem Mag-
lód. Az itt élő környezetemnek köszönhetően Maglódon 
debütáltam, mint író és festő. Életem nagy részét Buda-
pesten töltöttem, Óbudához köt első jelentős inspirá-

torom Hergitai Nándorné személyében, aki az óbudai 
Szabó Ervin könyvtár vezetője volt, nem utolsó sorban 
szomszédom és barátnőm. Anno az alábbi szép és lelke-
sítő szavakat kaptam tőle: Reszket a föld, ha hozzám ér 
egy-egy gondolat, amit nekem küldesz, amiben te ma-
gad is benne vagy! A te küldetésed a béke megteremtése. 
Ne vesztegesd az időt kisszerű dolgokra, alkotó vagy, aki 
álmait, teveit meg is valósítja. Ahogy élsz, azzal másokat 
is arra ösztönzöl, hogy lássanak tovább szűk kis látókö-
rükön. Értsék meg, hogy az élet több is lehet személyes 
jutalomnál. Te túlnézel a pillanaton és ezt láttatod meg a 
körülötted lévőkkel is. Sorsod, hogy éltesd a környezetet 
reményeit anélkül, hogy összetörnél meglátásaid eluta-
sítása miatt.

Magamról annyit, hogy ötven éve élek harmonikus csa-
ládban, hét gyermeket neveltünk fel, és mára a legszűkebb 
családunk lélekszáma negyven főt számlál. Írásom elsősor-
ban számukra készült, de szívesen megosztom mindazon 
embertársaimmal, akik szeretik a tartalmas, szép gondola-
tokat, szavakat. A kötetet magam illusztráltam, saját fest-
ményeimmel és úti élményeink képeivel színesítettem.”

Szívből gratulálunk Pusztai Antalné most napvilágot 
látott kötetéhez, s egyben kívánjuk, hogy alkotói munkája 
még sokakat örvendeztessen meg!

   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

LAPZÁRTA:  

2022. június 23.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

• E-mail: 

turkevetelevizio@gmail.com  

• Facebook: 
Túrkeve Televízió

• E-mail:  

ujsagturkeve@gmail.com 

• Facebook: Túrkeve Újság
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Kétségtelen, hogy a június külön, kiemelt színnel jelenik 
meg egy-egy tanévben, hiszen ilyenkor zárjuk a dolgos hét-
köznapokat, s eljön a várva várt vakáció ideje. Eddig azonban 
még számos program, verseny zajlik az iskolában.

Alapműveleti matematikaverseny 
A verseny célja a tanulók számolási és kalkulációs képessé-

gének mérése és a tanulók tudásának összevetése. Nem csak 
a logikus gondolkodást mérjük, hanem a mindennapi élet-
ben gyakori kalkulációs és számolóképességet is. A feladatsor 
egyszerű és összetett alapfeladatok kiszámítását igényli, ame-
lyek a 4-8. osztályos matematika tanítás részei, sokszor köve-
telményei. A két fordulóra összeállított feladatsorok nagyfokú 
koncentrálást, a megoldáshoz való legegyszerűbb út ismere-
tét kívánják, de a „szolgai” megoldás is célravezető.

Mivel olyan egyszerűnek tűnt a négy alapműveletben 
gondolkodva a verseny, így csak nyitogattuk a szemünket, 
amikor a régebbi feladatsorokat tanulmányoztuk. Római 
számok, tört számok mértékváltással keverve, és egyéb 
csavaros megfogalmazású feladványok fogadtak minket. 
Gyakoroltunk, vizsgálódtunk, és megmérettettünk április 
06-án. A megyei forduló eredményei: Gaál Noémi 9., Csí-
der Imre Sándor 10., Nótás-Nagy Gergely 11. helyezést ért 
el Deák Ildikó felkészítése nyomán.

„HortobágyON” vetélkedő
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága országosan 

hirdette meg a kétfordulós egyéni írásbeli vetélkedőjét, 
mely a Hortobágy természeti- és kulturális értékeiről, iro-
dalmáról, művészetéről és néprajzáról szólt. Gondolkodta-
tó, kutatásra buzdító feladatokkal találkoztak a versenyzők. 
A versenyre 72 tanuló nevezett és oldotta meg a felada-
tokat, de csak a legtöbb pontot elérő 10 fő juthatott be a 
döntőbe. Iskolánkból május 16-án két tanuló vehetett részt 
az országos döntőn, a 8.b osztályból Lénárt Gabriella és a 
7.b osztályból Kaszanyi Boglárka. Gabi az előkelő, országos 
II. helyezést érte el, csupán 0,5 ponttal lemaradva az első 
helyezettől. Bogi pedig a IX. helyezést érte el. Büszkék va-
gyunk mindkét tanuló döntőbe való jutására és az ott elért 
eredményükre. Felkészítő: Pagonyiné Mikes Irén.

Simonyi helyesírási verseny
A XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 

verseny megyei fordulóján 2. helyezést ért el Dobra Fanni 5.a, 
3. helyezett lett Kiss Diána 5.c.

Mindkettőjükhöz évek óta közel áll az anyanyelv szerete-
te, ápolása szóban és írásban. Az idén Iskolai Kazinczy Szép 
kiejtési versenyen, Költészet napi városi szavalóversenyen, 
Iskolai helyesírási versenyen remekeltek. Ez utóbbiról első 
és második helyezettként jutottak a megyei fordulóba. Az 
egész éves kitartó felkészülés a tanév végéhez közeledve 
meghozta számukra a kiemelkedő eredményt is. Gratulá-
lunk, és további sikereket kívánunk a lányoknak!

Gyereknap
Május 27-én kerül megrendezésre a hagyományosnak 

mondható gyereknap tanulóink számára. Ez a nap a játék, 
móka, kacagás napja, amikoris birtokba veszik a kisebbek 
és nagyobbak az egész iskola területét. Egy egész vidámpark 
költözik az iskola területére, de emellett játékos fejtörők és 
ügyességi, valamint kreatív játékok teszik színessé a napot.

Hulladékgyűjtés
Május elején – az időjárás kegyeltjeként – sikerült meg-

szervezni a hulladékgyűjtést, ami remek módja az osztály-
pénztár gyarapításának. Lázasan készültek a gyerekek, na-
pokkal előtte szervezkedtek, házról házra járva gyűjtötték a 
papír és fémhulladékot. 

Kompetenciamérés
Jó pár éve a 6. és 8. évfolyamos tanulók kompetencia-

mérésen vesznek részt, ahol felmérik általános tudásukat. 
Eddig papíralapú volt a mérés, az idén viszont már digitá-
lis formában került terítékre. A tanulóknak számítógépen 

PETŐFIS HÍREK
    DEÁK ILDIKÓ, MOLNÁR MAGDOLNA

Közel két és fél milliárd forintért kaphatnak új lapto-
pokat az általános iskolások és tanáraik országszerte. A 
tőzsdén jegyzett Delta Technologies leányvállalata, a Del-
ta Systems Kft. vezette konzorcium nyerte el azt a közbe-
szerzést, melynek keretében 2,3 milliárd forintért diákok-
nak, további 109 millió forintért pedig tanáraiknak szállít 
laptopokat a Klebelsberg Központ megrendelésére.

Folyamatosan zajlik a magyar közoktatás korszerűsí-
tése, ezen belül pedig az általános iskolák informatikai 
eszköztárának frissítése, bővítése. Ennek legutóbbi állo-
másaként 2021. decemberében 6,5 milliárd forintért 30 
ezer laptop beszerzéséről született döntés. Most pedig 
újabb eredményes közbeszerzésről adott hírt a Budapesti 
Értéktőzsdén jegyzett Delta Technologies Nyrt., melynek 
leányvállalata, a Delta Systems Kft. vezeti a beszerzést el-
nyerő konzorciumot.

Ezúttal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) az okostantermek kialakításához rendelt klien-
soldali IT-eszközöket – azaz laptopokat – mind a diákok, 
mind tanáraik részére. A közbeszerzés keretében 2,3 milli-
árd forintért a diákoknak rendelt laptopokat szállíthatja a 
Delta Systems, 109 millió forintért pedig a tanári gépeket.

A digitális oktatás a koronavírus járvány időszaka alatt 
került igazán fókuszba, bár az iskolai informatika oktatás, 
illetve az informatikai eszközökkel támogatott egyéb tantár-
gyak oktatása régebb óta napirenden van a közoktatásban. A 
közoktatásban a digitalizáció új lendületet vett, országszer-
te jelentek meg az okostantermek az iskolákban. A magyar 
kormány pedig 2021 nyarán hirdette ki az EFOP-4.1.11-21 
konstrukciószámú pályázatot „Okostanterem, az állami fenn-
tartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tere-
inek fejlesztése” céljára, elsősorban a felzárkóztatásra kijelölt 
térségek közel 200 iskolájának korszerűsítésére. Az ennek 
keretében elérhető 7 milliárd forint felhasználásának koordi-
nálása szintén a KLIK feladata. A mostani laptopbeszerzés is 
ebből a keretből valósulhat meg. Természetesen a pályázati 
keretösszeg kiterjed az okostantermek egyéb berendezéseire 
is: a bútorok, lézervágók, 3D-nyomtatók, vetítők, robotikai 
egységcsomagok más beszállítóktól érkezhetnek.

A Túrkevei Petőfi Sándor Iskolában is két okostanterem 
kerül kialakításra, egy a Petőfi téri épületben, egy másik pe-
dig a Kossuth utcai iskolában. A tantermek kialakítása ha-
marosan megkezdődik, s a következő tanévtől már haszná-
latba is lehet venni.

kellett egy véletlenszerűen generált feladatsort megolda-
niuk matematika, szövegértés, természettudományok és 
idegen nyelvi témakörben. A feladatsort adott időn be-
lül kellett elvégezniük. Az eredmény az általános ismere-
teikről, tudásukról ad számot és összehasonlítási alapot 
az ország összes iskolájában. Ebben a tanévben új volt a 
digitális forma és a természettudományi kérdéssor meg-
jelenése. A próba időszakban sajnos rendkívül sok gond 
adódott a rendszert illetően. Számos oktatási intézmény-
ben összeomlott a számítógépes rendszer, így aggodalom-
mal várták a diákok és tanáraik az éles bevetést. Gondok 
ugyan adódtak, de sikerült rendszer-összeomlás nélkül 
átvészelni a mérés sorozatot.

Zánkai Erzsébet Tábor 
Az Erzsébet Program pályázatának - ami rengeteg pa-

pírmunkával, egyeztetéssel járt - sikeres elfogadása után 
három napot és két éjszakát töltöttek a 4. és 6. évfolyam 
tanulói Zánkán az Erzsébet Táborban. 

Csodálatos környezetben, fantasztikus, jól koordinált 
programok, ízletes és tartalmas ételek és a Balaton élménye 
tette felejthetetlenné a kirándulást. Odaúton Tihany látvá-
nyosságai, visszaúton a Veszprémi Állatkertben tett esős séta 
tartalmassá varázsolta utunkat. A gyerekek szerda este fárad-
tan, de tele élménnyel búcsúztak a tábori napoktól.

Év vége
Készülődünk a jó tanulók tiszteletére adott fogadásra, ahol 

azok a diákok vehetnek részt, akik éves kiemelkedő munká-
jukkal kivívták a megtiszteltetést. Ez a program is hagyomány 
iskolánkban. Lassan vége a tanévnek, a nyolcadikos tanulók 
nagy izgalommal várják a vidámballagást, s az azt követő sze-
renádot, majd a végleges búcsút alma materüktől. Nagyon 
szép hagyomány a város valamennyi végzőse számára meg-
rendezett tánciskola vizsgabál. Idén sem maradhatott el, hála 
és köszönet a megszervezést biztosító szülőknek, akik időt és 
energiát nem sajnálva vetették bele magukat a nagy feladatba. 
A nagy nap május 28-a! Szívből gratulálunk!

OKOSTANTERMEK
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A második napon, jú-
lius 30-án, szombaton az 
egyik legnépszerűbb Ti-
sza-tavi programmal, a tó 
körbe kerékpározásával, 
azaz a Tour D’Operá-
val folytatódik a fesztivál, 
amely nem csupán szimp-
la biciklizést jelent: min-
den partmenti településen 
koncerttel várják a feszti-
válozókat. A rajt a tiszafü-
redi Morotva Kerékpáros 
Pihenőparkban lesz, ahol 
a Füredi Fúvósok és a helyi 
mazsorettesek kívánnak jó 
utat a résztvevőknek. Po-
roszlón Porkoláb Gyöngyi 
és vendégének beszélgeté-
sével indul a túra, Sarudon 
a Talamba Ütős Együttes és 
Horgas Eszter fuvolamű-
vész közös előadását lehet 
meghallgatni, Dinnyéshá-
ton pedig Schöck Atala és 
a Melodika Project tagjai 
lépnek színpadra. Az ebéd 
a kiskörei hallépcső mel-
letti Lépcső Bisztrónál lesz, 
miközben Jász András, 
Iván Szandra és Horváth 
Márk előadását hallgat-
hatjuk. Ebéd után, a Ti-
sza-tó keleti oldalára érve 
az abádszalóki strandon 
áll meg a csapat, ahol az 
Emlékem vagy című mű-
sor keretében Lőrincz Ju-
dit, Molnár Nikolett, Barabás Botond 
és Dósa Mátyás művészek műsorát a 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar kíséri. 
A következő megállónál, Tiszaderzsen 
szintén a Szimfonikus Zenekarral lép 
fel Homonnay Zsolt és Polyák Lilla. 
Az út utolsó előtti megállója Tiszasző-
lősön lesz, ahol Szűcs Antal Gábor és 
Gál Péter közös produkcióját lehet 
meghallgatni, majd innen a Kormo-
rán Kikötőbe indulva László Boldizsár 
koncertjén lazíthatják el a résztvevők 
megfáradt lábaikat. Aki a kerékpáros 
napra jegyet vált, este kilenc órától az 
Urbán Verbunk táncprodukcióra is 
ellátogathat a Morotva Kerékpáros Pi-
henőparkba. A fesztivál utolsó napján, 
július 31-én, vasárnap reggel a családi 
napon először a futásé, majd a csóna-
kázásé lesz a főszerep. 

Az Operun örömfutásra a gyerme-
keket 1 km-es, míg a felnőtteket 10 km-
es távon várják a szervezők. A futáshoz a 
ritmust a Band of Streets muzsikája adja. 
A futással egyidőben lehet a bográcsok 
alá gyújtani, hiszen elstartol a főzőver-
seny is. A közös főzéshez a zenét a Tisza-
füredi Ifjúsági Fúvószenekar biztosítja, 
miközben a helyi mazsorettesek látvá-
nyos előadással kápráztatják el a jelenlé-
vőket. A családi napot izgalmas színpadi 
programok színesítik: Debreczeni Dóra 
DD FIT bemutatója, Benjamin Brit-
ten Noé Bárkája című gyerekoperája 
és a Budapest Ragtime Band koncertje.  
A főzőverseny eredményhirdetése után 
az Alma Zenekar muzsikál.

Délelőtt 10 órakor fut ki a Hotel 
Balneum kikötőjéből a Boat D’Opera, 
amely során a varázslatos öblítőcsa-

tornák és a tündérrózsák 
ölelésében csendülnek fel 
a dallamok. Idén Tiszafü-
red környékét lehet bejár-
ni csónakkal: a varázslatos 
morotva világában Bábel 
Klára hárfaművész, Kal-
mus Felícián csellómű-
vész mellett St. Martin 
pánsíp művész is fellép, 
de Herczku Ágnes és a 
Banda, valamint Vadkerti 
Imre előadóművész mű-
sorát is meghallgathatja a 
nagyérdemű.

Balaton – augusztus 26.

Idén először a Balaton-
nál, a csodálatos Tiha-
nyi-félszigeten is debütál 
a Magyar Tavak Fesztivál-
ja, ahol a Tisza-, illetve a 
Velencei-tónál megszokott 
hangulatban, minőségben 
és programmal készül-
nek a szervezők. Augusz-
tus 26-án, pénteken este 
nyolc órától a Bujtor Ist-
ván Szabadtéri Színpadon 
gálakoncertre invitálják az 
érdeklődőket, ahol fellép 
a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar, Miklósa Erika, 
Iván Szandra, Tóth Vera, 
Csiszár István, Rab Gyula, 
Pataki Bence, Cserta Ba-
lázs zenekara és ifj. Balogh 
Ferenc. Az est házigazdája 

    Bősze Ádám lesz.

További információ:

Debreczeni Ildikó fesztiváligazgató, 
+36 70 389 7237,  
ildiko.debreczeni@jelmezart.com

Hutvágner Anita szervező, Tisza-tó, 
+36 70 386 2526,  
magyartavakfesztivalja@gmail.com

László Ditta szervező, Velencei-tó, 
+36 70 382 9740,  
szervezes@velenceifesztival.hu

Kádár-Csoboth Judit szervező, Bala-
ton, +36 30 991 7316,  
kadar.csoboth.judit@gmail.com

https://magyartavakfesztivalja.hu/
magyar-tavak-fesztivalja/

https://www.facebook.com/ma-
gyartavakfesztivalja
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A Magyar Tavak Feszti-
válját érdemes választania 
annak, aki 2022 nyarán 
a kultúrát és a természet 
közelségét szeretné öt-
vözni. Az immár három 
különböző helyszínen je-
lentkező programsorozat 
a hazai és a nemzetközi 
könnyű-, klasszikus és 
jazz zenei élet legnívósabb 
előadóit hozza el a tópar-
tokra. Június 24–25-én a 
Velencei-tónál, július 29–30–31-én a 
Tisza-tónál, augusztus 26-án pedig a 
Balatonnál lesz megtalálható az egy-
re népszerűbb fesztivál.

Hazánkban egyedülálló a Deb-
reczeni Ildikó által megálmodott, a 
Tisza-tónál már közel egy évtizede 
futó fesztivál, amely ebben az évben 
mindhárom nagy tavunknál elérhe-
tő. A Magyar Tavak Fesztiválja évről 
évre egyre több látogatót vonz, sike-
rének kulcsa igen egyszerű: kiviszi a 
klasszikus zenét a természetbe, mind-
ezt sporttal kombinálja. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy egy, két vagy 
három napon át a vízparton, a szabad 
ég alatt élvezhetjük a kultúrát madár-
csicsergés és a természet nyújtotta 
gyönyörű panoráma mellett. Mindez 
nem csupán egy egyszerű csónaká-
zásról vagy kerékpározásról szól, sőt 
a komolyzene sem mindig komoly… 
A túrákon mosolygó arcokat, míg a 
koncerteken táncoló lábakat lehet 
látni. A kultúra, az egészséges élet-
mód és az aktív pihenés a természet 
csodálatával egészül ki, hiszen ez a 
fesztivál bemutatja hazánk legszebb 
régióinak növény- és madárvilágát, 
sőt, a környék népi kultúráját is. Mi-
vel a klasszikus zenei, opera- és jazz 
előadások a megszokottól teljesen el-
térő, természetes környezetben zajla-
nak, a hangulat és a művészi élmény 
ebben a formában sehol máshol nem 
található meg a világon.

Velencei-tó – június 24-25.

Június 24-én a Velencei-tónál 
nyitja idei évadát a Magyar Tavak 
Fesztiválja. Az első nap estéjén gá-

lakoncerttel indul a fesztivál, ahol 
virtuóz zenészek és aranytorkú éne-
kesek előadását lehet meghallgatni a 
kápolnásnyéki Csajághy Laura Sza-
badtéri Színpadon. A gálaest művé-
szeti vezetője Novák Péter színész, 
énekes, szövegíró, zeneszerző, mű-
sorvezető. Színpadra lép a Szolnoki 
Szimfonikus Zenekar, Miklósa Eri-
ka, Horányi Juli, Csiszár István, Rab 
Gyula, Pataki Bence, Cserta Balázs 
zenekara és ifj. Balogh 
Ferenc. Az est házigazdá-
ja Bősze Ádám lesz.

A második napon, 
június 25-én a kerékpá-
rozásé lesz a főszerep: a 
résztvevők a Velencei-ta-
vat tekerik körbe, majd az 
egyes megállókon neves 
előadók várják őket pro-
dukcióikkal. Az indulás 
helyszínén, a kápolnás-
nyéki Halász-kastélynál 
a Ceglédi Fúvószenekar 
húzza a talpalávalót. A 
nap folyamán fellép a Vox 
Mirabilis Kamarakórus, 
lesz Latin Jazz Piknik Jász 
Andris, Horváth Márk, 
Romhányi Áron és Ba-
lássy Betti előadásában, 
hallható lesz a Sárik Pé-
ter Trió és Falusi Mari-
ann Jazzkívánságműsor 
magyarul produkciója, 
ott lesz a Bazseva és az 
I Nuovi zenekar, de a 
Cimbaliband is felejthe-
tetlen koncertet ad majd. 
A nap végén, várhatóan 

19 óra körül a visszaér-
kezőket a kápolnásnyéki 
Halász-kastélyban finom 
ételek, frissen csapolt 
Nyéki sör és üdítő fröccs 
várja.

Tisza-tó – július 29-31.

A Magyar Tavak Fesz-
tiválja legnépszerűbb és 
egyben legrégebbi hely-
színén, a Tisza-tónál há-
rom napon át élvezhetjük 

a természet, a sport és a kultúra adta 
varázst július 29-én, 30-án és 31-én. 
Az első nap, péntek este nagyszabá-
sú gálaesttel indul útjára a hétvége a 
tiszafüredi Morotva Kerékpáros Pi-
henőparkban, ahol a Szolnoki Szim-
fonikus Zenekar, Miklósa Erika, Iván 
Szandra, Tóth Vera, Csiszár István, 
Rab Gyula, Pataki Bence és ifj. Ba-
logh Ferenc is közreműködik. Az est 
háziasszonya Csete Bea.

STARTOL A MAGYAR TAVAK FESZTIVÁLJA
Idén nyáron a Velencei-tónál, a Tisza-tónál és a Balatonnál is összekötik a kultúrát a sporttal
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XxI. TúrkeveI MotoroS HétvégE
Előző lapszámunkban közzétettük a júniusi Moto-

ros hétvége részletes programját. A szervezők azonban 
tovább fokozzák a várakozást, hiszen nagy hírt közöl-
tek: „Van egy csodálatos hírünk számotokra, akik részt 
vesztek majd a júniusi motoros hétvégén. A szombati 
nap délutánján ingyenes hőlégballonozás vár rátok a 
Hőlégballon csapatával! A helyek korlátozottak és nem 
lehet előre foglalni, de reméljük sokatok rá fog tudni 
nézni a fesztiválra felülről is!”

Látogassanak ki a fantasztikusnak ígérkező programra!

 

A Motoros Hétvége programja:

Helyszín: Túrkeve Termálfürdő, és Kemping

2022. június 9-12. (csütörtök-vasárnap)

Kapunyitás: 2022. június 9. csütörtök 11:00

2022. június 9. (csütörtök) programja:

18:00 Vasmacska

20:00 Kalapács

22:00 Dogs

00:00 Continoom

2022. június 10. (péntek) programja:

18:00 Dream Combination

20:00 Road

22:00 Helldiver

00:00 Monokini Rock Band

Éjszakai fürdőzés

2022. június 11. (szombat) programja:

15:30 Motoros felvonulás

17:30 Egyéni és csoportos ügyességi vetélkedők

20:00 Rockin RockCats

22:00 Iron Maidnem

00:00 Blues Company

2022. június 12. (vasárnap) programja:

Strandolás, szabad foglalkozás, a tábor elhagyása. 

Kapuzárás: 19:00 óra.

BELÉPŐ ÁRAK:

KONCERTJEGY: 4 000 Ft/nap (18:00 órától)
Aki kizárólag valamelyik koncerten szeretne részt 
venni. Csütörtöki, a pénteki vagy a szombati napo-
kon 18:00-tól másnap 04:00-ig jogosult a rendez-
vényen tartózkodni a koncertjegy megvásárlásával.

TELJES HÉTVÉGE BELÉPŐ: 10 000 Ft
Tartalmazza a teljes hétvégére szóló belépést a ren-
dezvényre és a koncertekre, a strand használatát 
csütörtöktől vasárnapig és a kemping használatot 
csütörtöktől vasárnapig.

Étel-ital büfé áll a vendégek rendelkezésére 0-24 óráig, 
Bazár sor, Vetélkedők, Tattoo, a 10 évnél fiatalabbak a 
rendezvényt szülői felügyelettel ingyen látogathatják.

INFÓ: +36 20 3 191 175 vagy +36 06 20 57 46 351

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Várunk Téged is szeretettel!

ZÖLD ROVAT

   TÖRÖK MÁRTON

Június 17. az elsivatagosodás és aszály elleni küz-
delem világnapja. Beszédes, hogy ilyen világnapja-
ink vannak, és nem mondjuk a „vízbőség világnapja”. 
Nagyon nagy a baj, világszerte és itthon is. Elsivata-
gosodás alatt nem arra kell gondolni, hogy hamarosan 
Magyarország is Szaharává válik – habár helyenként 
már elkezdett azzá válni. A Homokhátságon a fák már 
nyár közepén ledobják leveleiket, mert képtelenek a 
normális életciklusuk fenntartására.

A nagyipari mezőgazdaság okozta talajpusztulás, a ter-
mőföldek kimerülése évtizedek óta zajló folyamatok. És 
az Alföldön mindezt egy évszázaddal megelőzte a Tisza 
szabályozása. Hőstettként ünnepeljük, de valójában halál-
ra ítélte szinte az egész nagytájat. Az 1800-as évek néhány 
óriási árvize hatására mind a mai napig úgy gondolko-
dik az ország a vízgazdálkodásról, hogy az árvizek minél 
hamarabb vonuljanak le, a vizet minél hamarabb ki kell 
vezetni. (Annak ellenére, hogy a vizünk 90-95%-a a ha-
tárainkon túlról érkezik.) Évről évre több víz folyik ki az 
országból, mint amennyi beérkezik. Aztán bezzeg mikor 
megérkezik a rekkenő nyári hőség, gőzerővel öntözünk 
mindent, a termőföldektől a kiskertekig. Mindennek a te-
tejébe pedig itt van a globális felmelegedés is.

A végeredményt könnyen kitalálhatjuk – de gondol-
kodnunk sem kell, hiszen saját szemünkkel láthatjuk is. 
Óriási aszályok, évről évre visszatérő, egyre súlyosabb szá-
razság. (Idén márciustól május végéig 60 mm-nyi csapa-
dék maradt el nálunk a sokéves átlaghoz képest.) Nekünk, 
ma élő embernek elképzelhetetlen, hogy ez a környék alig 
kétszáz éve is még áthatolhatatlan lápos-mocsaras vidék 
volt. Mi már csak a porfelhőket látjuk az esőfelhők helyett. 
És bosszankodhatunk a nyári vízkorlátozásokon, de ez az 
új valóság. Akinek kútja van, vagy kútfúrást tervez, maga 
is megnézheti, hány méterrel mélyebben van manapság a 
talajvíz szintje, mint régen.

Válság van, a túlélés érdekében alkalmazkodni kell. Az 
alapszituáció nagyon egyszerű. Bármikor, amikor valami-
lyen erőforrásból kevés van, kettő dolgot tehetünk. Egy: nö-
veljük a tartalékainkat. Kettő: csökkentjük a fogyasztásunkat.

1. Vízgyűjtés: fogjuk meg az esőt, a nedvességet
Az esővízgyűjtésről tavaly már részletesen volt szó. 

Amíg nem fog bele az ember, el sem tudja képzelni, hogy 
egy pici terasztetőről, kocsibeállóról, tetőrészről is hány 
száz liter értékes esővíz gyűjthető össze. Aki pedig növé-
nyekkel foglalkozik, jól tudja, hogy a lágy esővízhez sem-
mi sem fogható, a növények meghálálják. Tipp: egy szú-
nyoghálót mindenképp érdemes a gyűjtőedény tetejére 
rögzíteni, nehogy szúnyogkeltetővé váljon.

Nemcsak a locsolás tud segíteni kertünk, szűkebb élet-
terünk mikroklímáján. Ahogyan a szobákba is a párá-
sítás és a tiszta levegő miatt tesszük a szobanövényeket 

(amellett, hogy persze dekoratívak is), a kertünkbe is ül-
tethetünk ezzel a céllal a növényeket. A saroktól sarokig 
nyírt kétcentis futballgyep nem varázsol kellemes, hűs és 
páradús levegőt, a többszintű kert viszont igen! Ez mit je-
lent? Különféle növényekből alakítsunk ki a kertünkben 
gyepszintet, cserjeszintet és lombkoronaszintet – ahogyan 
az erdőkben is megtalálhatóak. A magasabb növényzet 
takarja, hűti a talajt, amely így több nedvességet képes 
magában tartani, vagyis nem kell annyit locsolni – ez ön-
gerjesztő, jótékony folyamattá válik. A magasan hagyott fű 
nyáron öt fokkal csökkenti a talajfelszín hőmérsékletét a 
rövidre nyírt gyephez képest.

2. Takarékoskodjunk a vízzel
Locsolás helyett csepegtető öntözéssel sokkal haté-

konyabban tudjuk növényeinket táplálni. Nemcsak a 
zöldségesre, hanem a virágoskertre is lehet gondolni. Iz-
zadócsövek, mikroöntözés, csepegtetőszalag vagy -cső: 
mindenféle helyzetre van jól bevált módszer. Amellett, 
hogy kevesebb vizet hatékonyabban használunk, még a 
nehéz locsolókannát sem kell cipelnünk, és ott sem kell 
állnunk mellette: csak megnyitjuk az öntöző csapját, és az 
végzi a dolgát. Csak elzárni se felejtsük el a csapot az ön-
tözés végeztével!

Egy még ennél is pofonegyszerűbb, mégis hatékony 
technika a talaj takarása, azaz a mulcsozás. Ha szalmát, 
vagy egyszerűen a kert más részében levágott füvet szó-
runk a virágoskertünk vagy zöldségeságyásunk földjére, 
hamar látni fogjuk a különbséget. A talaj így napokon át 
nyirkos marad, akkor is, ha nem kap sok csapadékot.

Mindezek mellett általában is figyeljünk a vízhaszná-
latunkra: hívjuk ki versenyre saját magunkat, hogy mi az 
a legkevesebb vízmennyiség, amivel meg tudunk oldani 
egy mosogatást, fürdést, vagy egy autómosást. Így az óha-
tatlanul közelgő nyári vízkorlátozások sem fognak majd 
hidegzuhanyként érni minket.

Aszály: megússzuk-e szárazon?
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Immáron XXVI. alkalommal rendezik meg kisváro-
sunkban a labdarúgó tornát 2022. június 11-én a Kiss 
Kálmán Városi Sportcsarnokban.

A csapatok regisztrációja már reggel fél 8-kor meg-
kezdődik, ezután a megnyitó következik, majd 9,30-tól 
elstartolnak a mérkőzések. A négy közé jutásért, az elő-
döntők és a döntő mérkőzés 13,45-kor kezdődik a tervek 
szerint. A programzárásra 16,30-kor kerül sor. Eddig 11 
alkalommal nyerte meg a tornát túrkevei csapat. 

A rendezvény fővédnöke Thürmer Gyula, védnökei pe-
dig Karacs Magdolna, Bencsik Mihály, dr. Hajdú József, 
Kajli Béla, Nagy Attila, Kerezsi László, Herczegh Klára, 
dr. Frankfurter Zsuzsa, Kovács István és Sipos Sándor.

Jó szurkolást kívánunk a kispályás labdarúgás iránt 
érdeklődő vendégeknek!

SPORTSPORT

Jótékonysági Tornászbál

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Kaszap 
Nagy István Református Diáksport Egyesület torná-
szainak báli rendezvénye. Cél az Árpád utcai tornász-
terem egy évi fenntartási költségeinek összegyűjtése 
volt, mely a rendezvény végére meg is valósult.

Helyi kiválóságaink számára gyűjtenek a hozzátarto-
zók, a tornászlányok felkészülését, befektetett munkáját 
és szép eredményeit támogatják a KNIR DSE sportolói 
és a sportszerető barátok egyre szélesedő köre ezen alka-
lommal. Növendékeink mindig nagy izgalommal várják 
e különleges programot, nagy volt a készülődés, a sok 
ismerős jelenléte miatt talán fontosabb is volt a lányok 
számára a báli bemutató, mint egy megszokott verseny. 
A kisebbek számára biztosan.

Már hagyománynak tekinthető, hogy licitálunk e nemes 
ügyért, ezennel a szülők, illetve lelkes támogatóink vették 
fel a kapcsolatot neves sportolókkal, akik támogatásképpen 
szeretettel ajánlották fel relikviájukat. Név szerint: Kapás 
Boglárka úszónő, Fucsovics Márton teniszező, Böczögő 
Dorina tornásznő és Vancsa Zalán labdarúgó példaképek.

Nagy örömünkre gazdára is találtak a relikviák, így 

egy évre ismét megoldódott tornászaink edzéslehetősége.  
Az elmúlt 10 évre visszatekintve tornászaink ifjúsági vá-
logatottsággal, többszörös I. osztályú bajnoki címekkel, 
pontszerző helyezéssel büszkélkedhetnek. Ezúton is sze-
retettel várunk minden mozogni vágyó gyermeket!

Köszönetettel tartozom a fáradhatatlan szülőknek, egye-
sületünk sportolóinak, ismerőseinknek, akik segítették a 
rendezvény létrejöttét, támogatták elképzeléseinket. Kiemelt 
támogatóink: Kaszap Nagy István Református Általános Is-
kola és Óvoda, KSZC Ványai Ambrus Technikum, Szakkép-
ző Iskola és Kollégium, Túrkeve Város Önkormányzata.

   NAGY IBOLYA - TORNA SZAKEDZŐ

ULTI  Ismét megrendezésre került az ulti szerelmeseinek versenye

A nyertesek: 1.Gacsály Z. 2. Mező S. 3.Opauszki J. 4. Fekete T. 5. Fekete R. 6. Opauszki Gy.

Sakkozunk, sakkozgatunk…

„A sakk az egyetlen játék, amely 
minden néphez és időhöz tartozik, 
amelyről senki sem tudja, hogy me-
lyik isten hozta a földre, hogy agyo-
nüsse az unalmat, élesítse az érzé-
keket, felajzza a szellemet.” 

Az idézet Stefan Zweig Sakknovella 
könyvéből való. A barátságos partiktól 
a versenyszerű sakkozásig műveljük 
ezt a sportot. Íme: Minden hétfőn sak-
kedzés. Március 5-én II. Szentmiklósi 
Nemzetközi Open Törökszentmikló-
son, amelyiken tőlünk 6 fő sakkozó 
vett részt. Mindenkinek sikerült pon-
tot, pontokat szereznie. Közülük az 
ifjúsági játékosoknak, Szilágyi Pisti-
nek és Tóth Pistinek is. A felnőtteknek 
úgyszintén: Hajdú Tamásnak, Szilágyi 

Istvánnak és Piroska Norbertnek. A 
legeredményesebb versenyzőnk Bo-
gár Attila volt, aki pozitív mérleggel 
zárt. Részt vettünk a megyei diákolim-
piákon is. Egyéniben Tóth Pisti bron-
zérmes lett, de Szilágyi Pisti dobogós 
helyezése is csak hajszálon múlott. 
Csapatban a ványaisoknál egy sakko-
zó hiányzott, így négy helyett csak há-
rom fő küzdött azért, hogy ne legye-
nek utolsók. Sikernek könyvelhető el, 
hogy hat csapat közül az 5. helyezést 
érték el Ratkai Robiék. 

A megyei I. osztályú csapatbaj-
nokságban mindvégig csapatössze-
állítási gondokkal küszködtünk. Az 
eredményünk elszomorító. A 19,5 
pont akkor is utolsónak számít, ha 
az időközben visszalépett Abony csa-
pata lenullázódott. Ennek ellenére 
egy-egy alkalommal táblagyőztest is 

avathattunk, ha esetenként sikerült 
elcsípni ellenfelünktől a teljes pon-
tot: Az 1. táblán Deák Lajosnak, a 2. 
táblán Bogár Attilának, a 3. táblán 
szerénységemnek, a 9. táblán Szilágyi 
Istvánnak, az utolsó táblán Szilágyi 
Pistinek és Tóth Pistinek, az ugyan-
csak 10. táblán Barna Tamásnak. 
Nagy fegyvertényt vitt véghez Ducza 
Benjámin február 6-án, amikor meg-
állította az éltáblás ifjúsági magyar 
bajnokot. Remije felért egy győze-
lemmel. Köszönjük!

Tisztelet, becsület illeti azokat is, 
akiknek hősies helytállásuk vereség-
gel végződött ugyan, de nem hagy-
ták cserben csapatukat, Túrkevét. 
Innen lehet és kell is felállni!                                               

   SIPOS SÁNDOR  - KLUB- ÉS SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

MUNKÁS KUPA   Országos kispályás labdarúgó torna
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Az utóbbi hónapban az alábbi eseményekről, elvégzett 
feladatainkról kell, beszámolnunk. 2022. május 7-én a VI. 
Jótékonysági Tornászbál előkészületeiben nyújtottunk 
segítséget asztalok, székek, tornaszerek kipakolásában 
elrendezésében. Kosaras autónk ismét bizonyított több 
favágás alkalmával, valamint a tárház épületének eresz-
csatorna tisztításánál. Idén 22. alkalommal került meg-
rendezésre a Kevi Juhászfesztivál. Egységünk több napon 
keresztül is segített a munkálatok előkészületeiben. Dobo-
gókat pakoltunk ki a fellépők számára, a fotósarok össze-
állításában, berendezésében is jelentős szerepünk volt. A 
nagyszínpad és a bejáratok díszítésében is részt vállaltunk, 
segítve Gál Erzsébet, Madarász Piroska és Sallai Kriszti-
na munkáját. Május 8-án a Katolikus templomban isten-
tiszteleten vettünk részt, melyet Flórián nap alkalmából 
tűzoltóinknak ajánlott Ondavay Tibor Római Katolikus 
főesperes Pápai Prelátus. Nagyon köszönjük Főtisztelen-
dő Úr figyelmességét! Május 16-án a katolikus templom-
torony süvegének javításához kérte emelőkosaras autónk 
segítségét Kovács Sándor ácsmester. A viharos szél által 
leszakított bádoglemezek pótlása mellett a szakemberek 
elvégezték az egész süveg állapotának felmérését is. Május 
17-én a Polgármesteri Hivatal kérésének eleget téve haza-
szállítottuk Balatonlelléről a Gyepmesteri telep új jármű-
vét, ami jelentősen megkönnyíti a gyepmester munkáját. 
Május 18-án a reggeli órákban kérték a mentők segítsé-
günket, a Dr. Balogh János utca egyik ingatlanának erké-
lyén keresztül történő beteg leemeléséhez. Emelőkosaras 
autónk segítségével a feladatot végrehajtottuk, a beteget 

a mentők kezelésre a kórházba szállították. Ilyen jellegű 
feladatot már második alkalommal végeztünk Magirus 
létraszerünkkel, ez úton is köszönjük a jármű beszerzését 
adományaikkal támogatók segítségét! Szintén ezen a na-
pon a Kenyérmezei utca egyik lakó ingatlanának udvarán 
lévő garázs teteje égett. A mezőtúri és a túrkevei egységek 
kettő „D” sugár és kéziszerszámok segítségével a tüzet el-
oltották. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár meg-
közelítően 300.000- Ft. Május 19-én a Május 1. utcában 
közúti baleset történt. Jelzett helyen egy személygépkocsi 
a közút menti 20 kV-os villanyoszlopnak ütközött, mely 
iker oszlop, és annak, egyik ágának betongyámjait eltörve 
állt meg, helyzetéből adódóan támasztva a sérült oszlopot. 
A járműben egy fő utazott, ő könnyű sérüléseket szen-
vedett. Az egységek a jármű áramtalanítását elvégezték, 
majd a helyszín biztosítására a Túrkeve I. maradt a hely-
színen. A sofőrt a mentők Szolnokra kórházba szállították 
kezelésre. Az áramszolgáltató szakemberei a hálózatot fe-
szültségmentesítették, majd daru segítségével az oszlopot 
megtámasztották, ezt követően az egység a jármű menté-
sét elvégezte, a tulajdonosnak átadta. Ezt követően köz-
reműködtünk a sérült oszlopok eltávolításában, valamint 
a helyszín biztosításában a munkálatok befejezéséig. Az 
áramszolgáltatás 20:40-kor állt helyre. Anyagi kár a háló-
zatban megközelítően 2.000.000 Ft. 

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

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK   

A TŰZOLTÓSÁG HÁZA TÁJÁRÓL
    SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

ALMÁS TÓCSNI ÉS CSORVÁSI POGÁCSA

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 lisz-
tet hozzá, a liszt mennyisége változhat, 
az alma levességétől függ. Egy sűrű 
nokedli állagú tésztát készítsünk. 10 
percet pihentessük. A zsiradékot meg-
melegítjük, 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

Almás tócsni

GASZTRONÓMIA

Csorvási pogácsa

A lisztet a sóval, sütőporral reszelt 
sajttal elkeverjük, a margarinnal, tojás 
sárgákkal elmorzsoljuk. Az élesztőt 1 
dl tejben, pici cukorral felfuttatjuk és a 
többi anyaggal jól meggyúrjuk. Ha kell, 
akkor még adhatunk hozzá tejet, de ha 
nem vagy esetleg lágyabb a tésztánk, 
akkor lisztet adunk hozzá. Folpackkal 
letakarva a hűtőbe tesszük. Este gyúr-
tam le és másnap süthetjük. A tésztát 
egyszer átgyúrva 2 cm-re nyújtjuk, 
lehet bevagdosni a tetejét, de simán is 
hagyhatjuk, felvert tojással lekenjük, 
és reszelt sajttal megszórjuk. A pogá-
csákat kiszúrjuk és sütőpapírral bélelt 
tepsire tesszük. 200 fokra előmelegített 
sütőben kb. 15 percet sütjük, majd 180 
fokra levesszük és készre sütjük.  Nem 
kell nagyon kiszárítani. Lakodalom-
ra is nagyon jó, mert még másnap is 
jó puha marad. Lehet virágmintával 
is szaggatni, akkor nem kell a tetejét 
bevagdosni. Reszelt sajt helyett, tetejét 
meg szórhatjuk magvakkal is.

Hozzávalók:

70 dkg liszt
50 dkg Ráma margarin
1 púpos evőkanál só 
5 dkg élesztő
1/2 csomag sütőpor
1-1,5 dl tej
15-20 dkg reszelt sajt
2 tojássárgája

A lekenéséhez 
1 felvert tojás
reszelt sajt

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: Hozzávalók: 

5-6 db nagyobb alma
1 egész tojás
1 csipet só
1 csomag vaníliáscukor
½ csomag sütőpor

őrölt fahéj, 
szegfűszeg ízlés szerint

kb. 10 dkg liszt (ez az alma 
levességétől függ)

Sütéshez:
olaj vagy zsír

Megszórni: 
fahéj-porcukor

Kép forrása: police.hu
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