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SORON KÍVÜL ÜNNEP

A háború az emberiség vélhetően legszörnyűbb talál-
mánya. Egy háborúban soha nincsenek igazi nyertesek és a 
valódi árat szinte mindig ártatlanok fizetik meg. 

A sors úgy adta, hogy Túrkevének ukrán területen is 
található testvérvárosa, a Kárpátalján fekvő Rahói járás 
Nagybocskó települése, városunk neves „szülöttjének “, 
Balogh Jánosnak az igazi, biológiai szülőhelye. Emiatt Túr-
keve Város Képviselő-testületének tagjaival egyeztetve arra 
az álláspontra helyezkedtünk, hogy az Ukrajnában bekö-
vetkezett humanitárius katasztrófa okán bármilyen ne-
héz, rossz helyzetben is van városunk költségvetése, nem 
nézhetjük tétlenül az ottani eseményeket. Az informális 
döntés egyhangú, minden képviselő támogatta, formálisan 
rendkívüli napirendként tárgyalta a képviselő-testület. 

Nem kívánunk álláspontot kialakítani a háborúval 
kapcsolatban, nem tisztünk értékelni a korábbi ukrán ki-
sebbségi politikát, vagy Ukrajna belpolitikai eseményeit, 
ahogy nem tisztünk az Orosz Föderáció elnökének lépé-
seit sem kommentálnunk. Nem kívánunk semmilyen po-
litikai álláspontra helyezkedni a háború ügyében, ugyan-
akkor elítéljük a háborút. 

Úgy döntöttünk, hogy segítő kezet kell nyújtanunk min-
den kárpátaljai magyarnak, elsősorban testvértelepülésünk 
lakóinak. Első körben felajánlottunk szállást és segítséget 
Nagybocskó lakóinak, mert erkölcsi kötelességünknek érez-
zük testvérvárosunk lakóinak megsegítését. A kapcsolatokban 
segítségünkre van dr. Szabó Zoltán nyugalmazott polgármes-
ter, aki mai napig a legaktívabb kapcsolatot tartja testvérváro-
sunkkal. A kapcsolatfelvétel megtörtént, ideiglenesen szállást 
biztosítunk a menekülteknek Nagybocskóról, amennyiben 
arra igény van a Rahói járásból, és ha nincs rá igény, akkor 
más kárpátaljai magyar menekülteknek. A felajánlás Hegyi 
Csaba strandigazgatóval történő egyeztetés alapján történt, de 
ha kell, a művelődési házból is menekültszállást alakítunk ki. 

Felmerült, hogy a határról személyszállításban is segí-
tünk, és ha nincs menekült, aki igényelné az ilyen jellegű 
segítséget, mert a helyzet még nem indokolja, abban az 
esetben élelmiszer- vagy más szükségszállítmányt vi-
szünk segítségül. Ennek koordinálására a kabinetvezető-
met, dr. Herczegh Adélt kértem fel. Elsőként választ vá-
runk, hogy mi az, ami a legnagyobb segítséget jelenti ott, 
mi az, amire a legnagyobb szükség van. 

 Egy háborúban nincsenek nyertesek…
„A világ új háborúba fordul, éhes
felhő falja föl egén az enyhe kéket…” /Radnóti Miklós/

Hihetetlen, de megtörtént! A 21. században, Euró-

pában újra háború tört ki… Az ukrán városokban, a 

második világháború óta először légvédelmi sziréna 

veri fel a béke csendjét! Még belegondolni is szívszorí-

tó, hogy mit élnek át most ott az emberek, az egymástól 

sírva búcsúzó családtagok. Bár a helyzet napról napra 

változik, s titkon bízunk abban, hogy a józan ész győ-

zedelmeskedhet, addig is segélyszervezetek, civilek, vá-

rosok vezetői, lakói nyújtanak segítséget a tankok elől 

menekülő, otthonaikat vesztett embereknek. Túrkeve 

város vezetése is segítő kezet nyújt, amit Sallai R. Bene-

dek polgármester hozott nyilvánosságra. /főszerk./

   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Bárki, aki szeretne segítséget nyújtani a háború sújtot-
ta lakosságnak, az hétköznap 8-12 óráig és 13-16 óráig 
elviheti adományát az önkormányzat Petőfi utca 3. szám 
alatt található épületébe. Az épület a Kisdomb utcai be-
járat felől közelíthető meg, mert az udvar felől nyílik az 
a raktár, ahová össze tudjuk gyűjteni az adományokat. 

Ukrán testvérvárosunkkal történő egyeztetést követő-
en az alábbiakra volna nagy szükség: tartós élelmiszer, tisz-
tálkodási szer, kisgyermekek ellátásához szükséges cikkek 
(bébiétel, pelenka stb.), vény nélkül kapható gyógyszerek stb. 
Információink alapján tudjuk, hogy több helyen akadozik a 
fűtés, ezért nagy szükség lenne láncfűrészre, aggregátorra.

Ezért úgy döntöttünk, hogy gyűjtünk pénzt is és ha át 
tudjuk juttatni a határon, akkor mi megvesszük a szük-
séges eszközöket, ha ez nem lehetséges, akkor az ösz-
szegyűjtött adományt a testvér település számlaszámára 
utaljuk át, hogy ők szerezzék be ezeket a dolgokat.

Ezért kérjük mindazokat, akiknek szándékában 
áll és van lehetőségük is arra, hogy ilyen módon se-
gítsék testvér településünket, azok az Önkormányzat 
69800126-11052757 számú, elkülönített számlájára 
utalják adományaikat. Kérjük, hogy a közlemény ro-
vatban közöljék a célt: „Adomány Nagybocskónak”.

Azok számára, akik nem tudnak utalni, korlátozott 
mennyiségben tudunk csekket adni a Polgármeste-
ri Hivatal portáján. Kérjük, hogy csekket csak azok 
vigyenek magukkal, akik valóban nem tudnak utal-
ni, mert ehhez a külön számlaszámhoz csak nagyon 
kevés csekk áll rendelkezésünkre! Az is jó megoldás, 
ha a Takarékszövetkezetben a fenti számlaszámra 
fizetnek be, szintén cél megjelöléssel!

Mindenkinek hálás szívvel, tisztelettel köszönünk 
meg minden segítséget!

Túrkeve Város Önkormányzata

2022. március 01-től megindul a nagybocskói 
közösség számára az adományok begyűjtése!

„A nők olyanok, mint azok a virágok, amelyeket a vélet-
len az árnyékban sarjasztott ki a földből; folyvást a fény 
felé törnek, üde és illatos szirmaikat a napon bontják ki, 

mely aztán elhervasztja, elemészti őket.” 

/Alexandre Dumas/

Az 1910-ben Koppenhágában megtartott II. Nemzetközi 
Szocialista Nőkongresszuson a német Clara Zetkin fogal-
mazta meg először a nők problémáit, szorgalmazta a nők 
és gyermekek védelmét és a nők részvételét a jelentősebb 
nemzeti és nemzetközi eseményeken. A Nemzetközi nőnap 
gondolatát is ő vetette fel, ezzel is tisztelegve a nők jogaiért 
küzdő mozgalom előtt és segítve az egyetemes női választó-
jog kivívásáért folytatott küzdelmet.

A Nemzetközi nőnapot március 8-án tartják annak em-
lékére, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy 
negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munka-
idő-csökkentésért, a munkához való jogot, emberibb mun-
kafeltételeket, magasabb fizetéseket követeltek. 1977-ben tet-
te hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés, Magyarországon 
1914-ben ünnepelték először.

Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai tartal-
mát és jelentőségét, s jobbára virággal, apró ajándékokkal ün-
neplik. Ugyanakkor az 1980-as évektől e napon a nőszervezetek 
felvonulásokon hívják fel a figyelmet a nőknek a társadalom-
ban viselt óriási szerepére, kiszolgáltatottságára, védtelenségére, 
arra, hogy hiába biztosít az állam számukra jogegyenlőséget, ha 
ez továbbra sem jelenti az esélyek egyenlőségét.

„Mit jelent nőnek lenni? 
Nőnek lenni boldogság. 

Hiszen mi vagyunk azok, akik kiegészítjük a férfit, és segítünk, 
hogy megtapasztalhassa, milyen férfinak és apának lenni.” 

/Kováts Laura Rozália/

Nőnap
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden 

feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy 

érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.” 

/Richard Wagner/

„A nők jelentik az életet, a nők azok, akik  
az ember életében az irányutat megadják.” 

/Dévényi Tibor/
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ÜNNEP ÜNNEP

MÁRCIUS IDUSÁN
Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő 

jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. 
Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magá-

ban hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, 
a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat 
érzését. Az ezen dátum által jelképezett korszaknak kö-
szönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk 
piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, 
hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hi-
vatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszké-
nek kell lennünk tehát erre a napra. Úgy gondolom ma, 
amikor nemzetünk újra a fejlődés útját keresi, egy válsá-
gokkal, viszontagságokkal teli korban, ennek a napnak az 
emléke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel ünneplé-
sünket. Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a kitar-
tás és a tenni akarás hegyeket megmozgató erejének és 
egymásnak a megbecsülése.

1848. március 15. a történelem magasságából szemlél-
ve csupán egy egyszerű esős tavaszi nap volt. Ám tudjuk, 
hogy ezen a napon Pesten forradalom zajlott. Tudjuk, 

hogy Petőfi Sándor és fiatal társai - akiket márciusi ifjak 
néven emlegetett az utókor - a Pilvax kávéházból elin-
dulva a Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták 12 
pontba foglalt követeléseiket, és kiszabadították a jobbá-
gyok sorsát szívén viselő Táncsics Mihályt.

Ezen események mindannyiunk iskolai emlékeiben sze-
repelnek, ám tudnunk kell azt is, hogy 1848. március 15-e 
igazi jelentőségét nem a pesti eseménysor adja meg, hanem a 
várostól 180 km-re lévő pozsonyi országgyűlés tevékenysé-
ge, de még inkább a március 15-ét megelőző majd két évtize-
des időszaknak, a reformkornak kiharcolt eredményei. Nem 
lehet és nem is szabad, március 15-ét elválasztani az ezen 
napot megelőző 18 esztendő küzdelmeitől. Maga Kossuth 
Lajos is ezt fejezte ki, amikor híres idézetében a következőket 
mondta március 15-ről: „Letétetett a szabadság talpköve, a 
felelős független magyar minisztérium alakítása által feltéte-
tett az alkotmány boltozatának záróköve.”

Olvassák Petőfi sorait, és nézzük, ő hogyan emléke-
zett a nevezetes nap eseményeire:

„A Pilvax kávéházban azt 
határoztuk, hogy sorra járjuk 
az egyetemi ifjúságot. Először az 
orvosokhoz mentünk. Szakadt 
az eső, amint az utcára léptünk, 
s ez egész késő estig tartott, de a 
lelkesedés olyan, mint a görög-
tűz: a víz nem olthatja el. Az 
orvosoktól a mérnökökhöz, majd 
a jogászokhoz vonult a számban 
és lelkesedésben egyaránt percen-
ként növekedő sereg. Jókai fölol-
vasta a felhívást és a 12 pontot, 
s énvelem elszavaltatták a „Nem-
zeti-dal”-t. Mindkettőt kitörő lel-
kesedéssel fogadták, s a refrénben 
előjövő „esküszünk”-öt mindany-
nyiszor visszaharsogta az egész 
sereg, mely a téren állt. Landerer 
nyomdájához mentünk, amely a 
legközelebb volt hozzánk, s a 12 
pontot és a Nemzeti dalt rögtön 
nyomni kezdték. Délfelé elkészül-
tek a nyomtatványok, s ezren-
ként osztották szét a nép között, 
mely azokat részeg örömmel 
kapkodta. Délután három órára 
gyűlést hirdettünk a múzeum te-
rére, s a sokaság eloszlott. A sza-
kadó eső dacára mintegy 10000 
ember gyűlt össze a múzeum elé, 
onnan a városházához mentünk. 

A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid 
tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pon-
tot. Óriási lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! 
Nyittassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a 
nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A 
választmány legalább húszezer ember kíséretében 
fölment Budára a helytartó tanácshoz és előadta kí-
vánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt 
vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanács-
kozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak 
kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltörölte-
tett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót dia-
dallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. Ez volt 
március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot 
örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.”

(Részlet Petőfi Sándor naplójából)

FÁKLYÁS FELVONULÁS
A Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma szeretettel hívja a  

2022. március 14-én 17 óra 30 perckor  
a Leányiskola elől induló fáklyás felvonulásra.

Útvonal:
Petőfi S. utca - Széchenyi utca - Petőfi S. Általános Iskola - 1848-as park

Emlékezzünk együtt!
dr. Szabó Zoltán, elnök

MEGHÍVÓ
IRODALMI MŰSOR 

MAROSÁN CSABA 
kolozsvári színművész

"ŐRIZEM A SZEMED" című irodalmi programjára várja az irodalom kedvelőket 
a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma

2022. március 8-án 12.00 órakor a Művelődési Házban
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Bár mindenki a kuncsorbai út megújítását várja 
(teljes joggal), ezalkalommal nem arról adok hírt, de 
ennek dacára örömre adhat okot egy újabb fejlesztési 
lehetőség a településünkön.

Minden egyes milliónak örülök, amit a város fejlesz-
tésére fordíthatunk, de még jobb, ha tízmilliókról van szó, 
amitől már csak az a jobb, ha százmilliós fejlesztési lehető-
ség nyílik. Persze az ilyen igazán ritka dolog, sajnos. 

A múlt év májusában készített pályázatunk a Ballai 
út első szakaszának, illetve a Fehértói út (1040-es útja, 
vagy autocross pálya útja) első szakaszának felújításá-
ra városunk közel 300 millió Ft-ot nyert el a Vidékfej-
lesztési Program kiírásán. 

Minden kollégámnak ezúton is köszönöm, akik a 
projekten dolgoztak!  

Tudom, hogy néhol majd megint magyaráznom 
kell, hogy a pályázat sajnos csak KÜLTERÜLETI 
UTAKRA volt fordítható, de ennek ellenére igazán 
boldog vagyok ennek az eredménynek, mert mindkét 
út rettenetes állapotban van. Mindkettőnek van me-
zőgazdasági és turisztikai hatása egyaránt, és mind-
kettő évtizedek óta nagyon rossz állapotban van. 

Egyben jelen bejelentésem válasz azoknak is, akik 
aggódtak, hogy miért szereztük meg a teljesen rossz álla-
potú ballai út tulajdonjogát. Ezért! Mert így esélye van/
volt annak, hogy pályázzunk rá. Kérem, örüljenek velem, 
hiszen minden előrelépésnek, fejlesztésnek örülni kell, 
ami a városunkat gazdagítja, élhetőbbé teszi!

ÖNKORmáNyzati HÍREK

A várost érintő teendők
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT „A KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN”
ELNEVEZÉSŰ PROJEKT

2021. december 31-én sikeresen zárult a „KOMPLEX HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS MEZŐTÚR TÉRSÉGÉBEN” 
című, EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú projekt, melyet Mezőtúr Város Önkormányzata – mint 

konzorcium vezető - több település együttműködésével valósított meg. A projektben résztvevő konzorciumi tagok: 
Túrkeve Városi Önkormányzat, Mezőhék Község Önkormányzata, Mesterszállás Községi Önkormányzat, Kétpó 

Község Önkormányzat, Örményes Községi Önkormányzat, Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit 
Kft.; Körös Tisza Menti Településfejlesztő Egyesület. A projekt tevékenységeire összesen 494 781 343,- Ft került 

megítélésre 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást formájában. 
 

A projekt célkitűzései közé tartozott az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, a foglalkoztathatóság 
javítása, a hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása, munkaerő-piacra történő integrációjuk előmozdítása, 
továbbá a hosszútávon fenntartó, a helyi kezdeményezések következtében önmagukban is életképes, működő 
programok megvalósítása, a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése, az egyes kisközösségek, mint helyi 
közösség és szemléletformáló legkisebb egységek programokba történő bevonása, a humán szolgáltatások fejlesztése. 
Fenti célokkal összhangban a települések különböző szemléletformáló programokat, képzéseket, tréningeket, 
preventív, egészségmegőrző programokat, egészségügyi előadásokat, fiatalok tovább tanulását, jövőtervezést segítő 

programokat, sportfoglalkozásokat, civil közösségek törekvéseit támogató programokat, klub foglalkozásokat, 
kulturális, közösségépítő rendezvényeket, marketing és kommunikációs szolgáltatások valósítottak meg. 
A projekt keretében több alkalommal került meghirdetésre ösztöndíj program a konzorciumi településeken élő diákok 
számára. Túrkevén a program keretösszege 4 350 000 Ft volt összesen, melynek köszönhetően 27 fő diák részesült 
tanulmányi ösztöndíjban. Emellett a támogatási forrás terhére valamennyi konzorciumi tag közösségi terek 
fejlesztését, közbiztonság javítását célzó intézkedéseket tett. A települések közterületein térfigyelő kamerák 
beszerzésére, telepítésére, ingyenes wifi pontok kiépítésére került sort. 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásával valósult meg. 
 

 

   TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Túrkevei Helyi Választási Iroda munkatársai 
 és elérhetőségei a következők:

Vezető:
Czucziné Keresztes Anita +36 56/222-111, e-mail: jegyzo@turkeve.hu
Helyettes vezető:
Szászné dr. Pataki Marianna +36 56/222-111, email: aljegyzo@turkeve.hu

Választói névjegyzék:
Hajduné Csepregi Júlia +36 56/222-111, email: anyakonyv1@turkeve.hu
Helyi Választási Iroda címe és telefonszáma:
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. +36 56/222-111

ÖNKORmáNyzati HÍREK
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iN mEmORiam

EMLÉKEZZÜNK!

Szabóné Debreczeni Ilonára
   DEBRECZENI SÁNDOR

Egy szerettünk elvesztése mindig pótolhatatlan űrt hagy maga 
után. Az emlékezés olykor fájdalmas, máskor jóleső érzéssel tölt el 
bennünket. Egy bizonyos: az emléke örökké él!

Már egy tucat éve, hogy nem nekünk, hanem az égieknek éne-
kelsz… Mikor elmentél, akkor is a május elsejei fellépésre készültél 
nagy izgalommal.

Kedves Icu! Így szólítottunk a családon belül és így szólított 
Keviben mindenki. Egy-egy fellépésed után a boltban, az utcán és 
mindenhol, aki megszólított, ezt mondta: Szép volt, Icu! Köszönjük 
a szívhez szóló dallamokat! Ezt nemcsak mondták, de így is érezte 
akkor mindenki.

Számtalan ünnepségen, megemlékezésen, klubnapon énekeltél 
szólót, mint ahogy a Madarász Károly népdalkörben is oszlopos 
tag voltál. A városunk határait azonban nem lépted túl, nem jelent-
keztél vetélkedőkre, nem vágytál babérokra. Itthon, Keviben érez-
ted jól magad, s szereztél emlékezetes perceket oly sok embernek, 
s nekünk, a családtagjaidnak. Boldog voltál, hogy adhattál. Nem 
kaptál, de nem is kértél fellépési díjat, viszont kaptál a dr. Szabó 
Zoltán polgármester által vezetett önkormányzattól gyönyörű fel-
lépő ruhákat. Ábrahám Miklós tanácsokkal látott el, egy-egy fellé-
pés alkalmával segített a felkészülésben.

Te a miénk voltál, a családé és Kevié! Tudnod kell, ott fenn, hogy 
nem felejtünk, az űr, amit magad után hagytál még mindig nagy!

Példaképed Madarász Kati volt, aki hála Istennek, még itt van 
közöttünk. Örömmel jelentem, hogy utódod van, nem más, mint 
Simon Évike, Túrkeve dalos pacsirtája.

Te nekünk mindig és örökké a kedves Icu maradsz! Nyugodj békében…

iN mEmORiam

IN MEMORIAM 

SZILÁGYI LAJOSNÉ
   CSAJBÓK FERENCNÉ

Nehéz szívvel, a megváltoztathatatlan, a visszafor-
díthatatlan tudatában kezdtem hozzá búcsúzó gondo-
lataim koszorúba fonásához. S amint tolultak elő az 
emlékek, egyre inkább úgy éreztem, hogy zsugorodik, 
összetöpörödik az, ami megváltoztathatatlan, s mind 
gazdagabban, színesebben kelnek életre az emlékek, 
törnek utat maguknak a történések, melyek Marikához, 
Szilágyi Lajosnéhoz fűződnek…

„A halál csak átváltozás…” – vallja Tolsztoj. S mi most 
eme átváltozás első pillanatainak tanúi vagyunk. Mögöt-
tünk van Szilágyiné Marika sorskönyve. Lapozzunk bele!

Szilágyi Lajosné született Kádár Mária 1933. szep-
tember 27-én egy Szolnok és Besenyszög közötti 
majorban Fukorúpusztán látta meg a napvilágot. Be-
senyszögön anyakönyvezték. Édesapja Kádár István és 
édesanyja Kore Mária a majorban 
dolgoztak. Hat gyermekük közül 
Marika másodikként érkezett a 
családba. István bátyja két évvel 
volt idősebb nála. Marikát Ilona, 
Erzsébet, Ferenc és Mihály követte. 
A család Kisújszállásra költözött. A 
Malom utcai kis ház megvásárlásá-
hoz elegendő volt az a pénz, amit a 
majorban nevelt állatokért kaptak. 
Az édesapa belépett a termelőszö-
vetkezetbe, onnan vonult nyug-
díjba. A világ dolgai iránt érdek-
lődő ember volt, szenvedélyesen 
szeretett olvasni. István és Marika 
érettségi után egyetemen folytat-
ták tanulmányaikat. Marika 1952-
56 között Debrecenben, a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen, orosz 
szakon tanult. 1956-ban orosz sza-
kos középiskolai tanári oklevelet szerzett.

A tiszatenyői általános iskola volt az első munkahe-
lye, majd 1964-ig Szolnokon a Verseghy Ferenc Gim-
náziumban tanított. Szívesen emlékezett az itt eltöltött 
évekre. 1964-ben férjhez ment. Férje túrkevei, Szilágyi 
Lajos Budapesten élt, a Csepel Vas- és Fémművekben 
dolgozott. 1964-től 1973-ig éltek együtt, Marika Cse-
pelen tanított.

1965-ben megszületett Lajos nevű gyermekük. A 
rendkívül jó képességű fiút 6 éves korában az iskola 
előtti zebrán egy autó halálra gázolta. Ezt a tragédiát 
élete végéig magában hordozta Marika. 1968. július 
4-én Mihály nevű gyermeküknek adott életet, Róbert 
fiuk 1972-ben született.

1973-ban elvált, gyermekeivel Túrkevére, az anyósáék-
hoz költözött. Két évig Mezőtúrra, a Kossuth Úti Általános 
Iskolába járt át tanítani. 1975-től nyugalomba vonulásáig 
Túrkevén, a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozott. 
Az orosz nyelv tanításának kedvező feltételei voltak itt: 
nyelvi laboratóriumban tanultak a diákok. A legjobb ké-
pességűek számára orosz tagozatos osztály szerveződött, 
ahol heti öt órában tanulták a nyelvet a gyermekek. 

Marika gyönyörű kiejtéssel beszélte a nyelvet, orosz 
nyelvű könyveket, újságokat olvasott. Leningrádban hat 
hetes továbbképzésen vett részt. Nyaranta Recskre vitte 
tanítványait az úttörőtáborba, ahol a kunmadarasi szovjet 
garnizonban működő iskola orosz anyanyelvű diákjaival 
együtt töltöttek el egy-két hetet. Közösségi ember volt. 
Akart és tudott a kollégáira, munkatársaira figyelni, őket 

meghallgatni. Kedvelte a zenét. Társas 
összejöveteleken együtt nótáztunk, 
énekeltünk. Ő szinte minden dalnak 
tudta a szövegét. Több éven át volt az 
iskola szakszervezeti titkára. Ötvenöt 
évesen vonult nyugállományba. 

Tanítványai közül többen orosz 
szakos tanárok lettek. Ők nemcsak 
idehaza, nemcsak Európában, hanem 
más földrészen is magukban hordják 
azt az útravalót, amit Tőle kaptak.

Időközben gyermekei férfivá let-
tek, családot alapítottak. Misi diplo-
mát, Robi szakmát szerzett. Marika 
csaknem két évtizeden át egyedül, az 
apa hiányát is pótolva, türelemmel, 
áldozatvállalással, fáradhatatlanul 
egyengette gyermekei életútját. Misi 
3 unokával ajándékozta meg: Balázs-
zsal, Tamással és Elizával, Robinak 

egy gyermeke született: Róbert. 
Nyugdíjasan még dolgozott napközis nevelőként, ott-

honát szépítgette, szeretettel várta haza unokáit.  2015-
től egészsége megromlott. 2016 nyarától a Keletújváro-
son lévő szociális otthonban élte mindennapjait. Ott is 
barátokra, társakra lelt. Az igazgató úrral és az őt ápoló 
egykori tanítványával olykor-olykor oroszul váltott szót.

Küzdelmekkel, örömökkel teli életsors volt az övé, aki 
vidám, jó kedélyű, optimista ember volt, tele életerővel.

Egy tisztességes, becsületes embertől búcsúzunk 
most, aki példát adott a gyermekeinek, unokáinak, kol-
légáinak, mindenkinek, aki körülvette Őt. 

Munkáját kitüntetésekkel, többek között az Okta-
tásügy Kiváló Dolgozója kitüntetéssel ismerték el.

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

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

/Tolsztoj/
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A választási programomban a sportfejlesztések kö-
zött szerepelt annak az előrevetítése, hogy indokoltnak 
tartom a téli sportok létrehozásának lehetőségét, annak 
megteremtését városunkban, csakúgy, mint a nagykö-
zönség számára elérhető sportok számának bővítését. 

A jégtánc és a jégkorong lehetőségének alapvető inf-
rastrukturális igénye egy színvonalas jégpálya. Az Aktív 
Magyarország Kormánybiztosi Hivatal pályázata tette 
végleg lehetővé, hogy a szentendrei Postáslido pályá-
ját megvásároljuk és elinduljanak a jéghez kapcsolódó 
sportok városunkban. 

A folyamat elejétől kezdve partner volt ebben Ladányi 
Ariel és párja, Kitti azt a biztonságérzetet adva számom-
ra, hogy biztosan lesz, akire számíthatok az üzemeltetés 
során. Kántor Lajos, a TAC elnöke volt az, aki befogadta 
sportágként az atlétikai klub szakosztályai közé a jégko-
rong sportot, illetve Hegyi-Csicsai Csaba vállalta el az 
ezzel kapcsolatos szervezői feladatokat. Csaba nemcsak 
sportszakosztály vezetőként segített, a strand műszaki 
munkatársai is segítségünkre voltak a pálya beüzemelé-
sében. A Bíró Károlyné Kalmár Ildikó vezette Szociá-
lis Szövetkezet vállalta az üzemelés logisztikai hátterével 
kapcsolatos feladatokat, ők biztosították a személyi hát-
teret ahhoz, hogy folyamatosan legyen elérhető büfé és 
a kölcsönzés lehetősége rendelkezésre álljon. A műszaki 
osztály vezetője, Bodóné Nagy Edit és a Városgondnok-
ság Kft. munkatársai tettek meg mindent annak érde-
kében, hogy a megfelelő helyszín rendelkezésre álljon, s 
emellett a pályaépítés feltételei biztosítottak legyenek. 
Meghatározó volt még az üzemeltetésben a polgármeste-
ri kabinet két munkatársa, dr. Herczegh Adél és Naran-
csik Boglárka, akik a működés szervezését 
és a pálya kommunikációját oldották meg a 
programban. Az idényzáró fotóról hiányzik 
még két munkatársam, Veres Anita és Bar-
na Katalin, akik a nyertes pályázat elkészíté-
sén dolgoztak és a pályázati menedzsment-
tel kapcsolatos feladatokat teljesítették. 

Hálásan és szeretettel köszönöm min-
denkinek, akik lehetővé tették a jégpá-
lyánk első idényének működését! Köszö-
nöm legfőképpen az Aktív Magyarország 
Kormánybiztosi Hivatalnak a támogatást 
és Túrkeve Város Képviselő-testületének a 
segítséget!

A pálya felállítása és létrehozása kap-
csán – „jó” magyar szokásnak megfelelően 
– ellenlábasok is voltak. Ezért szükséges-
nek tartom az anyagi vonzat megemlítését 
is. Szeretném tájékoztatni az olvasók nagy-
közönségét, hogy a pálya kéthónapos léte, s 

ebből másfél hóna-
pos aktív üzemelése 
mellett megközelí-
tőleg 3 millió Ft-os 
költséget teremtett a 
városnak, amiben mind az 
energiaköltségek, mind a szemé-
lyi költségek benne vannak. A korcsolyák bérbeadásából 
és a pálya üzemeltetéséből származó bevétel megköze-
lítőleg ugyanennyi. Nagyságrendileg tehát elmondható, 
hogy a bevétel-kiadás oldalán egyensúly jött létre. Ter-
mészetesen némi rosszindulattal el lehet mondani, hogy 
a hivatali munkatársak bére például nincs benne a kiadá-
sok között (ami igaz), ennek ellenére a pályaüzemeltetés 
érdemben nem került pénzébe a városnak. 

Azt gondolom, hogy az első év üzemelésének tapasz-
talatai jócskán bizonyították, hogy milyen nagy igény van 
mind közösségi élményre, mind téli sportolási lehetőség-
re, hiszen több ezren fordultak meg a pályán a decem-
beri nyitás óta. Minden túrkevei iskolának biztosítottuk 
a lehetőséget rendhagyó testnevelési órák megtartására.  
Az időjárás biztosította körülmények közötti aktív másfél 
hónap lehetőséget teremtett olyan új sportlehetőségre 
a városban, ami nagyon sokak tetszését elnyerte.

A jelenlegi tervek szerint a 2022-es idényt sokkal 
hamarabb kezdjük meg, időjárástól függően november 
végén, legkésőbb december elején és a jelenlegi tervek 
szerint már a Ligetben kerül felállításra a pálya. 

Ezúton köszönöm tehát mindenkinek, aki jó szavak-
kal vagy tevőleges munkával bíztatott bennünket a vá-
rosból, beleértve a pálya fenntartásában résztvevő ön-
kénteseket épp úgy, mint munkatársaimat!

KÖzÜgy KÖzÜgy

Első idényét zárta  
         a túrkEvEi jégpálya
   SALLAI RÓBERT BENEDEK - POLGÁRMESTER

Ha valaki azt állítja, hogy elgépiesedett, anyagi vilá-
gunkban kiveszett az emberi jóság és önzetlenség, nos, 
akkor azt mondom, hogy ez nem így van! A jó emberek 
igenis köztünk élnek és példát mutatnak. Teszik mindezt 
anélkül, hogy nagydobra vernék, hogy visszaigazolást, ne-
tán elismerést várnának…

Mindannyian veszítettünk már el szerettünket, tudjuk, 
mit jelent, mit élnek át a hozzátartozók. Valamennyien 
szeretnénk megadni a végső búcsú méltóságát, tisztelegve 
ezáltal szeretett halottunk emléke előtt. A fájdalom elho-
mályosítja a körülmények részleteinek figyelemmel kísé-
rését. Érthető…

Viszont élnek köztünk olyan emberek, akik teljesen 

önzetlenül, vagy ha úgy tetszik ismeretlenül hozzájárul-
nak a méltó búcsúztatás megteremtéséhez.

Csíder Sándorné Krisztina és segítő társai jóvoltából 
a Ducza temető ravatalozójának minden textiliája meg-
újult. Ő maga vásárolta meg a textileket, maga hímezte 
és segítői megvarrták. Egy-egy búcsúztatás ezáltal méltó 
körülmények között bocsájtja utolsó útjára egy család 
szeretett halottját. 

Krisztina segítőkészsége, embersége eddig is ismert 
volt a kevi emberek számára, nem első alkalommal tesz 
tanúbizonyságot róla. Ez az önkéntes kezdeményezés és 
megvalósítás példaértékű, s rendkívül tiszteletre méltó!

Hálás köszönet érte!

A jó emberek köztünk élnek
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

A kamatstop a jövőben a jelzálogalapú hitelek mellett 
a lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre is érvényes lesz. 
Több ezer családot érinthet az intézkedés.

A kormány a jelzálogalapú hitelek mellett a lakáscé-
lú pénzügyi lízingszerződésekre is kiterjeszti a kamat-
stopot – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ 
közleményéből, amelyben tudatták, hogy az intézkedés 
október végi szinten rögzíti a lakáscélú lízingszerződések 
kamatait, hasonlóan a jelzáloghitelek esetében bevezetett 
kamatstophoz.

KAMATSTOP

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

turkevetelevizio@gmail.com  

• Facebook: 

Túrkeve Televízió

• E-mail:  

ujsagturkeve@gmail.com 

• Facebook: Túrkeve Újság

Ahova születtem 

Mit jelent e föld, e táj nekem?
Mindent, s nem kevesebbet.
A jó anyám ide szült engem.
Életet kaptam: otthont, kenyeret.  
Az a mag, s gyökér, amiből lettem,
az idő múlásával felcseperedtem.
Túlélve a nehéz napokat, s csodát,
megannyi vérző seben gázolva át.
Itt ragadtam, a szülőföldön élek,
nem enged el a szív, a lélek,
ha bármerre is a test eltéved,
visszahoz a honvágy, hazatérek.   
Keviről, sok szépet mondhatok,
akár ezer mondatot is onthatok.
E földre születtem, őseim itt éltek,
elhagyni e tájt, s vidéket, vétek!

Tajti-Hajós Sándor:

ÖNKÉNTES
riporter kerestetik

turkevetelevizio@gmail.com
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Az utóbbi időkben mindannyian megtapasztalhattuk a 
covid-vírus hatásait: voltak, akik “csak” a korlátozásokat 
szenvedték meg, voltak, akiknek a szerettei betegedtek 
meg, és voltak, akik maguk is átestek a betegségen. Sokan 
közülük gyógyulásukat követően csupán egy rövid, 
kellemetlen időszakra emlékeznek vissza. Másoknál 
viszont akár hónapokkal a megbetegedésük után is 
fennállnak bizonyos panaszok: ez a jelenség „hosszú 
covid” néven kezd bevonulni a köztudatba. 

A szóban forgó tünetek sokfélék lehetnek. A leggyakoribb 
lelki panaszok a következők:

- emlékezeti és koncentrációs problémák
- a tiszta gondolkodás nehézsége
- alvásproblémák – túl sok, túl kevés vagy nem pihen-

tető alvás
- depresszió
- szorongás
- hangulatváltakozás, szokatlanul erős érzelmek
- kimerültség

Mit tehetünk, ha ilyen tüneteket tapasz-
talunk? A panaszok sokfélesége miatt erre a 
kérdésre nem lehet egyértelmű, illetve rövid 
választ adni. 

Talán az első lépés, amit mindenképpen 
megtehetünk, hogy tudatosítjuk magunk-
ban, panaszunk bizony covid-utóhatás lehet 
– ennek eldöntésében segíthet háziorvosunk.  
A lelki oldalról nagyon lényeges tisztázni ma-
gunkban, hogy amit tapasztalunk, az beteg-
ség, és nem jellemhiba. Főleg, ha a depresz-
szió az egyik tünet, különösen hajlunk olyan 
gondolatokra, hogy “én már nem vagyok jó 
semmire”, “még ezt sem tudom megcsinálni” 

stb. Ha ezeket a gondolatokat olyasmivel helyettesítjük, 
hogy “a kimerültség és levertség a covid utóhatása, ami 
idővel javulni szokott”, már tettünk egy lépést a teljes gyó-
gyulás felé. Ha erre végleg képtelennek érezzük magunkat 
és hatalmába kerít minket a reménytelenség, forduljunk 
háziorvosunkhoz vagy pszichiáter szakorvoshoz!

A második lépés, hogy magunkkal szembeni elvárá-
sainkat igazítsuk aktuális állapotunkhoz. Az, hogy egész-

ségesen egy munkát el tudok végezni két óra 
alatt, nem jelenti azt, hogy a hosszú covid 
hatása alatt is meg tudom csinálni. Reális cé-
lokat tűzzünk ki! Lehet, hogy az a bizonyos 
munka most nem kettő, hanem hat órába te-
lik. Fogadjuk ezt el! Valószínűleg ideiglenes 
állapot. Legyen türelmünk és vegyük észre a 
javulás apró jeleit! 

Harmadik lépés, hogy az egészséges élet-
módra különösen ügyeljünk a hosszúra nyúlt 
lábadozás alatt! Aludjunk rendszeresen, kö-
rülbelül napi 8 órát, táplálkozzunk egészsége-
sen, csökkentsük, kerüljük az alkoholt, a do-
hányzást és a koffeinfogyasztást. Ezen kívül 
végezzünk valamilyen testmozgást! Ha csak 
egy kis nyújtózkodást vagy pár perces sétát 

tudunk tenni, már az is valami. Ezzel kapcsolatban per-
sze körültekintőnek kell lenni, érdemes a minket érintő 
problémának bővebben utánajárni. Az interneten például 
számos önsegítő anyag található kimerültségre, alvásza-
varra, szorongásra vagy depresszióra. Tájékozódjunk! Kí-
sérletezzünk, hiszen mindannyian mások vagyunk, kinek 
ez működik jobban, kinek az.

Ha egyedül nem boldogulunk, tüneteinktől függő-
en keressünk fel háziorvosunkat, forduljunk pszichiáter 
szakorvoshoz vagy pszichológushoz!

HÁROM POSZT-COVID TÜNET, AMELLYEL 
AZONNAL ORVOSHOZ KELL FORDULNI

Sokan hónapokkal a koronavírus-fertőzés után is szen-
vednek panaszoktól. Közel azonos arányban férfiaknál és 
nőknél is okozott elhúzódó panaszokat a betegség – derül 
ki a Tüdőközpont regiszteréből, melyben a Covid utáni 
tüdőgyógyászati ellátásban részesülők adatait gyűjtik.

Az akut fertőzéskor és a vizsgálat időpontjában észlelt tüne-
teket összehasonlítva egyértelműen kiderül, hogy a páciensek 
többségénél három elhúzódó gyakori panasz figyelhető meg.

A legtöbben gyengeség-fáradékonyság és köhö-
gés-légszomj tünetegyüttesekkel, valamint nehézlég-

zés miatt keresték fel orvosukat.

A poszt-Covid a betegség kezdete után eltelt 
negyedik héten túl fennálló tüneteket jelenti, 
vagy ha egy átmeneti tünetmentes periódus 
után újra indulnak a tünetek. Potecz Györgyi 
tüdőgyógyász szerint, aki a megbetegedése 
után egy hónappal is szenved a panaszoktól, 
annak érdemes mielőbb orvoshoz fordulnia, 
mivel a kezeletlen poszt-Covid tünet még 
a korábban egészséges, aktív embereknél is 
olyan elváltozásokat okozhat, amelyekkel 
életveszélyes állapotot idézhet elő.

EgÉSzSÉg

Mentális egészségfejlesztés
avagy a hosszú covid

EgÉSzSÉg

Azok a védettségi igazolványok, amelyeket az alap-
ján állítottak ki, hogy átesett-e valaki a fertőzésen, 
május elsején elveszítik az érvényességüket.

Az eredetileg tervezett február 15. helyett csak má-
jus 1-jétől alakul át a védettségi igazolvány oltási 
igazolvánnyá.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye 
szerint azok a védettségi igazolványok, amelyeket az 
alapján állítottak ki, hogy valaki átesett a fertőzésen, 
május elsején veszítik el az érvényességüket. Az oltási 
alapon jelenleg érvényes védettségi iga-
zolványok automatikusan érvényesek 
maradnak májustól, ha a tulajdonosuk az 
előző oltástól számított 6 hónapon belül 
megkapta a második, illetve a harmadik 
oltását is.

Az változatlan, hogy májustól az oltási 
igazolvány a második oltást követően hat 
hónapig lesz érvényes, ezután az érvényes-
ség – főszabály szerint – csak a megerősítő 
harmadik oltás után lesz meghosszabbít-
va. Ha valaki két oltást követően lesz fer-
tőzött, akkor a fertőzés igazolásától számí-
tott 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa.  
A megerősítő harmadik oltás felvétele 

után az igazolvány korlátlan időre lesz érvényes. Az 
egydózisú Janssen vakcinával oltottak esetében szintén 
6 hónapon belül kell felvenni a megerősítő második ol-
tást ahhoz, hogy az igazolvány érvényes maradjon.

Azt is közölték, hogy a 18 éven aluliaknál az egydó-
zisú oltóanyag esetén egy, a kétdózisú oltóanyag ese-
tén két oltás elegendő lesz az érvényességhez.

A jelenlegi védettségi igazolványok cseréjére nem 
lesz szükség, a QR-kód alapján lehet majd ellenőrizni 
az okmány érvényességét.

Az oltási igazolványok
használatáról

   EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA
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A SZAUNÁZÁS NEM EGY ÚRI SZESZÉLY

A történelem folyamán a kultikus és közösségi fürdő-
zésnek komoly hagyományai vannak. Ez az a hely, ahol a 
testi-lelki megtisztulás folyamata intenzív és az eredmény 
egy csodálatos megtisztulás.

Ha szaunáról beszélünk, legtöbbször a Baltikum és 
Finnország jut mindenkinek eszébe, hiszen Európá-
ban a finn hagyományok élnek a leginkább, ami rend-
kívül leegyszerűsítve nem más, minthogy egy túlfű-
tött helységben izzadunk, majd eszetlenül merülünk 
a hideg vízbe, esetleg fetrengünk a hóban. Az izzadást 
még fokozzuk, gyorsítjuk hiszen ciklikusan megemel-
jük a páratartalmat. Tényleg ennyi az egész? Hát nem. 
Mi történik itt?

Megtisztulunk fizikailag, szellemileg. Kapcsola-
tokat építünk a természettel (víz, tűz, föld…), a tes-
tünkkel, a barátainkkal, múlttal, jövővel, lezárunk 
folyamatokat, ellazulunk, gyógyulunk, feltöltődünk. 
A szauna reggel elindít, serkent, tetterőssé varázsol, 
este levezet, ellazít, megnyugtat, feltölt. A szaunát a 
finnek a szegény ember kórházának tekintik. Egy finn 
közmondás szerint: „Ha a szauna és az alkohol nem 
segít, a beteg menthetetlen!”

Ki és mikor használja?
Az igazi szaunára nevelés már a mama pocakjában 

kezdődik. A várandós anyukáknak ugyanis az első és az 
utolsó három hónapban nem éppen ajánlott, de a kö-
zépső harmadban a várandóság ideje alatt kifejezetten. 
Ha szaunára vágyó emberke nem a hatodik X után kezdi, 
míg mozogni tud, ajánlott számára a szauna.

Mikor nem ajánlott szaunázni:
A betegség kifejlődött szakaszában (de a lappangási 

időben, és a lecsengési szakaszban kifejezetten ajánlott). 
A lappangási szakaszban a serkentett immunrendszer 
„kidobja” a betegséget, vagy gyorsítja a kifejlődést, ezzel 
segít a szervezetnek a harc megnyerését a kórral szemben. 
A lecsengési szakaszban serkenti a lábadozást, megerősít.

Nem szabad használni:
•	 kezeletlen magas vérnyomás
•	 hőallergia
•	 epilepszia
•	 vérző sebek
•	 rosszindulatú daganatos megbetegedés
•	 nem gyógyult TBC esetén.

Jót tesz:
•	 légutak hurutos megbetegedése
•	 asztma
•	 allergia
•	 nem gyulladásos reumatikus panaszok
•	 perifériás keringési zavarok
•	 női szervek idült gyulladása
•	 depresszió
•	 diabetes mellitus
•	 kisebb sportsérülések után
•	 visszértágulás
•	 változókori panaszok
•	 impotencia
•	 elhízás, kóros soványság

A szaunázás sok-sok mindenre jó hatással van! A hatást 
növeli a szauna szeánsz, ahol egy porondmester, a szauna 
mester vezeti az élményszerzést. Ő segít eljutni a csúcsra, 
majd leereszteni segít, külsőleg-belsőleg megtisztulni.

FONTOS!
A szaunát lehetőleg fürdőruha nélkül, természetes anyagú, 

talp alá érő lepelben látogassuk! Követeljük meg, hogy tisztel-
jenek bennünket, de mi is tiszteljük szauna barátainkat. 

Szaunaszeánsz időpontjai:
2022. március hónapban minden szombaton, egy 

napon immár 5 alkalommal. A részvétel díja: 800 Ft
A díj befizetésével a napi összes program látogatható. 
Programok: aromás, sörös, mézes, olívás
A szaunaszeánszokon fürdőlepedő/törölköző haszná-
lata kötelező.

Szaunamester: Barna Károly

   BARNA KÁROLY - SZAUNAMESTER

Előző számunkban hívtuk fel figyelmüket a strand új programjára, a szaunaszeánszra. Kétségtelenül hi-
ánypótló, bár még nem honosodott meg eme jó szokás. Az eddigi visszajelzések nagyon pozitívak voltak, így 
ismételten ajánljuk önöknek ezt a fantasztikus lehetőséget! Próbálják ki, meglátják a hatás nem marad el!  
Jó hír, hogy egész márciusban, a hétvégeken hódolhatnak szenvedélyüknek! /főszerk./

EgÉSzSÉg OKtatáS
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Hegyfoky kabos emlékverseny

Hegyfoky Kabos halálának 103. évfordulója alkal-
mából XIII. alkalommal rendezte meg a Korda Vince 
Alapfokú Művészeti Iskola és fenntartója, a Keviföld 
Alapítvány, a Hegyfoky Kabos Emlékversenyt.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a felső tago-
zatos és középiskolás korosztály számára három fordulós 
levelezős versenyt hirdettünk, melyre az általános iskolá-
ból 14, a középiskolából pedig 5 csapat adta le nevezését. 
A nagyon izgalmas versenyben végül az alábbi eredmény 
született:

Felső tagozatos korosztályban:

1. helyezett: Meteorok (Fazekas Bence, Gaál Tibor, Lénárt 
Gabriella)

2. helyezett: Természettudósok (Fadgyas Zsófia, Nagy 
Botond Imre, Takács Adél)

3. helyezett: Környezetvédők (Debreczeni Roland, Erdei 
Farkas Gyula, Panyi Jázmin) 

Középiskolás korosztályban:

1. helyezett: Tantum Verde

2. helyezett: Eső

3. helyezett: Az irodalom őrzői

A helyezést elért csapatok Sudár Anette, kerámikus 
által készített érmeket, valamint a Nimfea Természetvé-
delmi Egyesület és a Finta Múzeum kiadványaiból össze-
állított ajándékcsomagot vehettek át, a többi csapat pedig 
oklevéldíjazásban részesült! Minden csapatnak és felké-
szítő pedagógusaiknak ezúton is szívből gratulálunk!

Az alsó tagozatos korosztály számára szervezett városi 
szavalóversenyt, a járványügyi helyzet miatt, idén is on-
line formában hirdettük meg. Emiatt sajnos a korábban 

megszokott minősítő rendszertől is kénytelenek voltunk 
eltérni. Ennek ellenére, nagy örömünkre, 60 gyermek ne-
vezett és vett részt a versenyen, ami azt jelzi, hogy tovább-
ra is töretlen népszerűségnek örvend rendezvényünk. A 
zsűrinek nem volt egyszerű feladata, hiszen dicséretes 
volt a gyerekek felkészülése, nagyon sok jó produkció ér-
kezett, így több esetben is holtverseny született.

1-2. évfolyam:

I. helyezett: Ratkai Kata /Petőfi Sándor Ált. Isk./

II. helyezett: Herczegh Ákos László /Petőfi Sándor Ált. Isk./

III. helyezett: Faragó Adél /Petőfi Sándor Ált. Isk./

III. helyezett: Hollósi Lara Gréta /Petőfi Sándor Ált. Isk./

3-4. évfolyam:

I. helyezett: Darvasi Emese Hajna /Kaszap Nagy I. Ref. Ált. Isk./

I. helyezett: Somogyi Ibolya Piroska /Petőfi Sándor Ált. Isk./

II. helyezett: Simon Judit Mária /Petőfi Sándor Ált. Isk./

II. helyezett: Tóth Tímea /Petőfi Sándor Ált. Isk./

III. helyezett: Kapás János István /Petőfi Sándor Ált. Isk./

III. helyezett: Ratkai Luca Fanni /Petőfi Sándor Ált. Isk./

A zsűri tagjai: Csajbók Ferencné, Madarasi Magdolna, 
Nagyné Bedő Ildikó

Az 1-3. helyezést elért tanulók Sudár Anette, kerámi-
kus által készített érmet vehetnek át, a többi résztvevő pe-
dig oklevéldíjazásban részesült! Minden gyermeknek és 
felkészítő pedagógusaiknak szívből gratulálunk! 

Bízunk benne, hogy jövőre már újra személyes jelenlét 
mellett rendezhetjük meg hagyománnyá vált emlékverse-
nyünket és visszatérhetünk a minősítő rendszerhez!
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MENTSÜK MEG A MŰVÉSZETI ISKOLÁT!

A Keviföld Alapítvány fenntartásában működő Kor-
da Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és Színjáték 
Alapfokú Művészeti Iskola 1999. szeptember 1-jén nyi-
totta meg kapuit. A több mint 20 éve beindított alapfokú 
művészeti képzés azóta térségi szintű oktatássá bővült a 
kihelyezett tagozatok beindításával.

Az Alapítvány kuratóriuma a kezdetektől gondos-
kodik az intézményben zajló munka folyama-
tosságáról, figyelemmel kíséri az iskolában 
folyó művészeti oktató- és nevelő munkát. 
Biztosítja az iskola működéséhez szük-
séges szakmai hátteret, felismerve azt, 
hogy az egységes lélek kialakítása mel-
lett városunk életében is nagy szerepet 
töltenek be az iskola diákjainak műso-
rai, művei és kiállítási anyagai. Mindezt 
bizonyítják tanulóink legutóbbi sikerei 
is. Túrkevei társastánc tanszakunk növen-
dékei 2021. november 06-án Hódmezővá-
sárhelyen a Fekete Sas Kupa Tánciskolás ver-
senyen szerepeltek igen eredményesen. A táncosok 
hosszú idő után léptek ismét parkettre és mérettették meg 
magukat szakmai zsűri előtt. A versenyen az alábbi ered-
mények születtek:

•	 Mile Zsófia: Gyerek II. szóló latin kategóriában 5. helyezést, 
•	 Olajos Fanni: Junior szóló latin kategóriában 3. helyezést.
•	 Dávid Petra: Ifi szóló latin kategóriában 2. helyezést.
•	 Molnár Dániel & Dávid Petra: Ifi páros latin kategóriá-

ban 3. helyezést ért el.
•	 Dávid Petra & Horvát Henrietta & Olajos Fanni Lány-

formációban pedig ezüstérmet szerezett.

A táncosok mellett képzőművészet-grafika tansza-
kunk tanulói is kimagasló eredményekkel büszkélkedhet-
nek. Növendékeink a Balogh János XVIII. Nagykunsági, 
Nagy-Sárréti Tájökológiai konferencia rajzpályázatán 
vettek részt, ahol az alábbi eredményeket érték el Molnár 
Magdolna tanárnő felkészítésével:

•	 Sallai Anna Katalin: 5-6. o. korcsoportban 2. helyezést
•	 Kiss Mirtill: 7-8. o. korcsoportban 2. helyezést ért el.
•	 Bodó Borisz és Farkas Noémi pedig különdíjban részesült.

Alapítványi küldetésünk teljesítése különösen figye-
lemre méltó, ha csak azt vesszük számításba, hogy a 
civil szervezetek (is) szinte az egyik napról a másikra 
találták magukat a járvány okozta társadalmi-gazdasá-
gi válság közepén, helyzetük folyamatosan romlott az 
elmúlt években, és csupán csekély támogatást kaptak a 
pénzügyi-szakmai nehézségeik leküzdésére, feladataik 
ellátására. Sajnos nincs ezzel másként a mi Alapítvá-
nyunk és ez által a Művészeti Iskolánk sem.

Intézményünk fontos helyet foglal el a városban mű-
ködő két általános iskola, a középiskola és a szintén ala-
pítványi működésű zeneiskola mellett. Sokoldalúbbá, 
sokszínűbbé teszi a város oktatását. Bátran kijelenthetjük, 
hogy Túrkeve és a vonzáskörzetébe tartozó települések 
életében iskolánk kiemelt jelentőséggel bír és a művé-
szetoktatás elengedhetetlen a felnőtté válás folyamatában. 

Bízva egy szebb jövőben célunk megőrizni isko-
lánk kivívott rangját, hagyományait, és biz-

tosítani a folyamatos fejlődést. 
Ez azonban most ismét csak közös ösz-

szefogással sikerülhet, hiszen a cél kö-
zös érdek. A művészet érték, a művé-
szetre szükség van, a kulturális értékek 
ápolásában intézményünknek pedig 
fontos szerepe van. Nem hagyhatjuk 

veszni, elveszíteni! Ezért tisztelettel kér-
jük mindazokat, akik tehetik, segítsék és 

támogassák alapítványunkat és ez által a 
Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskolát! 

2022. március 19-én 18:00 órai kezdettel Jóté-
konysági Bált szervezünk a Művészeti Iskola meg-
mentéséért a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnokban. 
A bál teljes bevételét az iskola fenntartására fordít-
juk majd. A rendezvényt a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően tartjuk meg. Bízunk benne, hogy minél 
többen kilátogatnak az estre, és csatlakoznak a kez-
deményezéshez. Aki személyesen nem tud részt ven-
ni az eseményen, támogatói jegy megvásárlásával is 
hozzájárulhat a cél megvalósulásához. A felajánlá-
sokat a cikk alján található számlaszámra várjuk!  
De adójuk 1 %-ának felajánlásával is támogathatják ci-
vil szervezetünket! Támogatásukat a kuratórium tagjai, 
valamint az iskola tanárai, dolgozói és diákjai nevében 
nagy tisztelettel köszönöm!

Keviföld Alapítvány

adószáma: 18821419-1-16

számlaszáma: 11745107-2002891
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Megszépült a Művészeti iskola

Kívül-belül nagy átalakuláson ment keresztül a 
Művészeti Iskola. Első körben az intézmény külseje 
újult meg, hiszen iskolánk fenntartójával, a Keviföld 
Alapítvánnyal közösen 2018-ban sikeresen pályáz-
tunk a Build-Communication Kft. által meghirdetett 
Várépítő pályázatra. Gyermekintézmény kategóriá-
ban, Ravatherm lábazati szigetelőanyagokat és Baumit 
vakolóanyagokat nyert intézményünk. A megnyert 
építőanyagoknak és Túrkeve Város Önkormányzata 
által nyújtott támogatásnak köszönhetően sor kerül-
hetett iskolánk épületének külső homlokzati felújítá-
sára, melyet a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit 
Kft. végzett el. Ezúton is hálásan köszönjük a támoga-
tást és a kivitelezett szép munkát!

Ezt követően belső munkálatok vették kezdetét. 
Iskolánk a 25. olyan szerencsés intézmény, ahol isko-
lai mosdófelújításra kerül sor az országban. Intézmé-
nyünk fiú, lány és tanári mosdóblokkjának felújítása 
zajlik ennek a jótékonysági összefogásnak köszönhe-
tően. A felújításban három ismert influenszer is részt 
vett, Herczeg-Kis Bálint, Kempf Zozo és Nagy Benedek 

keze munkái is díszítik a mosdók falait. A programot 
a PLANB Magyarország Kft. pro bono szervezi és va-
lósítja meg, a kezdeményezés segélyszervezeti partnere 
pedig az Ökumenikus Segélyszervezet.

Örömmel tölti el iskolánk dolgozóit, pedagógusait és 
tanulóit az intézményi környezet megújulása, melyeket 
sajnos önerőből nem lett volna lehetőségünk megvaló-
sítani. Bízunk benne, hogy a jövőben még több pályáza-
ti lehetőséget fogunk tudni kihasználni, ezzel is tovább 
fejlesztve az intézményt.
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get adva magyar mivoltuknak átgondolására, mindezt 
természetesen zenével átszőve. Az alsóbb évfolyamo-
sok is részesei lehettek a programnak, s minden bi-
zonnyal számukra is emlékezetes élményt jelentett!

Diákolimpia

Iskolánkban már szép hagyományai vannak a kézi-
labda sportnak! Számtalan szép sikert értek el diák-
jaink a megmérettetések alkalmával. Február végén 
zajlottak a Diákolimpiai versenyek, ahol szintén cso-
dálatosan szerepeltek sportolóink. A lányok mindkét 
csapata 1. helyen végzett, míg a fiúknál egy 2. és egy 
4. helyezés született. Szívből gratulálunk diákjainknak 
és felkészítő tanáraiknak, edzőiknek!

Idegen nyelvi versmondó verseny

Diákjaink közül jó páran érdeklődnek az idegen 
nyelvek iránt, s nagy szorgalommal tanulják. Oly any-
nyira, hogy idegen nyelvi versmondó versenyen is 
megmérettették magukat, melyet Kisújszálláson ren-
deztek meg. Csodálatos eredményekkel térhettek haza 
a versenyről: Tóth Maxim 1. helyen végzett, Kontos 
Kata 3. lett, míg Barna Rebeka emléklapot vehetett át. 
Gratulálunk a gyönyörű eredményekhez, s elismeré-
sünket fejezzük ki felkészítő tanáraiknak is!

Farsang 

A február a vigasságok, a farsang hava. Nem volt 
ez másképp a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola 
falai között sem. Kicsik és nagyok jelmezt öltöttek és 
az a nap csak a jókedv fényében telt.

Reggel a már hagyományos farsangi gondolatokkal 
kezdődött a nap. Szabó Tünde nénitől megtudhattuk 
mi is az a kiszebábégetés, mikor és miért farsango-
lunk. Ezek után a kiszebáb - Farsang Jancsi - égetés-
sel zártuk le a kinti programot, eltüzelve a tél hidegét, 
várva a tavasz melegét. Délelőtt folyamán az alsóban 
is már jelmezben lehettek a gyerekek, de az igazi kar-
nevál 14 órakor a hangos felvonulással kezdődött. 
Minden osztály a saját termében űzte a telet: jelmez 
bemutatással, játékkal, vetélkedőkkel, tombola húzás-
sal, tánccal, lakomával. Elmaradhatatlan kelléke a far-
sangnak a fánk. Ez úton is szeretnénk megköszönni a 
Nótás Vendéglőnek a felajánlást! Finom volt!

No persze nem csak vigadtunk, hanem keményen 
dolgoztunk is. Íme, néhány program, verseny az el-
múlt időszakból, ahol gyerekeink megmutatták ráter-
mettségüket, tehetségüket, tudásukat:

Hóemberek Világnapja rajzpályázat 

A hóemberek világnapját Cornelius Graetz hóem-
berrajongó és hóembergyűjtő hívta életre. Ez a nap 
a mókáról és a havas játékokról szól: ha az időjárás 
engedi, építsünk, rajzoljunk egyet mi is! Megtettük, 
építettünk és alkottunk is! Városunk művelődési in-
tézménye az első ilyen témájú rajzpályázatot hirdetett 
meg, amire szép számmal küldtünk pályamunkákat.  
A produktumokat beküldtük, és iskolánk ügyes kezű 
gyermekei helyezést is értek el. Gratulálunk Nekik!

6-8 éves kategória: I. Pápai Hanna 2. a, II. Máger Ár-
min 2. b, III. Faragó Adél 1. b

9-10 éves kategória: I. Csortos Leila 4. a, III. Csíder Flóra 4. c

Különdíj: a Petőfi Sándor Általános Iskola 4. b osztálya

Lázár Ervin Program

2022. február 10-én a Lázár Ervin Program kereté-
ben a Pesti Magyar Színházban jártak nyolcadikosa-
ink, ahol a Legyetek jók, ha tudtok című zenés darabot 
nézték meg. Mindannyian izgalommal várták már ezt 
a napot, hiszen hosszú idő után most adódott lehető-
ség arra, hogy az iskola falain túl egy kicsit művelőd-
jenek, szórakozzanak. Néhányan most voltak először 
színházban. Az előadás különlegessége, hogy a Kos-
suth-díjas színész, Eperjes Károly mellett sok kisgyer-
mek is szerepelt a darabban. Nemcsak a szereplők, a 
történet, hanem a díszlet és a jelmezek is lenyűgözőek 
voltak - írták valamennyien. Egy igazi nagy élmény 
volt mindannyiunknak! Köszönjük, hogy részesei le-
hettünk! A program keretében nem csak végzős diák-
jaink, hanem az alsóbb évfolyamosok is részt vehettek. 
Többen Törökszentmiklóson, a Magyar Filharmoni-
kusok előadását élvezhették. Az interaktív műsor sok-
sok információval gazdagította diákjainkat, lehetősé-

PETŐFIS HÍREK
     DEÁK ILDIKÓ – MOLNÁR MAGDOLNA
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ban elengedhetetlen a szülői támogatás is, illetve a szü-
lő-tanító-gyermek kölcsönös bizalmon, tiszteleten alapu-
ló kapcsolata.

„Az ember cselekedeteit meghatározó egyik leglénye-
gesebb tényező az az értékrendszer, melyet fiatal korában 
alakít ki.” 

/Szent-Györgyi Albert/

Papp Gyöngyi vagyok. 1984-ben kezdtem tanítói pá-
lyámat, Túrkevén 1992 óta tanítok.  Közel negyven éves 
pedagógiai, szakmai tapasztalattal várom leendő elsőse-
inket. Az évek során számtalan továbbképzésen gyarapí-

tottam szakmai ismereteimet. Nyelv- és beszédfejlesztő 
szakon szakvizsgáztam.  Több mint 30 tanévben osztály-
főnökként dolgoztam, jelenleg a negyedikes osztályunk-
ban tanítok és a napközis csoportot vezetem. 

A 2022/23-as tanévben az elsős gyermekeket a mate-
matika csodás világába fogom bevezetni és a napköziben 
segítem a gyakorlást, felkészülést, a szabadidő hasznos 
eltöltését. Minden gyermek különböző képességekkel, 
személyiségjegyekkel érkezik az iskolába. Feladatomnak 
tartom, hogy mindenki megkapja a legtöbb segítséget 
képességei kibontakozására. A napközi fontos színtere az 
osztályközösség fejlesztésnek, barátságok kialakulásának. 
A tanulás mellett lehetőség van sok közös játékra, kézmű-
veskedésre, éneklésre, mozgásra. 

A legfontosabbnak tartom, hogy a gyermekek szeresse-
nek iskolába járni, fenntartsam természetes kíváncsiságu-
kat, sok-sok játékos feladattal megkönnyítsem a tanulást.

A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy 
egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tö-
kéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a 
felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy 
hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletes-
nek lennie. A világ sem az. 

    /Tari Annamária/

Ha felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, ismer-
kedjenek meg velünk személyesen is!

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket SULI-
VÁRÓ foglalkozásainkra: március 10., március 24., áp-
rilis 7. 16,30 Kossuth u. 15.

Tájékozódhatnak iskolánk életéről, az itt folyó mun-
kánkról az alábbi helyeken:

•	 Facebookon: Kaszap Nagy István Református Általá-
nos Iskola és Óvoda

•	 Youtube-csatornán: Kevi Refi

Elérhetőségünk: 

•	 telefon: 56/361 – 150,  e-mail: iskola@kevirefi.hu

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a 
legjobbat szeretnék gyermeküknek? Az alábbi ismertető-
vel szeretnénk segíteni a döntésben.

A kisgyermekek életében, pszichés fejlődésében meg-
határozó szerepe van az iskolában eltöltött első négy év-
nek. Fokozott törődéssel és figyelemmel vezetjük be az 
elsősöket az iskolai életbe. A tantárgyak oktatása alkal-
mazkodik a gyermekek érettségéhez, biztosítva az egyéni 
haladást. Felzárkóztatás és tehetséggondozás is lehetősé-
get nyújt a gyermek egyéni képességeinek kibontakoz-
tatására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink többsége 
érdeklődésének és képességének megfelelően az iskolán 
belül gyarapítsa tudását, ezért biztosítjuk számukra az 
egész napos foglalkozást, segítjük a következő tanítási 
napra történő felkészülést, a szabadidő értékes eltölté-
sét. Nevelő-oktató munkánk elsődleges célkitűzése, hogy 
tanulóink korszerű használható tudásra tegyenek szert, 
mely erős alapot biztosít további tanulmányaik során. 
Emellett fontosnak tarjuk, hogy a gyermekek személyi-
ségét, erkölcsi fejlődését, testi-lelki egészségét a pozitív 
irányba mozdítsuk elő. Nyugodt a mások megbecsülésén 
alapuló, családias légkörben folyik intézményünkben az 
oktató-nevelő munka. Tanulóink zökkenőmentes előre-
haladását gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszicho-
lógus és logopédus is segíti.

Intézményünkben kiemelt szerepet kap a magyar, a 
matematika és az angol nyelv oktatása, a hitéleti nevelés. 
Tanárainkat nagyfokú innovációs készség, folyamatos 
önképzés magas igényszint, nagy szakmai tudás és elkö-
telezettség jellemzi. A pedagógus minősítések eredmé-
nyei is ezt támasztják alá.

Tudjuk, hogy a tanulás fáradságos munka, hogy a tel-
jesítés, elvárás nagy teher – a gyermeknek, szülőknek 
egyaránt -, hogy a bátorító, támogató környezet milyen 
fontos. Ezekben igyekszik majd segítséget és támaszt 
nyújtani szeptembertől a két leendő elsős tanító néni: 
Molnár Nikoletta és Papp Gyöngyi.

Molnár Nikoletta vagyok, 2003-ban végeztem a szar-
vasi Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar 
óvodapedagógus-tanító szakán. Főiskolás éveim alatt 
alapfokú könyvtárosi képesítést és alapfokú angol nyelv-
vizsgát szereztem.

Tanulmányaim befejezése után a Kaszap Nagy István 
Református Általános Iskolában kezdtem dolgozni egy 
elsős osztály napközis nevelőjeként és az iskolai könyv-
tár vezetőjeként. Kisebb megszakításokkal 11 év napközis 
tanítói munkakör mellett környezetismeret, testnevelés, 
ének-zene, technika és vizuális kultúra tantárgyat is taní-

tok. Iskolánkban az államilag elfogadott tantervet (NAT) 
kiegészítve az egyházi nevelési elvekkel alkalmazzuk. Első 
osztálytól oktatjuk az idegen nyelvet és diákjaink heti 2 
órában hit- erkölcstan oktatásban részesülnek.

2021 februárjában sikeres pedagógusi minősítésen vet-
tem részt. Évről évre több továbbképzésen igyekszem fej-
lődni, megújulni. Munkám során nagy hangsúlyt fektetek 
a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Tanulóimat 
környezetismereti- és rajz versenyekre szoktam felkészí-
teni. Fontosnak tartom egy osztály közösség formálódása 
szempontjából a színes, változatos kulturális programok, 
kirándulások, kézműves foglalkozások szervezését. Jelen-
leg a 2022 szeptemberében induló első osztály osztályfő-
nöki teendőinek ellátásával bízott meg iskolánk vezetése.

Két kislány anyukájaként igazán közel áll hozzám az óvo-
dás és kisiskolás korosztály, így nemcsak pedagógusként, 
hanem szülőként is átérzem az iskolakezdés „varázsát”. Az 
első időszak legfontosabb feladata az izgalommal, kíváncsi-
sággal érkező gyerekek bevezetése az iskolai közösségbe, a 
tudás iránti vágy felkeltése és társaik elfogadása. Célom egy 
olyan közösség összekovácsolása, ahol jó hangulatban, egy-
mást elfogadó légkörben élmény a tanulás. Igyekszem min-
dent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen 
történjen az óvoda és iskola közötti átmenet. Tanóráimon 
a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel, játékosan, 
tevékenykedtetve ismerkednek meg a betűk és számok vilá-
gával. Számomra fontos a kreatív alkotótevékenység, amire 
igyekszem a gyerekek érdeklődését, kedvét is felébreszteni.

Hiszem, hogy szeretettel, elfogadással és támogatással 
minden gyermeknek szárnyakat lehet adni. Ehhez azon-
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1913. február 19-én született a 
Máramaros vármegyei Lonkán. Szü-
lei tanítók voltak. Édesapja elesett 
az első világháborúban, édesanyja 
elhunyt a spanyolnátha járványban, 
így 8 évesen az anyai nagyszüleihez 
került Túrkevére. A negyedik osz-
tály elvégzése után a kitűnően ta-
nuló hadiárvát felvették a budapesti 
Protestáns Országos Árvaházba, 
ahonnan a legendás Budapest-Faso-
ri Evangélikus Gimnáziumba íratták 
be. A Királyi Magyar Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem (a mai ELTE 
Természettudományi Kar) elvégzése 
után, 1935-ben, egyetemi doktorá-
tust szerzett, majd a dr. Dudich End-
re professzor által vezetett Állatrend-
szertani és Állatföldrajzi Tanszéken 
kezdte meg tevékenységét, eleinte, 
mint fizetés nélküli gyakornok, majd 
tanársegéd, később adjunktus. 1944-
ben habilitált. Ezután a Magyar Tu-
dományos Akadémián dolgozott, 
majd 1951-ben tudományos kuta-
tóként visszatért a tanszékre, ahol 
Talajzoológiai Kutatócsoport egyik 
alapítója és vezetője lett. Európai 
viszonylatban elsők között foglal-
koztak az erdőtalajok szervesanyag 
dekompozíciójának zoogén, vagyis 
állati eredetű faktoraival. Életművé-
nek legjelentősebb eredménye öko-
lógiai és zoocönológiai, azaz állattár-
sulástan munkássága. 

1952-ben elnyerte a biológiai tu-
domány kandidátusa, majd két évre 
rá a biológiai tudomány doktora cí-
met. 1965-ben már az MTA levele-
ző tagja, és 1966-tól egyetemi tanár. 
1973-ban lett az MTA rendes tagja. 
Az MTA Biológiai Osztályának alel-
nöke volt, majd elnöke. 1985-ben az 
ELTE díszdoktorává avatta. Az Oszt-
rák Tudományos Akadémia tiszte-

letbeli tagja lett 1986-ban.
Az oktatásban elsősorban az öko-

lógia tantárgy megalapozásával vett 
részt, a biológus és a biológia-tanár 
szakos hallgatóknál, de örömmel jár-
tak óráira az első éves földtudomány 
szakos hallgatók is, akik számára „A 
biológia alapjai” című tárgy keretében 
igyekezett a Föld fontos nagy ökoló-
giai problémáira felhívni a figyelmet. 
Rendkívül sokat olvasva, csodálatos 
érzékkel, hazánkban elsőnek mutatott 
rá azokra az összefüggésekre és prob-
lémákra, amelyek bolygónk múltbeli 
és jelenlegi működésével kapcsolato-
sak. Kitűnő előadóképességgel rendel-
kezett, személyes élményeit is mindig 
beleszőtte a mondandóba, és lebilin-
cselte a hallgatóságot. PhD-kurzusait 
még halálának évében is megtartotta.

1963-tól kezdve teljesült az öt-
venéves professzor álma első ízben, 
amikor is mint a Magyar UNESCO 
Bizottság tagja, UNESCO támoga-
tással először vezethetett egy talaj-
zoológiai expedíciót Afrikába. Ez-

után ilyen támogatással, valamint 
kiterjedt nemzetközi kapcsolatai 
révén számos trópusi talajzoológi-
ai expedíciót szervezett Afrikába, 
Dél-Amerikába, Ázsiába, Új-Gui-
neába, Ausztráliába, Óceániába és 
Új-Kaledóniába. Az utolsó három 
általa irányított trópusi expedíció 
(2000–2001 folyamán) az MTA és 
a Magyar Televízió együttes szerve-
zésében a Seychelle-szigetek, Mau-
ritius, Réunion, Gabon, São Tomé, 
Chile és Bolívia eső- és mohaerdeit 
célozta. Az expedíciók gyűjtött anya-
gának feldolgozásából publikációk 
százai jelentek meg szerte a világon.

Szorosabb értelemben vett tudo-
mányos munkássága mellett min-
den alkalmat megragadott, élve a 
televízió, a rádió adta lehetőséggel, 
hogy felhívja a figyelmet az élő 
bolygónkat veszélyeztető problé-
mákra (már 1971-ben, az elsők közt 
mutatott rá a felmelegedés veszé-
lyére), az ökológiai törvényszerű-
ségek figyelembevételének szüksé-
gességére, az erdők, a vizek, a levegő 
védelmére. Nem vetette meg, sőt 
felismerte a tudományos népszerű-
sítés rendkívüli fontosságát, ezért 
elfogadta az iskolák előadásokra 
való felkéréseket is. Rendkívül nép-
szerű volt és igen elismert „A nap-
sugár nyomában” című TV-filmso-
rozata, és sokan hallgatták szívesen 
a rádióban elhangzott érdekes előa-
dás-sorozatait. Kiemelkedő ezen a 
téren a Duna-TV-ben bemutatott 
két sorozat: Lesz-e Holnap? és az Út 
a jövőnkbe. Ez utóbbit az Európai 
Napenergia Bizottság nemzetközi 
kitüntetésben részesítette. Beszél-
jünk a jövőnkről c. TV-előadásaival 
egészen haláláig szót emelt a „meg-
sebzett bolygó”-ért.

2002. augusztus 15-én hunyt el. 
Sírja Túrkeve-Ecsegpusztán a Hor-
tobágy-Berettyó töltésének tövében 
található, síremlékét Györfi Sándor 
szobrászművész faragta egy mára-
marosi sziklából.

KULtÚRa
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130 éve született Finta Sámuel

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

A „Triumvirátus”, ahogyan testvéreivel egymást nevez-
ték legfiatalabb tagjaként látta meg a napvilágot 1892-ben 
Nagyváradon, ahová a család a szegénység elől menekült. 
Alkotásai és élettörténete bizonyítják, hogy több volt vi-
lághírű testvérei árnyékában élő elfeledett szobrásznál. 
Számos alkalommal művészileg egészítette ki azok mun-
káját és szükség szerint megteremtette számukra az anyagi 
feltételeket. Sokoldalú művészként a szobrászat, kőfaragás 
mellett a grafika és az árnykép vágás mesterévé is vált

Az első taní-
tómestere István 
bátyja volt, majd 
az a Farkas Béla,  
aki később 1930-
ban a Lechner 
Ödön szoborpá-
lyázatot megnyer-
te. Finta Sámuel 
huszonegy éves 
volt, amikor 1913-
ban a börtönből 
szabadult Sándor 
bátyja, a későbbi 
Alexander Finta 
révén megismer-
kedhetett Farkas 

Bélával, a kor neves szobrászával, aki éppen Nagyváradon 
dolgozott. Magával vitte a két Finta fiút Budapestre, az öreg 
Martinelli volt, százados utcai műtermébe. Még abban az 
évben elkészült első önálló munkája a Cigányasszony-fej is, 

amelyet a kor egyik leg-
tekintélyesebb műkeres-
kedője vásárolt meg. Be-
íratták az Iparművészeti 
Főiskolára, ahol tanára 
az a Simay Imre lett, aki 
még H. Zügelnél tanult.

Fiatalabb bátyja, 
Gergely akkor már 
évek óta Párizsban dol-
gozott. Miután tanul-
mányútra ment hozzá, 
ő is bejáratos lett Ro-
din műhelyébe. Ekkor 
készítette el a mester 
és Jules Desbois árny-
képét is. Innen Sándor 
hívta haza. Időközben kitört az Első Világháború. 

Hamarosan megkapta a behívó parancsot. Bevonulá-
sa napján reggelig dolgozott az életnagyságú Madonnán, 
amely ma is Kalocsa egyik ékessége.

1915-től a Bajkál melletti Nikolsz-Usszurijszkban volt 
hadifogoly. A tó kavicsaiból emléktárgyakat, miniatűrö-
ket faragott úgy, ahogy bátyja az Atlanti-óceán partján 
csontokból. Elkészítette Elsa von Hanechen vöröskeresz-
tes megbízott portréját, amelyet a tábor főorvosa álnéven 
eljuttatott Szentpétervárra egy képzőművészeti pályázatra, 
ahol megnyerte a fődíjat. 1918 őszén hazatért. Pesten a 
Bajza utcában nyitott műtermet és bérelt lakást. Ide érke-
zett Franciaországból Gergely és a Tanácsköztársaság alatt 
folytatott tevékenységéért műterméből kilakoltatott Sán-
dor is. Néhány hónapig együtt alkotott a „Triumvirátus”.

KULtÚRa

KI IS VOLT BALOGH JÁNOS
    MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Azt mindenki tudja kisvárosunkban, hogy Balogh János tiszteletére 
tájökológiai konferenciát tartanak minden év elején, mint ahogy azt 
is, hogy a Berettyó partján, egy általa kiválasztott helyen nyugszik. 
De ki is volt Ő valójában, mit tudunk róla, ismerjük felbecsülhetetlen 
értékű munkásságát? Jelen írásunk talán hiánypótló szerepet tölthet be.
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    CSAJBÓK FERENCNÉ

BALOGH JÁNOS KONFERENCIA
„… kik is a boldog emberek?”

2022. február 19-én Túrkevén, a Városháza Dr. Czi-
hat Károly termében a XVIII. Nagykunsági-Nagy-Sár-
réti Tájökológiai konferencia zajlott.

A szervezők – az Alföldkutatásért Alapítvány, a Túrke-
véért Alapítvány és Túrkeve Város polgármestere – a tudós 
akadémikus professzor dr. Balogh János, Túrkeve Város  
Díszpolgára hagyatékának ápolása szándékával hívták a tudós 
tisztelőit a rendezvényre a professzor 109. születésnapján.

 A program az Egressy Béni Zeneiskola növendékeinek 
zenés köszöntőjével kezdődött. A szervezők nevében dr. 
Szabó Zoltán nyugalmazott polgármester, a Túrkevéért 
Alapítvány kuratóriumi elnöke és Sallai R. Benedek, Túr-
keve Város polgármestere üdvözölte a jelenlévőket.

A Balogh János-díj átadása következett ezután. A plakettet 
ezúttal Nagy Gy. Róza kisújszállási nyugdíjas biológia-föld-
rajz szakos tanárnő vehette át.

Az általános iskolások számára hirdetett pályázatokat 
értékelte és a díjakat átadta Németh Károlyné a Túrkevei 
Petőfi Sándor Általános Iskola igazgató-helyettese.

Az előadások:
•	Sallai R. Benedek: A Hortobágy –Berettyó hídjai
•	Halász-Szegedi Fruzsina: A dévaványai-sík ragadozó 

madarai
•	Sallai Zoltán: Képek a Hortobágy-Berettyó halfaunájáról
•	Pabar Zoltán: Néhány hazai állatfaj állományának ala-

kulása és ezek ökoturisztikai hatásai a Nagykunságban
•	Kaszanyi Boglárka a Túrkevei Petőfi Sándor Általános 

Iskola 7. osztályos tanulója, felkészítő tanár Pagonyiné 
Mikes Irén: Telelő fülesbaglyok Túrkevén

•	Dr. Seregi János: Mit ehetünk? Ami az asztalunkon 
volt, van, lesz…

•	Dr. K. Szabó Mihály: Növényi magvak, termések, 
gyomnövények

A folyosón rajzkiállítás és dr. K. Szabó Mihály gyűjte-
ménye volt látható. A program a dr. Balogh János utcai 
emlékhelyen koszorúzással folytatódott. A rendezvény a 
Madarász Vendégházban társas ebéddel zárult.

Balogh János kutatásai során eljutott olyan trópusi tör-
zsekhez, akik még nem találkoztak korunk globális civili-
zációjával. „Televízió nézés helyett a tűz körül beszélgetnek, 
táncolnak, énekelnek. Nem politizálnak, pénzük sincs, az 
erkölcs a legfontosabb szabályozó erő. Ennyi boldog em-
berrel a világban még sehol nem találkoztam. Nem vagyok 
a vadonba visszavágyódó ember, de azóta is sokat töpreng-
tem azon, hogy valójában kik is a boldog emberek…”

Az idei meghívó mottójául szolgált a fentebb idézett 
Balogh János gondolat.

Tényleg: „valójában kik is a boldog emberek?”

Balról-jobbra: Pacsai Norbert, Nejzsmák Emma, Nagy Róza, 
Németh Károlyné igh. Petőfi S. ált. isk., és Nick Ferenc.

A konferencia versenyeinek eredményei: 
Képzőművészeti pályázat
5-6. osztály
1. Kozma Villő Zselyke /Túrkeve, Kaszap Nagy István 

Református Általános Iskola és Óvoda
2. Sallai Anna Katalin /Túrkeve, KVAMI
3. Katona Dominik /Püspökladány, Erőss Lajos Refor-

mátus Általános Iskola
7-8. osztály
1. Szentmihályi Sára /Túrkeve, Kaszap Nagy István Re-

formátus Általános Iskola és Óvoda
2. Kiss Mirtill /Túrkeve, KVAMI
3. Vass Róza Jázmin /Mezőtúr, Református Kollégium és 

Gimnázium
Különdíjak 

- Bodó Borisz /Túrkeve, KVAMI
- Farkas Noémi /Túrkeve, KVAMI

A természetvédelmi verseny
1. A túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános 

Iskola és Óvoda Természetvédők csapata /Darvasi 
Emese, Rózsás Míra Bella, Sebők Áron

2. a püspökladányi Erőss Lajos Református Általános Is-
kola A három testőr csapata /Lelesz Márton, Dul Attila, 
Oláh Máté

3. a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola Horto-
bágy csapata /Köteles Korina Viktória, Tóth Tímea, 
Madarasi Áron Dániel

    TALPALLÓ PIROSKA

AZ ECSEGI PUTRI HÍD

Fantasztikus előadásokat hallhattunk február 19-
én a Városháza Dr. Czihat Károly termében, a XVIII. 
Nagykunsági, Nagy-Sárréti Tájökológiai Konferencián. 
A konferenciát 18 éve Dr. Balogh János professzor tisz-
teletére és emlékére szervezi a Túrkevéért Alapítvány 
dr. Szabó Zoltán vezetésével.

A meghívott előadók magas szintű előadásait nem 
tudnám és nem is feladatom méltatni, csupán egy képet 
szeretnék bemutatni. Polgármesterünk a Hortobágy-Be-
rettyó hídjairól tartott előadást, gazdagon szemléltetve 
fotókkal és térképekkel. Csupán egy hídról nem tudott 
képet mutatni, az ecsegi Putri hídról, melyet kb. a nyolc-
vanas években bontottak le. A mellékelt fotó készítője 
ismeretlen (Hagymásy Sándor honismereti szakkörve-
zető hagyatékával került hozzám halála után). Jól látható 
rajta Dr. Győrffy Lajos, a múzeum igazgatója és felesége, 
Szíjártóné Kelemen Éva, Szíjártó László, Kun László, a 
Művelődési Ház igazgatója, Kelemen Pálné honismereti 
szakköri tag. Jól látható az is, hogy a híd pallója felezett 
rönkfából áll, és a híd korlátja, talapzata is fából készült. 
Látható még, hogy magas a vízállás és valószínű, hogy 
pár év múlva elvitte az ár, vagy az emberek, mert állatok 
terelésére már nem használták.

Szívből gratulálok mindazoknak, akiknek része volt 
a konferencia megrendezésében és lebonyolításában. 
További sok sikert kívánok!
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•	 2022. április 5. 14 és 18 órától János vitéz előadás - a 
Déryné Program támogatásával 
Helyszín: Korda Sándor Filmszínház 
Belépődíj: 200 Forint 

•	 2022. április 6. 10 órától „Holvoltholnemország „- 
Kiflihajó zenekar műsora 
Belépődíj: 500 Forint 

•	 2022. április 9. 9 órától HÚSVÉTOLÓÓÓ – Húsvé-
ti kreatív percek és Interaktív foglalkozás a Foltra Folt 
Kör Tagjaival a Művelődési Házban. 
A rendezvényre a belépés ingyenes. 

•	 2022. április 10. 16 órától A Költészet Napja és József 
Attila születésnapjának 117. évfordulója alkalmából
„Nem tudok mást, mint szeretni…” 
műsor József Attila életművéből, válogatás a magyar iro-
dalom legszebb szerelmes verseiből, Dr. Kurucz Ádám 
Konrád színész önálló estje. 

Az előadás a Túrkevéért Alapítvány és a Madarász Ká-
roly Művelődési Ház és Könyvtár közös rendezvénye. 
A programra a belépés ingyenes. 
A programjainkra nagy szeretettel várjuk az érdek-
lődő közösséget! 

KULtÚRa

   FARKAS ROZIKA

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Programelőzetese

KULtÚRa

Valentin nap alkalmából a szerelmespároknak egy játékkal 
kedveskedtünk. 

Édes Kettesben játékunkra a párok közös fotóit vártuk a Mű-
velődési Ház Facebook oldalára. A képeket 2022. február 12-én 
feltöltöttük a Művelődési Ház oldalára, majd elkezdődött a „lájk-
gyűjtés.” A legtöbb szavazatot kapó szerelmespár egy kétszemé-
lyes Valentin napi tálat nyert a Nótás Vendéglő felajánlásából. 

Édes Kettesben Valentin napi játékunk nyertesei: 
Sass Erika - Kókai Martin

Köszönjük szépen a Nótás Vendéglő önzetlen támogatását. 

ÉDES KETTESBEN
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SzERKESztŐSÉgi HÍREK

IGÉNYFELMÉRÉS

1. kérdés: Ön hol kíséri figyelemmel a Túrkeve Televízió 
műsorát?

31,6% - Youtube csatornán
31,6% - Facebook feliratkozáson keresztül
31,6% - Youtube és Facebook feliratkozáson keresztül
5,2% - Wavecom előfizetés/csomag

2. kérdés: Milyen műsort/műsorokat szeretne látni a te-
levízióban? 

1. Régi Túrkeve történetei
2. Ovisokról, iskolásokról, a város helyi programjairól, hí-

reiről
3. Túrkeve értékeit bemutató műsor, aktuális fejlesztések 

helyszíni bemutatása, az utca emberét egy egy témá-
ban megszólaltató műsor

4. Híreket, műsorokat
5. Főzős filmek?!
6. Változatost
7. Sportműsort
8. Háborús?!
9. A profil jó, követi a város eseményeit, programjait. De 

rövidebb, vágott, szerkesztett összeállítás kellene. Tu-
dom, ez kemény meló, és nagyon időigényes, de vagy, 
vagy.....

10. Aktuális
11. Több rövidebb riportot a lakosság megszólításával.
12. Sportot
13. Túrkevei diákok által előadott musical, ismeretterjesz-

tés, visszatekintés a múltba
14. A városban történő események. Esetleg régebbi felvé-

telek Túrkevéről.
15. A város mindennapjairól, fiatal tehetségekről, külföl-

dön élők mutassák meg interneten keresztül hol élnek 
igy jobban megismerhetjük a világ több pontját.

16. Élő testületi közvetítést.
17. Túrkeve városát
18. Gyerekekről, városunk ügyes bajos dolgairól, egyben 

minden, ami a városunkkal történik.
19. Tájékoztató jellegűt.
20. Régen és mostanában Túrkeve
21. Közéleti műsorokat
22. Sporthírek
23. Bármelyet, aminek köze van Túrkevéhez.
24. Minden, ami érdekes a városunkról
25. Elsősorban a települést érintőiket, és a riport műsoro-

kat. /Csajbókné Margó, Sebőkné Nelli/
26. Heti, -napi aktualitások. Eseményekről, rendezvények-

ről információk
27. Fesztiválok, koncertek.
28. Beszélgetős műsorokat

29. Riport, tájékoztatókat a várost érintő témákban, beszá-
molókat a városi rendezvényekről

30. Kulturális, ismeretterjesztő műsorokat
31. Kulturális műsorokat, szórakoztató műsorokat.
32. Városi ügyek, programok
33. Minden érdekel
34. A város élete. A város emberei.

3. kérdés: Ön szerint kik lennének a megfelelő riport- 
alanyok?

1. Minden ember
2. Bárki, aki szívesen vállalja legyen az kisgyerek a polgár-

mester vagy egy civil lakos
3. Helyi párttagok (fidesz, MSZP)
4. Nők
5. Az egyszerű emberek
6. Adott témában legalább 10 év tapasztalattal rendelkező 

személyek.
7. Bárki, aki tettével, elképzeléseivel közérdeklődésre szá-

míthat. A riporteren múlik, hogy felkészülve mit hoz 
ki az alanyból.

8. Aktuális és régmúlt témákat is!
9. Kisvállalkozók, vezetők, diákok, képviselők
10. Sportolókat
11. Fiatalok, közép korúak, valamint idősek is az adott té-

mához megfelelően
12. Bárki
13. Testületi tagokat meghallgatnám. TVSE-ről is ritkán 

hallani. Elég egyoldalú lett Túrkevén a tájékoztatás. 
Polgármester és szócsövei. Rosszabb, mint az m1.

14. IgazgatÓk, polgármester, utca embere
15. A legszerényebb kisemberek.
16. Fiatal dinamikus
17. Bárki - senkit nem zárnék ki.
18. Nemcsak vezetők, hanem hétköznapi emberek.
19. Túrkeveiek, vagy innen elszármazottak
20. Fiatal tehetségek, sportolók
21. A jelenlegi szokások mellé -rendezvényekről stb. - talán 

az Önkormányzati képviselők -egyenként- és a helyi 
közszolgáltatást végző intézmények/cégek vezetője.

22. Bárki, aki valamiben, valamiért érdekes, különleges.
23. Régi öreg
24. Érdekes emberek
25. Győri tanár úr, Pálya Pali bácsi, a város múltját jól is-

merő, hiteles emberek
26. Művészek, sportolók, civil szervezek/csoportok ve-

zetői
27. Túrkeve város közössége, intézményvezetők, diákok.
28. Mindenki, aki a város működésében tevékenykedik
29. A város emberei.

Nemrégiben egy online felmérésre invitáltuk a túrkevei lakosokat, akik érdeklődnek a városban zajló események iránt, akik 
figyelemmel kísérik a Túrkeve Televízió adásait. Kértük, hogy mondják el, miről, kikről, milyen témában szeretnének infor-
mációhoz jutni, mi érdekelné önöket. Célunk, hogy az önök igényeinek eleget tegyünk, s minél több ember kövesse a helyi TV 
adásait, hiszen önökről, önöknek szól! Az online kérdőívek kiértékelésre kerültek, íme az eredmény:

zÖLD ROVat

Méltatlanul kevés sor íródott 
mind ez idáig a Zöld rovat hasábja-
in a talpalatnyi, vagy annál is kisebb 
területtel rendelkező növénybarátok 
számára. Ugyanide sorolhatók azok 
a kedves Olvasók is, akik-
nek egyszerűen nincs ideje 
vagy ereje nagyobb kertet 
művelni, de szívesen be-
csatlakoznának a zöld élet-
érzés mámorába.

Legyen szó erkélyről, te-
raszról, vagy egy-két ablak-
párkányról, legalább annyi 
kérdés és lehetőség vetődik 
fel, mint a nagyobb pályán 
játszó társainknál. Milyen 
a területem: napos és for-
ró (akár aszalásra is alkalmas)? Vagy 
inkább árnyékos és nyirkos? Mit sze-
retnék? Egy kis finomságot a nyári 
fagyi vagy limonádé mellé? Vagy friss 
fűszernövényeket a konyhaablakba, 
hogy ne kelljen minden alkalommal 
cserepestől vásárolni a szupermar-
ketben? Esetleg virágözön a vágyott 
kép, hogy kivehessem a részem én is a 
méhek és más beporzók védelméből? 
Bármi is legyen a válasz, a fenti kér-
désköröket senki nem kerülheti ki.

Három dolgot érdemes szem előtt 
tartani, hogy jó eséllyel sikeres le-
gyen a balkonprojekt. Az első, hogy 
a káprázatos termés/virágzás érdeké-
ben a tápoldatozás nem elkerülhető. 
Nagyon szűkösen vannak az ültető-
ládákban a növények, kevés számuk-
ra a tápanyag, és azt is hamar fel-
használják. Nem tudják gyökereiket 
mélyre és messzire nyújtóztatni, mint 
szabadföldi rokonaik. Ne sajnáljuk 
tőlük a speciális tápokat.

A második fontos, nagyon fontos 
teendő a rendszeres öntözés – főleg az 
aszaló minősítésnek is megfeleltethető 

forró, száraz, napos erkélyek vagy ab-
lakpárkányok esetében. Reggel és este 
mindenképpen kell öntözni az ilyen 
helyen nevelt növényeket, de egy ke-
mény július esetében (mint amilyen 

tavaly is volt) még napközben is érde-
mes rápillantani a déli ablakokban a 
muskátlira, paradicsomra (vagy egyéb 
növényekre), nem füstölnek-e éppen…

A harmadik fontos feladat, ame-
lyet időrendben legelőször érdemes 
teljesíteni, az a körülményeknek meg-
felelő növényválasztás. Egy napos és 
meleg helyen hamar feladja a küz-
delmet az árnyékkedvelő ciklámen, a 
csüngő epernek sem éppen kedvence. 
Velük szemben a muskátli éppen ár-
nyékban nem ontja olyan lelkesen a 
virágait, ahogy a paradicsom sem lesz 
ott igazán kicsattanó formában. Ha 
virágokban gondolkodunk, akkor a 
magok csomagolásáról, vagy palánta 
esetében a virágárustól érdeklődjük 
meg, a mi kis minikertünkbe milyen 
növény ültethető.

Ami a virágos balkon vagy zöldsé-
ges balkon dilemmáját illeti, szeren-
csére nem kell erről vitába bocsátkoz-
ni. Ugyanis mind a kettő örömet tud 
okozni! Nem szabad a megszokások 
béklyóit magunkra venni: ha mi már-
pedig muskátli helyett koktélparadi-

csomot szeretnénk az ablakban, akkor 
az lesz! Fűszernövény, paradicsom, 
csüngő eper, vagy a hagyományos 
erkélyvirágok: saját tapasztalatból is 
megerősíthetjük, hogy szinte minden 

nevelhető egy cseppnyi bal-
konládában is!

Annak pedig, hogy mibe 
ültessünk, csak a képzele-
tünk szabhat határt. Egysze-
rű és nagyszerű műanyag 
balkonládák, cserepek, ki-
szuperált vödrök is tökéle-
tesen megfelelnek. Amint 
kizöldellnek a növények, 
amiket beleültettünk, azon-
nal javítják az összképet. Ha 
szélvédettebb helyünk van, 

vehetünk agyagcserepeket (vigyázat, 
ezek könnyebben kiszáradhatnak!) 
vagy kaspókat is. Nagyon fontos, hogy 
mindig stabilan álljanak az ültetőedé-
nyek, szükség esetén rögzítsük őket! 
Fő a biztonság.

Végezetül álljon itt néhány tipp 
különböző adottságú balkonkertek 
felvirágoztatására.
•	 Napos helyre, bokros növekedésű: 

árvácska, bársonyvirág, begónia, 
boglárka, bojtocska, fülesternye, ka-
nálajak, muskátli, oroszlánszáj, por-
csinrózsa, sétányrózsa, vaníliavirág.

•	 Napos helyre, csüngő növekedésű: 
ausztrál százszorszép, bakopa, far-
kasfog, kerep, kerti verbéna, küllőrojt, 
lobélia, szulák, balkon aranya (ez az 
igazi „boldogsággombóc”). 

•	 Félárnyékos helyre, bokrosodó: ár-
vácska (ide is jó), bohócvirág, fuk-
szia, kankalin, nefelejcs, papucsvirág.

•	 Félárnyékos helyre, csüngő: bakopa, 
legyezővirág.

Lelje örömét mindenki a zsebken-
dőnyi kiskertben is! Csak ez a fontos.  

   TÖRÖK MÁRTON

Balkonok aranya 
AVAGY MIT KEZDHETEK AZ ABLAKPÁRKÁNNYAL

Most már tényleg nyakunkon a szezon. Bár 
mikor ezek a sorok íródnak, még inkább télies-
nek mondhatnánk a kinti képet, a március már 
bizony a start a kert- és növénykedvelők számára. 
(Időjárástól függetlenül!) Ilyenkor sok ablakban 

elkezdenek sorakozni a kis palántanevelő tejfö-
löspoharak vagy mini üvegházak. A profibbak 
melegággyal, igazi üvegházzal, fóliasátorral vár-
ják a szezon kezdetét, de kivételesen ez a cikk 
most nem (elsősorban) hozzájuk szól.
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Jandó Ferenc vezetőedző rövid értékelése a tavaszi sze-
zon első mérkőzéséről: „A 2022-es év első bajnoki mérkő-
zésére motiváltan és elszántan utaztunk Jászkisérre. A csa-
pat tisztában volt azzal, hogy a jó kezdés mindig nagyon 
fontos, s mindent meg is tettünk a győzelem érdekében. 
Magabiztosan, helyenként jó játékkal, nagy küzdelemmel 
és nagyszerű csapatmunkával hoztuk el a 3 pontot a hazai 
csapat otthonából.

Már a mérkőzés elején sikerült 2 góllal bevenni az el-

lenfél kapuját, s erre ők az első félidőben már nem is tud-
tak válaszolni. A második félidőben már kiegyenlítettebb 
volt a játék. 1-1 gól született mindkét oldalon, viszont a 
győzelmünk egy percig sem forgott veszélyben.” 

A JNSZ Megyei II. osztály 16. forduló végeredmény: 
Jászkiséri SE – Túrkevei VSE 1-3 /Túrkevei gólszerzők: 
Nagy Sándor, Kállai Dávid, Lövei Tibor/

Gratulálunk a csapat győzelméhez és további sikereket 
kívánunk az év elkövetkező szakaszára is!

SPORt

Elrajtolt a labdarúgó tavaszi szEzon
Győzelemmel rajtolt felnőtt labdarúgó csapatunk idegenben

   URBÁN MARIANNA, BODÓ PÉTER

SPORt

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk a Gyar-
mati Lovasudvar életéről, arról a kemény munkáról, ami 
számtalan szebbnél szebb eredményhez vezetett. 

Ez alkalommal ismét a lovasok napjai kerültek elő-
térbe, hiszen február 12-13-án került megrendezésre a 
Szabadidős Szakmai napok programsorozat. A pályázatot 
a Túrkevei Városi Sport Egyesület Lovas szakosztálya 
nyújtotta be a Magyar Lovas Szövetség Szabadidős Sza-
kága által meghirdetett pályázatára.

Az egyesület fő célja maga a sport, a lovassport meg-
szerettetése akár hobbi, akár versenyzési céllal. 

A két napon át tartó előadást Németh Gábor lókikép-
ző és lovasedző tartotta. Ez idő alatt sok témát érintettek, 
amelyek segítették megértetni a hallgatósággal a képzett 
ló, a helyes ülés, a biztonságos „lovazás” jelentőségét. 

A lovaglás igen népszerű sportág, melynek egyre több 
követője van. Számukra és minden érdeklődő számára is 
nagyon hasznos volt a kétnapos rendezvény.

SZABADIDŐS SZAKMAI NAPOK

  GYARMATINÉ LASKAI ANIKÓ

A GyArmAti LovAsudvArbAn

ULTI
Az ulti lehet szimpla szórakozás, de lehet 

nagyon komoly elmesport! 
Túrkevén az ulti rajongók minden hónap 

utolsó vasárnapján összegyűlnek, hogy egy-
más között megmérettessék magukat, s tovább 
pallérozzák az elméjüket. Azt hiszem, elmond-
ható, hogy több ez, mint szórakozás! 

A januári verseny végeredménye: 
1. Füleki András, 2. Ács József, 3. Fekete 
Tamás, 4. Fekete Róbert.

Van egy jó hír az ulti kedvelők számá-
ra: sikerült elérni, hogy az Országos Ulti 
bajnokság (mert hogy ilyen is van!) selejtező 
fordulóját Túrkevén rendezzék meg május 
végén, amiről természetesen időben infor-
mációkkal szolgálunk.

Felemás tavaszi rajt hazai pályán
       KÉzilabda HÍrEK 

Bár még inkább a téli arcát mutatja az időjárás, azonban 
a kézilabdásoknál már a tavaszi szezon kezdődött meg.

NB II-es női ifjúsági csapatunk hazai pályán fogadta 
a Bácsalmás együttesét. Napjainkban sajnos nagyon sok 
megbetegedés történik – hogy milyen okból, az most 
nem mérvadó -, de a megtizedelt létszámmal kiálló túr-
kevei csapat így is derekasan küzdött 60 percen keresztül 
és magabiztos győzelmet aratott. 

A végeredmény: TVSE - Bácsalmási SE 39:31. 
NB II-es férfi kézilabda csapatunk a Pick Szeged 

Akadémia csapatát fogadta. A fiúk csapata is foghíjas 

volt a betegségek okán mérkőzést kihagyni kényszerülő 
játékosok miatt.

Az első 15 percben nem kis meglepetést okozva ve-
zettünk a Tisza partiak ellen. Ám ezután hazai gólcsend 
következett és a vendégek átvették a vezetést, melyet a 
mérkőzés végéig megtartottak. A vereség ellenére büsz-
kék lehetünk fiainkra, hiszen ezen a mérkőzésen négy 
túrkevei ifjúsági játékosunk léphetett pályára, amit kiváló 
játékukkal meg is háláltak. A férfi mérkőzés végered-
ménye: TVSE - Pick Szeged 28:40.

Mindkét csapatnak gratulálunk!



32 33

Nehéz szívvel írom e so-
rokat, hiszen élete teljében, 
tragikusan hirtelenséggel ra-
gadta el az értelmetlen halál 
közülünk… Még itt lenne a 
helye, még meg kellene ne-
vettetni bennünket, ahogyan 
mindig is tette, még az élet 
dolgairól kellene mélyreha-
tó beszélgetéseket folytat-
nunk… Elvesztettünk egy 
kollégát, egy barátot, egy 
sporttársat, egy EMBERT! 
Ahogyan egyik kollégája 
mondta a megváltoztatha-

tatlant követően: „Amivel kevesebb lett ez a világ: az emberséged és 
a derűlátásod. Nagy betűkkel voltál EMBER!”

Az emlékeinkben, a gondolatainkban még elevenen él Takács 
Attila, a gesztusai, a szófordulatatai, a mosolya, bár Ő már fentről 
néz le ránk.

A barátai, kollégái, sporttársai egy emléktornával emlékez-
tek rá a közelmúltban, amit évente szeretnének megrendezni. 
A szervező a TVSE volt, Kormos János és Jandó Ferenc ötlete 
alapján született a torna ötlete, hogy Attila tiszteletére hívnak 
életre öregfiú futball tornát. 

A kevi öregfiúk rendszeresen kapnak meghívást Telekge-
rendásra és Nagyváradra hasonló programra. Hajdan Attila is 
állandó tagja volt a csapatnak, hiszen imádta a focit. Az idén 
megrendezett kupa - hazai pályán - nem is kaphatta volna más-
ról a nevét, mint Takács Attiláról! A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Attila édesanyja, Erzsike és Posta György, Tokaj vá-
ros polgármestere, valamint fia, akik Attila rokonai is egyben.

Bár egy ilyen rendezvényen nem a rangsor, az eredmény a lé-
nyeg, de illő megjegyezni: A nagyváradi csapat nyerte meg a tor-
nát, második lett a telekgerendási csapat Posta György és fia által 
megerősítve, a harmadik helyen a túrkevei öregfiúk végeztek.

Ezt követően minden csa-
pat a strandon pihente ki a 
körmérkőzések fáradalmait, az 
eredményhirdetés az Ifjúsági 
szállóban zajlott. Ezt követően 
– Juhász Zoltán felajánlásának 
köszönhetően - a közös vacso-
ra előtti megemlékezés, a szto-
rik felelevenítése csalt hol mo-
solyt az arcokra, hol könnyeket 
a szemekbe. Nagyon megható 
és méltó megemlékezés zajlott 
egy focista, egy kolléga, egy ba-
rát tiszteletére!

Hiányzol, Attila!

   MOLNÁR MAGDOLNA – FŐSZERKESZTŐ

SPORt HiRDEtÉS
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Hosszú ideje nem jelentkeztünk tűzoltósági hírekkel az új-
ságban, ezt most igyekszünk pótolni. 

Káreseteink januártól: január 6-án a 4202 országúton 24 
km szelvényében személygépkocsi árokba hajtott. A túrkevei 
egységre a helyszínen nem volt szükség, a Mezőtúr 24-es uta-
sítására visszafordult állomás helyére. Január 10-én a Kabai 
utca 2. szám alatt beépített tűzjelző bejelzett. A jelzést lemon-
dó kóddal lemondták, így az eset téves jelzésnek bizonyult. 
Ugyanezen a napon éjszaka jelzés érkezett, miszerint a Kun 
utca egyik ingatlanában az ott lakó személy füst szagot érez. 
Az egység a kiérkezést követően a konyhában lévő cső csatla-
kozót kifogásolhatónak találta és az erős szél miatt az égéster-
méket visszajuttatta a lakásba. A kéményt átvizsgáltuk, abban 
égést, parázslást nem találtunk. A tulajdonost tájékoztattuk a 
kémény ellenőrzésének szükségességéről. Január 13-án egy kis-
busz égett a Mikszáth Kálmán utcában. A jelzett helyen bon-
tás alatt lévő, korábban mentőautóként működő Ford Transit 
kisbusz flexelés következtében kialakuló szikraképződés miatt 
kigyulladt. A járműroncs motor- és utastere égett, melyet egy 
„D” sugárral az egységünk eloltott. A tulajdonos nyilatkozata 
alapján a járművet ócskavasként értékesíti, így anyagi kár nem 
keletkezett. Ugyanezen a napon a Malomzugban egy újabb au-
tótűzhöz riasztották egységünket. A jelzett helyen egy Peugeot 
306 személygépkocsi motortere teljes terjedelmében égett. A 
tüzet az egység eloltotta, az anyagi kár jelentős. Január 17-én a 
mentősök kérték segítségünket beteg személy első szintről való 
leemelésében kosaras gépjárművünk segítségével. Beteg sze-
mély emelését kosaras autónk segítségével először végeztünk, 
a sikeres beavatkozás bizonyította, ilyen és hasonló helyzetek-
ben is hatékonyan tudunk segíteni. Január 22-én a Széchenyi 
utca 32. szám alatt lévő üzletsoron az egyik üzletben a beépített 
tűzjelző bejelzett. Átalakítási munkálatok miatt a porképződés 
következtében az optikai érzékelő bekapcsolt, és a központ be-
jelzett. Január 25-én a Kuthen király utcában a Strandfürdő be-
épített tűzjelzője bejelzett. Az eset téves jelzés volt. Január 28-án 
a Kisújszállási utca 52/b szám alatti épület beépített tűzjelzője 
bejelzett. Az esethez kiérkezés előtt helyes lemondó kóddal a 
jelzést lemondták. Január 29-én a Soós István utca egyik ingat-
lanában egy 3x4 méteres faszerkezetű palafedésű tároló égett. 
Kiérkezésünkig a lakók a lánggal való égést megszüntették, il-
letve az épületből egy 11 kg-os PB gázpalackot kihoztak, melyet 
hőterhelés nem ért. Egységünk az utómunkálatokat elvégezte. 
Személyi sérülés az eset kapcsán nem történt. Január 30-án a 
viharos erejű szél miatt egységünket több káreseményhez is 
riasztották. Az Új utca egyik ingatlanának a tetőszerkezetét 
a szél megbontotta, egységünk ezeket a részeket rögzítette. A 
Czihat utca 7. szám alatt egy nagyméretű diófa a szomszédos 
tetőre dőlt. Az egység dugólétra, kötelek valamit motoros fűrész 
segítségével a fát az épületről eltávolította, a veszélyhelyzetet 
megszüntette. Az anyagi kár megközelítően 150.000 forint. A 
Széchenyi utca 8. szám előtt a szél egy pavilont felborított, a 
gyalogjárdára fordította. Az egység a mezőtúri kollégákkal a 
pavilont szétbontotta. A Bercsényi utcában egy nagyméretű fa 
ága lehasadt, a szomszédos épület tetőszerkezetét veszélyez-
tette. Az egység emelőkosaras autónk segítségével és motor 
fűrésszel a veszélyhelyzetet megszüntette. A Rékasi utcában 
gyalogjárda mentén egy nagyméretű akácfa kettéhasadt, háló-
zati, valamint hírközlési kábelre esett. Az egység motorfűrészek 

segítségével a fát eltávolította, a veszélyhelyzetet megszüntet-
te. Az eset kapcsán anyagi kár nem keletkezett. A Rákóczi utca 
egyik lakóingatlanánál a zsindelyt a szél megbontotta, kiérke-
zésünkig a lakó azt rögzítette. Tűzoltói beavatkozásra nem volt 
szükség. A Széchenyi utca 25. szám előtt egy közepes méretű fa 
a gyalogjárdára dőlt. Az egység egy motorfűrész segítségével a 
fát eltávolította. A Petőfi tér 1. szám előtt lévő jégpálya mentén 
2 darab pavilont borított fel a szél. Egységünk a pavilonokat 
talpra állította, a közvetlen veszélyhelyzetet megszüntette. A 
Május 1. utcában nagyméretű akácfa ága hasadt le és gyalog 
járdára esett, ahol gyalogos forgalmat veszélyeztette. Az egység 
egy motorfűrész segítségével a veszélyhelyzetet megszüntette. 
Január 31-én is adott még egységünknek feladatot az előző napi 
viharos szél. A Széchenyi úton nagyméretű faágak hasadtak le a 
gyalogos forgalmat, valamint a parkoló autókat veszélyeztették. 
Az egység emelő kosaras autónk segítségével a faágakat eltávo-
lította veszélyhelyzetet megszüntette. A Laczka János utca 23. 
szám alatt nagyméretű akácfa ágai szakadtak le, veszélyeztették 
a fa környezetében lévő épületeket. Az egység az ágakat eltá-
volította. Január 31-én a Széchenyi utca 54. (Penny) beépített 
tűzjelzője bejelzett. Jelzett helyen a tűzjelző az üzlet átalakítása 
során keletkező füst és por miatt jelzett be. Aznap délután a 
Thököly utca egyik ingatlanán a viharos szél miatt fellazult és 
leesett kúppalákat pótoltuk és rögzítettük kosaras autónk segít-
ségével. Február 8-án az Új utca 2. szám alatt személygépkocsi 
égett. Kiérkezést követően az egység a gépkocsi oltását meg-
kezdte, egy személyt kiérkezésünkig a hozzátartozók kiemel-
tek a járműből. A sérült súlyos égési sérüléseket szenvedett, 
a kiérkező mentősök ellátták, majd kórházba szállították. Az 
anyagi kár, jelentős. Február 18-án hajnalban a 4203 országút 
9-es kilométer szelvényében nagyméretű fa úttestre dőlt, teljes 
útzárat képezett. Az egység motorfűrész segítségével, valamint 
kéziszerszámokkal a forgalmi akadályt megszüntette.  Február 
20-án a Drágakerti lehajtónál 50 négyzetméter területen ala-
csony füves vegetáció égett, kiérkezésünk idején lánggal való 
égés már nem volt tapasztalható. A tűz kapcsán anyagi kár nem 
keletkezett, keletkezésével kapcsolatba hozható személy a hely-
színen nem tartózkodott. 

Februárban egységünk a mezőtúri kollégákkal közösen há-
rom héten keresztül az MSSL Hungary Kft.-nél helyismereti és 
szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt. Emelőkosaras au-
tónk nem kevés esetben bizonyított már. Többször végeztünk 
segítségével fakivágásokat és gallyazásokat a korábban emlí-
tett káresetek mellett. Többek között a Czihat, Kabai, Ducza, 
Széchenyi, Állomás, Arany János, Ecsegi, Kinizsi, József Attila, 
Emődi utcákban. A Pásztói Újtelepen is az elektromos távveze-
tékre és a lakóházakra veszélyes fákat szintén kosaras autónk 
segítségével vágtuk ki. 

Közeleg az adóbevallások időszaka. Kérjük, támogassák 

szervezetünket adójuk 1%-ával! A befolyó összeget működési 

feltételeink javítására fordítjuk. Segítsen, hogy segíthessünk!

Adószámunk: 18837108-1-16  

Kedvezményezett: Mentő és Tűzoltó Egyesület

Köszönjük!

Elérhetőségeink: 

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

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

TÁRKONYOS LEVES ÉS TÖLTÖTT SONKA 

A húst felkockázzuk, hideg 
vízbe feltesszük főzni, a habját 
leszedjük. Félig megfőzzük a 
húst, majd hozzáadjuk a felka-
rikázott zöldségeket, egészben 
a hagymát, paprikát, a kockára 
vágott krumplit és rizst. A hoz-
závalókban felsorolt fűszerek-
kel ízesítjük. A sóval vigyáz-
zunk, mert a hús lehet sós volt. 
Amikor minden puhára főtt, 
kevés liszttel csomómentesre 
keverjük a tejfölt, egy merőka-
nál meleg levest hozzáadunk 
a hőkiegyenlítést miatt, majd 
beleöntjük a levesbe és jól ki-
forraljuk.

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Tárkonyos leves füstölt hússal

gaSztRONómia

Sajtos krémmel töltött sonka 
ízesítve lilahagymával, füstölt-főtt tarjával

A vajon kissé megpirítjuk a 
lisztet, majd hozzáadjuk a tejfölt, 
reszelt sajtot, ízesítjük sóval, bors-
sal, szerecsendióval, kb. 2 percig 
főzzük, míg besűrűsödik. A tűz-
ről levéve belekeverjük az apró-
ra vágott lilahagymát, krémesre 
keverjük és kihűtjük. Minden 
sonka szelet egyik végére, kré-
met teszünk, majd szorosan fel-
csavarjuk. A tekercseket tojásba 
mártjuk, zsemlemorzsába meg-
forgatjuk, majd ismét tojásba és 
zsemlemorzsába. A végeit is érje 
a panír. Egy órára hűtőbe tesszük. 
Forró olajban hirtelen kisütjük. 
A füstölt-főtt tarjásnak a krémet 
ugyanúgy készítjük, csak mikor 
levesszük a tűzről, a kicsire ösz-
szevágott tarját keverjük bele. 
Ugyanazokkal a lépésekkel me-
gyünk tovább, mint az előző ízesí-
téssel. Köret tetszés szerint.

Megjegyzés: lehet ízesítés nél-
kül is megtölteni a krémmel, de 
tehetünk petrezselymet, főtt to-
jást vagy az ízlésünknek megfele-
lő tölteléket.

Hozzávalók:

20 szelet sonka

Krém: lilahagymás

7 dkg vaj
3 evőkanál liszt
3 dl tejföl
15 dkg sajt reszelve
só, bors, szerecsendió ízlés szerint
1 fej lilahagyma

Panírhoz:

3 tojás
20 dkg zsemlemorzsa
Sütéshez:
olaj vagy zsír

Hozzávalók a füstölt-főtt tar-

jáshoz:

20 szelet sonka

Krém:

10 dkg füstölt-főtt tarja
a többi hozzávaló a fent felsorol-
takkal megegyezik.

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: 

tűzOLtóSági HÍREK   

A tűzoltóság házA tájáról
    SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

Hozzávalók: 

0,5 kg füstölt hús (ez 
most karajból készült)
1 db vöröshagyma
1 szál sárgarépa
1 szál petrezselyem
1 db paprika
3 db krumpli
1 dl rizs
só, bors, tárkony
citromlé ízlés szerint
1 evőkanál liszt
1 dl tejföl
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