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Szeptember 30 napos, és az év kilencedik hónapja a Ger-
gely-naptárban. A hónap neve a latin septem szóból ered, 
melynek jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az év he-
tedik hónapja volt a római naptárban. A 18. századi nyelvújítók 
szerint a szeptember: gyümölcsönös. A népi kalendárium Szent 
Mihály havának nevezi. A szeptember még nyár és már ősz is, 
bár a csillagászati ősz csupán az őszi napéjegyenlőség napjával, 
szeptember 23-val köszönt be. A mezőgazdaságban ez a hónap 
a betakarítás, a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés 
időszaka. A meteorológusok Őszelő-ként tartják számon.

Szeptember 13. - Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt 
barlangjait a világörökség részének nyilvánítják

1996-ban, ezen a napon nyilvánította az UNESCO a vi-
lágörökség részévé az  Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt 
barlangokat. Az Agg-
teleki Nemzeti Park 
az első olyan nemzeti 
park az országban, 
amely a geológiai 
értékek a védelmé-
re alakult meg. Te-
rületén sok védett 
növény- és állatfaj is 
előfordul. 

Szeptember 15. - A Greenpeace alapításának napja

A Greenpeace a világ 
legnagyobb, függet-
len természetvédelmi 
és környezetvédel-
mi szervezete, amely 
aktívan cselekszik a 
pozitív változásokért, 
egy élhető és békés 
jövő érdekében.

Szeptember 22. - Európai Autómentes Nap

Az európai autómentes nap 1998 óta minden évben 
szeptember 22-én megtartott rendezvénysorozat. 
A rendezvény célki-
tűzése, hogy rávegye 
a rendszerint autóval 
munkába, iskolá-
ba járókat, hogy az 
utazáshoz más köz-
lekedési módokat 
válasszanak. Például 
közösségi közlekedé-
si eszközöket, kerék-
párt. Ezzel járulhatunk hozzá az egészség és az életminő-
ség javításához és a környezet védelméhez. Felősségteljes, 
tudatos gondolkodás szükséges ezen a területen is.

Szeptember 22. - Őszi napéjegyenlőség

Szeptember 22-re esik az őszi napéjegyenlőség. Ezen a na-
pon pont ugyanolyan hosszú lesz a nappal, mint az éjszaka. 
Ettől fogva pedig az éjszaka hossza növekszik majd, egészen 
decemberig. A hosszabb esték nagyon alkalmasak olvasás-
ra, családi társasjáték bajnokságokra, beszélgetésre.

Szeptember 27. - Turizmus Világnapja

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének kezdeményezé-
sére a turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptem-
ber 27-én ünnepli a Turizmus Világnapját. Cél a turisz-
tikai szakma és a hazai lakosság figyelmének felhívása a 
vendégszeretet, a vendégbarát viselkedés jelentőségére, a 
folyamatos szemléletformálás szükségességére. Az akci-
óval tudatosítani kívánják a szervezők, hogy a turizmus 
milyen fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságban.

Szeptember 30. - Benedek Elek születésnapja -  
A Magyar Népmese Napja

1859. szeptember 30-án született Benedek Elek újságíró, író, 
a „nagy mesemondó”. 
Mint meseíró, a ma-
gyar gyermekirodalom 
egyik megteremtője. 
Ifjúsági írásaival, szer-
kesztői működésével 
az élen járó pedagógu-
sok között foglal helyet. 
2005 óta, a Magyar Ol-
vasástársaság kezdemé-
nyezésére, ez a nap a Népmese Napja. A könyvtárak is min-
den évben egy rendezvény keretében emlékeznek meg erről 
a napról, így tisztelegve a nagy mesemondó emléke előtt.

JELES NAPOK

SZEPTEMBERI JELES NAPOK
SZEPTEMBER - SZENT MIHÁLY HAVA

ÜNNEP

Államalapí tásunk ünnepén

Fotó: Finta Múzeum és Gyarmatiné Forgács Éva



4 5

Bár sohasem akart a politika szolgálatába állni, 
mégis úgy alakult, hogy a rendszerváltások az ő életét 
is befolyásolták. Nyolc évig nem léphette át a magyar 
országhatárt. Aztán végre láthatta szüleit, testvéreit. 
1988-ban meghívták más sorstársaival együtt a Nem-
zeti Galériában rendezett Szülőföldünk kiállításra. 
Ott ismerkedett meg a földivel, Gy. Vad Erzsébettel. Ő 
pedig elhozta a Finta Múzeumba, keresvén egy kiál-
lítás lehetőségét. Mivel a művésznőt én már 1975 óta 
ismertem, így Gy. Vad Erzsébet kiállítását még 1989-
ban megrendeztük. A művésznő ajánlásában bízva 
örömmel fogadtam a további javaslatát is. Elkezdődött 
az együtt-gondolkodás. A város önkormányzata átte-
kintette a település utcaneveit. Meghallgatva a helytör-
ténetkutatókat, új szemlélettel nyúlt hozzá a belterüle-
ti hely- és intézménynevekhez. A Vörös Csillag mozi 
nevét a város szülöttének, Korda Sándornak a nevére 
változtatta a 100 éves évforduló alkalmából. Minden-
ki készült a nagy ünnepre. A keviek biztatására Ratkai 
Lajos is elkészítette a filmrendező szobrát, amelyet ez 
alkalomból fel is állítottak.  Ratkai Lajos munkáinak a 
bemutatására is sor került, így született meg első kiál-
lítása a Finta Múzeumban 1993-ban.

Jobban megismerve az elszármazott művészt és ne-
mes szándékát, hogy 
adjon még valami ma-
radandót szülővárosá-
nak, együtt kerestük a 
lehetőségeket. 2000-ben 
az új szellők elhozták a 
megvalósítás pillanatát. 
Az évezredfordulóra 
meghirdetett emlékmű 
pályázat adta az anya-
gi hátterét a túrkevei 
millenniumi emlékmű-
terv megvalósításának. 
Túrkeve Képviselő-tes-
tülete, Németh István 
polgármester pedig el-

fogadta a javaslatot, mi pedig támogattuk, hogy Ratkai 
Lajos egy olyan emlékművet alkosson – kivitelezésben 
a karcagi Györfi Sándor szobrászművész műhelye se-
gédkezett -, amelyben egyúttal a kunok történelmét is 
felidézhetjük. A kisdombon álló oszlopon ott vannak 
a keletről jött nomádok sátrukkal, királyukkal, hiede-
lemvilágukkal. Az emlékmű tetején pedig a vágtázó 
kun vitézek hirdetik hősiességüket a hazáért, a jövőn-
kért. Az idősebbek még felidézhetik az emlékeiket a 
nagyszabású emlékmű avatásáról. A történelmi esemé-
nyen ott volt Túrkeve apraja-nagyja, vezetői, lakosai, 
iskolásai. Méltósággal hajtottak fejet elődeik emléke 
előtt. A tisztelet kijárt az emlékmű alkotójának, Ratkai 
Lajos szobrászművésznek is.

 Nagy álma, hogy a kevi birkózók emlékére alkotott 
szobrát is Túrkevének adományozhassa, életében nem 
valósult meg. A szülőföldhöz való ragaszkodás azon-
ban mindezidáig megmaradt. 

Élete új párját is az anyaországban kereste és talál-
ta meg Füzér Judit Zsuzsanna tanárnő személyében. Az 
amszterdami lakása mellett Budaörs is az otthona lett. 
Feleségével és immár a tehetséges felnőtt lányával, Ratkai 
Lucával több mint három évtizedet éltek együtt. Most ők 
adtak hírt arról, hogy Ratkai Lajos 91 évet leélvén, hosszú 

és küzdelmes heteket át-
élve 2022. augusztus 17-
én elment közülük. 

Családját, barátait és 
minden ismerőst lesúj-
totta a hír, de bele kell 
törődnünk, hogy az em-
ber élete véges. Nekünk, 
túrkeveieknek az a kö-
telességünk, hogy őriz-
zük és a felnövekvő új 
nemzedéknek is átadjuk 
egy kiváló művész, vá-
rosunk szülötte, Ratkai 
Lajos szobrászművész 
emlékét. 

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Búcsúzás 
Ratkai Lajos szobrászművésztől
(Túrkeve, 1931. február 21. - Budaörs, 2022. augusztus 17.)

Ratkai Lajosra emlékezem, emlékezünk… Immár 

csak emlékezhetünk. Arra a halk szavú, szikár szob-

rászra, aki a távolból is azt üzente, hogy a szülőföld 

mindig a legkedvesebb marad… 

Akkor tett egy nagylépést életében először, ami-
kor én születtem. 1950-ben itt hagyván a szülővárosát 
felment Pestre. Tanulni akart. Kedves tanítója, Deb-
reczeni Laci bácsi észrevette az ifjúban rejlő tehetséget 
és biztatta. Szülei viszont a realitás talaján maradva, 
„józan parasztésszel”, — ahogy mondani szokták – ke-
nyeret akartak adni a kezébe, így pékinasnak adták.  
A Talpalló családnál leste el a kenyér és a pékárú ké-
szítésének módját, akikre mindig nagy szeretettel gon-
dolt. A kenyértésztából időnkét kis szobrokat formált, 
de ő többet akart.

Tanulni, alkotni, megismerni a világot, mint any-
nyian mások, kereste a lehetőséget. Ehhez azonban 
hosszú út vezetett. Először is lakni és dolgozni kellett 
valahol a fővárosban. Tette ezt alázattal és kitartással. 
Az alkotás vágya azonban nem csillapodott nála. Sza-

bad óráiban felkereste a múzeumokat és tanulmányoz-
ta, hogyan bánnak az anyaggal a művészek, hogyan 
rajzolnak, festenek, kezük alatt hogyan formálódik az 
anyag. Elhatározta, hogy szobrász lesz. Próbálkozott, 
de nem vették fel a képzőművészeti főiskolára. 1952-
1955 között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem di-
ákja volt. Majd a többre vágyó fiatalokhoz csatlakozott 
és elindult velük nyugatra a szebb jövő reményében.  
Ez volt a következő lépése. Először Ausztria, a szom-
széd, majd Hollandia következett. Ott 1957-ben be-
iratkozhatott a rajziskolába, majd egy év múlva az 
akadémiára. Pályakezdőnek lenni azonban ott sem 
volt könnyű, de nem adta fel. Alkotásaival jelentkezett 
itt is, ott is. Egyszer csak felfigyeltek a forradalom ih-
lette művére. Jöttek a megrendelések 1962-től. A keze 
alól kikerült alkotások Hollandia közterein, közin-
tézményeiben – Vlaardingen, Wageningen, Rheden, 
Zandvoort, Amsterdam – hirdetik az emberi tisztasá-
got, őszinteséget. Kell szeretni a gyerekeket és bízni a 
tettvágyukban, ők a jövő építői.

   DR. HABIL. ÖRSI JULIANNA  - NY. MÚZEUMIGAZGATÓ, A HELYI ÉRTÉKTÁR VEZETŐJE

Fotó: Füzér Judit Zsuzsanna

Fotó: Örsi Julianna

Fotó: Füzér Judit Zsuzsanna

Fotó: Füzér Judit Zsuzsanna Fotó: Örsi Julianna
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Mint az szinte minden túrkevei számára ismert, Túr-
keve város életében joggal okoz felháborodást azt a tény, 
hogy a Tiszántúli Regionális Vízművek Zrt. nem tud elég-
séges minőségű, elégséges mennyiségű, megfelelő nyo-
mással rendelkező ivóvizet juttatni a túrkevei lakásokba. 

Mindezen problémák kezelésére a Polgármesteri Hi-
vatal Műszaki Osztálya részletesen megvizsgálta a víz-
bázis fejlesztésének lehetőségét és folyó év júniusában 
árajánlatokat kért be ivóvízkút rekonstrukciók meg-
valósítására, illetve új ivóvízkút létrehozására. Utóbbi 
kialakításához szükséges vízjogi létesítési engedéllyel 
önkormányzatunk már rendelkezik. Túrkeve város Kép-
viselő-testülete a problémát megtárgyalta 2022. június 
24. napján tartott képviselő-testületi ülésén és úgy ha-
tározott a, hogy a beérkezett árajánlatok közül (VIKUV 
AQUA Kft, NNK Kft, MODIVI Aqua Kft.) a MODIVI 
Aqua Kft. ajánlatát fogadja el. A munkák 
megrendelése 21.800e Ft + 6.500e Ft + ÁFA 
tartalommal a Képviselő-testület felhatal-
mazása alapján megtörtént, a munkálato-
kat a cég napokon belül befejezi. Jelenlegi 
ismereteink szerint a megtörtént beavatko-
zás az érintett kút vonatkozásában egy kb. 
500 liter/perc kapacitású plusz vízbázis ki-
nyerését tette lehetővé. Ezzel a kapacitással 
jelentős mértékben megnő városunk ivóví-
zellátásának biztonsága. 

Mindazonáltal több körben, több szak-
terület képviselőivel egyeztetve egységesen 
azt a tanácsot kaptam városvezetőként, 
hogy a városi vízellátás biztonsága érdeké-
ben a második lépcső a vízbázis rekonst-
rukciójában még mindig ne a víztorony 
rehabilitációja legyen, hanem inkább a már 
engedéllyel bíró új kút létrehozása. Még egy 
500 liter/perc kapacitású kút elérné, hogy a 
2000 liter/perc kapacitás fölé emelve a ki-
termelési mennyiséget folyamatosan meg-
felelő nyomással biztosítható legyen a fel-
színi tározókból az ivóvízellátás a városban. 
Habár a beérkezett 3 árajánlatból idáig is a 
MODIVI Aqua Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb, a cég 
vezetőjével személyes egyeztetések során egyértelműen 
kiderült, hogy az egyébként is legolcsóbb árajánlatból 
további kedvezményt kaphatunk, ha most rendeljük 
meg az új kút kivitelezését, hiszen így a kút létrehozá-
si technológia teljes szállítási költsége a kivitelezésből 
megspórolható. A kút kivitelezése bruttó 33.775e Ft 
helyett bruttó 28.000e Ft-ra leszorítható, amihez termé-
szetesen hozzá jön az új kút terv szerinti gépészetének 
megépítése (nettó 6.500e Ft). Úgy ítéltem meg, hogy a 
több, mint bruttó 5.000e Ft-os árkedvezmény olyan lép-

tékű kedvezményt jelent, amivel hiba lenne nem élni an-
nak figyelembevételével, hogy ezzel talán hosszabb távra 
megoldjuk a város vízellátási problémáit. 

A megrendeléshez szükséges költségvetési források-
kal elméletileg rendelkezünk. Gyakorlatban ezek egy-
része még kintlévőségben található (a TRV Zrt. szerző-
désszegő módon történő 120 napon túli tartozásában), 
mely kintlévőség behajtásával kapcsolatos egyezteté-
seket megkezdtem.  Miután a TRV Zrt. 22.000e Ft-ot 
meghaladó tartozásából mindössze 7.000e Ft szükséges 
ahhoz, hogy a fizikailag rendelkezésre álló forrásokat ki-
egészítsük, s miután elvileg a TRV Zrt. is abban érdekelt, 
hogy az ivóvízellátás biztonsága megnőjön, így megíté-
lésem szerint közös érdek lesz a kút megrendeléséhez 
szükséges feltételek biztosítása. Mindezek miatt rendkí-
vüli képviselő-testületi ülést hívtam össze, ahol a képvi-
selő-testület egyhangúlag támogatta előterjesztésemet. 

Ezzel olyan mértékű ivóvízkitermelésre lesz lehető-
ség, amely frekvenciális szivattyúk alkalmazásával ér-
demi nyomásminőség javítás is elérhető. Természetesen 
nem látunk a jövőbe, most még csak bizakodunk, hogy 
ez megoldja a némely háztartásokban jelentkező problé-
mákat, de én hiszem, hogy ez átütő eredményt hozhat. 
Köszönöm a képviselő-testület egyhangú támogatását, 
ezen belül külön köszönöm azon képviselő-társaim tá-
mogatását, akik a Facebook nyilvánossága előtt továbbra 
is víztornyoznak, miközben belátják: megfelelő mennyi-
ségű ivóvíz nélkül semmit nem ér egy üres glóbusz.

A nyár számos területen hoz az embereknek egy 
másmilyen életet, mint az ősztől tavaszig tartó időszak. 
Hivatalunk számára a nyár beköszönte problémák soka-
ságát hozta magával. Nem tudom mennyien értesültek 
róla, de a város védett területeinek egyik legfontosabb 
része, Ecsegpuszta leégett. Már két hónapja, hogy leé-
gett a strand egy része is, aminek megoldása még várat 
magára, habár legalább az ezzel kapcsolatos hatósági 
állásfoglalás elkészült: megállapították, hogy nem lehet 
megállapítani semmit. Intézzük a biztosítási részét, a 
kormányzati támogatási részét az ügynek. 

A tűzvészekkel párhuzamban együtt jelentkezik az elké-
pesztő szárazság. Kirívóan csapadékhiányos időszakot élünk 
át, kritikusan kevés esővel, ami nyilvánvalóan súlyos hatással 
van a túrkevei mezőgazdasági termelők eredményességére. 
Az aszállyal együtt jelentkezett a vízhiány, s a vízhiány magá-
val vonzotta a konfliktusokat is. Nem várható el, hogy érze-
lemmentesen fogadja a lakosság, ha este nem tud fürdeni, ha 
nem megy a mosógép, ha a főzéshez nincs víz. Bajok sokasá-
ga jelentkezett tehát Túrkeve életében a nyár beköszöntével, 
ennek ellenére az élet nap, mint nap zajlik. 

Ilyen bajok sokasága közepette öröm, amikor olyan 
feladatom adódik, mint amikor aláírtam a közel 180 
millió Ft-os támogatási szerződését városunknak a pár 
héttel ezelőtt jelzett energetikai pályázatunk megvaló-
sítására – s az összeg azóta meg is érkezett a számlánkra. 

Az Oroszlán Vendéglő megújításának megkez-
déséről már beszámoltam – elakadtunk egy statikai 
tervre várva, hamarosan folytatódik a felújítás. Teljes 
erővel zajlanak a szervezési munkálatai az első túrke-
vei kihívás napjának (a lap megjelenésekor már le is 
zajlik), és küzdünk, hogy a strand a legjobb képet mu-
tassa a városunkról a kánikulában a bajok ellenére is. 

Ezeken túl bőszen írjuk a leveleket a kuncsorbai 
út ügyében, keresem a Belügyminisztériumot a strand 
felújítással kapcsolatban, megkezdődött a közbeszer-
zési eljárása (végre) a külterületi utak pályázatának. 
Hamarosan városunkba látogat a Makovecz Alapít-
vány két munkatársa, hogy a korábban egyeztetett 
Kis-Berettyó hídról egyeztessünk, s napi több levéllel 
zajlik a vita a TRV Zrt.-vel az ivóvíz szolgáltatással 
kapcsolatban. Zajlanak az egyeztetések a Putri híd re-
konstrukciójáról, pályáztunk a szociális alapfeladatok 
fejlesztése érdekében, az idősek nappali ellátásának 
megvalósítására. 

A nyári napok tehát tartalmasan telnek a hivatal-
ban. Tudom, hogy sok-sok feladat vár még megoldásra, 
de biztosíthatom a város lakosságát, közel három tucat-
nyi ember dolgozik azért, hogy Túrkeve élhetőbb, jobb 
település legyen, mint a korábbiakban. Vannak hibák, 
látunk problémákat, de haladunk, s mindennapokkal a 
problémák megoldását kívánjuk szolgálni.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

    SALLAI R. BENEDEK  - POLGÁRMESTER

MINDENNAPOK
    SALLAI R. BENEDEK  - POLGÁRMESTER

MEGOLDÓDNI LÁTSZIK A VÍZÜGY
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Túrkeve Városi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az elmúlt időszak cselekményei alap-
ján 27 esetben kezdeményezett Önkormányzatunk eljá-
rást hulladék illegális elhelyezése miatt.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2012. 
CLXXXV. Törvény 31. §. (1)(2) bekezdése értelmében:

„A hulladékbirtokos köteles a hulladék kezeléséről 
a törvényben meghatározott módon gondoskodni” - 
tehát köteles a hulladékot a közszolgáltatónak átadni, 
továbbá a hulladék tulajdonosa a hulladéktól jogszerű-
en csak a meghatározott helyen és módon válhat meg. 
Minden ingatlan tulajdonosnak kötelessége a hulla-
dékkezelő szolgáltatását igénybe venni, így aki nem a 
saját gyűjtőedényébe helyezi el a hulladékot, az ellen 
ILLEGÁLIS hulladékelhelyezés miatt eljárás indítható!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

    TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKELHELYEZÉS
BÜNTETÉST VON MAGA UTÁN

AZ EBTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:

Tartás:
• Az eb tulajdonosa köteles a jó gazda gondosságával eljárni, 

az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek meg-
felelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során 
tekintettel lenni korára, nemére és élettani állapotára.

• Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biz-
tonságos elhelyezéséről.

• A tulajdonos gondoskodni köteles a microchippel történő 
egyedi megjelölésről, az eb életkorának megfelelő veszett-
ség elleni oltás meglétéről, valamint széles spektrumú fé-
reghajtó szerrel történő kezeléséről. 

Elhelyezés:
• Tilos kistestű ebet (max.:20kg) 10 m2-nél, közepes testű 

ebet (20-40 kg) 15 m2-nél, nagy testű ebet (40kg felett) 20 
m2-nél kisebb területen tartósan tartani.

• Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szö-
késének megakadályozásáról! Ügyeljünk rá, hogy a kerí-
tést úgy alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át, illetve 
ne tudja „átásni” magát, és átugorni se tudja.

• 2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötve tartása tilos!  
Alkalmankénti megkötés esetén kistestű eb 5m, közepes 
termetű eb 7m, nagy testű eb esetében legalább 9m hosz-
szú lánchosszban kell gondolkodni.

• Az állatban félelmet keltő, erős fény-vagy hanghatással járó 
tevékenységek, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, 
különösen az év azon szakaszában, amikor pirotechnikai 
termékek engedély, bejelentés nélkül is használhatók, az 
állat tartójának gondoskodni kell az állat félelmében tör-
ténő elszökésének megakadályozásáról, és törekednie kell 
az állat megnyugtatására.

Séta:
• Belterület közterületén /kivéve az ebek futtatására kijelölt 

területet/ ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közte-
rületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányí-
tására, kezelésére és féken tartására képes.

• Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell továbbá, 
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztessen.

• Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra törté-
nő rögzítésére nyakörv vagy hám használható oly módon, 
hogy az az állat testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse.

• A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterü-
letről mindenkor köteles eltávolítani.

A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a bal-
esetek, kutyatámadások elkerülése érdekében – kérjük a 
kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gon-
dozási szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről 
történő gondoskodásra! A köz- és magánterületen felügyelet 
nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelke-
ző – ebek, potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi-, 

mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára, a 
vagyontárgyakra. Ezért felhívom valamennyi ebtartó figyel-
mét, hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan határa-
in belüli tartásáról, kötelező védőoltással való ellátásáról 
gondoskodjon.

Mindazon személyek ellen, akik ezen kötelezettsé-
güknek nem tesznek eleget a vonatkozó jogszabályokban 
rögzített jogkövetkezmények alkalmazhatók: Egyrészt, 
aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmé-
re, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat 
előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartá-
sának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak 
okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű 
állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság 
kiszabása helyett, vagy amellett a hiányosságok kijavítására, 
pótlására való kötelezés alkalmazható. 

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság 
adók módjára behajtandó köztartozás. Az állatvédelmi 
bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 
2021. január 7. napjától a korábbi 15.000 Ft helyett, 75.000 
Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét.  
A bírság összegét a különféle cselekmények esetére előírt 
szorzószám alapján kell megállapítani. (Így például, ha va-
laki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem 
megfelelően gondoskodott, egyéb körülmény hiányában 6-os 
szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75.000 
= 450.000 Ft lesz a korábbi 6×15.000 = 90.000 Ft helyett.)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

    TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁJÉKOZTATÓ A FELELŐS EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

2022. év szeptember hónapban Túrkevén a Belvíz-
védelmi művek őszi felülvizsgálata kerül végrehajtásra 
a, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Mezőtúri Sza-
kaszmérnökség, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Túrkevei 
Városgondnokság Nonprofit Kft., Túrkevei Önkormány-
zati Hivatal munkatársainak bevonásával, amely bejá-
rást is magában foglal.

Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanuk előtti csa-
padékvíz elvezető árkot legyenek szívesek rendbe 
tenni az átereszek környékét tisztítsák ki, ahogy azt a 
Túrkeve Városi Önkormányzat 10/2021.(VII.8.) számú 
rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartá-
sáról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabá-
lyairól szóló helyi rendelet előírja.

Közreműködésüket előre is köszönjük!

    TAKÁCS FERENC - KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Másrészt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése szerinti szabály-
sértési eljárás indítható, mely során kiszabható pénz-
bírság összege 5000-150.000 forintig terjedhet.

Bűncselekményt követ el az a személy, akinek a 
felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 8 napon túl 
gyógyuló sérülést (testi sértést) okoz. Ezúton is szeret-
ném felhívni a kutyatartók figyelmét a felelős kutyatar-
tás általános szabályaira. Az állatvédelmi törvény és a 
kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak 
betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben 

felelőssége is. A tulajdonos kötelessége olyan körülmé-
nyeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a tartási helyük-
ről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni. Felhívom 
valamennyi ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában lévő 
kutya saját ingatlan határain belüli tartásáról, kötelező 
védőoltással, transzponderrel (chippel) való ellátásáról 
gondoskodjon.

Kérem a fentiek tudomásul vételét, és a település nyu-
galma érdekében a Tisztelt Lakosság segítő együttmű-
ködését. Felelős, fegyelmezett állattartással megelőzhető 
mások testi épségének veszélyeztetése, valamint anyagi 
kár okozása, a közrend megóvása.
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Úgy vélem, hogy egy helyi szövetkezet több okból is 
rendkívül értékes, egy kinccsel felérő létesítmény! Sokan 
talán nem is tudják, hogy mennyi mindent kínál, milyen 
sokirányú tevékenységet folytat. Azt gondolom, érde-
mes jobban megismerni a Túrkevei Zöldség- és Gyü-
mölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet munkáját, 
kínálatát, tevékenységi körét.

Piacot teremt a helyi termelők számára, a nagy tá-
volságok szállítási költségeit ki lehet küszöbölni, az áruk 
frissessége garantált, kevi embereknek teremt munkale-
hetőséget és végül – de nem utolsó sorban – házias íze-
ket hoz asztalunkra.

2016-ban a szövetkezet az Országos Foglalkoztatási 
Nonprofit Kft. „Fókuszban az önkormányzati tagsággal 
rendelkező szociális szövetkezetek” Támogatási program 
(FÓKUSZ-0162) keretében elnyert egy 52.500.000Ft-os 
támogatást, melynek keretében beindította a zöldségfel-
dolgozó ágazatot a Béla király utca 4. szám alatti telep-
helyen. A támogatásból beszereztek két Dacia Dokker 
Van típusú haszongépjárművet, illetve a termeléshez 
szükséges eszközöket.

Négyféle saját készítésű savanyúságot - csemegeu-
borkát, kovászos uborkát, hagymás uborkasalátát és ve-
gyes vágott savanyúságot -, valamint lecsót állít elő.

2020-ban, szintén az OFA által támogatott két pá-
lyázaton is nyert. Az egyik a FÓKUSZ_Piac-0087 kie-
gészítő pályázat volt, itt a támogatás 9.629.200Ft volt. 
Ezt az összeget a szövetkezeti bolt nyitására használták 
fel, amely a Petőfi utca 3. szám alatt, az egykori tejcsar-
nok épületében található. A másik nyertes pályázat a 
FÓKUSZ_Igény-kosár alprogram volt, itt a támogatás 
összege 19.251.773Ft. Ennek az összegnek egy részét a 
szövetkezet a zöldségfeldolgozó üzem fejlesztéséhez esz-
közbeszerzésre használta fel. 

A szövetkezet mindig kész a megújulásra, ill. az újí-
tásokra. Mivel az itt élő emberek jobban ismerik a helyi 
viszonyokat, lakossági igényeket, gyorsabban is reagál-
nak mindezekre. 2021. végén átdolgozták a költségvetést 
és az üzleti tervüket. Új szolgáltatásokat indított a szö-
vetkezet 2021-ben: éttermi, mozgó vendéglátást, egyéb 
épület-, ipari takarítást és zöldterület-kezelést. Az új 
költségvetést ezekhez az új szolgáltatásokhoz igazí-
tották.  Beszerzésre kerül majd egy büfékocsi és több, 
takarítószolgáltatáshoz szükséges kárpittisztító és taka-
rítógép. 2021 végén az adventi vásárban már büfészol-
gáltatást üzemeltetett a szövetkezet, 2022-től pedig több 
városi rendezvényen is jelen volt.

A takarítószolgáltatás 2022. január 1-től indult.  
A szövetkezet végzi több közintézmény takarítását, mint 
például az orvosi rendelőét, a művelődési intézmény 
épületeiét, a strand épületeinek egy részét, illetve alka-
lomszerűen rendezvények és családi rendezvények után 
is vállalják a munkálatok elvégzését.

2022 augusztusától elindult a Kevi Szikvíz értékesíté-
se, ahol házhoz szállítás is kérhető.

E rövid leírásból is látható, hogy milyen szerteágazó 
területen tevékenykednek, próbálják a helyi igényeket mi-
nél szélesebb körben kielégíteni, mindezt értünk, itt lakó-
kért. Használják ki ezt a kincset érő lehetőséget, megéri!

KÖZÜGY

    MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET MUNKÁJÁRÓL

KÖZÜGY
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A programsorozat szeptember 9-én kezdődik, a Va-
dász Pál Kiállítóteremben tartandó rocktörténeti kiállí-
tásmegnyitóval, majd a Városi Könyvtárban folytatódik, 
ahol a civil szervezetek, érdekes túrkeveiek életéről hall-
hatnak beszélgetéseket.

Szeptember 10-én, 14 órától az 50 esztendős Ma-
darász Károly Népdalkört köszöntjük, Népdalkörök Ta-
lálkozója keretében.

Túrkeve Város Napját 2022. szeptember 11-én tart-
juk a Ligetben, illetve előadások, beszélgetések, kiállí-
tások lesznek a Városi Könyvtárban. A település napján 
illő megkeresni a helyi szervezeteket, milyen programmal 
tudnak hozzájárulni az egész napos rendezvényhez. Most 
a kíváncsiságát szeretnénk a városlakóknak felkelteni, s 
néhány érdekességet elárulni, a teljesség igénye nélkül, hi-
szen napról-napra változnak a programok. 

Akiket már bizonyosan fogunk látni:

• óvodások műsora
• tornász bemutató
• zumba bemutató
• jóga bemutató
• judo bemutató
• katonai érdekességek Dinya József gyűjteményéből
• Egres Kis Lajos és Kistücsök Néptánccsoport
• Madarász Károly Népdalkör
• Angyal Ferenc 
• Horváth Lajos
• Dalma Dance csoport
• KVAMI tánccsoportjai
• zeneiskolások előadása
• tűzoltók
• Vöröskereszt
• sakk-party Sipos Sándorral
• zöldségszobrászat Rácz Túrkevei Lajossal
• Szivárvány Citerazenekar

Az esti fellépők között lesz:

• Kovács Nóri népdal- és világzene énekes
• Koroknai Árpád rockénekes
• Szimpátia zenekar
• Dj. Robby

Az előadásokat támogatja a Hungarikum Bizottság 
és a Köszönjük Magyarország program.

Mindenkit szeretettel vár Túrkeve Város Önkor-
mányzata és a Madarász Károly Művelődési Ház és 
Városi Könyvtár!

KÖZÜGY

    FARKAS ROZÁLIA - INTÉZMÉNYVEZETŐ

VÁROSNAPI ELŐZETES
Már korábban is próbáltam felhívni a figyelmet, hogy 

mennyi szemét vesz bennünket körül. Bizonyára sokuk 
belebotlanak az utcán az egy-egy átbulizott éjszaka után 
maradt sörös- és energiaitalos dobozba.

Túl nagy hatása nem lehet az energiaitalnak, ha arra 
sem elegendő az általa felturbózott erő, hogy a szemetesig 
elvigye az illető. A legtöbb esetben tinédzserekről beszé-
lünk… sajnos!

Talán joggal teszem fel a kérdést, milyen viselkedési 
mintát kaptak a szülői házban, milyen igény alakult ki az 
otthoni nevelés okán a környezete rendezettsége, tiszta-
sága iránt? Valóban csak ilyen módon lehet szórakozni?!

Azt tapasztalom, hogy egyre fiatalabb az a korosztály, 
akik az ital mámorító bódulatába, az energiaital kivál-
totta felpörgetett állapotba menekülnek. Nem én fogom 
megadni a választ a miértre. Ezt otthon, a szülőknek 
kell(ene) megadni és tenni a jó irányba tereléshez. Ad-
dig, amig nem késő! 

12-13 évesek tombolnak a buszpályaudvaron, böm-
böltetik a hangszórót, kiabálnak, rombolnak, s olyan stí-
lusban beszélnek, hogy a kocsisok is szégyent vallanának! 

Kislányok is! Ki a felelős mindezekért? (Költői a kérdés, 
hiszen tudvalévő: a szülők!)

Egy másik igencsak szembetűnő dolog az utcán, s fő-
leg a boltok előtt, a csikkhalmaz. Tudvalévő – nem én 
találtam ki -, hogy a legnagyobb szemetelők közé tartoz-
nak a dohányosok. Ahol kiesik a kezéből a cigarettavég, 
ott dobja el. Az üzletek bejáratánál ez különösen így van, 
éppen ezért elgondolkodtató, hogy – ha már a dohányo-
sok nem képesek kulturáltan kezelni e témát -, akkor mit 
lehetne tenni?

A boltokat üzemeltetők részéről mindenki számára 
hasznos gesztus lenne, ha kitennének a bejárat elé egy 
nagy hamvvedret! Hátha észrevennék a dohányosok, 
hogy akár abba is bele lehetne tenni a csikkeket! Megfon-
tolandó javaslat!

Ja, és az is nagyon praktikus lenne, ha több szemét-
tároló és cigarettavég elnyomására alkalmas kuka lenne 
köztereinken!

Elsősorban nem a közmunkások dolga utánunk ta-
karítani, hanem a mi dolgunk kulturáltan viselkedni! 
Ezt ne feledjék!

KÖZÜGY

A Város napi rendezvények sorában egy helytörté-
neti délután színesíti a programok palettáját szeptem-
ber 9-én délután a könyvtárban, melynek keretében 
érdekes előadásokat hallhatunk kisvárosunkhoz köt-
hető híres emberek életéről, munkásságukról, Túrke-
ve életének érdekességeiről.

Az előadásokat követően a Kunok hazája c. film 
vetítése lesz, melyet szintén szeretnénk figyelmükbe 
ajánlani. A könyvtárban a program időpontjában túr-
kevei alkotók munkájából nyílik kiállítás.

Az előadók és témájuk:

• Örsi Julianna: A megújuló Helyi Értéktár koncep-

ciója és helye a magyar kulturális örökségben

• Kapás János Zsolt: A Korda testvérek életműve
• Győri József: A Karmazsin család története
• Debreczeni Lászlóné: Igaz mesék Túrkevéről
• Kosznáné Bodnár Anikó: Erdőgazdálkodás, fatele-

pítés Túrkevén

/A programváltoztatás jogát fenntartjuk!/

„HELYTÖRTÉNETI DÉLUTÁN” 

    MOLNÁR MAGDOLNA – FŐSZERKESZTŐ

NA, AKKOR GONDOLKODJUNK…
…már, ha van mivel!

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos 
arra kérte a nagycsaládosokat, hogy a kormányhivatalok-
ban igényeljék a rezsicsökkentés által számukra biztosí-
tott további gázárkedvezményt, ugyanis az nem jár au-
tomatikusan. Az igényt csak annak kell benyújtani, aki 
jelenleg nem részesül a támogatásban.

Az átlagfogyasztás mértékéig minden magyar háztar-
tásban, magyar családnál fennmarad a rezsicsökkentés.  
A gáz esetében az átlagfogyasztás 1729 köbméter évente, 
az áramnál 2523 kilowattóra évente. 

A kormánybiztos a közmédiának nyilatkozva elmondta: a 
nagycsaládos gázfogyasztási kedvezményt három- és az annál 
több gyermekes családok vehetik igénybe. Ismertetése szerint 
a háromgyerekesek esetében az éves 1729 köbméteren túl to-
vábbi 600, négygyermekesektől felefelé pedig minden gyer-
mek után még 300 köbméterrel nő a kedvezményes sávhatár. 

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a nagycsaládosok-
nak eddig is jártak kedvezmények, azonban ezeket „nagyon 
kevesen vették igénybe, hiszen korlátlan volt a rezsicsök-
kentés mindenki számára”. Tájékoztatása szerint a 300 ezer 
magyar nagycsaládosból eddig 26 ezer család igényelte ezt a 
kedvezményt. Mint közölte, a nagycsaládosoknak járó ked-
vezményt a kormányhivatalokban, kormányablakokban kell 
igényelni, ahol megtalálhatóak az igénylőlapok. Az igénylők-
nek magukkal kell vinniük a legutolsó gázszámlájukat és a 
szolgáltatási szerződésüket, és a kedvezményt csak az a szülő 
veheti igénybe, akinek a nevére szól a gázszámla.

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes főváro-
si/ megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani az erre a célra 
rendszeresített igénylőlapon. A kérelem a kormányhivatalok 
családtámogatási ügyfélszolgálatán, valamint az ország több 
mint 300 kormányablakában is benyújtható.    / MTI /

A nagycsaládosoknak a kormányhivatalhoz 
kell beadni a gázárkedvezmény iránti igényt
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Tavaly számoltunk be kedves Olvasóinknak a Túr-
kevén megvalósult, óriási sikerű katonai táborról, az 
ott folyó életről. Akkor arról írtunk, hogy egy év múlva 
Mezőtúron kerül megrendezésre. Számos túrkevei fiatal 
vett részt ismételten a Honvédelmi Tábor programjain. 
Íme a tábori beszámoló:

„Augusztus 8-án 29 gyermek részvételével elkezdő-
dött a harcos Honvédelmi Tábor Mezőtúron. A regiszt-
rációt és a felszerelések kiosztását követően a gyerekek 
elfoglalták sátraikat, és kialakították az egységes körlet-
rendet. A napirend megismerése és a munka-, tűz- és 
balesetvédelmi oktatást követően zászlófelvonáson vet-
tek részt a táborozók. Délután az alaki fogások és moz-
dulatok megismerésével, illetve begyakorlásával folyta-
tódott a nap, az estét pedig egy jó hangulatú vacsorával 
zárták a gyerekek, ahol a táboroztató katonákkal kötetle-
nebb környezetben is tudtak beszélgetni, megismerked-
ni a katonai hivatással.

A második nap reggeli tornával kezdődött Mező-
túron. A frissítő testmozgás, majd körletrendezés után 
a zászlófelvonás következett. A program ezen a napon 
tereptan ismeretekkel folytatódott, a fiatalok megismer-
kedtek a tájolóval és betekintést nyertek a térképhaszná-
lat rejtelmeibe. A délután folyamán pedig az egészségügyi 
foglalkozáson megtanulták az elsősegélynyújtás alapjait, 
illetve az újraélesztés szakszerű lépéseit is begyakorol-

hatták. A már megszokottnak számító reggeli torna után 
a Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület elnöke, Nagy Péter tartalékos főhadnagy tar-
tott előadást a harcos tábor harmadik napján, majd egy 
izgalmas kiállítás keretében megismerkedtek a gyerekek 
a magyar királyi hadsereg II. világháborúban használt 

fegyverzetével, ruházatával és használati tárgyaival.  
A délutáni program leginkább várt pontja a repülőgép 
szimulátor kipróbálása volt, amikor is minden táborozó 
megtapasztalhatta egy virtuális szemüvegen keresztül, 
hogy milyen érzés a felhők felett egy gépet irányítani. 

A negyedik nap is izgalmasan és mozgalmasan telt 
a táborozók számára. A reggeli sportfoglalkozás, illetve 
zászlófelvonás után ismét új ismeretekre tettek szert a 
gyerekek, ugyanis az álcázás és menedékkészítés fortélya-
ival ismerkedhettek meg. Rajokba szerveződve különbö-
ző típusú menedékeket építettek, elkészítették egymásnak 
a személyes álcájukat álcafesték használatával, melynek 

során a kreatív oldalukat is megmutatták. A délutánt a 
ruházat elrendezésének begyakorlásával folytatták. Meg-
tanulták, hogyan tudják elhelyezni szép sorrendben a 
ruházati felszerelésüket és használati tárgyaikat, illetve a 
szabályos és alapos hajtogatás menetét is elsajátították.”

Minden bizonnyal hasznos információkkal és gya-
korlati feladatokkal ismerkedtek meg a résztvevők, re-
méljük hamarosan újra Túrkeve lesz a tábor helyszíne.

Tisztelt kutyatulajdonosok!
Ebben az évben összevezetéses kutyaoltások az alábbi 

időpontokban és helyszíneken lesznek Túrkevén:
•	 2022.	szeptember	19.	hétfő	7-8	óra	között	-	Keletúj-

város, buszforduló
•	 2022.szeptember	20.	kedd			7-8	óra	között	-	piactér,	

állatorvosi rendelő
•	 2022.szeptember	21.	szerda	7-8	óra	között	-	Nyugat-

újváros, Szabadság utca
•	 2022.	szeptember	22.	csütörtök	7-8	óra	között	-	vá-

sártér, mázsaház
Az oltás díja a magyar Állatovosi Kamara ajánlása szerint 

5.500.-ft ebenként + féreghajtó ára, új oltási könyv 500 Ft. 
Lehetőség van a háznál történő oltás kérésére is, ez esetben 
udvaronként 1.500 Ft kiszállási költséget kell megfizetni.

A többször módosított, állategészségügyi ellátások-
ról szóló 39/2007. számú törvény 2018. 09. 01-től teszi 

kötelezővé a kutyák egyedi megjelölését, chippezését, 
legkésőbb 4 hónapos kortól.  Ennek elmulasztása pénz-
bírsággal jár. A veszettségoltáskor is kérhető a chip be-
helyezése, 6.000.-Ft egyedenként.

KÖZÜGY

    DR. SZABÓ ZOLTÁN ÉS DR. BODÓ PÉTER - ÁLLATORVOSOK

EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA 2022.

KÖZÜGY

{HONVÉDELMI TÁBOR}

Szeptemberben még 732, októberben már 752 forint 
lesz egy köbméter földgáz lakossági piaci ára.

Korábban arról cikkezett a sajtó, hogy a földgázért az 
átlagfogyasztás feletti fogyasztás esetén augusztusban és 
szeptemberben 732,4 forintot, míg október és december 
között 752,5 forintot kell fizetni köbméterenként.

A Portfolio rákérdezett a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatalnál (MEKH) arra, hogy mi indo-
kolja a két időszak közötti árkülönbözetet.

A hivatal indoklása szerint azért emelkedik a gázév 
kezdetétől, október elsejétől 20 forinttal 752,5 forintra 
az átlagfogyasztás feletti részre a gáz ára a lakosság szá-
mára, mert ekkor követi le a tarifa a rendszerhasználati 
díjak változásait. Hozzátették: ahhoz, hogy a versenypi-
aci költségeket tükröző ár valóban a versenypiaci költsé-
geket tükrözze és fedezetet adjon a földgázértékesítéshez 
kapcsolódóan indokoltan és alátámasztottan felmerült 
költségekre, szükséges, hogy a végfelhasználói árszint 

lekövesse a rendszerhasználati díjak változásait is.
„Ennek következményeként tehát az október 1-jei 

rendszerhasználatidíj-változással egyidejűleg a verseny-
piaci költségeket tükröző ár szintje is megváltozik a szol-
gáltatás nyújtásához szükséges rendszerhasználati költsé-
gek változásait követő mértékben” – fogalmaztak.

OKTÓBERBEN ÚJABB GÁZÁREMELÉS JÖN
Kiderült, miért drágul 20 forinttal októberben a gáz átlagfogyasztás felett

A Gyógyfürdő Kft. a túrkevei Termál- és Élményfürdőbe 

gyógytornász munkakörbe keres megbízható, munkatapasz-

talattal rendelkező munkatársat, próbaidőt követően, hosz-

szútávra. Jelentkezési szándékát, önéletrajzát és képesítését 

igazoló dokumentum fénymásolatát kérjük írásban eljuttatni.

E-mail: info@turkevetermal.hu

Gyógyfürdő	Kft.	5420-Túrkeve,	Kuthen	király	u.	11.

FELHÍVÁS
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KÖZÜGY

    

LAPZÁRTA: 

2022. szeptember 23.

ELÉRHETŐSÉGEINK:

E-mail: turkevetelevizio@gmail.com 

Facebook: Túrkeve Televízió

E-mail: ujsagturkeve@gmail.com 

Facebook: Túrkeve Újság

Youtube: Túrkeve Televízió

OKTATÁS

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!
A Korda Vince Táncművészeti, Képzőművészeti és 

Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola a 2022/2023 tan-
évben is várja szeretettel a művészetek iránt érdeklődő 
gyermekek, fiatalokat Képzőművészet-grafika, Néptánc 
és/vagy Társastánc tanszakára.

Művészeti Iskolánk 1999. 09. 01-jén kezdte meg műkö-
dését Túrkevén. A több, mint 20 éves iskolánk célja, hogy az 
alapfokú művészeti ismeretek elsajátításán, az egyéniségek és 
a személyiségek fejlesztésén keresztül a gyerekek, a fiatalok a 
művészetet tisztelő, a kultúra iránt érdeklődő, széles látókörű, 
értékekben gazdag, egyéniségükben, személyiségükben kitel-
jesedő felnőtté váljanak. Növendékeinkkel gyakran szerepe-
lünk városi rendezvényeken, valamint színvonalas félévi és év 
végi vizsgabemutatót tartunk. Országos és területi versenyek-
re is járunk, ahol szép eredményeket érnek el tanulóink. 

Az iskola nem 
táncklub, nem tanfo-
lyam, hanem a közne-
velési törvény hatálya 
alá tartozik, úgy, mint 
az általános iskola. A gye-
rekeket osztályozzuk, tanév 
végén bizonyítványt kapnak. 

A képzés heti 2 x 1,5 óra. Jogszabály szerint térítési díjat 
kell szednünk, melynek összege 2.400 Ft/hónap, egy félévre 
12.000 Ft. Azok a tanulók, akik hátrányos, vagy halmozottan 
hátrányos helyzetűek, térítési díjat fizetniük nem kell. 

A képzésekről további tájékoztatás a +36 56 361-245 
telefonszámon kérhető.

Jelentkezni 2022. 09. 15-ig lehet a Művészeti Iskolában! 

   KÉZSMÁRKI JÁNOS - IGAZGATÓ

VÁR A KVAMI!

Az alapító-fenntartó Túrke-
véért Alapítvány Kuratóriu-
ma  tisztelettel hívja és vár-
ja a zene barátait az Egressy 
Béni Zeneiskola XXXI. tanév-
nyitójára 

2022. 09. 05-én 17.00 órára.

Vendégművész: 
Vozár Márton Krisztián

ZENEISKOLAI

ÉVNYITÓ
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OKTATÁSOKTATÁS

Mindenekelőtt elnézést kérek az előző lapszámban 
tévesen megjelent cikkért! A szokottnál sokkal később 
jelent meg a következő tanév rendje, nap, mint nap erre 
várt minden oktatásban dolgozó. Több internetes por-
tálon cikkeztek róla, ezért is keveredhetett össze (bár ez 
inkább mentegetőzés részemről). Csak remélni merem, 
hogy tévedésem ellenére minden iskolás elment szep-
tember 1-én a suliba! Az alábbi időpontok már valósak:

Mint a Magyar Közlönyben megjelent, idén, a 
2022/2023-as tanévben a tanítási év első tanítási napja 

2022. szeptember 1. (csütörtök) és az utolsó tanítási nap-
ja 2023. június 15. (szintén csütörtök). Végzősök esetében 
középfokú iskolában május 4., két évfolyamos részszakmá-
ra való felkészítést folytató szakiskolákban május 31. lesz a 
tanév vége.

A szünetek esetében pedig a szünet előtti utolsó taní-
tási napok dátumától a szünet utáni első tanítási napok 
dátumáig értelmezve:
•	Őszi szünet: október 28., péntek a szünet előtti utolsó 

tanítási nap, november 7., hétfő a szünet utáni első.
•	Téli szünet: december 21., szerda az utolsó, 2023. janu-

ár 3., kedd az első tanítási nap.
•	Tavaszi szünet: 2023. április 5., szerda az utolsó, április 

12., szerda az első tanítási nap.
•	A tanköteles tanulókat jövőre április 20-21-én kell 

beíratni az iskolába. 
•	Az őszi érettségiket október 14-től 27-ig lehet majd 

írni, szóbelik pedig emelten november 10-14., kö-
zépszinten november 21-25. között lesznek. 

•	A tavaszi írásbeliket május 5-től 26-ig lehet majd írni.

A 2022/23-AS TANÉV RENDJE

A Ványai középiskola jelentős szerepet tölt be nem-
csak városunk, de a környező települések életében is, 
hiszen számtalan területen, szakmában kínál továbbta-
nulási lehetőséget a diákok számára. Magától értetődő 
tehát, hogy nagy figyelem kísérte a mögöttünk álló tan-
év végi igazgatóválasztást. Mint köztudott, két pályázat 
érkezett a középfokú oktatási intézmény vezetői poszt-
jára. Végül az eddigi igazgatóhelyettest, Vida Tamást 
bízták meg az intézmény irányításával, mint igazgatói 
hatáskörrel felruházott igazgatóhelyettest. Az előttünk 
álló tanév feladataival, terveivel kapcsolatban, ill. eddigi 
tapasztalatairól kérdeztem az intézmény vezetőjét.

- Az elmúlt két évben igazgatóhelyettesként már kellő ta-
pasztalatot szereztél a Ványaiban folyó munkáról, milyen 
nehézségekkel kellett szembenézned?

- A 2019-es önkormányzati választások eredményét követő-
en igazgatóasszony kért fel, hogy jöjjek ide dolgozni. Mint 
oktatási intézmény, nem állt tőlem távol a feladat, hiszen 
korábban is dolgoztam ezen a területen. Az, hogy rögtön 
igazgatóhelyettesi feladatokkal bíztak meg, szintén nem 
okozott problémát, hiszen a polgármesteri időszakomban 
szerzett vezetői gyakorlatot jól tudtam kamatoztatni. Egy 
remek tanári kollektívába érkeztem, s igazgatóasszonnyal 
is jó együttműködésben tudtunk dolgozni. 

- Ha már a tantárgyfelosztást említetted, felmerül a kérdés, 
hogy a pedagógusellátottság terén hogy áll az iskola?

- Most még jól, ebből jelenleg nem adódik gond, viszont 

megjegyzem, hogy több kolléga is nyugdíjba vonult, ill. 
a következő tanév végén fog nyugdíjba vonulni. Kiemel-
ném, hogy szerencsére – bár átlag életkort nem tudok 
mondani – a tantestület gerincét a negyvenes éveiben járó 
szakemberek alkotják. Ez azért is nagyszerű, mert már 
kellő szakmai tapasztalattal és óriási pedagógiai rutinnal 
bírnak, amit ők nem láttak, az nincs is. Emellett kellően 
rugalmasak, gyorsabban igazodnak a diákok megváltozott 
igényeihez is, gond nélkül beállnak a gyerekek mellé egy 
meccsre is, ami közelebb is hozza őket egymáshoz.

- Az elmondottakból ítélve úgy tűnik, hogy jó a hangulat 
az iskolán belül. Motoszkál bennem egy gondolat, hogy 
vajon mi lehet az oka a településünkön belüli nem helyt-
álló megítélésnek? Valóban senki sem lehet próféta a saját 
hazájában?

- Nos, ez számunkra is nagy kérdés, nem igazán értjük mi 
sem! Folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezt az állás-
pontot kimozdítsuk a jelenlegi helyzetből. Számtalan 
ötletünk van, hogyan lehetne szorosabbra fűzni a szála-
kat az általános iskolásokkal, ill. a szüleikkel. Elsősorban 
azt szeretnénk, hogy a nálunk tanuló és magát jól érző 
diákok mondják el a fiatalabb korosztály tagjainak, mi-
ért is jó ványaisnak lenni. Készítettek egy image-videót, 
amivel fel tudják kelteni az érdeklődést a városban élő 
általános iskolások körében intézményünk felé. Tudjuk, 
hogy nemcsak az iskolaépületet, az induló szakokat kell 
bemutatnunk egy-egy továbbtanulási fórumon, vagy 
8 osztályos szülői értekezleten, hanem a hétköznapok 
programjait, szabadidős tevékenységeinket, az itt tanító 
kollégákat. Mondom mindezt azért, mert nem is oly rég 
„belefutottunk” egy olyan szituációba, hogy megkérdez-
tük a szülőt, árulja már el, mégis mi a probléma? A meg-
kérdezett XY kolléga jelenlétére hivatkozott, jelzem, ez a 
kolléga már vagy nyolc éve nem dolgozik nálunk. Ebből 
is látszik, hogy sajnos kellő és főleg valós információ hiá-
nyában alkotnak negatív véleményt rólunk.

- Ha már a pedagógusellátottságról szót ejtettünk, minden-
képp beszéljünk a tanulói létszámról!

- A nappali tagozatos diákjaink száma kb. kétszáz, eh-
hez jön még a felnőttképzésben résztvevők száma. Úgy 
vélem, a témához szorosan kapcsolódik csoportjaink 
száma is. Tudni kell, hogy vannak olyan oktatásszer-
vezéssel kapcsolatos elvárások, amit nem tudunk „át-
ugrani”, ilyen az osztályok létszáma. Öt emberrel nem 
lehet csoportot indítani gazdaságosan, azt mondanám, 
hogy jelenleg kb. 12 fő az, ami ezt lehetővé teszi. Gya-
korta közös tanórákon történik a közismereti tárgyak 
oktatása, s a szaktárgyak vannak külön. Bár még nem 
adta áldását a Centrum (Karcagi Szakképzési Centrum) 
a cikk születésének pillanatában, bízom benne, hogy 
kisebb létszámmal is tudunk ilyen módon osztályokat 

    MOLNÁR MAGDOLNA – FŐSZERKESZTŐ

ÚJ TANÉV, ÚJ VEZETŐ A VÁNYAIBAN
Beszélgetés Vida Tamással

indítani. Tény, hogy ebben a kérdésben, valamint gaz-
dálkodás terén a Centrumé a döntő szó. Korábban saját 
döntésben felvállalhattunk egy kis rizikót, most viszont 
nem. Az is tény, hogy bizonyos szakmák esetében – pl. 
hegesztők – rendkívül nagy az anyagigény, míg mások 
esetében nem beszélhetünk ilyenről, de a gazdaságos 
megvalósíthatóság kardinális kérdés a döntés megho-
zatalakor. Fontos szempont viszont az is az indítandó 
szakok esetében, hogy a település lány tanulóinak is biz-
tosítani tudjuk a továbbtanulás lehetőségét.

- A kereslet, az érdeklődés, vagy ha úgy tetszik az élet el-
várásai folyamatosan változnak. Mely szakok, szakmák 
esetében látod az előrelépés lehetőségét?

- Úgy látom, hogy az autóipar fejlődésével az ezirányú 
szakjaink is népszerűbbek. Az autós szakmák erősíté-
se tehát jó irány! Gondolok a debreceni BMW gyárra 
vagy az újonnan létesítendő akkumulátorgyárra, ami 
közvetlenül nem autóipari, de ahhoz kapcsolódó. Túr-
keve francia testvérvárosa, Auchel középiskolájában 
a műanyag szakirány is követendő példa lehet, gon-
doljunk az SMR-ben folyó ezirányú tevékenységre. A 
debreceni egyetem műszaki karával történő együtt-
működésben is nagy lehetőséget látok, lévén, hogy le-
hetőség nyílt arra, hogy akik középiskolában abban a 
képzési ágban vesznek részt, felvételi nélkül mehetnek 
egyetemre. Olyan tematikát tanítunk, ami megalapozza 
az egyetemi tanulmányokat, ezáltal tehermentesíti azt 
a rést, ami a középiskola és az egyetemi oktatás között 
van.A világ nem áll meg, a technika folyamatosan fejlő-
dik. Egyre több elektromos- és hibrid autó jelenik meg 
az utakon, nagy a kereslet rá. A mi feladatunk, hogy az 
alternatív meghajtású autók szerelését, javítást is oktat-
ni tudjuk. Ezzel jelenleg van egy komoly gond, neveze-

tesen a kézzel fogható eszközök hiánya, ugyanis annyira 
új a technológia, hogy többnyire gyártási titok alatt áll, 
ezért rendkívül drága és nehézkes az ilyenfajta eszközök 
beszerzése. Igyekszünk erre is megoldást találni.

- Szót ejtettünk a tapasztalatokról, tervekről. Végezetül 
arra lennék kíváncsi, hogy a tanévkezdés előtt mi aggaszt 
a leginkább, ill. mi az, ami örömmel tölt el?

- Az új feladatokból adódó kihívások nem aggasztanak, 
azokat megoldjuk. Csaplár Bélát kértem fel segítőmnek, 
azt gondolom, hogy tökéletesen tudjuk együtt kezel-
ni az intézmény hatékony működését. Félelmet vagy 
stresszt inkább az a felelősség jelent számomra, hogy az 
itt dolgozó valamennyi munkatársam jövőjét, megélhe-
tését biztosítani tudjam döntéseimmel. Ennek oka az, 
hogy a szakképzési törvény módosulása nyomán több 
időt kell eltölteni a diákoknak a külsős helyeken (duá-
lis képzés). Eddig a műhelyeinkben voltak a gyakorlati 
órák jelentős része, most a külsős területekre tevődik 
át, ezáltal felszabaduló órák keletkeznek oktatóinknál. 
Bár a duális képzésben részvevő cégeknél remek szak-
emberek vannak, de nem pedagógusok, ilyen irányú 
tapasztalatokkal nem rendelkeznek, ami viszont elen-
gedhetetlen. Oktatóink, tanáraink vannak tisztában a 
záróvizsga követelményeivel, tematikájával. Nagyobb 
cégeknél ez nem jelent gondot, ők meg tudják oldani 
ezt a problémát, a kisebb vállalkozások esetében vi-
szont valós gond.  Feladatunk tehát a cégekkel történő 
kapcsolat továbbfejlesztése, esetlegesen a mi oktatónk 
bevonása. Arra a kérdésre, hogy mi tölt el örömmel, na-
gyon röviden tudok válaszolni: zseniálisak a kollégák!

A beszélgetést megköszönve kívánom, hogy a felvázolt 
terveket sikerüljön megvalósítani, hogy a Ványai továbbra 
is meghatározó szerepet töltsön be kisvárosunk oktatásában!
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Szeptember	elején	a	Vadász	Pál	Kiállítóterembe	érke-
ző „Az agresszió évtizedei –A 80-as, 90-es évek under-
ground thrash, death metal kultúrája Magyarországon” 
kiállítást Benedek Csaba a szolnoki Damjanich János 
Múzeum néprajzkutató muzeológusa rendezte. 

A vándorkiállítás ezúttal helyi jelentőségű anya-
gokkal is kiegészül. Műalkotás jellegű lemezborítók és 
poszterek mellett bemutatja a korszak témába vágó jel-
legzetes tárgyi kultúráját, viseletét és lakásbelsőjét is, 
valamint működő „bakelit” és VHS lejátszó segítségé-
vel teszi teljessé az élményt.

Megnyitója kapcsolódik Túrkeve Város Napjához. 
Október 22-én „Kevi Rocktóber” keretén belül kurátora 
által tartott rendkívüli tárlatvezetéssel várjuk a látogatókat.

KULTÚRAKULTÚRA 

A sikeres első Értékből Élmény tábort követően izgatottan 
vártuk július 25-ét, az újabb programsorozatot. 4- 12 éves élet-
korúak voltak résztvevőink, akik örömmel jöttek táborunkba 
és együtt élveztük a színes skálán mozgó programokat. A tá-
borban a gyerekek megismerkedtek kunhímzéssel, a moldvai 
néptánccal, a híres kevi népdalokkal, a hímzés technikájával, 
a nemezeléssel, körjátékokkal, párválasztó játékokkal és igazi 
kevi lakodalmat varázsoltunk a tábor helyszínére. 

Az első nap a kunhímzés színeivel, öltéstechnikájával is-
merkedtek meg a gyerekek a Népi Díszítőművészeti Szak-
kör vezetőjével Nagy Istvánné Esztike néni segítségével. 
Csodás alkotások születtek, csodás kunrózsa motívummal 
díszített könyvjelzők, megtekintettük az állandó kunhím-
zés kiállítást is, ehhez kapcsolódóan Kunrózsa Kvíz felad-
ványokat oldottak meg a gyerekek. 

A délutáni program Dittrichné Szegő Hedvig nép-
tánccsoportvezető segítségével folytatódott, tanultunk 
moldvai és polgári táncot, a gyerekek örömmel táncol-
tak Hédi nénivel, nagyon népszerű volt a Hédi néni által 
megtanult népi körjátékok. 

A tábor második napján a Madarász Károly Népdalkör 
aktív tagjai Finta Lászlóné Terus néni, Finta Imréné Erzsike 
néni, Árvai Károlyné Irénke néni, Sebőkné Nelli néni, Kal-
márné Erzsike néni közreműködésével igazi kevi lakodal-
mas csigát és házi lebbencset készítettünk. A gyerekek Irénke 
nénivel közösen begyúrták a tésztát, ezt követően készült a 
kevi lakodalmas csiga és a házi lebbencstészta Erzsike néni-
vel, Terus mamával, Erzsike nénivel. A jó hangulatot Kalmár 
Sanyi bácsi citera játéka biztosította, a kevi népdalokat Sebők 
Jánosné Nelli tanította meg a gyerekeknek.  Mindenki aktí-
van kivette a részét a munkából, a lebbencstészta pénteken a 
finom öreg tészta alapanyaga volt.

A szerdai nap ismét szorgalmasan, alkotómunkával teli dé-
lelőtt volt. A Foltra Folt Szakkör aktív ügyes kezű kedves tagjai 
Szilágyi Sándorné Margitka néni a foltvarrás technikájával is-
mertetett meg bennünket. A szorgos délelőtt görögdinnyés és 
eperke kulcstartó, virághajdísz és kitűző készült. Értéktár ku-
tató nap volt szerda délután, az utunkat a Vadász Pál Kiállító-
teremben „A kisbojtár és testvérei” című kiállításon folytattuk, 
egy pillanatra magunkra ölthettük a kisbojtár szerepét, kö-

szönjük az érdekes tárlatvezetést Kapás János igazgató úrnak. 
A negyedik nap a Finta Múzeumban folytatódott Érték-

feltáró Túránk a nemezelés technikája segítségével a kevi 
kunrózsát elevenítettük meg Szilágyi Mariann, Kapásné 
Gion Ida közreműködésével. A finom ebéd után, amellyel 
a Keve Étterem várt mindennap bennünket Sebőkné Nelli 
nyugdíjas óvodapedagógus varázsolt el bennünket a mesék 
csodás világába, majd népi játékokkal folytatódott a nap, 
megtanultuk Nelli néni „kacsintós játékát”. A Nagyanyáink 
konyhájában a kevi lakodalmak híres sütije, a vízen kullogó 
készült, amelyet Török Erzsike néni édesanyja receptje alap-
ján sütöttünk meg. A nagymamák közreműködésével elké-
szült a tészta, amelyet hideg vízzel teli edénybe kötöttünk és 
vártuk a csodát, amikor a vízen kullogó átfordul, - megtör-
tént - ezzel jelezve a tészta sütésre alkalmas, kinyújtás után, 
megsodorva, cukorba forgatva a tepsibe került. Csodásan 
finom lett, nyolc tepsivel készült el, amelyet Török Erzsike 
néni otthon sütött meg, nagyon köszönjük e finomságot, 
melyet pénteken, a finom topogó után fogyasztottunk el. 

A tábor befejező napján Luka Lajost, kosárfonó népi ipar-
művészt látogattuk meg, izgatottan várt már bennünket, a 
gyerekeken kívül még a szülőket is érdekelte a vesszőfonás 
művészete, örömmel mesélt a gyerekeknek a műhelyben, 
nem maradhatott el a közös fotó sem Lajos bácsival. A pén-
teki ebédet már mindenki nagyon várta, hiszen a gyerekek 
által készült lebbencstészta életre kelt Kalmár Sanyi bácsi köz-
reműködésével, nagyon ízletes volt köszönjük, hogy ebben a 
hőségben vállalta ezt a feladatot. 

Megköszönjük a gyerekek részére felajánlott ajándékokat 
Hajdú Zsófiának, Rácz-Fábián Juditnak és Ducza Brigittá-
nak. Nagy tisztelettel köszönjük a segítséget mindenkinek, 
hálásak vagyunk az önzetlen segítségért, köszönjük, hogy 
mindig számíthatunk Önökre! 

ÉRTÉKBŐL ÉLMÉNY TÁBOR 
   PETŐNÉ FÁBIÁN ERZSÉBET  - MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ / TÁBORVEZETŐ

Hol metál van, ott metál van!
   KAPÁS JÁNOS ZSOLT - MÚZEUMIGAZGATÓ
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Bauer Barbara: A fényfestő
Bp.: Jaffa,2020.

Bauer Barbara regényében ezúttal 
a festészet került fókuszba, mint egy-
fajta vizuális terápia, ami a múltfeltá-
rás, traumafeldolgozás, illetve a saját 
„hang” megtalálásának eszközéül 
szolgál. A könyv borítója is tökélete-
sen kifejezi ezt a sötétségből, a feldol-
gozatlan, ködbe vesző emlékfoszlá-
nyokból való kilépést a fény felé, ahol 
minden tiszta, és kristálytisztán kive-
hető. A fényfestő egy valódi lélektani 
utazás az elfojtott emlékek világába.

A regény fő szálai egy kora gyerek-
kori szerelem, aminek virágba boru-
lását a 2. világháború szakította ketté; 
egy gyermekét gyászoló anya, aki egy 
új esélyt kap, hogy valaki másnak az 
anyja legyen; illetve egy sorsszerű ta-
lálkozás, ami nagyon gyorsan szere-
lemmé fejlődik. Ezek a szálak egyszer 
csak kezdenek összeérni és kibon-

takozik belőlük egy fájdalmas múlt, 
ami a három főszereplőnk életére 
egy kitörölhetetlen bélyeget nyomott.  
A holokauszt, a zsidóüldözés és a 
koncentrációs táborok szörnyűségei 
csak igen kimért stílusban vannak 
adagolva, de a lelki hatásai, a fel-
dolgozott és a fel nem dolgozott él-
mények viszont nagyon részletesen. 
Súlyos témája ellenére az írónő a tőle 
megszokott kecses finomsággal, szív-
melengető és léleksimogató stílusban 
tárja elénk Cecil, Endre és Katalin 
történetét. A végén pedig, ahogy 
a borítón szereplő hölgy is kilép a 
fénybe, úgy szakadnak fel belőlük is 
az emlékek, simulnak el a lelki tusák, 
és indulnak el egy szebb jövő felé. 
Csodálatos történet, külön kiemelen-
dő, ahogy Bauer Barbara beleszőtte a 
60-as évekbeli magyar eseményeket 
a regénybe, úgymint az Erzsébet híd 
újjáépítését vagy Gagarin látogatását.

KÖNYVAJÁNLÓ
   KOKOVAY ZSUZSANNA

   DR. SZABÓ ZOLTÁN

Testvérvárosunk, Nagyszalonta, egyik jeles 
személyisége, Sinka István író-költő 125 évvel 
ezelőtt született. 

A szülőházának falára 1990 nyarán emléktáb-
lát helyeztünk el - Finta Sándor szobrászművész 
alkotását-, majd 100. születésnapján 1997-ben 
-Talamasz Lajos szobrászművész munkája - 
mellszobrát ajándékozta a Túrkevéért Alapítvány 
szülővárosának. 

Túrkevén ugyanezen alkalomból az autóbusz 
pályaudvar melletti teret Túrkeve Város Képvise-
lő-testülete Sinka Istvánról nevezte el, és elhelyez-
tük bronzportréját a tér egyik épületének falán, 
amely szintén Talamasz Lajos alkotása.

Az	évforduló	alkalmából	a	Túrkevéért	Alapítvány	Kuratóriuma	
rendhagyó irodalom órára hívja és várja az érdeklődőket 

2022.	09.	22-én,	csütörtök	délelőtt	11.00	órára	a	Madarász	Károly	Művelődési	Házba.
Előadó: Magyari Barna nagyszalontai születésű író, újságíró, Sinka-kutató.

   FARKAS ROZÁLIA - INTÉZMÉNYVEZETŐ

Kodály Zoltán halála után sokkal csendesebb lett a 
népdalkultusz Magyarországon, s ez sok népdalkedvelőt 
bántott, de hogy mit lehetne ellene tenni, senki nem tud-
ta. Vass Lajos zeneszerző, karnagy szervezésében a Ma-
gyar Televízió 1969-70-ben megrendezte a Röpülj Páva 
vetélkedőt, s a döntő végén bejelentette a felhívását: min-
den település alakítsa meg a hagyományőrző pávakörét! 
A hatalmas nézettséget hozó, népszerű műsoron felbuz-
dulva, nagyon sok faluban, városban, községben alakítot-
ták meg a lakosokból álló pávaköröket. 

Vass Lajos felhívását Túrkevén is meghallották, s Ma-
darász Karcsi bácsi egyből kereste Kun Laci bácsit, hogy ala-
kítsák meg itt is a pávakört! Igen ám, de ki lenne alkalmas a 
csoport vezetésére? Karcsi bácsi egykori tanítványát, Fekete 
Nagy Piroskát, azaz dr. Hajnal Ferencné énektanárt javasolta. 

Kisgyermekként én is láttam a műsort, hallottam Vass 
Lajos karnagy felhívását, majd hallottam a hírt: Kevibe is 
pávakört alapítanak! Mindez 1972-ben történt. Nagybá-
tyám, Ducza Károly el is ment az alakuló ülésre, mond-
ván: Hajnalné Pirike néni hívta, s neki nem lehet nemet 
mondani! Az első próbák a Szénási kocsmában zajlottak, 
a kocsma szünnapján, de később az Ipartestület volt szék-
házában, a mai Művelődési Házban folytatódtak.

A népdalkör útjáról, munkájáról, sikereiről, nehéz-
ségeiről szól a szeptember 10-én megrendezésre kerülő 
Népdalos találkozó, amelyre meghívtunk néhány dalkört, 
citerazenekart, amellyel szoros kapcsolatot ápol a dalkör. 

Szeretettel várjuk a népdalok, népzene kedvelőit szep-
tember	10-én,	14	órától	a	Művelődési	Házba,	köszöntsük	
együtt	az	50	éves	Madarász	Károly	Népdalkört!

Jubilál a Madarász Károly Népdalkör 125 ÉVE SZÜLETETT SINKA ISTVÁN
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„Itt jó lesz…”
2022. augusztus 13-án harmincnyolcan tiszteleg-

tünk és emlékeztünk dr. Balogh Jánosnak, a nemzet 
ökológusának ecsegpusztai emlékhelyén a professzor 
halálának 20. évfordulóján.

„Itt jó lesz” – mondta a pusztát járva egy újságíróval 
és dr. Tóth Albert főiskolai tanárral alig 
egy évvel a halála előtt. Ott, a Berettyó 
jobb partján, a pusztában jelölte ki vég-
ső nyughelyét.

A tudós végakaratát teljesítve kőbe-
vésett alakját Győrffy Sándor szobrász-
művész formálta meg. Hamvai a szülő-
földről, a máramarosi hegyekből való 
kőtömb alatt nyugszanak. Az emlék-
helyet 2003. augusztus 9-én avatták fel, 
létesítői Túrkeve Város Önkormányzata, 
az Alföldkutatásért Alapítvány, valamint 
a Túrkevéért Alapítvány. Azóta min-
den évben Ecsegpusztán emlékezünk 
a nemzet ökológusára augusztusban, 
halálának évfordulóján. Idén dr. Szabó 
Zoltán ny. polgármester, a Magyar és 
Egyetemes Kultúra Lovagja, a Túrke-
véért Alapítvány kuratóriumi elnöke 
méltatta a tudós kutató életútját, majd 
az emlékezés koszorúinak elhelyezésére 
került sor. A szülőföld – Nagybocskó – 
képviseletében Jozef Bozsuk ny. polgár-
mester és Nejzsmák Emma rahói peda-
gógus koszorúzott. Mindketten Balogh 
János díjasok.

Az emlékkövet nemcsak a koszorúk 
díszítették. Két csokor sóvirág is díszlett 
ott, hirdetve, hogy a szik, a puszta él, élni 
akar aszály idején is, a legnagyobb káni-
kulában is, akkor is, amikor a szülőhely-
re menekültek érkeznek Kelet-Ukraj-
nából, s akkor is, amikor a „megsebzett 
bolygónk” sebei egyre szaporodnak, mé-
lyülnek.

A Túrkevétől Óceániáig című gazdag, 
sodró erejű önéletrajzának szerkesztői 
így ajánlják Balogh János könyvét az ol-
vasóknak: „Mi azzal a meggyőződéssel 
indítjuk „hódító útjára” ezt a regényes 
emlékezetsort, hogy kevesen voltak a 
pedagóguspályán olyan nagyszerű ta-
nítómesterek, akiknek annyi sok tanít-
ványa maradt, mint Balogh János tanár 
úrnak.”

A sok-sok tanítványnak napjaink-
ban embert próbáló feladatai vannak.  

Balogh Jánost az édesapja asztalosnak szánta. Bizonyá-
ra elégedett a tudós édesapja, hiszen fia nem csak bú-
torrá alakította a fát, hanem egész Földünkért, világun-
kért, a természetért kutatott, tanított, élt.

Mi milyen tanítványok vagyunk?

   CSAJBÓK FERENCNÉ

KÖRNYEZETVÉDELEM

 Elsősorban látványos és bátor akcióiról ismert. Világ-
szerte mintegy 400 000 ember vesz részt önkéntes mun-
kájával a Greenpeace tevékenységében. A szervezet min-
denfajta politikai szervezettől és irányzattól elhatárolódik.

A Greenpeace nemzetközi kampányt folytat a követke-
ző témákban:

• átállás a megújuló energiaforrásokra 
• a globális felmelegedés megállítása
• a genetikailag módosított élőlények (GMO) előállítá-

sának betiltása
• a tengerek szennyezésének és a tengeri élővilág pusz-

tításának beszüntetése
• a trópusi esőerdők megmentése
• a különböző mérgező vegyi anyagok kibocsátásának 

beszüntetése

A Greenpeace nemzetközi szervezetként több mint 55 
országban van jelen. Kizárólag magánszemélyek adomá-
nyait fogadja el, közel 3 millió ember támogatja a szerve-
zetet adományaival. A szervezet nem fogad el pénzt válla-
latoktól, kormányoktól, sem politikusoktól, így őrzi meg 
teljes függetlenségét.

1971 - A Greenpeace-t egy maroknyi fiatal alapította 
Kanadában. Kibéreltek egy kis halászbárkát, amellyel elvi-
torláztak Vancouverből egészen az alaszkai Amchitka-szi-
getekig, hogy jelenlétükkel megakadályozzák a tenger alatti 
nukleáris robbantásokat. Az Egyesült Államok haditenge-
részete azonban rövid úton visszafordulásra kényszerítette 
őket – de így, a látszólagos kudarc ellenére is sikerült fel-
hívniuk a közvélemény figyelmét a nukleáris kísérletek ve-
szélyeire. Az eredmény sem maradt el: a nyilvánosság nyo-
mására 1972-ben leállították az amerikai atomkísérleteket.

1983 - A Greenpeace munkájának is köszönhető, hogy 
létrejött az az egyezmény, mely tiltja a radioaktív hulladé-
kok tengerbe süllyesztését.

2002 - A Greenpeace irodát nyitott Magyarországon, és 
fellépett a Sajó és a Tisza szennyezése ellen. A szervezet cél-
ja, hogy hazánk talaja, levegője és vizei is tiszták legyenek, 
hogy mindannyian egészséges, vegyszermentes élelmisze-
reket fogyaszthassunk és egészséges levegőjű, zöld városok-
ban élhessünk. Az Észak-Magyarországi Vegyiműveknél 
vegyvédelmi ruhákba öltözött aktivisták a gyárból kifolyó 
mérgező vizet hordókba töltötték, majd „Rendkívül mér-
gező” felirattal ellátva a gyár bejárata elé vitték. Azonnali 
szennyezéscsökkentő intézkedések bevezetését követelték.

A kormány 2005-ben tilalmat vezetett be a génmódo-
sított kukorica hazai termesztésére. A követelés hatására 
megszületett döntés nemzetközi szinten is komoly siker-
nek számított. A GMO-mentesség az Alaptörvénybe is 
bekerült. 2010-ben a Mátrai Erőművet egy új blokk meg-
építésével akarták bővíteni. Az erőmű már így is Euró-
pa legszennyezőbb erőművei közé tartozott. Az új blokk 
mintegy 2,5 millió tonna további szén-dioxid-kibocsá-
tással terhelte volna a légkört és súlyosbította volna a klí-
maváltozást. A WWF és a Greenpeace közös fellépésének 
köszönhetően a kormány elállt a szénerőmű bővítésétől.

A Greenpeace Magyarország saját sikerének tartja, hogy 
a 2020 júliusában megszavazott hazai műanyagtörvény az 
uniós előírásokon túlteljesítve kiterjed a műanyag zacskók-
ra is: részben tiltja, illetve szigorúan adóztatja azokat.  

1971-ben	alapították	a	kanadai	Vancouverben.	Központja	Amszterdamban	(Hollandia)	található.
A szervezet célja, hogy kampányaival minél szélesebb körben terjessze a környezettudatos szemléletet és 
életmódot, valamint, hogy felderítse a természetet és az emberi környezetet pusztító tevékenységeket, és ezek 
felelőseit változtatásra bírja.
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ZÖLD ROVAT

   TÖRÖK MÁRTON

A légszennyezés többek között agyvérzést, légúti fertőzése-
ket, asztmát, tüdőrákot, szív-, érrendszeri és májbetegségeket 
okozhat. Ha megnézzük a vezető halálozási okokat Magyaror-
szágon, épp ugyanezt a listát kapjuk. Különösen a gyermekek, 
az idősek és a várandós nők veszélyeztetettek, de a súlyos lég-
szennyezés az edzett, egészséges szervezetet is megviseli.

Minek köszönheti Magyarország ezt a világviszonylat-
ban is kiemelkedően rossz eredményt? Egyrészt a hely-
telen fűtésnek. Aki megteheti, kerülje a szeméttel vagy 
nedves fával tüzelést. Sokan nem tudják, de a hulladéké-
getés rendkívül mérgező. A nedves fának pedig feleannyi 
a fűtőértéke, mint a száraznak, azaz a száraz fához képest 
kétszer annyi kell belőle a lakás felfűtéséhez.

Mostani témánk azonban a másik nagy szennyező forrás, az 
autóforgalom. Nem csal a szemünk, ha manapság több autót 
látunk az utakon, mint akár csak néhány évvel ezelőtt. A KSH 
adatai szerint 2001-ben 2,5 millió személygépkocsi volt itthon 
forgalomba helyezve. 2007-ben 3 millió, 2017-ben 3,5 millió, 
2021-ben pedig már 4 milliónál is több autó rótta a hazai utakat. 
Nem csoda, hogy idén újfajta rendszámokat kellett bevezetni.

A sok autónak nap mint nap tapasztaljuk a következ-
ményeit. Gyalogosként, kerékpárosként is óvatosabban kell 
közlekedni az utakon. Nagyobb a zaj, a légszennyezés. To-
vábbra is a gyorshajtás a vezető baleseti ok, ami szintén nem 
meglepő, a sebességhatár fölött közlekedő autó városon be-
lül és kívül is megszokott jelenség – sajnos.

A megnövekedő autóforgalomra világszerte az utak széle-
sítése, bővítése, új parkolók létesítése volt a reakció. (Még vá-
rosunkban is – ismét csak, sajnos.) Mára rengeteg tapasztalat 
gyűlt össze arról, hogy ez tévút. Minél inkább kiszolgáljuk az 
autós közlekedés igényeit, annál többen és többen fogják az 
autót választani a többi lehetőség – a gyaloglás, kerékpározás, 
közösségi közlekedés – helyett. Ha a dugók miatt újabb sávokat 
építünk, újabb utcákba engedjük be az autókat, csak még több 
autót, még több dugót, még több balesetet kapunk.

Hollandia például saját bőrén tanulta meg a leckét. A hol-
land városokat ugyan ma már híresen a biciklik dominálják, 
azonban ez egészen a közelmúltig nem volt így. Az 1950-es és 
60-as évekre az addig uralkodó bicajokat majdnem teljesen 
kiszorították az autók. A közösségi terek, az utcák nem az ott 
lakóké voltak, hanem a hömpölygő autóforgalom kiszolgá-
lásának voltak alárendelve. Teljes háztömböket bontottak le, 
hogy még több útnak legyen hely. Az egyre több közúti baleset, 
különösen a gyermekeket érintő balesetek számának emelke-
dése arra sarkallta az embereket, hogy szerveződjenek, moz-
galmakat hozzanak létre a városi közlekedés biztonságosabbá, 
élhetőbbé tételére. Az 1973-as kőolajválság idején a holland 
miniszterelnök televíziós beszédben üzent a lakosságnak: új, 
energiatakarékosabb életmódra van szükség. Ennek volt része 
az „autómentes vasárnap” is: vasárnapra rendszeresen eltűntek 
az autók az utakról, és átadták a helyüket a csöndnek, az utcán 
játszadozó gyerekeknek, a gyalogos lakosságnak. 

Itt rövidre is zárhatnánk a történetet: happy end, innen 
ered a mai európai autómentes nap ötlete is. De ne spó-
roljuk meg a kérdésfeltevést: miért kerékpároznak azóta is 
óriási arányban a hollandok, és mi, magyarok miért nem? 
A holland sikerhez egyrészt kellett az, hogy az ottani em-
berek összefogjanak, és kitartóan tiltakozzanak a túl nagy 
autóforgalom okozta problémák ellen. Kellett az akkori 
döntéshozók érzékenysége és bölcsessége is. Az első kerék-
párosbarát intézkedések ugyanakkor nem voltak túl nagy-
ratörőek: élénkvörösre festett kerékpársávokat alakítottak 
ki az utakon. A kerékpárosok szívesen használták ezeket, 
de önmagában egy-két ilyen kerékpársávtól még nem pat-
tantak az emberek tömegesen nyeregbe. Delft városában 
ezért egy komplett, összefüggő kerékpárút-hálózatot alakí-
tottak ki, és ez már meghozta a várt áttörést. Delft példáját 
hamarosan a többi holland város is követte.

Elrettentő ellenpéldaként pedig megnézhetjük bármelyik 
amerikai vagy sok európai nagyvárost: úthálózataikat eleve az 
autókra szabva alakították ki, sok sávval, helyenként megemelt 
sebességhatárokkal: a dugók mégsem szűntek meg, hanem 
csak egyre fokozódnak azóta is, a kocsik pedig csak cammog-
nak. Amerikai és brit nagyvárosokban az autós forgalom átlag-
sebessége alig 8-10 km/óra. Ez a sétabiciklizős tempó fele!

Az autóknak ugyanis nemcsak benzin kell, hanem hely is: 
ez egy kisebb autó esetében is 7 négyzetmétert jelent. Sokkal 
több teret foglal el 60 ember, ha mindenki egyedül ül be egy 
személyautóba, mint ha mindenki egy közös buszra száll fel, 
vagy ha mindenki kerékpározik. Szintén szemléletes az az 
adat, hogy egyetlen autóparkoló helyén 10 kerékpárnak ele-
gendő tárolót lehet kialakítani.

Ne feledjük: egyikünk sem autósnak, kerékpárosnak, gya-
logosnak születik, hanem különböző helyzetekben közleke-
dünk hol így, hol úgy. Nem kell felülnünk az „autósok és bi-
cajosok” közötti konfliktusok szításának, mert aki egyik nap 
még autósként vesz részt a forgalomban, másnap, más körül-
mények között már lehet, hogy biciklizve látjuk viszont. Lehet, 
hogy valaki korábban félt az autók között kerékpárra pattan-
ni, de egy nyugodtabb napon, vagy bizonyos kerékpárosbarát 
városi fejlesztéseknek köszönhetően már nem az autót fogja 
választani. Budapesten évről évre százezres nagyságrendben 
nő a kerékpárral megtett utazások száma, különösen az elmúlt 
években, holott egyelőre csak néhány kisebb ilyen fejlesztés 
történt. Ezek mind olyan utazások, amelyek nem pöfékelik 
tele a levegőt kipufogógázzal, és nem foglalnak el egy kisebb 
szobányi területet mindannyiunk közös teréből, az utcákról.

A példaként emlegetett nagyvárosokhoz képest egy 
Túrkeve méretű településen nincsenek távolságok. A város 
legtávolabbi szegletei sincsenek 2 kilométernél távolabb a 
központtól. Bármennyire is szép lenne, az autómentes na-
pokon sem lesz kevesebb autó az utakon, de arra jó apro-
pók, hogy mindezeken elgondolkodjunk, és esetleg kicsi-
vel többször hagyjuk otthon a kocsit.

SZEPTEMBER 22. - EURÓPAI AUTÓMENTES NAP

Évente 13 ezer honfitársunk hal meg idő előtt a rossz levegőminőség miatt. Ugyanazt a levegőt szívjuk (és szeny-
nyezzük) az egész világon, így mára már a világ egyetlen országában nem lehet tökéletes levegőt találni. Mégis, 
Magyarország	régóta	a	világ	egyik	legszennyezettebb	levegőjű	országa,	Kína	és	India	mellett.	(Néha	előtt.)

BAGOLYFUTAM
2022. szeptember 24

SPORT

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

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

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

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

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

5420 Túrkeve, Kuthen király utca 11.

Rendező: Túrkevei Atlétikai Club - futó szakosztály

Speaker: Kántor Lajos

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

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

Tudtad?
2022. évi rendezvényeink mostantól védettségi iga-

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

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

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

Elérhetőségek:
Debreczeni Andrea BSI Futónagykövet, főszervező: 

+36 20 348 6488
Fazekasné Ács Anikó szervező: +36 20 236 5354
Nagy Andrea szervező, számlázás: +36 30 203 7934
Vadné Deák Ibolya szervező: +36 20 928 6034
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Évről évre óriási sikerrel zajlik a 
TVSE és a Petőfi DSE által szerve-
zett nyári sporttábor. Nem volt ez 
másképp az idén sem, amikoris 14. 
alkalommal került sor a nagy érdek-
lődéssel várt, pályázatból megvaló-
sított tábor lebonyolítására. Urbán 
Mariannával, a TVSE elnökével be-
szélgettem a siker titkáról.
- Mi a titka ennek a nagy sikernek, 

hatalmas érdeklődésnek a tábor 
iránt?

- Valóban, minden évben teltházzal 
rendezzük meg ezeket a táborokat. 
A korábbi években volt olyan, hogy 
három turnusban szerveztük meg, 
de rájöttünk, hogy nagyobb létszám-
mal, csoportbontásban is tökéletesen 
működik. Idén korlátozni kellett a 
jelentkezést, ugyanis nem volt le-
hetőség külsős segítség bevonására. 
Kizárólag TVSE tagok vehettek részt 
a lebonyolításban, ill. az ötven óra 
közösségi munkát ledolgozó közép-
iskolások voltak bevonhatók.Hogy a 
konkrét kérdésre válaszoljak: talán 
azért olyan népszerű a szülők és a 
gyerekek körében, mert kedvező az 
ötnapos, reggel 8-tól délután 4-ig 
tartó időintervallum. A napi három 

edzés mellett remek, a gyerekeket 
érdeklő szabadidős programjaink 
vannak.

- Milyen korosztály vehet részt a tá-
borban?

- 6-14 éves korig vettek részt a gyerekek. 
Hét felnőtt edző és tíz középiskolás 
segítette a munkát. Ez alkalommal 
103 diákunk élvezhette a különböző 
sportágakat és programjainkat. Kor-
osztályonként és nemenként szervez-
tünk kb. 25 fős csoportokat, akikkel 
2-2 felnőtt és 2-3 középiskolás foglal-
kozott.

- Milyen programok színesítették az 
edzések közötti időt?

- Vendégeink voltak a balesetmegelőzé-
si osztályról érkezett rendőrök, akik 
kerékpáros ügyességi versenyt ren-
deztek. Volt kutyás bemutató, ahol 
Sass Zoltán és Kutich József őrző-vé-
dő bemutatót tartottak, Kelemen 
Ildikó pedig a kutyaiskola eminens 
tanulóit vonultatta fel. Hihetetlen, 
hogy mi mindenre képes megtaníta-
ni a négylábúakat! Nagyon népszerű 
volt Rácz Lajos zöldségszobrászata, a 
gyerekek ámulattal nézték a szobrok 
születésének módját, majd jókedvvel 
elfogyasztották a finom zöldségeket. 

Kontra Lajos, Czeglédi László és fe-
lesége Irénke, valamint ifjabb Sass 
Zoltán a teniszpályára invitálta az 
érdeklődőket, elsősorban a nagyobbak 
kaptak kedvet a fehér sporthoz. Szűcs 
Mihály egy hagyományőrző kulturális 
bemutatóval kápráztatta el a részt-
vevőket. A zárónapon egy meglepetés 
várta a gyerekeket – kizárólag erre a 
programra, valamint az egyen-póló-
ra kellett anyagi támogatást kérni a 
szülőktől -, a Virgonckodó játszóház 
költözött hozzánk, majd a nap végén 
a strandon este 7-9-ig hab-partyn szó-
rakozhattak.Természetesen nem ma-
radhatott ki a napi strandolás és úszás 
sem. Tóth Tibor Tofinál étkeztünk. 
Úgy érzem, minden programunk élve-
zetes volt a gyerekek számára, annak 
dacára, hogy a résztvevő korosztály 
elég széles volt. Meg kell jegyeznem, 
hogy a nagyobb korbeli szóródásnak 
több előnye is volt. A gyerekek önál-
lóságot tanultak, a nagyobbak sokat 
segítettek a kisebbeknek, megtanultak 
alkalmazkodni egymáshoz, ill. tanul-
hattak egymástól, mindezt a mozgás 
örömével társítva.

- Köszönöm a beszélgetést, a jövő évi 
viszontlátásra!

SPORT

SPORTTÁBOR
   MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

SPORT

Sok szeretettel várok minden 2016. január 1. és 2017. december 31. között 

született kislányt és kisfiút labdarúgó edzésre.

Helyszín:	Városi Sportpálya  

Időpont: minden hétfőn és csütörtökön 16:30 -18.00 –ig.

Érdeklődni lehet: Szabó Gábor +36 30 742-2002

INDUL A FOCIEDZÉS
   SZABÓ GÁBOR - EDZŐ
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Július 27-én a Túrkeddi utcában a bejelentő egy vöd-
röt észlelt, melyben ismeretlen anyag égett. Kiérkezé-
sünkig az ott tartózkodó személyek a vödörben lévő 
tüzet eloltották, így az eset kiérkezés előtt felszámolt 
tűzeset. Július 30-án került megrendezésre a Győrffy 
tanyán a Díjugrató verseny, ehhez kérték egységünk 
segítségét a rendezvénybiztosításában. 

Augusztus 5-én a Túrkevétől kb. 150 méterre lévő 
Tárháznál füstöt észlelt a bejelentő. Kiérkezést követő-
en a területet átvizsgáltuk, tüzet, tűzre utaló nyomot 
nem találtunk, így az eset téves jelzés. 

Augusztus 13-án a II. Kevi Sound zenés este került 
megrendezésre a Győrffy tanya területén. A tanya ke-
zelőjének kifejezett kérésére a rendezvényt egységünk 
biztosította. Augusztus 20-án a Vörösmarty utca egyik 
lakóingatlana előtt a szél egy közepes méretű meggyfa 
ágát letörte, mely az úttestre borult. Az egység kiérke-
zést követően egy darab motoros fűrész segítségével a 
faágat összedarabolta, a forgalmi akadályt megszüntet-
te, az úttestet letakarította. Személyi sérülés nem tör-
tént, és anyagi kár sem keletkezett. Ugyanezen a napon 
a 4203 sz. országúton, a 11. kilométer szelvényében 
egy személygépkocsi az útról lesodródott és az út men-
ti, fás bokros árokba csapódott, majd oldalára borult.  
Kiérkezésünkig az autóban utazó személyek a járművet 
elhagyták, a kiérkező mentők az egy fő könnyű sérültet 

kórházba szállították. Egységünk a járművet áramtala-
nította. A rendőri helyszínelést követően a személygép-
kocsit kerekeire állítottuk és az árokból kivontattuk, át-
adtuk tulajdonosának, aki az elszállításról intézkedett. 
Az anyagi kár jelentős.

Ebben a hónapban is végeztünk fakivágásokat és 
gallyazásokat intézmények és magán személyek megke-
resésére: Németh utca, József Attila utca, Hajdú tanya, 
Református Általános Iskola, Mátyás király úti óvoda. 

Az Óvoda Igazgatóság kérésének eleget téve a Kál-
mán király úti óvodából a Mátyás király úti óvodába 
szállítottuk át a szabadtéri játékokat. A munkálatokat 
segítette Szegő Zoltán, támogató együttműködését kö-
szönjük. 

A BM. OKF. valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség 
közös pályázatán szervezetünk emelőkosaras autónk 
garázsának hőszigetelésére pályázott sikeresen. A mun-
kálatokat elvégeztük, valamint a szigeteléssel párhuza-
mosan megtörtént az épület villamosítása és fűtésének 
kivitelezése is. A fűtés szerelésében segítségünkre volt 
Nagy István, munkáját hálásan köszönjük. 

Elérhetőségeink: 

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

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

TŰZOLTÓSÁGI HÍREK   

A TŰZOLTÓSÁG HÁZA TÁJÁRÓL
    SÖRÖS TIBOR – TŰZOLTÓ PARANCSNOK

Fasírt sonkával, sajttal töltve 
   és szilvalekváros kelt kifli

15 dkg lisztből, az élesztővel és 2 dl langyos tejjel,1 
kávéskanál cukorral kovászt készítünk. A megmaradt 
lisztből, tejből, tojássárgájával, cukorral, 6 dkg zsírral, a 
megkelt kovásszal, sóval közepesen kemény tésztát da-
gasztunk. Ha nagyon lágy lenne, adhatunk még hozzá 
kevés lisztet. Letakarjuk és ne túl meleg helyen, duplájára 
kelesztjük. A megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk, 
3 cipóra osztjuk. Egyenként kb. 3 mm-es kör alakúra 
nyújtjuk, 8 vagy 12 cikkre vágjuk. A háromszög felső ré-
szébe tesszük a sütésálló lekvárt és feltekerjük. Sütőpapí-
ros tepsibe tesszük, lekenjük tojással, 20 percig keleszt-
jük, ismét lekenjük tojással és megszórjuk cukros dióval. 
200 fokra előmelegített sütőben készre sütjük. Tálalásnál 
porcukorral hintjük. Ebből a tésztából lehet mákos, diós 
hajtottat, rakott kiflit, túrós buktát készíteni.

   KISS IMRÉNÉ MAGDI

Szilvalekváros kelt kifli

GASZTRONÓMIA

Fasírt sonkával, sajttal töltve

A darált húsba belereszeljük a 
hagymát, fokhagymát, hozzáadjuk 
a tojást, sót, borsot és pirospapri-
kát ízlés szerint, összegyúrjuk. Egy 
folpackon kinyújtjuk a húst kb.1 cm 
vastagra, befedjük a sonkával, majd 
megszórjuk reszelt sajttal. Folpack 
segítségével kezdjük feltekerni, ne le-
gyen laza. Feltekerés után a két végét 
még csavarjuk meg, hogy tömörebb 
legyen. Tegyük a fagyasztóba legalább 
3 órára. Ezután vegyük ki és kb. 1 -1,5 
cm re szeleteljük fel. (Óvatosan kell 
vele bánni, nehogy széthulljon). Ezu-
tán lisztbe, tojásba és zsemlemorzsá-
ba forgatjuk, és bő olajban kisütjük. 
Tetszés szerinti körettel tálaljuk.

Megjegyzés: 
Ezt a húst ízlésünknek megfelelően 

lehet tölteni, szerintem tojással, ba-
connal, csak sajttal, amit legközelebb 
kipróbálok főtt-füstölt tarja, med-
vesajttal. Nem csak zsemlemorzsásan 
lehet elkészíteni, aki szeretné, egy sű-
rűbb palacsintatésztába is márthatja 
és úgy sütheti. 

El lehet előre készíteni és több adag-
ban fagyasztani. Ebből a mennyiségből 
kb. 25 db lett, felét én is fagyasztóba 
tettem. Úgy is lehet, hogy bepanírozva 
tesszük fagyasztóba, de akkor egyesé-
vel egy tálcára tegyük, ne érjenek egy-
máshoz. Így fagyasszuk le, majd ezu-
tán tehetjük adagonként zacskóba.

Hozzávalók:
1 kg darált sertéshús

1 db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 evőkanál só

bors, pirospaprika

2 db egész tojás

Tölteni:

20 dkg szögletes gépsonka

15 dkg reszelt trappista sajt 

Panírozni:

liszt, tojás, zsemlemorzsa

ELKÉSZÍTÉS: 

ELKÉSZÍTÉS: 

Hozzávalók:	
70 dkg gomba
30 dkg darált sertéshús
10 dkg császárszalonna
egy csokor petrezselyemzöld
gomba szára

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