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A TARTALOMBÓL

Ég a cserepes teteje
Komisszáros lova benne
Vérrel fordul fel a szeme
Szabadulna, ha lehetne

Jön a gazda amint látom
Szürke szőrű szamárháton

Amint látom mindjárt itt lesz
Azt kérdi, hogy mi hiba lesz?

Jó napot édes bojtárom!
Azért jöttem van e károm?
Jaj, dehogy van, de nem is 

lesz
Míg a falka kezemen lesz!

Azért jöttem jó bojtárom,
Azért jöttem, van e károm?

Kárja nem volt, de nem is lesz
Míg a falka kezemen lesz!

(Túrkevei népdal)
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2015. MÁJUSHírek

Kedves Túrkeveiek!
Szeretettel köszöntöm a lap minden olvasóját. A képviselő testület döntése alapján április 1-től látom el az újság és a televízió 
szerkesztését. Ezúton is köszönöm a bizalmat és a támogatást, melyet megkaptam. Továbbra is a város lakosságának lehető 
legszélesebb körű tájékoztatása a cél. Terveink szerint a lap mind külsőleg, mind tartalmát tekintve meg fog újulni. Ezt a 
megújulást követhetik végig az elkövetkező hetekben, hónapokban. A közeljövőben szeretnénk beiktatni a havi kétszeri 
megjelenést, hogy az aktuális hírek, minél frissebben érhessenek el önökhöz. Természetesen ehhez az önök segítségére 
is szükségünk lesz. Az újítások között szerepel, és az interaktivitást szolgálja egy levelesláda, mely szerkesztőségünk 
előterében lesz megtalálható. Ide dobhatják be személyesen kérdéseiket, panaszaikat, ötleteiket városunk lakói, melyek 
közül válogatást rendezünk minden hónapban az újság hasábjain, „A hónap levele” rovatban. Természetesen próbálunk a 
felvetett problémákra választ adni, megoldást keresni. Szeretném, ha az újságot mindenki magáénak érezné és örömmel 
lapozná  minden  hónapban.  Várjuk  továbbá  történeteiket,  anekdotáikat,  régről  és  nemrégről  egyaránt.  Kívánom,  hogy 
legyen a lap minél inkább az önöké!

Finta Zoltán
főszerkesztő

Többen kérdezték, milyen átalakítások zajlanak a 
Városházán. Nem szeretném, ha találgatások kelnének 
szárnyra, ezért röviden összefoglalom a történteket. A 
központi költségvetés 25 fő köztisztviselő foglalkoztatását 
finanszírozza, ezzel szemben az év elején 34 ilyen jogállású 
munkatársunk volt. Áttekintettük, melyek azok a feladatok, 
amelyeket más formában is el lehet végezni, illetve mely 
álláshelyek azok, ahol már nincs annyi feladat, ami kiadná 
a  munkaidőt.  Figyelembe  vettük  azt  is,  várhatóan  hányan 
mennek nyugdíjba a következő évben. A képviselő-testület 
a fenti elvekhez igazított szervezeti struktúrát hagyott 
jóvá. Valamennyi érintett munkatárs számára ajánlottam 
megoldást a további foglalkoztatásra, senkit nem tettünk az 
utcára. Volt, aki elfogadta a felajánlott lehetőséget, és volt, 
aki nem élt vele. Köszönöm minden megkeresett munkáltató 
segítségét, a pozitív hozzáállásuk nélkül nem sikerült volna 
ilyen gördülékenyen véghezvinni a változásokat.

Az időjárás végre kedvez a közterületeken folyó munkáknak, 
bízunk abban, hogy már mindenki számára lesz látszatja a 
közmunkások ténykedésének. Meghatározott rend szerint 
láttunk hozzá a viacolor járdák építésének. Tudjuk, hogy a 
város járdái rég nem voltak felújítva. Minden városrészbe 
el fognak jutni a munkások, természetesen nem csak a 
központi területeken van tennivaló. Ugyanez a helyzet a 
kátyúzással is. Sajnos arra nem látok valós esélyt, hogy 
minden kátyú eltűnjön az útjainkról ebben az évadban, de a 
legkritikusabb utcákba el kell jutnunk.

A napokban részt vettem a MÁV és a Volán képviselőivel 
történő menetrendi egyeztetésen. Több problémát is 
megjelöltem, elsők közt azt, hogy a buszjáratok sok esetben 
nem várják meg a vonatok beérkezését. Válaszként a 
társaságok képviselői elmondták, hogy a vasúti fővonalak 
felújítása miatt a vonatok gyakran érkeztek késve, azonban 
ezek a munkálatok befejeződtek, így ez a probléma meg fog 
szűnni. Felvázoltam, milyen gondot okoz, ha az utazó egy 

budapesti vagy szolnoki út során nem tudja megjósolni a 
reggeli menetjegy vásárláskor, melyik vonatot fogja elérni 
visszafelé,  Mezőtúr  vagy  Kisújszállás  felé  lesz  érdemes 
utaznia a busz csatlakozás miatt. Igaz, hogy ugyanakkora 
a távolság, a visszaútra szóló jegy mégsem váltható meg 
előre. Erre a problémára a vasúttársaság nem tud jelenleg 
megoldást adni.

Komoly  szervezőmunka  előzte  meg  a  XXIV.  Nagykun 
Diák Sportviadalt. Hálás szívvel mondok köszönetet 
mindazoknak, akik a rendezvényt gondozták. Félezer 
középiskolást  és  kísérőiket,  városvezetőket,  igazgatókat, 
sportvezetőket láttunk vendégül három napig. Büszkén 
mondhatjuk el, Túrkeve kiváló vendéglátó volt, rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptam. A Ványais diákok nem csak 
vendéglátóként jeleskedtek, több sportág megnyerésével 
összesítésben a második helyen végzett középiskolánk.

Hamarosan elérkezik május első hete. Elballagnak a 
végzős középiskolások, civil majális lesz a strandon, 
megemlékezünk a Redemptio 270. éves évfordulójáról.  A 
Juhászfesztivál szervezése is gőzerővel halad, igyekeztünk 
a kiváló minősítésű fesztivál programját úgy összeállítani, 
hogy valamennyi korosztály megtalálja a számára 
érdekes eseményt. Ebben az évben a fesztivál keretet ad a 
Kunkapitány beiktatási ceremóniának is. Kérem, vegyenek 
részt ezeken a közösségi eseményeken, töltsük együtt ezeket 
a jeles napokat!

Végül a legfontosabb mind között: 
köszöntöm az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat 
és nevelőanyákat! A Jóisten adja, hogy erőben, egészségben 
találja valamennyiüket köszöntésem!

Vida Tamás
polgármester

Főszerkesztői köszöntő

Kedves Olvasó!
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2015. MÁJUSKözügyek

Magos Vilmos alpolgármestert kérdeztük, hogyan alakul a 
közmunka program Túrkevén?

Március végén indult meg városunkban a közmunka program. 
A  150  dolgozó,  akiket  a  Munkaügyi  Központ  közvetített  ki, 
a belvíz és a közút programban is részt vesznek. A viacolor 
gyártás is ehhez kapcsolódik. Elsődlegesen megindítottuk az utak 
letisztítását és az út menti padkák takarítását. Ez a vízelvezetés 
zavartalansága  miatt  szükséges,  így  nőhet  az  utak  élettartama. 
Megindult a kátyúzás is.
Idén két részre oszlik a közmunka: az egyik rész önkormányzati 
irányítású, ehhez tartozik a közutak, a belvíz és a mezőgazdaság, 
a másik rész pedig, az illegális hulladék és a parkgondozás, 
továbbra is a Városgondnokság feladata.
2,9 millió forintot kapott a Start munkaprogram, aszfaltozásra. Ezt 
a képviselő-testület még 10 millióval megtoldotta. Megkezdődött 
az  anyag  gyártása  és  igyekszünk  idén  és  jövőre  minden  olyan 
utcába eljutni, ahol erre szükség van. Szilágyi Attila munkavezető 
irányításával, szakszerűen lesznek betömve a kátyúk.
A viacolor gyártásunk a másfélszeresére növekedett az elmúlt 
hetekben. A város járdái valamint az óvodák udvarai is megújulnak 
ez által.
A mezőgazdasági munkálatok év elején egy egyeztetéssel 
kezdődtek, városunk konyháival, kinek milyen és mekkora 
mennyiségű termékekre van szükségük. Ezek alapján történt meg 
a  palántázás  az  önkormányzat  5,6  hektárnyi  termőföldjén  és  a 
strand mellett felállított két fóliasátorban.
A vízelvezetés gondja, a Kelet-újvároson, Nagy Róbert 
munkavezetőnek és csapatának köszönhetően megszűnt.
Szeretnénk, hogy a közmunka program elnyerje azt a helyet, amit 
szántak neki. Az embereket visszavezetni a munka világába. Vagy 
alternatívát nyújtani az olyan embereknek, akik elveszítették 
munkájukat. Ez egy átmeneti állapotot képez, de mindenképpen 
célunk, hogy a korábbi problémák ellenére, egységes munka 

Fejlődünk! Közmunkaprogram városunkban
folyjon minden területen.
Heti szinten végig szoktam menni a városon a munkavezetőkkel, 
ellenőrizni a munkálatokat, megkérdezni a munkásokat mire van 
szükségük, mik a feladataik.
Ezt az új helyzetet a közmunkások többsége elfogadta. Arra 
kértem  őket  már  az  első  beszélgetésünkkor,  hogy  tekintsék  ezt 
munkahelynek, ahol mindenkinek dolgoznia kell. Sajnos korábban 
érkeztek panaszok a város lakóitól, ezeket igyekszünk orvosolni. 
Ennek  a  150  embernek  nagyon  nagy  szerepe  lesz  abban,  hogy 
városunk épüljön és szépüljön.

Magos Vilmos, alpolgármester
Sebők Jánosné

Tovább folytatódott a Kis-Berettyó kotrása

A fóliasátrakban is megindult a munka

A közmunka program viacoloros csapata lerakta a Széchenyi úti 
óvoda homokozója köré a járdát. Továbbá megkezdődött a Deák 
úti óvodában a megsérült betonjárda cseréje.

Elkezdődött a kátyúzás városunkban, illetve az utak 
helyreállítása, vagy legalábbis járhatóvá tétele
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2015. április 15-én, Tudod, hogy nincs 
bocsánat címmel adta elő József 
Attila-estjét Földes László „HOBO”, 
a Művelődési Ház színpadán. A 
zsúfolásig megtelt teremben igazi 
irodalmi  csemegének  lehettek  tanúi  a 
jelenlévők. Jó volt látni, hogy igenis 
van igény városunkban az ilyen és 
ehhez hasonló kezdeményezésekre. 
Köszönet érte az intézmény 
munkatársainak! Kortárs előadómű-
vészeink egyik megkerülhetetlen alakja 
tolmácsolásában új értelmet nyert egy-
egy vers, szó és néha még a csönd is. Az 
idén 70 éves művész a műsor után, tőle 
nem  megszokott  módon,  a  színpadról 
lejőve kötetlen beszélgetésbe kezdett 
a jelenlévőkkel, majd készségesen 
válaszolt az újság és a televízió 
munkatársainak.
Milyen érzés visszatérni sorkatonai 
szolgálatának egykori helyszíneire? 
Vannak-e megosztható emlékek?
HOBO: Mezőtúron voltam katona 1964-
ben  és  ’65-ben,  de  jártunk  Túrkevére  is 
a tüzérségi és gyalogsági lőtérre lőni. 
Őrséget is lehetett adni és az akkori híres 
termelőszövetkezet pulykatelepéhez közel 
raktak ki bennünket. Az őrség három napja 
alatt összebarátkoztunk a pulykatelep 
munkásával, aki egyedül volt tizenkétezer 
pulykával. Annyira unta már a pulykahúst, 
hogy a katonai konzerveinkért cserébe 
rettenetes zabálást rendezett nekünk, 
sült pulykából. Mikor visszamentünk a 
laktanyába, a többiek agyon akartak verni 
az irigységtől. Ráadásul akkor áradt a folyó 
és a bokáig érő vízben hatalmas pontyokat 
sikerült fognunk kézzel, amit aztán szintén 
áruba bocsátottunk, még több pulykasült 
fejében.  Mezőtúr  egyébként  fordulópont 
számomra. Ott az őrtorony rádiójában 
hallottam először azt a zenét, ami 
meghatározta további életemet. Valamint a 
katonaságban kiderült nagyon sok minden, 
amit eddig nem tudtam magamról. Életre 
szóló barátságok szövődtek a közös 
élmények hatására. Jártam arra nemrég, a 

HOBO: „Én magamnak is játszom!”
torony még ma is áll.
Jelenlegi József Attila estjét 2005-ben 
mutatták  be.  De  előtte  is  voltak  a  költő 
műveiből készült műsorai. Mennyiben 
különbözött a mai előadás a 20 évvel 
ezelőttiektől?
HOBO: 1991 óta három József Attila 
estem volt. Az elsőt a Katona József 
Színházban játszottam, Jordán Tamás, 
Ascher Tamás, Ács János bábáskodása és 
Mártha István zeneszerző közreműködése 
mellett. A második az Új Színház 
bemutatója volt, Kiss Csaba rendezésében, 
„Milyen jó lenne nem ütni vissza” címmel. 
A jelenlegi előadásomat, mint sok másikat, 
Vidnyánszky Attila rendezte. A Nemzeti 
Színházban megy most és a 400. felé 
közelít. Az ember nem is gondolná, hogy 
a mai világban ilyen előadásszámokat 
lehet elérni, ilyen mélységű irodalmi 
előadásokkal.  Egyébként  ez  a  legutolsó 
sokkal jobban hasonlít József Attilára és 
kevésbé rám.
Mekkora teret kap az improvizáció egy-egy 
alkalommal?
HOBO: A műsor szigorúan be van tartva, 
mindig ugyanazok a szövegek hangzanak 
el. De szerencsére a verset sokféleképpen 
el lehet mondani. Mivel egyrészt mindig 
más a közönség, másrészt én is mindig 
más vagyok, ezért azt megtanultam a 
mestereimtől, hogy soha ne hazudjak 
az  érzelmeimet  illetően.  A  versek  majd 
elmondatják magukat általam. Ettől 
én természetesen majd összecsináltam 
magam. Hogy jövök én, a félművelt ripacs, 
Latinovits, Major vagy Mensáros után, de 
mindenféle önelemzés nélkül valahogy 
mégiscsak sikeres volt mindegyik 
előadásom. A „Kései sirató”-t például 
soha nem mondtam még úgy, mint ma. De 
szerencsére szédületesen jó közönség volt 
itt  Túrkevén,  olyan  sistergő  csendekkel, 
hogy én igazából nem is emlékszem 
semmire, csak a hihetetlen otthonosság 
érzésére. Működtek az energiák.
„Születtem, elvegyültem és kiváltam” 
Jól  gondolom,  hogy  József  Attila  e  sorát 
nagyon a magáénak érzi?
HOBO: Irtózatos igazság ez az én életemre 
vonatkozóan is. A születésemmel is már 
problémák voltak. A háború alatt születtem 
és nem igazán voltam betervezve. 
Aztán szerettem volna elvegyülni, de az 
adottságaimmal ez nem sikerült. Engem 
mindig arra próbáltak kényszeríteni, hogy 
olyan legyek, mint mások. Ebből voltak is 
súlyos  konfliktusaim  a  serdülőkoromban. 
Próbálkoztam, de nem ment. Mikor pedig 
megtaláltam, hogy mit kell csinálnom, 
kiváltam.
Idén 70 éves. Hogy telik a jubileumi évad?

HOBO: Játszom éjjel-nappal. 140-150-
et szoktam játszani egy évben, idén sincs 
ez másként. Írtam egy új darabot, lesz 
egy  kétkötetes  antológia  az  összegyűjtött 
munkáimból, készül a Csokonai-estem. 
A  2016-os évre is vannak már tervek, 
de én soha nem voltam tudatos ebből 
a szempontból. Sodor az élet és a jó 
dolgokba akadok bele.
Hogy  bírja  a  feszített  tempót?  A  naptár, 
ahogy elnéztem tele van.
HOBO: Nagyon! Az a helyzet, hogy 
17  éves  a  kisebbik  lányom  és  szeretném 
fölnevelni. Január óta minden nap edzek, 
aminek most már kezdem érezni a jótékony 
hatását. Ma adtam két előadást, amit 
egyébként soha nem szoktam, de a második 
volt a túrkevei és megérte. Nagyon sok 
mindent ki tudtam adni magamból, anélkül 
hogy igyekeznem kellett volna. Ez pedig 
annak a jele, hogy mentálisan, pszichésen 
és fizikailag is jól vagyok. Fontos része a 
dolognak, hogy az ember legyen ura a saját 
testének. Én egyébként a zenekarban, vagy 
az  előadásaimon  nagyon  erősen,  testből 
játszom.
Legutóbbi lemeze a „Requiem a Bluesért”. 
Temetni kell a műfajt?
HOBO: Igen. Nincs aki folytassa. 
Magyarországon nincs. Amerikában sem 
bluest játszanak már a fiatal feketék. Más 
társadalmi gyökere van a mai zenéknek. 
Az  angol  és  európai  blues-zenészek  meg 
mind az én nemzedékem. Vén marhák. 
(nevet)
Adja  az  Isten,  hogy  sokáig  játszhassanak 
még nekünk!
HOBO: Egyrészt jól esik amit mond, de ha 
nem értik félre, én magamnak is játszom. 
Örömömet lelem a zenében és a versek 
előadásában.  Óriási  ajándék  az  élettől  és 
a Jóistentől, hogy 70 éves koromban, nem 
dolgozom, hanem játszom. Ez fantasztikus.
Ha egyszer újra kezdhetné, mindent 
ugyanígy csinálna?
HOBO: Nem. Valamilyen hangszeren 
megtanulnék játszani, hogy saját zenét 
írhassak a saját szövegeimhez, ahogy Jim 
Morrison, vagy Jagger. Mivel nem akartam 
zenész lenni, úgy estem bele ebbe az 
egészbe, mint Pilátus a credóba. Csináltam 
magamnak valami amatőr dolgot a magam 
örömére és ez lett belőle. Szerencsére 
mindig kiváló zenészekkel játszhattam. Ha 
újra rálépnék erre az útra, akkor talán ezt 
másképpen csinálnám.
Soha nem késő elkezdeni!
HOBO: Így van. Sőt hamarosan 
gazellaként fogok szökellni a piliscsabai 
erdőben, a futóedzések alkalmával.

Finta Zoltán
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II. rész
-20.  század  utolsó  évtizedében  megkezdődött 
a  rendszerváltás.  Túrkevén  országosan  is  az 
legelsők között készült el ennek az időszaknak 
a  vizsgálata  az  Ön  bábáskodása  mellett  és 
Szendrei Eszter jóvoltából.

-A kultúra kutatására és a jelenkor 
dokumentálására mindig nagy hangsúlyt 
fektettem.  A monográfia egyik szerzőjének, 
Szendrei  Eszternek  az  2000-es  évek  közepén 
ajánlottam – doktori disszertációs témaként 
- társadalom és a munka összefüggéseinek 
kutatását, amelyben a munkanélküliségen 
volt  a  fő  hangsúly.  Ez  ekkor  már  igen  súlyos 
probléma volt a városban, rengeteg családot 
érintett.  A  háttérből  tudtam  segíteni  a  kutató 
munkáját, aki külső szemlélőként nagyon 
jól rálátott a közösségre, igazi mélyfúrást 
végzett, és ebből valóban egy fontos könyv lett 
Törésvonalak címmel.

-Az ön munkájában mennyiben jelentettek 
változást a rendszerváltozás hozta új 
lehetőségek?

-Nagyon tanulságos egy közösségben élni, 
akkor, amikor a változás bekövetkezik 
Elég sok dokumentációt készítettem abban 
az időszakban, elsősorban fényképeket és 
jegyzeteket rendezvényekről, ülésekről. 
Sokak akaratával találkozva javasoltam a 
Túrkeve című helyi újság alapítását, és a 
lapindítástól (a mutatványszáma ’88-ban 
jelent meg) fogva bábáskodtam felette, az 
1996-2002 között pedig a főszerkesztője 
voltam. A heyi újság számos olyan anyagot 
közölt, amely ma már kordokumentumnak 
számít. A rendszerváltással beköszöntő új 
lehetőségek között kell megemlíteni a Túrkevei 
Kulturális  Egyesület  1990.  évi  megalapítását. 
Az  egyesület  azóta  is  működik  és  nemcsak 
helyi, de nagykunsági feladatokat is felvállal, 
hiszen  1995-ben  Túrkevén  volt  a  redempció 
250 éves évfordulójának zászlóbontása és 
az  éves  programok  egyik  főrendezője  a  mi, 
akkor ötödik évében járó egyesületünk volt, 
és mint múzeumigazgató és mint az egyesület 
egyik vezetője, magam is nagyon sok 
feladatot vállaltam. De ez az egyesület azóta is 
folyamatosan felvállalta/felvállalja a különböző 
történeti, néprajzi kiállítások rendezését és a 
rendezvények szervezését. Tavaly például a 
Jászkun Nap keretében rendeztünk meg egy 
nagykunsági ünnepséget, és most ismét gazdag 
programmal  készülünk  az  emléknapra.  1995-
ben  alakult  a  Jász-Nagykun-Szolnok  megyei 
Tudományos Egyesület, amelynek alapításától 
tagja vagyok, 2006-ban pedig megkaptam 
az elnöki tisztséget, azóta irányítom és 
szerkesztem a legfontosabb kiadványát, a 
Jászkunságot.  Ez  2012-ig  folyóiratként  jelent 
meg, 2013-tól azonban évkönyvként jegyezzük. 
Az egyesület feladata, hogy összefogja, 

Állami kitüntetés került Túrkevére is
— Beszélgetés dr. habil. Örsi Juliannával —

és többek között publikációs lehetőséggel 
támogassa a megyében élő értelmiségieket. 
A felsoroltak persze csak a jéghegy csúcsát 
jelentik, hiszen a változó törvények, a fenntartói 
kör  átszervezése,  az  új  kutatási  finanszírozás 
miatt a múzeumoknak számos más korábbi 
dologban is újítaniuk kellett, tehát a múzeum- 
és  kutatásfinanszírozásban  is  új  lehetőségeket 
kellett találni, ami újabb feladatokat rótt rám.

-A kutatásokat azonban a megváltozott 
körülmények között is igen intenzíven folytatta, 
sőt, az ezredfordulón saját szervezésben és 
elképzelése alapján indított el és irányított egy 
többéves programot, amellyel a Túrkeve-kutatás 
után  egy  tájegység,  a  Nagykunság  települései 
felé fordult – ahogy emlékszem – egy elég népes 
kutatócsoport szakmai vezetőjeként…

-Két nagy kutatást irányítottam az évezred 
elején.  2001-ben  közösségvizsgálatra  nyertem 
egy nagy pályázatot, és valóban, a kutatott 
„közösség” alatt a Nagykunság, Karcag és 
vidéke társadalmát kell érteni. Az említett 
kutatócsoportot a korábbi tapasztalataimra 
építve  hoztam  létre.  Igen  eredményes  csapat 
lett, amellyel több évig vizsgáltuk a lokális 
közösségeket, a vérségi csoportokat és az 
egyént. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit 
összegeztük 2002-ben a Kulcsemberek, 2003-
ban A családok, famíliák, nemzetségek és 
a 2004-ben Nagykunsági közösségek című 
könyvekben. (Közben egyéni teljesítményem 
újabb állomása az egyetemi habilitálásom 
is megtörtént. A társadalom kihívásai – a 
mikroközösségek válaszai című kötetet ki 
is adtam.) E könyvek kivívták a szakma 
elismerését. A következő, hasonló vállalkozást 
—  egy  másik  stábbal  —  2006-2008  között 
kiviteleztük. Akkor már évek óta megvolt 
a katedrám a mezőtúri főiskolán, úgyhogy 
ebben a főiskolás és egyetemi hallgatók 
kutatásba nevelése kapta a fő hangsúlyt.  A 
címe is az volt, hogy Nemzedékek kutatóúton. 
A két év alatt mintegy negyven hallgatóval 
dolgoztunk, részben a mezőtúri főiskoláról, 
részben  a  Debreceni  Egyetemről,  s  a  feltárást 
— összehasonlításként — az Észak-Alföld 
Régióra is kiterjesztettük, ezért voltak 
Mátészalka környékén, Kunhegyesen és másutt 
is táboraink. Az eredményeket több kötetben, 
illetve több, a Jászkunság folyóiratban 
megjelent tanulmányban tettük közzé, a 
projektzáró kötet a Nemzedékek kutatóúton 
című  könyv  volt. Aztán  ott  volt  nekem  ebből 
az  időből  a  Múzeumi  tükörkép:  Múlt,  jelen, 
jövő  tájmúzeumi  szempontból  című  kötetem 
a múzeumi szakma felé, de egy fotóalbumot 
is készítettünk a városról, és persze a 
konferenciaköteteket is meg lehet említeni, 
mert az elért eredményekből időszakonként 
konferenciákat is rendeztünk.

-Hol tanított még?
-Tulajdonképpen  nem  sok  helyen.  Mezőtúron 
voltam a leghosszabb ideig, 2000-2008 között, 
azután egy évet oktattam a szolnoki főiskolán, 
2011-’12-ben Szegeden az egyetemen 
tanítottam, de Békéscsabán a főiskolán is volt 
néhány órám.

-Az Ön munkásságának egyébként jelentős 
lenyomatát  adják  a  konferenciák,  hiszen  két 
héttel  ezelőtt  ugyanúgy  konferenciára  készült, 
mint  mondta,  ahogy  két  évtizeddel  ezelőtt  is 
hallottam már, hogy nem ér rá, mert előadást 

tart itt vagy ott. Hány helyen adott elő eddig?

-Még  nem  számoltam  össze,  de  sok  helyen 
megfordultam így, hiszen a pályám kezdete 
óta részt veszek tudományos konferenciákon. 
Először a hazai műhelyekben tartottam előadást 
és azok között is ott volt például a békéscsabai 
nemzetközi konferencia, amelynek rendszeres 
előadója voltam. Az 1980-as évek végén nyílt 
meg  az  út,  és  teremtődött  meg  a  lehetőség, 
hogy külföldön is tarthassak előadásokat. Igaz, 
’87-ben  ugyan  még  anyagi  okok  miatt  nem 
tudtam eleget tenni egy svájci felkérésnek, de 
’89-ben  már  elutaztam  Norvégiába.  Ez  volt  a 
nyitánya annak az időszaknak, amikor minden 
évre esett egy vagy több külföldi előadás. Így 
jártam például Ausztriában, Romániában, 
Izraelben, Indiában, Észtországban és így 
tovább. Egy évized volt az életemben, amikor 
megtehettem, hogy elfogadom a meghívásokat 
– bár Ausztráliáról és Kínáról így is le kellett 
mondanom. Jó alkalmak voltak arra, hogy a 
mi kis világunkról, a Jászkunságról hírt vigyek 
a külföldi tudományos fórumokra, amellett 
persze másutt is megismerték a nevemet, a 
munkásságomat és nem utolsó szempont, hogy 
így más kultúrákba is betekintést nyerhettem. 
Nyilván kutatóutakon is megfordultam 
külföldön, kezdve az olyan „külfölddé lett” 
magyarlakta  tájakkal  mint  Bácska,  a  Partium, 
Erdély, Szlovákia, de eljutottam az Ural 
vidékére, Udmurtiába is.

-Végezetül  néhány  tény  az  elmúlt  két-három 
évből:  2013-ban  Györffy  István  születésének 
130. évfordulójára tudományos konferenciát 
szervezett és rendezett. Pár éve már (a 
túlélés megkönnyítése végett) évkönyvvé 
formálta és szerkeszti a Jászkunság című 
folyóiratot.  Megjelentek  a  Jegyzőgenerációk, 
A  hagyományőrzés  útján,  a  Középpontban  a 
család, a Gazdaszemmel és a Parasztvilág 
című, szerzőként vagy szerkesztőként 
jegyezett  kötetei,  valamint  egy  Gyárfás  István 
történészről  összeállított  monográfiával  2014-
ben útjára indította A Jászkunság tudósai 
című  könyvsorozatot  és  most,  beszélgetésünk 
után is a nyomdába megy majd. Az eddig 
elmondottakból is látható, Önt megállás nélkül 
sodorja  tovább  a  munka.  Melyek  lesznek  a 
következő állomások?

-Azért megyek most a nyomdába, mert Györffy 
Istvánról,  Szűcs  Sándorról  és  Gaál  Lászlóról 
állítottam össze egy tanulmánykötetet, 
amely hamarosan megjelenik csakúgy, 
mint a Jászkunság idei évkönyve. E kötetek 
nyomdai munkálatait a karcagiakra bízom. 
A Parasztvilág című könyvben a négyéves 
kutatási ciklus eredményeit tettem közzé. Egy 
korábban felvett terület azonban még kimaradt, 
ez a vérségi csoportok (a család, a rokonság 
stb.)  a  változó  világban,  a  múló  időben.  Egy 
ilyen tárgyú vizsgálódásra fogom fordítani az 
elkövetkező két-három évet. Tovább folytatom 
a Nagykunság kutatást és szervezek egy 
munkaközösséget Karcag kutatására is.
-A kitüntetéshez gratulálunk. Köszönöm a 
beszélgetést!
                                                      Elek György

Melléklet: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter, országgyűlési képviselőnk állami-
díjat  ad  át  dr.  Örsi  Juliannának  (fotó:  Oláh 
Lajosné)
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„Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres –
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag meg az égen,
úgy érdemes.”

Az irodalom, a vers barátai április 11-én szerte e hazában, sőt a 
mai politikai határokon túl is emlékeztek a XX. század kiemelkedő 
egyéniségére, József Attilára, születésének 110. évfordulóján.
Megpróbáltatásokkal  kísért  kisgyermekkor,  majd  nem  könnyű 
felnőtt kort megélt költőnknek csupán 32 esztendő jutott e földi 
világból.
Minden párhuzam önkényes, sőt vitatható is, mégis 
megkockáztatom:  Petőfi  Sándor  és  József Attilája,  rövid  életük 
ellenére, életművükkel a magyar irodalomtörténet legnagyobbjai 
közé  tartoznak.
A vers ünnepe, a Költészet Napja, a múlt század hatvanas éveinek 
közepétől minden év április 11-én, az emlékezés napja is József 
Attilára, valamint Márai Sándorra, aki szintén ezen a napon 
született.
Városunkban  az  iskolák,  civil  szervezetek  az  évente  vissza-
visszatérő ünnepi programok szervezői.
A Túrkevéért Alapítvány 1991-es alapítása után az egyik 

110 évvel ezelőtt született József Attila
általa, civil szervezetként meghonosított programja a Költészet 
Napjához kötődik.
Természetesen emlékeztetőül utalhatunk, a trianoni békediktátum 
június  4-ei,  az  aradi  vértanúk  október  6-ai  és  a  halottak  napi 
november 1-ei megemlékezésekre a temetőkben, szintén e civil 
szervezet kezdeményezésére kezdődtek, a ‘90-es években. 
A költészet napi, korábbi évek megemlékezései különösen mély 
nyomot  hagytak  lelkünkben,  hiszen  több  mint  tíz  esztendőn 
keresztül  a  vakok  és  gyengén  látók  közösségének,  a  MILTON 
együttesnek tagjai, voltak ezen a napon a Túrkevéért Alapítvány 
vendégei. A keleti országrész sok településéről érkeztek hozzánk, 
s  töltöttek  egész  napot  az  Egressy  Béni  Zeneiskolában,  előbb 
kötetlen beszélgetéssel, majd próbával, mígnem a délutáni 
órákban, verssel, dallal előadott műsorukban gyönyörködhettünk. 
Talán nem túlzás azt mondani, hogy álmélkodhattunk is, hiszen a 
világtalan, örök sötétségre ítélt embertársaink olyan akaraterővel, 
biztonsággal adták elő József Attila és más szerzők verseit, dalait, 
hogy mi látó emberek sokszor még szégyenkezhettünk is.
József Attila 100. születési évfordulójáról is kiemelten emlékezett 
meg a Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma, hasonlóan az idei 
jubileumi évfordulóhoz. 
A  2015.  április  11-ei  zeneiskolai  programot  Csajbók  Ferencné 
tanárnő, alapítványunk alapító tagja szerkesztette, verssel, 
gitármuzsikával, énekkel megjelenítve a költő életének 
egyes  eseményeit.  A  tanárnő  narrátorként  több  olyan,  József 
Attila  életéhez  kötődő  eseményről  is  szólt,  amely  a  jelen  lévő 
érdeklődőknek is új információt adott.
A közreműködő Ványais középiskolás diákok, általános iskolás 
tanulók, zeneiskolai növendékek örömteli perceket szereztek 
a jelenlévőknek.  A felkészítésben Benczéné Szabó Gabriella 
tanárnő és Bálint Gábor gitártanár volt segítségünkre.
Minden közreműködőnek köszönöm az együtt töltött perceket.      

         dr. Szabó Zoltán

1876-ban született Túrkevén egy szegény földműves, Pap Ferenc 
és  Balog Terézia  legkisebb  gyermeke,  Pap  Sándor.  Édesapját  2 
évesen  elveszítette,  nevelőapa  nevelte  fel.  1900.  április  26-án 
házasságot  kötött  a  szintén  túrkevei  születésű  Rácz  Rozáliával. 
Nagy szegénységben éltek, de annál nagyobb boldogságban. 
Aztán jöttek szépen sorban a gyerekek: Sándor, Rozália, Terézia, 
József, Eszter és László. Majd jött az I. világháború. Rozália a 
7. gyermekükkel volt állapotos, amikor Sándornak be kellett 
vonulnia. Károly születése után nem sokkal jött a hír, hogy 
meghalt. A halál mégsem a harctéren érte. Nagyon fájt a foga, 
ezért kihúzatta, ám a húzás után nem állt el a vérzés. A halál oka: 
vérzékenység.  Ez  a  mai  orvostudománynak  köszönhetően  már 
nem fordulhat elő, de akkor megtörtént Holttestét Romániában, 
Csíkszeredán temették el. Rozália 1917-ben egyedül maradt 
hét  gyermekkel.  A  gyerekek  felnőttek,  családot  alapítottak  és 

nagyon ragaszkodtak egymáshoz. Sándor és Rozália Túrkevén, 
József és Eszter Csejten, Endrőd határában, László Dévaványán, 
Terézia  és  Károly  Gyomán  alapított  családot.  Autója  senkinek 
nem volt, mégis rendszeresen látogatták egymást. Nagy 
névnapokat  tartottak,  ahol  szinte  mindig  előkerült  a  hegedű  is. 
A hét gyermek megöregedett, majd elhunytak ők is. Családjaik 
eltávolodtak egymástól és ebben a rohanó világban már csak 
esküvőn és temetésen találkoznak, mint nagyon sok más család 
is. Ünnepnapokon küldenek egymásnak 1-1 lapot, telefonálnak, 
vagy már azt sem.
Innen  jött  az  ötlete  László  két  lányának,  Emmának  és  Évának, 
hogy kellene egy találkozó. A szervező munkát Sándor unokája, 
Edó  vállalta.  Az  indok  pedig  a  115.  évforduló.  Elképzelni  is 
nehéz, milyen hosszú 115 év. Ez idő alatt született 7 gyermek, 26 
unoka, 36 dédunoka és 30 ükunoka. Minden ma élő leszármazott 
kapott levelet és szerencsére mindenki pozitívan állt az ötlethez. 
Bár  egészségügyi,  munkahelyi  és  egyéb  okok  miatt  nem  tudott 
mindenki jelen lenni, így is összegyűltek 49-en. A találkozónak 
a Nótás Vendéglő adott otthont. Ezúton is köszönik munkájukat! 
A délután nagyon jó hangulatban telt, mindenki mesélt saját 
magáról és régi történeteket egyaránt, majd előkerült a hegedű és 
a klarinét is. Úgy egyeztek meg, hogy lesz még folytatás.

         Nyitrai Zoltánné

115 éves házassági évforduló
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A  Herman  Ottó  Természetvédő  Kör  egyik  aktuális  pályázatának 
köszönhetően csokorba szedi Jász-Nagykun-Szolnok megye 
helyi  jelentőségű  védett  természeti  területeit.  A  Földművelésügyi 
Minisztérium Zöld Forrás pályázata által támogatott programunk célja 
kettős.  Egyrészt  gondos  kutatómunkával  összeírjuk  a  megye  helyi 
jelentőségű természeti értékeit és egyúttal a területek pontos természeti 
állapotfelmérését is elvégezzünk, másrészt pedig be is mutatjuk 
ezeket a természetvédelmi és turisztikai szempontból egyaránt nagy 
jelentőséggel  bíró  értékeket  a  nagyközönség  számára.   A  program 
Megyei Természetvédelmi Kalauz névre keresztelt „produktuma” 
egy  interaktív  honlap  formájában  lesz  elérhető,  ahol  térképpel  és 
fotókkal gazdagított leírások segítségével lehet megismerkedni helyi 
jelentőségű  természeti  értékeinkkel. A  tereplátogatások  alkalmával 
tapasztalt természeti állapotváltozásokról, örömteli és elszomorító 
élményeinkről pedig a Megyei  Természetvédelmi Értékleltárban 
számolunk be. Programunk komoly célkitűzése, hogy újabb értékes 
területeket helyi védelem alá helyezését kezdeményezzük, hiszen 
rengeteg olyan természeti kincs rejtőzik még megyénkben, amelyek 
sajnos (nem megérdemelt módon) még nem kerültek törvényes 

Számba vesszük helyi jelentőségű természeti értékeinket
oltalom alá.
De melyek is pontosan a helyi jelentőségű védett természeti 
értékek?A hazai természetvédelmi szabályozásban két módon lehet 
területi oltalmat biztosítani. Országos jelentőségű védett természeti 
területek és természeti emlék miniszteri rendeletben kerülnek 
kihirdetésre. Sajnos számos értékes élőhely nem került az országos 
oltalom  alá  vont  értékek  közé. A  természet  védelméről  rendelkező 
1996.  évi  LIII.  törvény  azonban  a  települési  önkormányzatoknak 
is  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  saját  rendeletben  nyilvánítsanak 
védetté  természeti  értékeket.    Ezeket  nevezzük  helyi  jelentőségű 
védett természeti területeteknek, illetve természeti emlékeknek. 

             Herman Ottó Természetvédő Kör

A program megvalósulását a 
Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás 
pályázata támogatja. Pályázati azonosító: 

PTKF/512/2014

Az ország legkiterjedtebb tanácsadói és képviseleti hálózatának 
bővítésével Túrkeve lakói mostantól még könnyebben 
tájékozódhatnak a személyre szabott igényeket kielégítő biztosítási 
és megtakarítási lehetőségekről, a Generali Biztosító ugyanis 
megnyitotta legújabb képviseletét a településen. A társaság célja, 
hogy az ország valamennyi járásában jelen legyen, hiszen a személyes 
tanácsadást semmi sem pótolhatja a cég filozófiája szerint. 
A Generali Biztosító szerint a minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében 
a személyes kapcsolattartás nem helyettesíthető, hiszen a termékek, 
szolgáltatások és az összetett, személyre szabható biztosítási 
megoldások alapos megértéshez szükség lehet a felkészült tanácsadók 
segítségére. Amit a Generali kutatása  szerint valóban igényelnek az 
ügyfelek: a relatív többség (~50%) bár a tájékozódáshoz igénybe 
venne  online  felületeket,  szerződését  mindenképpen  személyesen 
kötné meg, míg ötödük mindent személyesen intézne.
A biztosítótársaság számára tehát kiemelten fontos, hogy közvetlen 
jelenlétének köszönhetően, piacait megismerve az ország minél több 
településén a helyi igényeknek megfelelő biztosítási szolgáltatásokat 
nyújtson,  és  ezzel  az  ott  élő  embereket  és  a  helyi  intézményeket 
fenyegető kockázatokat kezelje és csökkentse. A Generali több mint 
3100  településen  biztosítja  ügyfeleit;  több  mint  210  képviseleti 
pontból  álló  értékesítési  hálózatának  további  bővítése  és  minőségi 
fejlesztése pedig egyértelmű prioritás a cég számára 2015-ben.
Generali Biztosító – Túrkeve
Bár a biztosító korábban is jelen volt a településen, az új képviseleti 
pont  segítségével  a  Generali  Biztosító  méginkább  jelen  lehet  a 
település életében. Megismerheti a helyi igényeket, élethelyzeteket, 
és ezekre személyre szabott megoldásokat tud ajánlani.

Generali: országszerte személyesen
Új képviseleti pont nyílt Túrkevén

• Több  mint  1300  lakást  biztosít  a  községben  és  környékén,  és  az 
elmúlt időszakban több nagy kártérítést is fizetett. A legnagyobbak 
között  szerepelt  egy  tűzesetből  eredő  kár,  melyre  közel  4  millió 
forintot térített a biztosító. 
• Nagyságrendileg 2600 gépjárművet is biztosít a Generali a 
térségben:  2014-ben  KGFB  és  CASCO  keretében  közel  32  millió 
forintot térített a biztosító.
•  A  Generali  nagyságrendileg  700  életbiztosítást  nyújt  a  környék 
lakosainak. E biztosítások körében tavaly több mint 50 esetben 
összesen több mint 9 millió forintot térített. 
A  képviseleti  pontokon  a  Generali  Biztosító  lakossági  biztosításai 
mellett  a  Generali  Nyugdíjpénztár,  a  Generali  Egészségpénztár,  az 
Európai Utazási Biztosító és EuropAssistance biztosítási megoldásai 
is elérhetőek.

A GENERALI CSOPORT:
A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biztosítótársasága, 
a nemzetközi Generali Csoport tagja. A nemzetközi Generali 
Csoport  az  egyik  legnagyobb  világméretű  biztosítási  szolgáltató,  a 
vállalatcsoport  2014-es  teljes  díjbevétele  meghaladta  a  70  milliárd 
eurót. A világszerte 78 ezer alkalmazottat foglalkoztató és több mint 
60 országban 65 millió ügyféllel rendelkező Generali Csoport, vezető 
szerepet tölt be a nyugat-európai piacokon, valamint egyre fontosabb 
szereplője  a  közép-kelet-európai  és  ázsiai  piacoknak.  A  Generali 
Csoport Közép-Kelet-Európa 10 országában a Generali CEE 
Holdingon, a régió egyik vezető biztosítási szolgáltatóján keresztül 
végzi tevékenységét.
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Nem múlhat el úgy téli szezon, hogy 
fás területeink ne sínylenék meg az 
illegális fakivágások okozta károkat, 
pedig  mindenki  érdeke  lenne  megőrizni 
ezeket a természetközeli élőhelyeket. 
Az erdő nem csupán faanyagot ad, 
hanem az ott végzett beavatkozások 
alapjaiban képesek befolyásolni teljes 
környezeti rendszerünket, az állat- és 
növényvilágot, a levegő minőséget, 
az ivóvízbázist, és felsorolni sem 
lehet azt a sok pozitív ökoszisztéma 
szolgáltatást, amit ezeknek a területeknek 
köszönhetünk. Éppen ezért, az erdőket 
kizárólag a szakemberek által elkészített 
gazdálkodási terveknek megfelelően lehet 
kezelni. Az illegális fatolvajlások során a 

Illegális fakivágások
vágás nem szakszerűen zajlik, és az erdő 
felújításáról  sem  gondoskodnak,  jelentős 
környezetkárosítást végeznek (talaj 
termőképessége is változik, talajerózió 
léphet fel). A szakszerűtlenségből adódóan 
erdővédelmi problémák is felmerülhetnek, 
adott esetben utat engedhetnek erdei 
károsító fajok elszaporodásának, ezáltal a 
szomszédos szakszerűen kezelt területeket 
is veszélyeztethetik.
Vigyázzunk erdeinkre, fás területeinkre, 
mert pénzben nem kifejezhető, 
felbecsülhetetlen értékkel bírnak 
számunkra és gyermekink számára is!
Ha bármilyen környezetkárosítást észlel, 
kérem értesítse a legközelebbi KÖTHÁLÓ 
irodát, például Túrkevén és környékén a 

Nimfea Természetvédelmi Egyesületet 
(Cím: 5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1., Tel.: 
06-56-361-505).

A program megvalósulását a 
Földművelésügyi Minisztérium 
2014. évi Zöld Forrás pályázata támogatta.
Pályázati azonosító: PTKF/429/2014

2009. augusztusában, a Kevi Érdeklődők Klubja- a KÉK- 
alakulásakor csak remélni mertük, hogy hosszú távban 
gondolkodhatunk.  Hónapról  hónapra,  évről,  évre  belső,  saját 
erőforrásainkat, időnként rokonainkat, ismerőseinket is bevonva 
tudjuk értelemmel, értékkel megtölteni a találkozásainkat. 
Hosszas lenne a felsorolás, hogy az elmúlt 6 évben mi 
minden felől érdeklődtünk. Saját klubtársaink jóvoltából úti 
beszámolók alkalmával jártunk Ghánában, Jeruzsálemben, 
Skóciában, Svájcban és Szerbiában. Nagyon emlékezetes közös 
kirándulásaink is voltak Bujákon, Budapesten, Debrecenben, 
Gyulán és környékén valamint Tokajban és környékén.
Hallgattunk előadásokat találkozó helyünkön a Városi 
Könyvtárban családfakutatásról, pénztörténetről, egykori 
túrkevei cégekről, a balettről és még hosszasan sorolhatnám az 
érdekesebbnél, érdekesebb témákat. 
Ami viszont érdekes, valahogy úgy hozta  a véletlen, hogy az 
elmúlt néhány hónapban olyan vendégek érkeztek hozzánk 
egymás után- ki rokonként, ki volt tanítványként, ki országosan 
sokak által  ismert újságíróként, akik teljesen magukkal ragadták 
a nem állandó KÉK tagokat is. 
Nem akartunk hinni  a szemünknek, amikor adventi ajándékként 
ellátogatott hozzánk  Veres Viktor fotóriporter, aki járt 
Afganisztánban  a  háborús  övezetben,  utazott  Besenyei  György 
műrepülővel,  megörökítette  a  falra  mászó  pókembert.  Jelenleg 
3  lapnak,  köztük  a  Népszabadságnak  is  dolgozik  .  Mindenhol 
a  „témát”  keresi.  Lehetőleg  elsőnek  próbál  ott  teremni  minden 
érdekes eseménynél. Több sajtófotó díj tulajdonosa.
Januárban és februárban Dr. Nagy Zoltán a Debreceni Egyetem 
adjunktusa volt a vendégünk, aki egykor  a túrkevei Kossuth Lajos 
Általános Iskola diákja volt, Győriné Piroska kémia tanárnővel 
máig tartja a kapcsolatot. Örömmel látogatott el hozzánk, és 
bemutatta, hogy hová tudott eljutni a kémiával 1998-2014 
között.  17  alkalommal  járt  külföldi  konferenciákon,  vett  részt 
kutatásokban, és emellett, ha akadt egy kis szabadideje, akkor 
próbált megismerkedni  a környékkel is. A sok érdekes út közül 
nehéz választás után Bosztonról, Yellowstone-ról az USA-ból és 
Okinawaról, Japánból számolt be hihetetlen élvezetesen sok-sok 
kép bemutatásával. Nem is gondolná az ember, hogy a túrkevei 

„hazánk  fia”  szorgalmának,  kitartásának  köszönhetően  milyen 
messzire eljutott szülővárosából. Szívesen számol be élményeiről  
családjának, volt tanárának és szerencsére most minden olyan 
érdeklődőnek, aki elfogadta a meghívásunkat. Teljesen magával 
ragadott bennünket élménybeszámolójával. Próbáltuk elképzelni 
a mínusz 42 fokos hideget Bostonban, a fortyogó, élő vulkánon 
álló  Yellowstone  különleges  atmoszféráját,  és    a  sajátos  japán 
ételeket  és  építészetet.  Egy  hónap  múlva  pedig  a  kísérletező 
adjunktus  úr  elbűvölő  kémiai  reakciókat  bemutató  előadásán 
vettünk részt sokan, nemcsak állandó KÉK-esek a Túrkevei  Petőfi 
Sándor  Általános Iskola kémia termében. Szerencsére több diák 
és tanár kolléga is együtt izgult a családtagokkal, érdeklődőkkel 
egy-egy  kísérlet  sikeréért.  Láttunk  megfagyott,  porrá  törhető 
szegfűt,  hol  megfagyó,  hol  kiolvadó  lufit,  megismerhettük  a 
keményítő különös tulajdonságát, nanoméretű anyagokkal is 
találkozhattunk. Adjunktus úrnak, Zolinak sikerült úgy bemutatni 
szakmai életútját és emberi hozzáállását, ami feledhetetlen, és jó, 
követhető  példa  a jelenlévő fiataloknak.
A  szerencse  velünk  volt,  amikor    V.  Kulcsár  Ildikó,  a  Nők 
Lapjából  sokak  által  ismert  író,  újságíró  első  szóra  elfogadta 
meghívásunkat. „Egy korty derű” címmel tartott szerzői estet sok 
kevi érdeklődőnek.
Különös érzés volt személyesen találkozni Ildikóval, akit eddig 
csak az írásain keresztül ismerhettünk. Nyitott, sok-sok érdekes 
emberi sorsot,  apró pillanatokból álló csodákat és nehézségeket 
mutatott be nagyon őszintén, igazi pszichopedagógusként.  
Őszinte, nyíltszívű, humoros történeteivel, novelláival  valóban 
„egy  korty  derűt”  varázsolt  körénk,  de  olyan  nagy  „kortyot”, 
amiből azóta is táplálkozhatnak mindazok, akik jelen voltak az 
író-olvasó találkozón. Megtanultuk, hogy lehet örülni annak is, 
hogy „Süt a nap!” 
Kedves  Olvasó!  A  jövőben  is  találkozunk  minden  hónap  2. 
hétfőjén (általában a Városi Könyvtárban) pontos információ ott 
kérhető. Szeretettel várunk minden kevi érdeklődőt, aki szeretne 
jó hangulatban, érdekes témákat megbeszélve eltölteni havonta 
egy alkalommal egy kellemes estét!

A KÉK nevében: Nagyné Bedő Ildikó

Különleges vendégek a KÉK-ben
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A nagyszülők által és a családi körben átadott tudás megalapozza 
a gyerekek későbbi gondolkodásmódját, világlátását, ezért 
nagyon fontos, hogy az idősebb generáció játékos módon 
próbálja megtanítani mindazt az ismeretanyagot, amit sok év alatt 
tapasztalatai útján megszerzett.
Jász-Nagykun-Szolnok Megye szívében, Túrkevén él egy 
nagypapa  /Bartha  József/,  aki  nem  kevésbé  fontosabb  dolgot 
szeretne kis unokáinak átadni, mint azt a meglátását, hogy a 
megújuló energiaforrások használata és az energiafüggetlenség 
elérése mennyire fontos célirány és mekkora lehetőség is egyben. 
Hétköznapjaiban újabb és újabb ötleteket talál ki, aminek 
segítségével móka és kacagás lesz azoknak a dolgoknak a 
megtanulása, amiket mások iskolapadban görnyedve sajátítanak 
el. Ez évben a farsangon a gyerekek robot-jelmezt kaptak 
nagypapától. Ez a robot nem volt „átlagos”, a tetejére kis napelem-
panelt szerelt, és ha azt belső világítási, vagy napfény érte, akkor 
a  robotjelzőlámpái  több  színben  is  kezdtek  izzani.  Nemcsak  a 
kész játékot kapják meg a gyerekek, hanem azok elkészítésénél 
is segédkezhetnek. Így belelátnak a panel működési elvébe, 
fogékonyabbak lesznek a logikai összefüggésekre. Az unokáknak 
makettek/működő modellek is készülnek, szélerőműről, 
napkollektorról.  Bartha  papa  maradék  szabadidejében  családi 
házuk energiafüggetlenségének kivitelezésén fáradozik: 
szélkereket, napkollektort épít. Ő igazán egy örökmozgó 
nagypapa, aki rendíthetetlenül hisz abban, amit át kíván adni, 
ötletes szemléltető eszközökkel teszi ezt és saját életével is példát 
mutat. Ő egy jó példa.
Neki sincs könnyű dolga, a megújuló energiaforrások pénzügyi és 
jogi háttere ma Magyarországon nem segíti kellően elterjedésüket 
a háztartásokban. Ennek megoldásán dolgozik a Magyar 
Természetvédők Szövetsége és régiós tagszervezetei a Közösségi 

A jó példák átadása
Energia program keretében http://www.mtvsz.hu/kozossegi_
energia. 
Az embereknek nincs félretett pénzük, az energiatakarékos, 
megújuló energián alapuló energia önellátás, energiafüggetlenség 
megtérül,  de  ehhez  először  beruházásra,  tőke  befektetésre  van 
szükség.  Pénzügyileg  bíztató,  hogy  uniós  forrásokból  jelentős 
támogatások nyílnak meg megújuló energiaforrások és az 
energiahatékonyság területén, háztartások, önkormányzatok 
számára.
Magyarországnak  segítenie  kell  a  közösségi  szintű  alternatív 
energiaellátási rendszereket, mert ezekkel nemcsak pénzt és 
energiát spórolunk, hanem jobban tudunk alkalmazkodni a változó 
körülményekhez, nő a problémamegoldó képessége a családoknak 
és az egész közösségnek. Hazánkban a közösségi energetikai 
beruházások jogszabályi környezetén is van mit javítani, erre is 
tett javaslatot az MTVSZ és partnerei. A működő hazai közösségi 
energia példákról pedig májusra térképes adatbázis készül. 
Az  Európai  Bizottság  és  Magyarország  tárgyal  a  lehetőségek 
kiaknázásáról, a 2014-2020-as terveket tartalmazó Operatív 
Programokról. Nekünk a közösségek újrateremtéséről, 
megerősítéséről kell gondoskodnunk, hogy olyan irányba 
haladjunk, melyről tudjuk, hogy majd gyermekeinknek, 
unokáinknak és azok unokáinak is biztonságos, természeti 
kincsekben gazdag jövőt biztosít.
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Egyházi ünnepeink közül a Szentlélek 
ünnepe, a Pünkösd a legtitokzatosabb. 
Azt  még  csak-csak  elképzeljük,  hogy  az 
Atya teremtett, hogy a Fiú megszületett, 
a  Szentháromság  első  két  személyét  még 
evilági mintákhoz is hasonlíthatjuk, de a 
Szentlélek Istenre lényegére igen nehezen 
találunk magyarázatot, szemléltető példát. 
A Biblia írói is keresték a módját, hogyan 
zárhatnák véges emberi szavakba a 
végtelent. Azért, hogy közelebb jussanak 
és minket is közelebb juttassanak a 
Szentháromság harmadik személyéhez, 
különböző képekkel jelenítették meg a 

Pünkösd hava
Szentlelket. 
Jellemezték, mint teremtő és rendrakó 
erőt is: „a föld még kietlen és puszta 
volt, a mélység fölött sötétség volt, de 
Isten  Lelke  lebegett  a  vizek  felett”.  Isten 
lehelete életet ad: „megformálta az Úristen 
az embert a föld porából, és élet leheletét 
lehelte  orrába”. Az  utolsó  idők  jele  lesz: 
„Végül kiárad ránk a Lélek”. Isten akaratát 
közvetíti úgy, hogy isteni erővel ruház fel: 
„az Úr Lelke szállt Dávidra és attól kezdve 
vele is maradt”. 
Az Újszövetség a Szentlélekről úgy beszél, 
mint  szélről:  „A  szél  fúj,  amerre  akar; 
hallod a zúgását, de nem tudod, honnan 
jön, és hova megy”. Ugyanúgy életadó 
erő is: „az Istentől az élet lelke szállt 
beléjük, és lábra állította őket”. Az ember 
életét formálja: „a test törekvése halál, a 
Lélek törekvése pedig élet”. Ábrázolja a 
Biblia a Szentlelket úgy is, mint galambot, 
szélzúgást, tüzet, vizet, pecsétet és zálogot. 
Mindegyik példa azt mutatja, hogy 
a Szentlélek sohasem pihen, mindig 
mozgásban van, cselekszik. Van, aki ezt 
hiszi, de van, aki a Lélek csodáját csupán 
kinevetendő, kigúnyolandó dolognak 
tartja, mint az első Pünkösdön is: „egyesek 
álmélkodtak és zavarban” voltak, sokan 
csak nevettek rajta gúnyolódva: „Édes 
bortól részegedtek meg.”. De háromezren 
elgondolkoztak, és „ezt kérdezték: Mit 
tegyünk?”. Ezt a kérdést általában akkor 

teszi fel az ember, amikor tanácstalan. 
„Mit tegyünk most, hogy a belvíz 
nagy területeket öntött el? Most, hogy 
rengeteg pénzbe kerül a gyógyszer? Most, 
hogy a gyermekemet nem tudom jobb 
belátásra téríteni? Összetartani a családot, 
megállítani az erkölcsi romlást. De 
hogyan? Mit tegyünk? A tanácstalanság, 
a  kétségbeesés  kérdése  ez.  Előbb  utóbb 
mindenkinek be kell látnia, hogy emberi 
erővel, tehetséggel, kapcsolatrendszerrel 
csak egy bizonyos határig rendelkezhetünk 
magunk  felől.  Megérzi  az  ember,  hogy 
még több, még nagyobb erőre volna 
szükség, de neki már nincs. 
Azt  olvassuk  a  Bibliában,  hogy  az  Atya 
„Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen 
mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ 
nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem 
is  ismeri;  ti  azonban  ismeritek  őt,  mert 
nálatok lakik, sőt bennetek lesz”. 
Azt kívánom Pünkösd havában és majd az 
ünnep napjaiban is, hogy történjen csoda 
mindenkivel. Legyen a tanácstalanság 
helyett bizonyosság, a zaklatott kérdések 
helyett Isten megnyugtató válasza, a 
hitetlenség helyett hit.
Áldott Pünkösdünk legyen a kegyelmet 
adó áldott Szentlélek Istennel. 

Kereszti Roland
református lelkipásztor

Az állami és önkormányzati 
nyilvántartások együttműködésének 
általános szabályairól szóló 2013., évi 
CCXX.  törvény  értelmében  a  címadatot 
tartalmazó állami és önkormányzati 
nyilvántartások együttműködési 
képességének elősegítésére és az egységes 
címkezelés biztosítására központi 
címregisztert szükséges létrehozni.

A központi címregiszter (KCR) a települési 
címekre vonatkozóan egy egységes 
központi nyilvántartást fog biztosítani 
az összes állami (pl.: földhivatal, 
okmányiroda) és önkormányzati 
nyilvántartás számára. 

A települési címek pontosságának, 
helyességének ellenőrzése a Jegyző 
feladata.  Az  adatellenőrzés  több  részből 

áll, melynek III. fázisa a társasházi 
ingatlanokon belüli lakások címeinek 
ellenőrzése. 

A társasház önálló és közös tulajdonban 
álló épületrészeit, helyiségeit, valamint 
az önálló külön tulajdonban lévő lakások 
címeit az alapító okirat tartalmazza.
Az alapító okiratokkal az önkormányzatok 
Polgármesteri Hivatalai nem rendelkeznek, 
ezért:

Kérjük a társasházak közös képviselőit, 
hogy a társasházi alapító okiratokat (ha 
van alaprajzi melléklettel) mutassák be a 
Túrkevei  Polgármesteri  Hivatal  (5420 
Túrkeve, Petőfi tér 1.) földszinti 
14-es szobájába 2015. június 15-ig.

Köszönettel: dr. Rácz Kálmán, jegyző

Tisztelt társasházi közös 
képviselők!

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA
OM az.:040107
FELVÉTELT

HIRDET A 2015/2016-os TANÉVRE

VÁLASZTHATÓ HAGSZEREK:
FURULYA, FUVOLA, 

KLARINÉT, SZAXOFON
HEGEDŰ, GITÁR, ZONGORA

ÜTŐHANGSZEREK:
MARIMBA, XILOFON, DOB

JELENTKEZÉS

2015. június 12-ig, 9-17 óra között

az ISKOLA IRODÁJÁBAN

Bővebb információ: 56/362-891

Zeneiskolai 
beíratás
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„A jótékonyság szeretetből táplálkozik. A szeretet és a 
jótékonyság egy, mert ha jót cselekszünk, szeretettel tesszük.”

(Teréz anya)

2015.  március  28.-án  került  megrendezésre  a  20.  Jótékonysági 
Ovibál a Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde intézményének 
szervezésében.
Debreczeni Péterné Zsóka, aki jelenleg Széchenyi úti 
Óvodáért  Alapítvány  kuratóriumának  elnöke,  20  évvel  ezelőtt 
intézményvezetőként az óvodapedagógusok és a szülők 
támogatásával elindította azt a hagyományt, hogy Jótékonysági 
Ovibált szervezzünk.
Minden évben a Városi Sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek, 
mert a résztvevők száma ezt indokolttá tette. Az első időszakban 
nem  az  óvodások,  hanem  országosan  ismert  előadóművészek, 
illetve a helyi művészeti iskolák csoportjai, társastáncosok adták 
a báli műsort. 11 év óta azonban az óvodapedagógusok töretlen 
lelkesedésével a gyermekcsoportok báli műsora nyújt szórakozást. 
A  gyermekek  a  műsorra  jól  felkészülnek,  és  bátran,  örömmel 
szerepelnek. Az intézmény kollektívája, harmadik alkalommal, 
felnőtt műsorral kedveskedett a gyerekeknek és a vendégeknek.
 A jótékonyság mellett fontos a hagyományőrzés, a 
közösségformálás és a felhőtlen szórakozás. Ezt segíti a 
báli vacsora, a tombolasorsolás a zene és a tánc. A jótékony 
adományokból évente sikerült megújítanunk az óvodák udvarának 
játszóelemeit,  fejlesztő  játékszereket  és  sportszereket  tudtunk 
vásárolni, amelyek az óvodás gyermekek fejlődését elősegítették.

A jótékonyság és a hagyomány 20 éve

„ Kis gyermekem csak nézzél szerteszét
érted van itt minden, ami szép.” 

(Várnai Zseni)
A 20 év alatt a városban élő családok többsége részese volt ezeknek 
a báli rendezvényeknek óvodásként, óvodapedagógusként, 
szülőként.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik önzetlen 
munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak az évek során a bál 
sikeres lebonyolításához: szülőknek, helyi vállalkozóknak, 
intézményeknek, magánszemélyeknek, az intézmény dolgozóinak.
Bízunk  abban,  hogy  támogatóinkkal  együtt  még  évekig  tudjuk 
ápolni ezt a szép hagyományt.         Finta Zoltánné

intézményvezető

Tisztelt Lakosság!
Szabó Attila Önkormányzati képviselő és Török Róbert 

Önkormányzati képviselő 2015. május 14.-én csütörtökön 8 órától 
10 óráig fogadóórát tartanak a Városháza földszint 17-es termében, 

ahová minden kedves érdeklődő Túrkeveit szeretettel várnak.

ÚJSÁGÍRÓ KERESTETIK!
Várjuk középiskolás diákok újságcikk vagy művészi 
jellegű írásait, korosztályukat foglalkoztató témákról.

e-mail: ujsagturkeve@gmail.com
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2015. március 28-án, Miskolcon rendezték meg a IV. Nemzetközi 
Xixo Nyuszi Kupa judo versenyét.
Túrkevéről tíz judóka indult el román, szlovák, ukrán és magyar 
versenyzők mérték össze tudásukat, ügyességüket.
Elsőként  a  gyermek  korcsoportból,  a  lányok  kezdték  meg  a 
küzdelmeket. Ferencz Janka, Horváth Orsolya, Horváth Blanka 
lépett  a  tatamira.  Szépen  egymás  után  hozták  a  győzelmeket. 
Mindhárman I. helyen végeztek. Eredményhirdetés után jöttek a 
fiúk.Pető Péter sem akart lemaradni, ő is az I. helyen végzett. 

A Diák C-B-A korcsoportosok eredményei: Diák C korcsoportban 
Horváth Csongor helyezés nélkül zárt. III. hely: Lénárt István

Diák B korcsoport:  Diák A korcsoport:
I.hely: Fekete Viktória   I. hely: Magyar Gréta
III. hely: Simon Éva  III. hely: Veres Zoltán

Mérleg: 6 arany, 3 bronz

A TVSE judosai a III.Rittex Gyomaendrőd Kupán is részt vettek. 
Csapatunk huszonhárom sportolóval indult el a megmérettetésen .
A verseny érdekessége volt, hogy az ovis korcsoport is kapott 
lehetőséget a játékos vetélkedőre. Szépen hozták az eredményeket 
a kicsik, akik életük első versenyén vettek részt.Cél volt számukra, 
hogy  bepillantást  kapjanak  versenyzés  szépségéről,  szüleikkel 
egyaránt.

I.hely: Hegyi Szabó Barnabás, Boda Botond
II. hely: Tóth Máté, III. hely: Gulyás Benedek, Kis Barnabás
Gratulálok a kicsi judokáimnak az első nagy versenyükhöz.

Diák D és E korcsoport:
I. hely: Horváth Blanka, Piroska Adrián, Pető Péter 
II. hely: Ferencz Janka, Kalmár Zsófia, Vincze Ottó 
III. hely: Horváth Orsolya
Ő már régi harcosoknak mondhatóak, nektek is gratulálunk.

Diák C korcsoport: II. helyen: Horváth Csongor

Diák B korcsoport: I. hely: Simon Éva, Fekete Viktória, Nádudvari 
László 

Diák A korcsoport : I. hely: Veres Zoltán, II. hely: Magyar Gréta 

A serdülő korosztály:
I. hely: Horváth Ágnes, Kovács Zoltán, Balogh Sándor 
II. hely: Köteles Györgyi, III. hely: Czibolya Bence 

A nap végén a TVSE csapata 11 arany, 8 ezüst, 4 bronzéremmel 
lett gazdagabb. Az eredményösszesítés után csapatban a 
II. helyen végeztünk. 
             Ozsváth Attila

Judós hírek

Idén negyedik alkalommal szervezte meg az egri Eszterházy Károly 
Főiskola Történelemtudományi Intézete a középiskolásoknak 
szóló országos történelmi versenyét. 

Az immár hagyományosnak tekinthető verseny döntőjének 
lebonyolítására a Líceum Dísztermében került sor 2015. április 
18-án,  szombaton.  Ezúttal  a  bécsi  kongresszus  bicentenáriuma 
alkalmából a Szent Szövetség állt a megmérettetés középpontjában. 
„A nagyhatalmak koncertje” – A Szent Szövetség kora Európában 
(1814–1848)  elnevezésű  versenyre  109    egyenként  háromfős  
csapat jelentkezett magyarországi és határon túli intézményekből. 
A  döntőt  három  írásbeli  forduló  előzte  meg.  A  szervezők  e 
nagyszámú csapatból választották ki azt a legjobb nyolcat, 
amelyek tagjai részt vehettek a szóbeli versenyen. 

A versenyzők öt feladat során mérhették össze tudásukat, előadói 
képességüket és kreativitásukat. A feladatok összeállításakor 
kifejezett célként szerepelt, hogy a tanulók a felkészülés során 
elsajátítsák  az  emeltszintű  érettségihez  szükséges  tudást  a  19. 
század első felének egyetemes történelméből.

A verseny részként egy izgalmas kincskeresésre is sor került a 
Líceum épületében. A feladat kerettörténete szerint Bem József 
tüzértiszt az 1830 novemberében kitört oroszellenes lengyel 
felkelésben megkapta az egyik legmagasabb lengyel kitüntetést, 
a Virtuti Militari (Katonai Vitézségért) Rendet, de azt a cári 
titkosrendőrség ellopta tőle és Egerben, a Líceumban rejtette el. Az 
első próba egy keresztrejtvény megfejtése volt, amelyben (a bécsi 
kongresszuson felosztott területek kitalálásával) az összeolvasott 
betűk eljutatták a csapattagokat a következő helyszínre: az épület 
alagsorába.  Itt  egy  fogalom  helyes  megmagyarázásától  függött, 
hogy a csapatok a rövidebb, illetve a Líceum megkerülésére 
kényszerítő  hosszabbik  úton  jutottak  el  a  következő  állomásra. 
Ezen a helyszínen Byron és Victor Hugo műveit kellett 
beazonosítaniuk a versenyzőknek. Emellett Robert Browing 
versének egy részlete (a történet szerint egy elfogott titkos levél) 
is várta őket, amelyben egy kronogramma volt elrejtve. A kiemelt 
betűket római számként értelmezve a csapatok megtudhatták, hogy 
melyik  teremben  találhatják  meg  a  rejtekhelyet  jelölő  térképet. 
Ezen bizonyos településeket beazonosítva és összekötve, majd 
a vonalak metszéspontját a Líceum földszinti térképére vetítve 
került  elő  az  a  rejtekhely,  ahol  visszaszerezhették  Bem  József 
lengyel tábornok Virtuti Militari kitüntetését.

A verseny helyezettjeinek sorrendje végül az alábbiak szerint 
alakult:
1. Leövey Klára Gimnázium, Budapest
2. Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés
3. Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai 
és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola, Túrkeve
4. Egri Dobó István Gimnázium, Eger
5. Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános 
Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Eger
6. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Eger
7. Bocskai István Katolikus Gimnázium és 
Szakközépiskola, Szerencs
A Ványai csapatának tagjai: Busi Adriána, Horváth Noémi, 
Bíró Tamás 11. A osztályos tanulók

                Felkészítő tanár: Csáki Csilla

Országos történelem 
verseny 
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK 
ZRT.

JNSZ Megyei Üzemigazgatóság Túrkevei Ügyfélszolgálat 
Túrkeve, Kinizsi utca 51

Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.00-16.00

Szerda: 7.00-17-00, Péntek: 7.00-13.00, Telefon: 06-70/681-60-36
Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38, 

06-70/681-60-48
Szennyvíz: 06-70/681-60-44

KÖZÉRDEKŰ 
TELEFONSZÁMOK

Közvilágítási hibák bejelentése: 06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási  hibák bejelentése: 06/80/300-300 

ORVOSI ÜGYELET
 TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT

M u n k a n a p o k o n  17.00-tól másnap reggel 7.00-ig. 
Munkaszüneti napot megelőző nap 17.00-tól, a munkaszünetet 

követő napon reggel 7.00-ig. Tel: 56/221-304

Tisztelt Lakosok! Az állatorvosi ügyelettel kapcsolatban a 
Sáros utcai rendelőben kaphatnak pontos információkat. 

Állatorvosi ügyelet

Kisegítőt keresek nyári munkára, a 
strandra. Lángos sütésre, kiszolgálásra . 

Érdeklődni: Bankó Tímea, 30/52-79-198. 
Előny: pék, szakács szakmai tapasztalat.

Fizetett hirdetés

Eladó a 
képen látható 
összkomfortos 
családi ház. 3 

szoba + nappali. 
130 négyzetméter 
hasznos terület. 

Irányár: 
10,5 M forint vagy 
cserélnénk kisebb 

kertes családi házra. 
Telefon: 

06-30/21-21-519

Fizetett hirdetés

MEGÚJULÓ ENERGIÁK

KONFERR 2006 KFT

Hőszivattyús rendszerek tervezése, forgalmazása, 
kivitelezése

Napkollektoros rendszerek tervezése, 
forgalmazása, kivitelezése

Napelemes rendszerek forgalmazása

Megújuló energiák szaktanácsadása

www.megujuloenergiak.hu  
info@megujuloenergiak.hu

Kontra Kornél
Tel: 06-20/59-96-111

Kontra Lajos
Tel: 06-30/20-61-189

Elérhetők vagyunk a Facebookon is!

TÚRKEVE levelesládája 
A szerkesztőség bejáratánál, belül található! 

Táncsics Mihály utca 1. (a volt Diákotthon bejárata)
Továbbá az ujsagturkeve@gmail.com e-mail címre. 

Várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, névvel és név nélkül 
egyaránt munkanapokon 9-17 óráig!

Fizetett hirdetés
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt olvasóink, az elmúlt időszakban az alábbi tűzoltói 
segítséget, illetve beavatkozást igénylő események történtek 
településünkön. Március 28-án a délutáni órákban jelzés érkezett, 
miszerint  a  Dr.  Balogh  János  utca  végén  lévő  egyik  ingatlan 
mögötti területen, használaton kívüli aknába egy közepes méretű 
kutya esett bele. A kutyát épségben sikerült kiemelni az aknából. 
Április 1-én a nagy erejű szél az Árpád úton lévő egyik ingatlan 
tetőszerkezetét megbontotta. Az egységünk a meglazult deszkákat 
rögzítette, a további károkat és a balesetveszélyt elhárította. 
Április 8-án elvégeztüka településen létesített tűzivíztározók 
időszakos  felülvizsgálatát.  Április  11-én  az  esti  órákban  jelzés 
érkezett miszerint az Ecsegi és a Körte út mentén gaz-avar ég. 
Tüzet eloltottuk, anyagi kár nem keletkezett. Itt tartom fontosnak 
leírni,  az  előző  lapszámban  már  ismertetett  szabályok  alapján 
április  30-a  után  tilos  égetést  végezni  településünkön.  Kérjük 
az  ide  vonatkozó  szabályok  betartását!  Április  14-én  rendezte 
meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Mezőtúron  az  Ifjúsági  Katasztrófavédelmi  versenyt.  Túrkevét 
a  közösségi  szolgálatot  tűzoltóságunkon  teljesítő  középiskolás 
diákok közül Horváth Natália, Jandó Denissza, Papp Ágnes és 
Kelemen Tibor képviselte, akik az előkelő II. helyezést érték el 
korcsoportjukban. Sikeres szereplésükhöz ezúton is még egyszer 
gratulálok.  Reméljük  a  jövőben  is  részt  veszünk  és  visszük 
Túrkeve jó hírét az ilyen jellegű versenyeken is. Április 17-én a 
tárolási helyéről dobogókat szállítottuk ki a városi sportcsarnokba, 
az ott megrendezésre kerülő táncvizsgabálra. Még aznap a 
városi színpadot a strandra szállítottuk, és szereltük össze a 
Május  1-én  megrendezésre  kerülő  Családi  Majálisra.  Április 
21-én közreműködtünk a XXIV.  Nagykun Diák Sportviadal 

szervezőinek kérésére, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Polgárvédelmi raktárából fektető anyagok kiszállításában, mellyel 
a vidéki diákok elszállásolását biztosítottuk. Ezúton gratulálok 
a  Ványais  diákok  sikeres  szerepléséhez.  Április  21-én  a  Vass 
utcába  vonultak  tűzoltóink,  ahol  az  egyik  ingatlanban  beépített 
kandalló túlhevült. Az egység az égésteret kiürítette, majd a 
kandallót  visszahűtötte. Az  eset  kapcsán  személyi  sérülés  nem 
történt, anyagi kár nem keletkezett. Április 23-án a Polgármesteri 
Hivatal épületén lazult meg párkánydeszka, egységünk 
szakember közreműködésével azt rögzítette, balesetveszélyt 
elhárította. Az elmúlt időszakban az alábbi helyeken végeztünk 
fakivágást, gallyazást. Többek között a Strandfürdő területén, a 
Debreczeni úton, a volt Danjanich úti óvoda udvarán, Rákóczi 
úton, a József Attila úton, a Thököly úton, Kiss Ernő úton, Bethlen 
Gábor úton, Búzavirág Kft. telephelyén, Zrínyi úton, Bercsényi 
úton,  a  Gátalja  úton,  a  Vénkerti  temetőben  valamint  a  Kinizsi 
úton. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy fakivágást, 
gallyazást legközelebb csak az őszi időszakban tudunk vállalni. 
Természetesen kivétel, ha a fa veszélyhelyzetet idéz elő. A jó idő 
beköszöntével megjelentek a darazsak, méhek. Amennyiben azok 
a lakosságot veszélyeztetik, az előző évekhez hasonlóan, kérhetik 
tűzoltóink  segítségét! A  beavatkozás  díjmentes  szolgáltatás,  az 
ingatlan tulajdonosának az irtáshoz szükséges darázsirtó sprayt 
kell megvásárolnia.
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Sörös Tibor pk.

A keviek mindig jól értesültek. 
Pletykának tartottam először, hogy a régi 
szeméttelepnél  lakó  egyedül  élő  tanyasi 
idős férfit megölték. Majd internetes 
újságcikkben olvastam az esetről.
-Holtan  talált  rá  ismerőse  a  71  éves  idős 
férfira  túrkevei  otthonában  2015.  január 
23-án.  A  sértett  bűncselekmény  áldozata 
lett, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást 
indított  halált  okozó  testi  sértés  bűntett 
elkövetésének gyanúja miatt. Jött a másik 
újság  hír,  hogy  előzetes  letartóztatásban 
van az a 19 éves férfi, aki a gyanú szerint 
megölte az idős férfit.
-Igen a nyomozás eredményeként 
a rendőrök február 7-én elfogták 
az emberölés bűntett elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható R. M. 
túrkevei lakost. A fiatalembert kihallgatása 
után őrizetbe vették, majd a Szolnoki 
Járásbíróság február 8-án elrendelte 
előzetes letartóztatását. 
-2015. február 28-án a Sáros utcában 
szintén fiatalember, aki még nem érte el a 
18. életévét feltehetően felbujtás hatására 
orvul támadva leütötte a számára teljesen 
ismeretlen férfit. A fiatalunk biztosan nem 
olvasta Jókaitól a Sárgarózsát, amelyben 
a konfliktust a gulyás és a csikós szemtől 
szemben intézték. A hasonlat sántít mivel 

Kevi krimi

„Alszol mozdulatlan.  
Hiába zümmög a szél. 

Hiába fütyülnek a rigók. 
Hiába csalogat a napfény.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet a 
rokonoknak,

barátoknak, volt kollégáknak, hogy
VAD LAJOS IMRE

búcsúztatásán megjelentek, 
gyászunkban osztoztak velünk: 

felesége: Ducza Ilona, fiai: Lajos és 
Tibor, menyei és unokái.

„A Te halálod valóság - a sorsod 
az én sorsomban bevégeztetett. 

Nekem csak az maradt, hogy ott, hol 
nem vagy 

s nem is leszel soha: keresselek.”

itt  nem  volt  konfliktus  a  sértett  még  a 
kutyáját sem keltette fel. A sérülés, amit 
okozott életveszélyes. Ugyanakkor a 
sértett rosszhírét is keltette kisebbíteni 
akarta tettének súlyát. A Megyei Rendőr-
főkapitányság nyomozott az ügyben. 
-2015.április 5-én a József Attila utcában 
vetkőzött ki magából egy szolgálaton 
kívüli  rendvédelmi  dolgozó.  Budapesten 
szolgál és véd! Szegény fővárosiak. 
Rendőri  mivoltát,  mint  pajzsot  viselte  és 
semmilyen indokkal nem magyarázhatóan 
ütött. Súlyos sérülést okozott majd 
elégedett büszkeséggel távozott. 
Óbesterünk korát foglalkozását tekintve 
már inkább elvárható a megfontoltság 
a  higgadtság  és  a  konfliktuskerülés.    Az 
elsődleges nyomozati cselekményt a 
Mezőtúri Rendőrkapitányság végezte. 
-2015.  március  16-án  szép  tavaszi  napon 
haladtam jó út és látási viszonyok között 
kék színű gépkocsimmal az István 
király utcában komótos sebességgel. 
Ezt a már idillikus helyzetet egy fehér 
személygépkocsi zavarta meg. Azzal, 
hogy a saját sávomban velem szemben 
haladt. Nem vettem ezt tréfának, mint 
Rózsa Sándor annak idején és jobbra 
próbáltam elmenekülni. Ennek ellenére a 
baloldali tükröt törte és a gépkocsi oldalát 
végig szántotta. Megálltam, gondoltam 

beszélünk, és a kárt rendezzük. A középső 
visszapillantó tükörbe tekintve láttam, 
hogy ez az „ürge” nem akar beszélgetni 
Egyre csak távolodott. Lakása előtt értem 
utol,  erősen  ittas  állapotban  szállt  ki  a 
fehér autóból. A kiérkező rendőröknek 
azt mondta „pont ennek a hülyének kellett 
neki mennem”. A kezén csattanó bilincset 
vádlón mutogatta nekem. Érdekes 
gondolkodású emberünknek kerékpáros 
gyermeket szállító anyuka is lehetett volna 
áldozata.                           Darvasi Róbert
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