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A városunk lakosságát foglakoztató kérdések közül elsőként 
a szemétszállítás helyzetéről kérnék tájékoztatást!
Már 2014 tavaszán megmutatkozott, hogy a Városgondnokság 
veszteségesen üzemelteti a szemétszállítást. Körülbelül 
22 millió forint veszteség keletkezett ezen az ágazaton. 
A rendkívüli önkormányzati támogatások révén sikerült 
12 millió forintot megpályáznunk a kormánytól, ennek 
kompenzálására. A többit a városi költségvetésből kellett 
biztosítani,  ami  természetesen  még  így  is  óriási  teher  volt. 
Az  idei  évre  áthúzódott  ebből  az  összegből  4,1  millió  forint, 
júliusig  pedig  a  lerakási  díjból  halmozódó  veszteség  további 
14  millió  forintot  tett  ki. Az  idei  évi  veszteség  előrevetítve  a 
30  millió  forintot  is  meghaladta  volna,  melyet  a  költségvetés 
nem bír ki. A kommunális adó megduplázásával lett volna csak 
erre lehetőség, de a lakosság terheit nem akartuk növelni. Ezért 
megszüntettük a fennálló szerződést a Városgondnoksággal, és 
államilag  kijelölt  közszolgáltató  segítségét  vettük  igénybe,  a 
Katasztrófavédelem közbenjárásával. A helyi szemétszállításról 
és a kialakult vonalkódos rendszerről szóló rendeleteket 
elküldtük a szervezetnek, ezek alapján jelöltek ki számunkra egy 
szolgáltatót  az  NHSZ  Szolnok  Zrt.  személyében. A  dolgozók 
esetében  dolgoztunk  rajta,  hogy  az  új  szolgáltató  továbbra  is 
biztosítson  nekik  munkahelyet. Az  új  körülményeket  viszont 
csak egy személy vállalta.
Mennyiben változik a szemétszállítás díjszabása? 
Az NHSZ tájékoztatása után nagyon sok lakossági visszajelzés 
érkezett hozzám. Aki az eddigi rendszer szerint nem kérte a havi 
négyszeri ürítést, az a tájékoztató szerint most mégis rá lesz erre 
kényszerítve. Legalábbis sokan ezt olvasták ki a hírlevélből. Az 
NHSZ képviselőivel szeptember 7-én fogok erről a problémáról 
tárgyalni.  A Katasztrófavédelem illetékes munkatársával is 
felvettem a kapcsolatot, elővezetve azt, hogy a túrkevei rendeletet 
kellőképpen nem építették be abba a határozatba, amely alapján 
kijelölték az új szolgáltatót. Szeretnénk elérni, hogy a tényleges 
ürítésszámhoz  közeli  díjat  határozzanak  meg,  hiszen  a  helyi 
rendelet a lakossággal kötött egyéni szerződésekről szólt. Az én 
javaslatom az lesz, hogy vizsgálják meg az elmúlt év tényleges 
ürítésszámát, ingatlanokra lebontva. Ezen tapasztalati számok 
alapján kössön az új közszolgáltató szerződéseket. Ennek 
eredményeként  jellemzően  mindenki  a  valósághoz  közelebb 
álló díjszabással találkozhat a majdani számlákon. Célunk hogy 
ezt elérjük, de a tárgyalások még folyamatban vannak. Kérem a 
lakosság türelmét és megértését.
A szelektív hulladékgyűjtésben mi várható?
Egy pályázat révén minden háztartásnál szelektív gyűjtőedényzet 
kihelyezése fog megtörténni. Kertes házak esetében egyénileg, 
120  literes,  sárga,  kerekes  kukával,  társas  házaknál  nagyobb 
gyüjtőedénnyel  lesz  megoldva.  Műanyag-,  csomagolási  fém-
,  papírhulladék  kerülhet  majd  ezekbe,  ugyanúgy  ahogy  eddig 
a gyűjtőzsákokba. Az ürétés gyakoriságáról a szolgáltató 
tájékoztatni fogja a lakosságot.

Másik nagy port kavart kérdéskör, az ivóvízminőség 
korszerűsítési program, amely az idei hőségrekordokat 
döntő  nyáron  nem  kevés  fejtörést  okozott  kivitelezőnek, 

városvezetésnek egyaránt.
Épp a mai nap folytattam tárgyalást a projekt gazdáival, mivel 
a program lezárása körül adódtak problémák. Májusban derült 
ki, hogy a hálózatban egy vas- és mangánfaló baktérium 
szaporodott el, ami a teljes ivóvízhálózatot elfertőzte. A 
baktérium az egészségre önmagában ártalmatlan, de más 
veszélyesebb fertőzéseknek remek táptalajt nyújt. Szerencsére 
ez nem fordult elő.
A mosatási munkálatokra a kivitelező július 10-ig kapott 
határidőt, de a folyamatos hőségriadók miatt ezt nem lehetett 
tartani. A Népegészségügyi Főosztály is megerősített abban a 
döntésben,  hogy  a  tevékenységet  ilyen  esetben  szüneteltetni 
kell. Egy nap volt csak, amikor a már megkezdett munkálatok 
után, a déli órákban rendeltek el riasztást. Ezért aznapra a már 
megkezdett szakaszok mosatását befejezték, ami technológiailag 
is indokolt volt.
Sokan panaszkodnak a víz jelenlegi minőségére.
A  fertőzés  miatt  egy  nagyon  magas  vegyszerszintet  kellett 
tartani a hálózatban. A víz klóros, hipós íze ezért tapasztalható 
még most is. De a mosatási munkálatok már lezárultak, így pár 
napon  belül,  ahogy  tisztul  a  hálózat,  ennek  csökkennie  kell. 
Remélhetőleg visszaáll a régi állapot.

Harmadik átfogó kérdésem a helyi televízióhoz kapcsolódik. 
A jelenlegi szolgáltató ugyanis közölte az előfizetőkkel, hogy 
megszűnik a TV készülékeken elérhető műsorszórás.
A jelenlegi kábeltévé hálózat teljes mértékben elvult. Korábbi 
években  csak  tulajdonos  váltások  történtek,  fejlesztés  semmi. 
Ezen a hálózaton egyébként már fizikai képtelenség fejlesztést 
végrehajtani.
Ugyanakkor az egyik nagy telekommunikációs cég 
megrendelésére, egy üvegszálas, optikai hálózat kerül kiépítésre, 
mely  fémet  nem  tartalmaz,  és  semminemű  sugárzása  sincs. 
Ezt  a  jelenlegi  telefonos  hálózat  oszlopaira  fogják  szerelni, 
így minden háztartásba eljuthat. A beruházás végeztével fel is 
számolják a régi telefonhálózatot, és ahol lehetőség adódik, ott 
az oszlopot is megszüntetik.
A városközpontot másképpen érinti a fejlesztés, mivel a helyi 
építési  szabályzat  itt  földalatti  kábelezést  ír  elő. A  Széchenyi 
úton,  a  digitális  elosztóhálózat  elérése  miatt,  mely  a  Posta 
épületénél található, lesz egy minimális útfelbontás.
Miért fontos ez a fejlesztés?
A hálózaton a lehető leggyorsabb internetszolgáltatásra nyílik 
lehetőség. A meglévő rendszernek sajnos sajátossága az, hogy 
a városközponttól távolodva csökken az elérhető sávszélesség. 
Ezt a problémát teljes mértékben kiküszöböli az optikai kábel.
A  legfontosabb  pedig,  hogyaz  új  hálózat  telefon  és  televíziós 
szolgáltatásra egyaránt alkalmas, így a majdani szolgáltatóval 
egy  olyan  megállapodást  szeretnénk  kötni,  amely  biztosítja  a 
helyi tévé elérhetőségét a műsorkínálatban.
A  kivitelező  az  év  végéig  ígérte  a  munkálatok  befejezését, 
remélhetőleg minél hamarabb visszatérhet a Túrkeve Televízió 
adása a képernyőkre. Addig is minden adást megtalálhatnak a 
televízió honlapján.

Finta Zoltán

Kevi Aktuális
-Beszélgetés Vida Tamás polgármesterrel -
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Több lakossági megkeresés érkezett az 
elmúlt időszakban, ahol érdeklődtek, 
hogy a Startmunka keretein belül 
összeállt közútjavító csapat hol, s milyen 
munkát végzett. Jó magam igyekeztem 
összeállítani egy anyagot, ahol a lakosság 
nyomon követheti ezeket a munkálatokat. 
Azt is tudom, hogy az elmúlt jó pár évben 
nem  fordítottunk  elég  hangsúlyt  az  utak 
karbantartására, és sokszor a lakosság 
irányából érkező észrevételek saját utcájuk 
felújításával kapcsolatban bizony teljesen 
jogosak.  Ezúton  is  szeretném  a  kedves 
túrkeveiek  türelmét  kérni.  Megpróbálunk 
minél  több  helyre  eljutni  még  az  idén  is 
és  a  városvezetés  arra  törekszik,  hogy  a 
ciklus végéig a lehetőségeinket kiaknázva 
Túrkeve útjainak jó részét szeretné 
járhatóvá  tenni,  hisz  ez  a  21.  században 
nem csak jogos igény, de természetes 
elvárás is.

Az elmúlt időszak munkálatai:

Padkáztunk a Hunyadi,  Toldi, Rákóczi, 
Thököly, Perbáth, Túri, Újvárosi utcákban.
Rendszeresen takarítjuk a padkát a 
Kossuth, Széchenyi, Sáros, Ecsegi / Hajdú 
Benedek, Kuthen K. / Strandparkoló, 
Kinizsi utcákban.
Kátyúzva lett: Túri - Újvárosi - Perbáth - 
Bercsényi - Vass - Attila - Szondi -  Kölcsey 
- Finta - Himesdi - Zádor -  Hollósi -  Setét 

M. - Dózsa Gy. -  Kenéz -  Debreczeni -  
Zrínyi (félig) - Németh - Arany -  Koós -  
Csontos - Béla Király - Dr. Nánási.
A Juhászfesztivált érintő utcák, mint pl. a 
Petőfi tér, Ecsegi utca egy szakasza, Liget 
u, Táncsics M. egy szakasza.

Elkészült a gyermekorvosi rendelő 
bejárója,  a  Millenium  park  parkolójának 
bejárója, az  Autós bisztrónál a bejáró, 
vízvezeték tisztítás után a Forfánál, 
valamint a Kenéz utca végén.

A Boros utca útalap megerősítésének 
összekötő szakasza még hiányzik, de az is 
rövidesen elkészül. 

Viacolor:

Próba lerakás: 5 nm, Nyugatújvárosi iskola
Széchenyi úti óvoda: kb. 36 nm
CBA előtti járda: szegélykő lerakás, 
viacolor újrarakás kb. 9 nm, szegélykő 
23 m hosszan
Múzeum: viacolor újrarakás, kb. 9 nm
Betonjárda készítés: kb. 3,3 nm
Deák úti óvoda: viacolor lerakás kb. 15 nm
Rendőrség + tűzoltóság: viacolor lerakás, 
kb. 46 nm
Keve étterem mellett: viacolor lerakás, kb. 
51 nm
Ecsegi út, viacolor lerakás, kb. 114 nm
Zöldségfeldolgozó, viacolor lerakás: 

kb. 25 nm
Kútskanzen, viacolor lerakás, kb. 73 nm
Mozgáskorlátozottak  bejáróinak  javítása, 
mentők számára is járhatóvá tétele: 
Szénási (2 nm), Czihat (5 nm), Arany J. 
(2 nm)
Állomás u. betonozás: 20 nm
Közel 400 nm viacolort tettünk le idén.
Jelenleg a Piactér bódé rendbetétele zajlik. 
Igyekszünk  olyanra,  amire  büszke  lesz  a 
város. 
A strand környékén tervezünk még 
felújításokat az elkövetkezendő 
időszakban.

Mindezek mellett szeretném megjegyezni, 
- amit a kedves lakosság nem biztos, hogy 
tud- sajnálatos módon a városgondnokság 
gépparkja olyan szinten rossz állapotú, 
hogy komolyabb beruházás nélkül sajnos 
hátráltatja, veszélyeztetheti a város 
karbantartási, felújítási munkálatainak 
folyamatait.  Ennek  orvoslása  is  a  jelen 
testület feladata lesz. 
A  munka  nem  kevés,  az  elvégzése  nem 
egyszerű, de erre esküdtünk fel és ezeket 
a  problémákat  kell  megoldanunk  s  azon 
leszünk, hogy a Keviek elégedettek 
legyenek munkánkkal.

Magos Vilmos
alpolgármester

Útkarbantartások
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Középiskolánk 2015. július 1-től új fenntartót és megnevezést 
kapott: Karcagi Szakképzési Centrum Ványai Ambrus 
Gimnáziuma  és  Szakközépiskolája.  Augusztus  1-től  Puskás 
László lett az intézmény igazgatója. Az ünnepélyes tanévnyitót 
megtisztelte  Pardi  Sándor,  a  centrum  főigazgatója,  akit  a 
Ványait érintő változásokról kérdeztünk:

Biztosan sokan hallották már, hogy az országban 44 szakképzési 
centrum jött létre, Jász-Nagykun-Szolnok megyében három, 
ebből a karcagi a legnagyobb, melyhez nyolc intézmény tartozik. 
Gimnázium, szakközépiskola és szakiskola is megtalálható ezek 
között. Mit jelent ez a Ványai életében? Mivel a szakképzés is 
a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, úgy gondolom 
sokkal hatékonyabban fog működni. Szemléletváltás kell a 
vezetésben. A munkaerőpiacra kerülő leendő szakmunkásoknak 
meg kell találniuk a helyüket. Stratégiát kell kialakítanunk, 
úgy  kell  képezni,  oktatni  a  diákokat,  hogy  piacképes  legyen  a 
szakmájuk.  Ebben  szeretnénk  maximális  segítséget  nyújtani  az 
intézmény felé.
A gimnáziumi képzést támogatja a centrum?
Már egy korábbi értekezleten is felmerült a kérdés, de jelenleg 
az  az  álláspont  van  érvényben,  hogy  a  gimnáziumi  képzéssel 
rendelkező intézmények továbbra is megtarthatják ezt az oktatási 
formát.
Szakközépiskola vagy szakiskola, mi a különbség?
A szakiskola tulajdonképpen szakmunkásképző, mely régi 
hagyományokra tekint vissza, egy átalakulást követően 2016-tól 
szakgimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák jönnek létre.

Vida Tamás polgármestert, a Ványait is érintő felújításokról 
kérdeztük:
Jelen pillanatban is zajlik, kb 50%-nál jár a sportcsarnok 
tetőfelújítási  projektje,  a  régi  szigetelést  teljesen  eltávolítják. 
Egy  hőszigetelő  réteg  kerül  beépítésre  és  egy  PVC  réteg  fogja 
ezt  letakarni.  Maga  a  tető  így  egyetlen  résmentes  felületet  fog 
alkotni. Nagyon bízunk benne, hogy hosszú évtizedekre megoldja 
a csarnok helyzetét és nem lesz a közeljövőben beázás.
Egy másik, energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos pályázat érinti 

a középiskola szinte összes épületét. Ez a beruházás a homlokzati 
hőszigetelést  és  nyilászárók  cseréjét  tartalmazza,  a  gimnázium, 
a  szakközépiskola,  a  kollégium,  a  sportcsarnok  és  az  étterem 
esetében.  A  közel  300  milliós  összeg,  amit  az  épüetegyüttesre 
tudunk költeni, hosszú évekre pozitívan határozza meg az 
intézmény  életét,  mind  külsőleg,  mind  pedig  a  fenntarthatóság 
költségeit tekintve.
Tehát a város továbbra sem kíván lemondani a középiskolai 
oktatásról.
Természetesen, attól hogy a fenntartó személye megváltozott, a 
város nem engedi el a középiskola kezét. Maga az épületegyüttes 
eleve  a  város  vagyonát  képezi,  jó  gazdaként  nem  engedhetjük 
meg magunknak, hogy gondatlanságból az enyészeté legyen.  A 
szakképzési  centrumok  létrehozásával  pedig  jelentős  előrelépés 
várható. Sokkal közelebb kerül a vezetés a helyi szinthez, az előző 
évekhez képest. A jelenlegi minisztériumi háttér pedig biztosítani 
fogja a váltáshoz szükséges pénzeszközöket. Bízom abban, hogy 
a  Ványai  kiválóan  fog  teljesíteni  a  beiskolázás  tekintetében. 
Azt kívánom minden még áltatlános iskolás gyermeknek és 
szüleiknek, jól fontolják meg a továbbtanulást. Nyugodt szívvel 
válasszák a Ványait. Nagyon fontos a városnak, hogy tele 
legyenek az iskolapadok a középiskolában is.

A tanévnyitó egyik ünnepélyes mozzanataként, Ozsváth 
László  átvehette  a  címzetes  igazgatói  címet,  Pardi  Sándor 
főigazgató úrtól. Erről kértük tájékoztatását:
Ez  a  cím  annak  jár,  aki  legalább  tíz  évig  volt  egy  intézmény 
igazgatója, és ebben az intézményben folytatja munkáját. Az én 
mandátumom július 31-én lejárt, utódom Puskás László igazgató 
úr lett, és én ennek megfelelően címzetes igazgatóként és 
mestertanárként  folytathatom  munkámat.  Különböző  szakértői, 
szaktanácsadói  feladatokat  is  ellátok,  a  tanári  munka  mellett. 
Nagy megtiszteltetés ez számomra, hiszen minden ide köt, ehhez 
az  iskolához.  Itt  voltam  diák,  pályakezdő  tanár,  tizenöt  évig 
igazgatóhelyettes, majd tíz évig igazgató. Sok sikert kívánok az 
utódaimnak!

Finta Zoltán

Tanévnyitó és változás a Ványaiban
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Sass Kálmánné 
100.

születésnapjára

Köszöntő
Megsárgult fényképek, 
egy torta az asztalon

Könnycseppek gördülnek 
most végig az arcokon.

Ezek most nem bánat, 
hanem örömkönnyek

Hiszen akit ünnepelünk 
az ma lett száz éves.

Megfáradt testén 
egy évszázad nyomai 
Az elmúlt száz évnek

Örömei és bánatai

Nem kért Ő az istentől 
soha könnyű életet

Mert kapott erős hátat
amin a terheket vihette

Felnevelte gyermekeit
féltő, büszke szívvel 

De visszakapja azt most 
Szerető, ápoló kezekkel

Itt áll most előtte 
a család apraja nagyja

Meg köszönve neki mindent
amit eddig tőle kaptak

Hoztak ajándékot, 
szebbnél szebb virágot 

Ezzel kívánnak még sok erőt, 
egészséget és boldogságot

                                                         T. Z

Az  óvodai  beszoktatás,és  a  nyári  szünet 
után  az  újra  szoktatás  az  elválás  talán  az 
anyának még nehezebb, mint a gyereknek. 
Összegyűjtöttem pár segítőgondolatot, 
ami  talán  megkönnyíti  mind  az  anyának, 
mind az óvodásnak az óvodakezdést.

1. Gondolatok az óvodakezdésről. 
Már  szinte  elcsépelt  gondolat,  de  bizony, 
minden  a  fejben  dől  el.  Épp  ezért  már 
időben kezdjük el szokni a gondolatot, hogy 
kezdődik az óvoda. Örüljünk a gyermekkel 
együtt, hogy már ilyen nagy, és megteszi 
az első olyan önálló lépését, amikor 
bizony mi csak hátulról támogatjuk, de a 
jelenlétünk  nélkül  fog  megtenni.  ez  egy 
teljesen új világ mind a gyermeknek, mind 
az  anyának.  Bekerül egy  kis  közösségbe, 
új  perspektívák  nyílnak  meg,  számos  új 
dolgot fog megtanulni.
2. Ismerkedjünk meg az óvodával!
Kérdezzük meg, hogy van-e lehetőség arra, 
hogy még a beszoktatás előtt körbenézzünk 
az  óvodában  akár  gyermek  nélkül,  akár 
gyermekkel együtt. Sokat segíthet, ha 
az  első  nap  már  van  ismerős  dolog,  az 
óvónéni  sem  ismeretlen.  Lehetőség  van 
anyás beszoktatásra, így a felnőttek is 
megismerkednek az óvodai élettel.
3. Napirend
Minden gyermeknek szüksége van a 
rendszerességre, a biztonságot nyújtó 
szabályokra. Emiatt gondoljuk végig, hogy 
az  óvoda  milyen  változtatásokat  igényel 
ebben  a  kis  rendszerben,  és  fokozatosan 
vezessük be azokat:
–Tervezzük meg az ébredést, a reggeleinket, 
a reggeli közös időtöltésünket. Legyen 
idő  a  közös  reggelire,  hogy  nyugodtan, 
teli hassal, gond és kapkodás nélkül 
indulhassunk az óvodába.
–Tervezzük meg az utunkat, hogyan 
megyünk az óvodába. A közös séták 
nagyon jó alkalmat adnak a beszélgetésre. 
De  ha  autóval  jövünk,  annak  is  vannak 

Óvodakezdés 
tanácsok kezdő és nem kezdő óvodás anyukáknak

előnyei, hiszen gyorsabban ott tudunk 
lenni, és több idő marad a reggeli játékra.
–Tervezzük meg, hogy hány órára megyünk 
majd a gyermekünkért az óvodába, hogy ő 
is fel tudjon rá készülni.
–Kiscsoportos gyereknél különösen 
fontos, hogy minden kiszámítható, és 
biztonságot nyújtó legyen.
–Ha szeretnénk, hogy a gyerekünk ott 
aludjon,  akkor  otthon  is  álljunk  rá  erre 
a rendszerre. Az óvodai házirendből 
tájékozódhat, hogy pontosan mikor van az 
ebéd, a csendes pihenő.
–Óvoda  után  mindig  hagyjunk  időt  arra, 
hogy  csak  rá  figyelhessünk.  Hallgassuk 
meg, milyen élménye volt, mit tanult, 
milyen  gondolatai  támadtak,  és  élvezzük 
ki, hogy megint együtt lehetünk. 
Töltekezzünk mindketten ebből az időből, 
és tegyünk el másnapra is pár szép ajándék-
percet.
–Tervezzük meg az estéinket is – hagyjunk 
mindenre elég időt, ne kapkodjunk. Legyen 
idő a fürdésre, fogmosásra, és a mesére is.
–Ismerkedjünk meg az óvoda 
házirendjével. Fontos, hogy amikorra 
mindenképp bent kell lenni, addigra a 
gyerek is fel tudjon készülni.
4. Készüljünk fel az óvodás létre!
Már az óvoda előtt beszélgessünk az 
óvodáról, az óvodai életről. Olvassunk 
meséket  a  témában,  ez  is  a  segítségükre 
lehet.  Érdemes  ezeket  a  kis  történeteket 
már  az  óvoda  kezdete  előtt  pár  hónappal 
olvasgatni, hogy az oviban található 
újdonságokkal már ezeken keresztül 
is megismerkedjen. Hagyjunk időt a 
kérdéseire, véleményére is, hiszen az 
elszakadással kapcsolatban a gyermeknek 
is lehetnek félelmei.
Legyen mindig alkalma a beszélgetésekre, 
akár  a  napirendbe  beillesztve  egy  5-10 
percet foglalkozhatunk játékosan az 
óvodára  felkészüléssel,  de  az  is  fontos, 
hogy ne terheljük evvel a teljes napját.
5. Visszajelzés
Nagyon  fontos,  hogy  kérjünk,  és  adjunk 
visszajelzést az óvónőknek, hogy mi 
hogy tapasztalunk, illetve ők hogy látják a 
gyermek beilleszkedését.
Ha ezeket mind végiggondoljuk, 
felkészülünk rájuk, feltesszük a 
kérdéseinket,  akkor  a  NAGY  NAP  már 
nem fogja készületlenül érni a gyermeket, 
az anyuka pedig szívében-lelkében 
megnyugodva engedi el gyermekét erre a 
szép útra.                             Finta Zoltánné

 Ajánlott mesekönyvek:
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok!
Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában
Bartos  Erika:  Anna  és  Peti  –  Irány  az 
óvoda!
Kepes Ágnes: Sün Peti és barátai
Scolar Mini sorozat: Óvodás lettem
Müller Péter Sziámi: Mi a jeled?
Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze 
kölyökmackóról 
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Túrkeve Város Képviselő-testülete júliusi 
döntésével a Művelődési Intézmény nevét 
Madarász  Károly  Művelődési  Ház  és 
Városi Könyvtár elnevezésre módosította. 
A döntés a szeptember 3-i testületi ülésen, 
az alapító okirat módosításával válik 
hivatalossá. A névadó Madarász Károlyról 
szeptember 12-én a Város Nap keretében 
emlékezünk meg a Művelődési Házban.
Intézményünk 1993-ban kapta a 
Művelődési Intézmény nevet, majd 
később  egy  jogszabályi  változás  során  a 

Nevet változtat a Művelődési Intézmény
Könyvtár  is  nevesítve  lett,  így  alakult  ki 
a jelenleg még hivatalos Túrkevei Városi 
Művelődési Intézmény és Könyvtár név.
Kollégáinkkal az elmúlt években többször 
beszélgettünk arról, hogy az intézménynek 
névadót  kellene  választanunk  a  túrkevei 
művelődésben jelentős szerepet betöltő 
személyek közül.
Természetesen több név is felmerült, végül 
Madarász  Károlyra  esett  a  választás.  A 
névfelvétel szándékáról tájékoztattuk 
lányát, Madarász Katalint és fiát, 
Madarász Tibort,  akik  örömmel  fogadták 
kezdeményezésünket.
Madarász Károly 1899. szeptember 14-én 
született  Túrkevén.  Az  elemi  és  polgári 
iskolát  Túrkevén  végezte,  majd  Zilahon 
járt tanítóképzőbe. 1922-ben kezdett el 
tanítani  Túrkevén.  1923  és  1930  között 
tanyai  tanító  volt.  Ezután  az  Árpád  úti, 
majd a Szeles úti iskolában tanított. 1963-
ban ment nyugdíjba, mint a tanyai iskolák 
igazgatója. Megkapta a Munka Érdemrend 
arany  fokozatát  és  az  Oktatásügy  Kiváló 
Dolgozója  kitüntetést.  (Talpalló  Piroska: 
Túrkevei képes ki kicsoda)
Igazi néptanító volt, aki nemcsak 
ismereteket  adott  át,  hanem  műveltséget, 

kultúrát terjesztett töretlen akarattal és 
hittel. A tanítás mellett szabadidejében 
gyűjtötte a népdalokat, kulturális 
műsorokat, színdarabokat írt és rendezett, 
kiemelkedő egyénisége volt Túrkeve 
kulturális  életének.  Munkájában  segítője 
és támasza volt tanítónő felesége, Teruska 
néni, aki maga is jelentős népművelői 
munkát végzett, főképp néptánc tanítással 
foglalkozott.
Mindazért, hogy ennek a művelődési 
tevékenységnek  méltó  emléket  állítsunk, 
javaslatot nyújtottunk be Vida Tamás 
polgármester  úrnak,  hogy  az  intézmény 
neve  Madarász  Károly  Művelődési  Ház 
és Városi Könyvtár legyen. Javaslatunkat 
a Képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta. Szeptember 3-án kerül 
módosításra az alapító okiratunk, melynek 
nyomán hivatalossá válik az új elnevezés. 
Szeptember  12-én  délután  a  Város  Nap 
keretében egy „névadó ünnepséget” is 
tartunk, melyre szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt. 
Munkatársaimmal szeretnénk úgy 
dolgozni, hogy méltók legyünk 
névadónkhoz, Madarász Károlyhoz. 

Kovács István, igazgató

Kicsit kifordítva a népdalt, igaz marad a sor minden augusztusban. 
Városunk  régi  hagyományokra  tekinthet  vissza  a  könnyűzenét 
illetően. A  Resistan  együttes  mindig  ekkor  tartotta  születésnapi 
és később nosztalgia koncertjeit. A történelem viszont ismételni 
látszik önmagát, hiszen a jelenleg is aktív rockzenekarok közül 
a  PROJECT  4.1  szintén  ebben  az  időszakban  alakult  11  évvel 
ezelőtt  és  Augusztus  20.  környékén  minden  évben  rendhagyó 
módon ünnepli a születésnapját.
Az idei városi ünnepség kapcsolódó programjaként, együtt 
ünnepelhetett a zenekar és egyre népesebb közönsége.  A Project 
mellett a Dream Combination és az Acoustic Power színesítette 
a műsort, amiből több mint 4 órás örömzenélés kerekedett. Nagy 
szükség  lenne  az  ilyen  és  effajta  együttlétekre,  zenekaroknak, 
közönségnek egyaránt. Értem ezalatt, hogy kultúrált körülmények 
között, egy erre alkalmas helyen került megrendezésre a koncert, 
hiszen  az  időjárási  körülményekre  való  tekintettel  a  helyszínt 
a  Művelődési  Ház  biztosította.  Reméljük,  nem  kell  egy  évet 
várnunk a következő, hasonlóan lebonyolított rendezvényre.

Finta Zoltán

Rock-születésnapokat vígan megélhess… !
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Alapítványunk tevékenysége: oktatás, 
nevelés, kulturális tevékenység.

Jellemző mérleg adatok

Közhasznúsági tevékenység bevétele:

• 13.039 Ft
• befektetett eszközök: - Ft
• saját tőke: 187 eFt
• közhasznú tevékenység eredménye: 
• 95eFt

Eredmény levezetése:

• tevékenység összes bevétele: 
  13.039 eFt

Bevételek részletezve:

• központi költségvetés: 12.205 eFt
• önkormányzat: 10 eFt
• egyéb bevétel: - Ft
• adományok: - Ft
• APEH 1%-os jóváírás: 24 eFt
• pályázati támogatás: - Ft
• kapott kamat: - Ft

Tevékenység összes ráfordítása: 

• 13.134 eFt

Ráfordítások részletezve:

• anyag jellegű kiadások: 841 eFt
• egyéb ráfordítások: 12.293 eFt
• értékcsökkenés: - Ft
• tárgyi eszköz: - Ft

Pénzügyi eredmény: - Ft

Alapítványunk saját vagyona:

• tárgyi eszközök nettó értéke: - Ft
• értékpapír: - Ft
• pénzeszközök: 215 eFt

A magánszemélyek által felajánlott 1%-os 
SZJA 24 eFt, amely összegét a Művészeti 
Iskola működésére használtunk fel.

        A Keviföld Alapítvány Kuratóriuma

A Keviföld 
Alapítvány

2014. évi 
közhasznúsági 

jelentése

„Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr” (Példabeszédek könyve 16:4). 
Még azt is, hogy az évszakok csodálatos sorrendben kövessék egymást. És bár oda a 
nyár, azért hisszük, reméljük, hogy az őszi enyészet és a téli fagy után majd újra életre kel 
a természet. Isten készítette el azt a rendet is, hogy a vándorló madaraink ideköltözzenek, 
majd ismét délre induljanak. Ezen a világon minden engedelmeskedik Isten akaratának, 
rendelésének: folyók, szelek, állatok. 
Egyetlen  kivétel  van:  az  ember.  Pedig  a  világ  legintelligensebb  élőlényéről  van  szó. 
Képességeit  sokszor  mégsem  jóra,  hanem  haszontalanra  használja,  és  ezzel  szegi 
meg  az  Isten  parancsolatait.  Mert  hiába  tudna  mindig  gyógyítani,  inkább  öl,  pusztít. 
Rombolja az életet káros szokásokkal, önös érdekkel. Szerethetne, de több erőt pazarol 
a gyűlöletre. Egyedülálló képessége a megbocsátani tudás, mégis jobb szereti dédelgetni 
régi sérelmeit. Képes jót tenni, de inkább a rosszra hajlik. 
Mi is a mi rendeltetésünk? Isten az embert tökéletességre, tökéletességben teremtette 
és  szeretettel  vette  körül.  Ezt  a  gondos  szeretet  felejtette  el  az  ember,  ezért  bánik 
olyan  mostohán  magával  a  Jóistennel  és  embertársaival  is.  A  rend  így  változott  át 
rendetlenséggé. Az emberi élet célja az, hogy Isten rendjébe visszataláljunk. Magunktól 
annyi erre az esélyünk, mintha egy sok ezer kilométeres sivatag kellős közepéről kellene 
megtalálnunk  a  kivezető  utat  mindenféle  segédeszköz  nélkül.  Nem  tudnánk  a  helyes 
irányt, de még ha tudnák is, akkor sem lenne elég erőnk a megmeneküléshez.
Kedves túrkeveiek! Tudom, sokan bátornak érzik magukat, sokan mások még a mától is 
félnek. Vannak, akik magabiztosak, és rengetegen érzik magukat elveszettnek. Vannak 
könnyen élők, és a mindennapok harcait vívók. Akárhogy is, mindegyikőnk ugyanolyan 
tehetetlen az embertelenség sivatagában. Egyetlen rendeltetésünk, hogy a Jóisten 
vezetésére, gondos szeretetére bízva magunkat találjuk meg a rendetlenségből a kiutat. 
Kívánom mindenkinek, hogy ezek tudatában találja meg rendeltetését.   Kereszti Roland

Rendeltetésünk

A Népi Díszítőművészeti szakkörünk 
tagjai-  Barna  Jánosné,  Ducza  Mihályné, 
Nagy Istvánné –1 db höveji, 1 db 
úrihímzésű terítővel és kunhímzéssel 
készült garnitúrával (terítő, falvédő, 4 
db  párna,  3  részes  függöny)  pályáztak  a 
Hagyományok Háza által meghirdetett 
XVI. Élő Népművészet kiállításra. 
Munkáikat a zsűri beválasztotta az 
Észak-Alföldi Regionális kiállítás 
anyagába, amely Debrecenben volt 
látható 2015. június 17- aug. 28 –
ig a Művelődési Központ Belvárosi 
Galériájában.  Nagy  meglepetés  és  öröm 
volt, amikor a megnyitón a Kézműves 
Alapítvány  Különdíját  a  Túrkevei  Népi 
Díszítőművészeti  Szakkör  kapta.  A  díjat 
Hunyadi Sándor kuratóriumi elnök adta át.
Nemrég kaptuk a hírt, hogy a 
kunhímzéseink továbbjutottak az Országos 

Élő Népművészet Kiállítás

Élő Népművészet Kiállításra is, amely 
2015 őszén nyílik a Néprajzi Múzeumban, 
Budapesten, és 2016. március végéig lesz 
látogatható. 
Szeretettel gratulálunk hímző 
szakkörünknek  a  sikerhez  és  külön  öröm 
számunkra, hogy a kunhímzés egyre 
inkább  ismertté  válik,  bekerül  a  magyar 
népművészet elismert kincsei közé.

Kovácsné Kovács Erzsébet
Művelődésszervező
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20  évvel  ezelőtt  kapta  meg  a  Túrkeve 
városért-díjat BALOGH MÁRTON 
előadóművész, emeritus Kunkaptány.  
Az alábbi riporttal emlékezünk rá, 
melyet a Túrkeve újság, a jeles esemény 
alkalmából közölt.

- Hogyan kezdődött a pályafutása?
Klasszikus módon: szinte óvodás koromtól 
táncoltam, énekeltem, szerepeltem. 
Hajnalné Pirike néni kórusában énekeltem, 
a színjátszó csoportban szerepeltem 
alsóban, az Árpád úti, majd a fiú iskolában. 
Művészi pályám kezdetét a túrkevei 
kultúrház gyermekcsoportja, majd a 
földműves szövetkezet néptánccsoportja 
jelentette,  utóbbiban  Madarász  Károlyné 
Teruska néni vezetésével táncoltunk.  A 
mai napig nem felejtettem el a légkört. Az 
volt az igazi közösség. Első fesztiválunkat 
Szolnokon még gumicsizmában, 
mackóalsóban és úttörőingben táncolva 
nyertük meg.
A középiskolát Szolnokon végeztem, ahol 
felvettek a Tisza Táncegyüttesbe. Itt három 
évig táncoltam, aztán felvettek a Honvéd 
Művészegyüttes tánckarába. Ekkor lettem 
hivatásos táncos.
De én az Állami Népi Együttesbe akartam 
kerülni,  az  álmaimban  ez  volt  a  csúcs. 
Ennak érdekében az összes szabadidőmet 
a felkészülésre használtam fel, aminek 
köszönhetően 1966-ban Rábai Miklós 
felvett az együttesbe, így teljesült a nagy 
vágyam.
Itt tizenöt évet töltöttem el.
A  tánc  mellett  mindkét  együttesben,  ha 
úgy kívánták a szerepek, énekeltem, prózát 
mondtam, s a népi játékokban, középfokon, 
két-három hangszeren játszottam.
- Az előadóművészet mellett mivel 
foglalkozott még?
Az évek folyamán egyre több időt töltöttem 
el a táncegyüttessel, az országhatáron belül 

MÚLT-KOR
„Ha valaki elfelejti honnan jött, az parttalanná válik”

és kívül. Gyűjtöttem a szlovákiai magyar 
falvakban és erdélyben is, mivel édesapám 
széki származású. Az elsők között voltam 
a széki táncrend gyűjtőinek és tanítóinak, 
s  évekig  tanítottam  a  pozsonyi  magyar 
együttest, a „Szőttes”-t.
Táncházakban és nyári táborokban 
énekelni, táncolni, népi játékokra 
tanítottam a gyerekeket.
- Együttest is alapított…
Én hívtam életre 1969-ben a Zalka 
táncegyüttest, amely szolnokon még 
abban az évben megnyerte az első katonai 
főiskolai  fesztivált.  Később  több  Ki  mit 
tud? győzelmet is arattak, bár már nem az 
én vezetésemmel.
- Pályája egy alkalommal csaknem 
megszakadt!
Családi okok miatt 1981-ben abba 
kellett  hagynom  a  táncot,  ugyanis  nem 
tudtunk megélni belőle. Rövid ideig 
„vendéglátóztam”.
Elindultam a „Röpüj páva” 
népdalversenyen, még ebben az évben, 
amelyen  megnyertem  a  nagydíjat,  s  ezt 
követően  a  Honvéd  együttes  szerződést 
ajánlott,  amelyet  elfogadtam,  s  azóta  is 
annak vagyok a magánénekese. Novák 
Ferenc Kossuth-díjas koreográfus-rendező 
irányításával  folyik  a  munka.  A  tavalyi 
évadban túljutottam az ezredik előadáson.
- Más műfajban is szívesen szerepel.
Érdekességként  említem,  hogy  évek  óta 
kirándulgatok a rock műfajába. 1983-ban 
táncoltam az István a király bemutatóján, 
majd évek múltán már énekeltem pl 
Szegeden,  a  Népstadionban,  Sevillában  a 
regős szerepét.
Több mint ötvenszer énekeltem a 
Budapesti Operettszínház Kolumbusz 
című  rockoperájában  az  indián  főnököt. 
Aztán a Margitszigeten, 1993 nyarán 
tizenhatszor,  ami  példátlan  a  szabadtéri 
előadások tekintetében, az „Atillá”-ban, 

a táltost. Ráadásul a szerepet Szörényi 
Levente személyesen nekem írta.
Gyermekdarabokban is szerepelek, 
most éppen az öreg akác vagyok egy 
mese musicalben. Három kollégámmal 
a közelmúltban rendhagyó irodalmi-
történelmi  műsort  készítettünk,  amellyel 
történelmünk  neves  és  névtelen  hőseinek 
tisztelgünk. Ezt iskolákban, klubokban, 
laktanyákban mutatjuk be.
- Nagyon színes az előadói tevékenysége!
Az  elmondottakból  kiderül,  hogy  nagyon 
széles  skálán  mozogtam  az  elmúlt,  több 
mint harminc évben. Az idő múlása 
felismertette velem, hogy aki elfelejti, 
hogy  honnan jött, az parttalanná  válik. 
Barátaim sajnos egyre fogynak, ahogy 
az ember idősödik, egyre többet jár 
temetésre, mint lakodalomba. Tőlük, a 
pásztoremberektől, szobrászművészektől 
sok újdonságot hallottam, de a kötelességet 
is megtanultam.
Sokat köszönhetek nekik, családomnak, 
tanáraimnak és mindenek előtt 
Túrkevének, ahonnan indultam.
Úgy gondolom, közeledik a szünet ideje, s 
most szeretnék, különösen a gyerekeknek, 
erőmből telően visszaadni valamit.
A  város  kitüntetése  számomra  megható, 
köszönet érte.
Ígérem a jövőben is minden erőmmel 
igyekszem rászolgálni a bizalomra.
            (Túrkeve Újság archívum)
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Az ezredforduló körül igen megnövekedett a családkutatók 
száma ország-, sőt világszerte. A nagykunsági családkutatás szép 
eredményeket  mutatott  fel  eddig  is.  Túrkevén  már  az  1990-es, 
majd kétezres évek elején is rendeztünk országos tanácskozásokat 
és bemutattunk kiállításokat a témában. Majd megjelentettük a két 
kötetes Középpontban a család, illetve az Alföldi családtörténetek 
című könyveket, melyek ma is kaphatók.
Túrkevén  most  is  vannak  lelkes  emberek,  akik  minden  hónap 
utolsó hétfőjén összegyűlnek a református parókián, hogy újabb 
és  újabb  információkat  szerezzenek  elődeikről,  megismerjék  a 
családkutatás izgalmát és rejtelmeit. (Szeptember 28-án délután 5 
órakor várjuk az újabb érdeklődőket is családkutató klubunkba.) 
Szolnokon és Mezőtúron már néhány éves múltra tekint vissza ez 
efajta  klubélet. A  mezőtúriak  időnként  megjelentetik  anyagukat 
a  Lámpás  című  honismereti  lapukban  és  most  nyárom  pedig 
kiállítást is szerveztek anyagukból. (Hetedíziglen. Családkutatás 
napjainkban című kiállítás túri Fazekas Múzeumban)  
Szeptember 25-én egész napos tanácskozást szervez Szolnokon 

a  Aba-Novák Kulturális Központ (Szolnok, Hild Viktor tér 
1.)      több  családkutató  közösség,  civil  szervezet  és  intézmény 
bevonásával.  A  „Jövőnk  kulcsa  a  múlt”  ajánlok  mindenkinek, 
akit a téma érdekel. „Elsősorban az amatőr családkutatók részére 
szerveződik a konferencia, ugyanakkor nagyon tartalmas, magas 
színvonalú,  gyakorlati  ismereteket  előtérbe  helyező  előadások 
hangzanak majd el. Ismerve az előkészületeket, nyugodtan merem 
ajánlani  minden  családkutatónak  és  érdeklődőnek!”  —    hívja 
fel  a  figyelmet Ari  Ilona  a  szolnoki  és  a  mezőtúri  családkutató 
klubok vezetője. Nehéz kiemelni témákat a kínálatból, hiszen a 
digitális adatbázisok kínálatától, a családkutatás felhasználása az 
iskolai oktatásban, a cigánycsaládoktól az egykori nemesekig, a 
kunokról és a jászokról egyaránt hangzanak el előadások, hasznos 
információk. A rendezvényhez családfa kiállítás, adatbázis 
bemutató és könyvárusítás is kapcsolódik. Aki teheti, vegyen részt 
rajta. További információk: www.agoraszolnok.hu honlapon.

Dr. Örsi Julianna

A Jászkunság kultúrája egyre ismertebb országszerte. Kulturális 
rendezvények, megjelent könyvek kínálják a látnivalókat, 
olvasnivalókat, hívják fel a figyelmet az itteni értékekre.  Ebben 
a hónapban kerül sor a kunok világtalálkozójára, amelynek 
nyitórendezvénye Kunszentmiklóson, zárórendezvénye 
Kunhegyesen lesz. Bízom benne, Túrkeve méltón képviseli 
magát ezeken az összejöveteleken és a jövőben  városunk is helyt 
ad ennek a három évente esedékes rendezvénysorozatnak. Miért 
van ennek jelentősége?  A középkorban a Kárpát-medencébe 
betelepült kun nép úgy válta magyarság részévé, hogy a 
hazáért sok véráldozatot hozott, hogy elődeink munkájukkal 
országunk  előre  haladásában,  fejlesztésében  derekasan  kivették 
a  részüket.    Ezekről  az  eredményekről    adnak  hírt  az  időnként 
megrendezett  konferenciák,  a  megjelent  könyvek  is.  Érdemes 
ezekre  odafigyelni,  olvasni,  hiszen  így  gazdagodik  ismeretünk 
a szülőföldünkről, elődeinkről, erősödik honszeretetünk, 
ragaszkodásunk a szülőföldhöz. Talán így az iskolai év kezdetén 
nem árt arra utalni, hogy a felnövekvő új nemzedéknek is több 
élményt ad a történelem, az irodalom, ha azt a helyi értékekkel 
is gazdagítjuk. A könyv nemcsak ismeretek forrása, de tükörkép, 
sőt  kulturális,  turisztikai  hívogató  is  más  emberek,    csoportok 
számára: Gyertek, jöjjenek e sokszínű vidékre, látogassák 
rendezvényeinket, ismerkedjenek meg a Jászkunság, Nagykunság 
népével és értékeivel!
  Ez  a  cél  vezeti  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei Tudományos 
Egyesületet és a  Túrkevei Kulturális Egyesületet is, amikor 
őszi  programja  részeként  egy  könyvbemutató  körutat  szervez. 
A  Jászkunság  tudósai  című  két  kötetes  művet  szeptemberben 
Jászberényben és Kiskunfélegyházán mutatja be.
 2015. októberben a könyvbemutatók helyszínei a 
nagykunsági  települések:    Karcag,  Kisújszállás,  Kunmadaras, 
Túrkeve. Ezzel színesítjük az Országos Könyvtárnapok megyei 
rendezvénysorozatát. Az egyes helyszíneken más és más kutató 
ajánlja az olvasók figyelmébe a most megjelent helyi kiadványokat, 
más és más művész ad ízelítőt a kulturális repertoárjából. 
 Melyek ezek az új könyvek, amelyek ebben az 
évben  jöttek  ki  a  nyomdából,  amelyeket  olvasásra  ajánlunk? 
A már említett  A Jászkunság tudósai mellett Örsi Julianna 

Parasztvilág-a  és  Kötődés-e,  a  Jászkunság  évkönyv,  az  Ízek, 
emlékek Kunmadarasról. Ezek csak a rendező egyesületek által 
kiadott  művek,  de  más  kiadványok  is  megjelentek  Karcagon, 
Kisújszálláson,  Mesterszálláson,  Jászberényben,  Szolnokon  és 
máshol,  amelyeket  ugyancsak  érdemes  kézbe  venni,  elolvasni. 
Nehéz egy könyvet egy mondatban ajánlani, mégis megpróbálom. 
 A Jászkunság tudósai kötetekben olyan 19 és 20. 
századi kutatókról olvashat az érdeklődő, akik kutatták a kunok 
eredetét, őshazájukat, bevándorlásukat és magukkal hozott keleti 
kultúrájuk emlékeit.  Talán mindenki tudja, hogy az általunk oly 
közkedvelt  birkapörkölt  és  elkészítésének  módja  is  ilyen  keleti 
elem. De mellette még számos ősi egytál ételemléket gyűjtöttek 
össze és tesznek most közé a madarasiak az Ízek, illatok, emlékek 
Kunmadarasról  című  albumukban.  (Megjegyzem,  hogy  Önöket 
is megszólítottuk már a nyár elején, hogy a túrkevei recepteket is 
juttassák el  jelen cikk írójának hasonló célból.A felhívás még most 
is aktuális.) A Parasztvilág című könyv azokról a vidéki (kisvárosi, 
falusi)  közösségekről  szól,  amelyeknek  szabályai  között  élték 
elődeink az életüket. Rámutat arra, hogy hogyan működtek ezek 
a közösségek, mit jelentett az egyes ember életében a közösség, 
a  kapcsolódási  háló,  amelynek  megléte  ma  is  könnyebbé  teszi, 
segíti mindennapjainkat. Ha egy településen erősek a közösségi 
szálak, színes a közösségi élet, akkor a településhez való kötődés 
is erősebb, ami segít megmaradni bennünket magyarnak, kunnak, 
kunságinak,  túrkeveinek  stb.  Ennek  a  bizonyítékait  találjuk  a 
Kötődés  című  kiadványban.  Hasonló  gondolatokat,  de  immár 
sok szerzőtől olvashatnak a most bemutatásra kerülő Jászkunság 
évkönyv idei kötetében is.  A paletta igen színes, hiszen az 
identitástól, a város és falvak kapcsolatától kezdve írókról, 
költőkről,  a  felsőoktatásról,  kulturális  rendezvényekről,  a  nagy 
háborúról,  régi  bűnesetekről,  egyéb  érdekességekről  egyaránt 
talál mindenki magának olvasnivalót ebben a gyűjteményes 
kötetben.
Ajánlom tehát, hogy vegyenek részt ezeken a könyvbemutatókon, 
szerezzék be, olvassák az új, helyi értékeket bemutató könyveket.
Rendezvényünket a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.

Dr. Örsi Julianna

Gazdag könyvtermés

„Jövőnk kulcsa a múlt”
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2015.  augusztus  elején  izgatottan  indultunk  útnak  a  túrkevei 
Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület néhány 
tagjával, hogy felfedezzük Erdély egy kicsinyke szegletét. Utunk 
során megcsodálhattuk a Király-hágó, Parajd, a Gyilkos tó és a 
Békás szoros természeti értékeit, Vargyason megismerkedhettünk 
a Sütő család történetével és munkásságával, akik a bútorfestés 
és  faragás  hagyományát  14  nemzedéken  át  adták  apáról  fiúra 
egészen napjainkig, megleshettük a zsindelykészítés tudományát, 
bepillanthattunk egy szinte önfenntartó székely családi gazdaságba 
és megízlelhettük őszinte, szívből jövő vendégszeretetüket…...
Végső  állomásunk  Székelykeresztúr  volt,  ahol  2015.  augusztus 
7-9 között a Keresztúr Térségi Mezőgazdászok Egyesülete 
az Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesületének közös 
szervezésben egy háromnapos konferenciát szervezett. A 
rendezvény  témája  a  Kárpát-medencei  mezőgazdaság  múltbeli 
és  jelenlegi  helyzetének  elemzése,  illetve  jövőbeli  kihívásainak 
megvitatása volt. A rendezvényen közel 70 fő vett részt a Kárpát-
medencéből, Magyarországról, Romániából, Ukrajnából és 
Szerbiából.
A  konferencia  első  napja  a  Kárpát-medence  mezőgazdaságának 
jelenlegi helyzetét, az Európai Unió Közös  Agrárpolitikáját, 

Székelyföldi konferencia

2015. július 27. és 31. között a HUMUSZ Szövetség és a Giligán 
Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület szervezésében a 
Túrkevei Művelődési ház adott helyet a Re-design kiállításnak, 
amely Magyarország több városában is kiállításra került, valamint 
kerül.
A kiállításunk célja, hogy felhívjuk a figyelmet egy egyre 
többször jelentkező problémára, nevezetesen a hulladékok 
óriási mennyiségére. A kiállításban bemutatott tárgyak egy 
versenyfelhívás eredményeként jöttek létre, melyre a beérkezett 
pályaművekből válogatták össze a legjobbakat. Ezeket a tárgyakat 
a HUMUSZ Szövetség tagszervezetei a településükön állítják ki, 
így mutatva be, hogy milyen hasznos tárgyakat is lehet készíteni 
a kidobásra ítélt „szemétből”.

A kiállítás nagy sikert aratott, de különösen a gyerekeknek tetszett 
nagyon. Jelen voltak többek között a Gombold újra tábor tagjai, 
de  meglátogattak  minket  a  túrkevei  óvodások  is.  Azt  hiszem, 
hogy a nagy kedvenc a babaház volt, de sokaknak tetszett a sörös-
doboz nyitófül lámpa és az esernyőből készült kalap is.
Köszönjük Túrkevének, hogy ilyen sokan meglátogatták a 
kiállítást,  melynek  a  következő  állomása  Hajdúböszörményben 
lesz a Zöld Kör szervezésében.

Szász Béla
Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület

Túrkevén volt a Re-design kiállítás!

az aktuális mezőgazdasági irányzatokat mutatta be kiemelve 
azokat a lehetőségeket, melyekkel esély lehet a jövő kihívásainak 
megfelelni.  Tájékozódhattunk  az  Európai  Uniós  és  regionális 
mezőgazdasági pályázási, finanszírozási lehetőségekről. 
A szombat inkább az ötletmerítés, benyomások, inspirációk napja 
volt. Olyan Kárpát-medencei állattenyésztési-, növénytermesztési- 
és mezőgazdasági termelési példák kerültek bemutatásra, 
amelyek sikere másoknak is mintaként, ösztönzésként szolgálhat. 
A nap témái között esett szó a helyi termékek és az importált áruk 
értékesítésének helyzetéről, a bio- és zöld mezőgazdaságról is.
A színvonalas, minden igényt kielégítő szállás, a nagyszerű 
vendéglátás, a remek programok mind a szervezőket dicsérik.A 
konferencia kiváló lehetőségeket biztosított a személyes 
tapasztalatok átadására, a kapcsolatteremtésre. Élményekkel, 
tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza.

 Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület
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Nem Seress Rezső örökzöld dalából idézek. Elmúlt vasárnap idős 
barátom vágott olyan szomorú arcot, hogy leírni nem lehet. Mi 
van mi történt? „Szomorú nap ez elfogyott a pálinka” volt a válasz. 
Nosza  rajta,  uccu  neki,  itt  van  a  pálinkafőzés  szezonja.  Készül 
már  a  cefre?  Kevibe  kettő  bérfőzde  is  van,  kisüsti  módszerrel 
főznek. Egyik jobb, mint a másik jelentkezz be és kész a párlatod. 
No  de  az  asszony!  Aggályoskodott  atyai  jó  komám.  Lekvárt 
főzni  a  szilvából  ez  már  majdnem  bűncselekmény  most  állj  a 
sarkadra. No meg az 1670 ft hektoliterenként rázta a fejét. Régen 
is kellett fizetni szeszadót néhány évre az állam kiengedte a féket 
most visszavette. Literenként a jövedéki adó 835 forint ezt szinte 
már akkor be kell fizetni, ha csak gondol az ember a pálinkára. 
A jövedéki adóra jön a bérfőzési díj, lehet kalkulálni. 50 fokos 
pálinkából 86 liter lehet főzetni az adott évben egy adószámon, 
egy lakcímen egy háztartásban. Nem ám az apa is és két felnőtt 
fia főzet 86-86 litert. A finánc a bérfőzdei adatokat megkapja és 
kerekedik  a  szeme.  Intézkedni  fog  az  elkobzásra  megfizetteti 
az  elmaradt  jövedéki  adót,  a  bírságot  és  a  késedelmi  kamatot. 
Ez  akkora  összegre  rúg,  hogy  a  gazda  a  kalapját  előre  tolja  és 
a tarkóját többször megvakarja. Mi lesz, most kérdezi magában, 
mivel  mást  nem  tud  okolni.  Szóval  óvatosan.  A  termelők  egy 
része főzet év elején és év végén azonban ez elsőről elfeledkezik. 
Túllépi  a  megengedett  határt.  Itt  megint  tarkó  vakarás  lesz.  A 
finánc szeme mindent lát, ezt hangoztatják is. Jobb lenne akkor 
otthon főzni.
A finánc szem mindent lát, ha mégsem akkor a szomszédé. Az 
otthonfőzésre  is  meg  van  a  lehetőség.  A  főző  berendezést  15 
napon  belül  az  önkormányzat  adóhatóságához  be  kell  jelenteni 
a  készülékhez  tartozó  igazoló  iratot  megőrizni.  A  2015  előtt 
beszerzett  berendezést  már  régen  jelezni  kellett  volna. A  helyi 

adóhatósághoz  adóbevallást  kell  tenni  és  fizetési  kötelezettség 
is felmerül. Ez most ezer forint. Ez az alacsony összeg meddig 
tartható  nem  tudni,  az  unió  szorítja  és  sarkalja  az  államot.  A 
Heti  Világgazdaság  újság  korábbi  számában  már  azt  sugallja 
elkerülhetetlen  lesz  a  változás.  Az  otthonfőzésnél  is  meg  kell 
majd  fizetni  a  jövedéki  adót  literenként.  A  mennyiségi  korlát, 
mint a bérfőzésnél. Akkor jelenleg mégis jobb otthon főzni ezer 
forintot kell csak fizetni. Nem olcsó mulatság a berendezés sem. A 
minőségi főzéshez kell bizonyos műszaki paraméter, amit nem tud 
a szerkezet. Ez nem is lehet 100 literesnél nagyobb. Ne kezdjük 
lefőzni  az  utcabeliek  cefréjét,  mert  gondolja  kicsi  a  lebukás 
veszélye. Idegenül hangzik, de bízzuk a főzést szakemberre. Még 
akkor is, ha érzünk magunkban tudást mivel nagyapánk is főzött 
pálinkát az ötvenes években. Főzött, de a minősége guggolósra 
sikerült. Ismerősök, szomszédok guggolva mentek az ablak alatt, 
hogy be ne hívja őket egy kupicára. Kukta, 19 literes piaci lábas 
átalakítva alkalmatlan a minőség biztosítására.
Még  valami:  a  cefre  erjedési  hőmérséklete  18-20  Celsius  fok. 
A  napon  vagy  a  nagyfa  árnyékában  erjedő  cefre  károsodik. 
Csak  úgy  forr,  habzik,  beindult  rendesen  szoktam  hallani.  Ez 
mindenképpen  minőségi  romláshoz  vezet.  A  már  negyven  éve 
ilyen módon cefréző termelő csak legyint. Majd tudom, én nem 
kell  ahhoz  egyetem.  A  cefre  minősége  80%-ban  befolyásolja 
az  elkészülendő  pálinka  tulajdonságát  és  a  maradék  múlik  a 
főzőmesteren.  Jó  cefre  jó  pálinka,  gyümölcsös  illattal  és  ízzel. 
Hanyagul készített cefre jellegtelen, ne adj Isten büdös, amit még 
Gyula bácsi sem iszik meg. Idős barátom bólogatva helyeselt és 
elsütötte  a  kihagyhatatlant  „a  pálinka  kismértékben  gyógyszer, 
nagymértékben  orvosság”  és  még  kiegészítette,  hogy  erőt  és 
reményt ad. Úgy legyen. Egészségükre!                Darvasi Róbert

Szomorú vasárnap.
(a pálinkáról)

Tisztelt olvasóink! Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt 
időszak jelentősebb eseményiről. Július 25-én riasztás érkezett 
miszerint a Hortobágyi Berettyó mentén Gástyási területen gaz, avar, 
nádas ég megközelítőleg 180 ha területen.  A lakosság is felfigyelt 
az  eseményre  tekintettel  a  sok  tűzoltó  autó  hallatán  és  láttán,  akik 
mind  a  káreset  helyszínére  igyekeztek,  amit  a  rossz  útviszonyok 
miatt nehezen lehetett megközelíteni. Közel 12 óra tűzoltás után úgy 
látszódott a tüzet eloltottuk, de a nagy meleg, az állandó szél, illetve 
a talaj átmelegedése miatt még 26-án és az azt követő napokban is 
többször vissza kellett vonulni a helyszínre. Ezúton is megköszönnénk 
a  lakosságnak  az  összefogást,  hogy  gondoltak  tűzoltóinkra,  akik 
megállás  nélkül  dolgoztak,  oltották  a  tüzet.  Július  27-én  a  reggeli 
órákban a Liszt Ferenc utca egyik ingatlanához vonultak tűzoltóink, 
ahol az ingatlan ablakpárkánya és alatta tujafa égett. Az ügy kapcsán 
felmerült  az  idegenkezűség  gyanúja,  ezért  a  hatóságok  vizsgálatot 
indítottak  annak  tisztázása  érdekében.  Július  28-án  a  strandfürdő 
területére távozott egységünk, ahol a fák épületet veszélyeztettek. A 
munkálatokat kosaras autó segítségével tudtuk elvégezni. Július 29-
én a Túrkeddi hídhoz riasztották egységünket, ahol kb. 300 nm2-en 
száraz fű, avar égett. Július 31-én a Hollósi út 31. szám alatt 1 db 
körbála égett, ami alsóépületet veszélyeztetett. Ugyan ezen a napon 
az Autocross pályán segítettünk a megrendezésre kerülő nagyszabású 
verseny előkészületeiben.  Augusztus 1-én és 2-án az autocross 
verseny helyszínén voltunk, ahol biztosítottuk a rendezvényt, illetve 
segítséget nyújtottunk a pályakarbantartásban.Augusztus 6-án és 7-én 
a városi színpadot bontottuk, majd építettük a piactéren rendezvény 
megtartása  céljából.  Augusztus  8-án  a  Zádor  utcában  gazt,  avart 
égettek az udvarban, a tüzet eloltattuk tekintettel a tűzgyújtási 
tilalomra. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét az égetéssel 
kapcsolatos  szabályok  betartására!  Augusztus  9-én  jelzés  érkezett 

miszerint  a  Templomzugi  gátőrháztól  500m-re  gaz,  avar  ég  2  ha 
területen. Augusztus 13-án a városi színpadot állítottuk össze a 19-én 
megrendezésre került rendezvényre. Augusztus 15-én az esti órákban 
kaptuk a riasztást, a Kisújszállási út mentén személygépkocsi árokba 
borult, személyi sérülés nem történt, a gépjárművet áramtalanítottuk 
és az árokból kivontattuk. Ugyan ezen a napon 22:55 kor érkezett 
újabb  jelzés,  miszerint  a  Liszt  Ferenc  utca  már  korábban  említett 
ingatlan kerítése égett, kiérkezésünkig a szomszéd a tüzet eloltotta, 
megállapítást nyert a gyújtogatás ténye. Augusztus 21-én a rendőrség 
kérésére nyújtottunk segítséget, a Kinizsi út és a Kisújszállási 
út kereszteződésében balesetet szenvedett elektromos kerékpárt 
szállítottuk be a rendőrőrs udvarára. Augusztus 24-én a Liget út 12 
szám előtt szilvafa az úttestre dőlt, a fát az útról eltávolítottuk. Az 
elmúlt hónapban  megnövekedett a darázsirtások száma,a lakosságot 
veszélyeztető  helyzetekben  kérték  segítségünket,  mint  például  a 
Póhamarai  út,  a  Bercsényi  utca,  a  Kenyérmezei  út,  az  Ecsegi  út, 
a  Kisér  utcában,  a  Kincses  kertben,  a  nyugat  újvárosi  iskolában, 
az Árpád úton, az Ady Endre, a LaczkaJános  és a Zádor utcában. 
Augusztus 24-26-ig a Miskolcon megrendezett X.Országos Tűzoltó 
Szakmai Versenyen vettünk részt, ahol számunkra tanulságos napokat 
tölthettünk,  és  önkéntes  kategóriában  9.  ,  beavatkozó  szervezetek 
között 1. , egyéni gépkocsivezető kategóriában pedig a 4. helyezést 
szereztük meg. Csapattagok: Sörös Tibor pk., Vékony Zoltán pkh., 
Matyi  Dávid  tü.o.,  Árvai  Andrea  tü.o.  Köszönöm  társaimnak  a 
felkészülést,  és  a  nehéz  feladatokon  való  példás  helytállást.  Azt 
gondolom ily módon is öregbítettük Túrkeve jó hírnevét!   
          Sörös Tibor pk.

Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics. M . Út 1-3
   Telefonon: 0-24 óráig  06/20-991-26-36, 06/56-361-100

f Tűzoltósági hírek 



TÚRKEVE

12

2015. SZEPTEMBERNimfea híradó

I.
Az  idegenhonos,  agresszívan  terjedő  fajok  komoly  veszélyt 
jelentenek Európa és hazánk biológiai sokféleségére egyaránt. 
A túrkevei Pásztói-legelőn Európai Uniós támogatással 
megvalósuló  élőhely-rehabilitációs  programunk  egyik  fontos 
akciója az értékes gyepen terjeszkedő invazív növényfajok 
visszaszorítása. E növények közül a természetvédelmi 
problémát  okozó  fás  szárú  fajokat,  a  közismert  keskenylevelű 
ezüstfát és a kettős arcú fehér akácot mutatjuk be. Jelen cikkben 
a keskenylevelű ezüstfával ismerkedhetünk meg.
Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)

Messziről jött idegenek a Pásztói-legelőn

Ezt a Kis-Ázsiából származó növényt szokás tévesen olajfának 
vagy olajfűznek nevezni, ám a keskenylevelű ezüstfának egyik 
sem rokona. A májustól júniusig nyíló sárgásfehér virágoknak 
erős,  már-már  émelyítő  illatuk  van.  Bársonyosan  szőrözött, 
álcsontár típusú termésének jellegzetes fanyar íze van, 
októberben érik. 
A talajminőségre meglehetősen igénytelen keskenylevelű 
ezüstfát hazánkban szándékosan telepítették meg, hiszen 
alkalmasnak gondolták a szikesedő, illetve a homoktalajok 
fásítására, ám valószínűsíthető, hogy már a török uralom idején 
is jelen volt Magyarországon. Akár száz évig is élhet, a fajjal 
kapcsolatos problémát azonban az erőteljes terjedése, nehézkes 
kezelhetősége okozza.

Inkább ivarosan szaporodik, vegetatív úton gyengén, általában 
tősarjakkal terjeszkedik. Tehát a növényt a talajszintnél elválasztva 
gyökérzetétől  még  életképes  marad,  hiszen  a  gyökérnyakból, 

illetve  a  gyökerekből  képes  regenerálódni  sarjhajtásai  által. 
Terjedéséhez, új élőhelyeken való megjelenéséhez komoly 
mértékben hozzájárulnak a termését fogyasztó kisebb emlősök 
és  madarak.  Az  emésztőrendszerükön  áthaladó  mag  ugyanis 
csíraképes  marad,  ezáltal  nagy  távolságokra  is  képes  eljutni  a 
növény.  A  vízbe  hulló  mag  szintén  megőrzi  életképességét, 
így  a  folyóvizek  is  segítik  a  keskenylevelű  ezüstfa  terjedését, 
kolonizációját. 
Ahol megtelepszik, ott rövid időn belül látványosan elszaporodik, 
megváltoztatva ezzel az eredeti élőhely természetes adottságait. 
A  pillangós  növényekhez  hasonlóan  a  keskenylevelű  ezüstfa 
is szimbiózisban él egy nitrogénkötő gombafajjal. Ez azt 
jelenti, hogy a gomba segítségével a légköri nitrogént is képes 
hasznosítani.  Ennél  nagyobb  probléma,  hogy  a  keskenylevelű 
ezüstfa ezen tulajdonsága a talaj nitrogéntartalmának 
növekedését okozza, mely alapvetően befolyásolhatja az 
élőhely  eredeti  vegetációjának  további  fennmaradását,  mivel 
dominánssá válhatnak a nitrogénkedvelő növényfajok. 
Vízfogyasztása jelentős, így az eleve száraz élőhelyeket 
is tovább száríthatja. Cserjévé, kistermetű fává cseperedő 
példányain bár fészkelhetnek védett madarak (tövisszúró 
gébics, citromsármány, barátposzáta, stb.), ez mégsem indok a 
keskenylevelű ezüstfák megóvására, hiszen a dolmányos varjú, 
illetve a szarka is előszeretettel építi fészkét erre a növényre. E 
két fajról ismeretes, hogy gyakorta fosztogatják más madárfajok 
fészkeit, ezért gyérítésük mindenképp kívánatos az értékes 
élőhelyeken.  Ez  kritikusan  érvényesül  Pásztó-puszta  esetében, 
hiszen a környező területeken fészkelő túzokállomány, a 
legelőn  költő  énekesmadarak,  illetve  a  fasorokban  előforduló 
vércsefajok  és  erdei  fülesbaglyok  tojásaiban,  illetve  fiókában 
drasztikus károkat okozhatnak ezek a dúvadfajok.
A keskenylevelű ezüstfa irtásánál Pásztó-puszta esetében fontos 
figyelembe venni, hogy egy értékes, védett területről van szó, 
ráadásul a Hortobágy-Berettyó folyó is viszonylag közel esik. A 
kemikáliák használata éppen emiatt kerülendő, hiszen az ezüstfa 
visszaszorításához felhasznált vegyszerek veszélyeztethetik 
értékes élőlényeinket is, a felszín alatti és a folyóvizekbe kerülve 
pedig még komolyabb károkat okozhatnak. Hazánkban pozitív 
példák  támasztják  alá  a  legeltetéssel  kombinált  mechanikus 
gyérítés módszerét. A magyar szürke szarvasmarha, a bivaly és 
a rackajuh elfogyasztja az ezüstfa fiatalabb hajtásait, a nagytestű 
legelő  állatok  pedig  dörgölődzésre  használják  a  durva  kérgű 
törzset, mely szintén a növény elpusztulásához vezet. E makacs 
invádor  tehát  veszélyes  vegyszerek  nélkül  is  visszaszorítható, 
legelő állataink többek között ennek a természetvédelmi-
gyepgazdálkodási problémának a megoldásában is hasznos 
segítőink lehetnek. 
Írásunk apropóját a „Pásztó-puszta szikes gyep helyreállítása és 
megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel” elnevezésű 
program során végzett élőhely-rehabilitációs beavatkozások 
adták.

II.
Előző írásunk folytatásaként a távoli kontinensekről származó 
növények  egy  sajátos  csoportjával  foglakozunk.  Az  invazív 
növényfajok alapvetően megváltoztathatják kontinensünk 
egyes vidékeinek évmilliók alatt kialakult élővilágát, 
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arculatát. Természetes viszonyok között képtelenek lennének a 
kontinenseken átívelő terjedésre, az ember azonban akár akarva, 
akár akaratlanul kiiktathatja a terjedést akadályozó tényezőket 
és  szabad  utat  nyithat  a  jövevényfajok  hódításának.  Ezúttal 
a  szeretett-gyűlölt  fehér  akácot  és  pásztói  jelenlétének  kettős 
megítélését mutatjuk be.

Fehér akác (Robinia pseudoacacia)
E közismert fa hazai története nem nélkülözi az ellentmondásokat 
és a szakmai vitákat. Észak-Amerikából származik, hazai 
elterjedése szándékos betelepítés eredménye: az 1800-as 
években az akáccal történt Alföld-fásítás visszafordíthatatlanul 
megváltoztatta a síkvidékeink arculatát. A második nagy 
fásítási hullám a II. világháborút követő időszakra datálható, ezt 
országfásításnak  is  nevezik,  ez  túlnyomórészt  szintén  akáccal 
történt. Ma már a régi parasztudvarokat, tanyahelyeket, alföldi 
fasorokat  sem  tudjuk  e  jellegzetesen  durva  kérgű  fa  nélkül 
elképzelni. Nemcsak hazánkban, hanem az egész világon ez a 
faj számít az egyik legfontosabb termesztett lombos gazdasági 
fának.  Magyarországon  szépen  színeződő  fája,  rendkívül  jó 
mézelőképessége miatt bír komoly gazdasági jelentőséggel, 
tűzifaként is meglehetősen közkedvelt.

A fehér akác hosszú életű fa, élettartama akár a 200-250 évet 
is elérheti. Hüvelyes magját a szél nagyobb távolságra is 
képes  eljuttatni. Az  ezüstfával  szemben  az  akác  magjára  nem 
jellemző az állatok bélcsatornájában történő terjedés, hiszen az 
akácmag  fehérjekárosító  méreganyagokat  tartalmaz,  ezért  az 
állatok  nem  fogyasztják.  Egyes  állatok  kültakaróján  azonban 
képes megtapadni, terjedni.  Az akác agresszív terjedését a 
növény  ivartalan  szaporodási  stratégiája  biztosítja.  Tőről  és 
gyökérről  is  jól  sarjad.  Nagyszámú  gyökérsarjat  hoz,  melyek 
a  meglehetősen  hosszú,  akár  20  méteres  gyökerek  által  nem 
csupán  az  anyafa  közvetlen  közelében,  hanem  attól  nagyobb 

távolságokra  is  megjelenhetnek.  A  Pásztói-legelő  térségében 
közepes intenzitású az akác növekedése, hiszen a talajviszonyok 
nem teszik lehetővé az erőteljes fejlődést. Az agresszív 
kolonizáció mellett – az ezüstfához hasonlóan – az akác 
nitrogéndúsító hatása okozza a legsúlyosabb természetvédelmi 
problémákat. A hajszálgyökereken több nitrogénkötő gombafaj 
él szimbiózisban a fehér akáccal. Már néhány év lefolyása alatt 
is nagyarányú nitrogénfeldúsulás kíséri az akác jelenlétét, ezzel 
párhuzamosan a nitrofil gyomfajok is megjelennek a területen. 
Az értékes gyepterületek elcserjésedése során domináló 
gyepűrózsa  és  kökény  szintén  nitrogénkedvelő  fajok,  így  az 
akáccal  történő  együttes  előfordulásuk  kimondottan  veszélyes 
nyílt élőhelyeinkre. A fehér akác ráadásul allelopatikus hatással 
is bír, mely azt jelenti, hogy a növény által termelt vegyületek 
károsan hatnak más növényfajok fejlődésére, megmaradására.
A  Pásztói-legelőt  határoló  dűlőutakon  jelentős  mennyiségben 
van jelen ez a faj.  Annak ellenére azonban, hogy ezen a 
területen is nemkívánatos növényfajként tartjuk számon, mégis 
van egy indok, mely a faj maradása mellett szól – persze csak 
meghatározott  körülmények  között. A  nagy  tájátalakítások  óta 
meglehetősen  kevés  fészkelésre  alkalmas  fa  áll  rendelkezésre 
védett madaraink számára. Kiváltképp igaz ez néhány közepes 
testű, védett madarunk esetében. A védett vörös vércse (Falco 
tinnunculus), a fokozottan védett kék vércse (Falco vespertinus) 
és  a  védett  erdei  fülesbagoly  (Asio  otus)  nem  építenek  saját 
fészket,  általában  a  szarkák  és  varjak  otthonait  foglalják  el. 
Mivel  Pásztó  térségében  fokozott  figyelmet  fordít  az  illetékes 
vadásztársaság  az  elszaporodott  szárnyas  dúvadak  gyérítésére, 
mind  természetvédelmi,  mind  vadvédelmi  indokok  miatt,  így 
védett madaraink is fészkelőhely nélkül maradnak. Napjainkra 
Pásztó-puszta közvetlen szomszédságában csupán néhány 
alkalmas  fasor  maradt  fenn,  ezeket  az  élőhelyeket  azonban 
döntően fehér akác alkotja. A nagyobb méretű, idősebb 
faegyedet jelentik az egyetlen lehetőséget, hogy élőhelyet 
teremtsünk a vércsék, az erdei fülesbagoly és más védett 
odúlakó  madárfajoknak.  Mivel  a  szarka  és  dolmányos  varjú 
gyérítés  miatt  nincs  elegendő  természetes  fészek,  mesterséges 
fészkelőládák- és odú kihelyezésével segítjük értékes 
madárfajaink megtelepedését, melyeket minden évben sikeresen 
el is foglalnak ezek a fajok. Pásztó esetében tehát szükség van 
az akác meghagyására, legalábbis arra a néhány tucat egyedre, 
melyek méretüknél fogva alkalmasak a vércseládák és a D típusú 
odúk megtartására. A természetvédelmi indokok azonban a fiatal 
újulat esetében megkívánják a folyamatos gyérítést és a további 
terjeszkedés  megakadályozását.  A  fehér  akác  invazív  fajként 
tehát  –  átgondolt,  felelős  élőhelykezeléssel  –  Pásztó-puszta 
esetében  mégis  képes  kivenni  a  részét  a  biológiai  sokféleség 
megőrzésében.
Írásunk apropóját a „Pásztó-puszta szikes gyep helyreállítása és 
megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel” elnevezésű 
program során végzett élőhely-rehabilitációs beavatkozások 
adták.

Molnár Géza
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A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján 
a  volt  hadiárva  járadékra  jogosult  azon  volt  hadiárva,  akit  1949. 
január  1-jét  megelőzően  nyilvántartásba  vettek,  de  pénzellátását 
nagykorúvá válása miatt, vagy politikai okból megszüntették vagy 
szüneteltették,  illetve  ilyen  ellátás  iránti  kérelmét  politikai  okból 
elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem 
terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti 
meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 30%-a, amely jelenleg 8.550.-Ft/hó.

Volt hadiárváknak megállapítható járadék iránti kérelemhez 
csatolandó dokumentumok:

- kérelemnyomtatvány - volt hadiárva járadékának megállapítására 
kitöltve, a kérelemnyomtatványon feltüntetve, hogy kapott-e 
egyösszegű térítést korábban és melyik településen;

- nyilatkozat kitöltve és az 1. vagy 2. pontja aláírva;

-  személyes  okmányok:  személyi  igazolvány,  lakcímkártya,  TAJ 
kártya;

- az ügyfél pontos elérhetősége: lakcím, telefonszám

Másolatban csatolandó dokumentumok:
-  nyugdíj  összesítő  lap  vagy  törzslap,  amin  a  törzsszám  szerepel 
(zöld);

Tájékoztatás volt hadiárva járadék megállapításáról

Pelle Zoltánné Dr. Kiss Alíz
egyéni ügyvéd

Iroda:  5420 Túrkeve Széchenyi u. 28. (volt TSZ iroda, az orvosi 
rendelővel szemben) Új épület, I. emelet 9. ajtó. 

Az alábbi tevékenységi körökben állok a Tisztelt Ügyfelek 
rendelkezésére:
- polgári, munkajogi, családjogi és válóperek
- elektronikus cégalapítás és                            
változásbejegyzés
- cégek peres és peren kívüli jogi képviselete
- fizetési meghagyás készítése, végrehajtási     
eljárásban képviselet
- szerződések, okiratok készítése
- jogi tanácsadás

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján

Telefonszám: 06-70/456-4204

Fizetett hirdetés

A Túrkevei Kulturális Egyesület felhívással fordul minden 
korosztályhoz, hogy gyűjtse össze, írja le az egykori kevi 
recepteket, amit nagyszüleitől tanult, kóstolt. Az egykori 
levesek, paprikások, öregtészták, kásák, tészták, kalácsok, 
sütemények,  befőttek,  aszalványok  elkészítési  módja  mellett 
a leírások tartalmazhatják  a család étkezési szokásait,az 
összejövetelek menűit,  a sajátos ízekre való emlékezést vagy 
neves szakácsokra, főzőemberekre, vőfélyekre való emlékezést, 
történetet is. 
Várunk  kézzel,  írt  dolgozatokat  vagy  elektronikusan  elkészült 
írásokat, eredeti fotókat vagy azok digitális változatát.
Célunk, hogy a kunsági konyhaművészet titkait nyomtatásban 
is közzé tegyük. 

További felvilágosításért forduljon dr. Örsi Juliannához 
Telefon: 06-30-9383-777

Helyszín: Túrkeve, Deák Ferenc u. 4.

Az anyag leadásának határideje: 2015. október 30.

Felhívás túrkevei receptírásra

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

Mezőtúri Járási Hivatal

- elhunyt szülő (akire tekintettel kéri a volt hadiárva járadék 
megállapítását) halotti anyakönyvi kivonata;

- elhunyt szülőre vonatkozóan bírósági végzés a halottá nyilvánításáról 
(ha nincs, akkor az elhunyt édesapa halálára vonatkozó egyéb 
dokumentumok, amik alátámasztják azt, hogy katonai szolgálat 
következtében hunyt el);

-  édesanya  adatainak  feljegyzése  (férjezett  neve,/ha  többször  ment 
férjhez,  akkor  egymás  utáni  sorrendben/,  leánykori  neve,  születési 
adatok, lakcíme) igazolás, hogy hadiözvegyként járadékot kapott-e;

- a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;

-  korábban  megállapított  egyösszegű  térítés  megállapításról  szóló 
határozat.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok fellelhetőségei: 

Hadtörténelmi Levéltár Budapest

Budapest, Kapisztrán tér 2-4., 1014
Telefon:(1) 325 1676

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár

5000 Szolnok, Pozsonyi út 40. 
Telefon:(56) 421 404

Önkormányzati Hivatal Anyakönyvi Hivatala

Kérelem benyújtásának helye: 

Mezőtúri Járási Hivatal 

5400  Mezőtúr,  Kossuth  tér  1.  mfsz.  15.  Nagyné  Csatári  Enikő 
szociális ügyintéző, elérhetősége: 56/551-958

5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. mfsz. 6. Boldog Ágnes környezetvédelmi 
igazgatási ügyintéző, elérhetősége: 56/361-111/142 vagy 56/554-320

Mezőtúr, 2015. szeptember 2.                       
                  dr. Sebestyén Katalin
                hivatalvezető
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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 

Ingyenes lakossági hallásszűrés
a Dr. Nánási Lajos Egészségházban

2015.09.25.   9.00-10.30 óra

Lapzárta: szeptember 25. 

Tájékoztatjuk Túrkeve Város kutya-tulajdonosait, hogy az idei-
összevezetéssel történő- veszettség elleni védőoltás az alábbiak 
szerint történik:

2015. szeptember 14. hétfő 7-9 óra között 
Keletújváros, buszforduló

2015. szeptember 15. kedd 7-9 óra között Piactér

2015. szeptember 16. szerda 7-9 óra között    
Nyugatújváros, Szabadság utca

2015.szeptember 17.  csütörtök 7-9 óra között 
Mázsaház, Vásártér

Az oltás költsége a magyar állatorvosi kamara ajánlása alapján 
3.500.-ft ebenként, valamint külön kérés esetén, a féregtelenítő 
gyógyszer ára.
Az ebek gazdái kérhetik a háznál történő védőoltást is,ez esetben 
oltás  díja  mellett  500.-ft  kiszállási  költséget  kell  udvaronként 
megfizetni.

Veszettség elleni védőoltást végzők: 
dr. Bodó Péter és dr. Szabó Zoltán

Kutyák veszettség 
elleni védőoltása

Köszönet
A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde dolgozói és 
gyermekközössége nevében megköszönöm a Túrkevei 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködő tevékenységét: 
az óvodák udvarán lévő fák gallyazását, vaddarázs fészkek 

megszűntetését, bútorszállításhoz, tűz- és bombariadó 
lebonyolításához nyújtott segítségüket, melyet mindig a 
kérésnek megfelelően, gyorsan és pontosan végeztek. A 

jövőben is számítunk önzetlen segítségükre.

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Semmelweis-nap 
alkalmából  eredményes,  példamutató  szakmai  tevékenysége 
elismeréseként miniszteri elismerésben részesítte Nánásiné 
Szilágyi Erikát, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztály közegészségügyi felügyelőjét. A miniszteri elismerés 
ünnepélyes  átadására  2015.  június  30-án  került  sor  a  Pesti 
Vigadó Kiállítótermében.
Nánásiné Szilágyi Erika közegészségügyi felügyelő 1989 óta 
dolgozik Mezőtúron a közegészségügyi feladatellátásban, 
munkája  során,  több  szakterületen  látja  el  feladatait  magas 
színvonalon, így a település- és környezet-egészségügy, a 
kémiai biztonság, az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, és 
korábban a munkaegészségügy területén.
A közegészségügy iránti szakmai elkötelezettsége, 
lelkiismeretessége,  példaértékű  kormánytisztviselői  munkája 
elismeréséül részesült miniszteri oklevél kitüntetésben, 
amelyhez  őszintén  gratulálunk,  munkájához  további  szakmai 
eredményeket és jó egészséget kívánunk.

Mezőtúr, 2015. július 9.
dr. Sebestyén Katalin

járási hivatalvezető

Semmelweis-napi 
miniszteri elismerés



A felelős kiadó: Túrkeve Város Önkormányzata. A hírdetések leadási helye: Művelődési ház, Táncsics M. u. 16.   Lapzárta: 2015. szeptember 25.
ISSN:0865-1302 | Főszerkesztő: Finta Zoltán | Nyomdai előkészítés: Márton József Dávid | Elérhetőség: ujsagturkeve@gmail.com, 5420 Túrkeve, Táncsics M. u. 3. Tel.: 06-56/361-214. 

Megjelenik havonta 3700 példányban, készült a KIS-ÚJ-LAP Kft.-ben, 5310 Kisújszállás, Munkácsy út 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt.

T Ú R K E V E - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP

TÚRKEVE 2015. SZEPTEMBER 

Daróczi Gizella Panka, a.n.: Hernádi Titanilla

Vári Csenge, a.n.: Kiss Renáta

Újszülöttek városunkban

Továbbra is várjuk az újszülöttekről készült képeket az 
ujsagturkeve@gmail.com e-mail címre.
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