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ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem.
Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
Petőfi Sándor
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Egy éve város élén

- Beszélgetés Vida Tamás polgármesterrel és Magos Vilmos alpolgármesterrel Hogyan éltétek meg az elmúlt egy évet? Mennyire gyökeres a
változás?
Vida Tamás: Talán az egyik legjelentősebb változás, hogy pár hét
után kaptam saját kulcsot a hivatal épületéhez. Ugyanis olyan sokáig
kellett a különböző ügyek miatt bent maradni, e-mail-ekre válaszolni,
előkészítő munkákat végezni, hogy nap mint nap utolsóként hagytam
el a Városházát.Sokan nem tudják, de rengeteg háttérmunkát igényel
akár a világ legegyszerűbb döntése is. A legnehezebb dolgok már
rögtön az elején megtaláltak. Az új szennyvíztisztító telep körül
merültek fel anyagi és időbeli csúszások, egy 200 milliós összeget
kellett szerezni a megvalósításhoz a tavalyi év végéig. Szerencsére
azóta már az átadás átvételi eljárásba fordultunk bele. Ami újabb
nehézség, hogy egyszerre három helyen kellene lennem néhanapján,
három különböző városban. Ilyen többször előfordul egy héten belül
is.
Magos Vilmos: Őszíntén szólva, erre számítottam. Tudtam, hogy
nagyon sok lesz a munka, nagyon sok lesz a feladat, nagyon sok lesz
az akadály, amivel meg kell küzdeni. De minden percét élvezem.
És itt most félreértés ne essék, tetszik az amit csinálok. Mint más
szakmákban, itt is ugyanúgy lehet örülni egy probléma megoldásának.
Ha nem tudunk segíteni, az döntő többségben amiatt van, hogy nem
vagyunk kompetensek az adott problémakörben. A jogszabályokat
nem hághatjuk át. Mindezek ellenére, ha valakinek sürgős problémája
van, engem napi szinten el lehet érni, akár telefonon, akár közösségi
oldalon.
V.T.: Az egyik legszebb része a polgármesterségnek, amikor
lakossági fogadóórán egy-egy személyes kezdeményezésben segíteni
tudunk. Az emberi oldalát itt sem lehet könnyebben venni ezeknek a
dolgoknak, mint bármely más területén az életnek.
Mondanátok pár szót a nagyobb változásokról, fejlesztésekről?
M.V.: A Sportcsarnok tetőfelújítása 98%-os, apró simítások vannak,
amit el kell végezni a kivitelezőnek, de a beázás véglegesen megszűnt.
V.T.: A Ványai épületegyüttesének felújítása, nyílászárócseréje is
is hamarosan befejeződik. Ekkora költségvetésű (300 millió forint)
projekt nagyon régen nem volt a városban.
M.V.: A viacolor üzem beindítása sikeres volt, rengeteg
megrendelésünk lenne, de egyelőre a városi munkálatokat is alig
győzzük. Tavaszra tervezzük a nagyobb beruházást, ami megnöveli a
kapacitást és akár külső megrendeléseket is tudunk fogadni. Az előző
évi programunkban megfogalmazott értelmes közfoglalkoztatás tehát
megvalósult és szerencsére nem csak ezen a téren. A bel- és külterületi
utak felújítása is a Start munkaprogram része. Idén 26 utcában
végeztünk kátyúzást, következő évben is legalább ennyiben szeretnénk
ezt megvalósítani. De nem csak belterületi útjavításról beszélhetünk,
hanem több helyen a járdákat is igyekeztünk rendbehozni. Több
helyen kijavítottuk a balesetveszélyes betonkockákat, az Ecsegi
út térkövezését a tavasszal fogjuk befejezni. Ez a munkálat azért
csúszik, mert időközben javítani kellett más utcáink térköveit is,
valamint az óvodák udvarára is viacolor került, a kapacitás pedig
mint már említettem, egyelőre véges.
V.T.: Nagyon nehéz feladat volt a hulladékszállítás újjászervezése, de
örülök annak, hogy a város belátta, a jelenlegi díjszabás nem fedezi
a lerakás költségeit, a városnak pedig nincs erre a kompenzációra
évi 35-40 millió forintja a költségvetésben. A szolgáltató az e havi
újságban közli a szelektív kukákra vonatkozó szállítást, a további
információkról minden lakost hírlevélben értesítenek. Annyit
elöljáróban elmondanék, hogy az egyéni díjszabásra ismét lehetőség
nyílik.
Mi az, ami még megvalósult az előzetes elképzeléseitekből?
M.V.: Az oktatási intézményeket igyekszünk segíteni, ez több
fórumon is megvalósul, a diáksport terén eszközbeszerzésekkel
támogatta az őket önkormányzat. Különböző felújítási munkálatok
is mondhatni napi szinten terítéken vannak. Legutóbb a Petőfiben
tanterem újravakolás és járdafelújítás történt, az iskolaépületen
keletkezett repedés alatt is javítva lett a beton, hogy megakadályozzuk
a további vizesedést. Továbbá próbáljuk kideríteni a probléma okát és
természetesen mihamarabb elejét venni. A Kossuth úti épület udvarán
pedig a balesetveszélyes betonkerítés lecserélése zajlott a napokban.
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A Strandfürdő belépő az idei nyártól kedvezményes a túrkeveieknek.
A következő Uniós ciklusban pályázni fogunk a Kis-Berettyó és
területének a rendezésére. Szintén a Start munkaprogram keretein
belül pályáztunk melegvízzel üzemeltetett fóliasátorra. Ez meg is fog
valósulni a strand mögötti területen. A szociális szférát is segítettük
az idén egy komoly támogatással, az idősek otthonának lakói és
dolgozói élet- és munkakörülményei javulnak ez által.
V.T.: A legnehezebb és legtöbb feladat persze mindig azokkal az
ügyekkel keletkezik, amelyekre nincs tényleges ráhatásunk. Ilyen
például a kuncsorbai út esete. Nem a miénk az út, nem a miénk a
döntés. Mi csak egyre kellemetlenebb tárgyalópartnerekké tudunk
válni, hogy az ügy felszínen maradjon. A Megyeházán van olyan
kolléga, aki köszönés helyett szinte már rögtön a kuncsorbai utat
említi, ha találkozunk. Annyit mindenesetre elértünk, hogy az út
felkerült a megyében felújítandó utak listájára, amelyen eddig nem
szerepelt. Ebben nagy szerepe van országgyűlési képviselőnknek, Dr.
Fazekas Sándornak, melyet innen is köszönünk.
Hogyan indult a munka egy évvel ezelőtt?
V.T.: Az elmúlt egy évben rengeteget jártam Budapesten, különböző
minisztériumokban, nagyon sok emberrel megismerkedtem,
nagyon sok kapcsolatot kellett élesíteni, ami eddig nem volt és
amire a városnak szüksége van. Legtöbbet a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban jártam, ezt követi a Belügyminisztérium és a
Földművelésügyi Minisztérium valamint a Nemzetgazdasági
Minisztérium. Legfontosabb projektjeink ezeken a helyeken futnak,
mint például az ivóvíz, amelynek már a projekzáró fázisához
érünk. Érdekességképpen elmondanám, hogy május óta közel 400
e-mailt váltottam, csak ezzel kapcsolatban. Egy-egy tárgyalás pedig
alkalmanként 3-4 óra hosszat tart. Amire elég hamar rájöttem: a
polgármesternek nincs szabadnapja. Ezt sajnos a család sínyli meg a
legjobban, de igyekszem megtalálni a mérleg nyelvét.
M.V.: A ciklus elején annyiban maradtunk polgármester úrral:
ahhoz hogy Túrkeve sikeres legyen, két nagyon fontos dolog kell.
Az egyik a lehetőségeinkhez mérten kiszolgálni a lakosságot, a
másik pedig hogy folyamatosan úton kell lenni: minisztériumtólminisztériumig, minisztertől-miniszterig, megyei önkormányzatig,
mindenhová el kell jutni. Ezeket a tárgyalásokat pedig a város első
emberének kell intéznie. Éppen ezért van, hogy őt nehezebben lehet
utolérni, sokat van távol. De azt meg kell érteni mindenkinek: Ő a
túrkevei emberekért van távol minden egyes alkalommal. És emellett
természetesen az itthoni folyamatokkal is tisztában van.
V.T.: Volt némi örökségünk az előző testülettől, mint például a
vágópont és a helyi termékek boltja. Ezek sorsa is rendeződött, a
technikailag alkalmatlan vágópontból zöldségfeldolgozó üzemet
alakítottunk ki. A boltot pedig egy helyi vállalkozó veszi bérbe a
közeljövőben, természetesen helyi árukkal a kínálatában.
Látjuk, értjük, hogy a siker nem magától jön, dolgozni kell érte.
Mi a titok nyitja?
V.T.: Ha valamilyen sikert érünk el, az mindig a csapatmunka
eredménye. Sokat tanultunk az elmúlt egy évben, amit hasznosítani
tudunk az elkövetkező időkben.Természetesen a képviselő-testülettel
való együttműködésünk is konstruktív. Ez elengedhetetlen a
továbbfejlődéshez. A konszenzusos döntések ellenére viszonylag
gyorsan tudunk reagálni az adott problémára. Hasznos és értékes
viták vannak, de „több szem többet lát” alapon végül mindig a város
javára váló intézkedések születhetnek. Örülök, hogy a képviselőtestület ilyen módon támogatja a munkánkat. Bízom benne, hogy
ez a későbbiekben sem lesz másként. Hamarosan jön az újabb
pályázati ciklus, ezt csak együttes erővel tudjuk előkészíteni.
Továbbá köszönjük a helyi vállalkozóknak az elmúlt évben mutatott
partnerségét, konstruktív együttműködést.
M.V.: Ahhoz hogy Túrkeve sikeresebb legyen, mint az elmúlt
években, ez elengedhetetlen. Még ha csak kis lépésekkel is, de
előre mozdulunk évről-évre, én már azt mondom megérte. Ez
közös munka, akár a kettőnk dolgát nézzük, akár a lakossággal való
együttműködést. Mindig a bizalmon alapul. Azt szeretnénk elérni,
hogy amilyen bizalommal vagyunk mi egymás iránt, ugyanazzal a
bizalommal forduljanak hozzánk a lakosok is.
Finta Zoltán
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Helyi sajátosság program és közútkarbantartás
1. Zajlik a térkövek gyártása, fő profilunk
a 20x10x6 cm-es szürke térkő, ezen kívül
gyártunk járdaszegély, lefolyó, illetve
mederlap betonelemeket.

5. Gyalogos bejárót csináltunk az
egyik kerekesszékes lakos előtt a Fürst
Sándor utcában, hogy megkönnyítsük a
közlekedést számára is, és esetlegesen a
mentők számára is. Magát a betonozást
csináltuk mi, a korlátot már nem.

6. A strand bejáratánál a megsüllyedt
térkövet javítottuk, emeltük ki.

2. Elkezdtük a Barna utcánál lévő kátyúkat
is feltölteni zúzott kővel.

3. A Póhamarai utcánál lévő hatalmas
kátyukat felvert aszfalttal töltöttük fel,
amíg futotta az anyagunk, sajnos csak az
elején.

2. A kútskanzennél virágtartó készül
térkőből, illetve körülötte térkőburkolatot
kap.

7. A Petőfi Sándor Ált. Iskola előtt a
széttört betonjárdát cseréltük 3 helyen,
illetve lefolyó betonelemeket is letettünk a
csapadékvíz elvezetés miatt.

4. Elkezdtük a Dobó I. utca kátyúzását.
A kezdeti szakaszon teljes aszfaltozással,
mivel ezen szakaszon ez mindenképpen
indokolt volt, másrészt az így leaszfaltozott
szakasz tartósságát is vizsgáljuk.
Kátyúzás előtt megtörtént a kátyúk zúzott
kővel történő feltöltése és tömörítése.

3. A szociális otthonnál segítettünk, két
épületnél kellett a rossz állapotú vakolatot
leverni, majd újravakolni, illetve egy
helyen pótoltuk a betonjárdát.
8. Iskolán belül az egyik teremben
a lepotyogott vakolat miatt kellett
újravakolni. És az iskola udvarán cseréltük
a törött, rossz minőségű, esetlegesen
balesetveszélyes betonjárdát térkő járdára,
kb. 25 négyzetméteren.

4. A piactéren lévő bódé felújítása is
zajlik szép lassan, ezzel igazából csak
akkor tudunk foglalkozni, ha van szabad
munkaerőkapacitásunk, ami elég ritka,
így lassan, de annál precízebben folyik a
felújítás
Érdekességképpen megemlítem, hogy
belül térkőburkolatot fog kapni.

Közútkarbantartás:
1. Strand melletti útnál zúzott kővel
feltöltöttük a lyukakat, sajnos ez csak
ideiglenes megoldás.

5. Padkázás történt a Rákóczi, illetve a
Thököly úton, ez az a munkafolyamat,
mely során a megsüllyedt aszfaltút melletti
magasabb földpadkát leszedik, kis lejtéssel
az árok felé, így biztosítva a vízelvezetést
az utakról.
Sajnos a munkánkat folyamatosan
akadályozza, hogy nincs szállítójármű,
ez a padkázás során keletkező föld
elszállításában, a zúzott kő kiszállításában
akadályoz.
6. Közfoglalkoztatási kiállításon voltunk
Szolnokon, mely során az általunk gyártott
térköveknek nagy sikere volt.
Szilágyi Attila
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Ünnepek
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Októberi ünnepeink
Az ősz hulló faleveleivel és bágyadt
fényeivel mindig az elmúlást juttatja
eszünkbe.
Vannak
azonban
még
verőfényes napok is, mikor a melengető
napfény és a pompás színekbe öltözött
táj kárpótol a szomorkás hangulatokért.
Kettős érzelmeket hordoz hát az ősz:
örömöt és szomorúságot is egyben.
Valami hasonló kettősség jellemzi októberi
ünnepeinket is.

A hónap elején, október 6-a az Aradi
vértanúkra való emlékezés, gyász és
szomorúság,
ugyanakkor
büszkeség
is, hisz előzménye a dicsőséges
szabadságharc, a sok fényes győzelem.
Nagyon szépen visszaadta ezt a hangulatot
az Önkormányzat és a Madarász
Károly Művelődési Ház által szervezett
ünnepség, ahol Vida Tamás polgármester
elevenítette fel beszédében a történelmi
időket. Az ünnepi műsort a Petőfi Sándor
Általános Iskola szolgáltatta Szijártóné
Kun Zsuzsa és Dittrichné Szegő Hedvig
vezetésével. A műsor bemutatta, hogy
miért mentek harcba az aradi tábornokok,
a néptáncbetétek megjelenítették a
szabadságharc
mozgalmasságát
és
lelkesültségét, majd a kivégzettek utolsó
mondatival idézték fel a szomorú véget. A
műsort követő koszorúzás alatt, felvételről
Balogh Márton énekelte az Aradi
tizenhármak balladáját.
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Az
1956-os
Forradalomra
és
Szabadságharcra való emlékezést is
szintén az öröm és a szomorúság kettőssége
jellemezte.
A református templomban megtartott
ünnepi istentisztelet után a városi
megemlékezés az idén az ’56-os Emlékkő
körül zajlott.

Az ünnepi alkalommal Magos Vilmos
alpolgármester mondta el gondolatait
1956-ról, forradalomról és szabadságról.
Az ünnepi műsorban a Chorda kórus
énekelt: az előadott dalokban megjelent
a forradalmi lendület és a forradalom
után az országot elhagyni kényszerülők
szomorúsága is. A műsorban verset
mondott Pozsonyi Dóra a Kaszap Nagy
István Református Általános Iskola és
Óvoda diákja és Finta Zoltán, az iskola
tanára. Az ünnepség hagyományosan az
emlékkő megkoszorúzásával zárult.

szólt c. könyve, mely az Szovjetunióba
elhurcolt túrkevei civilek és a hadifoglyok
és családjuk szenvedéseinek és sok
esetben üldöztetéseinek állít emléket.

A könyvbemutató részeként szervezett
beszélgetésen, sokan elevenítették fel
emlékeiket, bizony sok könnycsepp
is kicsordult közben. A bemutatót a
Művelődési Ház által készített kis
kiállítás kísérte, ahol Sallainé Katika által
összegyűjtött és a könyvből kimaradt
dokumentumok voltak láthatók.

A napot még egy különleges esemény
zárta: a fiataloknak tartott megemlékezést
a
Fidelitas
túrkevei
szervezete.
Az ünnepségen Magos Vilmos a
forradalomban
résztvevő
fiatalokra
emlékezve biztatta a fiatalokat arra,
hogy lázadjanak, mondják el bátran
véleményüket. A megemlékezésen Schiller
G. László szavalt, majd Könnyű Ákos
beszélt ’56 eseményeiről, azok hátteréről,
igen összefogottan és közhelyektől
mentesen. Fiatalokról lévén szó a napot
természetesen hajnalig tartó „forradalmi
buli” zárta a Lokátorock zenekar és
Dj Kiss Joe fellépésével .
szomorúság,
büszkeség,
Délután különleges esemény zajlott a Október:
öröm.
Az
érzelmek
széles
skáláját
Városháza előtt, felavatásra került a
megtapasztalhatták
mindazok,
akik
részt
kommunizmus
túrkevei
áldozatinak
vettek
ünnepségeinken.
Megköszönjük
emléket állító márványtábla. Vida Tamás,
minden szervezőnek a munkát, a
avató beszédében elmondta: régi adóssága
volt a városnak, hogy emlékhelyet létesítsen fellépőknek a színvonalas előadást, a
mindazoknak, akiket a kommunizmus évei résztvevőknek azt, hogy jelenlétükkel
megtisztelték a rendezvényeket. Jöjjenek
alatt tulajdonuktól, szabadságuktól, vagy
máskor is!
az életüktől fosztottak meg.
Kovács István
Az emléktábla avatása után a Városháza
a
Madarász
Károly
Művelődési
Ház
nagytermében bemutatásra került, Sallai
és
Városi
Könyvtár
igazgatója
Károlyné: Akikért még a harang se
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Emberek az embertelenségben

„Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!...”
(Sajó Sándor)
2015.
október
23-án
a
városi
megemlékezéshez
kapcsolódva,
de
mégis
különálló
rendezvényként,
könyvbemutatóra került sor a városháza
dísztermében. Sallainé Benedek Katalin az
„AKIKÉRT MÉG A HARANG SE SZÓLT”
című kötete, a második világháború és az
1956-os események közötti időszaknak,
hadifoglyoknak és a rendszer által
nemkívánatosnak bélyegzett ártatlan kevi
embereknek állít emléket. Napjainkban,
amikor minden emberiség ellen elkövetett
bűncselekménynek emléket állítunk, még
mindig nagy adóssága társadalmunknak,
hogy ezekért az emberekért is szót
emeljen valaki. Valószínűleg még mindig
az akkori események hatása alatt állhatnak
azok, akiknek legtöbbje mai napig nem
beszél, nem akar beszélni arról az időről.
A megfélemlítés, a rendszer kiszolgálói
sokat tettek azért, hogy az elmúlt hetven
évben titokban maradjanak a rémtettek,
a megcsonkított emberi életek. Sokan
nem is merték vállalni a nevüket, nem
nyiltak meg, féltek, hogy még most
is következményekkel
jár egy-egy
nyilatkozat, történet. Szerencsére sokan
voltak azok is (közel negyvenen), akik
nem akarták tovább magukban tartani a
fájó emlékeket.
Egy szerencsés véletlen folytán született

a könyv ötlete, ügyanis a szerző egy más
témájú köteten dolgozott, amikor az egyik
érintett elmesélt egy történetet (A Máger
család története) ami aztán beindított
egy egész lavinát. A korszak elszenvedői
egymás után jelentek meg, ha úgy tetszik
irányították a szerzőt, akinek elmondása
szerint rendkívül sok öröme volt a
munkálkodás során. Ezek az emberek
nagyon várták már, hogy valakinek
elmondhassák a lelküket beárnyékoló
múltbéli eseményeket. Hihetetlen nagy
elégtétel most nekik hogy kézbe vehetik
a könyvet, saját múltjukat, rehabilitálva
önmagukat és akkori életüket.
A könyv célja nem a szórakoztatás, már
a témája alapján sem. De mindenképpen
szükség volt rá, hiszen a 24. órában
vagyunk, ha az elbeszélőkre tekintünk.
Még köztünk vannak azok, akik megélték
ezeket a nehéz időket. Sallainé Katika ezt a
helyzetet felismerte és fáradhatatlanul, nem
kevés kutatómunkával, beszélgetésekkel
összeállította ezt a hiánypótló alkotást,
melyet jó szívvel ajánlok városunk minden
lakójának. A bemutatón zsúfolásig megtelt
díszterem bizonyítja, hogy a befektetett
munka elérte célját, nem marad rejtve
többé városunk történelmének e részlete
sem.
Finta Zoltán
“Aki nem ismeri múltját, nem értheti a
jelent, amely a jövőnek hordozója.”
(Tamási Áron)
Részlet a könyvből:

ÉS VÉGÜL EGY
NÉVTELEN ÁLDOZAT
A névtelen áldozatok közül emlékezzünk
meg egy kiskatonáról, aki hazatért ugyan
a frontról, de a második bevonulás után
hadifogságba esett, s a kapott információim
szerint odaveszett Oroszországban.

Ez szintén egy megrendítően szép
történet ebből az időből. Az áldozatok
leszármazottaitól hallottam, álljon itt ez
a tragédia is a tönkretett életek, családok
emlékéül.
Volt egy fiatal kiskatona a második
világháború idején, aki itthon már boldog
jövőről
álmodozott
szerelmesével,
jegyesével. Már kisbabát is vártak, s az
esküvőjüket tervezgették együtt, amikor
megjött a rettegett idézés: újra menni kell
a nagy Oroszországba. Szempillantás alatt
kártyavárként omlott össze minden… Az
egész életük, jövőjük… A fiatalember
kétségbe esett, aggódó szüleinek elmondta,
hogy jegyese áldott állapotban van, tőle
vár kisbabát, és ha úgy alakulna, ha úgy
fordulna sorsa, hogy ő onnan soha vissza
nem térne, elhalálozna, vegyék magukhoz
azt a leányt. Fogadják magukhoz, s a
megszülető kicsinek legyenek igaz lelkű,
jó nagyszülei, szeressk majd unokájukat
helyette is.
Óvják, védjék, oltalmazzák minden
rossztól, adjanak meg mindent neki, amt
csak tudnak… Sajnos a kiskatona által
megfogalmazott félelmek beteljesültek.
Soha többé nem tért haza szülőföldjére,
családjához, szüleihez, szerelmeséhez
és a megszülető kisbabájához. Kisleány
született ebből a boldogtalanná tett nagy
szerelemből, a szülők magukhoz vették,
leányukként szerették a kisunokájuk
édesanyját.
Rajongásig szeretett unokájuk pedig
napfényt, vígasztalást hozott az idős
emberek mindennapjaiba. Hány boldog,
addig biztonságban élő család életét
zúzták szét akkoriban? Hány ártatlan,
védtelen gyermek nőtt fel az édesapa
biztonságot sugárzó jelenléte nélkül csak
itt, Túrkevén?

A kötet megvásárolható a
Debreczeni utca 17. szám alatt, a
szerzőnél, ára: 1500 Ft
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A vidék élni akar

A napokban olyan esemény részese lehettem, amilyenre minden
kultúraszervező ember vágyik. Egy alföldi egykori mezőváros
kultúrházának zsúfolásig megtelt nagytermében beszélhettem,
mutathattam be a Jászkunság legújabb könyveit. Több mint
kétszázan jöttek el a csepergős őszi napon, hogy ismerkedjenek
a jászkun történelemmel és egykori tudósaik -Gyárfás István
történész, Györffy István, Szűcs Sándor néprajzos, Gaál László
nyelvész és mások- munkásságával, hogy felidézzék a nagymama
főztjeinek ízét, hogy együtt mormolják az előadóval Körmendi
Lajos nagykun kiszámolós versét.
Akkor, amikor egyre több ember küzd a magánnyal, amikor
különböző függőségek (kábítószer, alkohol, internet) veszélyeire
figyelmeztetnek az orvosok, amikor az atomizált társadalom és a
globalizáció kérdéseivel foglalkoznak a politikusok és a tudósok
egyaránt, megtapasztalhattam, hogy a vidék élni akar. Igaz, hogy
a fiatalok többsége máshol keresi a kenyerét, megélhetését, hogy
egyre több az üres ház, az elhagyott porta, hogy egyes településeken
folyik a lakosságcsere, de a helyben maradók ragaszkodnak a
szülőföldhöz, a tájhoz, mindahhoz, amit őseik hagytak rájuk.
Létrehozzák saját közösségeiket, erősítik az összetartozás szellemét.
Ez az identitás-tudat jellemzi napjainkban a kunok és a jászok kései
leszármazottait. Időnként megjelenik egy-egy hír az újságban,
felvillan néhány képkocka a jász vagy kun világtalálkozóról,
hagyományőrző bandériumokról. Gondolhatja a külső szemlélő,
hogy ez csak látványosság, romantika. Hogy nem így van, mutatja
az is, hogy például Kunmadarason az idén én már harmadszor
vehettem részt olyan eseményen, ahol megjelent könyvekről,
történelemről, népi hagyományokról, hungarikumokról volt szó
szakavatott társadalomkutatók bevonásával. Mi ez, ha nem a
tudományos ismeretterjesztés legnemesebb módja. A közönség
„éhe a szónak”, azaz meg akarja ismerni a saját múltját, hogy erőt
merítsen. Szüksége van a hiteles forrásokat közvetítő bölcsészekre,
társadalomkutatókra, tanárokra. A vidéki közösség üzenete ez az
ország irányítói felé: A vidék értékeinek közvetítését felvállaló
könyvre, kutatóra, értelmiségre, iskolákra, intézményekre szüksége
van a vidéki társadalomnak és az országnak egyaránt.
Azt tapasztalom, hogy nem egyedi jelenségről van szó. 1995ben vidéki muzeológusok kezdeményezésére mintegy 31
településen egy egész éven át ünnepelték egy történelmi esemény,
a redempció 250. éves évfordulóját. A települések lakói nemcsak
történelmi ismeretekkel gazdagodtak, de a közös gondolkodás,
a közös cselekvés nagy lökést adott főleg két megyében (JászNagykun-Szolnok megye és Bács-Kiskun megye) a civil
szervezetek fejlődésének és szerepe volt a falvak, városok közötti
együttműködés kibontakozásában. Máig magam előtt látom azt
a képet, hogy különböző irányból emberek sokasága ünnepi
viseletben, meghatottan zarándokol az egyik karcagi kunhalomhoz,
mely a 4-es országút mentén található, hogy részese legyen a kun
emlékmű felavatásának.
De felidézhetem az elmúlt évekből az egyik mesterszállási
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könyvünnepet is. E néhány ezret számláló faluban ugyancsak
megtelt a helyi kultúrház nagyterme a Gazdaszemmel című
könyvem bemutatóján. Ott volt a falu apraja-nagyja a néhány
hónapos csecsemőt karján tartó anyától a már botra támaszkodó
aggkorú idős dédszülőig mindenki. Itt a több évtizede a falujában
szolgáló, a magyar és a világirodalomban egyaránt jártas
tollforgató klubkönyvtáros Kovács János munkájának gyümölcsét
tapasztalhattam. Mellesleg a faluhoz való ragaszkodásának
egyik bizonyítéka az idén megjelent Vidékkönyv-e. A kölcsönös
ragaszkodást mutatja egy-egy már nyugalomba vonult lelkész,
tanár visszatérése vagy üzenete (könyve) az egykori közösségéhez.
Ennek bizonyítékai az elszármazottak, öregdiákok találkozói.
A visszatérők hoznak is, visznek is valamit a helyi közösségnek,
nekik, róluk. Példát adnak sorsukkal, biztatást, reményt jelentenek
a vidéken küszködő embereknek.
Ilyen visszatérő például Laczkó Tóth Bertalanné Kunmadarason,
aki nyugdíjasként kezdeményezője és motorja lett a 2014-ben
alakult Kunmadarasért Társaságnak, amely a cikk elején már említett
teltházas idei kulturális rendezvények szervezője. Rövid idő alatt
bizonyította ez a szervezet, hogy vannak a településen a közösségi
kultúrára, a hagyományőrzésre fogékony emberek. Aktivitásuk
bizonyítéka, hogy összegyűjtötték és kiadták a hagyományos
ételek albumát, felélesztik a csipkeverést, a kunhímzést, számba
veszik a település épített örökségét. Aggódnak a renoválásalatt
álló községháza stílusjegyeinek megőrzéséért csakúgy, mint a több
mint kétszáz éves kocsányos tölgyért.Kezdeményezték is a helyi
értéktárba és helyi védelem alá vételét is. Sorolhatnám tovább
lelkesedésük megannyi példáját. Mindez bizonyítja, hogy kell egy
kulcsember, egy közösség, amely mozgósító erő lehet és feléled a
falu, a kisváros. Megmutatja, hogy vidéken is vannak csodák, mert a
vidék élni akar. Szükség van a vidéki életet vállaló kulcsemberekre
(óvónőkre, tanítókra, orvosokra, agrár- és egyéb szakemberekre),
intézményekre, szervezetekre. Ez a vidék üzenete. Ezt mutatja,
igazolja a Jászkunság mai arculata, tükrözik a helyi kiadványok,
rendezvények.
Dr. habil. Örsi Julianna
társadalomkutató
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Hobbi

A tűvilág csodái…
A megálmodott Tűvilág egyszer csak kitárta kapuit,
és bizonytalan, kicsit félénk látogatók léptek be a számukra új
világba. Mára már bátor, lelkes, szabad, ügyes kezű tűtündérekké
váltak, akik változatos színű selyem szalagokkal fejezik ki
érzéseiket, gondolataikat.
Takács Andrásné, Milcsike, varrónő, népviselet készítő,
a szalaghímzés modernkori túrkevei nagy mestere úgy gondolta,
hogy szalaghímző tudományát szívesen megmutatja másoknak
is, akik rohanó világunkban hozzá hasonlóan a kézimunkában
találnak nyugalmat, kikapcsolódást. Élvezik az alkotás örömét.
Ellátogattam a Madarász Károly Művelődési Ház klubtermébe,
aholkéthetente kedd délutánonként találkoznak a szalaghímzés
iránt
érdeklődők.
Gyerekkori
emléket
idéző
kép
fogadott
a
dolgos,
jókedvű
csapathoz
érkezéskor:
varróráma, színes cérnák,
szemkápráztató,gondosan
rendezett
szalagok,
valamint keresztszemes
hímzőfonal.
Minden
résztvevő
előtt igazi
kincsesbánya,
amiből
a
szabadság,
az
alkotás
öröme
tárul
elő.
Legnagyobb
meglepetésemre
aktív
korú dolgozó hölgyekkel
találkoztam,
és
két
tündéri mosolyú általános
iskolás leányzóval,akik az
anyukájukat, illetve a nagymamájukat kísérték el. Ezt meglátva
még inkább érdekelt, hogy mi lehet a magyarázat arra, hogy
munka után- alaposan készülve, és felkészülve a találkozásra,
mindenki boldogan érkezik a klubfoglalkozásra. Elmondták a
jelenlévők, hogy a klub vezetője, Takácsné Milcsike csodáit
szerették volna személyesen is megismerni, és ha lehet el is
sajátítani a tudományát. Azt gondolom, hogy példaértékű a
klub megszületése. Gyakorlatilag 1-2 ember ismerte Milcsike
szalaghímzéssel készült remekműveit rokoni és varrónői
találkozások alkalmából. Annyira tetszettek nekik a látott
kézimunkák, hogy rábeszélték az egyébként nagyon szerény
„mestert”, hogy mutassa meg másnak is azokat, és tanítsa is
meg, amit ő tud. Szerencsére eredményes lett a találkozás, mert
a nyíltszívű érdeklődők nagyon hamar ráéreztek a szalagbűvölés
tudományára. Hihetetlen boldogságot jelentett számukra egy- egy
kis virág elkészítése, majd egy-egy anyagon eleinte egészen kicsi,
mára már egyre nagyobb kompozíciók összeállítása.
Nagyon érdekelt, hogy mit jelent a klubtagoknak a
szalaghímzés. Az a kézműves technika, amely a XVIII. századi
Franciaországban, a királyi udvarban alakult ki. Külön hímző
műhelyekben készültek el a nagyobb méretű hímzett „rozetták”,
amelyekkel kabátokat, mellényeket díszítettek. A nagy francia
forradalom bukása után a francia udvari élet puritánabb lett, ezért
átköltözött a technika Angliába kicsit egyszerűbb formában. Ott
táskákat, topánkákat is díszítettek vele. Ma ismét reneszánszátéli,
szerencsére városunkban is egy bátor, kísérletező varrónőnek és

szorgos, őt követő tanítványainak köszönhetően. Mindannyiuknak
a megnyugvást, az alkotás szabadságát jelenti a nem hétköznapi
hobbi, a szalaghímzés. Nincsenek határok alkotás közben.
Szabadságot ad a fantáziának. „Nincs elrontott minta, csak
új technika.” Az benne a jó, hogy az alap öltések megtanulása
után mindenki beleviheti a fantáziáját. A színek az alkotó lelkét
tükrözik. Varázslat születik néha percről perce, mert az alkotónak
is meglepetés tud lenni, hogy miből mi formálódik. Itt nincsenek
előre megrajzolt formák. Az alkotói fantázia alakítja, formálja
a folyamatot. Az is érdekes, hogy soha nem lehet két egyforma
kompozíciót készíteni. A szalag sem tud kétszer egyformán
tekeredni.
Büszkén
vallottak
a
szorgalmas
alkotó
hölgyek arról is, hogy a
Tűvilágban természetesen
többlet
hozadékként
egy jó közösséget is
kaptak. Kedves Olvasó!
Nagyon
kellemes
volt azt látni, hogy
varrogatás, selyemvirág
készítés közben remek
hangulatban
folyik a
beszélgetés.
Mindenki
elmeséli, hogy milyen
formát kísérletezett ki.
Esténként a szalaghímzés
jelenti
számukra
a
kikapcsolódást,
a
feltöltődést. Van, akinél
napi 2-3 órában is! Nagyon
örülnek a hölgyek a nyár elmúltának, mert a hosszú estéken több
idejük jut az imádott hobbira. Olyan ez számukra, mint másnál a
sport, az olvasás, vagy netalán más szenvedély. Rabul ejtette őket,
és hiányzik, ha nem nyúlhatnak a tűhöz, a szalaghoz. Nagyon
büszkén mutatják meg egymásnak, hogy mire haladtak az idő
alatt, amíg nem találkoztak. Milcsike esztétikus, igényes munkája
a példa előttük. Nagyon büszkék rá, hogy részesei lehetnek ők is
a csodának, amiről korábban álmodni sem mertek.
A tanító mesterük, nem dolgozatot javít, mint egy tanár, hanem
elviszi magával haza a kész hímzéseket, hogy műhelyében ötlete
és varrógépe segítségével késztermékké váljanak a tanulók
munkái: neszesszer, papírzsebkendő tartó, szemüvegtok, falikép
vagy bármilyen használat-és dísztárgy készüljön el véglegesen,
amit el lehet ajándékozni vagya készítő saját háztartását díszíti.
Nagyon remélem, hogy nem kell sokat várni arra, hogy egy
kiállítás keretében minden kedves érdeklődő megcsodálhassa a
szívet, lelket melengető remekműveket. Átélhesse azt a felemelő
érzést, amiben nekem volt résem. Teljesen elbűvöltek a gyönyörű,
szalagból varázsolt virágok, kompozíciók, használati- és
dísztárgyak. Szívesen gyönyörködtem bennük, simogattam őket,
mint a kisgyerek a kedvenc játékát, féltve őrzött kincsét.
Aki úgy érzi, hogy nem tud a kiállításig várni, nyugodtan
látogasson el egy szalaghímző klubfoglalkozásra, ahol biztos
szeretettel fogadják őt, és bepillanthat egy csoda születésébe.
Nagyné Bedő Ildikó
7

Közügyek

TÚRKEVE

2015. NOVEMBER

A szelektív hulladék elszállításának rendje
2015. november 16-a, hétfőtől négy hetente hétfői napokon az alábbi utcákból
kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:
Berettyó u., Lovarda u.,Vincze István u., Sáros u., Módis u., Túri u., Kelemen
u., Vasadi u., Somodi u., Kalmár u., Serfőző u., Molnár u., Hunyadi u.,
Nóborda u., Szabadság u. (Rákóczi u. felőlirésze) , Rákóczi u., Kaszap Nagy
István u., Simon u., Katona u., Olajos u., Újvárosi u., Perbárt u., Erkel Ferenc
u., Cezglédi u., Áchim András u., Berentei Ernő u., Sinka István u., Lisznyai
Damó u., Rékasi u., Kálmán király u., Garai u., Boross u., Győri u., Vad u.,
Zrínyi u., Bercsényi u., Kisdomb u., Vass u., Debreczeni u., Földesi u., Liszt
Ferenc u., Kisfegyverneki u., Vámos u., Mikszáth Kálmán u., Szeles u., Koós
u., Csontos u., Póhamarai u., Attila u., Bihari telep, Kálvin u., Petőfi tér.
2015. november 17-e, keddtől négy hetente keddi napokon az alábbi utcákból
kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:
Túrkeddi u., Pásztói u., Hollósi u., Szurmai u., Bojtor u., Kun u., Család u.,
Szabadság u. (Pásztói utca felőli része), Munkácsy u., Kajtor u., Mezőtúri u.,
Ábrahám u., Thököly u., Dobó István u., Emődi u., Bethlen Gábor u., Józsa
u., SetétMihály u., Kuthenkirály u., Mátyás király u., Kossuth u., Deák Ferenc
u., Táncsics Mihály u., Petőfi Sándor u., Kenyérmezei u., Liget u., Laczka
János u., Dr. Tóth János u., Nagy u., Kis u., Tuhai u., Árpád u., Kupa Árpád u.,
Kurucz u., Május 1. utca u., Korda Zoltán u., Endrédi u., Bocskor sor, Gyárfás
u.

Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015
számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést
érint. A projekt konkrét célja a környezetterhelés
csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós
irányelvek figyelembevételével. A megvalósítás
egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési
rendszer kiépítésével és az ehhez szükséges eszközök
-többek között 120 literes és 1100 literes edényzet,
valamint begyűjtő járművek- beszerzésével
valósul meg. Továbbá a kommunális hulladékok
hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök is
beszerzésre kerülnek.
A „házhoz menő” gyűjtés során különsárga fedelű
edényben gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes
csomagolási
hulladékok
(műanyag,
papír,
italos karton, fém csomagolási hulladékok).Az
elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése a
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
részét képezi, és a szolgáltatás díját a
hulladékszállítási díj tartalmazza.

2015. november 18-a, szerdától négy hetente szerdai napokon az alábbi
utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:
Széchenyi u., Bajcsy-Zsilinszky u., József Attila u., Finta u., Szondi György u.,
Kölcsey u., Kenéz u., Dózsa György u., Ecsegi u., Hajdú Benedek u., Szénási
u., Czihat u., Győrffy u., Ady Endre u., Hegyfoky u., Tóth Imre u., Barna u.,
Szakács u., Soós István u., Sirály u., Hajtó u., Batthyány u., Vécsey u., Ágota
u., Zádor u., Nyíl u., Kisér u., Damjanich u., Bem u., Nagysándor József u.,
Kis Ernő u., Herman Ottótér, Hímesdi u., Pusztakert u., Tanya ingatlanok.

2015. november 19-e, csütörtöktől négy hetente csütörtöki napokon az alábbi
utcákból kerül begyűjtésre a szelektív hulladék:
Új u., Ozsváth u., József Attila u., Állomás u., Kinizsi u., Kabai u., Németh
u., Herczegh u., Ducza u., Hagymási u., Rácz u., Szegő u., László király u.,
Kisújszállási u., Arany János u., Jókai u., Béla király u., István király u., Dr.
Nánási Lajos u., Csokonai u., Vörösmarty u., Toldi Miklós u., Tompa Mihály
u., Kismalom u., Dr. Balogh János u., Gajzágó Salamon u., Madarász házaspár
u., Kuncsorbai út menti ingatlanok, Petőfi tér, Sárkány u.
Kérdéseikkel,
problémáikkal
ügyfélszolgálatainkat!

kapcsolatban

Belvárosi Ügyfélközpont:
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer (Polgármesteri Hivatal épülete)
a sárga fedelű 120 literes műanyag hulladékgyűjtő Telefon: (+36 56) 503-569
edények kiosztása után kerül bevezetésre. Az érintett Email: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.
családi házas területeken 2015. október 31-ig valósul hu
meg az edények kiosztása.
Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2015. novemberétől négy hetente végzi Túrkeve
településen a szelektív hulladékok begyűjtését,
elszállítását.
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Információspont:
H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: (+36 56) 511-430, (+36 56)
511-440
Email: hulladek.szolnok@nhsz.hu

keressék

bizalommal

Túrkevei Információs pont:
Túrkevei Városgondnokság Nonprofit
Kft.
5420 Túrkeve, Kinizsi u. 51
Sallai Károlyné
Telefon: 06 30 / 339-8571
E-mail: varosgondnoksag.turkeve@
gmail.com
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Természetvédelem

Ne égesd el...

(z)Avartalan őszi napok

...a háztartási műanyag hulladékot! Modern, rohanó világunkban
igen nagy mennyiségben kerülnek a birtokunkba különböző
műanyag csomagoló eszközök, flakonok, tárolók, bútorok,
amelyeket vagy csak ideiglenesen használunk vagy megunjuk őket,
esetleg tönkremennek, és szeretnénk tőlük megszabadulni. Mivel
mindent nem tudunk vagy akarunk a kukába tenni, kézenfekvő
módja lehet ezek eltüntetésének az égetés, különösen ott, ahol a
manapság újra divatos fa- és vegyes tüzelésű fűtőalkalmatosságok
is üzemben vannak. De ezzel csak azt érjük el, hogy a látható és
zavaró szemét- és kacathegyet láthatatlan és ártalmas mérgező
anyagokká alakítjuk! Amellett, hogy ezzel környezetünket és
magunkat is károsítjuk, a törvény ellen is vétünk! Ugyanis
a műanyagok égetése – a 36/2010. számú kormányrendelet
értelmében – nyílt színen vagy bármilyen tüzelőberendezésben
tilos. A jogszabály megszegői 100.000 illetve 300.000 forint
bírságra számíthatnak!

„Itt van az ősz, itt van újra” írta a költő, és itt van az avartenger is,
ami megnehezíti az amúgy sem mindig könnyű őszi napjainkat. A
hatalmas mennyiségben lehulló falevelet nem csak összeszedni,
tárolni sem könnyű. A kukába nem tehetjük, mert akkor más már
nem fér bele. Nagyapáink módszerét – az avarégetést – azonban
már nem alkalmazhatjuk! 2015. március 5-én lépett hatályba
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.)
BM rendelet, melynek 225. § (1) bekezdése előírja, hogy „Ha
jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Valamint a 225. § (3) bekezdés szerint „Ha jogszabály másként
nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő
száraz növényzettől mentesen tartani. ”

A jogszabály megsértése pénzbüntetést von maga után.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ez miért légszennyezés, mikor
csak füst, ráadásul csupa természetes anyag ég el ilyenkor? Az
avartűz alacsony hőmérsékletű és ilyenkor az égés során nem
szén-dioxid, hanem a sokkal károsabb szén-monoxid keletkezik.
Emellett keletkeznek egyéb rákkeltő szénhidrogének, irritatív
és az immunrendszerünket károsító nitrogén-oxidok, a légzőA háztartásunkban az alábbi műanyagok fordulnak elő és idegrendszert károsító ketonok, benzolok, fenol, sztirén,
de a legalattomosabb mind közül az ún. PM10, vagyis a 10
leggyakrabban:
mikrométernél kisebb levegőben lebegő részecskék, melynek
- polietilén (PE), polipropilén (PP), polietilén-tereftalát (PET) –
hatását rögtön érezhetjük légúti irritáció és asztmás roham
zacskók, flakonok, palackok, evőeszközök
formájában. Ezeknek együttes tartós hatása rákkeltő, károsítja
- poliamid (nejlon) – ruhák, zacskók
a légúti szerveket, az idegrendszert, szív- és érrendszert,
- poli-vinil-klorid (PVC) – vízcsövek, padlók, bútorok burkolatai
infarktushoz, agyi érkatasztrófához vezethet. A várandós
- poliuretán (PUR) – műanyag habok, szivacsok, burkolatok,
anyukákra különösen veszélyes, mert tartósan károsíthatja a
lakkozott fabútorok
magzat szervezetét.
- teflon (PTFE) – edények burkolatai, elektromos vezetékek
Az lehullott levelek eltüntetésére legjobb módszer a komposztálás,
szigetelése.
Ezek elégetésekor az alábbi mérgező és irritatív anyagok ráadásul így értékes humuszhoz jutunk, amivel trágyázhatjuk
konyhakertünket, szobanövényeinket. Komposztálni bárki tud
keletkeznek: szén-monoxid, dioxin, benzol, aldehidek, hidrogéncianid, hidrogén-fluorid, ecetsav, toluol, naftalin, metilalkohol, és szinte minden növényi hulladék komposztálható, ide értve
az avart is, csak egy komposztáló edényre, és némi árnyékos
és sorolhatnám még az egyre kacifántosabb nevű anyagokat.
Ebből még az is felismer pár dolgot, aki nem figyelt a kémia területre van szükségünk. A komposztálási eljárásról bővebben
informálódhatnak az interneten.
órán: a szén-monoxid, cián, formaldehid, metilalkohol mindenki
számára ismerősen cseng. És ugye emlékszünk még a 2007-es Cikkeink apropóját a Zöld Forrás 2015. évi Pályázati Felhívás
PTKF/1251/2015. pályázata adta.
dioxinszennyezésre is, mikor az ezzel szennyezett guargumi miatt
Takács Roland
rengeteg élelmiszert hívtak vissza és még többet nem. Nos, ha
Beklen Alapítvány
úgy döntünk, mégis műanyagot égetünk, mi is ezzel szennyezzük
be környezetünket, élelmiszereinket, de ha más nem, kellemetlen
órákat szerzünk szomszédainknak, akik mérgükben jogosan
élhetnek a 36/2010. számú kormányrendelet adta lehetőséggel, mi
pedig számíthatunk egy vaskos bírságra. Ugye, hogy ennél sokkal
könnyebb kivinni a szemetest?
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MÚLT-KOR
Búcsúzás a kis-nagy embertől
Dr. Göncz Árpád köztársasági elnököt november 6-án kísérik
utolsó útjára családja, barátai és tisztelői.
Én ezzel az írással köszönöm meg emberi nagyságát és államférfiúi
bölcsességét.
Személyesen kétszer találkoztam vele.
Felesége Zsuzsa asszony a KézenFogva Alapítvány elnöke
(mely a fogyatékkal élő emberekért jött létre), többször részt
vett a Magyar Gyógypedagógusok Országos Találkozóján és
személyes barátság alakult ki közöttünk. 1989 augusztusában,
amikor olyan forgalmas volt a „damaszkuszi út”, írtam az alábbi
cikket a Maholnap hetilapba, amit évek múlva elküldtem Göncz
Árpádnak. Ő válaszolt, s ebben a levélben benne van mind az az
emberi nagyság, humanista gondolkodás és államfői bölcsesség,
ami miatt tíz éven át ő volt a legnépszerűbb politikus. Az utókor
őrízze emlékét.

elhiszem neki hogy: „… Szerelmemért föláldozom az életet...”.
De mint forradalmárnak sem volt értelme tovább élni. A most
feltárt „tények” nem azt bizonyítják, hogy Petőfi tovább élve a
forradalmat akarta újjászervezni (lásd Kossuth). S a jó barát
Arany is tudta hogy Petőfi elesett a csatában.
1846 decemberében Petőfi ezt írta:
„Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjúi vér ki szívembül…
A hősöket egy közös sírnak adják
Kik érted haltak, szent világszabadság!”
S meghalt a csatában, mert úgy kellett tennie.
Nincs hát már a hős Petőfi példája. Pedig hősök és példaképek
kellenek az ifjúságnak. Lesz Rambo és Bronco Billy aki kést
dobált. S a következő héten meghal egy fiú Kőszegen, véletlenül
gyilkosává válik egyetlen barátja.
Nem hisszük el Petőfinek, hogy képes volt feláldozni életét
eszméiért. Pedig nála kisebb érzelmű emberek is meghaltak a
hazáért évszázadokon át.
De gyerekek százai lesznek öngyilkosok, látszólag ok nélkül.
Nem tudom mit nyert a tudomány Petőfi csontjaival, de tudom
mit veszített. A tudósok azt hiszik megtalálták a költő sírját, én azt
hiszem nem. Ugye nem vagyok egyedül?
Tömösközi Sándorné Talpalló Eszter
Göncz Árpád levele:

Petőfi-Petrovics
Ezen a nyáron (1989) a magyar tanárok váratlanul megkapták
szünidei feladatukat, hasonlóan az oroszt tanítóknak is újra
kell értékelni a tananyagot. Azt közlik a tömegkommunikációs
eszközök: megtalálták Petőfi sírját, távol Szibériában. Talán az
utolsó hős -akiről eddig azt tanítottuk, úgy élt, ahogy költészetében
hirdette- nincs többé.
Nem tudom elhinni, hogy Petőfi 27 évesen elviselte eszméi
kudarcát, hogy könnyedén feledve minden versét, a némaságo
választja és néhány száműzetésben eltöltött évért elhagyja elveit.
Vigyázzunk! Már elkövetett a pedagógia jószándékú, de
beláthatatlan következményű, helytelen döntést! A kis falvak
iskoláinak bezárása tönkretette a falvakat. A hat évesen, az
anyjától elszakított, s tanyasi kollégiumban nevelt nemzedékek
sem a kívánt eredményt hozták. Az anyák munkába állítása nem
szabadította fel őket, nem lettek nyugodtak, győztesek, gazdagok.
„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
az életet…”
1849 nyarán Petőfi szülei meghaltak. A költő a segesvári csatában
már tudta, hogy nem fognak győzni. S ő a nagy forradalmár
(Akasszátok fel a királyokat!)nem számíthat kegyelemre. Ha
életben marad, a felesége és a kisfia, akiket szeret, nagyon nehéz
helyzetben lesznek. Halálával Szendrey Ignác segít rajtuk. Én
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Kedves Eszter!
Köszönöm kedves és okos sorait, a jóleső születésnapi köszöntését.
Petőfit meg ne féltse: a magyar népnek mindig Petőfi marad –ezt
a barguzini marhaságot senki gyomra se veszi be: megtalálhatnak
az orosz földön tízezer ALEXANDER PETROVICSOT is- az egyik
sem ő.
Sok-sok szeretettel:
Göncz Árpád
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Teremtés hete a Református Iskolában

Református intézményünk a Kaszap Nagy István Református
Általános Iskola és Óvoda immáron negyedik alkalommal ad
helyet a teremtés hete programsorozatnak. A mi Urunk Jézus
Krisztusunkba vetett hit által kijelenthetjük, hogy az iskolába
járó diákjaink nagy szeretettel vetették bele magukat ebbe a
rendezvénysorozatba. Ennek lebonyolítására mind alsó és felső
tagozaton nagy gondot fordítottak az osztályfőnökök, hitoktatók
és iskolánk intézményi lelkésze. A fő vezérelv a következő
igevers volt melyet Pál apostol írt a Rómabeliekhez: „Mert a
teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.”
A tanulók különböző témák közül válogathattak, melyek a
következők voltak: az urbanizáció és hatásai, állattenyésztés és
környezet, kereskedelem és környezetvédelem, gyermekeink
jövője, utazás a világban, mohóság és irigység, kizsákmányolás és
igazságtalanság. Mint Református keresztyén értékeket közvetítő
intézmény, és a Református egyházunk által indított Teremtés
hete, minden szempontból az Isten igéjére és magára Jézus
Krisztusra állította a fókuszt. A rendezvényhez az alsó tagozaton
választható témák adták a forrást, valamint Isten igéje, ennek
függvényében a gyerekek nagyon kreatívak voltak. Sok olyan
anyagból készültek alkotások, mely a gyermekeket is körbe veszi,
ilyen például a műanyag. Így a gyermekek sok érdekes munkát

adtak le, mely a műanyag újra hasznosításra fordította a figyelmet.
Voltak olyan alsó tagozatos osztályok, akik azt mutatták be, hogy
mikazok, amelyek károsítják környezetünket, és hogy nekünk
mit kell tennünk annak megóvására. A témák közül választották
még, hogy az egyes termékek honnan jönnek, és hogyan kerülnek
boltjaink polcaira.
A felső tagozaton a témák közül volt olyan, aki azt választotta,
hogy egy héten keresztül mi lenne az a dolog, amiről szívesen
lemondana. A legcsodálatosabb mégis az téma volt az egyik
osztálynál, hogy üvegfestékkel és nagy kartonon a magyarországi
református egyházunk címerében található bárányt elevenítették
meg, mely azonosul a szegénységgel és gyermekkel. Mert tudjuk,
mint Református pedagógusok, hogy a gyermek ártatlan, mint
ahogyan maga Jézus Krisztus is, aki megüresítette magát, szolgai
formát vett fel és engesztelő áldozatul oda adta magát a mi bűneink
bocsánatára. Ezzel bizonyítva azt, hogy az ember számára még
egy lehetőségetbiztosít arra, hogy az Isten által adott természetet
és környezetet óvja és védje. Sok más jó ötlet is született a
felső tagozaton szintén az újra hasznosítás és a hungarikumaink
témakörében.
Istenbe vetett reménységgel és hittel bizakodva nézünk a jövő
elé, mert október hónapban a reformáció hetét ünnepelte iskolánk
ahol református elődeinkre emlékeztünk.
Gulyás István

Segítse ön is a kárpátaljai Tiszaújfalu
gyülekezetét az ukrajnai háborús helyzet miatt.
Készpénzes adományát befizetheti a Lelkészi
Hivatalban vagy az Egyházközség számlájára.
Számlaszám:
11745107-20016887
A közleményben kérem feltüntetni: Kárpátalja
Köszönettel: Kereszti Roland

Döntőbe jutás
A karcagi előválogatón a túrkevei és kisújszállási társastánc
tanszak tanulói is színpadra léptek egy Sevilliana formációval. Az
első ilyen komoly megmérettetésen résztvevő táncosok nagyon
sok pozitív visszajelzést kaptak a zsűritől és a közönségtől
egyaránt.
Minden tanulónknak szívből gratulálunk és további szép sikereket
kívánunk!
Kézsmárki János
ig.h
Hatalmas sikert értek el a Korda Vince Táncművészeti,
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola túrkevei
és kenderesi néptánc tanszakának növendékei a 2015. október
17.-én Karcagon megrendezett JÁSZKUN VILÁG – Gyermek
és Ifjúsági Művészeti Szemle előválogatóján. A Ruscsák-Szász
Andrea tanárnő vezette csoport, A macska és az egér barátsága
című koreográfiájával, melyet Oláh József és Oláhné Csercsics
Ivett készített, a zsűri értékelése alapján kiérdemelte a döntőbe
való bejutást. A 35 produkciót felvonultató döntőre 2015.
november 7.-én kerül sor Martfűn.
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Székelyföldi vendégek
Túrkevén
Már korábban beszámoltunk a Túrkeve Újság hasábjain, hogy
a Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület
Székelykeresztúron részt vett egy konferencián, ahol
megismerkedtünk Székelyföld egyik jelentős civil szervezetével,
a Civitas Alapítvánnyal. A két szervezet azonnal látta a lehetőséget
az együttműködésre hasonló céljaink által, melyek a helyi emberek
helyben történő boldogulásának az elősegítése, amelyet vidéken a
mezőgazdaság és a helyi termékek nagyban előrelendíthetnek. A
sikeres első találkozó után nem is kellett sokat várni a következőre,
ugyanis a Civitas székelyudvarhelyi és kolozsvári helyi csoportjai
egy magyarországi tanulmányutat terveztek, amelynek egyik
célállomása a Giligán Egyesület meghívására Túrkeve lett. 2015.
október 7-én a Civitas mintegy 30 tagja látogatott el városunkba,
ahol egyesületünk vezetésével megismerkedhettek a helyi
gazdasági és szociális viszonyokkal, továbbá a túrkevei zártkerti
gyümölcsösök történetével és potenciáljával, amelyek helyi
termékként jelentős szerepet tölthetnek be Túrkevén a fiatalokat
helyben tartásában is. A délután rövid kirándulásokkal telt,
megtekintettük a szélmalmot (a turizmusban is egy kiaknázandó
potenciál) és a legeltetéses állattartás hatására megújuló pásztói
legelőt. A napot pedig a termálfürdőben egy kellemes fürdőzéssel
zártuk. Búcsúzóul megegyeztetünk egy újabb, mielőbbi
székelyudvarhelyi találkozóban is.

A képviselő-testület 2015.
december 10-én 16.00 órai
kezdettel közmeghallgatást tart a
Városháza nagytermében.
Hálás szívvel mondunk köszönetet a
rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, hogy

FINTA ISTVÁN

búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban
osztoztak a családdal
Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem
feledünk!
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Szerbiai kapcsolatok
A Giligán Egyesület NEA-UN-15-SZ támogatás keretében
szakmai kapcsolatok építésére nyert támogatást, mellyel a Kárpátmedencei gyümölcsészeti területen működő civil szervezetek
együttműködését hivatott erősíteni, valamint az egyesületünk
bekapcsolódását segíti elő ezen szervezetek programjaiba.
A program keretében az egyesületünk néhány tagjával egy napos
látogatást tettünk Moholon, Szerbiában. A vendéglátást a Zöldike
Természetvédelmi Civilszervezet biztosította.
A látogatás keretében helyi zöldségfeldolgozó üzem termelését
néztük meg, valamint egy hosszú távú együttműködés alapjait
fektettük le. A két szervezet vezetősége megegyezett abban, hogy
2015 decemberében hivatalos keretek között kerül aláírásra az
együttműködési megállapodás, amellyel hosszútávon egymás
munkáját fogjuk segíteni.
Előre láthatóan 2016 januárjában a Zöldike Egyesület
tagjai is meglátogatják Túrkevét, valamint tavasztól közös
természetvédelmi és hagyományőrző programokat szervezünk
Moholon.
A két szervezet együttműködése új lehetőségeket nyújt az
egyesületünk életében is, hiszen a már kialakult Erdélyi és a
folyamatban lévő Kárpátaljai kapcsolatok építésével határon
átnyúló programok megszervezésére is lehetőségünk nyílik.
Szász Béla
Giligán Természetvédelmi és Hagyományőrző Egyesület

TÚRKEVE

Tűzoltóság

2015. NOVEMBER

f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink! Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt
időszak jelentősebb eseményiről. Október 5-én jelzés érkezett
miszerint a Lovarda utca végén egy személygépkocsi az árokba
csúszott. A járművet az árokból kivontattuk, személyi sérülés
nem történt, anyagi kár nem keletkezett. Október 13.-án a
Mikszáth K. utca egyik ingatlanában végeztünk darázsirtást.
Október 16-án a Sebestyén Kft-hez riasztották egységünket,
ahol a gabonaszárítóban napraforgó túlhevült, izzott. A fűtés
leállítását követően a szárítót kiüríttettük, az izzás megszűnt,
anyagi kár nem keletkezett. Október 21-én a polgármesteri hivatal
tetőjavításának munkálataiban nyújtottunk segítséget, mentőkötél
segítségével biztosítottuk az ott dolgozó munkásokat. Az elmúlt
időszak tűzoltóságunk életében jelentős volt, hiszen befejeződött
a laktanyánk teljes felújítása, korszerűsítése. Hőszigetelve
lett a tető, illetve a teljes homlokzat, szekcionált garázskaput
vásároltunk, nyílászárócsere történt, egyedi központi fűtést
építettek ki, valamint belső munkálatokat végeztünk. Leburkoltuk
folyosónkat valamint ügyeleti szobánkat, beépítésre került a
lakossági adományból kapott klímaberendezés és valamennyi
helyiséget kifestettük. Október 24-én került sor a felújított
laktanya ünnepélyes átadására, ahol számos meghívott vendég
mellett megtisztelte rendezvényünket városunk polgármestere
Vida Tamás, alpolgármestere Magos Vilmos, a mezőtúri
Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében Liszkai Zoltán
kirendeltség vezető, Ádám Tibor tűzoltó parancsnok, Ondavay
Tibor római katolikus főesperes, pápai prelátus és a romániai
Nagybánya képviseletében Sabou Adrian tűzoltó ezredes,
Dr. Szabó Zoltán Túrkevéért Alapítvány kuratóriumának elnöke,
valamint Koós Róbert rendőr százados. Köszönetet mondunk a
megyei Rendőr Főkapitányságnak, aki energetikai pályázatának

köszönhetően oroszlánrészt vállalt a beruházásokban, Túrkeve
Város Önkormányzatának, aki 890.000.-Ft önerővel segített,
illetve mindazoknak, akik hozzájárultak a munkálatokhoz. Ebben
a hónapban két új taggal bővültünk, akik már sikeresen elvégezték
a 40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyamot.
Elkezdődött a fűtési szezon, ezért az alábbi veszélyekre hívnánk fel a
lakosság figyelmét, tekintettel a kéménytűz, füst és szén-monoxidmérgezés megelőzése érdekében. Rendszeresen ellenőriztesse
a kéményeket, kazánokat, kályhákat, ezeket szakemberekkel
szereltesse be, vizsgáltassa felül, fontos a koromgyűjtő aknák
(koromzsákok) kiürítése. Szerezzen be szén-monoxidérzékelő
készüléket, amely a mérgezés veszélyére figyelmezteti Önt és
családját! Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílások szabadon
maradjanak! Rendszeresen szellőztesse a tüzelő-fűtőberendezések
helyiségeit! A kályhák körül ne tároljon tüzelőanyagot! A szénfa-vegyestüzelésű kályhákat csak aprított fával, papírral illetve a
kereskedelemben kapható alágyújtóssal gyújtsa be. Ne használjon
éghető folyadékot, mint pl. olaj, petróleum, gázolaj, benzin.
Minden esetben használjon parázsfogó tálcát! Ne szárítson a
fűtőkészülékek tetején! A szobai, konyhai függönyök legyenek
távol a fűtőberendezésektől! Nagyon fontos, hogy ha észleli a
kémény izzását, azonnal távolítsa el az izzó parazsat és szellőztesse
a tüzelőberendezést, illetve egyidejűleg hívjatelefonon az alábbi
számok egyikén, vagy a 105-ös segélyhívó számon tűzoltóinkat!
Elérhetőségeink: Személyesen:
Túrkeve Táncsics. M . Út 1-3
Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100
Sörös Tibor pk.

Tisztelt Lakosság!

Engedjék meg, hogy ezúton, is mint
kollégák, és mind azok, akik kívülállóként
valamilyen formában kötődünk a Mentő
és Tűzoltó Egyesülethez megköszönjük
pár mondatban Sörös Tibor parancsnoknak
azt az alázatos munkát, amit 10 éve
parancsnokként elért és tett értünk és
városunk tűzvédelméért.
Sörös Tibor parancsnok számtalan

kilátástalan,
nehéz
élethelyzettel
találkozott már, ahol a segítő szándéka és
cselekedetei is emlékezetesek. Egy hálás
mosoly, egy elismerő kézfogás számára
megerősítés abban, hogy embereken
segíteni a legfelemelőbb érzés. Nem ismeri
a „nem” és a „lehetetlen” szavakat.
A Mentő és Tűzoltó Egyesületet
kezdetektől úgy irányítja, hogy mind a
mentő, mind a tűzvédelmen és műszaki
mentésenkívül, az élet számtalan területén
segítse az itt élőket, a vállalkozókat,
intézményeket, szervezeteket.
10 éves közéleti munkája során
megismerhette a város problémáit, az itt
élő emberek gondjait, hozzájárult a város
fejlődéséhez, és amit egy évtizede szeretett
volna most megvalósulhatott, hiszen 10
éve dolgozott nem csak a városért, hanem
hogy laktanyánkat korszerűsítve, felújítva
a mi munkánkat is kényelmesebbé tegye,
illetve az ügyeleti feladatokat napi
teendőnket egy vidámabb légkörben
végezhessük.

Köszönjük a 10 év munkáját!
A Mentő- és Tűzoltó Egyesület kollégái,
önkéntesei, kik mindig ott vannak veled
jóban-rosszban, támogatnak, kikkel
osztozol sikereidben is.
Kívánunk
további
sikeres
és
eredményekben bővelkedő éveket!
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TÚRKEVE
Fizetett hirdetés

ADJ VÉRT, ADJ ESÉLYT!
Véradás lesz Túrkevén a Művelődési Házban
2015. november 18-án (szerda) 8,00 - 10,00 óráig.
Fizetett hirdetés

Túrkeve Kossuth Lajos út alatti GENERALI irodában
nagy kedvezménnyel köthető lakásbiztosítás, gépjármű,
kegyeleti, nyugdíj és életbiztosítás.
Ajánljuk kedves ügyfeleinknek.
Irodai asszisztens azonnali kezdéssel felveszek.
Telefon: 20/389-33-60
Mátyus István
Fizetett hirdetés

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.
Telefonszám: 06-70/456-4204
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
Jogi ügyei miatt ne fájjon a feje, azokat én megoldom!
Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján
14
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Könyvtár
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Újszülöttek városunkban

Csízi Tímea
a.n.: Gyalog Kitti

Gyarmati Zsolt
a.n.: Laskai Anikó

Lakatos Richárd
a.n.: Kapusi Anett

Simon Péter
a.n.: Márki Mária

Tóth Sára
a.n.: Dittrich Anikó

Csípő-Herczegh Benedek Sándor
a.n.: Herczegh Andrea

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