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Teltházas gazdafórum volt Túrkevén a Madarász 
Károly Művelődési házban március 20-án délután. 

Az érdeklődőket helyi finomságok várták, a bőséges asztalon volt 
sok  szendvics  és  aprósütemény,  melyeket  túrkevei  őstermelők 
állítottak  össze.  A  kezdeti  gyülekezés  és  várakozás  láthatóan 
kellemesen  telt,  hiszen  a  nagy  számban  megjelenő  gazdák  és 
érdeklődők  széles  mosolyok  és  megértő  bólogatások  közepette 
beszélgettek  egymással.  Ritka  az,  amikor  így  együtt  lehetnek, 
hisz sok a munka.

A  gazdafórumot  Vida  Tamás  polgármester  úr  nyitotta  meg. A 
köszöntő után a fejlesztésekről beszélt, elsőként azokról, melyek 
már  folyamatban  voltak  a  polgármesteri  beiktatása  idején.  Az 
új  szennyvíztisztító  telep  nehézségeit  említette,  miszerint  még 
300  millió  forint  plusz  forrás  kellett  a  befejezéshez  és  kezdő 
polgármesterként kellett a helyzetet megoldania a Magyar Állam 
segítségével,  s  végül  a  közel  1,3  milliárd  forintos  beruházás 
sikeresen megvalósult. A folyamatban lévő ivóvízjavító program 
is számos nehézséggel küzdött az átadás előtt, mely végül 
360  millió  forint  összköltséggel  sikeresen  lezárult.  Továbbá  a 
gyógyfürdő új fedett épületének költségeihez 100 millió forinttal 
járult hozzá az állam, s a teljes költség 230 millió volt. 

A későbbi, a beiktatása után induló fejlesztések már 
gördülékenyebben  mentek,  mert  mint  említette,  kiváló  volt  a 
munkakapcsolat  dr.  Fazekas  Sándor  miniszter  úrral  és  Kovács 
Sándor elnök úrral. E gyümölcsöző kapcsolat révén megvalósult a 
Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti 
Szakközépiskola energetikai célú fejlesztése. A project a 
Széchenyi 2020 program keretében közel 150 millió forint 
bruttó  összköltséggel  elkészült,  a  diákok,  kollégisták,  dolgozók 
ma már modern, energia-hatékony és szép küllemű épületekben 
folytathatják munkájukat, tanulmányaikat. További, közel 
110  millió  forint  érkezett  a  Kiss  Kálmán  Városi  Sportcsarnok 
energetikai fejlesztésére és modernizálásra. A Városháza tetejére 
napelemes  rendszer  lett  telepítve,  mely  22.059.900  Ft  vissza 
nem térítendő támogatásból valósult meg az Új Széchenyi Terv 
Környezet  és  Energia  Operatív  Program  támogatási  rendszerén 
keresztül. Ezen modernizálási folyamatok eredményeképpen 
Túrkeve  városa  jelentős  költségcsökkentő  fejlesztést  valósított 
meg. Megvalósult továbbá egy felnőtt fitness park a Kis-
Berettyó és a strand melletti területen, mely nagyon népszerű a 
fiatalok körében és hamarosan megkezdődik egy újabb építése a 
sportpályán, mintegy 15 millió forintból. 

Majd a már támogatást nyert és idén elkezdődő beruházásokra tért 
rá  polgármester  úr:  „Nagykunsági  templomok  útján”  projekten 
belül a református templom tornya 89 millió forintból megújul, 
mely városunk egyetlen műemlék-épülete; a Petőfi Sándor 
Általános  Iskola  épületegyüttesének  energetikai  célú  fejlesztése 
(homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, napelemek a tetőre, 
valamint az épületek belseje is megújul), különös figyelmet 
fordítva a városunk arculatát meghatározó épületek eredeti 

homlokzati képének megőrzésére; kézilabda munkacsarnok 
építése 500 millió forintból, melyhez a város adja a területet és 
építi ki a közművet a strand, illetve a kemping mögötti területen, 
továbbá az Állam építi fel és vállalja a fenntartását a csarnoknak, 
ami  mind  a  helyi  sport,  mind  a  sportturizmus  céljait  szolgálja; 
„Zöldváros” projekt TOP-os pályázati keretből, 156 millió 
forintból  lesz  megoldva  a  városi  zöld  területek  rehabilitációját, 
ami  a  főtér  átalakítását,  megszépítését  foglalja  magába  és  egy 
fedett piaccsarnok és multifunkcionális közösségi tér kialakítása 
a  piactéren,  továbbá  a  liget  parkosítása  és  sétány  kialakítása, 
valamint a két lakótelepi környezetben játszó és pihenőtér 
kialakítása; az utak állapotának javítása is fontos cél, 18 millió 
forint lesz a járdák felújítására, valamint több mint 100 millió a 
belterületi utak karbantartására és a Táncsics Mihály utca felső 
szakaszának teljes felújítása, mely magába foglalja a Művelődési 
ház előtti parkolók építését és a megfelelő vízelvezetés érdekében 
az árkok felújítását. Polgármester úr végül megemlítette az SMR 
autóipari cég fejlesztését, ami révén megközelítőleg 8 milliárdos 
tőke kerül Túrkevére, amiből 2,2 milliárd forintot a Magyar Állam 
áll,  s  ez  több  mint  400  új  munkahely  létrejöttét  eredményezi. 
Beszéde végeztével a polgármester úr megkérte Kovács Sándor 
urat a megyei közgyűlés elnökét, hogy vegye át a szót a pulpitus 
előtt.

Kovács  Sándor  a  köszöntőjében  megemlítette  a Ványai  iskola 
és  a  birkózósport  révén  kialakult  kötődését  Túrkevéhez,  a  jó 
kapcsolatok kialakulását volt tanáraival és diáktársaival, valamint 
a Kevi kemény kun legényeket, mint kiváló ellenfeleket a 
birkózó  szőnyegen.  Ezt  követően,  mint  lényegre  törő  ember, 
áttért a fejlesztésekre. A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program egy uniós pályázati forrás és ennek keretein belül 
nagyon sok forrás érkezett Túrkevére. Ez azért jöhetett létre, mert 
fél  szavakból  is  megértettük  egymást.  –  nézett  a  polgármester 
úrra, majd úgy folytatta: Túrkeve városa olyan fejlesztési 
elképzelésekkel állt elő, amik meg voltak alapozva és nem voltak 
túlzóak. Minden megalapozott pályázat nyert és azt látom, hogy 
Túrkevének újabb fénykora kezdődik, hiszen tudjuk, hogy ennek 
a városnak volt már nagy cége, ami sok munkahelyet teremtett és 
tudta a sportot, a kultúrát támogatni. Most újra rálépünk erre az 
útra! – mondta. Azt látni, hogy a középületek megújulnak és nagy 
autóipari beszállító cég települ ide, ami csak az első fecske, hiszen 
nekik is lesznek beszállítói. Tudom, vannak fájdalmas pontok is, 
aminek megoldására régóta várnak. A Túrkevét megközelítő utak 
állapota  nagyon  rossz,  s  ezzel  kapcsolatban  jó  hírekkel  tudok 
szolgálni. A Túrkeve - Mezőtúr közötti út 12,5 km-es szakasza 
677  millió  forintból  fog  megépülni. A  munkálatok  április  3-án 
kezdődnek el és nyárra már jó lesz az út. A másik fájó szakasz a 
Túrkeve – Kuncsorba közötti út, jártam arra egy hete, - mondta 
az elnök úr - valóban szörnyű az állapota. 3,2 kilométeren teljesen 
meg fog újulni a kuncsorbai bekötőtől Túrkeve irányába, a többi 
pedig ki lesz javítva. A munkálatok május 2-án kezdődnek és 185 
millió forint keretösszeg van erre a célra biztosítva.  Túrkeve új 
lendületet vett, erősödik a település és én azt látom, – mondta az 
elnök úr - hogy mindenki dolgozhat, aki akar. Bár ezt a kifejezés 
nem igazán szeretem, hogy „akar”, mert eszembe jut egy tanmese 
az  alsós  olvasókönyvemben,  aminek  az  volt  a  vége,  hogy  „aki 
nem dolgozik, az ne is egyék”. Én annak vagyok a híve, hogy aki 
tud, az dolgozzon. A gazdák sem azért kelnek fel hajnalban, mert 
olyan  nagy  a  kedvük,  hanem  mert  dolgozni  kell.  Mert  ez  viszi 
előre  az  országot.  Mindenkinek  dolgozni  kell,  aki  egészséges, 
olyan  munkát,  amire  alkalmas,  amire  képes.  Ezt  a  fejlődést 
nem  valahonnan  kaptuk,  ezért  az  itt  élők  dolgoztak  meg,  az  itt 
élők böjtölték ki, s ha ezt veszély fenyegeti, akkor közösen kell 
megvédeni. A gazdák nagyon jól tudják, hogy mit jelent a saját 
tulajdonú föld, a saját tulajdonú haza. – mondta Kovács Sándor 
elnök  úr,  majd  megköszönte  a  figyelmet  és  átadta  a  szót  Dr. 
Fazekas Sándor miniszter úrnak.
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Ki vázolhatná fel szebben és érthetőbben a hazai mezőgazdaság 
helyzetét  és  fejlődését,  mint  a  földművelésügyi  miniszter.  Dr. 
Fazekas  Sándor  miniszter  úr  szeretettel  köszöntött  mindenkit 
és  elmondta,  hogy  nagy  örömmel  jött,  hiszen  hivatalban  lévő 
parlamenti képviselőként is igyekszik eleget tenni, valamint 
Túrkeve az ország, a Nagykunság egyik legjelentősebb 
mezőgazdasági települése. Most kampányidőszak van és eljött 
a  számadás  ideje,  s  én  erre  szeretnék  vállalkozni  egy  előadás 
keretében.  –  mondta,  s  a  legfrissebb  hírrel  kezdte,  miszerint 
az  Európai  Unió  Mezőgazdasági  és  Halászati  Tanácsa  tegnap 
(március  19)  tartott  egy  ülést,  melynek  célja  az  volt,  hogy  a 
Magyar gazdák érdekeit kellőképpen képviseljék. Nagyon 
kedvező eredményekkel tért haza a magyar delegáció: nem 
csökken  a  támogatás  mértéke  és  megmarad  az  agrártámogatási 
rendszer kétpilléres szerkezete (vidékfejlesztés és a területalapú 
támogatás), tehát nagyjából hasonló keretek között lehet 
tervezni 2020 és 2027 között, valamint az édesvízi halgazdaság 
is megkapja a kellő támogatást. A mezőgazdasággal akkor lehet 
előre haladni, - folytatta a miniszter úr - ha az ember több évre 
tervezhet, mert ez nem egy olyan műfaj, ahol csodák történnek, itt 
mindig egyik esztendő ráépül a másikra. Itt szorgalmas munkával, 
odafigyeléssel és szakértelemmel lehet előre haladni, de ehhez kell 
egy olyan állami háttér is, ami biztosítja a támogatásokat, a piaci 
hátteret és fontos feladata továbbá, hogy a magyar élelmiszernek 
legyen  meg  a  rangja.  A  mezőgazdaságnak  a  megélhetést  kell 
biztosítania a magyar vidéken. Itt Túrkevén is 240 őstermelő van, 
mellette  társas  vállalkozások  és  egyéni  vállalkozások  is,  tehát 
látszik, hogy ez még mindig egy komoly megélhetési forma. A 
munkanélküliség a felére csökkent az elmúlt hét év alatt és ez a 
mezőgazdaság fejlődésének is köszönhető. – mondta a miniszter 
úr, majd így folytatta – Ha mi egy olyan országban akarunk élni, 
ami megáll a saját lábán, ami képes megvédeni bennünket, akkor 
elengedhetetlen egy erős mezőgazdaság, mert addig egy ország 
nem lehet önálló, amíg nem tudja magát ellátni élelmiszerrel. 
Továbbá  az  is  fontos,  hogy  tudjunk  exportálni  és  legyen  ebből 
bevétele az országnak. Az agrárexport értéke az elmúlt 8 évben 
több  mint  egyharmadával  bővült,  a  magyar  gazdák  termékei 
egyre keresettebbek a külföldi piacokon is. – majd azzal folytatta, 
hogy 2010 óta emelkedő pályán van az agrárium. Nőtt a termelés, 
s ami még fontosabb, emelkedett az alapanyagoknak, illetve az 
élelmiszereknek  a  feldolgozottsági  szintje,  ami  ugye  bővíti  a 
feldolgozóipart, a kereskedelmet és új munkahelyeket teremt. A 
növénytermesztés 63%-kal, az állattenyésztés 40%-kal bővült, 
s ezzel párhuzamban másfélszeresére emelkedtek a keresetek 
és felére csökkent a munkanélküliség. Ehhez az kellett, 
hogy  Magyarország  Kormánya  stratégiai  partnernek  tekinti  és 
kiemelten támogatja a magyar gazdákat, hogy megkapják a 
társadalomban az őket megillető helyet. Emlékezhetünk, – mondta 
a  miniszter  úr  -  hogy  Gyurcsány  időszakában  gazdatüntetések 

voltak és útlezárások, minden terület válságban volt, Demszkyék 
például „Traktorral behajtani tilos!” táblákat tettek ki Budapesten, 
valamint folyamatos megszorítások és elvonások voltak, 
feldolgozóüzemeket adtak el. Ehhez képest hatalmas előrelépések 
történtek  és  ezek  a  gazdafórumok  is  azért  vannak,  hogy  meg 
tudjuk beszélni a dolgokat, hogy a gazdák elképzeléseit, jelzéseit 
be tudjuk építeni a fejlesztésekbe.
S  hogyha  már  az  emelkedő  pályáról  beszélünk,  -  mondta  Dr. 
Fazekas Sándor - ki szeretném emelni azt, hogy volt a háttérben 
egy  olyan  rendeletalkotás  a  magyar  termékekre  vonatkozólag, 
ami meghatározta azt, hogyan tudjuk megkülönböztetni az 
idegen termékeket a sajátjainktól. Ez a feliratozásban, védjeggyel 
ellátásban,  a  termékeknek  a  meghatározásával  egy  alapkérdés 
volt, mert 2010 előtt nem létezett ilyen, tehát nem védte a magyar 
vásárlót semmiféle szabály. Most már ezeket ellenőrizzük, s ha 
ott  van  rajta  a  magyar  zászló,  akkor  az  valóban  hazai  termék. 
Ha  nem  tudjuk  megkülönböztetni  a  saját  termékeinket,  akkor 
elveszíthetjük  a  belső  piacot.  Így  is  nagyon  nehéz  a  piacért 
megküzdeni és az a célunk, hogy egyre több legyen az a tudatos 
vásárló, aki a hazai terméket keresi. Ezért is fontos a helyi piac, 
ahol  a  termelő  közvetlenül  tud  értékesíteni  a  vásárlók  számára, 
van egy személyes kapcsolat, náluk marad a haszon, a vásárlónak 
pedig  nem  kell  elmenni  máshová  és  nem  lesz  bizonytalan  a 
termék minőségével kapcsolatban. Azaz igazi termelés, amikor a 
feldolgozás és a kereskedelem is a kezében van a gazdának, akár 
szövetkezés, összefogás formájában.
Másik  nagyon  fontos  feladat  a  GMO-mentes  mezőgazdaságért 
folytatott küzdelem. Magyar kezdeményezésre jött létre a 
„Szövetség a GMO-mentes Európáért”, amelyhez már 
tizenegy uniós tagállam és hét unión kívüli ország csatlakozott. 
Cél, hogy természetes és egészséges élelmiszert tegyünk az 
asztalra. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feladata a 
magyar élelmiszer védelme és javítása a termőföldtől az asztalig, 
valamint hozzájárul ahhoz, hogy a vásárló minőségi élelmiszerrel 
találkozzon, valamint küzd az élelmiszer-hamisítások és a 
feketegazdaság ellen.
A miniszter úr beszélt továbbá az új birtokpolitikáról, a „Földet 
a gazdáknak!” programról; a Hungarikumokról, vagyis 
hazánk  kiemelkedő  nemzeti  értékeiről;  az  OMÉK-ról,  a  hazai 
agrárszektor egyik legrangosabb eseményéről. 

Nehéz írott formában visszaadni ezt a minden részletre kiterjedő, 
nagyszerű és értékes előadást. Minden szónak súlya és jelentősége 
volt.  Minden  kedves  olvasót  arra  biztatok,  hogy  nézzék  meg 
a sajtótájékoztatón és gazdafórumon készült videofelvételt, 
ami  vágatlanul  megtekinthető  két  részben  a  Túrkeve  Televízió 
honlapján.

                  Erdei Gyula
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Ítéletidő  csapott  le  az  ország  észak-keleti  felére,  megyénkben 
narancssárga riasztás volt érvényben, északról határos megyékben 
pedig  a  legmagasabb,  piros  jelzés  figyelmeztetett  a  veszélyre. 
Emberemlékezet óta nem volt ilyen kegyetlenül jeges és viharos 
szél, ami ónos eső kíséretében jött. Az ónos eső több milliméter 
vastagon ráfagyott mindenre, ami az útjában volt. A házak északi 
oldalát  jégpáncél  borította,  a  fák  pedig  jégszoborrá  váltak  és 
nyikorogva, recsegve tépődtek a szélben. Az elektromos hálózat 
légkábelei  is  merevre  fagytak,  s  így  könnyen  szakadtak,  de 
külterületen még a villanyoszlopok is dőltek, törtek. A merevre 
fagyott városban éjjel teljesen elment az áram és a lakosság félve 
figyelte  a  hangokat  a  sötétben,  hogy  vajon  mi  fog  összedőlni, 
leszakadni,  betörni.  A  telekommunikációs  rendszer  megbénult, 
bár  ritkán  és  akadozva  lehetett  kapcsolatot  teremteni.  Se  áram, 
se telefon, se internet – a mai technikára épülő társadalmunk ezt 
katartikusan éli meg, de nem fagyhat le mindenki, mert ilyenkor 
van ám igazán nagy szükség az erőn felüli munkára, összefogásra. 
(Egy filmjelenet jut eszembe erről, ahol az asszony bírálja férjét, 
hogy nem veszi ki részét az otthoni munkából, s erre a tévé előtt 
söröző  férfi  csak  annyit  mondott:  nekünk,  férfiaknak  akkor  kell 
akcióba lépni, amikor katasztrófa helyzet van, ez a mi feladatunk!)
Ez most katasztrófa helyzet volt! Az E-on, a Katasztrófavédelem, 
a  helyi Tűzoltóság és a Rendőrség munkatársai gyorsan reagáltak, 
és azonnal megkezdték a munkálatokat, a  Városgondnokság 
pedig  teljes  erővel  végezte  a  síkosságmentesítést.  Vida  Tamás 
polgármester  úr  és  Magos Vilmos  alpolgármester  úr  is  azonnal 
akcióba  lépett  és  megkezdte  a  szervezést,  tervezést,  ami  nem 
volt  egyszerű  kommunikációs  eszközök  nélkül.  Egyszerűen  ki 
kellett menni és felkeresni egymást, felkeresni az intézményeket. 
Polgármester úr első útja az idősek otthonába vezetett, hogy Szabó 
Attila igazgató úrtól tájékozódjon az ottani ellátásról, étkeztetésről, 
hőmérsékletről. Az akadozó telefonhálózat néha átengedett  egy 
kis  információt:  hajnali  4:25-kor  érkezett  polgármester  úrhoz 
az első bejelentés, de később Sörös Tibor tűzoltóparancsnokkal 
már  nem  sikerült  kapcsolatot  teremteni,  majd  akadozó  vonalon 
gyorsan  egyeztetett  helyszínt  Sebestyén  Sándorral,  kivel  aztán 
személyesen  megbeszélték  a  következő,  lehetséges  lépéseket. 
Sándor felajánlott többek között egy agregátort, ami körülbelül a 
negyed várost képes ellátni árammal, de ehhez egyeztetni kellett 
az  áramszolgáltatóval,  aki  azt  kérte,  hogy  ezzel  még  várjunk 
technikai okok és a javítási munkálatok miatt – végül nem kellett 
bevetni, de egy hosszabb kimaradás esetén elkerülhetetlen, mint 
például Balán, ahol egy E-on által telepített agregátor szolgáltatja  
az  áramot  még  néhány  napig  –  ezen  a  szakaszon  keletkeztek  a 
legnagyobb károk a hálózatban, sok oszlop kidőlt, kettétört.
Török  Róbert  képviselő  úr  és  Magos  Vilmos  alpolgármester 
úr  végül  elért,  -  mondja  a  polgármester  úr  -  a  Városházán 
találkoztunk.  Lent  a  kisfeszültségű  telefonhálózat  led  lámpája 
világított,  viszont  a  hozzá  illő,  hagyományos  telefon  csak  az 
emeleten  volt.  Felrohantam  érte,  de  mire  visszaértem  már  nem 
volt  ott  sem  áram.  Ilyen  remények  csillantak  fel  és  hunytak 
ki  egyik  pillanatról  a  másikra.  Török  Róbert  a  Petőfi  iskola 
igazgatója  felajánlotta,  hogy  kinyitják  az  iskolát  és  melegedőt 
rendeznek  be  azok  számára,  akiknél  a  fűtés  nem  működik  (az 
iskolában hagyományos gázkonvektorok vannak, ami nem függ 
az elektromos vezérléstől, mint a központi gázkazánok esetében). 
Egy takarítónő lett riasztva, aki azonnal jött segíteni és vállalta 
az ügyeletet. De közben azon forgott a gondolat, hogy juttassák 
célba  az  információt,  a  melegedő  hírét.  Érdekesség,  hogy  volt 
olyan mobilszolgáltató, ahol egymás között lehetett hívást intézni 
és  így  sikerült  Nagy  Róbertet,  a  Túrkeve  Televízió  szerkesztő-
munkatársát riasztani, hogy autóval a hangosbemondón keresztül 
tájékoztassák  a  lakosságot.  Vida  Tamás  telefonra  mondta  fel 
a  tájékoztató  szöveget,  de  az  nem  volt  megfelelő  formátumú  a 
gépjárműben  lévő  lejátszóhoz.  Haza  kellett  rohanni  a  laptop-
ért, (aminek az akkumulátorában még volt energia) konvertálni 

a szöveget MP3-ba, s ezt követően hétfő reggeltől lehetett 
hallani  szerte  a  városban  a  melegedő  megnyitásának  a  hírét. 
Polgármester úr egyeztetett Asztalos Csillával is a középiskolai 
kollégium helyzetéről, s ezt követően az akadozó kommunikációs 
rendszeren keresztül a kollégisták értesítve lettek, hogy vasárnap 
inkább ne induljanak el Túrkevére.

Részlet Vida Tamás polgármester úr közösségi oldalon írt 
bejegyzéséből:  „Az  Idősek  Otthona  Ecsegi  utca  13.  sz.  alatti 
épületében nappali melegedőt nyitottunk erre az időszakra, ahol 
fűtött helyen meleg teával várják a lakosokat.”

Egyik  komment,  ami  erre  a  bejegyzésre  érkezett:  „Ilyenkor  is 
nagyon büszke vagyok rá, hogy Kevi vagyok -mondjuk máskor 
is- gyors segítséget kapnak a lehetőséghez képest az emberek.”
Közben el lehet képzelni, hogy az áramszolgáltató emberei mit 
küzdöttek ebben az ítéletidőben, más területekről is vezényeltek 
ide embereket. A szolgáltató először a 20kV-os hálózatot, majd 
a  400V-os  hálózatot  állította  helyre.  Az  egyedi  javítások  csak 
ez után következhetnek. A Berettyó árterében kidőlt két oszlop, 
a  felázott  területen  csak  lánctalpas  erőgéppel  lehet  közlekedni, 
kegyetlen körülmények között kellett kicserélni. Az oszlopcsere 
után  a  Malom-zug  és  a  Kelet-Újváros  egyes  lakásai  áramhoz 
jutottak. Sokan jelezték, hogy a szomszédságukban van áram, de 
náluk nincs. Ennek oka, hogy egyes transzformátor-körzetekben 
1 fázis kiesett. 
Molnár Bandi helyi villanyszerelő a vízműnél biztosította 
a  terepet,  hajnali  3-kor  indította  az  agregátort,  hogy  a  város 
vízellátása ne legyen veszélyben, majd szerte a városban cserélte 
a tönkrement megszakítókat az elosztódobozokban, valamint 
felmérte  az  idősek  otthona  áramszükségletét,  arra  az  esetre,  ha 
elhúzódna az áramkimaradás.
Közben a helyi tűzoltók Sörös Tibor vezetésével mindenhol ott 
voltak, ahol kellett és lehetett. Először az életveszélyes helyzeteket 
hárították el, mint például az orvosi rendelő bejárata felett nagy 
táblában leszakadt szigetelőt és vakolatot mentesítették, valamint 
volt olyan letört és vezetékről lógó faág, ami leért a földre és azt 
a veszélyt rejtette, hogy ha visszajön az áram, akkor megrázhat 
valakit. 
Sokan látták, hogy komoly a baj és felajánlották a segítségüket 
szabadidőjükkel, fizikai munkájukkal, gépekkel, eszközökkel 
vagy melegedőhelyek kialakításával a saját házukban. A bajban 
ismerszik meg, hogy kire lehet igazán számítani és összességében 
teljesen  helytálló  a  címbéli  mondat,  miszerint  „Túrkeve  jelesre 
vizsgázott összefogásból!”
Szerencsére sok olyan intézkedést nem kellett bevezetni, ami arra 
az esetre volt tervezve, ha az áramszünet átnyúlik hétfőre. A város 
nagyrészén vasárnap kora-délután már volt áram. 227 házban még 
vasárnap este sem, 150 házban pedig még hétfő délutánig nem 
volt áram. Sok helyen azért ketyegett az autó, hogy fel lehessen 
tölteni  a  mobiltelefont,  hogy  lehessen  tartani  a  kapcsolatot.  A 
kapcsolattartás pedig adott esetben életet menthet. Ilyenkor látjuk 
azt,  hogy  mennyire  kiszolgáltatott  a  XXI.  századi  ember,  de 
ilyenkor lehet azt is felfedezni önmagunkban és embertársainkban, 
hogy ha kell, akkor tudunk erőn felül teljesíteni, mert a kényszer 
nagy úr.

Érdekes hozadéka ennek az áramkimaradásnak, hogy volt, ahol 
előkerült  a  társasjáték  és  gyertyafény  mellett  játszottak,  hogy 
összébb  húzódott  a  család  és  biztos  vagyok  benne,  hogy  az 
ölelések száma is megemelkedett ezekben az órákban. Hogy több 
volt  gyermekeinket  nyugtató  szó  és  mélyebbre  hatóak  voltak  a 
beszélgetések. (és azt már csak zárójelben merem megjegyezni, 
hogy  érdemes  lesz  9  hónapot  követően  figyelemmel  kísérni  a 
Túrkeve  Újság  hátlapját,  hogy  mennyire  bővül  az  „Újszülöttek 
városunkban” című rovat.)                 Erdei Gyula

Ítéletidő – Túrkeve jelesre vizsgázott összefogásból!
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Miként  válik  valaki  autószerelőből  fotóssá?  Olykor  előfordul, 
hogy  egészen  véletlenül.  Márton  József  esetében  legalábbis  ez 
történt. A  fiatal  fotós-operatőr  több  kiállításon  is  szerepelt  már 
sikerrel munkáival, pedig a tanult szakmája eredetileg autószerelő 
technikus.

Autószerelőből lett fotós a túrkevei srác

Márton József egyik kedvenc képén különleges fényeket örökített 
meg                                                             Fotós: Mészáros János

–  Bár  szeretem  az  autókat,  szinte  egy  percet  sem  dolgoztam  a 
szakmámban,  legfeljebb  saját  járgányomat  szoktam  bütykölni 
– nevet. –  Amikor végeztem, épp egy multimédia-fejlesztői 
képzés indult, nekem pedig annyira megtetszett, hogy végül ezt 
választottam.

–  Ez  a  tanfolyam  betekintést  adott  a  képi  világba,  a  fotózást 
azonban  sosem  tanultam.  Eredetileg  videóztam,  s  egyszerűen 
olcsóbb volt egy olyan fényképezőgépet megvásárolni, ami profi 
videókészítésre is alkalmas. Utána jöttem rá, hogy a fényképezés 
rendkívül izgalmas.

József elsősorban a természetfotózást kedveli, így a városban és 
a település környékén mindig akad számára érdekes téma, amit 
érdemes megörökíteni.

–  A Holt-Berettyót nagyon szeretem, minden évszakban és 
minden napszakban más arcát mutatja – mondja. – A fények és 
árnyékok játéka mindig elvarázsol.

Túrkevén a város fotósai számára külön klub működik.  Az 
idősebbek gyorsan befogadták fiatal társukat, aki önálló tárlaton 
is bemutatkozhatott már.                                    Forrás: szoljon.hu

Nálunk járt a Toldi írója
2018.  március  22-ét  Túrkevén  töltötte  az  „Arany  200 
busz”, melyet a Petőfi Irodalmi Múzeum az  Arany-
emlékévben 2017-ben indított útjára idehaza és a 
határainkon túl is.

   Azoknak, akik e buszra felszálltak, igazán különleges 
élményekben  volt  részük.  Nyomon  követhették  a  költő 
életútját, megjeleníthették ismert, híres költeményeit, 
s  nem  utolsó  sorban  olvashatták  a  kortársak  és  a  kései 
utódok  gondolatait  a  201  éve  született Arany  Jánosról. 
Mindezt interaktív módon tehették. A diákcsoportok 8 és 
16 óra között 25 perces időtartamban váltották egymást. 
Természetesen az érdeklődő felnőttek előtt is nyitva állt 
az autóbusz ajtaja.
    A lehetőségre még tavaly hívta fel figyelmünket 
Czeglédi Erzsébet tanárnő, a busz fogadásának ügyében 
dr. Szabó Zoltán járt el, a csoportbeosztásokat Németh 
Károlyné a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgató-
helyettese készítette el.
    Arany  János  élete  során  nem  járt  városunkban,  ám 
most születésének 201. évében ellátogatott hozzánk. 
A „kistestvér” Túrkeve örömmel, szeretettel fogadta 
a „nagytestvér”, testvérvárosunk, Nagyszalonta híres 
szülöttét.
 Köszönet mindazoknak, akik e „találkozás” 
szervezésében, lebonyolításában közreműködtek.
 
 Nemes Nagy Ágnes következő mondatain 
mindnyájunknak érdemes elgondolkodni: 
„Arany,  mint  a  morálisan  érzékeny  emberek  általában, 
hitt benne, hogy a gonoszoknak is van lelkiismeret 
furdalásuk. Ma már nem vagyunk olyan biztosak abban, 
hogy egy Edward király típusú diktátor beleőrül az ötszáz 
walesi bárd likvidálásába.”

 Túrkeve, 2018. március 23.
Csajbók Ferencné

a Túrkevéért Alapítvány kuratóriumi tagja

Arany-busz

Emléknaptár Arany János műveinek illusztrálásával
Emléknaptár készült az „Arany János nyomában”- határon innen és 

túl… című pályázat keretében meghirdetett rajzverseny legsikeresebb 
alkotásaiból.

Refi: Andrekovics Gréta 6.o., Gál Dominika 6.o., 
Tarnóczi Noémi 8.o. 

Petőfi: Csuka Fanni 7.o., Molnár Regina 7.c, Szabó Péter 7.o.
Ványai: Kovács Enikő 12.a, Nádudvari Lilla 11.a

Nagyszalonta: Holi Anita Zsófia 8.a, Jámbor Csaba Csongor 7.c,
Lucaci Eszter 3.c, Tóth Alexandra 5.c

A rajzok, vagyis a naptár 12 lapja a Túrkeve Újság Facebook oldalán 
megtekinthetőek.
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A több mint három évtizedes zenei múlttal 
rendelkező Szíjártó Zsolttal beszélgettünk

A kezdeti „szárnypróbálgatásokat” követően több ismert 
zenekarban  (Without  Face, Akela,  Omen)  is  játszottál,  illetve  a 
Kárpátiának jelenleg is oszlopos tagja vagy. Eddigi munkásságod 
során mire vagy a legbüszkébb?

Konkrét  zenekart  nem  említenék,  mivel  mindig  arra  voltam  a 
legbüszkébb, azt szerettem legjobban, amiben éppen játszottam. 
Éppen  ezért  ezt  csak  így  általánosan  tudom  megfogalmazni, 
hogy amikor 9 évesen először hallgattam rockzenét, akkor 
elhatároztam,  hogy  én  rockgitáros  akarok  lenni,  és  ezt  akarom 
csinálni  egész  életemben,  és  arra  vagyok  a  legbüszkébb,  hogy 
azóta eltelt harminc év és most is ugyanezt gondolom.
 
Szemely  szerint  nekem  a  Szakemberek  a  kedvenc  formációm, 
amiben  játszottál,  mivel  nemcsak  a  tagok  állnak  közel  hozzám, 
hanem a szövegek humora és a zenei témák olykor bugyutasága, 
máskor pedig messzemenően komolysága is megfogott. Fog még 
valaha összeállni a Szakemberek zenekar?

A  zenekar  annak  idején  személyes  ellentétek  miatt  oszlott  fel, 
amiket  azóta  sikerült  tisztázni,  ennek  ellenére  elég  szkeptikus 
vagyok ez ügyben. Nem tartom elképzelhetetlennek az 
újjáalakulást, de nem tudom, hogy hogyan fogadná a közönség, 
hogy vajon lenne-e rá igény. Annak akkor volt értelme, az akkor 
volt jó. Illetve maga az újjáalakulás lehet kicsit olyan lenne, mint 

összejönni egy volt barátnővel. Nem biztos, hogy már ugyanazt 
látnám benne, mint akkor.
 
Kisvárosi zenészként hatalmas eredmény, hogy nemcsak a 
környező települések rockkocsmáit, hanem az országszerte 
számos nagy klubbot, csarnokot, fesztivált sikerült megtöltenetek 
a különböző zenekaraiddal. Mi a kedvenc koncertélményed?

Nekem igazából nem egy ilyen volt, hanem a legnagyobb koncertek 
mind.  Nem  nagyképűségből  mondom,  de  a  nagykoncerteknél 
érzem azt, hogy elértem valamit, amikor tízezer watton, tízezer 
ember előtt, hatalmas fénnyel és pirotechnikával zenélünk.
 
Még ha ritkán is van rá alkalmad, milyen érzés Túrkevén zenélni?

A legelső fellépésem Túrkevéhez kötődik, még 10 éves koromban 
a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermében. Összesen három 
dalt játszottunk és nem mertem felnézni, mert ahogy felnéztem 
elkezdett  remegni  a  kezem  és  a  lábam  is  és  egyszerűen  nem 
bírtam játszani, úgy izgultam. Így aztán elbújtam a hajam mögé 
és  csak  lefelé  néztem.  Végig  azt  vártam,  hogy  egyszer  legyen 
vége és ilyet soha többé nem csinálok. Aztán amikor vége lett, 
akkor láttam a mosolyt a közönség arcán, tapsoltak, gratuláltak 
és akkor ott megjött a kedvem a zenéléshez. Arra büszke vagyok, 
hogy Túrkeve 90-es évekbeli rockzenei életéhez nagyban hozzá 
tudtam  járulni.  Az  akkori  amatőr  koncertekre  100-150  ember 
jött el és majdnem minden héten zenéltünk. De az is előfordult, 
hogy más helyi zenekarokkal együtt teltházas bulikat csináltunk a 
művházban. Túrkevén az a jó, hogy mindig barátoknak zenélünk. 
Mindenkit ismerek, meg lehet szólítani név szerint a közönséget, 
bele lehet őket foglalni a dalszövegekbe, szóval egyfajta házibulik 
a  túrkevei  koncertek.  Mondjuk  volt  egy  érdekes  eset,  amikor 
az  Akelával  zenéltünk  a  művházban  és  a  harmadik  számnál 
összeverekedett  az  énekes  a  basszusgitárossal  és  a  koncert  ott 
véget is ért. Ott a rövid koncerten túl egy komplett show-t kapott 
a közönség.
 
Néhány  évvel  ezelőtt  kihagyhatatlan  lehetőséget  kaptál,  amikor 
Tim „Ripper” Owens, ex-Judas Priest énekessel zenéltél, turnéztál 
együtt. Ezt követően nem játszottál a gondolattal, hogy külföldön 
kellene folytatni a karrieredet?

Természetesen igen. Szerintem minden hozzám hasonlóan külföldi 
rock számokon nevelkedett gyerek álma, hogy „meghódítsa 
a világot”, valamint kijutni  Amerikába és körbezenélni azt. 
Amerikában  én  soha  nem  a  politikát  láttam,  engem  az  hidegen 
hagy.  Nekem  az  a  fontos,  hogy  onnan  jöttek  a  zenék,  amiken 
felnőttem.  Minden  vágyam  volt  azokban  a  klubokban  fellépni, 
ahol a nagy kedvenceim kezdték a karrierjüket, valamint csinálni 
egy világ körüli turnét. Ebből nekem az európai turné jött össze, 
jelenleg pedig a nagy Magyarország területén igyekszünk a 
különböző magyar közösségeket összetartani. Persze még mindig 
bennem  van  a  gyerekkori  álom,  hogy  elmenni  egy  világ  körüli 
turnéra vagy akár csak végig a 66-os úton, végig a prérin, és csak 
zenélni.
 
Ha a világ bármelyik zenekarába felvételt nyerhetnél mint 
szólógitáros, akkor melyik lenne az és miért?
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A Metallica, egyértelmű. Azt önfeledten tudnám játszani, 
szaladgálva, mosolyogva, és amúgy is azon nőttem fel, gyerekkori 
kedvencem.
 
A Kárpátia mellett van más projekt is amin dolgozol?

Több nemrégiben befejezett és folyamatban lévő projektem 
is  van.  2017-ben  vendég  voltam  az  Ossian  30  éves  jubileumi 
nagykoncertjén. Rudán Joe tavaly karácsonykor megjelent 
szólólemezén én is gitározom egy dalban. Ugyancsak nemrégiben 
a Tales of Evening zenekarnak írtam egy gitárszólót. Csak 
hogy az idei tervekről is essen szó, Mentes Norbi (Moby Dick, 
Hungarica) meghívott a születésnapi „Mentes 50” Barba Negrás 
bulijára  gitározni.  Írtunk  is  velük  egy  dalt,  a  Rock&Roll  örök 
címmel.  Ennek  a  klipje  hamarosan  látható  is  lesz,  és  ezzel 
akarjuk reklámozni az április 21-i Barba Negrás bulit. Valamint 
elkezdtem  még  egy  olyan  projektet  is,  aminek  nincs  kitűzött 
határideje,  de  egy  dal  már  elkészült  Sörútrendszer  címmel.  A 
kiadványban, aminek ez a dal a részét képezi, 17 magyar gitáros 
fog közreműködni. Ebben lesz ez az instrumentális dalom 
(Borlay  Gergő  -  dob,  Cserfalvi  „Töfi”  Zoltán  –  basszusgitár), 
amit  a  szolnoki  Denevér  Stúdióban  vettünk  fel.  Később  klip  is 
fog készülni hozzá. Egyébként a dalt itt meg is tudjátok hallgatni:
  
Ha jól tudom, akkor saját szólóalbumon is dolgozol mostanában. 
Tudnál erről mesélni? Kik a zenekar tagjai, milyen jellegű 
számokat fogunk hallani a lemezen? Lesz-e a daloknak szövege 
vagy kizárólag instrumentális dalok fognak az albumon 
szerepelni?

Igen, szeretnék egy „Szíjártó band” nevű zenekart csinálni, amivel 
lesz  évi  4-5  koncertünk  és  ki  szeretnék  adni  egy  szólólemezt. 
Király  Zoli  (Akelában  együtt  zenéltünk)  fog  dobolni,  illetve 
remélhetőleg Havancsák Gyula, aki szintén túrkevei származású, 
fog  basszusgitározni.  Egyébként  Gyulával  együtt  kezdtem  az 
egész zenei pályafutásomat még a Mágus együttesben 1989-ben. 
Mivel már összesen 19 lemezen gitározom, amikben dalszerző is 
vagyok, és az összes lemezen van ének, ezért most azt szeretném, 
ha ezen a lemezen a gitáré lenne a főszerep, így csak instrumentális 
dalok lesznek rajta. Úgy gondolom, hogy gitárral is át lehet adni 
azt a hangulatot, amit a szöveg fejezne ki.
 
Jut még időd gitároktatásra?

Tavaly már nagyon kevés tanítványom volt, mert eléggé össze-
vissza  érek  rá,  ezért  olyan  tanítványokat  vállalok,  akik  szintén 
össze-vissza  érnek  rá.  Tehát  a  rugalmas  és  a  tudást  értékelő 
tanítványokat  szeretem.  Olyat  nem  akarok,  hogy  egy  anyuka 
elküldi  hozzám  a  gyerekét,  hogy  tanítsam  meg  gitározni,  és 
közben  a  gyerek  egyéltalán  nem  is  akar  gitározni.  Próbálok 
inkább kevesebb, de lelkes és tehetséges tanítványt találni.
 
Azt  valószínűleg  kevesen  tudják  Rólad,  hogy  a  zenélés  mellett 
sakkozol is. Mi a helyzet ezzel a hobbiddal? Jársz még versenyekre 
a mai napig?

Igen,  mai  napig  hobbim  a  sakkozás,  szerintem  az  egy  nagyon 
jó agytorna. Ha az időm engedi, általában vasárnaponként, még 
járok versenyekre. Kb. 10 évvel ezelőtt megvolt az 1900 feletti 
magyar  élő-pontom  (ez  magyar  I.  osztálynak  felel  meg).  Ezt  a 
rendszert sajnos évekkel ezelőtt megszüntették, és eltörölték az 
összes pontomat. Arra büszke vagyok, hogy mostanra viszont a 

nemzetközi pontrendszerben is sikerült ezt a pontmennyiséget újra 
összegyűjtenem. Egyébként egy budapesti csapat tagja vagyok és 
versenyenként 1-1 partit játszunk (kb. 5 óra). (Kis hatásszünet) 
Erről  eszembe  is  jutott  egy  érdekes  történet,  nem  tudom,  hogy 
belerakod-e a cikkbe…
Annak  idején  mentem Akela  koncertre,  zenélni  persze.  Majd  a 
koncert után odajött hozzám egy 16-17 év körüli gyerek Akela 
pólóban, és valami ilyesmi párbeszéd játszódott le közöttünk:

- Gyere, igyál egy sört!
- Figyu, vége a koncertnek, én már ittam 2-3 sört és nekem holnap 
reggel  sakkversenyem  lesz,  ezért  most  megyek  is  haza.  Mások 
számítógéppel elemeznek és készülnek az ellenfeleikre, míg én itt 
söröztem meg zenéltem, úgyhogy tényleg megyek, hogy legalább 
reggel képben legyek.
- Nekem is sakkversenyem lesz!
- Jól van, de én NB II-ben játszom, hoppá!
- Én meg NB I-ben!
-Azt se tudod, hogy mi az a sakk!

Hazamentem. Másnap ismerősnek jelölt a srác és kiderült, hogy 
ő Gonda László nemzetközi nagymester, 2500 feletti élő-ponttal, 
többszörös ilyen-olyan bajnok, és nem mellesleg ott volt Akela 
pólóban a koncertünkön. Azóta összehaverkodtunk.
 
Ezt a sztorit kár lett volna kihagyni, kiváló végszó volt. Köszönöm 
szépen a beszélgetést további jó zenélést és sok sikert kívánok a 
jövőben. 

Szerző: Hartvig László
Forrás: turkeve.lokalista.hu
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Március 14-én este ismét fellobbantak 
a fáklyák: a Túrkevéért Alapítvány 
szervezésében  városunk  10  emlékhelyén 
tisztelegtek  1848  hősei  előtt  a  fiatalok  – 
városunk  iskoláinak  diákjai  –  és  felnőtt 
kísérőik.  Dr.  Szabó  Zoltán  a  Túrkevéért 
Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket.
A Kossuth út 33. sz. alatti iskolában Kossuth 
Lajos  emléktáblájánál  –  melyet  Kovács 
István az iskola akkori pedagógusa, ma a 
Madarász  Károly  Művelődési  Intézmény 
és Könyvtár igazgatója  készített - idéztük 
fel 1992. március 16-át, amikor az iskolai 
ünnepségen, mely egyben az iskola 
névadó ünnepsége is   volt, avatták fel az 
emléktáblát.
Utunk második állomásán – a Petőfi 
emlékhelyen – a 195 éve született költőre 
emlékeztünk. A Nemzeti dal részletét 
Tóth  Maxim  harmadik  osztályos  petőfis 
diák mondta el. „Nem hal meg az, ki 
milliókra költi dús élte kincsét, ámbár 
napja múl…” – írja Arany János a 
Széchenyi  emlékezete  című  versében.  A 
posta  falán  lévő  emléktáblánál  dr.  Szabó 
Zoltán idézte a „legnagyobb magyar” 
emlékét. A Széchenyi úti óvoda előtt 
már vártak ránk a Deák Ferenc úti óvoda 
ovisai.  Kedves  énekükkel,  dobpergéssel, 
kis  huszárokként  jelenítették  meg  a  48-
49-es történéseket. Az épület ablakai fölött 
Arany János és Petőfi Sándor szobrocskái 
mintha biztatást sugároztak volna minden 
jelenlévőre.  Az  Egressy  Béni  Zeneiskola 
udvarán Vörösmarty Mihály plakettje 
előtt  felhangzott  a  Szózat…  „Hazádnak 
rendületlenül”.  Kicsik  és  nagyok  együtt 
mondták a költeményt.  Az épület előtt 
pedig a névadó emlékének tisztelegve 
énekeltük el a Szózatot.
A Petőfi Sándor Általános Iskola 
régi épületének emeletén áll a költő 
vörösmárvány mellszobra, melyet Papi 
Lajos kisújszállási szobrászművész 
készített.  Névadó  ajándékként  kapta  azt 

az iskolaközösség 1985-ben a Városi 
Tanácstól. Papp Balázs 7. osztályos petőfis 
diák mondta el Petőfi Sándor: Föltámadott 
a tenger című versét.
Az iskolaépület előtt áll Táncsics Mihály 
szobra. A Kaszap Nagy István Református 
Általános  Iskola  és  Óvoda  diákjai  a  „rab 
íróra” emlékeztek.
Közben beesteledett. Meggyújtottuk a 
fáklyákat,  s  most  már  az  igazán  fáklyás 
menetünk a 48-as park felé indult.  Az 
1848-49-es  forradalom  és  szabadságharc 
150 éves évfordulója tiszteletére a Túrkeve 
Város Önkormányzata és a Túrkevéért 
Alapítvány által készített parkban 43 
emlékkő őrzi a dicső kor emlékét. Az egyik 
kövön Gajzágó Salamon neve olvasható. Ő 
1828. február 2-án – 190 éve – Túrpásztón 
született,  1898.  március  9-én  –  120  éve 
– Budapesten halt meg. Politikus, az 
1870-ben  létesített  állami  számvevőszék 
első elnöke. A szabadságharc idején 
a Zrínyi honvéd zászlóaljban harcolt, 
hadnagyi rangot kapott. Fogságba 
esett, Königratzban raboskodott. 
1892-ben a vasút megépítésében való 
közreműködéséért Túrkeve Díszpolgára 
lett. Az arcképét és koszorút helyeztünk el 
az emlékkőnél.
Csáki Csilla középiskolai tanár Petőfi 
Sándor  Én  című  versét  mondta  el.  Ezt  a 
költeményt a 20 éves Petőfi írta.
A  Karcagi  Szakképzési  Centrum  Ványai 
Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és  Szakközépiskolája  nevében  helyeztek 
el koszorút a diákok, majd a Munkáspárt 
helyi szervezete és a Túrkevéért Alapítvány 
koszorúzott.
Valamennyi  emlékhelyen  az  „1848-2018 
hálás emlékezettel városunk ifjúsága” 
feliratú koszorút helyeztük el.
Március  15-én  1848-ban  a  pesti  fiatalok 
történelmet írtak. Vezérük e „nagy 
tetteknél” a 25 éves Petőfi Sándor volt.
Idei felvonulásunk mottójául az „Én” című 
költeményének egy sorát választottam. 

A 20 éves fiatalember valóságos 
programverset írt.
Hiszem,  hogy  mi  mai  –  21.  századi  – 
Magyarok, Túrkeveiek, fiatalok és kevésbé 
fiatalok, egyaránt értjük és megértjük 
üzenetét.

Csajbók Ferencné

Petőfi Sándor: ÉN 

A világ az isten kertje;  
Gyom s virág vagytok ti benne,  

Emberek!  
Én a kertnek egy kis magja,  
De az úr ha pártom fogja:  

Benne gyom tán nem leszek.  
 

Tiszta e kebelnek mélye;  
Égi kéz lövelt beléje  

Lángokat.  
És a lángok szűzen égnek  
Szent oltárúl az erénynek  
El nem romlott szív alatt.  

 
Nem építek sors kegyére,  
Tűrök, mit fejemre mére,  

Jót, roszat;  
Mit ma ád, elvészi holnap;  
Majd megadja, amit elkap;  

Jellemképe: változat.  
 

Mint a róna, hol születtem,  
Lelkem útja tetteimben  

Egyenes!  
Szavaimmal egy az érzet,  

Célra jutni álbeszédet  
Tétovázva nem keres.  

 
És az ég szivem földébe,  

Drága fádat ülteté be,  
Szerelem!  

Koszorúba fűzöm ágit,  
Koszorúm szerény virágit  

A hazának szentelem.  
 

Kecskemét, 1843. március

„Szavaimmal egy az érzet…”
Petőfi Sándor
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A Túrkevei Kulturális Egyesület és a Megyei 
Tudományos Egyesület rendezésében Nagykunsági 
Tudástár  címmel  kerül  sor  a  napokban  a  helyi 
Művelődési Intézményben a legújabb könyvek 
bemutatójára. A Jászkunsági gyökerek című könyvet 
dr. Bagi Gábor történész, A Nagykunság földje és 
népe című kötetet dr. habil. Örsi Julianna mutatta 
be. Mindkettőjük azokat az elemeket emelték ki a 
történelmi  múltunkból,  amelyek  egyedivé  tették 
a  Nagykunságot  a  különböző  évszázadokban.  A 
helyi  sajátosságokon  keresztül  közelebb  kerülhet 
mindenkihez az ország történelme, szerethetővé a 
szülőföldünk. Átgondolva a jelent megalapozhatjuk 
jövőbeli terveinket. 
A résztvevők meghatódva hallgatták a Kun 
miatyánkot  Kun  Zsuzsa  előadásában.  Ez  is  egy 
olyan emlékünk, csakúgy mint a kunhímzés, a kevi 
verbunk  —  hogy  csak  néhány  kulturális  értékre 
utaljak  —,  amivel  Magyarországon  más  néprajzi 
csoport nem büszkélkedhet.
A szellemi termékek mellett ugyancsak kulturális 
értéket állítanak elő azok a termelők, akik ezúttal 
bemutatták termékeiket. Ismerkedjünk meg a helyi 
értékek előállítóival: Dékány Manufaktúra, Dékány 
Béla  őstermelő,  Kevi  perec  Kft,  Máté-hús  (Tóth 
Lajos őstermelő), Nagy Sándorné pereckészítő,  – 
ezt is szolgálta a minapi rendezvény. 

dr. habil. Örsi Julianna

Könyvbemutató
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„Ügyeljünk  arra,  hogy  egymást  kölcsönösen  szeretetre  és  jó 
cselekedetre buzdítsuk.”                                               Zsid, 10,24

A református iskolában mindig nagy figyelmet fordítunk a tanulók 
hazaszeretetre  nevelésére,  ünnepeink  méltó  megemlékezésére. 
Ennek  egy  nagyon  szép  példáját  adták  a  3.  osztályos  tanulók, 
akik maguk készítettek műsort március 15-ére. Az előadás 
forgatókönyvét, a rendezést, a dekorációt, a próbákat mind 
önállóan valósították meg, s a megemlékezést így tették élménnyé 
osztálytársaik  és  mások  számára  is.  Az  előadás  alkotói:  Árvai 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Szeretettel várjuk az óvodásokat a 2018/2019-es óvodai 

nevelési évre a 
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és 

Óvodába

A csoportvezető óvónők segítségével olyan értékteremtő óvodai 
nevelést kívánunk megvalósítani:

 amely nyitott, szeretetteljes gyermekközösséget, egészséges 
személyiséget épít a református szellemiség által. Nevelésünket 

a szeretet hatja át, mely a gyermekközpontúság, a gyermeki 
személyiség kibontakoztatásának alapja.

 Az értelmi, testi és lelki nevelés harmóniáját kívánjuk 
megvalósítani, figyelembe véve életkori sajátosságaikat és 

adottságaikat.
 Napi foglalkozási rend a csoportoknak megfelelően van 

kialakítva. Változatos programok, események, kirándulások 
színesítik az óvodai életet.

 Kiegészítő foglalkozásaink: logopédia, hittan, iskolára 
előkészítő torna, Apró kezek, Apró lábak stb.

 Nyílt óvodai napok: 2018. április 5-én du. 16 óra - Hittan, 
2018. április 9. du. 16 óra - Lábstatika, 2018. április 11. 

du. 16 óra- Apró kéz, 2018. április 17-én 16 óra - Apró láb 
foglalkozás lesz. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeket. 
Egyeztetett időpontban máskor is van mód az óvoda 

megismerésére.

Jelentkezési lapot 2018. március 12-től lehet kérni az 
intézmény titkárságán. 

Leadási határidő: 2018. április 12./Túrkeve, Kossuth L. u. 15./
A beiratkozás a 

 2018/2019. óvodai nevelési évre:  2018. április 23-24.
de. 8- 17 óráig az intézmény titkárságán.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermekeket 
alkalmainkra, egyeztetett időpontban máskor is van mód az 

óvoda megismerésére:
                                                                                           

Református Óvoda közössége

Hírek a Refiből

Gyermeki csodák a Refiben

Meghívó
„ Az ember a fontosabb, nem a vers.”című költészet napi 

programra hívja Önöket a Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma 
2018. április 15-én /vasárnap/ 10 órára az Egressy Béni 

Zeneiskolába.
      A versek helyettünk beszélnek…
Hozza magával egyik kedves versét!

Mód nyílik a vers bemutatására és annak kifejtésére, hogy mit 
mond Önnek, nekünk az adott költemény.

 A rendezvény 12 óráig tart.

Tartalmas, élményekben gazdag délelőttre hívja, várja Önt a 
Túrkevéért Alapítvány.

                                          Dr. Szabó Zoltán,a kuratórium elnöke

Noémi, Kereszti Bulcsú Lél, Papp Zsombor, Rácz Alexa Eszter, 
Rózsás Lili, Szabó Tímea, Szentmihályi Sára, Vida Virág Lídia.

Köszönjük a kezdeményezést és a megemlékezést és másokat is 
erősítünk ilyen szép cselekedetekre:                                                                  
                                                          Református Iskola közössége
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Iskolánk fontosnak tartja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok 
kellően megalapozott döntést hozzanak továbbtanulásukkor, 
ezért kiemelten kezeljük a pályaorientációs feladatainkat. A 2008 
február  28-i  nap  is  ennek  jegyében  zajlott.  A  gyerekek  helyi 
üzemekbe,  vállalatokba,  üzletekbe  látogattattak  el,  mint  pl.  az 
SMR,  Kun  Metalokála,  Kevefém,  Kevi  Kenyér  Kft.,  Elegant- 
Keve Ruhagyár, COOP- Áruház, Rózsás János autószerelő 
műhelye és a Polgármesteri Hivatalba. Továbbá az iskola 
tornatermében és tantermeiben tapasztalatszerző, motivációs 
jellegű szakmabemutatókra került sor, melyen az iskola 
valamennyi tanulója részt vett. 
Vendégünk volt:
Illésy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola
Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma

Gyulai SZC Dévaványai Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
Mezőtúri  Református  Kollégium,  Gimnázium,  Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
Az iskolák az intézményükben oktatott szakmákat mutatták be, 
melyekbe  aktívan  be  is  vonták  tanulóinkat.  Számtalan  dolgot 
kipróbálhattak, érdeklődhettek, kérdezhettek az őket érintő 
dolgok felől.  
De vendégünk volt a rendőrség részéről Baranyiné Fodor 
Zsuzsanna és Koós Róbert, Kovács Sándor tetőfedő, Papné 
Németh Mária orvosi asszisztens, Takácsné Kovács Aranka 
fodrász, Gácsi Zoltánné boltvezető. 
A jó hangulatú, hasznos délelőttről a fotók is tanúskodnak.

Pagonyiné Mikes Irén

Pályaorientációs nap a Petőfiben

2018. február 2-án a Sakk Diákolimpia JNSZ megyei döntőjén 
vettek  részt  tanulóink,  ahol  3.  helyezést  értek  el.  Csapattagok: 
Feke Szabolcs 11.B, Lakatos Márk 11.H, Erdei Szabolcs 10.D és 
Kállai György 10.D osztályos diákok. Felkészítő tanáruk Szemes 
Attila tanár úr volt. A JNSZ Megyei Sakkszövetség elnöke külön 
dicséretben részesítette a ványais tanulókat! A diákok az év elején 
ismerkedtek meg a sakkozás sportággal, és szerdánként szakkör 
keretében fejleszthetik tudásukat. Meglepően sok diák érdeklődik 
a  sakk  iránt,  a  sportág  egyre  nagyobb  népszerűségnek  örvend. 
Reméljük jövőre is hasonló sikereket érünk el!

A  Sziporka  Országos  Matematika  Verseny  levelezős  fordulóin 
Kun Miklós 11.A osztályos tanuló 5. helyezést ért el, a szóbeli 
fordulóra  áprilisban  kerül  majd  sor.  Felkészítő  tanár:  Hermann 
Zsuzsa tanárnő.

A Mozaik Kiadó által szervezett XI. Nemzetközi Internetes 
Tanulmányi Versenyen történelem tantárgyból Rácz Emília Evelin 
tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Kiss Zoltán tanár úr.

Az  Országos  Savaria  Történelem  Verseny  iskolai  fordulójából 
a  megyei  döntőbe  jutott,  s  a  9.  osztály  kategóriában  (a  megyei 
fordulóban)  a  3.  helyen  végzett  Zádori  Imre  Szabolcs  9.  D 
osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Csáki Csilla tanárnő.

Ha közeleg a tavasz, a versenyszellem is életre kel…- Ványai
A  HEBE  Kft.  2017/2018-as  tanévben  meghirdetett  Országos 
Őszi Olvasóversenyén Rácz Emília Evelin 11.A osztályos tanuló 
3.  helyezést  ért  el.  Felkészítő  tanár:  Benczéné  Szabó  Gabriella 
tanárnő.

A  11-12.  évfolyamosok  számára  megrendezett  Megyei  magyar 
irodalom verseny írásbeli feladatlapja alapján Rácz Emília Evelin 
5.  helyezést  ért  el,  majd  a  szóbeli  fordulón  is  eredményesen 
szerepelt. Felkészítő tanár: Benczéné Szabó Gabriella tanárnő.

2018.03.02-án a Kiskunhalasi SZC szervezésében 
Kiskunfélegyházán a Kész Arénában került megrendezésre a  II. 
Országos  Díszcsomagoló  Verseny,  ahol  iskolánk  két  csapattal 
képviseltette  magát.  A  végzős  kereskedő  osztály  tanulói  közül 
Boros Barbara, Deák Katalin, Gönczi Gabriella, Herczeg 
Nikolett,  Katona  Dóra  és  Ollé  Zsuzsanna  vettek  részt  az  igen 
nívós  rendezvényen,  ahol  6  különböző  díszcsomagolást  kellett 
elkészíteniük meghatározott időtartam alatt. 45 csapat vett részt 
a  versenyen,  ahol  a  Karcagi  Szakképzési  Centrumot  iskolánk 
és a Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma képviselte. Felkészítő tanár: Kisné Barát Janka.

Március hónapban igyekeztünk mindenkiben fölébreszteni a 
versenyszellemet, ugyanis iskolánkban nemzeti ünnepünkre, 
március  15-ére  nemcsak  ünnepi  műsorral  emlékeztünk,  hanem 
egy osztályok közötti vetélkedővel is próbáltuk felidézni a magyar 
forradalom és szabadságharc eseményeit, hangulatát. Különböző 
feladatok - akár komolyabb szellemi, akár játékos vagy kreatív 
legyen is - lelkesítették és tették próbára „a márciusi ifjakat”. A 
városi rendezvényen Tóth Réka 11.A osztályos tanuló képviselte 
iskolánkat a szavalatával.                      
        Benzcéné Szabó Gabriella
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Egyesületünk 2017 áprilisában az Emberei Erőforrások 
Támogatáskezelőhöz  pályázatot  nyújtott  be,  mely  támogatásra 
került. A  pályázat  a  “Vajdasági  fiatalok  közösség  szervezése  a 
helyi  és  magyarországi  civil  szervezetek  segítségével.”  címet 
kapta.  Az elsődleges cél az volt, hogy a vajdasági fiatalok 
számára természet-, környezetvédelmi, hulladékkezelései 
és hulladékcsökkentési programokat szervezzünk (a helyi 
fiatalokat  kivigyük  a  természetbe),  melynek  lényege  a  fiatalok 
környezettudatosságának  erősítése,  mindeközben  a  programok 
alatt  ösztönözzük  őket  a  közösségszervezésre  is.  Reményeink 
szerint a program hatására a fiatalok a látottakat hasznosítják és új 
közösségek alakulnak, a meglévők erősödnek, gyarapodnak, nem 
csupán tudással, de humán erőforrással is. 
 Szeptembertől indult a programsorozat, amelyet eddig hat 
alkalommal szerveztünk meg Moholon és Óbecsén. Ezeken 
a  programokon  eddig  több  mint  160  fő  vett  részt  és  hallgatta 
meg az előadásokat, túrázott vagy próbálta ki játékainkat. Egy-
egy  nap  során  több  programon  vehettek  részt  a  látogatók,  a 
délelőtt  folyamán  túrákat  szerveztünk,  itt  általános  természet- 
és környezetvédelmi tájékoztatást kaphattak korosztálynak 
megfelelően, később Tóth Laci bácsi amatőr ornitológus 
egyedülálló gyűjteményét tekinthették meg, a program részeként 
Re-design játékok használatával  is megismerkedhettek, például 
a pet-palack újra hasznosításának lehetőségeivel. Így pet-palack 
bowlinggal játszhattak, valamint madáretetőt készíthettek. 
A rendezvények során folyamatosan tartottuk a kapcsolatot 
a résztvevőkkel, akik elégedettségi kérdőívek kitöltésével 
véleményezték  a  programot.  Az  eddig  lezajlott  rendezvények 
során a látogatók pozitív visszajelzései alapján, megállapíthatjuk, 
hogy a program sikeresnek bizonyul.

A Giligán Egyesület Vajdasági programjáról
Ahhoz, hogy ezek a programok megvalósulhattak/nak a 
magyarországi és a vajdasági civil szervezetek közös munkájára, 
összefogására is szükség volt. A programsorozatokban részt vett 
a Moholon működő Zöldike Civil Szervezet, valamint az óbecsei 
ÖKOBECSE  Polgári  Egyesület.  Nagy  segítséget  kaptunk  a  két 
vajdasági  civil  szervezet  részéről,  akik  kapcsolati  tőkéjükkel 
biztosították a rendezvény sikerét. A magyarországi civil 
szervezetek  előadásokkal,  vagy  éppen  hasznos  kiadványaikkal 
támogatták  a  programot.  Hazánkban  már  régebb  óta  működő 
fenntarthatósági programok tapasztalatainak átadása fontos 
lépés  a  vajdasági  civil  szervezetek  működésük  és  hosszútávú 
terveik  megvalósulása  érdekében.  Terveink  szerint  a  kialakuló 
kapcsolatok révén a jövőben segíteni fogják egymást.
Ugyan ez történt a Vajdasági civil szervezetek és oktatási 
intézmények  között,  hiszen  a  program  során  megismerhették 
egymást, a másik munkáját, és azt, hogy hogyan tudják 
egymást  segíteni,  közösen  szervezett  előadások,  rendezvények, 
programsorozatok, kezdeményezések során. 
A  programsorozatok  2018  áprilisával  zárulnak,  addig  is  sok 
szeretettel várjuk a résztvevőket.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 
és  az  Emberei  Erőforrás  Támogatáskezelő  közreműködésével 
valósult meg.

Habár a hagyományos gombaszezon ősszel van, már kora tavasztól 
érdemes nyitott szemmel járni, hiszen így felfedezhetjük a 
természet eme ajándékait, ugyanis a gombáknak rengeteg jótékony 
hatása  van,  és  nem  utolsósorban  nagyon  ízletesek  is.  Túrkeve 
környékén  elég  sok  helyen  találkozhatunk  ehető  gombákkal, 
főleg egy-egy párásabb-esősebb időszak után, mivel nem csupán 
az évszak, hanem az időjárási viszonyok is nagyban befolyásolják 
a gombák fejlődését. Tavasszal először a kis csészegombák 
bújnak elő, piros csoportjaik az erdők aljában találhatóak 
korhadó  faanyagon.  Később,  március  végétől  a  kucsmagombák 
megjelenésére is számíthatunk, vidékünkön legnagyobb eséllyel a 
füves legelőkön élő pusztai kucsmagombába futhatunk bele. 

A  tavasz  közepétől  a  természettel  együtt  a  gombák  is  erőre 
kapnak,  ekkor  már  nem  kell  messze  mennünk,  hiszen    például 
a  gyümölcsfák  töve  is  rejt  néhány  finom  falatot,  de  ha  egy  kis 
túrával  szeretnénk  összekötni  a  gyűjtögetést,  a  Berettyó  partja 
tökéletes gyűjtőhely.

A legtöbbször ebben az időszakban a tövisaljagombával, 
csiperkegombával (több fajjal) és nyár-fagombával találkozhatunk 
a környékünkön legkönnyebben, ugyanakkor fokozottan 
figyeljünk, mert megjelennek a mérgezéseket okozó gombák is. 

A  gombagyűjtés  során  fontos  néhány  szabályt  betartani,  hogy 
elkerüljük a gombamérgezést. Csupán azokat a gombákat 
szabad elfogyasztani, amit gombaszakellenőr látott, és 
ehetőnek minősített. Túrkevén ezt megtehetik az egyesületünk 
székhelyén  (Giligán  Egyesület,  5420  Túrkeve,  Zádor  utca 
23.,  Tel:  70/428-1872). A  gombák  bevizsgálásának  semmilyen 
költsége nincs, egyesületünk munkatársa gombaszakellenőri 
vizsgával rendelkező szakember, forduljanak hozzá bizalommal.  
Azt is fontos tudni a kezdő gombásznak, hogy a túl öreg, a túl fiatal 
vagy sérült példányokat érdemes a termőhelyén hagyni egyrészt 

azért, mert a minőségromlás miatt már ezek az egyébként ehető 
példányok  nem  alkalmasak  fogyasztásra,  másrészt  azt  célszerű 
hagyni, hogy ezek a gombák szétszórják a spóráikat, hogy legyen 
utánpótlás a továbbiakban is.  A leszedett gombát tisztítsuk meg 
a levelektől, talajmaradványoktól. Mivel a gombák sérülékenyek, 
és gyorsan megromlanak, ezért ajánlatos kosárba gyűjteni, hiszen 
itt nem nyomják annyira egymást, és nem füllednek be mint egy 
zacskóban, szatyorban.

A gombák felhasználása igen sokrétű, hiszen egyes fajok sütve 
vagy  panírozva,  míg  mások  levesnek  elkészítve  vagy  éppen 
paprikásnak  jók.    A  begyűjtött  gombákat  még  aznap  fel  kell 
dolgozni. Érdemes szem előtt tartani, hogy a gombák minősége 
óráról órára romlik, mivel a tárolás során vízvesztés történik, így 
a gomba termőtestek megpuhulnak, összezsugorodnak. Nyersen 
soha ne fogyasszunk gombát, hiszen még az ízletes ehető 
gombafajok  is  okozhatnak  gyomor-  vagy  bél  panaszokat.  Az 
elkészített gombás ételt hűvös helyen való tároláskor még másnap 
egyszeri  felmelegítés  után  el  lehet  fogyasztani,  de  többszöri 
fogyasztás nem ajánlott belőle.

Ha  a  gombafogyasztás  után  váratlanul  rosszullét  lép  fel,  vagy 
a kisgyermek ismeretlen gombát nyel le, fontos megőrizni 
nyugalmunkat, és mihamarabb forduljunk orvoshoz. Amennyiben 
maradt a gombából, érdemes magunkkal vinni a beazonosíthatóság 
érdekében. 

A kezdő gombászok számára ajánljuk az egyesületünk 
szervezésében megrendezett gombásztúrákon való részvételt. 
Ezekről az eseményekről a Facebook oldalunkon (Giligán 
Egyesület) is tájékozódhatnak.

Jó gombászást kívánunk!
Giligán Egyesület

 A gombagyűjtés és annak szabályai
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Hajdu László polgármester, illetve az önkormányzat tisztségviselői 
a közelmúltban búcsúztatták Szabó Ferencet, az FKF Zrt. 
teherautó-vezetőjét, aki húszévnyi kerületi munkát követően 
vonult nyugdíjba.
Szabó Ferenc a Hungaroring tavalyi, harmincadik születésnapján 
Életműdíjat vehetett át.
– Eltelt néhány hét a búcsúztató óta, nem hiányzik önnek a hajnali 
felkelés?
– Hát, nem tagadom, minden reggel felébredek. Egyrészt koromnál 
fogva, másrészt, mert az elmúlt 53 évben nagyon is hozzászoktam 
a korai keléshez. 
– Pontosítsunk, hogy mások is értsék, egy kukásautó vezetőjének 
hánykor kell kelnie?
– A műszak reggel 5-kor kezdődik, amit egy órával megtoldottam, 
lévén, hogy 4 órától vezettem a szolgálati buszt is. Ma, szerencsére, 
már nem ébredek fel hajnali 3-kor, de így is nagyon korán szoktam 
kelni.
– Gépjárművezetőként mindig a XV. kerületben dolgozott? 
– Minden járat a saját területén kívül kap egy belvárosi területet is. 
A munkát mindig ott kezdtük, utána jöttünk vissza a XV. kerületbe. 
A belső területünk a Nagymező utca és környéke volt. Gondolom, 
nem igazán kell taglalni, milyen állapotban vettük át reggelenként 
az ottani utcákat. Utána felüdülés volt kijönni a XV. kerületbe, ahol 
a megszokott területünkön – az égetőmű – körvasút a volt Novák 
piacig – Fő út – Régi Fóti út – a legtöbb lakót ismertük, és mindenki 
bizalommal volt felénk is. 
– Az FKF Zrt. egyik legtapasztaltabb gépkocsivezetője volt. 
Honnan szerezte a rutinját?
– Túrkevén születtem, ahol az ország legnagyobb autójavító 
vállalata működött. Szinte minden hazai cég járműparkját 
javítottuk. Jómagam előbb tanultam meg autót szerelni, mint 
kocsit vezetni. Az ott eltöltött harminc évem során minden akkori 
típust megismertem. Olyannyira, hogy egy idő után már magam is 
oktattam a szakmát.
– S mellette autóversenyzett is?
– Azt nem, bár ültem versenyautóban, de leginkább a versenypályán 
kívülről vettem részt az eseményekben.  Aki  Túrkevén él, az 
szinte mind megfertőződött az autóversenyzéssel. A mai napig az 
egyik legnagyobb crosspálya ott található, ahol 36 éve rendeznek 
már  versenyeket.  Amikor  1986-ban  a  Forma-1  is  megérkezett 
hozzánk,  mint  legtapasztaltabb  pályabírókat,  azonnal  bennünket 
mozgósítottak.  S  bár  az  elmúlt  31  évben  sokan  lemorzsolódtak, 
azért még jó páran vagyunk az eredeti csapatból. 
– Mi a feladata a pályabírónak? 
– A pálya 24 posztból áll. Egy-egy poszton 8-10 ember dolgozik, 
posztvezető,  zászlós  és  tablet  kezelő,  tűzoltók,  beavatkozók  és 
emelőgép  kezelő.  Én  az  utóbbi  időben  már  ez  utóbbi  feladatot 

végzem. Versenyenként több beavatkozásunk is van. Elmondhatom, 
hogy úgy is menthettem ki sérült autót, hogy közben nem állították 
meg a versenyt.
– Honnan származik a fotózás iránti szenvedélye?
– Gyerekként nagy horgász voltam. A fotózás iránti szenvedélyem 
is  ekkor  alakult  ki,  a  kifogott  nagyobb  halakat  ugyanis  mindig 
lefotóztam.  Majd  egyre  több  természetképet  készítettem.  Később 
már embereket és helyzeteket is fotóztam, az autóversenyzés pedig 
számtalan fotótémát szolgáltatott.
– Tudtommal volt fotója, amely még önt is meglepte?
– Ez egy aranyos sztori volt. A skót pilóta, David Coulthard adott 
nekem  autogramot,  miután  kimentettem  a  sérült  autóját  az  1998-
as magyar futamon. Erről készült néhány fotó, én pedig az egyiket 
elküldtem a Caterpillar cégnek. Arról nem tudtam, hogy ők azonnal 
továbbították a cég amerikai képviseletének, ahol mindjárt posztert 
csináltak  belőle,  és  a  világon  minden  helyre  elküldték,  ahol  ilyen 
emelőautót használtak. 
–  A  poszterre  azt  írták  „Coulthard  bajba  került,  de  a  Caterpillar 
segített rajta”. Képzelheti a meglepődésemet, amikor egy 
pedagóguskiránduláson, amire a feleségemmel mentünk, egy 
romániai kőbányában találkoztam ezzel a poszterrel.
– A versenybíráskodástól és a fotózástól is visszavonult?
– Szó sincs róla! Az előbbi nem foglalt le annyira, az utóbbi meg 
a szenvedélyem volt.  A kukásautó vezetését is már egy ideje 
nyugdíjasként  végeztem,  és  most  is  csak  a  családom  nyomására 
szálltam le a volán mellől.  A sportbírói munkát természetesen 
folytatom,  a  túrkevei  autócross-szakosztálynak  amúgy  is  alapító 
tagja vagyok. Amíg hívnak a Hungaroringre, addig szívesen megyek. 
– A fotózásról sem mondanék le, főleg úgy, hogy még több időm lesz 
erre a kedvtelésemre. Lehet ugyan, hogy az életképek helyett több 
természeti  képet  fogok  majd  készíteni,  de  a  pillanat  megragadása 
továbbra  is  motiválni  fog  engem.  A  munkám  során  sok  embert 
megismertem a XV. kerületben. Köszönöm, hogy bizalmukba 
fogadtak, barátként kezeltek.                                  

Riersch Tamás
 

(Megjelent:  Kerületi  Életképek-  VII.  évfolyam  23.  szám,  2017. 
december 14. XV. Rákospalota- Pestújhely- Újpalota Közéleti lapja- 
www.xvmedia.hu)
„Példamutató  szakmai  munkája  elismeréseként”-  2017-ben  Szabó 
Ferenc a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. – FKF- Vezérigazgatói 
dicséretében részesült. 

Túrkeve  lakói  nevében  gratulálunk  az  elismerésekhez,  és  boldog 
nyugdíjas éveket kívánunk! 

A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár munkatársai

Életműdíjas életpálya - Szabó Ferenc
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2018.  február  3-án  került  megrendezésre  a  IV. 
KŐRÖS JUDO KUPA, ahol  három Ország, 
Magyarország, Románia, Szlovákia, 64 egyesület 
és 479 judoka indult. 

Túrkevéről három fő indult, Fekete Viktória 
aranyérmes lett, Ferencz Janka ezüstérmes, 
Horváth Orsolyának sajnos a bronzérem nem 
sikerült, így az V. helyen zárt. 

Eredményhirdetés után Fekete Viktória a serdülő 
korcsoportban a “Legtechnikásabb” versenyzőnek 
járó különdíját vehette át.

Ozsváth Attila, edző

Judo hírek

f Tűzoltósági hírek 

___________________________________________________

Az „Évszázadok históriája” című 
programsorozat következő előadása:

BOSZORKÁNYPÖRÖLY
egy fél évezredes könyv története...

Előadó:
Kiszelyné Tóth Anett

történész
Időpont: 2018. április 19. 17 óra

Helyszín: Városi Könyvtár (Petőfi tér 2-4.)
___________________________________________________

INGYENES SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
TANFOLYAM

indul a Városi Könyvtárban, április 23. - 28. között.
A képzési alkalmak hétköznapokon 16-20 óráig, szombaton 8-14 

óráig tartanak.
A jelentkezés feltétele: 65 év alatti életkor és április 13-ig 

történő regisztráció.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 

__________________________________________________

Tisztelt Olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt hónap eseményeiről. 
Március 2-án 14:47-kor jelzés érkezett, mely szerint a mezőtúri 
országút 18-as km szelvényénél, a rossz útviszonyok miatt, 
egy  személygépkocsi  és  egy  kisbusz  ütközött,  1  fő  beszorult. 
Kiérkezésünk után az egység feszítővágó segítségével a 
beavatkozást  megkezdte  és  a  mentősök  segítségével  a  sérültet 
kiemelte a gépjárműből.  A mentősök a gépkocsivezetőt súlyos 
sérülésekkel kórházba szállították az anyagi kár, jelentős. Március 
3-án a Kinizsi út 60 szám gázszivárgást észleltek, egységünk a 
szakemberek kiérkezéséig a helyszínt biztosította. Március 6-án 
15:45kor jelzés érkezett, mely szerint az Új utca 1. szám előtti 
útszakaszon egy gépjármű műszerfala kigyulladt, kiérkezésünkig 
egy  magánszemély  egy  porral  oltóval  az  égést  megszüntette, 
személyi  sérülés  nem  történt,  az  anyagi  kárjelentős. Az  egység 
az  autót  áramtalanította  majd  a  motor  teret  és  a  műszerfalat 
átvizsgálta, a tulajdonos kérésére a járművet az otthonába 
vontatta. Március 11-én a hajnali órákban érkezett a jelzés 
egységünkhöz, mely szerint a 4202 országút 8-as km szelvényénél 
/„S” kanyar/ egy autó lesodródott az útról, majd az árokba hajtott 
és felborult, az autóban utazó két személy a járművet önerejéből 
elhagyta. Kiérkezésünk után a gépkocsit átvizsgáltuk, helyzeténél 
fogva  áramtalanítani  nem  tudtuk,  ezért  a  helyszínelést  végig 
azt  biztosítottuk.  Az  autóban  utazó  személyeket  a  mentősök 
könnyebb sérülésekkel kórházba szállították, a helyszínelést 
követően  az  autót  talpra  állítottuk,  majd  áramtalanítottuk.  A 
helyszínre érkező autómentőknek a járművet átadtuk, az anyagi 
kárjelentős.  Március  13-án  az  Önkormányzat  kérésére  a  Petőfi 
téren a nemzeti zászlót kicseréltük. A március 17-ei 18-ai 
időjárás, komoly munkálatok elé állította egységünket is. Számos 
fakidőlés és egyéb viharkárokról kaptunk jelzést, ahol tűzoltóink 
beavatkoztak. A kuncsorbai országutat teljes terjedelmében 
egészen  a  46.-os  útig  meg  kellett  tisztítani  a  letört  ágak,  kidőlt 
fák  miatt,  valamint  a  balai  és  a  mezőtúri  utat  is. Továbbá  több 
lakásnál,  illetve  utcán  volt  szükség,  hasonló  probléma  miatt  a 
beavatkozásra. Ezen a napon még a túrkevei strandfürdő élmény 
medencéjének  gépházában,  az  áram  kimaradás  miatt,  jelentős 
mennyiségű  csapadék  víz  gyűlt  össze,  elárasztva  az  ott  lévő 
villanymotorokat,  valamint  technológiákat.  Az  egységünk  egy 
darab szivattyú segítségével a csapadékvizet eltávolította, az anyagi 
kárjelentős. Szintén jelentős anyagi kárral járt az orvosi rendelő 
homlokzatának sérülése. Megközelítően 8-10 négyzetméter 
homlokzat  omlott  le  a  szélsőséges  időjárás  miatt.  Ezt  követő 
napokban  is  több  helyen  kellett  megdőlt,  épületre,  közművekre 

borult fák miatt beavatkoznunk. Eddigi adatok szerint a korábban 
említett szélsőséges időjárás megközelítőleg 25 esetben igényelt 
tűzoltói  beavatkozást  és  nem  beszélve  a  településünket  érintő 
áramkimaradás okozta kellemetlenségekről, anyagi károkról. 
Március 21-én ismét részt vettünk a balai Állami Gazdaság romos 
irodaépületében  megrendezett  éves  minősítő  gyakorlaton,  ahol 
14 fő ismét bebizonyította rátermettségét. A gyakorlat megfelelő 
minősítést kapott, újabb egy évre megszerezte a szervezet az önálló 
beavatkozáshoz szükséges jogosultságot. Köszönöm valamennyi, 
a gyakorlaton résztvevő tűzoltó kollégám munkáját, valamint a 
gyakorlathoz  hozzájáruló  személyek  segítségét!  Március  22-én 
Mezőtúron megrendezett Katasztrófavédelmi versenyen vettünk 
részt, ahol a túrkevei csapat 3. helyezést ért el, köszönöm a diákok 
és az őket felkészítő kollégáim munkáját.

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

Sörös Tibor pk.
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Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási ideje

Hétfő: 8-12 és 13-16 óra
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8-12 és 13-17 óra

Csütörtök: 8-12 és 13-16 óra
Péntek: 8-12 óra

Kedves túrkevei vendéglátósok, kereskedők, kistermelők, 
kézművesek!
2018-ban  is  lehetőséget  biztosítunk  a  Kevi  Juhászfesztiválon 
való árusításra, kedvezményes helyárakkal.

Vendéglátósoknak:   4000 Ft/m2
Kereskedőknek:         3000 Ft/m2
Népművészeknek:     1200 Ft/m2
Kézműveseknek:        1500 Ft/m2
Kistermelőknek:         1500 Ft/m2

Ezek az árak, csak a helyieknek szóló kedvezmények! 
20  éves  a  Juhászfesztivál-  jubileumi  kedvezmény:  mindkét 
napra szóló jelentkezés esetén 20%-kal csökken a befizetés 
összege! 

Az árak az áfát tartalmazzák. Külön kérésre áramot díjtalanul 
biztosítunk.

Jelentkezni lehet személyesen munkanapokon 8-16 óra között a 
Művelődési Házban, vagy a 

juhaszfesztival.vasarozok@gmail.com e-mail címen, 
telefonon az 56/361-214 vezetékes, vagy a 30/861-7243 mobil 

számon.  Jelentkezési lap kitöltése kötelező.

XX. Kevi Juhászfesztivál  
felhívás
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Túrkeve Újság lapzárta: április 23.
E-mail cím: 

ujsagturkeve@gmail.com
Várjuk kedves olvasóink ötleteit, 
javaslatait, történeteit és kritikáit.
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