
“A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek, a természet 
megújulásának, s ehhez kapcsolódóan Jézus feltámadásának jelképe is.”

Húsvéti szösszenet
Kiss Lászlótól:

Kertek alján jártam
Házi nyuszit láttam

Három legény zavarászta
Elrejtette nagy barázda

Védte óvta rózsa ága
Lesütött a nap reája

Kis virágok vigasztalják
Illatukkal elárasztják

Elárasztalak én is téged,
Ha ügyesen ki nem véded

Szabad-e locsolni?

Fotó: M
árton Józse f
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Túrkeve Város Önkormányzata 2019. március 30-án rendezte meg a már hagyományos „Babaköszöntő” programját a Városháza 
Dísztermében. 

A rendezvényre idén hetvenkettő 2018-ban született kisgyermek kapott meghívást, 33 kislány és 39 kisfiú.
A babákat és a megjelenteket az óvodások műsora, majd Vida Tamás polgármester úr köszöntötte. 

Ezt követően emléklapok és ajándék-csomagok átadása következett. 
A „Babaköszöntő” az alkalomhoz illően most is „gyerekpezsgős” koccintással zárult.

       Túrkeve Város Önkormányzata

„Babaköszöntő” a Városházán
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TÚRKEVE 2019. ÁPRILIS Hírek, információk

Felhívás
Túrkeve Város Képviselő-testülete a 74/2019. (III.28.) számú határozata alapján, az önkormányzat vagyonrendeletének a – a 

vagyon elidegenítése - vonatkozó fejezetrészére tekintettel pályázatot hirdet a tulajdonában levő 
Túrkeve, Noborda utca 3150. hrsz-ú, 380 m2 területű, kivett, beépítetlen terület ingatlanának értékesítésére. 

Irányár: 480.000.- Ft + ÁFA.
A pályázatokat 2019. május 22. napján 10 óráig lehet a Túrkevei Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodójához benyújtani. A 

pályázatok bontására és az ártárgyalásra 2019. május 23. napján 9 órától kerül sor. További információ, a részletes pályázati kiírás 
és a pályázati adatlap a Városháza 20. számú irodájában Lénártné Sebestyén Éva vagyongazdálkodónál igényelhető. 

(Tel.: (56) 554-439)
 Túrkeve Város Jegyzője

FOGADÓÓRA
Tisztelt Túrkeveiek!

Szabó Attila és Török Róbert 
Önkormányzati képviselők

KÉPVISELŐI  FOGADÓÓRÁT   
tartanak.

Helyszíne: Túrkeve Város Önkormányzata (Városháza)
Petőfi tér 1. Földszint 17 –es szoba

Időpontja: 2019. április 25, csütörtök 8.oo-9.oo óra

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

MUSKÁTLI VÁSÁR

TIROLI FUTÓ 
10DB/TÁLCA 1200 FT

DUPLAVIRÁGÚ FUTÓ 
6 DB=1200 FT  

CSEREPES 300 FT

ORCHIDEA 2 ÁGAS 1800 FT 

ÁPRILIS 18-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 
  TÚRKEVÉN 

A  MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

Fizetett hirdetés
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Nyolc  év  kihagyás  után,  március  16-án  került  megrendezésre 
a Keviek Találkozója.  A Madarász Károly Művelődési Ház 
és Városi Könyvtár – Túrkeve Város Képviselő-testületével 
egyetértésben  –  úgy  gondolta,  hogy  újra  fel  kell  eleveníteni 
ezt  a  rendezvényt,  lehetőséget  adni  arra,  hogy  a  hazalátogatók 
és  az  itt  lakók  találkozhassanak  egymással  ilyen  formában  is. 
Felhívásunkra  végül  száztizenöt  helyi  és  elszármazott  túrkevei 
jelentkezett. A találkozónak a Művelődési Ház adott otthont. Vida 
Tamás  polgármester  úr  köszöntője  után  egy Túrkevét  bemutató 
kisfilmet  láthattak  az  érdeklődők,  melyet  a  Túrkeve  Televízió 
munkatársai készítettek. 
Egy kis műsorral is készültünk a túrkevei hagyományőrzés 
jegyében. Elsőként az ifjúság képviseletében egy tehetséges 
túrkevei énekes Simon Éva énekelt, egy népdalválogatást adott 
elő. Évike a Kisújszállási Baptista Általános Iskola 8. osztályos 
tanulója. Emelt szintű ének tehetséggondozón és klasszikus 
klarinéton  tanul.  Nagyon  szereti  a  népdalokat  és  a  népzenét. 
Kiemelkedő munkájával elnyerte az országos Messzehangzó 
Tehetségek Alapítvány ösztöndíját és már számos arany minősítést 
szerzett népi ének és hangszeres kategóriában, legmagasabb 
minősítése az Arany Páva díj.  Felkészítője Janó Valéria tanárnő, 
aki szintén jelen volt a találkozón. Ezután az idősebb korosztály 
képviseletében, kevi népdalokat énekelt a Madarász Károly 
Népdalkör  Sebők  Jánosné  vezetésével,  citerán  Kalmár  Sándor 
kísérte  őket.  Nekik  köszönhetjük,  hogy  a  mai  napig  is  széles 

körben éneklik, ismertté teszik a kevi népdalokat. Jó volt látni, 
ahogy  a  közönség  több  alkalommal  is  együtt  énekelt  velük. A 
műsort Simon Éva zárta, aki klarinéton népdalokat adott elő, majd 
polgármester úr pohárköszöntőjével kezdetét vette a vacsora, amit 
a Keve Étterem szolgált fel. Vacsora végeztével az elszármazott 
vendégek kaptak szót, akik közül néhányan beszéltek magukról 
és életükről.
Ezután Madarász Katalin népdal- és nótaénekes – Túrkeve 
díszpolgára – és Csáki Tibor közös műsora következett.  A 
műsort Csáki Tibor nótás kedvű székelylegény kezdte népszerű 
táncdalokkal,  majd  zongorán  kísérte  Katikát.  Katika  március 
15-ére  való  tekintettel,  a  Kossuth  nótával  és  1848-as  dalokkal 
kezdte műsorát, majd sorra kerültek a kedves túrkevei népdalok, 
magyar nóták és végül a cigánydalok is. A kellőképpen felhangolt 
közönséget  ezután  Csáki  Tibor  szórakoztatta  tovább,  melynek 
hatására sokan táncra is perdültek és énekeltek is. A ma már más 
településen  élő  keviek  is  otthon  érezték  magukat,  találtak  régi, 
vagy új ismerősöket.
Bátran elmondhatjuk, hogy jól sikerült este volt, nagyon örültünk 
annak, hogy vendégeink jól szórakoztak, ennek sokan hangot is 
adtak. Reméljük, hogy a következő találkozó is ilyen jól sikerül 
majd!

Kovács István
A Madarász Károly Művelődési Ház és 

Városi Könyvtár igazgatója

Keviek Találkozója 2019
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„Egy érdemem van: mélyre láttam
S szerettem, aki szenvedett…” (Ady Endre)

A 28 éves Túrkevéért Alapítvány kuratóriuma KÖLTÉSZET 
NAPI rendezvényére hívja az érdeklődőket 2019. április 14-

én vasárnap 10 órára Túrkevére,
 az Egressy Béni Zeneiskolába.

A „versünnepen” mód nyílik arra, hogy a jelenlévők 
elmondják, felolvassák kedves versüket. Száz éve 1919. 

január 27-én hunyt el Ady Endre, 
170 éve 1849. július 31-én Petőfi Sándor.

A rendezvényen verseiknek felidézésével emlékezhetünk a 
költőkre. Emlékezzünk együtt!

Dr. Szabó Zoltán, elnök

Így hangzik a KICSODA 
ÖN SOROS GYÖRGY? 
c. könyv zárómondata. 

(Megjelent az Artamondo 
Kft gondozásában 
Budapest, 2018.) 

Szerzője Máté T. Gyula 
újságíró, oroszországi 

szakértő, a Magyar Hírlap 
egykori főszerkesztője, 
a Pesti Srácok lap volt 
munkatársa. (Meghalt 
2018. szeptember 16.) 
A szerző végigkíséri 

az amerikai spekuláns 
életútját Budapesttől 

Anglián át a posztszovjet 

Könyvszemle
„LÉGY RÉSEN MAGYARORSZÁG!”

Oroszországig. Könyvismertetőjében idézzük a szerzőt: 
„beszélgettem emberekkel, akik átélték, mi volt az amerikai 
oligarcha első projektje. És a többi. Az első mocsok. Aztán a 
második, harmadik – ugyanaz a játék mindenhol. Mindenütt 
ugyanaz a módszer. Emberek és értékek kihasználása, csalás, 

lopás, emberek manipulálása. Ugyanarra a kaptafára alkalmazott 
„politikai technológia.” Ma Magyarországon ismét ezt akarja 

kipróbálni. Újságírónak nem feltétlen dolga véleményt alkotni. 
Esetünkben azonban kivételt tennék: ne hagyjuk, hogy rajtunk is 

élősködjön, velünk is ezt tegye!”
Sipos Sándor könyvajánlata
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Az  idén  28  éves  Túrkevéért  Alapítvány  kuratóriuma  meghívására 
2019. március 14-én este a volt Leányiskola előtt gyülekeztek 
mindazok, akik városunk 1848-49-es emlékhelyeinek felkeresésére 
vállalkoztak.
Az  iskolaépület  felújítása  miatt  az  emlékezők  a  bejárati  ajtó  előtt 
hallgatták meg dr. Szabó Zoltán kuratóriumi elnök köszöntő szavait. 
Ezt  követően  két  negyedik  osztályos  kisdiák  –  ők  a  Petőfi  Sándor 
Általános Iskola tanulói – szólt a jelenlévőkhöz.
Egyikük  Kossuth  Lajost  méltató  verset  mondott,  míg  a  másik  a 
Nemzeti dalt idézte fel.
 A  Petőfi  emlékhely  volt  utunk  második  állomása. A  Korda Vince 
Táncművészeti,  Képzőművészeti  és  Színjáték Alapfokú  Művészeti 
Iskola diákjai Petőfi–verssel emlékeztek a költőre.
A  Talamasz  Lajos  által  készített  Petőfi  plakettet  zászlóerdő  vette 
körül. Különös színfoltja volt a jelenetnek, hogy a versmondó kislány 
korhű öltözékben állt előttünk.
Menetünk a posta épületénél emlékezett a „legnagyobb magyar”-ra 
Széchenyi Istvánra – Arany János Széchenyi emlékezete c. versének 
részletével:

„S lőn új idő – a régi visszacsökkent –
Reményben gazdag, tettben szapora,

A „kisded makk” merész sudárba szökkent.
Ifjú! ez a kor: „Széchenyi kora”.

Nézd az erőt: hatása mily tömérdek – 
De ne imádj: a munka emberé – 

Szellem s anyag, honszeretet s önérdek
Mily biztosan lejt a közjó felé.”

 A  Széchenyi  úti  óvoda  épülete  előtt  vártak  ránk  a  Kálmán  király 
úti óvodások. Verssel, mondókával, tánccal, dobszóval köszöntötték 
az  ünnepet.  S  hogy  miért  éppen  ezen  épület  előtt?   Azért,  mert  2 
ablak feletti timpanonban Arany János és Petőfi Sándor szobrocskája 
látható. Akik jelen voltunk, ezután ebben a tudatban haladunk majd 
el az épület előtt.
 S a szomszédban az Egressy Béni Zeneiskola udvarán folytatódott 
az emlékezés. A falon Vörösmarty Mihály plakettje látható. Az iskola 
diákjai  és  tanárai  csatlakoztak  hozzánk.  Egy  alkalmi  vegyeskarrá 
alakulva mondtuk el a Szózatot: „Hazádnak rendületlenül légy híve 
óh magyar…”
Az iskola névadójára, a Szózat megzenésítőjére, a forradalmi ifjak 
egyikére – Egressy Bénire – emlékezve énekeltük el az épület előtt 
a Szózatot.
Az Iván Sándor által készített Táncsics-szobor volt sétánk következő 
helyszíne. Mások is tették már korábban tiszteletüket, erről a szobor 
körüli zászlóerdő árulkodott.
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda diákjai 
méltatták a „rab író” munkásságát. A Petőfi Sándor Általános Iskola 
folyosóján  lévő  Petőfi-szobornál  most  az  épületben  folyó  felújítási 
munkák  miatt  nem  ünnepelhettünk,  így  a  petőfis  diákok  is  itt,  a 
Táncsics  szobránál  emlékeztek  a  forradalom  lánglelkű  vezérére, 
Petőfi Sándorra.
Időközben besötétedett. Menetünk a 48-as park felé indult. A 
fáklyákat – az erős szél miatt – a parkba érkezést követően gyújtottuk 
meg. Harminc fáklya lángjánál hangzott el Petőfi Sándor em-
lékkövénél Reviczky Gyula: Petőfi él! című verse Finta Zoltán tanár, 

önkormányzati képviselő tolmácsolásában.
  Valamennyi  helyszínen  koszorút  helyeztek  el  a  fiatalok,  melynek 
szalagján  ez  olvasható:  „1848-2019  –  hálás  emlékezettel  városunk 
ifjúsága”.
A parkban a Munkáspárt helyi szervezete és a Túrkevéért Alapítvány 
képviselői is koszorút helyeztek el.
 171 évvel ezelőtt azon a március15-ei, esős szerdai napon a pesti 
ifjúság  dicsőséges  tettet  hajtott  végre.    Előttük,  a  pesti  fiatalok 
előtt  tisztelegnek  immár  hagyományosan  fáklyás  felvonulással  a 
túrkeveiek a nemzeti ünnep előestéjén.
Az idei felvonulás vezérgondolata Reviczky Gyula egyik versének 
címe volt: „Petőfi él!”.
A  költemény  1877-ben  arra  az  álhírre  íródott,  mely  szerint  Petőfi 
Sándor valahol Szibériában egy ólombányában raboskodik.
A szabadságharc bukását követően így ír Emlények című versében 

Arany János:
„Behantozatlan áll

Hamvai fölött a hely.
Hol, merre nyugszik ő,
Nem mondja semmi kő,
Nem mondja semmi jel.”

 170 évvel ezelőtt július 31-én az Ispán-kútnál a segesvári csatában 
látták utoljára a költőt, aki a menekülőknek annyit mondott: 
„Potomság!”  Mai  napig  újra  és  újra  felélednek  hitek,  elméletek  a 
költő halálával kapcsolatosan. Petőfi Sándor mindössze 26 évet élt. 
Ámde szelleme, eszméi örökéletűek. Petőfi tehát él!

Reviczky Gyula: 
PETŐFI ÉL!

(Arra az álhírre, hogy Petőfi szibériai ólombányákban raboskodik)

Petőfi él! De nem mint hiszitek,
Nem mint bágyadt tekintetű öreg.

A kor arcára nem vésett redőt,
Fehér hajjal ne képzeljétek őt.

Fejét fenn hordja most is; szeme fényes;
Oly fiatal még: csak huszonhat éves!

Petőfi él! De nem volt soha rab.
Ne higgyétek, nem hord ő láncokat!
Kard van kezében, ajkán harci dal;

Előreszáguld mint a bősz vihar,
És túlharsogja az ágyúk morajját

Szent himnusza, egy szó: Világszabadság!

Petőfi él! Lánglelke fenn virraszt.
Vénség, halál sohasem érik azt.
Lázas szivével, ifjan, szabadon
Él és fog élni, édes magyarom.

Lesz trónok és országok pusztulása; -  
De az ő sírja még se lesz megásva!

1877

Csajbók Ferencné

„Petőfi  él!”
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           Fejlesztés

Intézményünkben az Idősek Otthonában a célunk az, hogy 
biztosítsuk  a  Túrkevén  élő  időseknek,  hozzánk  beköltözőknek, 
a lehető legjobb életfeltételeket, életminőséget, a megfelelő 
gondozást, vagy ha szükség van rá azt az ápolást, amit a család 
már  nem  tud  biztosítani  az  idős  ember  megromlott  egészségi 
állapota  miatt,  vagy  azoknak  az  időseknek  biztosítjuk  ezt,  akik 
magányossá váltak és hozzátartozói messze távol élnek. Sokszor 
nem  a  családi  kapcsolatok  megromlása,  hanem  a  családtagok 
elfoglaltsága, és ápolási szakértelmének és gyakorlatának hiánya 
miatt kerülnek hozzánk az idősek.  

Törekszünk a komfortos, és biztonságos családias környezet 
megteremtésére és arra, hogy az időseink ne szenvedjenek 
semmiben hiányt. Másik fontos célunk, hogy a komfort és a jó 
életkörülmények  kiépítése  mellett  állandó  legyen  a  fejlődés  és 
a  fejlesztés,  amit  mindig  szem  előtt  tartunk.  Olyan  modern  és 
komfortos szolgáltató létesítmény megteremtése a végső célunk, 
amely szolgáltató létesítmény a lakosság számára is nyitva 
állva  működik,  egyéb  szolgáltatásainak  (pl.  mosoda,  étkeztetés 
stb.) biztosításával, és ahová bármilyen programra szívesen 
belátogathat bárki. Emellett fontosnak tartjuk a környezettudatos 
gondolkodást,  mindezek  lehetőségeinek  a  kiaknázását,  a  rezsi 
költségeink  csökkentését,  a  megújuló  energiák,  pl.  napenergia 
alkalmazását is. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a fiatalabb 
generációkkal  is  jó  legyen  az  idősek  kapcsolata,  és  a  fiatalok 
a  városban  maradjanak,  hiszen  a  fiataloknak  és  az  időseknek 
szüksége van egymásra.

A fejlődés és fejlesztés megvalósítása nem könnyű feladat, hiszen 
nem  elég  csupán  a  jó  elképzelés  a  jó  „csapattal”  és  akarattal 
párosulva, ehhez szükséges még a megfelelő anyagi forrás is. A mai 
feltételek között nagyon nehéz előteremteni a megfelelő anyagi 
forrást,  igen  nehéz  ránk  szabott  pályázatokat  és  szponzorokat 
találni. Ennek ellenére Mindig azt az elvet valljuk, hogy lenni kell 
elképzelésünknek, mindig fejlődnünk, fejlesztenünk, felújítanunk 
kell mindig többet - többet, és így a kis lépésekkel lehet eljutni a 
nagyobb célok megvalósítása felé.  

„Kis lépésekkel a nagy célok felé”, avagy 
fejlesztések 2018-ban az Idősek Otthonában

Nem  történt  ez  másképp  2018-ban  sem,  hiszen  tavaly  is  arra 
törekedtünk, hogy minden lehetőségünket teljes mértékben 
kihasználjunk, amelynek során az alábbiakat sikerült 
megvalósítanunk.

-PÁLYÁZAT:  Konyhai  eszközfejlesztés,  Napelem  elhelyezés: 
a „Közétkeztetés fejlesztési” Pályázaton nyert összegből a 
főzőkonyhánk fejlesztése történt meg.  A pályázat keretében 
9  millió  forint  értékben  korszerű  konyhai  eszközök  kerültek 
beszerzésre, pl. polcrendszerek, ételszállító kocsi, korszerű 
rozsdamentes és energiatakarékos hűtők, gáztűzhely, 
gázzsámolyok, modern sütő- pároló berendezés került beszerzésre, 
edények stb. Kiépítésre került egy kisebb napelemes rendszer 3 
millió forint értékben, amely villamos energia megtakarítást 
eredményez. A pályázatról a későbbiekben beszámolok.

-Új  épületszárny  létrehozása,  Fejlesztési  koncepció: Az  idősek 
otthona igénybevételére nagy igény mutatkozik, kevés a férőhely, 
és javítani kell a körülményeken, ennek érdekében a 2017- ben 
átadott  „Levendula Ház” mintájára, és annak folytatásaként  új 
épületszárnyat hozunk létre, amelynek előmunkálatait 2018-ban 
elkezdtük, jelenleg  az Épület Terveket készíttetjük. Mindemellett 
a hosszútávban történő gondolkodás jegyében elkészítettünk 
egy  „Fejlesztési  Koncepciót”,  amelyet  a  képviselő-  testület  is 
elfogadott.  Mindezekről  részletesebben  a  későbbi  cikkemben 
fogok beszámolni.
-Ablakcsere, műanyag ablakokra: amely során 26 db 
elhasználódott rossz minőségű faablakot cseréltünk ki műanyagra, 
láttunk el párkánnyal és redőnnyel, így nagy lépést tettünk előre 
a hőszigetelésben.
-Tálalókonyha  felújítás:  teljes  körű  felújítás,  és  bútorcsere  vált 
időszerűvé
-Szobák, raktárak, irodák stb. felújítása, festése és mázolása: 14db 
szoba,  2  db  nővérszoba,  raktárhelyiségek,  irodák,  fürdőszobák 
festése és mázolása, teljes körű felújítása valósult meg Munkaügyi 
Központos támogatással. 
-Viacolor járda, kerítés készítés: 200m hosszúságon, az 
utcafronton  található  balesetveszélyes    járda  felújítása  történt 
meg a kerítés felújításával egy időben
-Ételszállító autó beszerzése: A növekvő ételkiszállítási 
igényeknek az ellátására, és a költséghatékonyabb szállítás 
érdekében Citroen Berlingo típusú gépjárművet vásároltunk 

Az  Idősek  Otthonában  történő  felújításokról,  fejlesztésekről  a 
teljesség  igénye  nélkül  a  fentiekben  adtam  számot,  amelyet  a 
későbbiekben folytatni fogok. 

Szabó Attila Intézményvezető
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1. Oktatás, szakképzés:
-A Ványais diákok egy csoportja örömteli meghívást kapott  a kisújszállási FORD  Sándor márkakereskedéstől, hogy a FORD Karrier 
Program egy állomásaként, kihelyezett tanóra keretében megismerjék a FORD gépkocsik legújabb motor családjának típusait. Ezen 
belül  is  az  1.0  literes  FORD  Eco  Boost    motort  ismerhették  meg  közelebbről.  Ez  a  legújabb  fejlesztésű  motor,  amely  már  négy 
alkalommal nyerte el az év motorja címet. 
A  FORD Hungária magyarországi képviseletétől érkezett munkatársak szakértő segítsége mellett  egy motorblokkot teljes egészében  
szétszerelhettek a tanulók és tanulmányozhatták a belső felépítését, technikai újdonságait. Érdekes előadást hallhattak a fejlesztés 
során megvalósított újítások és technikai megoldások alkalmazásával kapcsolatban. (Győri Attila tanár úr)
Ezúton is köszönjük Sándor Ferenc támogatását, valamint Győri Attila tanár úrnak a szervezést és a szakmai támogatást.
-Elindultak iskolánkban az idegen nyelvi, angol és német ingyenes nyelvtanfolyamok. Angol nyelvből városunk felnőttjei fejlesztik 
nyelvtudásukat,  német  nyelvből  pedig  a  közlekedésgépészeti  osztályok  diákjai  annak  reményében,  hogy  a  későbbi  németországi 
gyakorlatukat nyelvtudással is segítsük.

Eseménydús hónapok a Ványaiban

3. Sport:

- 2019. 02. 27-én a Ványais diákok, egy kollégiumi 
kirándulás keretében, meglátogatták a Debreceni 

Labdarúgó Akadémiát, és ezt követően megnézték a DVSC 
- Ajka Magyar kupamérkőzést. Köszönjük Garamvölgyi 

Péter utánpótlásedző segítségét. A kirándulást szervezte és 
segítette Szemes Attila nevelőtanár.

- Február végén sportos délutánjuk volt a Ványaisoknak, 
immár hagyományt teremtve Békéscsabán a korcsolyázás 
sportjának hódoltak. Voltak esések, bukások, de az élmény 
az felejthetetlen. Korcsolyázni nemcsak a mozgás kedvéért 

lehet és érdemes, de a siklás, a társaság, a forró tea is 
feledhetetlenné teszik a tél egyik legkedveltebb sportját!

Köszönjük a szervezést Vincze Mihály tanár úrnak és Nagy 
Ibolya tanárnőnek!

- Iskolánkban a fiatalok a csocsó, a biliárd és a sakk 
területén is versenyeznek. Csocsó- és biliárdversenyen 
az iskolában, sakkversenyen pedig iskolán kívül is részt 

vesznek.

-Hét hegesztő diákunk egy hónapos gyakorlaton vett részt 
Németországban a Präzi csoporthoz tartozó everswinkeli, valamint 
bohmtei gyáregységében. Szakmai tudásuk sokoldalú fejlesztése 

mellett lehetőségük van egyéb programokon való részvételre 
is. Így nemcsak új technikákkal, gyakorlati megoldásokkal, 

modern gépekkel, más munkakultúrával, de a német kultúrával is 
megismerkedhetnek. Kísérőjük Kisné Barát Janka tanárnő volt. 

(A beszámoló egy másik cikkben olvasható.)
-Felnőttképzés keretében újabb hegesztő oktatás is indult 

februárban, melyre korlátozott számban még lehet jelentkezni.

2. Kultúra:

Ványais diákok egy csoportja két alkalommal is 
ellátogatott a Budapesti Operettszínházba. Február 
7-én a Rebecca, február 22-én az Apáca show című 

előadásokat tekintették meg a VIASZ támogatásával. 

Köszönjük a szervezést Csáki Csilla tanárnőnek, a 
biztonságos utazást Csaplár Béla és Molnár Tibor tanár 

uraknak!
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A GINOP-6.2.3 „A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER 
ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE” ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT 
jóvoltából  a  március  12-én  TALMÁCSI  GÁBOR  tartott  egy 
workshop keretében izgalmas prezentációt a Ványais diákoknak. 
„Talma” gyorsaságimotor-versenyző. 

2007-ben a MotoGP 125 cm³-es kategóriájának világbajnoka. Ez 
egy fantasztikus eredmény volt, mert kelet-európai versenyzőnek 
ezt  még  sosem  sikerült  elérni.  Bepillantást  nyerhettünk  ebbe 
a nem mindennapi életútba, hogyan is  kezdődött ez a páratlan 
karrier, és mivé teljesedett ki, miként  jutott el a világcsúcsig. 

Talmácsi a Ványaiba

A diákok nagyon örültek a lehetőségnek, hogy személyesen találkozhattak a motorsport Magyarország egyedüli világbajnokával. 
Mivel  sok  ványais  diák  hobbija  a  motorozás,  ezért  ez  a  különleges  alkalom  maradandó  élményt  jelent  számukra. Az  előadás,  a 
személyes találkozó, a dedikált fotó és megannyi történet része a ványais emlékeiknek.                                                      Győri Attila

Diákmobilitás Németországban 
A KSZC Ványai Ambrus Szakgimnáziumában és 
Szakközépiskolájában folyó Erasmus + program keretein 
belül hegesztő diákjaink Németországban töltötték külső 
gyakorlatukat 2019. márciusában. A németországi Präzi 
Fördertechnik  GmbH  gyáregységében  tanulóink  megtanulták 
az alapanyag megmunkálásának minden formáját, valamint 
AWI és CO hegesztési eljárással történő hegesztést. 
Gyárlátogatásaink  során  a  Ványaisok  megismerték  a  vállalat 
mezőgazdasági gépgyártással foglalkozó vevőit, többek között 
a  Lohmann,  Strautmann  és  Amazone  cégeket.  A  gyakorlati 
tevékenység,  illetve  a  tanulás  mellett  kulturális  programokon 
is részt vettünk. Osnabrückben megnéztük a karneváli 
felvonulást,  megtekintettük  Münster  nevezetességeit,  többek 
között a St. Paulus Dóm épületét. A vállalatcsoport igazgatója 
meghívta diákjainkat bowlingozni is. A tanév befejeztével a cég 
kisújszállási leányvállalata nyári munkalehetőséget is biztosít a 
Németországban gyakorlatot töltött diákjaink számára.
        

Kisné Barát Janka, projektkoordinátor

Nagykunra készülünk…
 Ismét elérkezett iskolánk hagyományőrző sporteseménye, 
a XXVI. Nagykun Diák Sportviadal időpontja, mely mindig 
nagy örömet, felkészülést jelent diákjaink és felkészítő 
pedagógusaink számára. 
A rotációs rendszerű versenynek április 25–27-e  között Karcag 
város ad otthont, mely maradandó élményt nyújt sportolóink 
számára.

A sport által barátságok születnek, illetve szerezhetnek újabb 
ismereteket a nagykunsági emberekről, az itteni szokásokról.
A versenyek kétévenkénti megtartása középiskolásaink 
számára két alkalommal teszi lehetővé a részvételt, így 
diákjainknak nagy izgalmat jelent a viadalra meghirdetett 
csapatokba való bekerülés lehetősége, a tisztes helytállás.
Várjuk a megmérettetést!

Nagy Ibolya, testnevelő

2019. március 9-én került megrendezésre a Túrkevei Dalma Dance Club által szervezett
Táncgála a Moziban. A tánciskolába járó gyerekek itt mutatták be a szeptember óta
tanultakat mazsorett, show tánc és modern műfajban. Az Egres Kis Lajos néptánccsoport 
és  utánpótlás  csoportjuk  elfogadta  meghívásunkat  és  színesítették  műsorunkat  amit 

Volt egyszer egy Táncgála…
köszönünk  Dittrichné  Szegő  Hedvignek. 
A gyerekek ruháit Pabar Tünde keszitette 
amiről  csodás  fotókat  készített  Kutichné 
Soós  Anikó,  videozott  Farkas  Rozika  a 
Kevi  TV-től,  a  hangosítást  Nagy  Róbert 
szolgaltatta.  Öröm  volt  látni,  hogy  egyre 
többen voltak műsorunkra kíváncsiak, 
ráadásul támogatást is kaptunk több 
helyről is. Túrkeve Város Önkormányzata 
állta idén a Mozi bérleti költségeit, 
Tóth Tibor Tofi jóvoltából csoportunk 
gazdagabb  lett  egy  gyönyörű  molinóval 
ami ki volt függesztve a főutcán. Az SMR 
cégtől  kaptuk  idén  a  tombola  fődíját  ami 
egy szuper kávéfőző volt. Köszönjük 
mindenkinek aki rendezvényünket 
bármilyen formában támogatta. A 
teljes  bevételt  a  gyerekek  képzésére  és 
versenyeztetésére fordítjuk!
Mindent köszönünk!
     
 Csatári Franciska

tagozatvezető
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A 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át Országos 
Mesevetélkedő 4. fordulóját, a területi döntőket márciusban 
rendezték Szolnokon. 
A  területi  döntőkbe  összesen  24  csapat  jutott  be,  iskolánkból  a 
3.b  osztály Tündérek,  és  a  4.a  osztály  Mesés  mesések  csapata. 
Csapataink  március  13-án  versengtek  a  továbbjutásért.  Ezen  a 
napon 12 csapat mérte össze tudását. Csapataink nagyon szépen 
dolgoztak, a feladatokat kiválóan megoldották. Dobogós helyezést 
értek el, a Tündérek csapata 2., a Mesés mesések csapata 3. lett, 
így bejutottak a megyei döntőbe.
 
Tündérek (3.b) 2. helyezés, Barna Rebeka Hanna, Horváth Lia, 
Kontos Kata, Sallai Anna Katalin, Felkészítő: Finta Ferencné
 
Mesés mesések (4.a) 3. helyezés, Árvai Zsófia Anna, 
Lakatos Sándor, Tóth Bence, Tóth Maxim József, 
Felkészítő: Soós Lajosné

Gratulálunk a szép teljesítményekhez!

II. Petőfi-versenynapok
Hagyományteremtő  szándékkal  fogott  hozzá  iskolánk  néhány 
szakmai közössége az elmúlt tanévben a tankerület iskolái részére 
meghirdetett versenyeivel. Ez a rendezvénysorozat részben 
hiánypótló kezdeményezés, részben pedig az iskolánkban 
létrehozott szakmai ,,jógyakorlat” megvalósulásának egyik 
kiemelkedő színfoltja, a tehetséggondozás méltó alkalma.

A  II.  levelezős  matematika  versenyre  kilenc  iskola  közel  70 
tanulója küldte el a három fordulóra a feladatsorok megoldásait. 
A döntő fordulóban 39 diák mérhette össze tudását iskolánkban, 
március 26-án. 

A változatos, gondolkodtató feladatok megoldása után a következő 
eredmények születtek:

5.  évfolyam,  1.  hely:  Gaál  Tibor,  3.  hely  Debreczeni  Roland, 
felkészítő tanár Ferenczi Mária
6.  évfolyam,  2.  hely:  Ábrahám  Bence,  3.  hely  Barna  Fanni, 
felkészítő tanár Pozsonyiné Vad Ilona
8. évfolyam, 2. hely: Papp Balázs, felkészítő tanár Bedőné 
Homoki Márta

Ugyanezen  a  napon  a  hatodikos  diákok  a  Természetismereti 
verseny döntőjében izgalmas és nagyon érdekes feladatok 
megoldásával  küzdöttek  meg  a  pontokért  és  természetesen  a 
helyezésekért.  A  három  írásbeli  forduló  után  a  döntő  feladatai 
között az iskolai anyagon kívül a Hortobágyi- és a Körös-Maros 
Nemzeti Parkkal kapcsolatos ismeretek is helyet kaptak.

A verseny első helyezettje iskolánk tanulója Árvai Gabriella lett, 
felkészítője  Pagonyiné  Mikes  Irén  tanárnő. A  második:  Dobos 
Dániel, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános 
Iskola tanulója lett, felkészítője Répási Éva. A harmadik helyen 
Csernák Róbert végzett a Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskolából, felkészítője Szabóné Debreczeni Ildikó.

Március 28-ára, a ,,Kevi Kavalkád” levelezős anyanyelvi verseny 
döntőjébe, a két írásbeli fordulóban nyújtott teljesítményük 
alapján a legjobb nyolc csapatot hívtuk meg. 

Az idei tanévben városunk híres szülöttjének, Finta Sándornak, a 
világhírű szobrásznak egy kevésbé ismert, de annál jelentősebb 
,,A kisbojtár” című irodalmi alkotásából kiemelt részleteket 
választottuk az írásbeli fordulók keretéül.

Az  5-6.  évfolyamos  csapatok  döntőjében  a  sokszínű  feladatok, 
játékos-énekes produkciók után az egész mezőnyben igen szoros 
eredmény alakult ki. A képzeletbeli dobogó második fokára egy 
túrkevei csapat állhatott fel:

Ga-Li-Le-O, 2. helyezés, Felkészítő tanár Szíjártóné Kun Zsuzsa

Versenyeink megrendezéséhez, lebonyolításához jelentős 
támogatást  nyújtott  a  Karcagi  Tankerület,  a  PDE,  és  a  Palánta 
Egyesület. 

A versenyekkel kapcsolatos tanári és tanulói visszajelzések 
eredményeként jövőre is folytatjuk a versenysorozatot.

Gratulálunk, és köszönjük az iskolák, a diákok és a felkészítők 
munkáját, valamint támogatóink segítségét!

                                                                                                                     
 Összeállította: Retterné Gyenes Erika

Hírek a Petőfiből
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MIÉRT JÓ A REFIBE JÁRNI?

Különleges Tehetségnap 
a Refiben

A EFOP 3.1.8-17-2017-0013 pályázat keretében 
szakmai egyeztetés kezdődött a 2019. március 
20-i tehetségnapi rendezvény megtartásáról a 
pályázatban résztvevő túrkevei és sárospataki 

intézmények között, a Tehetségnap programjáról. 
A rendezvényt az Akkreditált Kiváló 

Tehetségpontnak minősített Túrkevei Református 
Iskoláért Alapítvány is támogatta. 

A Tehetségnapot a pályázat szakmai vezetője 
nyitotta meg, ezt követően pedig Timáriné 
Király Sarolta és Kereszti Roland fenntartó 
köszöntötte a vendégeket. A program során 

felléptek a túrkevei és a sárospataki diákok, akik 
különböző területen mutatták meg tehetségüket. 

A megnyitó után volt hangszeres zenei bemutató, 
néptánc, szavalat és mozgásfejlesztő bemutató 
is. Külön öröm volt számunkra, hogy a város 

polgármestere és a szülők is részt vettek ezen a 
szép alkalmon.

A program közös vendégfogadással zárult. 
Köszönjük a felkészítést és a felkészülést. 

Nagy Róza,szakmai vezető                                                       
EFOP-3.1.8-17-2017-00136

Reggel, mikor bejövök, a legkedvesebb osztály fogad. 
Sok csapatversenyre megyünk, sokat gyakorolunk 

rá és szép eredményeket értünk el. A tanárok nagyon 
kedvesek és mindig segítenek. Sok helyen voltunk, 

rengeteg élményt szereztünk. (Alexa, 4. osztály)

Mert …mienk a legeslegjobb tanár néni, sokszor 
megyünk kirándulni,

sok időt fordítunk Istenre, nagyon jó a baráti kör, sok 
a program, csinálunk színdarabokat, készíthetünk 

PPT-ket.
(Bulcsú, 4. osztály)

Nagyon jó a közösség. A tanárok nagyon 
segítőkészek. A tanórák izgalmasak.

Jó rendezvények vannak.
Jobb iskolát el se tudnék képzelni.

(Sára, 5. osztály)

Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert számos 
élményt nyújt. A tanárok kedvesek, segítőkészek. Ha 
valami nem megy, nem kell megijedni. A napköziben 
is sok segítséget nyújtanak. Egyszóval ez az iskola 

egy mesebeli álom.
(Sanci, 5. osztály)
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2019.03.28-án 14 óra 26 perckor indítottam telefonhívást 
Sörös  Tibor  tűzoltó  parancsnoknak,  miután  az  udvarunkról 
megpillantottam egy hatalmas, fekete füstoszlopot a Kis-Berettyó 
mentén, a kertek alján. Biciklire pattantam és a Kincses első útján 
eltekertem a helyszínre. Minden megközelítési útvonalon volt már 
2-3 nézelődő, s ahogy megtudtam, már többen is értesítést tettek. 
Valójában a Drága-kert végében a Kis-Berettyó és a földút közötti 
rész kapott lángra a kis híddal bezárólag. Nagy területen égett a 
nád, a gyékény, a műanyag hulladék és a környékről idehordott 
növényi  hulladék.  Nem  sokkal  később  megérkeztek  a  túrkevei 
tűzoltók és oltani kezdték a tüzet több ponton. Egyik kritikus rész 
volt  a  Drága-kerti  út  végén  a  másik  oldalra  átterjedő  tűz,  ahol 
szintén egy sűrű és száraz gyékényes terület van, ami elnyúlik a 
kerti házakig és a garázs-sorig, ami a szociális otthonnal szemben 
található – ez az úgynevezett Epres-kert elvadult területe. 

Itt  a  legnagyobb  veszélyt  az  illegálisan  oda  hordott  növényi 
és műanyag hulladék okozta, mert mélyen izzott.  A térdig 
érő,  gondatlan  emberek  által  odahordott  hulladék  újra  és  újra 
lángra  kapott,  ezért  a  tűzoltók  speciális  szerszám  segítségével 
lazították, forgatták az izzó réteget a vízsugár előtt. Ez a 30-40 
méter  hosszú  útmenti  hulladéksáv  azért  érdekes,  mert  tele  van 
műanyag  szeméttel  és  kidobott  dióval,  melyek  égés-technikai 
szempontból nagyon veszélyesek: az olajtartalom miatt hevesen, 
nagy  hőhatással  égő  és  nehezen  oltható,  újra  és  újra  lángra 
kapó anyagok (otthon a kemencében égettem el a rossz diót és 
megdöbbentem az égés intenzitásán és a felszabaduló hatalmas 
hőenergián). 

A  tűzoltók  végül  a  mezőtúri  kollégák  bevonásával  eloltották  a 
tüzet. 

A Korda Vince Táncművészeti, 
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú 

Művészeti Iskola túrkevei és kisújszállási 
társastánc tanszakának növendékei 
2019. március 24-én, a Mezőtúron 
megrendezésre kerülő V. Mezőtúri 

Tánciskolás Versenyen szerepeltek igen 
eredményesen! 

A versenyen Junior I. középhaladó szóló 
latin kategóriában Horvát Henrietta 
hetedik, Gyermek II. kezdő szóló 

latin kategóriában Olajos Fanni pedig 
első helyezést ért el Túrkevéről.  A 
kisújszállási tanszak táncosai páros 

kategóriában standard és latin táncokban 

A KVAMI táncosainak sikere

egy második, egy negyedik és egy hatodik helyezést szereztek. A gyerekeket 
Kézsmárki János és Bencsik Gergő készítette fel. Az elért eredményekhez ezúton is 

gratulálunk és kívánunk még hasonló szép sikereket!

IV. számú háziorvosi körzet 
rendelési ideje 

Rendel: Dr. Mikula Noémi 
háziorvostan- és belgyógyászat 

szakorvosa

Hétfő: 13:00-17:00 óra
Kedd: 8:00-12:00 óra

Szerda: 8:00-12:00 óra
Csütörtök: 8:00-12:00 óra

Péntek: 8:00-12:00 óra

A hónap negyedik  hetében 
pénteken: 13:00-17:00 óra

A judo örökifjú mesterei adtak 
immár huszonegyedik alkalommal 
randevút egymásnak a Hungarian 

Masters Open keretében, a 
rangos nemzetközi viadalra 

ezúttal is Százhalombattán került 
sor. Flóri Miklós főszervező 

és Vezér Mihály, a város 
polgármestere tizenhét ország 234 

judósát köszönthette, ez pedig 
rekordközeli létszám a verseny 

történetében. A bajnokságon M5 
kategória 66 kg súlycsoportban 

indultam Túrkeve VSE 
versenyzőjeként. Sajnos egy kis 
sérülés bejött, de a nap végén, 

eredményhirdetéskor a negyedik, 
pontszerző helyen végeztem. 
Köszönöm mindenkinek, akik 

segítették munkámat.

Ozsváth Attila

Judó hírek

Lángra kapott a nádas – sorozatos tűzesetek
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A helyszínen néztem végig, hogy milyen összehangolt és kemény 
munkát végeznek. Köszönjük az áldozatos munkát! Ebből sokkal 
nagyobb baj is lehetett volna ekkora szárazságban! 

2019.03.31-én délután a teniszpályáról láttam meg a függőleges 
füstoszlopot, amikor az uszoda mellett a kertek irányába néztem. 
Mivel  a  családi  házunktól  nem  messze  érzékeltem,  felhívtam  a 
feleségemet, hogy megkérdezzem mit lát. Kijött a házból és ahogy 
megpillantotta  az  egyre  terjedő  tüzet,  pánikba  esett. A  hangján 
éreztem, hogy azonnal haza kell sietnem. Elnézést kértem a tenisz-
partneremtől és felpattantam a biciklimre. A Kuthen király úton 
már sok autós és kerékpáros állt és nézték a tüzet, a feleségem 
pedig  kapkodva  töltötte  meg  vízzel  a  locsolót  és  a  vödröt  a 
kerti csapból. Sokkal közelebb volt a veszély, mint csütörtökön 
és  nagyobb  területen  lángolt  a  nádas.  Közelebb  siettem  a  góc-
ponthoz: dübörgött, tombolt és mindent felfaltak a lángok. Tisztes 
távolságból is égette az arcom és megállíthatatlannak tűnt. 

A tűzoltó szirénája a Jégpalota felől a Drágakerti úton hallatszott 
közeledni – megjöttek! Én visszasiettem a családomhoz, 
próbáltam megnyugtatni őket, majd rohantam és hoztam a 
slagot és a csatlakozókat, majd a kaszát. A feleségem locsolta a 
házunk előtti területen a száraz nádat és partmenti avart, én pedig 
lekaszáltam a nádat felemás sikerrel, mert meredek a partszakasz 
és vastag, erős szára van a száraz nádnak. Óvintézkedés közben 
egyre megkönnyebbülve láttuk, hogy a tűzoltók jóvoltából 
lankad a láng és csökken a füst. A gyerekekkel együtt közelebb 
merészkedtünk. Hatalmas terület égett le, óriási energia 
szabadult  fel.  Néhány  kisebb  ponton  még  felcsaptak  a  lángok, 
s jobban megnézve láttuk, hogy azok gumiabroncsok. Rengeteg 
gumiabroncs és egyéb le nem bomló hulladék, ami tartja a tüzet, 
aminek égésterméke súlyosan egészségkárosító hatású. Messzire 
bűzlött a mérgező füst. A tarra égett, elszenesedett terület a néző 
elé  tárta  az  emberek  mocskát,  amit  a  nádasba  rejtettek  azzal 
a  tudattal,  hogy  ott  jó  helyt  van.  Hátborzongató  és  bosszantó 
volt a látvány. Ilyenkor az ember csak áll katartikus hangulattal 
a  szívében  és  jönnek  a  gondolatok:  ki,  miért,  hogy?  Ki  az,  ki 
elhasznált holmijától ily módon szabadul meg? Miért nem fogja 
fel ép ésszel, hogy kárt okoz a környezetének? Hogy fordulhat 
az ember az anya-természet ellen? Mitől lobbant lángra a nádas?
Aki szemetel és a természetet bemocskolja, arról bármi rossz 
elképzelhető. Most szándékosan erős szavakat használok és 
nyugodtan sértődjön meg az, aki magára ismer az előző jelzőkben. 
A sértettség mellett azonban gondolja végig a szennyező ember, 
hogy miből fejlődtünk ki, miből táplálkozunk, mik az élet 
alapvető feltételei, valamint mi végett született embernek és mi 
a  feladata,  kötelessége.  Szálljon  önmagába,  s  ebből  tanuljon. 
Tiszteletben kell tartani továbbá azokat az embereket, akik tiszta 
és szép környezetben kívánnak élni. 

A hulladék elszállításáért felelős szolgáltató a háztartási hulladék 
mellet külön szállítja a szelektív hulladékot minden hónap 
második péntekén, a zöld hulladékot minden hónap első péntekén, 
valamint időnként lomtalanítás címen elviszi a nagyobb dolgokat 
is. Ez talán nem elég? 

Érdekes következtetés vonható le az ártatlannak tűnő, többnyire 
csak esztétikai problémát okozó növényi hulladék helytelen 
elhelyezése  végett  -  ez  is  veszélyes  lehet. A  kert-tulajdonosok, 
a  környéken  lakók  oda  hordják  az  organikus  szemetet  nagy 
mennyiségben. A kertben lakók elmondása szerint szürkületkor és 

az éj leple alatt talicskával, utánfutóval, szamár húzta kiskocsival. 
Tehát rendszer-szerűen, megszokásból, mintha annak ott lenne a 
helye. Hol is van a helye a növényi hulladéknak? 
Egy  város  és  a  hozzá  tartozó  közigazgatási  terület  hatalmas 
mennyiségű növényi hulladékot termel évente, amiben sok energia 
rejlik, valamint rengeteg ásványi anyagot tartalmaz. Ezen energia 
és  a  kémiai  elemek  zöme  nem  hasznosul,  mert  a  kommunális 
hulladék  között  pang  a  szeméttelepen,  vagy  csomókba  hányva 
éktelenkedik  a  kertek  végében. Az  egyre  szaporodó  emberiség 
és  a  technika  fejlődése  egyre  több  energiát  igényel,  ezért  meg 
kell tanulni okosabban gazdálkodni a rendelkezésünkre álló 
nyersanyagokkal. Egyes kutatók állítják, hogy folyamatosan 
csökken  a  növények  ásványi  anyag  tartalma.  Ha  egyre  több  az 
ember és egyre több anyagot építünk be a környezetünkbe, akkor 
ez így természetes, hiszen kivonjuk a földből és itt van bennünk 
és körülöttünk, de sok ásványi anyag a nem megfelelő hulladék-
kezelés következtében zárt telepeken tengődik és nincs esélyük 
visszakerülni a körforgásba. A növényi hulladék szelektálását 
és hasznosítását sokkal komolyabban kell venni!

Az organikus hulladék hasznosításának minden szintjét meg 
kellene  valósítani,  aminek  eredménye  az  energia  hasznosításán 
túl, hogy szebb és rendezettebb lenne a környezetünk. Ki kellene 
építeni az infrastruktúrát: háztartások ösztönzése a szelektálásra, 
komposztálás, ágaprítás, pellet és brikett készítés. (Amikor tagja 
voltam  a  Városfejlesztési  bizottságnak,  ezt  a  témát  többször 
felhoztam...)  Kellene  egy  hely,  ahová  a  gazdák  el  tudnák  vinni 
az  ilyen  jellegű  hulladékot  (vagy  szervezett  keretek  között  a 
gazdáktól  elszállításra  kerülne),  ahol  az  évente  levágott  száraz 
nádat  és  gyékényt  gyűjteni  és  feldolgozni  lehet,  ahol  a  Kis-
Berettyóból kikotort iszapot ülepíteni és komposztálni lehet. 
Ha  a  száraz  nádas  minden  évben  ki  lenne  vágva,  akkor  nem 
lenne  ekkora  veszély  tűz  esetén  és  a  benne  rejlő  energia  is 
hasznosulhatna,  továbbá  rendezettebb  kinézete  lenne  a  jelenleg 
poshadó és döglődő Kis-Berettyónak, ennek az amúgy csodálatos 
belterületi vizes élőhelynek, ami a város gyöngyszeme és 
idegenforgalmi vonzerő lehetne. 

2019.04.04  csütörtök.  Ismét  lángra  kapott  a  nádas!  Helyszín 
hasonló, időpont hasonló, de egy dolog nagyon eltér az eddigiektől. 
Mégpedig  az,  hogy  most  nem  volt  napsütés!  Felhős,  borongós 
idő  volt  és  ezért  kizárható  a  spontán  gyulladás  lehetősége.  A 
két korábbi eset szikrázó napsütésben történt, viszonylagos 
szélcsendben, ahol elképzelhető, hogy egy törött üvegen 
keresztük  a  napfény  felerősödött  sugara  gyújtotta  be  a  száraz 
növényzetet. Engedtessék meg, hogy ennél a résznél elővegyem 
a  gyermekkori  emlékeimet  cáfolatként:  nekem  sosem  sikerült 
nagyítóval  nyári  kánikulában  a  nap  segítségével  begyújtani  a 
papírt,  vagy  a  száraz  gazt,  ahogy  ifjúsági  filmben  láttam,  vagy 
ahogy a tanító magyarázta technika órán (lehet, hogy csak 
ügyetlen voltam). Nekem sosem sikerült, ezért eszembe jutott az 
emberi beavatkozás a tűzesetek kialakulásával kapcsolatban, amit 
ez a harmadik – felhős, borongós – eset beigazol. Most teljesen 
kizárt, hogy csak úgy magától kapott lángra a tűz a napfény és 
egy  hanyagul  elhajított  sörösüveg  segítségével.  Gondatlanság, 
vagy szándékosság? Nehéz kideríteni, de minden esetre javasolt 
a  fokozott  figyelem  mind  a  kert-tulajdonosok,  mind  a  hatóság 
részéről, s ha kell akkor kamerákon keresztül. 

A  dohányos  emberek  is  fokozott  figyelemmel  és  felelősséggel 
hódoljanak e káros szenvedélynek nagy szárazság idején (az első 
esetnél  a  bámészkodók  között  volt  három  tinédzser  korú  fiú  és 
az  egyik  épp  szívta  a  cigarettát).  Ezeket  az  eseteket  komolyan 
kell  venni,  mert  házak  és  emberek,  valamint  a  vízi  és  lápvilág 
élőlényei  vannak  veszélyben.  Komolyan  kell  venni,  mert  az 
ilyen  eseteket  félelem  és  aggodalom  kísér,  valamint  elvonja  a 
tűzoltóság erejét, idejét. 

Az  ilyen  esetek  változásra  sarkallnak.  Változtatni  kell  egyes 
embereknek a gondolkodásán, a környezethez való hozzáállásán, 
változtatni kell a helyi szintű hulladék- és energiagazdálkodáson, 
fokozni  kell  a  terület  ellenőrzését  és  megfontolni  a  büntetési 
tételek szigorítását. 

Erdei Gyula főszerkesztő
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről.  
Március 2-án délután jelzés érkezett, mely szerint az Ecsegi úti 
garázssoron  3  garázsból  füstszivárgást  észleltek!  Kiérkezésünk 
után felnyitottuk az ajtókat, a 2. garázsban volt lánggal való égés, 
ahol tárolt rongy, faanyag égett! A másik két garázs sértetlen volt, 
az egyikben egy személygépkocsi állt, ami kár nélkül megúszta az 
eseményt! Vélelmezhetően szabálytalan égetés miatt keletkezett a 
tűz! Személyi sérülés nem történt, anyagi kár, jelentős! Március 
5-én jelzés érkezett, mely szerint Bala külterületén Terehalomnál 
egy  bágergödörben  gaz,  avar,  nádas  égett!  A  tűz  érintett  egy 
fának  több  ágát,  mely  ágak  izzottak,  füstöltek,  s  az  érintett 
ágakat motorfűrész segítségével eltávolítottuk! Egységünk a 
tüzet eloltotta, anyagi kár nem keletkezett. Március 13-án jelzés 
érkezett,  mely  szerint  Bala  külterületén  gaz,  avar  ég.   A  jelzett 
helyen,  amely  a  Simafoki  csatorna  mentén  volt,  mely  földúttal 
és szántófölddel határolt megközelítően 1 km hosszú szakaszon 
foltokban égett, gaz, avar, gyékény. Egységünk egy „D” sugárral 
és  kéziszerszámokkal  a  tüzet  eloltotta,  az  eset  kapcsán  anyagi 
kár  nem  keletkezett,  a  leégett  terültet  kb.  5000  négyzetméter. 
Ugyanezen a napon az esti órákban az SMR tűzjelzője bejelzett, 
kiérkezést követően megállapítottuk, technológiai meghibásodás 
miatt, egy gépből vélelmezhetően por szállt fel, melyet a fölötte 
lévő érzékelő észlelt. A gépben égésre utaló jelet nem találtunk. 
Március  14-én  a  túrkevei  strandfürdő  kérésére,  a  homlokzatot, 
valamint a fedett rész elporosodott, szennyeződött üvegfelületét 
takarítottuk  meg!  Március  15-én  a  hivatal  kérésére  kihelyeztük 
a  nemzeti  színű  zászlókat  a  város  főterén.  Március  17-én  14 
óra 40 perckor jelzés érkezett miszerint az Új út mögötti száraz 
füves  terület  ég  és  lakóházakat  is  veszélyeztet! Az  egység  1db 
“D” sugárral, illetve kéziszerszámokkal beavatkozott. Leéget 
terület kb. 250 négyzetméter. Személyi sérülés nem történt, 
anyagi kár nem keletkezett. Március 18-án reggeli órákban jelzés 
érkezett, mely szerint a Liget utca 1 szám alatti lakos rosszul létre 
panaszkodott, amelyből CO szivárgásra gyanakodtak. Kiérkezést 
követően a mezőtúri kollegákkal, műszeres méréseket végeztünk, 
amely negatív eredményt hozott.  A lakók figyelmét felhívtuk az 
ingatlan rendszeres szellőztetésének fontosságára.  Ugyan ezen a 
napon a délutáni órákban jelzés érkezett, mely szerint a Gástyás 
részen az öntöző csatornában nádas ég! A terület tagoltsága miatt, 
fecskendővel megközelíteni nem lehetett, kéziszerszámokkal 
a  tüzet  eloltottuk,  az  eset  kárnélküli!  Március  19-én  a  hajnali 
órákban jelzés érkezett, mely szerint az Attila utca 1 szám alatt a 
múzeumban a tűzjelző bejelzett. Kiérkezést követően az épületet 
átvizsgáltuk, tüzet és tűzre utaló nyomot nem találtunk, az eset 
téves  jelzésnek  bizonyult.    Ugyan  ezen  a  napon  délután  ismét 
jelzés érkezett, mely szerint a Tisza II. csatorna partján a földhídnál 
nádas ég. Kiérkezésünk idején megközelítőleg 15 négyzetméteren 
volt tapasztalható lánggal való égés, melyet egy „D” sugárral és 
kéziszerszámokkal  eloltottunk.  A  leégett  terület  nagysága  kb. 
300  négyzetméter,  anyagi  kár  nem  keletkezett.  Március  20-án 
jelzés érkezet, mely szerint a Gástyási részen gaz, avar, nádas ég. 
Kiérkezést  követően  a  jelzett  helyen  kb.  5  hektár  alapterületen 
gaz, avar, nádas égett, s egy „D” sugárral és kéziszerszámokkal, 
illetve puttonyfecskendővel a tüzet eloltottuk, az oltásban a 
mezőtúri kollegák is részt vettek, anyagi kár nem keletkezett, a 
tűzzel egy időben a Rákóczi úton egy személygépkocsi motortere 
kigyulladt, ahová a szabadtéri tűz oltása miatt egységünk vonulni 
nem tudott, ezért a tűzoltóegységet Karcagról kellett riasztani a 

helyszínre.  Március  21-én    az  Smr  Hungari  Bt.  területén  EHS, 
azaz Környezetvédelmi Munkavédelmi és Tűzvédelmi napot 
rendeztek. Tűzoltóságunk tálcatűzoltási bemutatóval, illetve 
gyakorlattal járult hozzá a rendezvényhez. Március 24-én az esti 
órákban  jelzés  érkezett,  mely  szerint  lakóingatlan  udvarában 
növényi hulladékot égetnek, a tevékenység a helyi rendelet szerint 
nem  engedélyezett,  kérésünkre  a  tulajdonos  a  tüzet  eloltotta. 
Március 25-én a délutáni órákban jelzés érkezett, mely szerint a 
Holt-Berettyó és a halastó partján nádas ég.  Kiérkezést követően 
kb. 20 négyzetméternyi területen égett a nád, az egység egy „D” 
sugárral és kéziszerszámokkal beavatkozott, az eset kapcsán 
anyagi kár nem keletkezett, a leégett terület kb. 500 négyzetméter. 
Március 28-án délután jelzés érkezett, mely szerint a Holt-
Berettyó mentén az epres kertnél gaz, avar nádas ég. Az egység 
kiérkezést követően egy „D” sugárral és 2 kéziszerszámmal a tüzet 
a  mezőtúri  egység  segítségével  eloltotta. A  tűz  megközelítőleg 
500  négyzetméteren  égett,  a  leégett  terület  nagysága  kb.  3000 
négyzetméter  lett.    Március  29-én  az  óvodabálra,  a  székek  és 
az  asztalok  kipakolásában  segítettünk.  Ezen  a  napon  a  délutáni 
órákban  jelzés  érkezett,  mely  szerint  a  Balai  részen  gaz,  avar, 
nádas  ég.   Az  egység  kiérkezést  követően  egy  „D”  sugárral  és 
kéziszerszámokkal beavatkozott, a tűz felszámolásában a mezőtúri 
és a karcagi egység is részt vett. A leégett terület nagysága kb. 8 
hektár, az eset kárnélküli. Március 31-én a délutáni órákban jelzés 
érkezett, mely szerint a Drága kertben a Holt- Berettyó partján 
nádas ég. Az egység kiérkezést követően egy „D” sugárral és 2 db 
kéziszerszámmal a tüzet eloltotta a mezőtúri egység segítségével. 
A leégett terület nagysága kb. 0,5 hektár, az eset kárnélküli.  Még 
a helyszínen kaptuk a következő jelzést, mely szerint a Berettyó 
mentén a Gástyási részen nagy füstöt látnak. Kiérkezést követően 
megállapítottuk, hogy a tűz a Templom–zugi területen van, 
ahol egy bágergödörben nád ég. Az egységek a tüzet eloltották 
egy  puttonyfecskendővel  és  három  kéziszerszámmal,  az  eset 
kár  nélküli.  Április  2-án  este  jelzés  érkezett,  mely  szerint  a 
Herman  Otto  tér  egyik  lakóingatlan  udvarából  füstöt  látnak. 
Kiérkezést követően megállapítottuk, hogy a jelzett helyen három 
négyzetméter alapterületen gaz, avar, szemét ég. A tüzet egy „D” 
sugárral és egy darab kéziszerszámmal eloltottuk. A tűz oltásában 
a mezőtúri kollegák is részt vettek, anyagi kár nem keletkezett. 
Április 4-én délután jelzés érkezett, mely szerint a Holt–Berettyó 
partján a Kincses-kertben ismét nádas ég. Kiérkezést követően az 
egység  egy  „D”  sugárral  és  két  darab  kéziszerszámmal  a  tüzet 
eloltotta,  amely  kb.  100  négyzetméteren  égett. A  leégett  terület 
nagysága kb. 800 négyzetméter, anyagi kár nem keletkezett. 

Az utóbbi időben megnövekedett a szabadtéri tűzesetek 
száma,  kérjük  a  gazdákat,  hogy  az  ilyen  jellegű  tevékenységet 
ENGEDÉLLYEL, a szabályok betartása mellett végezzék! Mivel 
az ilyen jellegű tüzek oltása, tűzoltóságainktól erőt, eszközt von el 
és az időérzékeny esetekhez késve érkezik segítség! 
Az  elmúlt  hónapban  több  helyen  végeztünk  favágást  Kisdomb, 
Barna, Toldi Miklós utcában, valamint az Önkormányzat kérésére 
a Polgármesteri hivatal előtt is ki lettek vágva a beteg fák. 

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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FIGYELEM
MŰKŐ SÍREMLÉKEK,

 ÉS EGYÉB KŐ 
FELÜLETEK

TISZTÍTÁSA ÉS 
NANOTECHNOLÓGIÁS 

KEZELÉSE

Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!

06-20/513-04-99
vagy

www.keviretro.hu
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