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Középen Sallai Róbert Benedek, Túrkeve Város új polgármestere, jobbján Kántorné Bíró Emília alpolgármester.
Valamint balról jobbra az újonnan megválasztott Képviselő-testület tagjai:
Magos Vilmos, Vida Tamás, Tóth Lajos, Dr. Thodory Zsolt József, Szabó Attila, Kántor Lajos, Szemes Attila
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Sallai Róbert Benedek lett Túrkeve polgármestere

Külsős bizottsági tagok

Sallai Róbert Benedek aláírja az esküt

Az önkormányzati választáson, október 13-án este eldőlt, hogy
nem Vida Tamás viszi tovább a város vezetését. A független
jelölt, Sallai Róbert Benedek 1588 szavazattal, a szavazatok
52,74 %-ával ült be a polgármesteri székbe. Mögötte a következő
sorrend alakult ki: Vida Tamás 970 szavazat (32,22 %,) Szemes
Attila 249 (8,27 %), Ozsváth László 204 (6,78 %).

Pénzügyi és költségvetési Bizottság :
Elnök: Tóth Lajos önkormányzati képviselő
Alelnök: Kántor Lajos önkormányzati képviselő
Tagjai: Szabó Attila és Vida Tamás önkormányzati képviselők
Nem képviselő tagjai: Nádudvari István és Barna Tamás

A képviselő jelöltek 24-en voltak és a 8 tagú testületbe a következő
személyek kaptak bizalmat a választópolgároktól: Dr. Thodory
Zsolt József 1520 szavazattal, Tóth Lajos 1350, Kántorné Bíró
Emília 1284, Kántor Lajos 1253, Szabó Attila 1151, Vida Tamás
1082, Magos Vilmos 1010 és Szemes Attila 974 szavazattal.
Túrkevén összesen 3044-en szavaztak, abból 3043 szelvényt
találtak az urnákban és 3011 szavazat lett érvényes.
A nemzetiségi önkormányzati választáson 95 fő volt választásra
jogosult, ebből 13 személy szavazott. Képviselők lettek: Horváth
Alíz, Herczeghné Daróczi Edit és Farkas Anna.
Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepi alakuló
ülést tartott a Városháza dísztermében 2019. október 24-én 15
órától. Az ülést Sallai Róbert Benedek, Túrkeve új polgármestere
nyitotta meg köszöntőbeszéddel, majd átadott egy-egy közös fotót
a jelen lévő volt polgármestereknek, megköszönve az elődöknek a
munkáját és azokat az inspirációs elemeket, melyeket követendő
példának tart. Ezt követően a törvényileg előírt kötelező napirendi
javaslatokat tárgyalták.
Az ünnepi ülés egyik legfontosabb döntése is megszületett: az
alpolgármester Kántorné Bíró Emília lett a testület egyhangú
döntésével. Végül a bizottságok a következő összeállításban
alakultak meg:
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Városfejlesztési, városüzemeltetési,
idegenforgalmi és
környezetvédelmi Bizottság:
Elnök: Vida Tamás önkormányzati képviselő
Alelnök: Tóth Lajos önkormányzati képviselő
Tagja: dr. Thodory Zsolt József önkormányzati képviselő
Nem képviselő tagjai: Hegyi-Csicsai Csaba Antal és Lénárt
Sándor
Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Szabó Attila önkormányzati képviselő
Alelnök: dr. Thodory Zsolt József önkormányzati képviselő
Tagjai: Szemes Attila önkormányzati képviselő
Nem képviselő tagjai: Sebők Istvánné és dr. Tóth Ferenc
Oktatási, ifjúsági, kultúrális és sport Bizottság:
Elnök: Magos Vilmos önkormányzati képviselő
Alelnök: Kántor Lajos önkormányzati képviselő
Nem képviselő tag: Vad Attila
Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Szemes Attila önkormányzati képviselő
Alelnök: Magos Vilmos önkormányzati képviselő
Nem képviselő tag: Patkós Lajos
Az előttünk álló ciklus munkáihoz kitartást, egyetértést, bölcs
döntéseket és jó munkát kívánunk!
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Fotók: Túrkevei Képes Ki-Kicsoda kötet

Dr. Samu István emlékére

Ősz van. A hűvös szél kergeti a megsárgult faleveleket, melyek
egy-egy kapu előtt meg-megállva hozzák a hírt: meghalt Dr. Samu
István. Mert az ember is a természet része, életében jelen vannak
a ciklikusságok. A tavasz, a kikelet, a megújulás, a boldogság
ideje. Pista barátunk is meleg családi fészekben nőtt fel, szülei
áldozatos szeretetétől áthatva, boldog volt, amikor átvehette jogi
diplomáját, letette az ügyvédi szakvizsgát. Boldog volt akkor is,
amikor megszülettek a gyerekek, s irányíthatta első lépéseiket,
első szavaikat. Boldog volt, amikor rátalált szeretett hitvesére
Zsuzsa asszonyra.
A nyár a kiteljesedés időszaka a természetben, de az ember
életében is. Pista barátunk az ügyvédi pályán találta meg
hivatását. Nem félt a peres eljárásoktól, ha valami problémával
mentem hozzá, rögtön mondta, pereljük meg. Sok-sok peres
ügyet vitt, ezek többnyire nyert perek voltak. A per azonban
kétélű fegyver, aki nyer az szereti, aki veszít, az neheztel
rá. Igen ám. De ha a vesztesnek újabb pere lesz és ügyvédet
választ, azt bízza meg, aki sikeres. Így a vesztesekből nyerő
lesz, s folyamatosan növekszik az őt szeretők tábora. Így nem
csoda, hogy az önkormányzati választásokon képviselő lett. Jogi
tanácsaira és egykori közigazgatási tapasztalatára nagy szükség
volt akkor. Régi törvényeket már nem lehetett alkalmazni a
megváltozott körülmények között, újak meg nem voltak. Egyszer
egy problémás helyzetben elmentem a belügyminisztériumba
megkérdezni, mitévők legyünk? Ott azt mondták, rábízzák a
képviselő-testület bölcs döntésére. E bölcs döntés kialakításában
hallgattunk tanácsaira.
Az 1990-es évek elején alakultak az új gazdasági társaságok, azok
alapító okiratait készítette el és vitte folyamatosan ügyes-bajos
dolgaikat. Erről többet tudnának beszélni a fiatal vállalkozók. E
munkájával részévé vált Túrkeve gazdasága kialakulásának.
Alakultak a civil szervezetek. Azok létesítő okiratait is ő
szerkesztette, pl. a Keviföld Alapítvány kuratóriumának hosszú
időn át tagja is volt. Ha pl. egy civil szervezet kirándulni megy,
vagy éppen birkát főz, az asztalnál ülőket körüllengi az ő emléke.
Nagyon szeretett utazni. Lali bácsival bejárták Európát. Szegény
Trabant – amivel mentek – két akkora emberrel nehezen küzdötte
át magát az Alpok hágóin. Később feleségével Zsuzsával
kirándultak, főleg a történelmi Magyarországot járták be,
ismerkedve nemzetünk hagyományaival.
Az ügyvédi iroda alatt pince van, ablaka a járdaszinten van,
már nincs rajta üveg, csak pókháló. Amikor unokámmal arra
sétáltunk, mondtam menjünk be, mert itt van az irodája Samu

Pista bácsinak, aki nagyapa barátja. Az unokám mondja, ne
menjünk, mert pótháló ragad az arcunkra, és sötét van. (Még a
K betűt nem tudta kimondani) Ő nem látott fel az ablakra, mert
magasan van, s azt hitte ott is sötét van. Csak bementünk és
kedélyesen elbeszélgettünk. Ez tavaly volt. Idén már nem tudtunk
bemenni, az iroda többnyire zárva volt. Az unokám is emlékezni
fog rá Olaszországban nagyon sokáig. Mert a mondás azt tartja,
hogy akkor hal meg az ember végleg, amikor utoljára mondják ki
valaki nevét!
Az ősz, a tél a természetben az elmúlás, az emberek életében a
problémák, a gondok a nehézségek jelzése. Az ő életében is voltak
ilyenek, de a tél után mindig megjön a kikelet és újjáéledés a
természetben. A lehulló levél tövében ott az új rügy, mely kibontja
magát. Pistának is ott van a szeretett házastársa Zsuzsa asszony,
aki megőrzi és továbbviszi emlékét, ott van Pisti fia, ott vannak
az unokák, akik megújulva viszik tovább emlékezetét, szellemi
hagyatékát.
A családnak, barátoknak, jó ismerősöknek vigasztalásul ajánlom
egy ismeretlen szerző gondolatait:
Én vagyok a szelíd őszi eső
Ne állj zokogva síromnál;
Nem vagyok ott.
Nem alszom.
De ott vagyok az ezer szélben, mi fú.
Én vagyok a gyémánt csillogás a havon.
Én vagyok a napfény az érett gabonán.
Én vagyok a szelíd őszi eső.
Amikor felébreszt a reggeli zsivaj,
Ott vagyok minden hangban veled,
A csendesen köröző madár szavában, de én
vagyok a csillag is, mely rád süt az éjszakában.
Ne állj hát zokogva síromnál;
Nem vagyok ott.
Nem haltam meg.
Mi, akik közel álltunk hozzá, képzeljük el, hogy még itt van
köztünk egy párna képében, öleljük meg utoljára ezt a párnát,
majd engedjük el az elhunyt lelkek végtelen sugárútjára.
Németh István
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In memoriam… Füleki Gábor
1933.11.19-2019.10.08.
Szülei Füleki Gábor és Rác Emília,
nagyon várt egyetlen gyermekeként 1933.
november 19-én, örülhettek érkezésének.
Szülei nehéz fizikai munkával tudták a
család napi szükségleteit előteremteni.
Tanyájukat is saját kezükkel építették fel.

/A 2019.10.18-ai temetésén elhangzott
búcsú gondolatok/
„Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni.”
Ady Endre
Füleki Gábor ravatala mellett állunk, aki
hat héttel 86. születésnapja előtt, egy
napig tartó kórházi ápolás után váratlanul
távozott szerettei köréből. Tőle veszünk
most végső búcsút.
Füleki Gábort Túrkeve Város saját
halottjának tekinti.
„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megáll a lábunk.
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más,.minden könny,vigasz,
Elfut a perc, az örök idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
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Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj,Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom nektek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.”
Remenyik Sándor: Mi mindig búcsúzunk

A szegényparaszti családi lehetőségekhez
gazdag lelki tartalom társult. Az iskolai
időszak kezdetére már beköltöztek a
városba, az általános iskolai tanulmányait
már itt kezdte. Érettségi bizonyítványt
is szülővárosában szerezte. Iskolai
tanulmányaiban a rajz és a sport kitüntetett
helyen volt. A gimnáziumi osztályban
vidám, karakteres egyéniségek szoros
köteléket alkottak, osztályfőnökükkel
Kórizs István irányításával.
Érettségi után tanulmányait a Szegedi
Tanárképző Főiskolán folytatta, földrajz
és rajzszakon. Kiváló, nagy tudású
tanárait gyakran emlegette.

A főiskola elvégzése után első munkahelye
a Szabolcs megyei Ilken volt. A csendes
falusi környezetben akvareleket festett.
Itt kötött házasságot Gál Magdolnával,
Tíz nappal ezelőtt döbbenten hallottuk
a tragikus hírt: Füleki Gábor tanár úr, két gyermekük született Gábor és Nóra.
festőművész, sok-sok ember barátja, Nyolc évet tanított szülővárosától távol,
tragikus hírtelenséggel elment, távozott e nem tudta megszokni e tájat, idősödő
szülei távollétét, majd családjával
földi világból…
visszaköltözött Túrkevére. Házassága
Ki is volt Füleki Gábor a csendes halk hamarosan válással végződött, felesége
szavú művésztanár, akit sok évvel a kisgyermekekkel visszaköltözött Ilkre.
nyugalomba vonulása után is tisztelt a A család tagjait megviselték a történtek,
gyermekeivel lazult a kapcsolat, ritkán
város közössége, kortól függetlenül.
Sokoldalú egyéniség távozott közülünk, látták egymást, ami mindig nagyon fájt
aki rajongásig szerette szülővárosát, neki.
az itt élő embereket, a Túrkevét ölelő
természeti környezetet.
Túrkevén a fiúiskolában kezdett tanítani,
Pedagógus lett, miközben a rajz, a majd a lányiskola diákjait oktatta, később
visszakerült a fiúiskolába, ahonnan 1993festészet iránt érzett fogékonyságot. A
mintát minden bizonnyal édesanyjától ban nyugdíjba vonult.
örökölte, aki a tanyai otthon hosszú A válása körüli időszakban kollégái téli estéin rajzolással töltötte idejét. Kiss Árpád, Halkovics Jenő és családjukKisgyermekkori élete sok-sok gazdag segítették a nehéz időszak átvészelésében.
élménnyel telt, a természet közelsége
már érdeklődését ekkor felkeltette. Nyugdíjba vonulása után csupán néhány
év telt el, s 1999-ben alapított Korda
Ebben a korban szerzett élmények mély
benyomást tettek, oly annyira, hogy Vince Alapfokú Művészeti Iskola kérte
felnőtt életének festményeiben ezeket fel oktató-nevelő tevékenységre, amit ő
szívesen vállalt.
érzékelhetővé tette.
Gyászoló
Közösség!

Családtagok!
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motiválta az alkotói közösség, a Kevi Kör
amely ebben az időben jött létre, és nem
csak az alkotó munka, az alkotótáborok
(Zebegénytől Tokajon át Túrkevén)
tartotta össze, hanem az őszinte barátság,
az egymás munkáját őszinte kritikával
illető barátság is. Ez egy életre szólt.
Pólya Pál, Takács Mihály, Fehérváry
Béla, és Talamasz Lajos, máig szinte
minden nap emlegetett személyek.
Első önálló kiállítása is ekkor volt, 1975ben a Finta Múzeumban.
A Kevi Köri őszi tárlatok, az ezt követő
közös kiállítások a megyében és másutt is
mindig nagy élményt jelentettek számára.

Néhány tanítványának véleménye róla:
„Megtanított máshogy szemlélni a
világot. Mesteremnek tekintem”.
„Nem akarok hivalkodni azzal a
rengeteg dologgal, amit Gabi bácsinak
köszönhetek, mert Ő sem szereti, ha
valaki dicsekszik, de annyi biztos,
hogy pár év alatt….. megtanultam tőle
jó pár dolgot, aminek több köze van a
türelemhez, mint ahhoz, hogy milyen
egyenest húzok, vagy kockát rajzolok”.

Barátjával, Talamasz Lajossal – aki 20
éve távozott az élők sorából- sokfelé
állították ki alkotásaikat, hiszen műveik,
a kép és a szobor szinte kiegészítették
egymást.
Nagyon szép és vidám
pillanatokat tartalmazó örök emlékek
maradtak ezek számára.
Emlékezhetünk Takács Mihállyal – aki 13
éve hunyt el - rendezett kiállítására, ahol
a kép és vers összefonódása örvendeztette
meg a látogatókat. Közös munkájuk volt
Takács Mihály „Az én hatosom” című
verses kötete, amelyben a versek képi
illusztrációját Gábor készítette 1993-ban.

És hogy a sok kiállítás máig felidézhető
legyen ne csak az emlékekben, hanem
képi úton is, azt Pólya Pali barátjának
köszönhető, hiszen mindezt megörökítette
fényképekkel és sok-sok filmmel.
önálló
kiállítása
Gyulától
Négy gyermekétől nyolc unokája Több
Budapesten
át
sokfelé
elvitte
a
született.
Nagykunság,
„Célom ma jobbat festeni, mint tegnap, az „imádott” Berettyó és Ecseg-puszta
„ízét és illatát”.
és holnap jobbat, mint ma” Ez volt a
jelmondata. Színek és fények. Most
2011-ben, Túrkeve 750. születésnapján,
sem szeretné, hogy ilyen fekete ruhában
építettük vissza eredet formájában
vagyunk.
a városháza dísztermét, ezt követően
neveztük el egykori polgármesterünkről,
A 70-es évek igen aktív alkotói évek
voltak számára, sokat rajzolt, festett, járta dr. Czihat Kálmánról. A díszterem
enteriőrjének kialakításához kértem
a Berettyó füzeseit, a parti nádasokat,
ekkor lettek szinte „személyes ismerősei” a helyi festőket, műgyűjtőket, hogy
az öreg fűzfák, a felröppenő vadkacsák adományaikkal segítsék hangulatossá
tenni az újjá született egykori
és a vízben gázoló gémek, kócsagok, az
ecsegi szélben hajladozó pipacsmezők tanácstermet. Füleki Gábor önzetlenül,
és a sárgálló napraforgótáblák. Számára elsők között ajánlotta fel képeit, amelyek
ezek voltak a legszebb dolgok, ezek ma is láthatók a díszterem falán.
jelentek meg a képein, mint ahogy a
kiállítás látogatók olyan sokszor és sok Munkáját több alkalommal elismerték.
2004-ben a Magyar Kultúra Napján
formában láthatták.
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Művészeti Díjban , 2005- ben a kunsági
Ezekben az években az alkotói ihletet
1973-ban ismerkedett meg a második
feleségével, Kántor Judittal, és 1976ban kötöttek házasságot. Két gyermekük
született Péter és Judit.

Megemlékezés
városok által alapított Nagykunságért Díj
kitüntetésben részesült.
Az indoklás szerint:
„a kunsági táj és az ott élő emberek
hiteles megörökítéséért, a műveiből
sugárzó élményért, életművéért.”
Számára azonban nem csak ezek
jelentették a kitüntetést, hanem a
kiállításokon megjelent kevi emberek és
azok szeretete és tisztelete képei iránt.
És a Chorda kórus gyönyörű éneke,
Szíjártóné Kun Zsuzsa vezetésével.
Az utóbbi években nem vette kezébe az
ecsetet egyszer sem. Nem tudjuk miért.
A festőállvány és a sok festék ott
árválkodik a műtermében.
De nem felejtették el, ezt tudta.
Nem csak azért mert a tisztelői Németh
István és dr. Sebestyén Katalin, Kántorné
Bíró Emília és Kovács István a 75., 80.,
és 85. születésnapja alkalmából igen
szép és gazdag szinte életmű kiállítást
rendeztek számára, hanem mert a
kiállításon résztvevők újra és újra kérték,
hogy várják az újabb műveket. A 75.
születésnapjára egy nagy mappára való
üzenet gyűlt össze, amelyet nagy becsben
tartott a jó kívánságok és a sok szép
gondolat miatt, amit képei ihlettek.
Erre kérte az egyik születésnapi kiállításán
az őt dallal bíztató osztálytársa, Madarász
Katalin művésznő is.
Ezen mindig elgondolkodott, de nem
születtek újabb képek.
És eljött a nap, ami nem is enged már
újabb képeket.
2019. október 8-án egynapos betegség
után a Mezőtúri Kórházban elhunyt
tüdőgyulladásban.
„ Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.
A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol- és mindenütt leszek.”
Ismeretlen szerző
Gábor!
Búcsúznak szeretteid, barátaid, tisztelőid,
nyugodj békében!

dr. Szabó Zoltán
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Talamasz Lajos emlékkiállítás
Október 19-én Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész
nyitotta meg Talamasz Lajos emlékkiállítását a Finta Múzeum
Vadász Pál Kiállítótermében. A tárlaton megtekinthetőek a húsz
éve hirtelen elhunyt alkotó jellegzetes robusztus fa és márvány
szobrai. A köztéri alkotásait fotók jelenítik meg a kiállításban.

Ez alól kivétel Sinka István portréja. A kiállításban a korai
gipszváltozata látható, az eredetije pedig Nagyszalonta főterén
áll. A tárlat az alkotások bemutatásán túl 3 dimenziós technológia,
korabeli interjú és önvallomás segítségével eleveníti meg
Talamasz Lajos emlékét.
Kapás János Zsolt intézményvezető

Nincs B bolygó

A Giligán Egyesület és a Baptista Szeretetszolgálat pályázata
A Baptista Szeretetszolgálat a 2019-es év elején pályázatot
hirdetett Nincs B bolygó címmel, amelyet többek között a Giligán
Egyesület is sikeresen elnyert.
2019. 10. 25-én egyesületünk több más szervezettel együtt
megkezdte a program végrehajtását a Városi Könytárban, aminek
első állomása a Mezsgye Alapítvány által szervezett faosztás volt.
A rendezvényen bemutattuk az egyesületünk programját,
melynek legfontosabb eleme az, hogy vissza tudjanak kerülni a
hagyományos gyümölcsfák a közterületekre, iskolák és óvodák
udvarára. Természetesen ez ma már nem olyan egyszerű, hiszen
ildomos figyelembe venni a termésidőt (ne okozzanak problémát
az érett termésre érkező darazsak), valamint oda kell figyelni a
fák méretére is a villanyvezetékek miatt.
Egyesületünk ezen gondolatok mentén elkezdett kidolgozni egy
olyan kiadványt, amely összefoglalja azokat a gyümölcsfajtákat,
melyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak és a tavaszi
időszak folyamán a helyi és környező iskoláknak, óvodáknak
minimum 100 db gyümölcsfát fogunk kiosztani.
További célunk még, hogy tavasszal ismét megszervezzük a Kevi
Magbörzét és tájhonos zöldségfajtákat juttassunk el a lakosság
részére.
A programunkról folyamatosan tájékoztatást fogunk adni a
Túrkeve újságban, valamint a saját online felületeinken is.
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Környezetvédelem

Gyümölcsfákkal a klímavédelemért
fesztiválok során a lakosság tágabb körének szemléletformálása a
cél, ahol játékos formában, információs tablókkal, kiadványokkal,
személyes beszélgetésekkel, környezettudatos ajándékokkal
sajátíthatják el a legfontosabb ismereteket.
A program túrkevei résztvevője a Mezsgye Alapítvány,
melynek szervezése keretében 2019.10.25-én a Túrkevei Városi
Könyvtárban lezajlott a program bemutatója és a lakosság
részére történő facsemete osztás. A facsemeték kiosztásában nagy
segítségünkre volt Dékány Béla, ezúton is köszönjük a Dékány
Manufaktúrának a segítséget!

A hajdúböszörményi Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország
tagja „A nagy terv (kistelepüléseknek)” elnevezésű pályázatával
Északkelet-Magyarország lakosságának szemléletformálását,
klímatudatosságának növelését tűzte ki célul. A négy helyszínen
(Bodrogolaszi, Hajdúböszörmény-Hajdúvid,
Tiszadob és
Túrkeve) megvalósuló projekt közérthetően, kézzelfoghatóan,
gyakorlati megoldások alkalmazásával próbálja felhívni a
figyelmet a klímavédelem fontosságára. Ennek egyik eszköze az
őshonos gyümölcsfák kiosztása háztartásoknak tájékoztató fórum
keretében, ahol a résztvevők a tájékoztató előadás meghallgatását
követően saját kertjükben ültethetik el az ajándékba kapott
facsemetét, vállalva annak gondozását. A gyakorló kiskertek
kialakításával az iskolás korú gyerekek elsajátíthatják a kertművelés
fogásait, visszaidézve a hajdani iskolai gyakorlókertek eszméjét.
Az egyesület saját összeállítású, Zöld Otthon című interaktív
kiállítása 12 alkalommal kerül bemutatásra. A kiállítás a saját
otthonunkban alkalmazható fenntarthatósági megoldásokat,
praktikákat mutatja be a konyhától a fürdőszobán át a kiskertig.
Az általános és középiskolás diákoknak szóló foglalkozások jó
lehetőséget adnak a fiatalok megszólítására, klímavédelemmel
kapcsolatos ismeretek átadására. A kulturális rendezvények,

„Egészséges étel helyi gazdáktól”

A Giligán Egyesület csatlakozott a
nemzetközi „Good food good farming” –
Egészséges étel helyi gazdáktól nemzetközi
kampányhoz. A program keretében számos
európai országban rendeznek akciókat
október folyamán azzal a céllal, hogy az
EU agrárpolitikája, az intenzív, nagyüzemi

gazdálkodás helyett, a kistermelőket és a
vidéki megélhetést támogassa.
A programhoz csatlakozó szervezetek
egy igazságos, fenntartható agrárpolitikát
szeretnének és olyan gazdálkodásért
állnak ki, amely védi a talajt, a vizet,
az ökoszisztémákat és a biológiai
sokféleséget, nem járul hozzá az
éghajlatváltozáshoz
és
az
állatok
szenvedéséhez,
valamint
egészséges
táplálékot biztosít mindenkinek.
Most, amikor az EU agrárpolitikájának
reformja folyamatban van, lehetőségünk
és egyben felelősségünk, hogy kifejezzük:
változást szeretnénk!
A kampány hazai tevékenységeit a Magyar
Természetvédők Szövetsége koordinálja,
tagszervezeteivel országszerte 8 helyszínen
szervez akciókat, ahol vásárlói tanácsadás
mellett kiállításokkal, kiadványokkal,
játékokkal, totóval várják az érdeklődőket.

(Túrkevén a program bemutatására
2019.10.25-én került sor a Városi
Könyvtár termében, ahol sok érdeklődő
kaphatott képet a jelenlegi helyzetről és
arról, hogy merre is vezet tovább ez az út.
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„Egy reTúrkevét legyen szíves...”

A híres „Kevi Julis”, sorsára várva egy
járműjavítói telepen.

...hangzott el a humoros szójáték oly sokszor a Mezőtúr–Túrkevevasútvonalon, egészen annak az 1975-ös megszüntetéséig. A
keviek által csak „Kevi Julisnak”, vagy „Kevi Lebbencsnek”
ismert vasútvonal átadása 134 éve, azaz 1885. október 5-én
történt, az akkori Magyar Királyi Államvasutak (jogutódja: MÁV
Zrt.) jóvoltából.

közlekedéspolitikai koncepció volt, melynek fő célja az árú- és
személyszállítás gazdaságosabbá tétele, és ennek elérése érdekében
folyamodott a szocialista államberendezkedés több kisforgalmú
vasútvonal bezárásához, és az áruszállítás körzetesítéséhez.
Viszont még ha a fentebb említett közlekedéspolitikai program
meg sem valósul, a vasúti pálya további sorsa így is meg lett
volna pecsételve. A vasúti vonal működésének engedélye ugyanis
A vasúti pálya hossza körülbelül 15.44 kilométer volt, amely
még abban az évben, 1975.10.04-én lejárt volna, melyet a MÁV
összekötötte Mezőtúr és Túrkeve várost, valamint a köztük nagy valószínűség szerint nem hosszabbított volna meg, a
elterülő Pusztatúrpásztót, a későbbi években pedig Póharmát is. A gazdaságtalan működtetésre hivatkozva.
vasútvonal teljes építési költsége (vasúti pálya, személyforgalmiA felszámolás óta eltet 44 év alatt a sínek nagy részét elbontották,
és egyéb gazdasági épületek, mozdonyszín, vonali őrházak) akkori az egykori gazdasági épületek (árutárolók, őrbódék) pedig
áron 175.000 forint volt, (napjainkban nagyjából 612.500.000
lepusztultak, vagy szinte teljes egészében eltűntek. Azonban
forint) amelyhez az akkori városi képviselő testület 200.000
az egykori túrkevei és pusztatúrpásztói vasútállomás épülete
forintnyi községi kölcsön felvételét határozta el. A Magyar Királyi megmenekült az enyészet elől, a mozdonyszín épületével együtt.
Államvasutak ekkor 90 évig, azaz 1888.10.05. – 1975.10.04-ig A túrkevei állomás egykori épületében egy festékbolt üzemelt,
biztosította a vasútvonal működésének engedélyét.
a pusztatúrpásztói állomás épülete családi házként funkcionál,
A vonalon elsőként szolgáló mozdonyokról nem maradt fent
míg az egykori mozdonyszín épülete Túrkevén, a helyi
pontos adat, az viszont bizonyos, hogy a mindenki által „Kevi szakközépiskola területén áll.
Lebbencsként”, vagy „Kevi Julisként” ismert mozdony egy C50Túrkevei lakosként fontosnak érzem azt, hogy tisztában legyünk
es típusú kisvasúti dízelmozdony volt.
városunk történelmi múltjával, hiszen ahogy Széchenyi István
fogalmazott anno:
A vasútvonal egészen 90 éven át szolgálta ki a környékbeli lakosok “Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a
igényét, amikor is 1975.08.15-én végleg megszűnt a vasútvonalon jövőn”
való közlekedés. A pálya megszűnésének oka az 1968-as
Kelemen Tibor
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Mi leszel, ha nagy leszel?

Hányszor hallottuk már kisgyermekként is ezt a kérdést! Hányan
tudtuk megválaszolni? Hányan választották azt a szakmát, illetve
hivatást, amelyet annak idején megfogalmaztak? Napjainkban
talán még nehezebb erre a kérdésre választ adni. Ehhez kapnak
már kisiskolás korban segítséget a mai gyerekek. Rendkívül
fontos a szakmák iránti érdeklődést feltérképezni, a szakmai
szerepek egyes vonásait megjeleníteni a gyerekek előtt. Ezt hívják
napjainkban pályaorientációnak. Ma megfordulnak a gyerekek
a pékségben, a tűzoltóknál, az asztalosműhelyben, függetlenül
attól, hogy nem mindenki a bemutatott szakmát választja. (Annak
idején mi a kémia szakkör keretén belül Győriné tanárnővel
jutottunk el pl. az orosházi üveggyárba…is.)

kiállítások keretében lehetőség nyílt különböző gépek, eljárások,
technikák kipróbálására is. Egyéb érdekességek is, mint például
mezőgazdasági gépbemutató is várta az alföldi gyerekeket, akik
bizony nem feltétlenül találkoznak ilyen gépekkel.
A rendezvényt Dr. Gáti József az Óbudai Egyetem
rektorhelyettese, címzetes egyetemi docense; Dr. Sziráki András
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, Pardi Sándor a Karcagi Szakképzési Centrum
főigazgatója, illetve Asztalos Csilla az intézmény igazgatónője
nyitotta meg.
A térség meghatározó nagyvállalatai is bemutatkoztak:

Október 15-én a KSZC Ványai Ambrus Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája egy egész napot
szentelt egy igen színvonalas rendezvény keretén belül
a pályaorientációnak. Az erre a napra újjászületett, díszbe
öltözött sportcsarnokban és a felújított előadóteremben a
látogatók teljes képet kaphattak az iskola képzési palettájáról,
különböző szakmákról, középpontban a hiányszakmákról,
mint például a hegesztő, vagy a tervezett képzésről, a bádogos
szakmáról. Az intézményben folyó oktatás megfelelő gyakorlati
alapokkal való kiegészítésének bemutatása volt a cél. Külön
említést érdemel a hegesztéstechnika ágazatának, azon belül is
a robotikában rejlő lehetőségek szemléltetése. Az interaktív

Lorch, Stadler, Rehm, Messer, HMSzk, Interweld Kft, Tesco.
Köszönjük a rendezvény szervezését és koordinálását Garaguly
János gyakorlati oktatásvezetőnek, az intézmény dolgozóinak,
diákjainak és minden támogatónak!
Reméljük, hogy segítséget nyújtottunk a látogatóknak a
pályaorientációban, az iskola megismerésében, és sok-sok
élménnyel gazdagodva térhettek haza!
Benczéné Szabó Gabriella
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Sportnap a Ványaiban
levezetés persze fürdőzés, értékelés, közös ebéd, beszélgetés.
A legügyesebb, leggyorsabb, legerősebb osztály természetesen
jutalmazásra került, így összességében a 12. B/ C/D osztály
kerekedett mindenki fölé ezen a sportos napon!
Ismét csak arra figyelmeztetjük diákjainkat, kössétek fel a
nadrágot lányok, fiúk, több osztály már előre „gyúr” a jövő évi
megmérettetésre!
Délután levezetésként a szokásos gólyaavató keretében a 9.
évfolyamos diákok újabb megmérettetéseken vettek részt a
felsőbb évesek szurkolótábora előtt.

Rendhagyó sportnap került megrendezésre az idei tanév elején
középiskolánkban. A vizes- sportos délelőtt helyszíne a városi
strandfürdő volt, mely új kihívásokra bíztatta diákjainkat.
Az esős idő kissé átszervezte a szabadban szervezett
programjainkat, de tanítványaink így is nagy élménynek
örvendtek a játékok során. A hagyományos, közkedvelt
sorverseny, versenyfutás sajnos elmaradt, de a vizes programok
kárpótoltak minket
Hercegh Tünde rendőr őrnagy Tabata órájával, avagy kondi
felmérővel kezdtük, majd ezt követően több állomáson lehetett
folytatni a mérkőzéseket. Sakk, asztalitenisz majd a sportkvíz
következett.
A nap legkedveltebb megmérettetése mégis a vízilabda rangadó
lett, összesen nyolc nevező csapattal, örömteli hangulattal. A

Bemutatkozott a
Csibészműhely
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskolában 2019.
október 16-án szakmai napot tartottunk. Már hagyomány
intézményünkben, hogy bemutatóórát szervezünk egy-egy
tantárgyból. Ebben a tanévben, mint a Református Pedagógiai
Intézet Bázisiskolája, a matematikai tehetséggondozás egyik jó
gyakorlatát állítottuk középpontba.
Nagy érdeklődés kísérte rendezvényünket, mivel a ma már aktuális
digitális oktatásba nyertek bepillantást a vendégek. Verőcétől
Berettyóújfaluig jöttek pedagóguskollégák megismerkedni a
Csibészműhely munkájával.
A jó gyakorlat elméleti hátterének ismertetését, bemutató
foglalkozás követte a hatodik osztályban Rózsásné Kalmár Tímea
irányításával. Az elmúlt évek alatt a tehetséggondozásban elért
eredményeit, tapasztalatait egy műhelybeszélgetésen osztotta
meg a résztvevőkkel.
A bemutatóóra során a tanulók számítógépek felhasználásával
sokoldalú, fejlesztő feladványokat, agytornákat oldottak meg. A
játékosság mellett az együttgondolkodás és az egyéni aktivitás
kapott főszerepet.
A szakmai délelőtt végén mindenki elégedetten távozott, a nálunk
tapasztaltakat szívesen beépítik majd a saját tanóráikba.
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Sportedző szak
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a 2020/2021 –es tanévtől iskolánk
edzői szakot indít, melyre várunk minden sportolni szerető diákot.
Előfeltétele: minimum 3 éves sportági tevékenység.
A képzés érettségit és a választott sportág középfokú szakmai
végzettségét nyújtja.
A felsőfokú intézményekbe való továbbtanulási lehetőségeket
elősegítik a szakágnak megfelelő alapozó tantárgyak.
Aki figyelemmel követi az iskola híreit, az tapasztalhatta, hogy
a sport kiemelt szerepet játszik az iskola életében, legyen az
bármilyen ( téli vagy nyári, vízi vagy szárazföldi…) sportág.
Folyamatosan szervezünk sportos alkalmakat, az iskolában is
egyre több eszköz támogatja a sportot. Mindamellett fontos
eredménynek könyvelhetjük el és büszkeséggel tölt el bennünket,
hogy a tavalyi végzősök közül Simon Márton tanulónak sikerült
bejutnia a Testnevelési Egyetemre.
Nyílt napunk: November 08.
Testnevelők
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Hírek

Szeretettel, szívből adunk
Az SMR-nél az egész december a jótékonykodásról szól. Süss süteményt, az se baj, ha nem vagy nagy cukrász, dobd be a közös
sütivásárra és a becsületkasszába dobott pénzt az SMR megduplázza, majd felajánlja. A tavaly befolyt 720 000 Ft összeget október
22-én adta át Vincze Csaba gyárigazgatónk és Kovács Berta HR Supervisorünk a mezőtúri kórház gyermekosztályának, ezzel is segítve
az osztály működését, mert sok nálunk dolgozó kolléga gyermeke ebben az intézményben születik, vagy kap ellátást. Az adventi
készülődés idén sem maradhat el, úgyhogy, aki eddig nem ragadott nyújtófát nem soká megteheti!
Urbán-Szabó Martina

Az utolsó fiú évfolyam

Balról jobbra: Tóth István, Simon Imre, Végh Imre, Szabó Ferenc, Tóth Lajos (takarásban), Papp József, mögötte Herczegh Imre, Kovács János, Papp Lajos,
Dr. Hajnal Ferenc, Balázs Attila, mögötte Takács András, Kiss Ferenc, Simon István, Bartus Károly, Vörös Béla és Gombos József

55 év - ha ki kell várni, akkor végtelenül sok, de így utólag szinte
elrepült, tán csak egy álom volt. Az 55 éves általános iskolai
osztálytalálkozó már igen ritka, de még különlegesebbé teszi az
a tény, hogy ez volt a Fiúiskola utolsó végzős fiú osztálya. Ezt
követően már vegyes osztályok indultak, fiúk – lányok közösen.
103 diák kezdett ebben az évfolyamban, 93 végzett, ebből 52 fő
még köztünk van, de csak 17-en jöttek el a találkozóra.
1964-ben ballagott el Szabó Ferenc társaival együtt és erre a nemes
emlékezésre, az 55. osztálytalálkozóra hazautazott feleségével
együtt. Másnap reggel érdeklődtem tőle, hogyan érezték magukat
és a következőket tudtam meg: „Először is azt szeretném
megemlíteni, hogy nagyon szépen felújították az iskolánkat,
öröm volt látni a kívül-belül megújult épületet. Köszönjük Török
Róbert igazgató úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a régi
termünket és nagyon kedvesen fogadott bennünket és azt a levelet

is köszönjük, amit részünkre megfogalmazott és az asztalra letett.
Remélem, hogy 5 év múlva ismét itt találkozunk a csapattal és
mindenki itt lesz. 1964-ben végeztünk, az á., osztályba jártam.
A mi évfolyamunk volt az utolsó fiú évfolyam, ezt követően már
vegyes osztályok indultak, aminek mindenki örült. A mi termünk
az igazgatói irodával szemben lévő tanterem volt, ami most a
kitett képek és szövegek alapján egy német nyelvi labor. Nagyon
jó volt újra találkozni, kellemesen elbeszélgettünk és felidéztük
az iskolás éveket. A tanárok, akik még élnek? Bató Imre bácsi
földrajzszakos tanár, aki Mezőtúron él és Perényi Bálint, neki este
vittem át finom birkapörköltet, mert nem tudott eljönni, mivel
már elég gyenge így 90-hez közel. Szomorú, hogy a tanárok már
nem voltak jelen a találkozón, de méltón emlékeztünk rájuk a
felidézett történetekkel. Hát eltelt az idő, az élet nem áll meg,
halad tovább a maga medrében.”
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No pasarán!
Már több mint öt éve, hogy véget ért a Vodafon-háború. Jó lenne
elfelejteni, de nem megy, különösen azoknak nem, akik közelebb
voltak a front első vonalához.

Összefoglalva: a rádióhullámon kívül minden elektromos gépnek,
vezetéknek elektromágneses sugárzása van, ami az emberi
egészségre káros. Egy érdekes adat az olvasónak: a rádióhullám
Úgy gondolom, hogy az a maroknyi csoport, akik szervezték
sebessége 300 000 km/sec – a fény sebessége is ugyanennyi. Még
az ellenállást, hatalmas munkával sikerült megtörni az ellenség,
egy adat: ezeket a bázisállomásokat, amit Magyarországon és más
a szolgáltató és az Önkormányzat támadását. Nagyon jó volt a volt szocialista országokban 40-50 méterre rakják a házaktól, a
bírósággal való fenyegetőzés, az árammérő órák szétverése.
nyugati országokban lakott területtől 1500 méter a védőtávolság.
Köszönetet mondok azoknak, akik az első sorokban harcoltak, de
azoknak is, akik aláírták a tiltakozó papírokat is.
Mi itt büszkék vagyunk, hogy a víztorony már a gólyák
Sajnos sokan akkor se, most se ismerik kellően ennek az bázisállomása. Még a Liget úti hősök dicséretére leírom, módosítva
elektromágneses sugárzásnak a negatív hatását. Én is személy a híres idézetet: Menj vándor, vidd hírül a Túrkeveieknek,
szerint kíváncsi lennék, milyen egészségügyi hatásokat megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
tapasztalnak Németországban, ahol már 1950-től létezik A címről: spanyolul van írva és azt jelenti, hogy „nem hátrálunk,
mobiltelefon és 70 ezer rádió-amatőr is van, ami szintén szaporítja nem törnek át!” Ez az 1936 – 1939-es Spanyol polgárháború
a rádióhullám sugárzását. Természetesen ez a telefon-forradalom
köztársasági csapatainak a jelszava volt.
termelő erő is a hozzá tartozó egyéb eszközökkel. Ezeket az
eszközöket mértékkel kell használni, ha nem kell, akkor ki kell
Túri János, Túrkeve Liget út 19.
kapcsolni.

Tisztelt Túrkeveiek!
Hálásan köszönöm ajánlásaikat, biztatásaikat, szavazataikat és gratulációikat!
Az önkormányzati munkámban az egész lakosságért fogok dolgozni.
Az egészségügyet kiemelten fogom támogatni!
Dr. Thodory Zsolt József
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Sport

Judo hírek

2019. szeptember 22-én EURÓPA KUPA verseny került
megrendezésre Romániában, Temesváron. Túrkevéről két judoka
vett részt a rangos csapatversenyen, Punnyi Panni és Horváth
Orsolya erősítve Békéscsaba Kano SE judosait. A nap végére a
csapat a második helyen végzett, így boldogan vehették át a 300
EURO pénzdíjat.

Rendkívüli fogadtatásban volt részünk, nagyon jól megrendezett
verseny volt, élő közvetítéssel. A Magyar csapat felállt a
szőnyegre, elhangzott a Himnusz, majd a judokák bemutatása
következett - no ezért érdemes csinálni! Mindenki előtt ott van a
lehetőség, de csak azoknak sikerül, akik igazán akarják.
Ozsváth Attila edző

SAKK – MATT
A megyei I. osztályban október 20-án Túrkevén a bajnoki évad 2.
fordulójára került sor.
Abony csapata tiszteletet parancsolt, mivel tavaly kikaptunk tőlük.
Az idén átszerveztük csapatunkat és 3 játékost cseréltünk, míg az
ellenfél egyet. Meg is lett az eredménye: a 10 táblából 6 táblán
verhetetlenek lettünk. Nyert: Szíjártó Csaba, Deák Lajos, Bogár
Attila, Szilágyi István, Sipos Sándor (kontumáltan) és remizett
Szemes Attila. Tóth Pisti is nyerésre állt, de a 3 óra hosszúságú
partiban hamarabb elfáradt mint a 18 éves ellenfele, így az 5,5:
4,5 arányú csapatgyőzelem mellett a találkozó szépséghibáját
is elkönyvelhettük. Egyébként ez is olyan jó parti volt, mint az
összes többi. Gratulálok a csapatom minden egyes tagjának.
Sipos Sándor klubvezető
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f Tűzoltósági hírek
Tisztelt olvasóink!
Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak eseményeiről!
Augusztus 6-án délután túlsúlyos személy mozgatásához kértek
segítséget a mentőszolgálat munkatársai, majd még ezen a napon
18 óra után jelzés érkezett, mely szerint a 4202-es országút 22
kilométerszelvényében több fa úttestre dőlt, forgalmi akadályt
képez. Egységünk félpályás útzár mellett motoros fűrésszel
és kéziszerszámokkal a faágakat eltávolította és az úttestet a
törmelékektől megtisztította, anyagi kár nem keletkezett. Augusztus
7-én a délelőtti órákban jelzés érkezett, mely szerint a Póhamarai úti
építkezésen egy munkagép a fűvel, gazzal benőtt árokparton lévő
gázcsonkot leszakította, jelentős gázszivárgás volt tapasztalható. Az
egység a közúton a gépjárműforgalmat rendőri segítséggel korlátozta,
a helyszínt biztosította a gázszolgáltató kiérkezéséig. Augusztus 1011-én megrendezett Autocross verseny előkészületeiben, valamint
a rendezvény biztosításával nyújtottunk a szervezőknek segítséget.
Augusztus 22-én délután rendőrség kérésére egységünk a Kurucz
utcában egy lakóépület ajtaját nyitotta fel, ahol az épületben
vélhetően beteg, magatehetetlen személy tartózkodott. A személyt
az ingatlanban megtaláltuk, akit a mentők kórházba kivizsgálásra
elszállítottak. Augusztus 31-én az SMR Hungary Kft Családi
napján vettünk részt, ahol rendezvény biztosítás mellett a látogatók
megtekinthették a gépkocsink málháját, illetve a kisebbek beülhettek
az tűzoltóautóba, felpróbálhatták a védőruházatot és a tálcatűz oltást
is kipróbálhatták. Szeptember 9-én a délutáni órákban jelzés érkezett,
mely szerint az Ecsegi úton nagyméretű fa a viharos időjárás miatt
az úttestre dőlt, teljes útzárat képez. Az egység motoros fűrész,
valamint kéziszerszámok segítségével a fát eltávolította, a forgalmi
akadályt megszüntette. Ugyanezen a napon a Koós utcában egy
nagyméretű fűzfa kettéhasadt, a villanyvezetéket leszakította,
valamint kerítésre és lakóépület sarkára dőlt. Az egység motoros
fűrészek segítségével a fát eltávolította, a kialakult vészhelyzetet
megszüntette. A villanyvezeték szakadásáról az E-on-t értesítettük,
akik a későbbiekben intézkedtek a hiba elhárításáról, az anyagi
kár megközelítőleg 100 ezer forint, személyi sérülés nem történt.
Szeptember 11-én a délutáni órákban jelzés érkezett, mely szerint az
Ecsegi lőtér szélénél gaz-avar ég. Kiérkezést követően az egység egy
„D” sugárral és két darab kéziszerszámmal a tüzet eloltotta, ami kb.
40 négyzetméteren égett, anyagi kár nem keletkezett. Ugyanezen a
napon a lovarda mentén nagyméretű eperfa ága letört, teljes útzárat
képzett. Kiérkezést követően az egység egy motoros láncfűrész
segítségével a fát feldarabolta, útzárat megszüntette, anyagi kár nem
keletkezett. Szeptember 24-én a délutáni órákban jelzés érkezett,
mely szerint a Pásztói utca egyik ingatlanában kiskutya, kerítés alá
szorult. A helyszínre kiérkező helyi Állatvédő szervezet képviselői
a nyakánál beszorult kisállatot kimenteni nem tudták, egységünk
kéziszerszámmal a kaput megemelte és a kutyát kiszabadította a
fogságból, az állatvédő szervezet tagjai másnap intézkedtek a kutyák
elhelyezéséről. Szeptember 29-én a délelőtti órákban jelzés érkezett,
mely szerint a Rékasi utca egyik ingatlanában tűz ütött ki. Kiérkezést
követően megállapítottuk, hogy kb. egy 4x4 méteres helyiségben
hűtőszekrény égett és a rajta lévő mikrohullámú sütő is károsodott a tűz
következtében. Az ott lakók a tüzet kiérkezésünkig eloltották, illetve a
közüzemi elzárásokat is elvégezték. Az egység az utómunkálatokat egy
darab „D” sugár segítségével elvégezte. Anyagi kár jelentős, személyi
sérülés nem történt. Október 1-én a délelőtti órákban jelzés érkezett,
miszerint a Kálmán király utca egyik ingatlanába lakó személyt napok
óta nem látták szomszédjai. A kiérkezést követően a már helyszínen
lévő rendőr járőrök kérésére egységünk az ingatlant felnyitotta, a
tulajdonost megtalálta, aki vélhetően napokkal korábban elhalálozott.
Október 14-én jelzés érkezett, mely szerint a malomzugban egy
tanyán nagymennyiségű gally ég, mely egy ingatlant veszélyeztet.
Kiérkezést követően a tulajdonos kérésére a tüzet egy „D” sugár
segítségével eloltottuk, anyagi kár nem keletkezett. Október 19-én
jelzés érkezett, mely szerint a Bihari telep bejáratánál, valami nagy
füsttel ég. Kiérkezést követően megállapítottuk, hogy a jelzett helyen
a lakó kerti hulladékot, illetve ágnyesedéket égetett. A helyi rendelet
szerint ebben az időszakban ez lehetséges, tűzoltói beavatkozás nem
történt, az eset téves jelzés. Október 21-én a déli órákban jelzés
érkezett, mely szerint az SMR Hungary Bt. tűzjelzője bejelzett, a
jelzést illetékesek érvényes lemondó kóddal lemondták, az eset téves
jelzésnek bizonyult.
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Október 1-től a tűzgyújtásra vonatkozó jogszabályt szeretném a
lakossággal ismertetni az alábbiakban:
Túrkeve Város Önkormányzata 22/2008. ( X.22.) sz. rendelete a
környezet védelméről
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. évi LIII.
tv. 46. § (1) bekezdés c.) pontjában, valamint a 48. § (3) bekezdés
b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
„V. fejezet 11.§
Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
(1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban annak
hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges,
elszállításáról intézkedni kell.
(2) Avar és kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet
sor, ha kezelése az (1) bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen a tűzvédelmi
előírások betartása mellett lehet.
(4) Avart és kerti hulladékot közterületen égetni TILOS.
(5) Az égestés belterületen október 1. és április 30. között,
szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett
történhet 10:00- 18:00 óra közötti időszakban a hét minden
napján, vasárnapot és ünnepnapot kivéve.
(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást –
vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon – meg kell
szüntetni. „
Megértésüket, valamint a fenti szabályok betartását ezúton is
köszönjük!
Fűtési szezon – óvatosságra intünk mindenkit!
A szénmonoxid-mérgezés megelőzésére, valamint a tüzelő- és
fűtőberendezések karbantartására hívnám fel a lakosság figyelmét
a fűtési szezon miatt. A „csendes gyilkosként” is emlegetett szénmonoxid szervezetre gyakorolt hatása könnyen összetéveszthető
egyéb betegségek tüneteivel. Szédüléssel, hányingerrel és fáradtsággal
jár, de halálos kimenetelű is lehet. Aki a mérgezés tüneteit észleli,
azonnal hagyja el az érintett területet, menjen friss levegőre, és hívja
a tűzoltókat. Ne sajnáljunk néhány ezer forintot kiadni OKF által
ajánlott, fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti hatóság által bevizsgált
szénmonoxidjelző készülékért, hiszen életünket mentheti meg.
Kéménytüzek és kátrányosodás
Az utóbbi években – visszatérve a hagyományos szén-, fatüzelésre
egyre gyakrabban találkozunk a kémények kátrányosodásával,
kéménytüzekkel. Néhány tüzelési tanácsot fogadjanak el jobbító
szándékkal! Ahhoz, hogy tüzet gyújthassunk gyúlékony anyagra,
gyulladási hőmérsékletre és oxigénre – továbbiakban levegőre –
van szükség. A tüzelőberendezésben begyújtás után jelen van a
tüzelő anyag, melyhez a szükséges levegőt biztosítani kell. Ezt a
célt szolgálja a tüzelőberendezésen található alsó ajtó, csappantyú,
stb. Gyakorlati tapasztalat az, hogy a gyakori tüzelőanyag pótlás
elkerülése miatt a hő termelő berendezés tűzterét – úgy mondva –
jól megrakják, a tüzelőanyag begyúlása után a levegőbeáramlószerkezetet elzárják, mondván ne égjen le hamar, vagy ne fűtse túl
a rendszert. Ezzel kezdetét veszi az úgynevezett kátrányosodás. A
levegő hiánya miatt az égés nem tökéletes, a tüzelőanyag nem tud
elégni. A füstgáz hőmérséklete nagymértékben csökken, ezáltal
a kémény üzemi hőmérséklete is csökken, azaz lehűl, a lehűlt
kéményben a lehűlt füstgáz a kémény oldalára lecsapódik. A tökéletlen
égés miatt el nem égett tüzelőanyagból korom és kátrány rakódik le a
kéménytest felületére. Nagyobb hideg esetén, amikor fokozott fűtést
kell alkalmazni / nem zárjuk el a levegőnyílást / a nagyobb hőhatástól
a füstcső betorkollásánál keletkezett hő miatt a lerakódott kátrány
meggyullad, ami tovább égve kéménytűzhöz vezet.
A begyulladt kéményt házilag ne kezdjük el oltani! Minden esetben
hívja a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös
vagy 112-es segélyhívó számon!
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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MŰKŐ SÍREMLÉKEK,
ÉS EGYÉB KŐ
FELÜLETEK
TISZTÍTÁSA ÉS
NANOTECHNOLÓGIÁS
KEZELÉSE
Ingyenes felmérés!
HÍVJON, MEGYÜNK!
06-20/513-04-99
vagy
www.keviretro.hu
Fizetett hirdetés
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