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ÚJSÁG

FEBRUÁR 
HÓNAPJA
Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a

kolbász meg a hurka.

Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,

nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.

Addig tart tehát, míg
akad a padláson,

minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.

De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,

február hónapja
magát összehúzza.

Mintsem hogy tengődjék
spenóton, salátán,

inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.

Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,

nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.

Kányádi Sándor
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Február (régiesen Februárius) az év második hónapja a 
Gergely-naptárban, szabályos években 28 napos, szökőévek-
ben pedig 29 napos. Háromszor fordult elő a történelemben 
február 30-a. A 18. századi nyelvújítók a februárt az enyhe-
ges névre keresztelték át. A népi kalendáriumban böjt előha-
va (vagy másképpen böjtelő hava) néven szerepel. 

Hagyományosan februárra esik a farsang időszakán be-
lül a legtöbb bál, mulatság, lakoma. 

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a 
katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak, 
és közben zsoltárokat énekelnek. Ilyenkor kerül sor a gyer-
tyaszentelésre is. A gyertyaszentelő ünnepéhez hagyomá-
nyosan különféle tavaszjóslatok kapcsolódnak. Az európai 
hagyomány szerint, ha a barnamedve - egyes helyeken a 
borz - gyertyaszentelő napján, február 2-án kijön az odvából 
és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, 
mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint 
marad, mert rövidesen jön a tavasz. Az északolasz népi szó-
lásokban e napon a medve mellett a farkas is „időjósként” 
jelent meg. Észak-Amerikában pedig az újkori bevándorlók 
az ott élő erdei mormotát tették a február 2-ai népi hiedelem 
tárgyává, olyannyira, hogy ez a nap „az erdei mormota napja-
ként” is ismert. Ezeket a hiedelmeket a meteorológusok nem 
igazolják. 

Február 14-e Szent Bálint napja (Valentin-nap), a szerel-
mesek védőszentjének ünnepe. Az angolszász országokban 
alakult ki az a hagyomány, hogy ezen a napon a szerelmesek, 
a jó barátok és mindazok, akik szeretik egymást kisebb aján-
dékokkal lepik meg egymást. 

Általában februárra esik a karnevál, vagyis farsangi felvo-
nulás. A leghíresebb a riói karnevál és a velencei karnevál, 
Magyarországon pedig a busójárás. 

A magyarság körében

Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a balá-
zsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával 
megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó go-

noszt elűzzék. Balázs napja az iskolások ünnepe is volt, ami-
kor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, ado-
mányokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. 
Ez az úgynevezett „balázsjárás”, ami a magyarságon kívül a 
szlovákok és csehek körében is ismert volt. 

FEBRUÁR
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

ÉRDEKESSÉG
Februári jeles napok

A köztársaság napja 
Magyarországon

Rákellenes világnap

Budapest ostroma végének 
emléknapja

Szent Bálint napja (Valentin-nap, a 

szerelmesek ünnepe)

Nemzetközi férfinap

Az anyanyelv nemzetközi napja

A kommunista diktatúrák 

áldozatainak emléknapja

 FEBR.

01.

 FEBR.

04.

 FEBR.

13.
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  Farsang
Jelmezes forgatag és jókedv. A farsangi ünnepléseket és 

mulatozásokat sokan kedvelik. 
Vannak, akik szívesen és aktívan részt is vesznek benne, míg 
mások inkább csak lelkes szemlélőként járulnak hozzá az 
ünnep sikeréhez. Ha azonban megkérdeznénk az ünneplő-
ket, hogy ismerik-e a farsang eredetét, többnyire csak egy 
fejrázás lenne a válasz. Ebben az írásunkban megosztjuk ol-
vasóinkkal a farsanggal kapcsolatos fontosabb ismereteket. 

A farsang időpontja és dátumai
Két egyházi ünnep közé ékelődik, és azokhoz szorosan 

kötődik. Nevezetesen a vízkereszt és a húsvéti nagyböjt 
közé. Ennek megfelelően a kezdete mindig ugyanakkor, víz-
keresztkor, január 6-án van.
Ezzel szemben a zárónapja annak függvényében alakul, 
hogy a húsvéti nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda 
éppen milyen napra esik. Legkorábbi lehetséges zárónapja 
február 4-e, a legkésőbbi pedig március 10-e.
A pontos nap meghatározása az adott évi húsvét dátumá-
ból, visszafelé számítva történik, a húsvét előtti 40. nap. 

A farsang nevének eredete és jelentése
A farsang név német nyelvterülethez köthető, osztrák-ba-

jor eredetű szó, amelynek első írásos megjelenését többféle 
dátumhoz is kapcsolják. A farsang végső szógyökere a ‘Fa-
stenschank’, azaz ‘böjti kocsma’ szó. Ez pedig nyilvánvaló 
utalás a húshagyó keddre, mert a húsvéti böjti időszak előtt 
ez volt az utolsó nap, amikor még alkoholos italt lehetett fo-
gyasztani. Ez az esemény szolgál nem csak a magyar, de 
több környező ország nyelvében is a farsangot jelölő kifeje-
zés alapjául.

Farsang eredete
A Föld különböző országaiban zajló farsangi ünneplések 

mindegyikének van egy közös eredője a múltban. Megjele-
nési formájukban ezek a tél végi maszkos, álarcos, jelmezes 
ünnepi vigasságok és események.

A tél vége és tavasz kezdete, a termékenység és bőség 
időszakának kezdete az ókori népek mindegyikénél jeles ün-
nep volt, amit képletes díszítéssel, különféle maszkokba és 
jelmezekbe bújva ünnepeltek.

A kereszténység elterjedésével azonban Európában az 

ilyen típusú ünnepek gyakorlatilag eltűntek a mindennapok-
ból és csak a középkor végétől, a reneszánsz kibontakozásá-
tól kezdtek ismét megjelenni.

Busójárás
A népszokás megjelenéséről a XVIII. század végéről van-

nak az első adatok. A mohácsi sokácok jól ismert népszo-
kása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első 
holdtölte határozza meg, akár csak a húsvétét. Régen far-
sangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott a 
mulatság. 

Maga a felvonulás farsangvasárnap zajlik és a főtéren 
gyújtott óriási máglya körül táncolásával zárul. Kedden 
folytatódik a hagyomány, amikor is az újabb főtéri máglyá-
ra helyezett, telet jelképező koporsó elégetésével és körül 
táncolásával búcsúznak a téltől, s köszöntik a tavasz eljö-
vetelét. A farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek 
maskarába. Mohácson a hagyomány eredetét a  török-űzés 
legendájával is szokták magyarázni. A monda úgy szól, hogy 
a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült őslakos sokácok 
megelégelve a rabigát, ijesztő álarcokba öltözve, maguk ké-
szítette zajkeltő eszközökkel, az éj leple alatt csónakokkal 
átkeltek a Dunán és elzavarták a törököket Mohácsról.

A történeti hűség kedvéért jegyezzük meg, hogy ezt a tör-
ténetet nem támasztják alá a rendelkezésünkre álló adatok, 
sőt… A város 1687-ben szabadult fel a török uralom alól, a 
sokácság betelepítése viszont csak jó tíz évvel ezután 
kezdődött meg. Minden bizonnyal a balkáni erede-
tű sokácok korábbi hazájukból hozták 
magukkal a szokást, amely  Mohácson 
formálódott tovább és nyerte el mai 
alakját.

Ez is az oka, hogy az 
1700-as évek vége 
előtt nincs nyoma 
a busójárás nép-
hagyományának.
A mohácsi busó-
járás 2009-óta 
szerepel az 
U N E S C O 
Emberiség 
Szellemi Kul-
turális Örök-
ség listá-
ján.



Bagolyfesztivál

Lapunk megjelenésének időpontjában már lezajlott az 
első túrkevei Bagolyfesztivál. Ez a természetvédelmi vonat-
kozású, érdeklődő lakosságot, több idővel rendelkező nyugdí-
jasokat célzó, egyben családi, ifjúsági rendezvény rendhagyó 
szándékkal került megrendezésre. A túrkevei vonatkozá-
sú színes programokon túl egyben szakmai rendezvény is, 
ugyanis itt került megalakításra a madárbarát települések 
szövetsége, így polgármestereket, önkormányzatokat is 
meghívtak a rendezvényre, akik vállalják, hogy természetba-
rát eszközökkel, pollinátor- (beporzó rovarfaj) és madárbarát 
beavatkozásokkal terveznek közterülete-
ket és üzemeltetnek városokat. 

Juhászfesztivál

Új év, új kihívások… Nincs 
ez másképp a városvezetés 
és a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai számára sem. 
Bár távolinak tűnik, de már a 
hagyományőrző Juhászfesz-
tivál szervezése kezdődött 
meg az első szervező-
bizottsági ülés összehí-
vásával. Sallai R. Bene- dek 
polgármester meghívásának eleget téve szinte minden ko-
rábbi Juhászfesztivál szervező jelen volt a megbeszélésen. 
Komoly nehézségek előtt állnak viszont a rendezők, hiszen jó 
ideje most először alig lehet majd használni a piacteret és a 
ligetet, ugyanis megkezdődnek tavasszal az építési, átalakí-
tási munkák a „zöld város“ TOP program kapcsán, így másik 
helyszínt kell találni a rendezvény lebonyolítására. 

Torta és mézeskalács fesztivál

Legalább ennyire inspiráló és érdekes volt a novemberre 
tervezett, első túrkevei torta és mézeskalács fesztivál meg-
szervezésének előkészületi megbeszélése is. Két napra az 
édességek bűnösen kéjes otthonává lesz városunk, miután 
kb. 6 témában kerül meghirdetésre az országos édesség- 
verseny, és ennek kiegészítésére nagyobb cukrászdák kitele-
pítése valósul meg egy bűnösen édes cukrászdát teremtve a 
Művelődési Házban. 

Hőenergia-elosztó rendszer

Sallai R. Benedek, polgármester a geotermikus energia 
egyesület elnökét fogadta január elején, akivel szakmai esz-
mecsetét folytatott egy városi hőenergia-elosztó rendszer 
létrehozásáról. A rendszer városunk egy jelentős részén ké-
pes lenne a földgázt kiváltani ezzel a környezetbarát techno-
lógiával. A hőenergia-rendszer megteremtése egyelőre csak 
terv, hiszen nagyon komoly költségei vannak a kivitelezés-
nek, így nem lehet tudni, hogy EU-s források mennyire lenné-
nek ennek megvalósításába bevonhatók. A hazánkban már 
meglévő rendszereknek (pl. Veresegyházán, vagy a nálunk 
kisebb Bólyon) nagyon pozitív tapasztalatai mutatkoznak az 
üzemeltetéssel kapcsolatban. Akár 250 millió Ft fölötti bevé-
telt is tud termelni az önkormányzatnak az üzemeltetés. Vi-
dékünk alkalmas erre, és jó adottságaink vannak egy sikeres 
projekthez. 

KÜZ

Városunk polgármestere több dologban is szeretne a 21.
század felé nyitni. Evégett egy online térben működő úgyne-
vezett KÜZ (Közterület ÜZemeltető) szoftverrel ismerkedett 
a hivatal munkatársaival együtt. Ez a szoftver egy olyan át-
fogó közterületkezelési irányító rendszert foglal magában, 
amellyel a lakosság számára lehetségessé válna, hogy bár-
mit (szó szerint bármit: kóbor eb, kátyú, illegális szemét, ki-
égett közterületi világítás stb.) egy okos telefonnal azonnal 
bejelentsen. A bejelentéssel a városgondnokság, a műszaki 
osztály, a képviselő-testület is azonnal értesülne a problé-
máról, és a munkafelület figyelemmel kísérné a helyreállítás, 
feladatmegoldás folyamatát is. Ezzel mindenkinek rálátása 
lenne arra, hogy mit csinál a városgondnokság, mikor, hol 
zajlik munka, mi hogyan halad. A hivatali dolgozók számára 
ellenőrzési lehetőséget teremt, segíti az elszámolásokat. A 
jó szoftvert – a remények szerint - még 2020-ban ki lehet 
próbálni. 

Standfürdő

Az elmúlt időszakban komoly problémák léptek fel a 
strandfürdő műszaki állapotát illetően az ott dolgozó mun-
katársak erőfeszítéseinek dacára. Személyi változások is 
történtek, hiszen a korábbi ügyvezető felmondott, jelenleg az 
ideiglenesen kinevezett vezetővel együttműködve kell kijelöl-
ni az új útirányt.
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Intenzív évkezdés
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Városfejlesztés- épülettervezés

Épülettervezések vonatkozásában is elkezdődött a kö-
vetkező időszak fejlesztésének tervezése. A városi főépí-
tész-asszony, Farkas Edit építészmérnök és a túrkevei szár-
mazása miatt többek számára ismert Fehérváry Rudolf 
építészmérnök, valamint több hivatali munkatárs koncepciót 
dolgoztak ki több területen. Így a strandfejlesztés, az átfogó 
szálláshelyfejlesztés Túrkevén (beleértve a belvárost is), a li-
get fejlesztésének részletfeladatai vonatkozásában stb. 

Munkaszervezet

Az év eleji feladatok palettáján szerepelt a munkaszer-
vezettel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása is. Vége felé 
közelednek az átalakítások a hivatal munkarendszerében, 
de külső okok miatt csak a nyárra realizálódhat a végleges 
rendszer felállítása. Január elején munkába állt a műszaki 
osztályvezető, valamint a városfejlesztési projektmenedzser, 
ami nagy-nagy segítséget jelent. A kabinetvezető is nagyon 
sok terhet vesz le a polgármester válláról, de a hivatal több 
munkatársával is jó együttműködés alakult ki az elmúlt idő-
szakban. 

Polgármester/alpolgármester
Sallai R. Benedek/Kántorné Bíró Emília

Személyi asszisztens
Simonné Tóth Krisztina

Jegyző/Aljegyző
dr. Rácz Kálmán (szabadságát tölti)/Szászné dr. 

Pataki Marianna

Igazgatási 
osztály

Osztályvezető:
• dr. Rácz Kál-

mán (jelenleg 
az aljegyző látja 
el a feladatokat)

Munkatársak:
• Nagyné        

Horváth Anikó
• Madarasi Zsolt
• Horváth         

Julianna

Műszaki 
osztály

Osztályvezető:
• Bodóné Nagy Edit
Munkatársak:
• Lénártné                        

Sebestyén Éva
• Csízi Andrea
• Tóthné Faragó 

Erika

Polgármesteri
kabinet

Osztályvezető:
• dr. Herczegh Adél
Munkatársak:
• Tereminé Hanász 

Judit
• Takács Ferenc
• Mezei őrszolgálat 

tagjai 

Költségvetési
osztály

Osztályvezető:
• Sáfárné                       

Boros Ildikó
Munkatársak:
• Szabó-Mészáros              

Györgyi
• Magosné Dömösi  

Anita
• Balogh Jennifer
• Tóth Anikó
• Fekete Lajosné
• Kovács Kitti Klaudia

Sport

Tudták, hogy városunkban él egy korábbi profi jégkoron-
gozó, aki válogatott is volt? Egy olyan fiatalember, aki ugyan 
az aktív sportot abbahagyta, de a jégkorongozás vagy a kor-
csolyasport meghonosítója is lehetne kis városunkban. Így 
értelmet nyert a jégkorcsolyapálya terve, egy új sportág meg-
teremtése. A sportélet fejlesztése területén a közúti Kis-Be-
rettyó-híd és „első kettesduda“ közötti szakasz 

rehabilitációjával a kajak-kenu sport alapjainak lerakása is ki-
rajzolódik, ezáltal egy újabb sportlehetőség nyílik az itt élők 
számára. Az év eleji programszervezések sorában az első 
túrkevei pusztamaraton szervezése is gőzerővel folyik, hogy 
a futás kedvelői szeptemberben Túrkevére zarándokolhas-
sanak. A sportterület iránt elkötelezett három nagyon lelkes 
sportoló kezdte meg a szervezést, akik minden támogatást 
megkapnak a városvezető részéről.  

Szervezési
osztály

Osztályvezető:
• Szászné dr.           

Pataki Marianna
Munkatársak:
• Czeglédiné                   

Kiss   Zsuzsanna
• Bognárné Bíró        

Erzsébet
• Enyedi Tibor
• Kovács Irén
• Gyányi Gyula
• Farkas Kitti
• Katona Cintia
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Földgáz kitermelés

A polgármester fogadta a MOL képviselőit, akik egy ideje a 
városon keresztül szállított hatalmas mennyiségű kővel hív-
ták fel a figyelmet magukra. Akár áldás is lehet városba érke-
zésük, hiszen a kitermelésre szánt földgáz után városunknak 
fog növekedni a helyi iparűzési adó bevétele. Megérkezett a 
cég írásos kötelezettségvállalása is minden általuk használt 
útszakasz helyreállítására vonatkozóan, viszont ez csak az 
építési anyagszállítást követően valósul meg.

Ágazati fórumok

Januárban ágazati fórumok is zajlottak a közös gon-
dolkodás jegyében. A gazdálkodókkal való megbeszélésen 
számos dolog került felszínre, a jelenlévők megegyeztek a 
párbeszéd folytatásában, ami már önmagában is eredmény, 
több fontos területen indult egyeztetés a jövőre vonatkozó-
an. Érintették a külterületi utak helyzetét, és szó esett a me-
zei őrszolgálat reformjáról is, ahol számos területen történik 
újítás. Immár állandó mezei őrszolgálati „ügyeleti“ mobil ke-
rül bevezetésre, a szolgálati gépjárműbe GPS lesz beépítve, 
mely által ellenőrizhetővé válik, hogy minden területen jár-

nak-e. Munkaszervezéssel napi 16 órás folyamatos ügyelet 
lesz kialakítva, és némileg a humánkapacitás-fejlesztés is 
megvalósul. 
A másik ágazati fórum a civileket érintette. Lendületet vett 
az önszerveződés, hogy a korábban jól működő „civil fórum“ 
helyreálljon, ezáltal a számos civil szervezet együtt tud mű-
ködni, mely lehetőséget teremt a pályázatok kihasználására 
is.
A harmadik találkozó a vállalkozókat célozta meg. Körvo-
nalazódott a folyamatos párbeszéd igénye, s ígéretek han-
goztak el, amelyekkel garantáltan épül a város, és számos 
területen vállalnak fel ők is városszépítő és városfejlesztő fel-
adatokat. Kritikai észrevételek is elhangoztak, mely szerint az 
önkormányzat lehetne némileg partneribb az adókat befizető 
vállalkozókkal. Öröm volt hallani az elköteleződés szavait, és 
látni, hogy nem csak helyi foglalkoztatóként, hanem önkén-
tes feladatfelvállalóként is ténykedni kívánnak a jövőben. 

Egyéb

Szó esett még továbbá a tűzoltóság helyzetéről, a város-
gondnokság feladatellátásáról, a temetők rendbetételéről, a 
kamerarendszer létrehozásáról.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az ingatlanaik 
előtti területen végzett építési, felújítási munka engedély-
hez kötött. A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának 
vezetője, Bodóné Nagy Edit adott tájékoztatást.

- Milyen munkálatok elvégzéséhez kell a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Osztályát keresni?

Amit a lakosok saját ingatlanaik előtt szeretnének végez-
ni, ahhoz az önkormányzat engedélye szükséges, mivel az 
az Önkormányzat tulajdonában van. Kapubejárók építését, 
felújítását csak az illetékes útkezelő hozzájárulásával lehet 
kivitelezni. Csak az útkezelői hozzájárulás birtokában szabad 
a munkálatokat elkezdeni.
Az olyan kapubejáróknál, melyek nem önkormányzati tulaj-
donú utakhoz csatlakoznak (Kabai utca, Új utca, József Atti-
la utca egy része, Bajcsy-Zsilinszky utca, Petőfi Sándor utca 
egy része, Kossuth Lajos utca, Kuthen király utca) a Magyar 
Közútkezelőtől kell engedélyt kérni.
- Miért van szükség az engedélyeztetésre?

A földfelszín alatt a vezetékek 50-60 cm mélyen vannak 
lefektetve,  melyek szintén az Önkormányzat tulajdonát ké-
pezik. Ha pl. csőtörés van, akkor az üzemeltető kibontja akár 
a magánszemély által létesített kapubejárót is, hiszen neki el 
kell hárítania a problémát.  Ha volt engedély annak megépíté-
sére, akkor az üzemeltető köteles a hiba elhárítása után visz-
szaállítani az eredeti állapotot. Ha nincs ilyen engedély, akkor 
ezt nem köteles elvégezni.
- Hová kell a kérelmet benyújtani, miből áll az enge-

délyeztetési eljárás, mennyibe kerül a lakosok számára?
A kérelmet saját kezűleg írva, vagy a Polgármesteri Hiva-

tal Műszaki Osztályán kért formanyomtatványon lehet be-
nyújtani. Csatolni kell az új vagy a felújítani kívánt bejáró hely-
színrajzát, amely tartalmazza a méreteket és azt az anyagot, 
amiből készülne a kialakítandó bejáró.
A kérelem beérkezését követően helyszíni bejárást tart a hi-
vatal műszaki osztályának munkatársa és ezt követően - ha 
az a szabályoknak megfelel - 21 napon belül kiadja az 
útkezelői hozzájárulást, amely ingyenes.
- Milyen esetben adható meg az engedély?

Ha valaki bővíteni szeretné a kocsibejáróját akkor mérle-
gelnünk kell, hiszen a csapadékvíz elvezető 
árokra is szükség van. Annak akadálytalan 
lefolyását biztosítanunk kell. Ha valahol 
egyáltalán nincs még kocsibejáró és ezt 
kérik, természetesen a vonatkozó jogsza-
bályokat betartva és a lehetőségekhez 
mérten engedélyezzük. Fontos megje-
gyezni, hogy figyelemmel kell lennie 
a tulajdonosnak a csapadékvíz elve-
zetésére. A Polgármesteri Hivatal 
munkatársai folyamatosan ellenőr-
zik a közterületi kivitelezéseket, 
és amennyiben nincs útkezelői 
hozzájárulás, kezdeményezzük a 
szükséges intézkedések megtéte-
lét.

A közterületen történő lakossági beruházások szabályairól…
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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KÉPVISELŐ-
TESTÜLETI ÜLÉS
2020. JANUÁR 20.

SZÁSZNÉ DR. PATAKI MARIANNA - ALJEGYZŐ

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a Széchenyi u. 3. sz. alatti volt 
virágüzlet épületét 4.000.000.- Ft vé-
teláron megvásárolja. Az épületet a 
Túrkevei Kulturális Egyesület vagyon-
hasznosítási szerződés keretében fog-
ja használni.

Megválasztotta a Képviselő-tes-
tület két intézmény vezetőjét: a Finta 
Múzeumot újabb 5 évig Kapás János 
Zsolt vezeti, míg a Madarász Károly 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár új 
intézményvezetője 5 évre Farkas Ro-
zália. Mindketten február 1-től látják el 
feladataikat.

A Túrkevei Kulturális Egyesület si-
keresen pályázott tájház kialakítására, 
melyhez 7.330.575 Ft-ot nyert. A Képvi-
selő-testület ezt az összeget 1.330.000 
önerővel egészíti ki és a Madarász Ká-
roly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 
útján átvállalja a pályázat megvalósítá-
sát a Győrffy tanyán.

A Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjének 
lemondása miatt a Képviselő-testület 
Hegyi-Csicsai Csaba Antalt választotta 
meg határozatlan időre a Kft. élére.

Elfogadta a képviselő-testület a köz-
munka programok végrehajtásához 
szükséges, a Városgondnokság Kft.-vel 
kötendő szerződést.

Döntöttek a képviselők az óvodai 
nyitva tartásról, valamint az általános 
iskolai és óvodai felvételi körzetről 
(mindkét esetben egy körzet az egész 
város).

Pályázatot írtak ki az Óvodai Igaz-
gatóság és Bölcsőde intézményvezetői 
álláshelyére Finta Zoltánné intézmény-
vezető nyugdíjba vonulása miatt.

A Képviselő-testület 285.000 Ft-ot 
biztosított a 4-es sz. háziorvosi körzet-
ben rendelkezésre álló eszközállomány 
kiegészítésre, mely jogszabályi előírás.

A Város-
g o n d n o k -
ság Kft. 

ügyvezető-
je kérel-
mére úgy 
d ö n t ö t t 

a Kép-
v i s e -
lő-tes-

tület, 

hogy a Kuthen király u. 2/b. sz. alatti 
ingatlan eladásából származó, céltarta-
lékba helyezett 6.000.000 Ft vételárból 
a még fennmaradó 4 800 000 Ft-ot épí-
tőipari gépek, eszközök beszerzésére 
fordíthatja a Kft.

A képviselő-testület már korábban 
döntött arról, hogy nem kívánja igény-
be venni azt a 229 millió forint összegű 
fejlesztési hitelt, melyet két pályázat 
megvalósításához igényelt. Az egyik a 
Vas utcai iskola helyén óvoda létesíté-
sére vonatkozik, a másik pályázat a Li-
get és piactér rekonstrukciója, valamint 
a Petőfi téren a zöldfelület megújítása, 
illetve két helyszínen játszótér építése. 
A projektek sikeres megvalósításához 
szükséges saját erő összegét, 85 500 
000 Ft-ot a Képviselő-testület a 2020-
as költségvetésben biztosítja.

Két szociális bérlakás bérlőjének 
kijelöléséről döntöttek a képviselők, el-
fogadták a civil szervezetek tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatót, valamint el-
fogadták a 2020. évi rendezvénytervet, 
melyben a városban ebben az évben 
tervezett események időpontjai és a 
szervezésben közreműködők vannak 
felsorolva.

Elfogadta a Képviselő-testület a 
város 2020-2024-re vonatkozó infra-
strukturális fejlesztési koncepcióját. 
A koncepció a közutak fenntartása, 
turisztikai fejlesztések, szálláshely fej-
lesztések, város rehabilitáció mellett 
foglalkozik többek között szociális bér-
lakás fejlesztéssel, óvodai és bölcsődei 
férőhely fejlesztéssel, az ivóvíz hálózat, 
valamint a belvíz elvezető rendszer fej-
lesztésével.

Tájékoztatókat fogadott el a Képvi-
selő-testület: a sportegyesület, a Mű-

velődési Intézmény tevékenységéről, 
valamint a helyi adórendeletek végre-

hajtásáról.
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Talán nem is gondolnánk, hogy az idősebb korosztály 
körében milyen gyakori a depresszió megjelenése. Gyakran 
aluldiagnosztizált betegség, mivel a tüneteit (pl. lehangolt-
ság, étvágytalanság, alvászavar, súlycsökkenés) általában 
életkori sajátosságnak tekintik, illetve más testi, krónikus 
vagy pszichiátriai megbetegedés jellemzői kerülnek előtérbe. 
Az átlagéletkor növekedésével azonban egyre több 60 év 
feletti embernél jelennek meg a depresszió tünetei, akár 
a lakosság 15%-át is érintheti a betegség, mégis észrevétle-
nül, kezeletlenül maradnak a betegek. Ez viszont számos ve-
szélyt hordoz magával: növeli az öngyilkosság kockázatát, 
lelki eredetű problémákra visszavezethető testi tünetek 
megjelenését, rontják a már meglévő betegségek gyógyu-
lási esélyeit, a betegek és családjaik életminőségét. Ezért 
is fontos, hogy ezzel a témával bővebben is foglalkozzunk.
Milyen tényezők játszhatnak szerepet az időskori depresz-
szió kialakulásában? Egyrészt beszélhetünk biológiai 
okokról: testi, idegrendszeri megbetegedés (pl. diabétesz, 
Alzheimer-kór, Parkinson-kór) melléktüneteként, krónikus 
(általában nagy fájdalommal, életminőség-romlással járó) 
betegség másodlagos kísérőjeként, az érzékszervek műkö-
désében bekövetkező csökkenés következményeként. 

A biológiai tényezők mellett azonban a szociális élet vál-
tozásai is elősegíthetik a betegség kialakulását: megváltozott 
életkörülmények (pl. nyugdíjba vonulás), társas támogatás 
hiánya. Emellett ebben az életkorban egyre több olyan élet-
helyzettel kell szembenézniük a személyeknek, amelyekkel 
való megküzdés nagy kihívást, nehézséget jelent: barát/élet-
társ halála, gyermekeik „kirepülése”, függetlenedése, melyek 
az egyedüllét érzését erősíthetik; fizikai állapot romlása, min-

dennapi tevékenységek 
elvégzésében való 
gátoltság, melyek az 
értéktelenség, célta-
lanság érzését ered-

ményezhetik; 
anyagi gon-
dok meg-

j e l e -

nése, melyek az egzisztenciális fenyegetettség gondolatait 
okozhatják.

Melyek azok a jellemzők, amelyekre érdemes odafigyel-
ni, mert depressziós megbetegedésre utalhatnak? A depresz-
szió általános tünetei például a tartós lehangoltság vagy szo-
morúság érzése, az öngyilkossággal, halál gondolatával való 
foglalkozás. Előfordulhat, hogy az idősödő személy kevésbé 
érdeklődik a korábban számára örömet okozó tevékenysé-
gek iránt, üresnek, értéktelennek érzi az életét. Az idősebb 
korosztály esetében ezek a tünetek közül leginkább a lehan-
goltság, a figyelmi vagy koncentrációs zavarok, memóri-
aromlás, gondolkodás zavara, az inaktivitás, alvászavar a 
legjellemzőbb. Tovább az is megállapítható, hogy a serdülő-
korúak mellett ez az a korosztály, ahol az öngyilkossági kí-
sérletek száma megnövekedett, illetve gyakrabban végződik 
halállal a próbálkozásuk.

A betegség felismerése azért is nehezített, mivel az idős 
emberek hajlamosak arra, hogy a depressziós tüneteikről 
panaszkodjanak, nem igénylik az ezzel kapcsolatos orvosi 
ellátást. Gyakran előfordul az is, hogy szégyellik panaszaikat, 
nem szívesen beszélnek emiatt a tüneteikről. Előítéletekkel 
rendelkeznek a pszichiátriai vizsgálatok iránt, vagy épp fél-
nek a kezelés folyamatától, költségeitől.

Mindezek ellenére nagyon fontos, hogy az idősebb kor-
osztály problémáira (mind testi, mind lelki) is nagy hang-
súlyt fektessünk, és az életkorral járó változásokkal, ki-
hívásokkal való megküzdésüket segítsük. Erre lehetőség 
nyílik Lelki Egészségközpontunkban is, ahol próbáljuk a ha-
sonló problémákkal hozzánk forduló személyeket támogatni, 
előrehaladásukat, gyógyulásukat segíteni.
(Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a 
Mezőtúri járásban EFOP-1.8.20-17-2017-00018)

AZ IDŐSKORI DEPRESSZIÓ

ELÉRHETŐSÉGEINK:

 Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet         
 Egészségfejlesztési Iroda-LEK
 5400 Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
 Telefon: 06-56/550-427



KÖZÜGY

9

A strand szó hallatán sokaknak automatikusan beugrik a 
már-már történelminek számító, bugyuta kis dal szövege: „…
jaj, úgy élvezem én a strandot”. Akár így is lehetne, de sajnos 
sokak számára okoz komoly fejtörést a kevi strand jelenlegi 
állapota. 

A tavalyi év vége és az idei év eleje a strand történetének 
fekete napjaiként maradnak fent az utókor számára. „Ami 
elromolhat, az el is romlik”, Murphy örökérvényű megállapí-
tása ez alkalommal is beigazolódott. A dominóelv módjára, 
egymást követően jelentkeztek a problémák: a vízszivattyú 
elromlása után a már egy ideje ismert vízellátá-
si rendszer problémája jelentkezett, ami 
lehetetlenné tette a medencék normá-
lis feltöltését. A strand munkatársai 
minden erőfeszítésüket latba véve 
próbáltak úrrá lenni a kaotikus hely-
zeten. 

Lehet arról beszél-
ni, hogy milyen fe-
lelősség vezetett a 
problémákhoz - sőt, 
kell is -, de a strand 
több munkatársa 
kétség kívül lelkiis-
meretesen részt vett 
a probléma kezelésében, kétségbeesetten kereste a megol-
dást a kínos helyzetben, és csak köszönet illeti törekvéseiket, 
ahogy megpróbálták orvosolni a gondokat, tegyük hozzá, 
sajnos csak időlegesen.

Tudvalévő, hogy a strand vezetése teljesen magára ha-
gyatva küzdött az utóbbi években a gondokkal, de érdemi 
előrelépés, fejlesztés, öt éve nem történt. 

A csarnok állapota ijesztő, ami a nem megfelelő légtech-
nikai berendezésnek tudható be. Fontos elemek, mint pél-
dául a tartószerkezet még nem ment tönkre, csak kevésbé 
fontos, de annál látványosabb dolgok. Estek le vízzel meg-
telt lámpatestek, párától megpuhult gipszkarton lemezek az 

álmennyezetekről, párásak az ablakok, megpenészedtek és 
vetemedtek az ablakok fái. 

Tény, hogy az elkészült légtechnika teljesen különbözik 
attól, mint ami az eredeti tervekben szerepelt. A teljesítmé-
nye kb. az 1/3-ad része annak, mint amire a problémamentes 
üzemeléshez szükség volna, ráadásul nem történt karban-
tartás sem, el vannak tömődve a szűrői, sőt a ventillátorok 
egy része fordított irányba dolgozik. 

A tavalyi év nyarán már megindult a városvezetés részéről 
– a tervezők és a kivitelező bevonásával – a probléma orvos-

lására irányuló egyeztetés, aminek az lett a végkifejle-
te, hogy egy igazságügyi szakértő feketén-fehéren 

leírta a precíz tényfeltárást követően, hogy a je-
lenlegi rendszer a tervekkel ellentétben nem 

alkalmas a zavartalan üzemelésre. Az 
„ellen-szakértő” (mert ilyen is volt) bár 
más mondatszerkesztéssel, de ugyan-

ezt rögzítette. Ígéretek hangzottak el a ja-
vításra, de mint tud-
juk: a szó elszáll… 
A nem megfelelő 

légtechnikai berende-
zés okán keletkezett hi-
bák javítását mindaddig 

hiábavaló lenne elvégezni, 
amíg magát a légtechnikai gondot nem orvosolják, ugyan-
is az okot kell megszüntetni, nem a tüneteket. Az idén már 
megtörtént az ezirányú egyeztetés, talán hamarosan kézzel-
fogható megoldás is születik. 

A strand komoly változások előtt áll, a városvezetés 
2020-ban normalizálni próbálja a működést, és mindent el-
követ, hogy a felgyülemlett műszaki problémákat kezelni 
tudja. Számos területen rajzolódik ki a tennivaló, remélhető-
leg a Képviselő-testület partner lesz abban, hogy a 2020-as 
költségvetésben legyen elegendő forrás a működési gondok 
megszüntetéséhez, s valamennyien élvezni tudjuk az idelá-
togató vendégekkel, turistákkal együtt ennek a csodálatos 
termálvíznek minden áldásos hatását.

STRAND… A TÉNYEK TÜKRÉBEN
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ
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Talán sokak számára meglepő, hogy februárban a Kará-
csonyi faluról írok, de ennek két nyomós oka is van. Az egyik, 
hogy még hetekkel az ünnepek után is nosztalgikus hangu-
latban, elragadtatással beszélnek az emberek az első adven-
ti rendezvényről, ami mindannyiunk szívét melengette, ami 
sok-sok jószándékú embert tettekre sarkalt, s ami talán a leg-
fontosabb, hogy sokak számára szerzett boldog pillanatokat 
az adományoknak köszönhetően. Valaki úgy fogalmazott az 
üzenőfalon, hogy igazi csoda! S valóban: az ajándékozó és a 
megajándékozott is átélhette a karácsony lényegét, a szere-
tetet! 

A másik ok, hogy most ragadok tollat az, hogy a szerve-
zőknek, segítőknek ennyi időre volt szüksége, hogy számba 
vegyék a történések 
sokaságát. A szerve-
zők közül Gaál Erzsé-
bettel és Zagyváné 
Vass Margittal beszél-
gettem egy ugyancsak 
nosztalgikus, bizako-
dó hangulatú „csajos 
estén”. Számos érdekességgel szolgáltak a szervezés, az 
előkészületek, s a lezajlott ünnepi rendezvénysorozat tekin-
tetében. 

Íme, néhány: több mint 320 ezer forint készpénzfelajánlás 
történt, amit a szükséges anyagigényre fordítottak, illetve a 
megmaradt összeget már az idei, a 2020-as Karácsonyi falu-
ra tartogatják. Közel 1 km fényfüzér gondoskodott a tér pom-
pájáról, kb. 100 kg kenyér fogyott a lilahagymás zsíros ke-
nyerek kínálgatása során, több mint 1000 gyönyörű kis bögre 
készült Sudár Anett kezei alatt a forralt borozáshoz. Több 
száz liter forralt bor fogyott a hideg, zimankós téli napokon. 
Négyszer telt meg a ruháskonténer, 2 laptopot, 2 asztali szá-
mítógépet, 2 televíziót adományozott Gaál Csaba. Többszáz 
pár cipő, többszáz plüssjáték került az adományok közé, 110 
db gyermeksapka és 110 db könyv talált új gazdára. Kérem, 
nézzék el nekem, ha csak nagyvonalakban számolok be a 

különböző tételekről, mindenki számára fontosabb volt a 
csodás pillanatok megélése, mintsem a leltározás. 

Úgy vélem, joggal 
megérdemlik, hogy 
számba vegyük név 
szerint is őket.

Szervezők: Kántorné 
Bíró Emília, Gaál Er-

zsébet, Farkas Kitti, Petőné Fábián Erzsébet, Dékányné Ma-
darász Piroska, Zagyváné Vass Margit, dr. Herczegh Adél.

Tárgyi felajánlás: Sebestyén Anikó, Meteor Kereskedő Ház, 
Hajdú Villamosság és Vagyonvédelem Hungary Kft., Kánya 
Lászlóné, SMR, Hajdú Zoltán és barátai, Sallai Krisztina, Hol-
lósi Tüzép, Fatelep, Rózsás Zsolt, Zilahiné Ibike, Kovács Sán-
dor, Pappné Icuka, Sebestyén István, Pálinkás Zoltán, Kiss 
József, Tóth László és felesége, Kántor család, Sass Zoltán.

Étel felajánlás: Mihácsi család, Kalmár Lajos, Kelemen Ta-
más, Kovács Károly, Kondorosi Rudolf, Puli Nagy László és 
családja, Tóth Tibor, Kissné Lakatos Ilike és édesanyja, Deák 
Lászlóné Rózsika, Mile-Kovács Erika, Kovácsné Szécsi Teri-
ke, Suszterné Icu, Kiss Imréné Magdi.

Angyalsátor: Zagyva János, Zagyváné Vass Margit, Gaálné 

Ami jó, az jó!
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

Ezer hála és köszönet minden jószándékú 

lakosnak, akik valamilyen módon hozzá-

járultak a csoda megszületéséhez! 
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Jutka, Szöllősiné Marika, Dinyáné Katika, Hartvig Julika, Po-
zsonyi Katika, Soósné Kádár Katika, Vinczéné Székely Mari-
ka, Márton Józsefné Icus, F. Tóthné Szonda Margit, Benics 
Kálmánné, Fábián Ferencné, Gombosné Rózsika, Dinya Jó-
zsef, Szabó Enikő, Gaál Imre, Rózsás Zsolt, Teleki Ferencné 
Zsóka, Gaál Csaba, Tóth Tibor, Takács Andrásné Milcsike.

Kreatív segítők: Takács Béláné Marika, Czeglédi Erzsébet, 
Tóth Kitti, Barnáné Gaál Erzsébet, Barnáné Ildikó, Kontráné 
Juhász Helga, Tóthné Bodnár Icu, Fazekasné Ozsváth Ildikó, 
Tóth Judit, Gombosné Papp Ibolya.

Hétvégi háziasszonyok: Molnárné Szonda Ildikó, Vadné 
Deák Ibolya, Borókné Kati, Duczáné Esztike, Horváth Szilvi, 
Fazekasné Ács Ancsa, Debreczeni Andi, Mózsikné Magdi, 
Kissné Magdi, Szőkéné Somogyi Judit, Fábián Sándorné, 
Farkasné Regina, Árvainé Ica, Hajdú Sándorné Margit, Vadné 
Esztike, Kardosné Julika, Katona Ildikó, Kádasné Jutka, Mé-
száros Piroska.

Technikai háttér: Vad Attila, Nagy Róbert, Dittrich Bence, 
Farkas Rozika, Márton József, Vad Sándor, Molnár Zsóka, 
Molnárné Szonda Ildikó, Molnár Bandi, Sörös Tibor, Vékony 
Zoltán, Pabar György, Vékony Ildikó, Vasadi Tünde, Simon 
Zoltán, Kiss Gergő, Kiss Simon Edit, Kadosa és Kamilla, Su-
dár Anette, Takácsné Milcsike, TVSE dolgozói, Máténé Terike, 
Kostyál Gumiklinika, Bora Ital Kft., Kelemen Tamásné Ági. 

Fellépők: Barboncás együttes – Herczegh László és baráta-
inak felajánlásaként, Holdvirág együttes – az SMR felajánlá-
saként.

1. hétvége: Művelődési Ház télapója és Diridongó műsora

2. hétvége: Szabó Sanyi télapó és krampuszai, Szabóné Ma-
rika alkotta a krampuszok ruháit, Szabóné Marika mazsorett 
csoportja

3. hétvége: Nánási úti óvoda gyerekei és a felkészítők, Csa-
tári Franciska Dalma Dance Club csoportja, alsó tagozatos 
gyerekek műsora, Dittrichné Szegő Hedvig és a Kistücsök 
Néptánccsoport

4. hétvége: Egressy Béni Zeneiskola növendékei és tanárai, 
Nagy Szabina műsora, a Ványai Ambrus középiskola diákjai 
és tanárai, dolgozói

5. hétvége: Chorda Kórus, Korda Vince Művészeti Iskola tán-
cosai, Csimota zenekar, Simon Évike és Csányi Sándor, Ka-
szap Nagy István Református Általános Iskola műsora.

Az üzenőfalat megalkották: Dinya Józsefné, Szöllősiné Ma-
rika, Zagyváné Vass Margit, Rózsás Zsolt, Túrkevei Fatelep 
– Gaál Tibor, Kereszti Roland, TVSE, Dinya József.

Foltra-folt kör: Kalmár Lászlóné, Vad Kálmánné, Erdei Bélá-
né, Szilágyi Sándorné, Vad Lajosné, Bíró Károlyné, Fias Lajos-
né, Csízi Lajosné, Gyarmati Tünde, Horváth Emília, Pozsonyi 
Katalin

Kis vasút: Hajdú Zoltán és barátainak felajánlásaként rótta 
a köröket.

Mint ahogy előző lapszámunkban megírtuk, nemcsak a 
„Karácsonyi falu” szerzett feledhetetlen pillanatokat, hanem 
sok-sok jóembernek köszönhetően az Idősek Otthonának 
lakóit is ajándékokkal lepték meg. 60 bentlakó és 20 bejáró 
idős embernek szereztek örömöt adományaikkal: Sallai R. 
Benedek, Pabar Ferenc, F. Tóth Lajos, Szöllősi Lajos, Deb-
reczeni Péter, Ifj. Debreczeni Péter, Debreczeni László, Tímár 
Róbert, Simon László, Tóth Lajos, Kovács Károly, Tóth Tibor, 
Pálinkás Zoltán, Kalmár Lajos, Nagy Róbert, Sugár Tibor, Pá-
pai Attila, Madarász Károlyné, dr. Thodory Zsolt, Garagulyné 
Kovács Katalin, Dittrichné Szegő Hedvig, Pólya Pál, Pólya Pál-
né, Simon Mária, Nyitrai Sándorné, Oláh Kálmán, Tóth Zsolt, 
Strausz László, Mikola Emma, Finta Zoltánné, Hajós István-
né, Barna Katalin és Kovács Judit, valamint két neve elhallga-
tását kérő túrkevei lakos.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel köszönjük meg mindazoknak, 
akik drága halottunk FINTA SÁNDOR

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték
és a kegyelet virágaival megtisztelték.

A gyászoló család, Túrkeve

ELÉRHETŐSÉGEINK

ujsagturkeve@gmail.com

Túrkeve Újság

turkevetelevizio@gmail.com

Túrkeve Televízió

LAPZÁRTA

2020.
 február 20.
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Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok 
tekintetében az alábbiakra kívánjuk felhívni szíves figyel-
müket:

Az elkülönített hulladékok gyűjtése a korábbi rendszernek 
megfelelően havi egy alkalommal történik. Nagyon fontos 
azonban, hogy az így gyűjtött hulladékok megfelelő minő-
ségben és tisztán kerüljenek gyűjtésre! 

Kizárólag azok a hulladékok kerüljenek a szelektív gyűj-
tő edényekbe, zsákokba, amelyek teljesen tiszták vagy ke-
vés energiaráfordítással, kevés vízzel tisztára 
moshatók! 
Ezek a hulladékok a begyűjtés után 
emberek által kerülnek továb-
bi válogatásra, tehát nagyon 
fontos, hogy kizárólag tisz-
ta, szennyeződésmentes 
hulladékok kerüljenek az 
erre szolgáló edényekbe 
és zsákokba! Ha bizony-
talan abban, hogy az 
adott hulladék betehe-
tő-e a szelektív gyűjtő 
edénybe, zsákba, ak-
kor kérjük, hogy inkább 
a vegyes hulladékgyűjtő 
edénybe (szürke kuka, kon-
téner) helyezze azt el!
 

A fém és a műanyag palacko-
kat, flakonokat, az italos kartonokat, 
tejes dobozokat hajtogassa össze, vagy 
tapossa laposra! A kötegelhető papírhulladékot a 
zsák mellé helyezve is elszállítjuk kötegelten, tehát nem kell 
a kukákba, zsákokba tenni azokat.

Fontos: nem kerülhetnek a szelektív gyűjtésbe olyan 
szennyezett anyagok, amelyek a négyhetente történő be-
gyűjtésig a zsákban, edényben bomlásnak, romlásnak, er-
jedésnek indulnak! Nem kerülhetnek egyészségügyi hulla-

dékok, pelenkák, injekciós tűk, egyéb más fertőzésveszélyt 
jelentő anyagok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a továbbiakban 
rendszeresen kontrollálni fogjuk a kihelyezett hulladékok 
minőségét! A nem megfelelő tisztaságban gyűjtött, romló, 
bomló, bűzös hulladékok nem kerülnek elszállításra, és a 
zsákok sem kerülnek pótlásra!

Elkülönített zöld hulladékgyűjtés:

Kérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenő-
mentes elvégzése érdekében a zöld-

hulladékaikat az eddig megszo-
kottak szerint, egyértelműen 

azonosítható módon, gyűj-
tőzsákba helyezve, galy-

lyakat 1 méternél nem 
hosszabb kötegekbe 
összekötve, kézzel 
rakodhatóan, a jel-
zett napokon, reggel 
7 órára helyezzék ki 
az ingatlanjaik elé!

Zöld hulladékot sze-
lektív gyűjtőzsákba 

kihelyezni TILOS, az 
ilyen módon gyűjtött hul-

ladék nem kerül elszállítás-
ra.

A zöldhulladékok begyűjtése a köz-
szolgáltatás keretében kizárólag a háztar-

tásokban képződött zöldhulladékok begyűjtésére terjed 
ki. Nem terjed ki a közszolgáltatás a közterületeken, az 
intézményeknél és a gazdálkodó szervezeteknél képződött 
zöldhulladékokra.

Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel kö-
szönjük!

A szelektív hulladékgyűjtésről…
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
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Százkilencven esztendeje született Túrkevén a Magyar 
Királyi Állami Számvevőszék első elnöke, Gajzágó Sala-
mon. Politikus, ’48-as veterán, drámaíró, jogtudós. De va-
jon ki is volt ő valójában? 

A Gajzágó család alapvetően örmény eredetű, a későb-
biekben viszont erdélyi nemesi családként tartják őket szá-
mon. A család Szamosújvárról költözött Túrkevére, itt szü-
letett meg Gajzágó Salamon 1830. február 2-án. A Gajzágó 
családhoz kötődik a Túrkevén még ma is álló, az 1830-as 
években épült klasszi-
cista stílusú, négyosz-
lopos kúria, amelyet a 
helyiek csak „Jégpalo-
ta” néven emlegetnek. 
Gimnáziumi tanulmá-
nyait követően jogot hallgatott a Pozsonyi Egyetemen. 1847-
től Gróf Széchényi István mellett dolgozott joggyakornok-
ként, egészen az 1848-49-es szabadságharc kirobbanásáig. 

Hazafias jellemének köszönhetően a forradalomban aktív 
katonai szerepet töltött be. A harcokban az 1848. december 
30-ai móri csatavesztésig vett részt, ugyanis a vereség kö-

vetkeztében az osztrá-
kok kezére került, akik 
bebörtönözték őt. Bün-
tetéséből csak 1849 
októberében szabadult, 
addig az ismerősei, 
családtagjai halottnak 
hitték. Az 1849-es őszi 
túri vásáron ismert rá 
az édesapja az ütött-ko-
pott ruhát viselő, meg-
viselt fiatalemberre.

Hazatérése után 
nem sokkal az erdélyi 
Néma faluba költözik, 
itt pedig a szépiroda-
lommal kezd el foglal-
kozni. Munkásságának 

elején írói álnevet használt, Sali Bánk néven publikált pár mű-
vet a „Hölgyfutár” című pesti napilapba, de megesett, hogy 
saját néven jelentette meg irodalmi műveit. Drámák írásával 
is foglalkozott, melyek közül a „Békessy” című négy felvoná-
sos történeti drámája olyan sikeresnek bizonyult, hogy a Ko-
lozsvári Nemzeti Színház negyven arany pályadíjjal jutalmaz-
ta, a pesti Nemzeti Színházban is bemutatták a színdarabot. 
1861-ben megválasztották Belső-Szolnok vármegye 
főjegyzőjének, ahol kitűnt magas szintű szónoki képessé-
gével. 1863-ban Szamosújvár képviselőjének választották 

meg a Ferenc József 
császár által összehí-
vott nagyszebeni tarto-
mánygyűlésre, viszont 
az ülésen való részvé-
telt - annak törvényte-

lensége miatt - elutasította a többi magyar képviselőtársával 
egyetemben. 

Pályafutásának csúcsa az 1870-ben megalapított Ma-
gyar Királyi Legfőbb Állami Számvevőszékben betöltött 
szerepe volt: ő volt az újonnan alapított szervezet legelső 
elnöke. 1892-ben visszavonult a közéletből, Ferenc József 
pedig kitüntette őt az első osztályú Osztrák Császári Vas-
korona-renddel, valamint kinevezete őt a főrendiház örökös 
tagjának. Visszavonulása után a túrkevei családi birtokra 
költözött, itt gazdálkodással töltötte utolsó éveit. Túrkeve, 
amiért Gajzágó Salamon közreműködött a Mezőtúr – Túr-
keve vasútvonal kiépítésében, valamint a gazdasági kiállítás 
megszervezésében, neki adományozta a város első díszpol-
gári címét. A díjátadón a következőket mondta: 

„Szeretem Túrkevét. Ebből a határból vittem szívemben az 
erőt az élet szövevényes útaira. Mindig visszavonzott valami. 
Bizonyosan az ellenállhatatlan szeretet e föld iránt — s vissza-
tértem.” 1898. március 9-én érte a halál Budapesten. Túrkeve 
középületein fekete zászló adta hírül a helyieknek a szomorú 
hírt. A politikai közélet képviselőin és népes rokonságán kí-
vül szülővárosának küldöttsége is elkísérte őt utolsó útjára, a 
budapesti Kerepesi temetőbe. Túrkevén jelenleg utca viseli 
a nevét, valamint egy emlékkő is őrzi nevét és szabadság-
harcban tanúsított bátorságának, kitartásának hírét a túrke-
vei 1848-as emlékparkban.  

Gajzágó Salamon

190 éve született 
Túrkeve város első díszpolgára, 

egyben az Állami Számvevőszék első elnöke

KELEMEN TIBOR
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A Damjanich János Múzeum kiállítása az intézmény nép-
rajzi gyűjteményének fehérhímzéssel díszített textíliáira épül. 
Összeállítását többéves munka előzte meg, 
amelynek során a muzeológusok feldolgoz-
ták a teljes, mintegy 200 darabos tárgycso-
portot, a tárgyakról digitális felvételeket ké-
szítettek, azonosították azok alapanyagát 
és a készítés technikáját. Mindezeket az 
adatokat egy tárgykatalógusban összegez-
ték, amely a Damjanich János Múzeum 
tárgykatalógusai című sorozat indító darab-
ja. 

A kiállítás nem a fehérhímzés tájanként 
különböző helyi változatainak bemutatását 
tűzte ki céljául, hanem azt, hogy az ezek 
készítése során használt valamennyi tech-
nikát, öltéstípust áttekintse és megismertesse a látogatók-
kal. A technikák elsajátításának lehetőségét kínálja a kiállítás 
kiegészítője, egy Ország László hímzővel, a Népművészet 
Mesterével készített 60 perces film, amelyben valamennyi 
öltéstípust kivitelezés közben láthatnak az érdeklődők. 

A tárlat két fő irányvonal követésével részletezi a fehér-
hímzést. Tablókon írja le, magyarázza a fogalom értelmezé-

sét, történetét, iskolai oktatásban betöltött 
szerepét, és a tablószövegekhez igazított 
tartalmú vitrinekben, a gyűjtemény tárgya-
ival szemlélteti a magyarázatokat. A másik 
irány a fehérhímzés felhasználását, szere-
pét, sokoldalúságát mutatja meg, a kiállítás 
ezen része a lakásbelső, a kelengye, sőt a 
bölcső és a ravatal fehérhímzéses kellékeit 
funkciójukban láttatja.

A megyebeli településekről származó 
gyűjteményi darabokat a rendezők néhány 
esetben, a területünkön nem jellemző tech-
nikák kedvéért kölcsönzött tárgyakkal is ki-
egészítették.

 A kiállítás a 2018-as szolnoki rendezés után 2019-ben 5 te-
lepülésen mutatkozott be. 

Január 24-től megtekinthető a Finta Múzeum Vadász Pál 
kiállítótermében.

GECSE ANNABELLA

„SZÉP MENYECSKÉK VARRTÁK FEJÉR PATYOLATBÓL”
A MAGYARORSZÁGI FEHÉRHÍMZÉSEK TÍPUSAI

PROGRAM:
• 18:00 Köszöntő
• 18:15 A művészeti iskola táncbemutatója, a   

képzőművészeti tanszak kiállítása
• 20:00 Vacsora
• 21:00 - 03:00 Zene, tánc (F. Tóth Trió)
• 23:30 Tombolahúzás

KORDA BÁL A Keviföld Alapítvány és a 20 éves 
Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 2020. március 28-án (szombaton) 
18:00 órai kezdettel tartandó ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA

Vacsora (felnőtt): 3500 Ft
Jegyárak:

Vacsora (gyerek): 2000 Ft Vacsora nélkül: 1500 Ft

Jegyek elővételben a művészeti iskolában kaphatóak. Vacsorajegy március 20-ig váltható.

HELYSZÍN: Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok

VACSORA:

„A” menü: Birkapörkölt, sós burgonya

„B” menü: Sültes tál (majonézes burgonyasaláta, zöldséges rizs, 

töltött szűzpecsenye, roston sült csirkemell, sajtgolyók)

„C” menü: Vegetáriánus tál (majonézes burgonyasaláta, zöldséges 

rizs, sajtgolyók, zöldség ropogós, rántott karfiol)
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1989 óta immár hagyomány, hogy Kölcsey Ferenc által 
írott vers születésnapján, január 22-én a Magyar Kultúra 
Napját ünnepeljük.

E napra a világ sok-sok pontján élő magyar közössé-
gek méltósággal készülnek. Emlékeznek Kölcsey Ferencre 
/1790-1838/, a Hymnus születésének napjára /1823.01.22./, 
Erkel Ferencre /1810-1883/, aki a megzenésített vers pályá-
zatát 1844-ben nyerte meg. Külön öröm számunkra, hogy a 
Túrkevéért Alapítvány 1991 óta történő működésével, kifej-
tett tevékenységével, immár közel 20 éve együttműködik a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal. Ez utóbbi szervezet szerte-
ágazó tevékenységével képviseli az összmagyarság kulturá-
lis értékeit: a lovagi elismerések évenkénti átadásával – idén 
24. alkalommal – irányítja a figyelmet Budapestre, a Stefánia 
Palota több száz főt befogadó színháztermére.

Büszke vagyok arra, hogy a kultúra terén végzett munkám 
elismeréseként 2001 óta lehetek a lovagi közösség tagja, 
majd 2011-től az Egyetemes Kultúra Lovagja, alapító lovag 
címet is viselhetem.

2004-ben Túrkevén alakult meg a Kultúra Lovagrendje, 
ekkor fogadtuk el annak alkotmányát.      2014-ben és 2019-
ben a világ több országából érkeztek lovagok és családtag-
jaik Túrkevére, az emlékező, három napos találkozókra. Ter-
mészetesen ezek a programok jelentős turisztikai értéket is 
hordoznak.     

A budapesti székhelyű Falvak Kultúrájáért Alapítvány fon-
t o s  b á z i s a  a  S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g  m e g y e i 
Aranyosapáti, ahol az Aranyossziget Gyermek és Ifjúsági Tá-
bort és a Böszörményi László Faluházat működteti. Ugyan-
csak Aranyosapátiban található az elhunyt lovagtársaink 
emlékét őrző – nevüket kopjafákon olvashatjuk – park. Min-
den év szeptemberében az Európai Kultúra Napján állítunk 
emléket az előző évben elhunyt lovagoknak. Ugyancsak Ara-
nyosapátiban működik a Kultúra Lovagrendje Múzeum és 
Levéltár.

Az elmúlt évek során javaslatunkra lett a Magyar Kultúra 
Lovagja: Tódor Albert, a testvérváros Nagyszalonta polgár-
mestere, Dánielisz Endre, tanár, helytörténész, Arany János 
kutató Nagyszalontáról, Murányi Zsigmondné Bodnár Mari-

ka, Kuncsorba polgármestere, magyar nóta, népdal énekes, 
Pandák Pál, Füzérradvány polgármestere, Madarász Katalin, 
magyar nóta és népdal énekes, Joszif Bozsuk, a testvérváros 
Nagybocskó polgármestere. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
vezérgondolata Marcus Aurelius-tól származik: „Az emberek 
egymásért születtek. Vagy tanítsd, vagy tűrd hát őket!”

Az elmúlt több mint két évtized alatt 742 fő részesült lova-
gi elismerésben, sokféle nemzetiségű, a világ sok-sok orszá-
gában élő lovagi címre érdemesült személy. A 2020. évi XXIV. 
Kultúra Napja Gálán 36 lovagi cím került adományozásra, 
köztük Joszif Bozsuk, a testvérváros Nagybocskó polgár-
mestere kapott Egyetemes Kultúra Lovagja elismerést. Dr. 
Balogh János szülőhelyéhez, Nagybocskóhoz az elmúlt több 
mint tíz esztendőben sok-sok szállal kötődik Túrkeve.

Az idei, XXIV. Magyar Kultúra Napja Gála díszvendége a 
Délvidék, szűkebb része Bácska volt, amelynek kulturális ér-
tékeiben gyönyörködhettünk. A 2021. évi, sorrendben XXV. 
Magyar Kultúra Napja Gála díszvendége Budapesten, Túrke-
ve lesz, a Nagykunság kultúrájából mutathatunk be ízelítőt. 
A hivatalos meghívót az idei gálán vettem át. Külön öröm, 
hogy a Túrkevéért Alapítvány jövőre lesz 30 esztendős, szép 
lehetőség a jubileumi köszöntésre.
Hagyomány, hogy Túrkevén az Egressy Béni Zeneiskolában 
is köszöntjük a Magyar Kultúra Napját. Idén, január 22-én 
Kecskemétről érkeztek muzsikus vendégeink: a HARMÓNIA 
FUVOLATRIÓ örömzenéjében gyönyörködhettünk.    
 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
„Ne legyen kultúra magyarság, magyarság kultúra nélkül.”

(Kodály Zoltán)

DR. SZABÓ ZOLTÁN



OKTATÁS

16

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanul-
ni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett 
munka örömét. Megízlelje az oktatás izgalmát, megtanulja 
szeretni, amit csinál és megtalálja a munkát, amit szeretni 
fog.”                                                                             (Szent-Györgyi Albert)

Kedves Szülők!
Várva várt és nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, 

amikor tanköteles gyermekük számára iskolát választanak. 
Az iskolakezdés komoly és izgalmas változás egy kisgyer-
mek és a családja életében. Önök, szülőként azt szeretnék, 
hogy egy barátságos, szeretetteljes és kiegyensúlyozott lég-
körű iskolát találjanak, amelyben a pedagógusok mindent 
megtesznek, hogy megkönnyítsék az óvoda-iskola átmenet 
nehézségeit, ahol a gyermekük jól érzi magát az iskolai kö-
zösségben és képességeinek megfelelően fejlődik az ott el-
töltött évek során.
Az iskolaválasztás döntésében szeretnénk Önöknek segítsé-
get nyújtani azzal, hogy bemutatjuk iskolánkat, mindennap-
jainkat, leendő elsős pedagógusainkat.
Iskolánk jellemzői:
•     szépen felújított, modernizált épület 
•     barátságos, jól felszerelt tantermek interaktív táblával
•     szakmailag felkészült, innovatív nevelőtestület
•     alapkészségek fejlesztése kis létszámú osztályokban
•     tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés,        
      egyéni megsegítés
•     matematika emelt szintű oktatása 3. évfolyamtól
•     informatika tanterv szerinti oktatása 1. évfolyamtól 
•     angol és német idegen nyelvek oktatása tanórákon és     
      szakkör keretein belül minden évfolyamon
•     mindennapos testnevelés 
•     úszásoktatás, kézilabda, foci, sakk
•     szakkörök, néptánc 
•     erdei iskolák, nyári táborok
•     tanulóink napközi otthonos ellátása
•     informatika terem digitális panellel
•     iskolai könyvtár
•     színes szabadidős programok: koncert, színház, kirándu- 
       lások

•     PDE, DSE, PALÁNTA Egyesület
A 2020/2021-es tanévben három kis létszámú első osztályt 
tervezünk elindítani, Gombár-Forgács Marianna, Simonné 
Nánási Renáta és Szabó Tünde vezetésével.

Mind a hárman több éves pedagógiai- és szakmai tapasz-
talattal rendelkező, lelkiismeretes pedagógusok vagyunk, 
akik nagy örömmel és várakozással tekintünk e megtisztelő 
feladat elé. Felelősségteljesen végezzük a nevelőmunkán-
kat, hiszen tudjuk, hogy a szülők a legfontosabb kincsüket, 
a gyermeküket bízzák ránk. Első osztályban elsődleges fel-
adatunknak tekintjük az alapismeretek biztos elsajátítását, 
s hogy minden kisgyermek képességeinek megfelelően ha-
ladjon. Az olvasás, írás tanítását a Meixner-módszer alapján 
végezzük. A tankönyvek feladatai lehetőséget biztosítanak a 
differenciálásra és a lassabban haladók felzárkóztatását is 
jól segíti a módszer késleltetett írás tanítása és a sok gyakor-
lási lehetőség.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szeressenek 
iskolába járni, motiváltak legyenek a tanulásra, hiszen ezek 
a kezdeti jó hónapok pozitívan befolyásolhatják a későbbi 
tanulói éveket. Ezért nagyon fontosnak tartjuk: az óvodából 
az iskolába való átmenet biztosítását és sok játékossággal, 
türelemmel, biztatással egyengetjük a ránk bízott kis csöpp-
ségeket. A jó osztályközösségek kialakítása a mi feladatunk 
a négy év során, melyben egymás elfogadása és tisztelet-
ben tartása a legfontosabb. Kiemelt szere- p e t 
tulajdonítunk a személyiségfejlesztésnek. 
A sok szabadidős tevekénység szervezé-
sével törekszünk egymás jobb meg-
ismerésére. A tanulók harmonikus 
fejlődése érdekében keres-
sük a szülőkkel való 
napi kapcsolattartás 
lehetőségét, s velük 
együtt törekszünk 
egy gyermekköz-
pontú, barátsá-
gos légkör 

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ
TÚRKEVEI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

GOMBÁR-FORGÁCS MARIANNA, SIMONNÉ NÁNÁSI RENÁTA, SZABÓ TÜNDE
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„ Hidd el Te vagy a világ legkülönlegesebb gyermeke, 
én pedig a világ legszerencsésebb felnőttje, 

hogy valóban megismerhetlek. 
Gyere velem és induljunk el együtt, egy óriási, izgalmas utazásra.” 

(Henry Ford)

kialakítására, melyben minden kisdiák biztonságban érzi 
magát. Szeretettel várjuk a leendő kis elsősöket és szüleiket 
iskolánkban!

Leendő első osztályosaink és szüleik számára minden 
hónapban tartunk Kukucska programokat, ahol mind a gye-
rekek mind pedig a szüleik megismerhetik iskolánkat, a leen-
dő tanító néniket és különböző foglalkozások keretein belül 
betekintést kaphatnak 
iskolánkban folyó okta-
tó-nevelő munkába.
Az első ilyen Kukucska 
foglakozás december 
10-én volt, ahol az is-
kola tornaterme meg-
telt nyüzsgéssel, hiszen a programra ellátogató óvodások 
egy hangulatos sportfoglalkozáson vehettek részt. A zenés 
bemelegítés után a Mikulás jegyében egy sorversenyen pró-
bálhatták ki a gyerekek az ügyességüket, gyorsaságukat. A 
programot játékos fogócska zárta, mely után a csillogó sze-
mű kis óvodások örömmel vették át a megérdemelt oklevél 
mellé az üdítőt és a müzli szeletet.  
A januári Kukucska foglakozásunk 
alkalmával a gyerekek több 
t e r e m b e n , 

sokféle színes, kreatív fejlesztő játékot próbálhattak ki. Volt, 
akinek a készségfejlesztő, gondolkodtató társasjátékok, má-
soknak a mozgásos játékok, míg megint másoknak a számí-
tógépes vagy az interaktív táblás kreatív feladatok tetszettek 
a legjobban. Míg a gyerekekkel a tanító nénik foglakoztak, a 
szülők ez alatt az iskolaérettségről, s az iskola által használt 
tankönyvekről kaptak tájékoztatást. 
Február 25-én és március 31-én iskolánk ismét szeretettel 

várja a nagycsoportos 
óvodásokat és szülei-
ket.

A februári Kukucska 
foglakozás alkalmával 
farsangi kézműveske-
désen vehetnek majd 

részt a gyerekek, míg márciusban táncházzal, népmese fel-
dolgozással, a Húsvét jegyében népi gyerekjátékokkal vár-
juk a leendő kis elsősöket. Szüleiknek mindkét alkalommal 
iskolánk vezetői tartanak további tájékoztatást az itt folyó 
oktató-nevelő munkáról, ahol választ kaphatnak felmerülő 

kérdéseikre is.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt Kukucska 

foglalkozásainkra!
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 A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és 
Óvoda évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulói-
nak segítsen a természettudományok szépségé-
nek bemutatásában, megszerettetésükben, 
elősegítse és megerősítse a tehetséges 
diákokat érdeklődésükben, elkötelezettsé-
gükben, kedvet ébresszen a természettu-
dományokhoz. Ennek céljával készítette el 
az intézmény a NTP-MTTD-19 -230 A mate-
matikai, a természettudományos és a digitális 
kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli te-
hetségsegítő programok támogatása című pályázatát.

A pályázat a komplex szemléletet érvényesíti, a természe-
tet a maga összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban, a maga 
valóságában ismertetni meg a tanulókkal. Így tartalmaz ter-

mészeti jelenségek megfigyelését, vizsgálódásokat, kirándu-
lásokat, élményszerű, felfedező tanulásokat.

 A pályázat keretében megismerkednek az 1. osztá-
lyosaink a Bee-Bottal, egy gyerekbarát kivitelű progra-
mozható játékrobottal, mely tökéletes eszköz a prog-

ramozás alapismereteinek játékos elsajátításához, 
a matematikai-logikai gondolkodásuk, krea-

tivitásuk és együttműködési képességük 
fejlesztéséhez. 

 A későbbiekben lesz lehetőség ennek 
magasabb szintű folytatására. 

A pályázat eredményeként azt várjuk, hogy minél több 
tanulónk érdeklődik a természettudomány és az informatika 
iránt.    

Hírek a Petőfiből…
RETTERNÉ GYENES ERIKA

Nehéz elhinni, hogy új évtizedbe léptünk, hiszen pár hete 
még az ünnepekre készülődtünk. Az utolsó tanítási napon 
különleges ajándék érkezett a karácsonyi ünnepségünkre. 
Mivel meglepetés volt ez a javából, ezért csak ebben a lap-
számban szeretnénk ezt megosztani Önökkel. 

A Karcagi Tankerületi Központ a 2019/20-as tanév ka-
rácsonyát is egy rendkívüli teljesítményt fölmutató diákunk 
számára tette még emlékezetesebbé ajándékával. 

Ő Csatári Ádám, 6.b osztályos tanulónk, aki egy laptopot 
vehetett át Török Róbert igazgatóúrtól. Ádám az a kiemel-
kedő szorgalmú diák, aki nem ismer lehetetlent, ha tanulás-
ról van szó. Minden órára maximálisan felkészül, szorgalmi 
feladatok elkészítésével és az órán tanultak kiegészítésével 
tölti a szabad idejét. Hobbija az olvasás, a tanulás. Olyan rit-

ka gyerek ő, aki lelkiismeretességével, szerénységével, udva-
riasságával nem csak kortársai, hanem bármely korosztály 
számára példakép lehet. Hogy mi szeretne lenni, azt ugyan 
még nem tudja, de hogy sokat fog még tanulni, abban már 
most biztos. 

Kívánjuk, hogy az új laptop segítségével bővítse tovább 
széleskörű ismereteit, hol játékosabb, hol komolyabb oldalak 
segítségével. 

KIS FELFEDEZ(ŐK) A REFIBEN
PUSKÁSNÉ TÚRI ILDIKÓ, NAGY RÓZA
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Intézményünkben immáron hagyománnyá vált, hogy 
évről évre a cserkészcsapattal közös kirándulásokat, prog-
ramokat szervezünk szakkör formájában. A 2019/2020-as 
tanév első félévében sem tétlenkedtünk és már szeptember 
hónapban kirándultunk Mezőtúrra, ahol a Berettyó part szép-
ségét csodáltuk meg, és eszméltünk rá arra, hogy Isten in-
gyen kegyelemből adta számunkra ezt a világot. 

Mezőtúron több helyen is megálltunk, először a Tibi cuk-
rászdában, ahol fagyit és süteményt ettünk. Innen tovább 
folytattuk utunkat a Bánya tóhoz, a tó melletti kis erdőben 
számháborúztunk. Remek alkalom volt ez a csapat- és kö-
zösségépítésre. A foglalkozás zárásaként megtanultuk a tíz 
cserkésztörvényt és Keresztiné Bácskai Melinda tanárnőtől 
a cserkészindulót.

November hónap az egészséges életmód hónapja volt, 
ahol közösen készítettünk gyümölcssalátát kiscsoportok-
ban, amit a foglalkozás végén elfogyasztottunk. Öröm volt 
látni, hogy a tanulók milyen lelkesedéssel készültek erre az 
alkalomra.

 Még ebben a hónapban újabb kirándulás várt ránk Kisúj-
szállásra, ahol figyelmünket az ökumenikusság felé fordí-
tottuk. Kisújszállás város templomait tekintettük meg, ahol 
nagy szeretettel fogadott bennünket a helyi református gyü-
lekezet gondnoka és kántora Mihály Árpád, aki a kisújszál-
lási református templomtörténetet mutatta be számunkra. 
Mivel idő szűkében voltunk, a cserkészcsapat két részre osz-
lott, a csoport egyik fele a baptista imaházat tekintette meg, 

Cserkész élet a Refiben!
GULYÁS ISTVÁN

Rejtélyek nyomában
2019. november elején Budapestre érkezett a Tutanhamon rej-

télye és kincsei című látványos, - kategóriájában első helyen em-
legetett - régészeti rekonstrukciós kiállítás, ahol több mint 1000 
kiállítási tárgy, grafika és videó várja az érdeklődőket.

Tutanhamon sírjának felfedezése óta ez az első tárlat, mely 
lehetővé teszi számunkra, hogy megcsodáljuk a kincseket és a te-
metkezési tárgyakat olyan elrendezésben, ahogyan azokra 1922-
ben rátaláltak. 

A téli szünet utolsó napján kalandvágyó, az ókor kincseinek 
megismerésére áhítozó diákok, szülők, pedagógusok indultak út-
nak Budapest felé, Puskásné Túri Ildikó vezetésével.

ahol Bögös Jenő baptista lelkész tartott előadást az imaház 
történetéről. Külön élmény volt a tanulók számára, hogy a 
gyülekezet kórusa fogadta őket, hiszen a Baptista Egyház-
ban ökumenikus imahetet tartottak. A másik csoport a ka-
tolikus templomot tekintette meg, ahol Koltavári Csaba tar-
tott beszámolót a gyülekezet életéről, mindennapjairól. Nagy 
élményeket szerzett a cserkészcsapat ezen a kiránduláson, 
hiszen megismerkedhettek más felekezetek templomaival.  
A kirándulás zárásaként a Vigadóban bowlingoztunk egyet a 
gyerekekkel. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, 
akik lehetővé tették a kirándulások sikerességét. 
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1. Oktatás

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi meg a 
szakképesítések országos szakmai tanulmányi versenyeit: a 
végzős szakiskolások Szakma Kiváló Tanulója Versenyét, va-
lamint a végzős szakközépis-
kolai tanulók Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyét. 

A szakmai versenyeket a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kar-
öltve hirdeti és szervezi meg az iskolarendszerű, nappali ta-
gozatos, végzős diákok részére. A versenyzők január 6. és 22. 
között adnak számot tudásukról. A Szakma Kiváló Tanulója 
és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjére ápri-
lisban a 13. Szakmasztár Fesztiválon kerül sor Budapesten. 
Iskolánk tanulói is részt vettek ezen a szakmai versenyen: 
Gombás József autószerelő tanuló, Kovács Róbert autó-
technikus tanuló, a hegesztők közül Kromperger Richárd, 
Gladcsenkó Gábor, Osvald Sándor Róbert, Jónás Róbert, az 
informatikai rendszerüzemeltető tanulók közül Hegyi Sándor, 
Kaszanyi Alex, Csík Attila. 

A „Nyelvi készségek fejlesztése a Karcagi Szakképzési 
Centrum intézményeiben” megnevezésű projekt keretében 
intézményünkben folyamatosan zajlanak – főként a diákok 
számára – 120 órás ingyenes nyelvtanfolyamok. A képzés 
folyamán kétszer kerül sor modulzáró vizsgára. Tanulóink 
német nyelvből év végén tettek sikeres modulzáró vizsgát, 
s már a tanfolyam elvégzését bizonyító tanúsítvány a kezük-
ben van. Angol nyelvből most következik az első modulzáró 
vizsga. 

FELNŐTTOKTATÁS keretében februárban kereszt-
féléves képzések indulnak hegesztő, villanyszerelő, 
épület- és szerkezetlakatos szakmában. A meghirde-
tett képzésekre még van lehetőség jelentkezni 

„KEZEDBEN A KULCS, BENNED A LÉTRA!”  
Intézményünkben 

fontosnak és elenged-
hetetlennek érezzük, 
hogy a pedagógusaink 
rendszeresen frissítsék 
megszerzett szakmai, 
szaktudományos isme-
reteiket, a pedagógusmesterséghez kapcsolódó ismereteket 
(pedagógia, pszichológia, módszertan), új ismereteket és 
készségeket sajátítsanak el. Innovációra a mi szakmánkban 
is szükség van. Ezt szolgálják a rendszeres továbbképzé-
sek. A teljesség igénye nélkül néhány a tavalyi évből: 
-    Az énerő, önbizalom, pozitív gondolkodás fejlesztése a 
köznevelési intézményekben
-      Gyakorlati oktatók szakmai-módszertani továbbképzése
-     A korai iskolaelhagyás megelőzése az általános iskolák    
       ban és a középiskolákban
-     Felkészítés a mentorálás mesterségére  
-     Tanulásmódszertan tanítása
-     Hatékony konfliktuskezelési eljárások
-     InfoTanárium - online foglalkozás-sorozat informatika 
      tanároknak
-    Vezetői felkészítés a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás  
      kezelésére.

2. Sport 
Másodjára szerveztek megyei döntőt torna sportágban a 

Ványaiban. Ismét iskolánkban rendezhettük meg a diákolim-
pia torna szakágának megyei döntőjét. Összesen negyven 
diák versenyezhetett egymással, sajnos egyre kevesebben 
vállalják a felkészülést e szép, de nehéz sportágban. Nagy 
öröm volt számukra a diákok szemmel látható igyekezete, 
sportágszeretete. A csapatok összesen öt középiskolából 
képviseltették magukat, lányok és fiúk egyaránt érkeztek. A 
gyakorlatok bemutatását már a reggeli órákban elkezdték 
a tornászok, hosszú koncentrációra volt szükség az ered-
ményhirdetésig. A túrkevei rendezés azért is különleges, mert 
sportcsarnokunk mérete miatt a fiúk és lányok együtt mutat-
kozhatnak be, ami azért is említésre méltó, mert egyébként

Hírek a Ványaiból
BENCZÉNÉ SZABÓ GABRIELLA, NAGY IBOLYA
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A Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgim-

náziuma és Szakközépiskolájának öt munkatársa vett 

részt egy franciaországi szakmai tanulmányúton, hogy 

megismerjék a francia szakképzési rendszert, főként a ke-

reskedő és bolti eladó képzés területén. 

A tanulmányút fő célja a francia kereskedő és bolti el-

adó képzés megismerése, új képzési módszerek és jó gya-

korlatok elsajátítása és alkalmazása napi munkájukban. 

A mobilitás alatt megismerkedtek a fogadó iskolával, az 

elméleti és gyakorlati szaktantermekkel, a képzés törvényi 

előírásaival, francia kollégákkal, belső-, külső- és külföldi 

gyakorlatok szervezésének a lehetőségeivel, illetve a szek-

tort érintő technikai fejlődéssel, változással járó innovációk 

beépítésével a szakképzésben. 

Az informatika és technika térhódításának jelentősebb 

megnyilvánulása az automata pénztárrendszerek megjele-

nése, melyet egy külső gyakorlati helyen ki is próbálhattak.

külön helyszíneken szervezik számukra a megmérettetése-
ket. Dicsőítő, hogy lányoknál a bajnoki címet Árvai Réka Ju-
dit, túrkevei sportoló érdemelte ki.
Eredmények: Leány csapat: 1. Verseghy Ferenc Gimnázium, 
2. Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Szakgimnázum, 
3. KSZC. Ványai Ambrus Gimnázium, Szakgimnázium.
Egyéni összetett: 1. Árvai Réka Judit (Túrkeve), 2. Kovács 
Réka (Szolnok) 3. Kalmár Zita (Túrkeve)
Fiúk: 1. Molnár András és Nagy Richárd holtversenyben 
(Kunhegyes), 3. Rácz János Olivér (Kunhegyes)…
6. Buránszki András (Túrkeve)

3. A 2020/2021-es tanévre 
    meghirdetett szakjaink:
5 éves technikusi:
• ◆ Gépjármű mechatronikai technikus
• ◆ Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
• ◆ Kereskedő és webáruházi technikus
• ◆ Közszolgálati technikus
• ◆ Sportedző - sportszervező
• ◆ Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 
3 éves szakképző:
• ◆ Hegesztő
• ◆ Gépi és CNC forgácsoló
• ◆ Bádogos
• ◆ Épület- és szerkezetlakatos
• ◆ Járműfényező
• ◆ Karosszérialakatos
• ◆ Kereskedelmi értékesítő
• ◆ Szociális ápoló és gondozó
• ◆ Gépjármű mechatronikus

Kereskedők
mobilitás

KISNÉ BARÁT JANKA
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Túrkevének körülbelül 8800 lakosa van. Mármint ember. 
A Zöld rovat cikkei azonban nem csak az emberekről szól-
nak, hanem arról, hogyan illeszkedünk be abba a nagyobb 
egészbe, amit természetnek hívunk. Most sincs ez máskép-
pen. Ma a középpontban azok állnak, akik bár Keviben laknak, 
nem rendelkeznek lakcímmel. Nem szerepelnek a nyilván-
tartásokban, mégis mindennap találkozhatunk velük – leg-
főképpen a kertünkben, szűkebb szomszédságunkban, az 
utcánkban vagy a határban. Reggel köszönthetjük őket, este 
hallhatjuk a neszeiket. Ők az élőhelyüket velünk megosztó 
állatok: az egészen parányi, avarban megbúvó 
bogaraktól vagy a nyári napjainkat 
boldogító pillangóktól 
kezdve a fejünk fölött 
elsuhanó erdei füles-
baglyokig és a madáre-
tetőt egy szempillantás a l a t t 
kitakarító áttelelő énekesmadarakig. 
Mert tévedés azt gondolni, hogy az 
élővilág eme képviselői meg-
állnak a Túrkeve-táblánál. 
Élőhelyük nagyban átfed a 
miénkkel, sőt ők lehet, hogy 
már hamarabb itt voltak, mint mi. Csak mi, emberek szeret-
jük azt gondolni, hogy a területfoglalásunk kizárólagos. Sze-
rencsére nem így van. 

Életüket megkönnyíthetjük, ha saját kertünkben bizto-
sítunk számukra búvó- és táplálkozóhelyet. A pillangókat 
sokan szeretik. Ültessünk hát kertünkbe olyan növényeket, 
melyek lehetőség szerint honosak nálunk, és vonzzák a pil-
langókat! Az egyik legjobb „pillangómágnes” a nyári orgona 
(Buddleja davidii). A virágok színe és a bennük található nek-
tár vonzereje ellenállhatatlan a pillangók számára. De ami 
a pillangóknak kedvez, más hasznos beporzók számára is 
életmentő lehet. Nem mellesleg a nyári orgonának mesés az 
illata! A panelben élőknek sem kell mindezekről lemondaniuk: 
illatos és szívderítő virágokat balkonládában is lehet ne-
velni. A természettel való együttműködés felelmelő érzése 

egy pillanat alatt magával ragadja a kertészkedő lelkeket. In-
nen már csak egy lépésre vagyunk a méhhotel, darázsgarázs 
vagy süngarázs építésétől. 
 

A leglátványosabb csoport, akikkel megosztjuk életterün-
ket, a madaraké. Telente például kifejezetten sokszor futha-
tunk össze a Petőfi tér, az általános iskola és a református 
templom háromszögében, vagy egyéb belterületi örökzöldek 
ágain ringatózó erdei fülesbaglyokkal. Az év ezen idősza-
k á - ban számukra Túrkeve a legkedveltebb helyszín az 

egész országban! Általános viselkedés 
ez részükről: a téli időszak-

ban csapatosan kere-
sik fel a települések, 
különösen a miénkhez 

hasonló agrárterüle-
tek falvainak és városainak belterületeit. 

Miért e kitüntetett figyelem? Az egyik leg-
főbb vonzerő számukra a te-

lepülés környéki gyepek és 
szántók gazdag kisrágcsá-
lózsákmány-kínálata, ami 

a magyarországi enyhe teleken könnyen és nagy 
biztonsággal hozzáférhető táplálékbázist jelent számukra. 
Hogy természetes ellenségeikkel ne fussanak össze, a nap-
pali sziesztát inkább bent töltik a városban, és fürtökben ásí-
toznak a régi tujákon. Hasznuk messze túlmutat azon, hogy 
egy pár hétig hallhatjuk városunk nevét a sajtóban, vagy a 
természetfotósok (akár külföldről is) idelátogatnak egy-egy 
jó kép erejéig. A telelő erdei fülesbaglyok mindegyike napi 
két-három (kemény fagyok idején akár négy-hat) kisrágcsá-
lót is elfogyaszt. Gondoljunk csak bele, ezek a baglyok nálunk 
ezres létszámban vannak! A terménytárolók körül, vagy nyá-
ron a földeken ólálkodó és lakmározó rágcsálókat egy ekkora 
csapat már jelentősen ritkítani tudja. Hálával és tisztelettel 
tartozunk nekik, minimum ezért.

Kevéssé tűnhet szenzációnak a kertjeinkben található 
énekesmadár-forgatag, pedig az. Tőlünk nyugatabbi orszá-

„Láthatatlan” keviek
MÁTÉ KLAUDIA
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gokban, ahol még a miénknél is intenzívebb (és ezért még 
természetpusztítóbb) mezőgazdaság zajlik, már ritkaság-
számba megy az a nálunk még napi rutin, ahogyan a színes 
tollas kis madárkák a madáretetőnél falatoznak. Érdemes 
hát tenni ennek megőrzéséért. A madarak forgataga messze 
kárpótol minket a napi pár percért, amit az eleség kiszórásá-
val töltünk. A madáretetőnk kinézetének pedig csak a kép-
zelet szabhat határt. Az egyszerű konzervdobozból fabrikált 
etetőből éppoly jóízűen és hamar elfogy az eleség, mint a 
míves fapalotákból. 
 

Az etető bármilyen formában elképzelhető. Fontos azon-
ban, hogy ha a madárkák jönnek, ösztönösen előbújnak a 
környék macskái is, így érdemesebb függesztett vagy osz-
lopra telepített etetőben gondolkodni. 

Kiszórhatunk boltban vásárolt, kész madáreleséget, vagy 
a kertünkben előző évben saját magunk által megtermelt 
szotyit is. A kismadarak ezek mellett nem vetik meg a diót 
sem. Érdemes kitapasztalni, melyik madárfaj mit szeret job-
ban. Nem javasolt azonban semmilyen sós vagy füstölt 
étellel (sózott magvak, szalonna, kolbászmaradék) etet-
ni őket, mert azoktól hamar megszomjaznak. Nem szabad 
továbbá margarint, vajat adni nekik, mert az bélgyulladást 
okozhat. A nedves kenyérdarabok azért nem jók, mert bak-
tériumok telepedhetnek meg rajtuk. Ne adjunk a madarak-
nak penészes, piszkos élelmiszert sem. A madáritatóról se 
feledkezzünk meg! Aki még ezeken felül is szeretne a kerti 
madaraknak kedvezni, az mesterséges odúkat is készíthet. 
Az udvarokban, a házak körüli nagyobb kertekben álló öreg 
fákon gyakran találunk fészkelésre alkalmas odúkat is. Tisz-
títsuk ki ezeket, és az odú bejárati nyílása alá szegezzünk egy 

kis (5×15 cm-es) deszkalapot. 
Egy madárpár rövidesen meg 
fogja találni, és biztosan 
fészket rak!

Túrkeve belát-
ható időn belül 
madárbarát 
t e l e p ü l é s -
sé szeretne 
válni. Ehhez mind 
az önkormányzat-
nak, mind a lakos-
ságnak – nekünk 
személyesen – sokat 
kell tennünk. A Magyar 
Madártani és Termé-
szetvédelmi Egye-
sület Madárbarát 
településfejlesztés 
(szerző: Orbán Zoltán) 
című kötetében sok hasz-
nos tanács olvasható a 
cél eléréséhez. A téli 
szürke napokon, míg 
a hamarosan kezdő-
dő kerti szezont ter-
vezgetjük, éppen adódik idő 
némi ötletgyűjtésre, hogyan 
fejleszthetjük otthonunkat 
még inkább a madarak és egyéb szinte láthatatlan, de velünk 
lakó élőlények otthonává is.

2020. március 14-én kerül megrendezésre a 25. Ovi bál. 
Tervezünk egy kiállítást óvodás fényképekből „Óvodás vol-
tam” címmel.
Bajcsy-Zsilinszky úti óvoda, Damjanich úti óvoda, Deák Fe-
renc úti óvoda, Landler Jenő úti óvoda, Dr. Nánási Lajos úti 
óvoda, Kálmán király úti óvoda, Széchenyi úti óvoda, Mátyás 
király úti óvoda, Thököly úti óvoda, Zrínyi úti óvoda. 

Felhívás!
FINTA ZOLTÁNNÉ

Kérem, csatlakozzanak a kezdeményezésünkhöz, a fényképe-
ket gyűjtjük a most működő óvodákban.
A képeket névvel, címmel ellátva gyűjti 2020. 02. 21-ig:
►Deák Ferenc úti óvodában Tóth Ferencné óvodapedagógus 
►Dr. Nánási Lajos úti óvodában Zsemberiné Erdei Ibolya    
     óvodapedagógus
►Kálmán király úti óvodában Pappné Bencsik Anita óvoda 
     pedagógus
►Széchenyi úti óvodában Kontráné Juhász Helga óvodape-
dagógus és az Igazgatóságon Barnáné Gaál Erzsébet, intéz-
ményvezető helyettes.
Együttműködésükre számítok!
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A GYEREK, AKI OLVAS 
gondolkodó felnőtté válik
KIRÁLY PANNA

Mit olvassak?
K Ö N Y VA J Á N L Ó

A szerző Kieran Larwood, egy fiatal tanár, akinek szenvedélye 
az írás és az olvasás, regényével a kicsit nyomasztó viktoriánus 
kori Angliába visz bennünket. 

A történet kezdetén Sábát, a farkaslányt és Selymest, a két-
fejű bárányt egy londoni mutatványos megveszi, majd a többi 
rémségével együtt visszatérnek Londonba. Az úton megismeri 
Gigantuszt, az óriást, Majomfiút, a mindenféle gusztustalan do-
logban nagy kedvét lelő akrobatát, Patkánymamát, a patkányok 
jóságos vezetőjét és Holdnővért, a macskaszemű nindzsát. Sába 
az egyik műsor alatt összeismerkedik Tillel, az utcagyerekkel. Till 
szülei hamarosan ellátogatnak a rémségekhez, mert Till nyom-
talanul eltűnt. Nemsokára az is kiderül, hogy nem Till az első, aki 
kámforrá vált. 

Sába és a rémségek elkezdenek az utcagyerekek után kutat-
ni, eközben találkoznak az előkelő Mrs. Crowley-val, akinek a fia 
szintén eltűnt. 

De vajon ki rabolhatta el ezeket a kölyköket? Mit akarhat akár-
ki is ebben az óriási városban pont az utcagyerekekkel? Vajon mi 
történhetett velük? Mi a szerepe az elegáns Mrs. Crowley-nak és 
a fura, festett arcú férfinak? A rémségek vajon megakadályozzák 
az ördögi terv beteljesülését? És ami a legfontosabb: Sába vajon 
újra látja-e Tillt? Mindez kiderül, sőt még Sába rejtélyes múltjáról 
is megtudunk sok mindent.

Kieran Larwood: Rémségek, 
Főnix Könyvműhely, 2019
A könyv kikölcsönözhető a városi könyvtárból. 

Citad Ella
Kukor Ica
Vicc Elek

Winch Eszter
Bekre Pál

Meg Győző
Feles Elek
Heu Réka

Trap Pista
Csin Csilla

Riz Ottó
Szalmon Ella

Git Áron
Nemer Eszti
Bármi Áron
Ebéd Elek

Vicces nevek
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Ki lesz idén a békakirály, akit a királykisasszony 
megcsókol? Tudod mit? Legyél te! Bújj egy 
béka jelmezbe és válogass a királylányok 
közül! Mi kell hozzá? Egy zöld harisnyanad-
rág és egy zöld hosszú ujjú felső   
Ugye, Te nem félsz a bo-
hócoktól?    Elég, ha előve-
szed a legszínesebb ruhádat 
a   szekrényből és bohóc orrot 
húzol az orrodra, majd egy bo-
hócsapkát teszel a fejedre. 
Lehet még fokozni a látványt 
bohóc nyakkendővel, fröcs-
kölő virággal, arcfestékkel.   A 
vadnyugat hősei ismét eljöt-
tek a farsangra. Cowboyok és 
indiánok foglalták el a farsangi 
buli legjobb helyeit.   Kockás ing, 
farmer nadrág, western csizma és 
egy  cowboy mellénnyel és kalappal, 
no és a nélkülözhetetlen pisztollyal. 
Ahol megjelenik a cowboy, ott az indián is 
felbukkan. Ragassz rojtokat a nadrágodra 
és a mellényedre, fess pár indián motívu-
mot, jelet a karodra, mellkasodra és arcod-
ra az  arcfestékkel. Ne felejtsd el az indián 
fejdíszt sem.

Vigyázz, ha egérnek öltözöl a farsangon, 
akkor a cica megkergethet! Először is egy 
kicsi szürke egér kezében mindig lenni kell 
egy sajtnak. Ezt a legkönnyebb beszerezni. 
Csak bemész egy áruházba, kiválasztasz egy 
szép, lyukacsos sajtdarabot és máris igazi saj-
tot rágcsálhat a kisegér a farsangon. De ez még 
nem lesz elég! Vedd elő a szürke   harisnyát, szür-
ke pólót és szerezd egy egér fület, egér farkat és egy 
csokornyakkendőt. Bújj egy napra más bőrébe és próbáld ki 
magad mesehősként, angyalként, boszorkányként, vadnyu-

gati hősként! Érezd jól magad a farsangi bálon! 

Cica jelmezhez  elég egy fekete vagy pink egyberuha, 
esetleg dressz és már csak a cica jelmez kiegészítői 

kellenek hozzá, cica fül, cica farok, cica orr, amit arc-
festéssel meg is tudsz valósítani.

Változz át percek alatt boszivá pár kel-
lék segítségével. A legmeghatározóbb 

kelléke a boszorkány jelmeznek a bo-
szorkány kalap. Fesd ki fekete rúzzsal 
a szádat, hogy még véletlenül se is-
merjenek fel. Rejtsd hosszú fekete 
paróka alá a saját hajadat és bújj bo-

szi köpenybe. A boszi seprű sem hiá-
nyozhat. Ha a boszorkány jelmez túl 
ijesztő, akkor változz egy csodaszép 
angyallá. Vedd fel a hófehér ruhádat 

a legszebb mosolyoddal és ölts an-
gyalszárnyat angyal glóriával hozzá. Tün-

déri, elbűvölő kis angyal leszel!

Ki akar kalózkapitány  lenni a farsangi bálon? 
Rettegjen, aki összetalálkozik a kalózzal, mert 
nagyon ijesztő látvány fogadja. Vedd fel a feke-
te nadrágodat és a fekete felsődet! Szerezz be 
egy  kalóz távcsövet, kampó kezet, szemfedőt 
és egy iránytűt is, nehogy eltéveszd az irányt. 

De ez így még nem elég. Kelleni fog egy 
szett   hozzá, amiben benne van a   kalóz 

kalap, egy kalóz kard vagy  fegyver.

Katica poncsó és a méhecs-
ke szett ezek önmagukban 
is megállják a helyüket, mint 

     farsangi jelmez, azonban ha vá-
lasztasz hozzá egy piros pettyes vagy egy sárga-fekete csí-
kos harisnyát,  akkor máris teljes a kép. De ne feledkezz meg 
a katica és méhecske csápról sem.

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL
Jelmezötletek

MÉSZÁROS KATA
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Farsangi fánk

ELKÉSZÍTÉS: 

Kevés langyos cukros tejbe belemorzsoljuk az élesztőt, a 
kimért lisztből egy teáskanálnyit a tetejére szórunk. Letakar-
juk szalvétával, meleg helyen 10 perc alatt felfuttatjuk. 
A lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a sót, cukrot, tojást, 
rumot, citromhéjat, a tejből 2,5 dl-t, a felfuttatott élesztőt. 
Lágy tésztát dagasztunk belőle. A maradék tejet szükség 
szerint adagoljuk még hozzá. Mikor összeállt a tésztánk, be-
ledolgozzuk a megolvasztott, de nem forró vajat. Hólyagosra 
kidolgozzuk. Letakarva meleg helyen duplájára kelesztjük. 

Lisztezett deszkára borítjuk és kb. 2 cm vastagra kinyújtjuk. 
Fánkszaggatóval vagy pohárral kiszaggatjuk, majd egy ab-
rosszal letakarjuk az egészet. Fél órát még kelesztjük.
Egy edénybe olajat melegítünk kb. 170 fokra. A fánkok köze-
pét az ujjunkkal benyomjuk, úgy tesszük bele, hogy a felső 
felük kerüljön először az olajba. Fedővel kb. 1 percig sütjük, 
majd megfordítjuk, ekkor már nem tesszük vissza a fedőt. 
Sülés után kicsit hagyjuk hűlni, majd megszórjuk porcukor-
ral, közepébe lekvárt teszünk, s így tálaljuk.

Hozzávalók:

kb. 20 darabhoz
60 dkg finomliszt

3 dkg élesztő
kb. 3-3,5 dl langyos tej

4 ek. cukor
4 tojás sárgája

50 g vaj
0,5 dl rum
1 csipet só

1 citrom reszelt héja
Sütéshez: 1 liter olaj 

Tálaláshoz: baracklekvár, porcukor
Alapszabály: Minden hozzávaló egyfor-

ma hőmérsékletű legyen.

FINOMSÁGOK AZ ASZTALRA
KISS IMRÉNÉ

ELKÉSZÍTÉS:

A túrót krumplinyomóval áttörjük, a tojásfehérje kivételével 
minden anyagot hozzáadunk. Jól összedolgozzuk. A fehérjét 
kemény habbá verjük és beleforgatjuk a masszába.  10 percet 
pihentetjük. Az olajat kb. 170 fokra melegítjük, vizes kézzel gom-
bócokat formálunk, és az olajban kisütjük őket. Tálaláskor porcu-
korral megszórjuk. Lekvárral (ki milyennel szereti) tálaljuk.

Túrófánk
Hozzávalók:

45 dkg túró
18 dkg liszt

5 dkg búzadara
1 kispohár tejföl

3 tojás
1 kávéskanál szódabikarbóna

10 dkg porcukor
2 cs. vaníliás cukor

csipet só
reszelt citromhéj

olaj, porcukor, lekvár
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2019 áprilisában nyitotta meg 
kapuit a lovasudvarunk. Egy 
álom megvalósulása ez, az 
Édesapámé, amely az ő el-
vesztése után az enyémmé 
is vált. Nem igazán vagyok 
vállalkozó típus, szeretem a 

nyugodt, gond nélküli életet, 
de van egy életformám, be-
állítottságom, aki ismer, tud-

ja, miről beszélek. Így hát sok 
lovasom, szülők, barátok és a 
családom biztatására önálló-
ságba kezdtem.
2005-2018 között a Herman 

Ottó Természetvédelmi Kör Lovardájában dolgoztam lo-
vasoktatóként. Imádtam a lovakat, a gyerekeket, sokat ta-
nultam az évek során ott, amiért örökre hálás vagyok. Az 
itt eltöltött időszakom után kezdtünk hát bele a családi kis 
lovasudvarunk kialakításába, amely a v i s s z a -
igazolások szerint tele van szeretettel, 
ami mellett természetesen a szak-
maiság is nagyon fontos szerepet 
tölt be. Hiszem, hogy a lovazást 
egy életen át kell tanulni. Ezért 
igyekszem folyamatosan to-
vább képezni magamat. 
Jelenleg lovasoktatói-, lo-
vastúravezetői képesítéssel, 
gyógytornász diplomával és 
mozgásterápia lóháton to-
vábbképzéssel a kezemben 
tartom az óráimat, foglal-
kozásaimat, képzett, vizs-
gáztatott iskolalovakon. 
Munkám során fontosnak 

tartom, hogy minden gyermekkel a saját egyénisége, testi 
és mentális képességeit figyelembe véve foglalkozzak és 
tanítsam meg a lovaglás alapjait számukra.

Palettámban megtalálható a sétalovaglás, futószáras 
oktatás, szabadszáras lovaglás, osztálylovaglás, terep-
lovaglás, póni kocsikázás, lovas szakkör, lovastáborok, 
fogathajtó tábor, mozgásterápia tábor, mozgásterápia ló-
háton foglalkozás gyerekeknek. Kitűzött cél, hogy hama-
rosan felnőtteknek is szeretnék tartani gerinc átmozgató 
tornát lóháton. Mindezek mellett 7 éve folyamatosan já-
rok és készítek föl gyerekeket nagyon szép eredményekkel 
amatőr lovasversenyekre. Későbbi programjaink között van 
egy továbbképző lovas kurzus és egy nyílt délután is, ahol 
természetesen térítésmentesen próbálhatja ki mindenki a 
lovaglást és megtapasztalhatja a lovak közelségének fan-

tasztikus élményét .
 Ha bárki több információt szeretne tudni rólunk, 

mindenkinek állok rendelkezésére, és mindenkit 
várok sok szeretettel a lovasudvarba.
      
   

SPORT

Megnyitotta kapuit 
a Gyarmati Mini Lótenyészet és Lovasudvar

GYARMATINÉ LASKAI ANIKÓ
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A TVSE judo szakosztályának lehetősége nyílt egy ran-
gos, meghívásos versenyen részt venni a tavalyi év végén, 
a romániai Aradon. A résztvevők között Szerbia, Horvátor-
szág, Ausztria, Románia és Magyarország 35 klubjának 550 
versenyzője volt jelen. A túrkevei szakosztály versenyzőinek 
eredménye: 

Nagy Zelina ll. hely, Balázs Benett l. hely, Boda Botond 
Vll. hely, Magyar Zoltán V. hely

Ugyancsak a tavalyi év végén zajlott a magyar-japán csa-
pattalálkozó, ahol a TVSE színeiben négy versenyző állha-
tott tatamira. A rendezvény Békéscsabán zajlott, melyen a 

Január 26-án zajlott a Kiss Kálmán Városi Sportcsarnok-
ban az I. Lukács István emléktorna. A kézilabdatornán a há-
zigazda Túrkevei VSE a Törökszentmiklósi Székács KE és a 
Hajdúböszörményi TE csapatát látta vendégül. A torna azon-
ban mégsem a káprázatos gólokról és csapatjátékról szólt 
elsősorban, hanem arról az olykor szívszorító pillanatokkal 
teli emlékmérkőzésről, melyet a 2019 májusában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Lukács Istvánnak szenteltek a szé-
kácsos és túrkevei csapattársak. A kezdődobást nem más, 
mint Lukács Pisti kislánya, Petra végezte el. A volt csapat-
társak nemcsak az emléktorna létrehozásával tisztelegtek 
játékostársuk emléke előtt: a torna teljes bevételét, valamint 
a sporttársak pénzbeli adományit a család megsegítésére 

ajánlották fel. Szeretnének hagyományt teremteni az emlék-
torna megrendezésével, melynek bevételével Lukács István 
kislányának, Petrának a tanulmányait szeretnék támogatni. 

A pályán kívüli emberek is segítő kezet nyújtottak, hiszen 
a Crow Security a torna kupáit ajánlotta fel, Tóth Tibor (Tofi) 
ebéden látta vendégül a résztvevőket, valamint a strand in-
gyen belépést biztosított az összes játékos számára a nap 
folyamán. A sporttársak tiszteletük és részvétük jeléül koszo-
rút helyeztek el Lukács István sírjánál. A szeretet és a tiszte-
let eme megnyilvánulása a tornán jelenlévő családtagok és 
minden sportszerető, Pistit ismerő ember szemébe könnye-
ket csaltak. 

LUKÁCS ISTVÁN EMLÉKTORNA
MOLNÁR MAGDOLNA - FŐSZERKESZTŐ

A judo szakosztály életéből Maebasi városából érkezett 18 dzsúdós mutatta be tudását. 
A remek hangulatban zajló csapatversenyt egy közös ebéd 
zárta.

Pár napos pihenőt követően Szerbiában, Magyarkanizsán 
jártunk a hagyományos Mikulás Kupa versenyen. Szakosz-
tályunk 10 év alatti versenyzői közül Nagy Zelina és Verses 
Viktória   mindenkit maguk  mögé utasítottak... a fiúkat is. Ba-
lázs Benett, Boda Botond remek, színvonalas küzdelmeikkel 
nyerte sorozatban. Nagy Imre, Székely Zsigmond bár nem-
rég kezdték a sportágat, de így is szépen szerepeltek.

Tíz év távlatában ismét egy olyan csapat tud felállni, akik 
méltóképpen képviselhetik városunkat, országunkat. Ehhez 
azonban sok tanulás, kitartó edzésmunka vezethet el.

Szeretném megköszöni mindenkinek a figyelmét, segítsé-
gét, melyet szakosztályunknak nyújtott!

OZSVÁTH ATTILA
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December 30-án délelőtt jelzés érkezett, mely szerint az 
Ecsegi utcában egy idős személy ingatlanának konyhájában 
elesett, önerejéből felállni nem tud, hozzátartozók, illetve a 
mentők nem tudnak bejutni hozzá a lakásba. Az egység az 
egyik külső ajtót a tokról leemelte, mivel a belső ajtó is zárva 
volt, az üveget betörte, így az ajtót ki tudta nyitni, a helyszí-
nen tartózkodó mentők az idős hölgyet ellátták. December 
hónapban több ízben is segítettünk a karácsonyi falu megva-
lósításában, valamint a városi szilveszter előkészítésében és 
annak visszapakolásában is részt vettünk. Reméljük, ennek 
a rendezvénysorozatnak a jövőben is lesz folytatása. Janu-
ár 6-án a reggeli órákban jelezték, hogy, a 4202-es országút 
16-17-es km szelvényében személygépkocsi ég. Az egység 
kiérkezést követően egy „D” sugárral beavatkozott. A gépko-
csi motortere, illetve utastere égett, az oltásban a mezőtúri 
egység is részt vett. Személyi sérülés nem történt, az anyagi 
kár viszont jelentős. Január 7-én a város fájának lebontá-
sában segítettünk, ezt követően feldaraboltuk, amit később 
rászorulóknak felajánlottak.  Január 8-án délelőtt a Kölcsey 
utcában az egyik ingatlanban lakó úr életjelet nem ad magá-
ról. Az egység rendőri jelenlétében az ajtót felnyitotta, a kiér-
kező mentősök megállapították, hogy az idős úr elhalálozott. 
Január 10-én a Petőfi tér társasháza mögötti parkolóban 
és a közúton /”Lordok háza”, ill. könyvtár mögött/ olajfolyás 
veszélyeztette a közlekedőket. Egységünk felitató anyaggal 
közömbösítette az olajfolyást, a szennyezést végző jármű 
ismeretlen, kiérkezésünk idején már nem volt a helyszínen. 
A január 18-19-ei hétvégén a fagyos, ködös, zúzmarás idő-
járásnak köszönhetően több esetben kellett vonulnia egy-
ségünknek. Január 18-án hajnalban a 4203-as országút /
kuncsorbai út/ a 14-es km szelvényében egy nagyméretű fa 
az úttestre dőlt és korlátozta a járművek forgalmát. Egysé-
günk az utat letakarította, a forgalmi akadályt megszüntette. 
Ugyanezen a napon délután, a Kölcsey utcában, valamint az 
Árpád úton könnyítettük meg a fákat a rárakódó zúzmarától, 
mivel a Kölcsey utcában a leszakadó ág internet kábelt ve-
szélyeztetett, az Árpád úton pedig közúti forgalmat. Ugyan-
csak ezen a napon este az idősek otthona gondozói kérték 

BESZÁMOLÓ 
AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL

SÖRÖS TIBOR - TŰZOLTÓ PARANCSNOK

egységünk segítségét, egy mozgásában korlátozott, súlyos 
beteg mozgatásában. Vasárnap reggel a Polgármesteri Hi-
vatal épületéről szakadt le egy koax kábel a zúzmara súlyá-
tól, a kábelt a könyvtár homlokzatán rögzítettük. Bevonulás 
közben észleltük, hogy a piactér lejárójánál egy fa baleset-
veszélyesen megdőlt, a gyalogos és közúti forgalmat veszé-
lyeztető fát eltávolítottuk, a veszélyhelyzetet megszüntettük. 
Még vasárnap kora este a Mezőtúri utcába riasztották egy-
ségünket, ahol egy nagyméretű nyárfa ága letört, használa-
ton kívüli épület tetőhéjazatát rongálta meg. A faágat eltávo-
lítottuk és az ágairól a zúzmarát kéziszerszámokkal leráztuk, 
megelőzve több ág leszakadását. Január 21-én éjszaka a 
Strandfürdőben az Ifjúsági szálló tűzjelzője bejelzett, az épü-
letet átvizsgáltuk, az eset téves jelzésnek bizonyult.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Személyesen: Túrkeve, Táncsics Mihály utca 1-3.
Telefon: 0-24 óráig +36 20 991 2636, +36 56 361 100
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2020. I. félév

Ingyenes lakossági 
hallásszűrés 

tervezett időpontjai:

02.12.  |  11:30-12:00 óra
03.18.  |  11:30-12:00 óra
04.08.  |  11:30-12:00 óra
05.06.  |  11:30-12:00 óra
06.03.  |  11:30-12:00 óra

Helyszín: 
Dr. Nánási Lajos Egészségház
5420 Túrkeve Széchenyi utca 5.

(orvosi rendelő)

Vérvételhez 
beutalót követően telefonos  

ELŐJEGYZÉS
szükséges.

Előjegyzés  kérhető: 
KEDDEN és SZERDÁN

8:00-9:00 óráig.

Telefon:
  +36 30 71 35 300

2020. január 1-jétől a 
vérvétel már csak  

előjegyzés alapján történik.

KIADÓ BUDAPESTI LAKÁS

Pesti lakás túrkeveieknek, nagykunságiaknak 
- jó tömegközlekedési megközelíthetőséggel -  

februártól kiadó. 
Érdeklődni: 06-30-9383777 telefonszámon.

MEGHÍVÓ
Balogh János XVI. Nagykunsági-Nagy-Sárréti 

Tájökológiai Konferencia

 Túrkeve Városháza
 2020. február 15. 8.00 óra

Tizenhatodik alkalommal hívjuk és várjuk a környezet- és 
természetvédelem iránt érdeklődőket Túrkevére, Balogh János 

születésének 107. évfordulóján tartandó konferenciára.

Előadók: Nagyszalonta, Nagybocskó, Mezőhegyes, Porabka és 
a házigazda, Túrkeve polgármesterei, dr. Tóth Albert professzor 

emeritus és dr. Seregi János professzor emeritust.
Hagyományosan hallgathatunk általános iskolás előadókat is. 
Meghirdettük idén is a rajzpályázatokat és a környezetvédelmi 

vetélkedőt.

Átadásra kerül ezévben is a Balogh János-díj.
A program koszorúzással zárul a Balogh János utcai 

emlékhelyen 13.00 órakor.                                                                                         



INGYENES
Hallókészülék

próbahordás
Apró meglepetéssel

Victofon Hallásvizsgáló
Mezőtúr, Kossuth út 9–11. 
III. em.

Bejelentkezés 
06-56/550-466
06-30/692-3153

 MINDEN NAP 
11:00 - 22:00 

 5420 Túrkeve, 
Sáros utca 5.

 Rendelés: 
(56) 362 946

Bővebb információk:
www.facebook.com/caffefamily

Várjuk vendégeinket a hét minden napján!

Hamburger
GYROS - MELEGSZENDVICS

Pizza
22-60 CM MÉRETBEN

Menü
NAPI ÉS NYUGDÍJAS MENÜ

RENDEZVÉNYHELYSZÍN KÁVÉZÓ SZÁLLÁSHELY
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