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ljabb taggal 
óvült a kevi 
1űvészek 
soportja 
~PZÖMÜVÉSZET Talarnasz 
udolf önálló kiállítását nyi
tta meg a kevei Vadász Pál 
iállítóteremben dr. Szabó 
)ltán, a Magyar és Egye
:mes Kultúra lovagja a mi
'lp. 
- A Talarnasz családdal a 
'lpcsolatom több évtizedes, 
iszen az édesapával, Ta
.masz Lajossal már több, 
tint negyven évvel ezelőtt 
merkedtünk meg - számolt 
e lapunk érdeklődésére dr. 

~gyeskezu gyerekeket tan1t 
KTív Kelemen Pálné a világhálón is közzéteszi munkáit 
elemen Pálné Nagy Klára 
yugdíjas pedagógus szíve
m tanítgatja a fiatalokat ké
.munkázni. A súlyos beteg
}gét követően is aktív életet 
lő hölgy nemrég elvégzett 
gy számítógépes tanfolya
wt, a világhálón pedig min
en alkalommal közzéteszi 
ézimunkáit. Felsorolni sem 
Jhet kitüntetéseit, de na
yon büszke a Túrkeve Város 
zolgálatáért díjra, a véradá
áért kapott kitüntetésre, va
lmint arra, hogy rádiós em- ~ 
~keit megörökítő pályamű- ~ 
ét ezüst fokozatra értékel- ~ 
ék. Írásaival rendszeresen g 
ikerrel szerepel különféle ~ 
1á l vázatok on. • Kelemen Pálné keze munkáját dicséri a kismadarakat ábrázoló kézimunka 
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Elismerték a ~azdakör 
elnökének tevekenységét 
DR. SZŐLLÓSI Kálmánt, a 
Túrkevei Gazdakör elnö
két kitüntették eddigi te
vékenységéért. A családi 
gazdaságok fejlesztését 
szolgáló kiemelkedő társa
dalmi munkája, valamint 
a vidék hagyományainak 
megőrzése érdekében 
végzett tevékenysége el
ismeréseként dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi 
miniszter Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést 
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Folytatodik a legeltetés a pusztán 
TERMÉSZET Hóval borított területre nem engedhetnek háziállatot 
Télen sem szűnik meg a legelte
tés a Túrkeve határában fekvő 
Pásztó-pusztán - áll a Nimfea 
Természetvédelmi Egyesület 
közleményében. Ezen az egy
kori közösségi legelőterületen 
indult természetvédelmi célú 
gyepkezelés alapvető pillére 
az őshonos háziállatfajtákkal 
történő legeltetés, amelynek . 
számos jótékony hatása van az 
összes pannon szikes gyep ter
mészetességére, élővilágára. 

Az elmúlt évek folyamán 
jelentősen romlott a magára 
hagyott, rosszul kezelt gyep 
élőhelyi állapota. Számos érté
kes élőlény tűnt el onnan, me
lyeket régebben rendszeresen 
meg lehetett figyelni. 

Pásztó-puszta nem csupán 
a Natura 2000 hálózat tagja, 
hanem egyéb védelmet is él
vez. Többek között a túrkevei 
közös önkormányzati hiva
tal is felismerte, milyen érték 

gyep téli legeltetését, melyet 
bizonyos szabályokhoz kötött. 

Ezek közül a legfőbb kitétel, 
hogy az eddigi gyakorlathoz 
hasonlóan nem szabad túlle
geltetni a gyepet, illetve hóval 

borított területre rejlik a szántók 
szorításában, és 
helyi jelentőségű 
védett természe
ti területté nyil
vánította. A vo

• "Az eddigi gyakor- egyáltalán nem 
lathozhasonlóan enge d he t nek 
nem szabad túlle- háziállatot Pász

tó-puszta · tehát 
télire sem ma

geltetnia gyepet." 

natkozó kormányrendelet ren
delkezései alapján így az ön
kormányzat természetvédelmi 
hatósági jogkörrel is bír a 
területen, melyet a természet
védelem érdekeinek rendel 
alá. Ennek köszönhetően jövő 
tavaszig jóváhagyta a pásztói 

rad állatok nélkül, a legelte
tésre alkalmas időszakokban 
továbbra is hagyományos, 
fenntartható módon folyta
tódhat a helyreállítása en
nek az értékes, sérülékeny 
élőhelynek - áll a Nimfea 
közleményében. • 


