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Nemesné Bíró Ilona: 
Tél

Zúzmara a faágon
Itt a tél barátom!

Hoz virágot eleget,
Az ablakba hideget!

Hótaposó lépeget,
Tipeg-topog, didereg.

A friss hóban gyerekek,
Golyót gyúrnak eleget.

Hóember répa- orra,
Feketeszén gombolója,
Rossz fazék a kalapja,
Seprű meg a támasza.

Szánkóznak a gyerekek,
Felborulnak, nevetnek.

Csengő szól, szán szalad,
Patkó veri fel a havat.

Túrkeve, 2018.

Magyar Kultúra napja
In memoriam Debreczeni Lajos
Intézményvezetői állás
Hírek a Ványaiból

Hírek a Refiből
Félelemtől az alkotásig
Böllértalálkozó
Hírek, információk
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2019. FEBRUÁRÜnnep

Magyar Kultúra Napját ünnepeltük január 25-én, és a 
magyar  kultúra  túrkevei  kiválóságát:  Madarász  Katalint, 
születésnapja alkalmából. Az ünnepeltet az Önkormányzat 
nevében  Vida  Tamás  polgármester  úr,  a  Túrkevéért Alapítvány 
nevében  Dr.  Szabó  Zoltán  az  alapítvány  elnöke,  a  Magyar  és 
Egyetemes Kultúra Lovagja, a Madarász Károly Művelődési Ház 
és Városi Könyvtár nevében Kovács István igazgató köszöntötte. 
Az ünnepi műsorban felléptek a város hagyományőrző énekesei, 
népzenészei, táncosai a fiataloktól az idősebb korosztályig: 
Angyal  Ferenc  citerás,  Balla Tibor  tekerős,  a  Chorda  kórus,  az 
Egres  Kis  Lajos  és  a  Kistücsök  Néptánccsoport,  Finta  Zoltán 
versmondással, a Madarász Károly Népdalkör, Nagy  Anikó, 
Simon Éva és Vida Virág népdalénekléssel, a Vadvirág Népdalkör 
és Monoki Imre versíró.
A rendezvény második részében pedig a túrkevei kötődésű 
nótaénekesek adtak műsort. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara 
kíséretében:  Farkas  Rozika,  Gáspár  Anni,  Deák  Lajos,  Koltai 
László és Finta Zoltán énekeltek.
Katika  nagyon  boldog  volt,  nagyon  felemelő  volt  számára  az 
egész rendezvény, és hálásan köszönte meg Túrkevének a szép 
születésnapi ünnepséget.
Madarász Katalin életműve rendkívüli értéke nemcsak 
Túrkevének, de az egész országnak. A Magyar Kultúra Napjához 
legméltóbb módon ünnepeltünk, az Ő köszöntésével.

Katika 1934. január 23-án született Túrkevén. Már 
kisgyermekkorától kezdve rendszeresen szerepelt, énekelt, táncolt 
a szülei (Madarász Károly és Teruska néni) színjátszó és néptánc 
csoportjaiban, iskolai rendezvényeken.
Első rádiófelvételét 1954-ben a Magyar Rádióban rögzítette 
Lakatos Sándor cigányzenekarával, amellyel, szinte egy csapásra 
országos  hírnévre  tett  szert,  és  1962-ben  hivatásos  énekes  lett. 
Tagja volt a Rajkó Zenekarnak, szerepelt a Honvéd- és a Bartók 
Együttessel, bejárták egész Európát, de énekelt  Amerikában 
is.  Sok  televíziós  és  rádió  felvétele  van,  amelyek  a  mai  napig 
nagyon népszerűek a kívánságműsorok listáin. Egész lényében, 
egyéniségében,  hangjában,  és  gesztusaiban  ízig-vérig  a  magyar 
ember érzelemvilágának leghitelesebb kifejezője. Dalai 
generációknak jelentették és jelentik ma is a szülőföld szeretetét.
A  rendezvény  mottójául  egy  amerikai  költő  Henry  Longfellow 
sorait választottuk: 
„A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a 
kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen.” 

Kívánjuk, hogy még sokáig énekeljen és szerezzen örömöt 
nekünk!

Kovács István
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

igazgatója

Kettős ünnep a Magyar Kultúra Napján

Vida Tamás köszönti Madarász Katalint Kovács István köszönti Madarász Katalint

Dr. Szabó Zoltán köszönti Madarász Katalint Nagy Anikó és Vida Virág köszönti Madarász Katalint

Angyal Ferenc citerás Balla Tibor tekerős
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Chorda kórus

Madarász Károly népdalkör

Kistücsök Néptánccsoport Egres Kis Lajos Néptánccsoport

Vadvirág Népdalkör Monoki Imre versíró

Simon Éva énekes Farkas Rozika énekel, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséri

Finta Zoltán énekel Koltai László, Gáspár Anni, Deák Lajos és Farkas Rozika
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Született 1919 november 15-én Túrkevén.
Elhunyt  2019  január  21-én  életének  100.  évében  a  mezőtúri 
kórház belgyógyászati osztályán.
Temetéséről a család gondoskodik a későbbiekben.

Fájdalommal búcsúzunk!
                Lajos  bácsit  én  csak  pár  éve  ismerhettem  meg Talpalló 
Piroska és Esztike jóvoltából, hála érte a Teremtőnknek.  A 
bátor helytállás, a kitartó szorgalom és hűség példájaként 
marad  meg  mindazok  lelkében,  akik  ismerhették,  szerethették 
és tisztelhették őt. Mindannyian szegényebbek lettünk, mi 
Túrkeveiek  az  ő  elvesztésével,  hiszen  történelmi  múltunkból 
jeles ősök, vértanúságot szenvedett protestáns prédikátorok késői 
leszármazottjaként ő volt az utolsó, élő tagja a családjuknak. 

In memoriam Debreczeni Lajos
     Csodálatos egyéniség volt! Előítéletek, bizalmatlanság 
nélküli,  akinek  életigenlő  jelleme,  derűs  mosolyú  arca  az  első 
találkozásunkkor elvarázsolt engem. Rendkívül széles látókörű, 
nagy műveltségű emberként az internet, az informatika, a 
világtörténelem, vagy a napi politikai események berkeiben 
is otthonosan mozgott. Szerette és tisztelte az embereket, 
elégedett, boldog volt és nagyon hálás tudott lenni minden 
apró  kis  figyelmességért,  ajándékért.  Vele  mindenről  lehetett 
beszélgetni, szerényen elmondta saját véleményét, de senkit nem 
akart befolyásolni, mert tisztelte a másik embert. Külön minden 
elismerés és tisztelet megilleti azért is, hogy visszatért idős napjaira 
a szülővárosába, ide Túrkevére, ahol családját tönkretették, 
mindenéből kiforgatták, ahol annyit szenvedett szüleivel a 
szocializmus szörnyű évei alatt. Isten áldása volt mégis döntésén, 
hiszen otthonra, nyugalomra, békés biztonságra lelt itthon. Akik 
hozzá ellátogattak, mind örömet vittek otthonába, és ő mindenkit 
áradó  szeretettel,  hálás  szívvel  fogadott.  Nyugodjon  békében, 
drága Lajos bácsi! Emléke szívünkben tovább él, rendíthetetlen 
hite, jövőbe vetett derűs, reményei és szeretete a mi életünket is 
szebbé varázsolta, példát mutatva mindannyiunknak.    

Sallai Károlyné Katika

Sallai Károlyné Katika, Sallai Károly és Debreczeni Lajos

P.  Debreczeni  Lajos  bácsi  visszaemlékezése  a  háborúban  átélt 
szörnyűségekről - kézirat után, változtatás nélküli közlés:

            Úgy  kezdődött,  hogy  1940  nyarán  megkaptam  a  katonai 
behívómat  a  szolnoki  légvédelmi  tüzérezredhez.  A  bevonulás 
után megkaptuk az egyenruhát és a felszerelést, majd 
elhelyeztek bennünket a körletben. Néhány hét elméleti kiképzés 
után megismerkedtünk harci eszközünkkel, a légvédelmi 
gépágyúval. A kiképzésen belül különböző tanfolyamokon, mint 
gépkocsivezetői és a gépágyú szakmai, technikai és elektronikai 
rendszerét ismertető kiképzésen is részt vettem. 
    Hónapokig gyakoroltuk a tűzkészültség minél gyorsabb elérését, 
amíg  ősz  elején  éleslövészet  kiképzésre  került  sor  a  diósjenői 
lőtéren.  Egy  hónapi  gyakorlás  után  visszatértünk  Szolnokra,  és 
a  közúti  híd  szandaszőllősi  bejáratánál  foglaltunk  tüzelőállást, 
és láttuk el a híd védelmét légitámadás esetén. Semmi különös 
esemény  nem  történt  egészen  1942  áprilisáig,  amikor  jött  a 
parancs, hogy a II. hadsereg egyik egységeként, egy front mögötti 
vadászrepülőtér légvédelmét kell biztosítanunk. 
        A  szolnoki  teherpályaudvaron  vagoníroztuk  be  a  löveget, 
a Csepel – teherkocsi vontatót, a félszakasz parancsnoki 
személygépkocsit (egy Opel Olimpiát), minden felszerelésünket 
és az ellátmányt. Parancsnokunk (a civil életben tanár) zászlósi 
rangban, egy továbbszolgáló szakaszvezető és a 23 fő legénység 
normál vasúti kocsiban lett elszállásolva. A löveg tűzkész 
állapotban,  nyitott  teherkocsiban  lett  rögzítve,  nyolc  fő  kezelő 

váltott felügyelete mellett. 
    Még aznap este indult a vonatunk, Ungváron keresztül Lvov 
(Lemberg), a Pripjaty mocsarakon át, Gomel, Brest, Orel (Orjol) 
volt a célállomás. A Pripjaty mocsaraknál történt, hogy partizánok 
rálőttek a vonatunkra. Mi a gépágyúval egy sorozatot (öt gránátot) 
lőttünk  a  feltételezett  célpontra,  és  mivel  csend  lett,  tovább 
indultunk Brest felé. Ez volt az első tűzkeresztségi élményünk. 
Megérkezvén Orelbe, parancsba kaptuk, hogy az oreli repülőtéren 
hol  helyezzük  tüzelőállásba  a  löveget.  Sok  dolgunk  nem  volt, 
mert 1942-ben még elég kisszámú volt a szovjet légierő. 
Napokig  nem  észleltünk  ellenséges  gépet,  kivéve  az  éjszakai 
felderítőket, amelyek ún. Sztalin-gyertyákat dobáltak le, és azzal 
világították meg a terepet. Ezek az ejtőernyőre függesztett világító 
bombák, szinte nappali fényt árasztottak. Az volt a parancs, hogy 
senki  se  mozogjon  és  ne  lőjön  a  gépre,  mert  a  torkolattűzzel 
elárulnánk a helyzetünket. 
     Három hét oreli tartózkodásunk szinte üdülésnek tűnt, amikor a 
vadászrepülőket áthelyezték a kb. 120 km-re délre lévő Kurszkba. 
Minden felszerelést és ellátmányt felpakoltunk a vontató 
gépkocsira, a vonóhorogra akasztottuk a löveget, és elindultunk. 
Elöl a parancsnoki személygépkocsi, aztán a vontató a löveggel. 
A  legénység  a  vontatón,  4  kezelő  a  lövegen  utazott,  mert  fenn 
kellett  tartani  a  tűzkészültséget,  hogy  esetleges  támadás  esetén 
megvédhessük magunkat. 
        Minden  baj  nélkül  megérkeztünk  a  kurszki  repülőtérre, 
ahol  tüzelőállásba  helyeztük  a  löveget.  Nagy  változást  itt  sem 

Egy magyar katona a Don-kanyarban
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tapasztaltunk, légitámadás itt sem ért 
bennünket, de meglepetve hallottuk, hogy 
a  távozásunk  utáni  napon  szovjet  gépek 
megbombázták az Orel repterét. A Sztalin 
gyertyás felderítők éjjelenként Kurszk 
környékét is látogatták, a tőlünk kb. 1 km 
–re lévő kis tó környékére néha ledobtak 
egy-egy bombát, ami semmi kárt nem 
okozott, legfeljebb éjszakai nyugalmunkat 
zavarta.
            Később  tudtuk  meg,  hogy  a  gépet 
Horthy István kormányzó-helyettes 
vezette. Ezeknek az olasz gyártmányú 
vadászgépeknek (Héják–nak) talán 
konstrukciós hibájuk volt, ha kis 
magasságon hirtelen fordultak, lecsökkent 
a  szárnyakon  a  felhajtóerő,  és  könnyen 
lecsúsztak. Meglehetősen nyugodtan 
telt az ősz. Néha megjelent egy-egy 
szovjet  felderítő  gép,  többnyire  6  és  7 
ezer  méter  magasságban. A  mi  lövegünk 
hatótávolsága  4-500  méter,  ha  távolabb 
volt a célpont, csak készenlétben tartottuk 
a  löveget,  és  nem  tüzeltünk,  mert  nem 
lett  volna  értelme,  csak  elárultuk  volna 
a helyzetünket. November közepén 
beköszöntött a tél, leesett az első hó. 
Nappal  mínusz  5-6  fok,  éjjel  mínusz  15 
fok volt általában.
     Mindenki a jó meleg bunkerben 
tartózkodott, csak két őrszem figyelte 
az  égboltot,  hogy  nem  jön-e  ellenséges 
gép. Az őrséget óránként váltottuk, 
nehogy  megfázzon  valaki.  Közeledett  a 
karácsony, lehetőség volt 5 főt szabadságra 
hazaengedni, ezek közé tartoztam én is, így 
az 1942. év karácsonyát itthon tölthettem. 
Az utazás sem volt gondnélküli. Este, 
amikor Alexejevkán vonatra szálltunk, 
Harkovon át Kijev felé menet megállt 
a vonat a nyílt pályán, nem tudtuk, 
miért állunk, és csak reggel közölték 
velünk,  hogy  a  partizánok  kirobbantottak 
egy síndarabot, és időbe telt, amíg 
megjavították. Tudnivaló, hogy a vonatot 
nem fűtik, ha áll, így egész éjjel ugráltunk 
a hideg vagonban, hogy meg ne fázzunk. 
Szerencsésen  hazaérkeztünk  karácsonyra. 
Sajnos a két hét szabadság hamar elszaladt, 
és január 5-re vissza kellett menni a 
csapathoz. A félméteres hóval borított 
orosz síkság békésnek látszott, szikrázóan 
sütött a Nap. Éjjel mínusz 40 fok, nappal 
mínusz 30 fokot mutatott a hőmérő. 
A lövegre terített rejtő-hálóra reggelre 
ráfagyott a zúzmara, a szikrázó napfényben 
olyan volt, mint egy kristály-piramis. Csak 
néhány napig gyönyörködhettünk az orosz 
tél szépségeiben, mert egy hét múlva 
január  12-én  még  felszálltak  a  vadászok, 
de már nem jöttek vissza, hanem a harkovi 
reptérre  szálltak  le.  Ekkor  történt,  hogy 
Uriv-nál és Scsucsje–nál nagyszabású 
offenzívát indítottak a szovjetek.     
        Korábban nagy harcok voltak az urivi 
hídfőnél,  a  sűrű  erdőben  a  Don  folyón 
átszivárogtak  az  oroszok,  és  hídfőállást 
létesítettek. A felderítők jelentették, hogy a 
folyón éjjel hidat építettek, és azon jönnek 
át a tankok. A légierőnk reggel lebombázta 
a hidat, éjjel az oroszok újraépítették, és ez 
így ment néhány napig. Egyik nap jelentette 
a felderítő, hogy híd ugyan nem látható, de 
tankok  jönnek  át  a  vízen.  Mire  kiderült, 
hogy fél méterrel a víz alatt építettek hidat, 

annyira megerősítették az urivi hídfőállást, 
hogy a védőknek vissza kellett vonulni. A 
szovjeteket  a  kemény  fagy  is  segítette,  a 
mínusz  40  fok  miatt  annyira  befagyott  a 
Don,  hogy  híd  nélkül  is  át  lehetett  kelni 
a folyón. Ilyen előzmények után történt a 
támadás.  Január  12-én  és  13-án  kaptunk 
parancsot,  a  visszavonulásra.  Kiürítettük 
téli szállásunkat, és mindenre elszánva 
vonultunk vissza a csikorgó hidegben és a 
40 cm-es hóban.
          Útközben  találtunk  egy  motorhiba 
miatt veszteglő, elhagyott ellátókocsit 
(GH), megnéztük, van-e valami élelmiszer 
rajta.  Szerencsénk  volt. Találtunk  néhány 
kővé fagyott kenyeret és vagy 40 kg. 
német  műmézet.  Megörültünk  neki,  mert 
akadozott  az  ellátás,  volt  úgy,  hogy  két 
napig nem találkoztunk a konyhával. 
Találtunk még több karton cigarettát 
is, amit az élelemmel együtt beraktuk 
a parancsnoki kocsi csomagtartójába. 
Útközben egy német üzemanyagraktárnál 
megálltunk és benzint kértünk az őrségtől. 
Nem akartak adni.
     Hiába mondtuk, hogy két nap múlva 
itt vannak az oroszok. Megkérdeztük, 
cigarettáért adnak-e, végül sikerült 
megegyezni. 10.000 db. cigarettáért 
kaptunk négy hordó benzint, amit feltettünk 
a vontatóra. Nagy szükségünk volt rá, 
mert az üzemanyagunk legfeljebb 20 km-
re  lett  volna  még  elég.  Egy  este,  úgy  80 
km. viszontagságos út után beszállásoltuk 
magunkat  egy  Korocsa  nevű  kisvárosba, 
ahol  már  volt  vagy  3.000  német,  olasz, 
magyar,  román  katona.  Olyan  hideg  volt 
azon az éjszakán, hogy négyszer is ki 
kellett mennem, beindítani a kocsimat. 
Járattam  a  motort,  nehogy  befagyjon  az 
olaj  a  sebességváltóban.  Hajnalban  nagy 
hangzavarra ébredtünk. Géppuska ropogás, 
kézigránátok robbanása vegyült a be-
becsapódó aknavető gránát dörrenésébe. 
     Kiderült, hogy egy orosz előőrs-század 
bekerített bennünket. Mivel többszörös 
túlerőben voltunk, sikerült megnyitni a 
Harkov  felé  vezető  utat.  Parancsnokunk 
kiadta az utasítást az indulásra, mindenki 
elfoglalta a helyét, és elindultunk. Négyen 
a parancsnoki kocsival mentünk vagy 
kétszáz métert, amikor észleltük, hogy nem 
jön  utánunk  a  vontató.  Visszafordultunk, 
és  láttuk,  hogy  nem  tudják  elindítani  a 
vontatót, (befagyott a motor és az olaj).
     Akkor ért oda az utóvéd, és mutatta, hogy 
a hómezőn úgy 1.500 méterre, rajvonalban 
jönnek  az  oroszok. Tudtuk,  hogy  ott  kell 
hagyni  a  vontatót  és  a  löveget,  ezért  a 
löveghez futottam, kivettem a lövegzárat, 
hogy ne tudja használni ellenünk az 
ellenség. Mindenki magához vett, amit 
talált,  élelmet,  meleg  ruhát,  pokrócot,  és 
elindult  az  utóvéd  előtt,  a  menetoszlop 
után. Borzasztó volt az út, két oldalt 
másfél méter magas hófal, alig láttunk ki 
a  hómezőre,  ahol  lelőtt  szovjet  katonák 
százai  feküdtek.  A  nehéz  tehergépkocsik 
mély  keréknyomokat  vájtak  a  hóban,  a 
két  keréknyom  között  félméteres  magas 
fagyott hógerinc, néha hallottuk, hogy 
a  kocsi  alját  súrolja.  Előttem  kb.  egy  15 
tonnás teherautó haladt.
      Egyszer megállt, kissé ferdén, mintha 
az eleje le akarna csúszni az útról. 

Hátramenetbe kapcsolt, én pár méterre 
álltam mögötte, én is hátrakapcsoltam, de 
csak a kerekek forogtak, a kocsi megállt, 
ráült a hógerincre. A nagy kocsi meg csak 
jött,  és  rányomta  a  hűtőt  a  motorra.  A 
motor azonnal megállt.  A parancsnokom 
és a szakaszvezető rögtön kiszállt, és 
kérdőre vonták, hogy nézze már meg, 
mit csinált. Az elővett egy karvastagságú 
kender  kötelet,  utána  kötötte  a  kocsinkat 
az övének, így vontatott vagy 20 km-t, este 
lett,  mire  Harkovba  beértünk.  Ott  éppen 
akkor  gyűjtötték  össze  az  üzemképtelen 
kocsikat. Minden kocsi mellett ott kellett 
lenni  a  kocsi  vezetőjének  is.  Este  11  óra 
körül jártunk, jött három nagy teherkocsi, 
mindegyik  raktéren  3  roncs,  és  mivel  az 
enyém tudott gurulni, ezért vontatták. 
Beültem a kormányhoz, de a sötét 
éjszakában, - mivel az akkumulátor le volt 
merülve, - semmit se láttam, csak a vontató 
helyzetjelző fényeit. 
      Negyedórán belül Harkov pályaudvarán 
voltunk,  és  még  éjjel  bevagonírozták  az 
üzemképtelen kocsikat, és elindultunk 
Kijev felé. Három nap telt el, mire 
Budapestre értünk. Mátyásföldön, egy 
katonai telepen adtuk le a kocsikat, 
ahol  végre  meleg  ételt  kaptunk  a  három 
napi  hideg  koszt  után.  Másnap  minden 
gépkocsivezetőnek jelentkezni kellett saját 
alakulatánál.  Én  a  szolnoki  laktanyában 
jelentkeztem. Kikérdeztek, hogyan 
történtek az események. Eldöntötték, hogy 
nem küldenek vissza, mivel állandóan 
mozgásban volt a front, és abban a 
káoszban az alakulatomat megtalálni 
szinte  lehetetlen  lett  volna.  Lassan  eltelt 
az év, és 1944 márciusában történt: 
egy  nap  nem  éreztem  jól  magam,  ezért 
jelentkeztem a gyengélkedőn. Megmérték 
a lázam, 39.5 fok volt. Átvittek a Zagyva 
túlsó  partján  lévő  katonai  kórházba,  ott 
megállapították, hogy tüdőgyulladásom 
van. Három hétig…

Eddig az írás… Sajnos Lajos bácsi a 
folytatást nem találta meg, bár nagyon 
szerette volna, ha az is megjelenik egykor 
valahol, hiszen megszenvedte azokat a 
háborús, vészterhes napokat, éveket, a 
sorstársaival együtt.           

Fotó: Túrkevei képes ki kicsoda 2007.
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Farkas Dánielné /Nagy Piroska/ 1933. 
október  29-én  született,  2018.  november 
29-én hunyt el.
Kisiskolás éveit a II. világháború 
eseményei árnyékolták be, a világégés után 
a bizakodás, a remény évei következtek.
Pedagógusi pályáját a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen szerzett középiskolai 
orosz szakos tanári oklevéllel a zsebében 
Ibrányban  kezdte  meg  1955-ben.  1960-

In memoriam Farkas Dánielné 1933-2018
ban férjével – Farkas Dániel matematika-
fizika  szakos  tanárral  –  és  Ibolya  nevű 
kislányával Túrkevére költözött, s a 
Szakács László igazgató vezette Petőfi 
Téri Általános Iskola tanáraként egy 
40 fős fiúosztály osztályfőnöke lett. 
Ő volt az egyetlen orosz szakos tanár 
ekkor,  12  osztályban  tanította  a  nyelvet. 
1967-74 között igazgatóhelyettesként 
tevékenykedett, 1974-től 1980-ig az iskola 
igazgatója volt, 1980-tól nyugállományba 
vonulásáig napközis nevelőként dolgozott 
az intézményben.
Vezetői munkájában kiemelt figyelmet 
fordított a tanítás feltételeinek 
megteremtésére, az idegennyelv-
oktatására. Az általa vezetett iskolában – a 
megyében elsőként – nyelvi laboratórium 
létesült, az orosz nyelv oktatására 
tagozatos tanulócsoportok szerveződtek. 
A tanítási órákon túli lehetőségeket 
kihasználva – kapcsolat a kunmadarasi 
szovjet iskolával, közös táborozás 
Recsken – természetes „közegben” bővült 
a gyermekek nyelvismerete.
Igazgatói működése idején a 
nevelőközösség és a szülők 
együttgondolkodásának eredményeként 
csökkent az iskolalátogatás alól felmentett 
tanulók száma, egyidejűleg nőtt az 
általános iskolát eredményesen elvégző 
gyermekeké.

A nevelőmunka eredményességéhez 
a külső nevelési tényezők – a 
termelőszövetkezetek, az AFIT – 
messzemenően hozzájárultak.
Farkas Dánielné Pirike hívatásának 
gyakorlása közben sohasem feledte 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem 
elbocsátó üzenetét: „Legyenek Önök 
munkaszeretők, lelkiismeretesek, 
gyermekközpontúak, képességfeltárók 
és a változó világhoz alkalmazkodó 
pedagógusok.”
Pedagóguskollégáinak ő is üzent 
Szegedről, ahová nyugállományba 
vonulását követően költözött: „Tisztelet 
a  volt  és  a  jelen  óvónőinek,  tanítóinak, 
tanárainak, akik a pályán élnek, dolgoznak, 
akik hívatásul választották e nemes 
feladatot.”

Pirike!
Emlékedet  megőrizve  búcsúzunk  Tőled. 
Nyugodj békében!

Csajbók Ferencné

„A fákon a harmat, a nyíló virág,
a távoli fények, ó de sok hű jó barát,
Ők annyiszor látták a könnyeimet…”

Nem régen még ezt énekelte dalestünkön 
Tóth Andrásné Katika. A távoli fények hívó 
szavát,  csak  ő  hallhatta,  s  a  könnyekből 
is  csak  néhány  gyémánt  csöppet  láttunk, 
mert kemény ember volt. 
Elment  Katika,  már  nem  énekel  velünk 
kristálytiszta, fátyolos mezzo hangján. 
Mi döbbenten állunk, üres a helye a 
kórusban,  pótolhatatlan  űr  a  lelkünkben. 
25  éve  énekelt  a  kórusban,  alapító  tagja 
volt.  Nagy  precízséggel  vezette  a  kórus 
dokumentációs anyagait.
A 25. éves jubileumi koncertünkre 
készültünk… Az életünk egy zene, a 
kottáját  írja  valaki,  vagy  éppen  mi  írjuk 
magunknak.  A  dal  lehet  csengően  tiszta, 
vagy akár hamis, a fontos az, hogy 
emlékezzenek rá! 
Katikám,  a  kórus  nélküled  már  sohasem 
lesz teljes…! A te hangodat mindig 
hallani fogjuk! Mindig üres lesz a helyed 
a mezzoban!

Szolgáltatások a Városi 
Könyvtárban

Fénymásolás fekete-fehér:
1 oldalas A4 méretben: 30,-Ft/oldal
2 oldalas A4 méretben: 50,-Ft/lap

1 oldalas A3 méretben: 40,-Ft/oldal
2 oldalas A3 méretben: 60,-Ft/lap

Laminálás:
A4 méret: 100,-Ft, A3 méret: 200,-Ft

Spirálozás:
20 oldal: 200,-Ft

20 oldal felett: +5,-Ft/oldal

Szkennelés:
A4 méret: 50,-Ft/oldal

Fax fogadása és küldése:
küldés: 300,-Ft alapdíj +50,-Ft/oldal

fogadás: 50,-Ft /oldal

Internet és számítógép használat:
könyvtári számítógéppel:

100,-Ft/megkezdett fél óra
WIFI saját géppel:

50,-Ft/ megkezdett fél óra

5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4.
Telefon: +36 56 361-098

Várjuk kedves felhasználóinkat 
2019-ben is!

Búcsúzik a Chorda kórus
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              Kultúra

Pályázati kiírás az Egressy Béni 
Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény intézményvezetői álláshelyére

A Túrkevéért Alapítvány Kuratóriuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet az 
EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Az intézmény törvényes működtetése, 
oktató-nevelő munkájának irányítása, vezetői-, szakmai-, és 
alapító okirat szerinti feladatok ellátása. 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre (5 évre): 2019. augusztus 
1-től, 2024. július 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 9.
Munkaidő: Teljes munkaidő 
Az állás betöltésének kezdete: 2019. augusztus 01. 
  
Pályázati feltételek: 
A közoktatási törvény szerinti szakirányú felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség
• felsőfokú zenei szakirányú iskolai (egyetemi vagy főiskolai 
szintű) végzettség és szakképzettség
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat 
• vezetői gyakorlat
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
a vezetői pótlék megállapítására a 138/1992.(X.8.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
• 2019. március 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 
• 2019. március 31.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
• Szakmai önéletrajz,
• vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel,
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja: 
Elektronikus úton, a pályázatnak az 
alapitvany@egressy-turkeve.sulinet.hu címére történő 
megküldésével.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi 
Zsuzsa, titkár nyújt az 56/362-891-es  telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- Túrkeve Újság – 2019. február
- Túrkeve Város Honlapja:  www.turkeve.hu – 2019. február
- MZMSZ honlapján- 2019. január

 

Tisztelt Támogatóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az elmúlt években 

személyi jövedelemadójuk 1% -ával támogatták a 
Túrkevéért Alapítvány működését.

Ez évben is kérjük támogatásukat a személyi jövedelemadójuk 
1%-os felajánlásával.

A rendelkező nyilatkozatban kérjük a kedvezményezett 
Túrkevéért Alapítvány adószámát feltüntetni:

19221678-1-16

Köszönjük.

TÚRKEVÉÉRT ALAPÍTVÁNY 
2019. ÉVI PROGRAMTERVE

1. MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
2019.01.19. 11.00 óra Budapest, Stefánia Palota, Lovagi 
elismerések átadása.
2019.01.23. 16.30 óra Túrkeve, Zeneiskola
2. Balog János XV. Nagykunsági-Nagy-Sárréti  Tájökológiai 
Konferencia 2019.02.23  9.00 óra.
3. Fáklyás felvonulás március 14-én 17.30 óra este, találkozás 
a Kossuth Iskolánál
4. 2019.04.14  10.00 óra  Zeneiskola, Költészetnapja
5. 2019.05.10-13 Pápai foci tornán résztvevő 
nagybocskói gyerekek vendéglátása
6. 2019.05.31-06.02. XV. éve alakult meg Túrkevén a Kultúra 
Lovagrendje. Lovagi találkozó Szálloda, Zeneiskola
2019.05.31. Gyomaendrődiek kulturális programja
2019.06.01. 19.00 óra Baráz Ádám ás Alisa koncertje 
7. Emlékezés Balogh Jánosra 2019.08.10. Ecseg-puszta  
8. 2019.12. hó: Karácsonyi koncert 
9.  2019.  12.  hó:  Emlékezés  a  Nagyszalonta-Túrkeve  közötti 
testvérvárosi kapcsolat létrejöttének 30. évfordulójára 
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A  nagy  háború  négy  év  alatt  mérhetetlen  szenvedést  okozott  a 
fronton és a hátországban egyaránt. Tartóssá vált a nélkülözés, az 
élelmiszer és a fűtőanyag hiánya. Az embereknek elegük volt a 
háborúból. 1917. november 7-én Oroszország kivált a háborúból. 
Ekkor  ülésezett  a  szovjetek  II.  Összoroszországi  Kongresszusa 
is, ahol Lenin elfogadtatta a Föld és Béke dekrétumát. Eszerint 
minden  hatalom  a  szovjeteké,  valamennyi  hadviselő  félnek  be 
kell  szüntetni  a  háborút,  annexió  és  hadisarc  nélkül.  December 
15-én megállapodott az Osztrák-Magyar Monarchiával a 
fogolycserében. Ennek több buktatója volt, ezért csak a következő 
év október 31-én fejeződött be. Egyrészt azért, mert a magyarok 
visszatartották  a  hadifoglyokat,  mivel  a  parasztgazdaságokban 
szükség volt az olcsó munkaerőre. Másrészt a magyar 
hatóságoknak meggyűlt a bajuk a hazatérő hadifoglyokkal, 
mert  jórészük  forradalmi  eszmékkel  érkeztek  és  voltak,  akik 
röpiratokat  is  terjesztettek.  Sokukat  börtönbe  zártak.  Közülük 
nem egy a Kommunisták Magyarországi Pártjának alapító tagja 
lett. (1918. november 24.) Tény, hogy 1918 folyamán a háborút 
előidéző burzsoá és földesúri osztály hatalmának a megdöntésére 
irányuló osztályharcos mozgalmak kerültek előtérbe.
A központi hatalmak Szovjet-Oroszországgal 1918. március 3-án 
Breszt-Litovszkban  megkötötték  a  békét.  Jóllehet,  hogy  ez  egy 
imperialista békeszerződés volt, mivel 1 millió négyzetkilométer 
területet  csatoltak  Németországhoz,  de  ezzel  a  szovjetek  időt 
nyertek.  A  békeszerződést  Leninék  hamarosan  felrúgták  és  a 
Vörös  Hadsereg  visszafoglalta  ezeket  a  területeket.  A  külön 
béke  nyomot  hagyott  Párizsban  is.  Clemanceau  megrettent.  IV. 
Károlynak címzett titkos üzenetében garantálta a monarchia 
fennmaradását,  ha  kiugrik  a  német  szövetségből.  A  monarchia 
külügyminisztere  Czernin  azonban  elárulta  királyát,  kifecsegte 
a  titkot  a  németeknek.  Ez  Clemanceaut  feldühítette  és  döntött: 
Ha IV. Károly nem ura saját akaratának és politikáját lényegében 
II. Vilmos határozza meg, akkor a monarchiát el kell pusztítani! 
Lehetett-e  bízni  Clemanceauban? A  „Mi  lett  volna  ha…”  nem 
történelmi kategória. Clemanceau tisztában volt vele, hogy 
a román, szerb-horvát, cseh-szlovák nemzetiségek önálló 
nemzeti  államot  akarnak  a  Monarchia  területén.  A  monarchia 
nemzetiségeinek emigráns vezetői ebben meg is állapodtak 
Rómában, 1918 április 9-11 között tartott tanácskozásukon.
A  társadalmi  változtatás  szele  bejárta  a  dualista  ország  minden 

VÁLASZUTAK 1917-1918-BAN
zugát. A király újra elővette az első polgári származású 
miniszterelnököt  és  harmadjára  is  kinevezte.  (Wekerle  Sándor 
1917-1918.) A néptömegek azonban radikális változást akartak. 
Gróf  Károlyi  Mihály  pártjával,  a  Jászi-féle  Radikális  Párt  és  a 
Garami-Kunfi vezette Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
támogatásával  az  Astoria  Szállóban  ellenkormányt  alakított  és 
12 pontos programjában földosztást, egyenlő szavazati jogokat, a 
nemzetiségieknek egyenlő jogot, Németországgal való szakítást, 
antant barát politikával a háború beszüntetését ígérte. Vezetésével 
megalakult  a  Nemzeti  Tanács.  (1918.  október  25.)  Kormányát 
„népkormánynak” tekintette, Magyar Népköztársaságnak 
deklarálta. Egy katonai különítmény az Astoriából elindult 
gr.  Tisza  István  lakására,  és  agyonlőtte  az  egykori  „háborús” 
miniszterelnököt. (1918. október 31.) 
Így jutottunk el az őszirózsás forradalomig, ahol egy számtalan 
sebből vérző országot kellett volna megmentenie Károlyi 
Mihálynak. A fegyveres erők nélküli Károlyi kormány azonban 
kiszolgáltatott helyzetben volt az antant hatalmasságokkal 
szemben. 1918. december 28-án Vix francia alezredes 
területkövetelési jegyzékével nem tudott mit kezdeni. A francia 
misszió Belgrádban megalázóan bánt vele. Itthon Tombor Jenő 
vezérkari  főnök  merész  javaslattal  állt  elő:  Nyitni  kell  a  lenini 
Szovjet-Oroszország felé! (A Vörös Hadsereg offenzívában volt a 
területrablókkal szemben.) A külpolitikai irányváltástól a Károlyi 
kabinet félt és nem élt a diplomáciai lehetőséggel, annak ellenére 
sem, hogy a románok december 24-én már elfoglalták Kolozsvárt 
és  az  ország  az  összeomlás  szélén  állt.  A  választ  a  Magyar 
Tanácsköztársaság adta meg. De ez már egy másik történet.                 
                                                                                   Sipos Sándor   

Aranydiploma átadása
Gratulálunk a cikk írójának, Sipos Sándornak, aki 2018 
októberében  vehette  át  aranydiplomáját  az  Eszterházy  Károly 
Egyetem Jászberényi Campusán, ami azt jelenti, hogy 50 évvel 
ezelőtt lett tanító. 
A népművelés mellett helytörténészként írt monográfiákat helyi 
neves  személyiségekről.  A  Túrkeve  Lexikonban  több  munkája 
is  megjelent. A  sakk-klub  vezetőjeként  még  mindig  aktív  és  a 
csapattal járják a megyei bajnokság versenyeit. 

Jó egészséget Sanyi bácsi!
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A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta 
le Csekén a Himnusz kéziratát.
Ez alkalomból játékos vetélkedőt rendeztünk általános 
és középiskolás diákok számára a Ványai könyvtárában. 
7-10. évfolyamos tanulók 3 fős csapatokban vállalkoztak a 
megmérettetésre. 
Az írásbeli feladatlapokon költők, írók nevéhez kellett kapcsolni 
műveiket, képkirakóban felismerni a Himnusz szobrát, híres 
magyarokat összekötni találmányaikkal, a négyzetrácsban 
elbújt hungarikumokat időre megtalálni.  A résztvevő diákok 
lelkesedéssel és jókedvvel vállalkoztak akrosztikonos vers írására 

is, amit elő is adtak a jelenlévők szórakoztatására. A nap végén 
mindenki  emléklapot  és  tollat  kapott  ajándékul,  a  győztesek 
könyvjutalomban részesültek.
A vetélkedő eredménye:
1. helyezés: Horváth Levente, Magos Vilmos, Molnár Máté (9. 
osztály)
2. helyezés: Varga Zoltán, Vékony Ádám, Zádori Imre Szabolcs 
(10. osztály)
3.  helyezés:  Papp  Edina,  Rékasi  Viktória,  Fazekas  Tibor  (7. 
osztály)

Csáki Csilla

A KSZC Ványai Ambrus Szakgimnáziumának és 
Szakközépiskolájának  szakmai  tanárai  2019.  január  hónapban 
Erasmus+ mobilitási programon vettek részt. A program célja, egy 
új  németországi  partnerintézménnyel  történő  kapcsolatfelvétel 
és  cserediák  program  kiépítése,  illetve  a  Ford  karrier  program 
keretein belül a kölni Ford gyár meglátogatása volt.
  A  Berufskolleg  Dieringhausen  Szakképző  Iskola  Erasmus  + 
projekt koordinátora bemutatta az iskola képzési palettáját, 
betekintést nyerhettek tanáraink az ott folyó szakmai gyakorlati 
képzésbe, valamint külső gyakorlati helyet is meglátogattak. 
A BPW-Bergische Achsen KG. céget látogatták meg kollegáink, 
illetve  a  Gummi  Berger  cégnél  került  sor  a  gyakorlati  hely  és 
az ott folyó gyakorlati tevékenység megismerésére. A BPW cég 

magyarországi  leányvállalata  a  BPW  Hungária  Kft.  világszerte 
elismert, kiváló minőségű vontatott jármű-futóműveket és 
felfüggesztési  rendszereket,  valamint  agrár-gépipari  termékeket 
gyárt,  emellett  az  agrártermékek  tervezése  és  fejlesztése  is  a 
szombathelyi szakemberek munkáját dicséri. 
Az  új  partneriskolánk  delegációját  már  az  idén  szeptemberben 
várjuk és a diákcsere program keretein belül a tanulók 
gyakorlatának  szervezése  is  megvalósulhat.  Az  új  partnerünk 
jóvoltából iskolánk diákjai már az idén júniusban megkezdhetik 
gyakorlatukat a németországi partnerünk gyakorlati helyein. 

Kisné Barát Janka 
projekt koordinátor

A magyar kultúra napja a Ványaiban

MOBILITÁS 2019
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 „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” 
Beiskolázási tájékoztató

A  Kaszap  Nagy  István  Református  Általános  Iskola  és  Óvoda 
ebben a tanévben is tárt kapukkal várja a leendő elsős gyermekeket 
és igyekszik a szülők segítségére lenni az iskolaválasztás nehéz 
döntésében.
Iskolánk lényege:
  Református hagyományok 
  Egyéni bánásmód
  Fontos ismeretek
  Igényesség
Az első évfolyamtól kiemelt szerepet kap a magyar, a 
matematika és az angol nyelv oktatása, a hitéleti nevelés. 
2019 szeptemberétől az első osztályosokat Puskásné Túri 
Ildikó és Vasasné Fehérvári Anikó tanítók várják. Meghatározó 
pillanat  minden  gyermek  életében  az  iskolai  élet  első  néhány 

Hírek a Refiből
napja, az első hetek, hónapok. Célunk, hogy biztatással, 
dicsérettel, szeretettel biztonságot adó légkörrel megkönnyítsük 
számukra a beilleszkedést. Az egyéni adottságoknak megfelelő, 
sokoldalú személyiségfejlesztésre, a keresztyén értékek átadására 
törekszünk. Hisszük, hogy az elsős kisgyermek egy csoda, és ha 
jól bánunk vele, az évek múltán boldog, értékes felnőtt válik 
belőle.
Biztos kézzel, nagy tapasztalattal vezetjük be gyermekét az iskola 
gazdag  világába. A  sok-sok  játék,  élmények  között  észrevétlen 
küzdjük le a számolás, írás, olvasás akadályait. A boldogságórák 
és a változatos tanórán kívüli foglalkozások is segítenek abban, 
hogy igazi kis közösséggé kovácsolódjunk.
                        
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket a 2019. február 14-én 
fél 5-kor kezdődő Suliváró foglalkozásainkra és nyílt óráinkra 
is. 
A  közelgő  iskolaválasztás  alkalmából  az  alábbiakra  hívjuk  fel 
figyelmüket: Leendő elsőseink számára jelentkezési lapok 
2019. február 4-től az iskola titkárságán folyamatosan 
átvehetőek  vagy  letölthetőek  az  iskola  honlapjáról  (www.
kevirefi.hu).  A  leadási  határidő:  2019.  március  28.  Lelkészi 
ajánlás szükséges. Tájékoztatom továbbá, hogy elsőseink részére 
az iskolabusz rendelkezésre áll, s a tankönyvcsomag ingyenes. 
Az étkezés (tízórai és uzsonna is) és a napközis ellátás biztosított. 
Havonta egy alkalommal gyermekistentisztelet keretében 
vasárnap játékos foglalkozást tartunk tanulóink részére. 
A beiratkozás az állami beiratkozással egy időben lesz az 
iskola titkárságán (Kossuth L. u. 15.) (A gyermek anyakönyvi 
kivonatát, TAJ kártyáját, a jelentkezésre kapott határozatot, 
óvodai  szakvéleményét,  és  a  szülő  a  személyi  igazolványát 
hozza magával.) 
Elérhetőségünk: telefon: 56/361-150, e-mail: iskola@kevirefi.hu

A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 
nevelőtestülete

A  Kaszap  Nagy  István  Református  Általános  Iskola  és  Óvoda 
sportélete  pár  évvel  ezelőtt  még  diáksportkörben  szerveződött. 
Mozgalmas mindennapjait az atlétika és labdarúgó foglalkozások, 
közös túrázások, kirándulások, különböző szabadidős 
tevékenységek  töltötték  ki.  Ezek  természetesen  napjainkat  is 
gazdagítják. 
2011-ben  új  sportággal  bővült  a  kör:  a  szertorna  elsősorban  a 
lányok  számára  hozott  új  mozgáslehetőséget.  A  kis  tornászok 
gyors fejlődése hamar indokolttá tette a szakszövetség által kiírt 
versenyeken való megmérettetést, mely csak egyesületi tagsággal 
volt lehetséges.
  A  Kaszap  Nagy  István  Református  Diáksport  Egyesület 
alapítási éve 2015.
Az  egyesület  célja  az  egészséges  életmódra  való  nevelés,  a 
tanórákon kívüli sportolási lehetőségek bővítése, népszerűsítése 
az  óvodás  korosztálytól  kezdődően  az  általános  iskola  nevelő 
oktató  munkájával  összhangban,  a  sportágak  tanfolyamszerű, 
hobbi, verseny- és élsport színvonalas utánpótlás neveléséig. 
A  bejegyzést  követően  -  a  sportkedvelők  nagy  örömére  -  a 
repertoár 18 sportágra bővült, utóbb az asztalitenisz szakosztály 
csatlakozása jelentett üde színfoltot az egyesület életében. 
Természetesen, minden korosztály számára lehetőséget nyújtunk, 
két sportágunk is dicsekedhet szépkorú tagokkal. 

Szakosztályunkban az alábbi foglalkozásokat tartjuk:
-Bukfenc suli óvodástorna tanfolyam,
-óvodástorna foglalkozás, versenytorna előkészítő,
-versenytorna,
-diákolimpiai felkészítés, 
-fiútorna, 
-felnőtt torna.

Szoktam említeni a tornászaimnak, érdemes lenne lejegyezni az 
eseményeket, annyi szép dolog történik velünk a sportágon belül. 
A mi kis történetünk:
Hetente egyszer óvodástorna foglalkozás keretében 
ismerkedhettek meg lányaink a tornasport szép és egyben nehéz 
mozgásanyagával.  2011-ben  a  békéscsabai  torna  egyesületben 
sportiskolai  rendszerben  oktattuk  a  tornát.  Később,  amikor  a 
csabai tanítványaim érettségi előtt álltak, sportformájuk sem volt 
már a régi, hétvégenként hazautaztam. Így heti három alkalommal 
is ki lehetett írni az edzések időpontjait. Emelkedett a létszám, 
nyúlt az edzésidő, módszeresen lehetett foglalkoztatni a gyereket. 
Sportformájuk már-már kérte a versenylehetőséget… 
Jó volt látni, hogy várják az edzéseket…
Varázsa volt és van a találkozóknak. Mielőtt az Árpád utcai iskolát 
átalakítottuk tornászteremmé és rögzítésre kerültek a tornaszerek, 
már nap mint nap az egyházi iskola illetve a sportcsarnok 
tornatermét rendeztük be. A be- és kipakolás összesen minimum 
40 percig tartott. Ahhoz, hogy edzeni tudjunk, fel kellett szerelni 
a  tornaszereket.  Ez  idő  alatt  sűrűn  találkoztunk  a  szülőkkel, 
összekovácsolódott a csapat. Talán ez volt a varázs egyik oka…
Szerény körülmények közé, de annál nagyobb szeretettel jártak 
a gyerekek tornászni. Tornaszereink hiányossága sem hátráltatta 
őket, érdeklődésük egyre csak fokozódott.
A  szertorna  időigényes  sportág. A  női  tornához  négy  tornaszer 
tartozik, így ha első osztályú szinten szeretnénk tanítani, minimum 
30 percet ajánlatos eltölteni egy-egy szeren. Továbbá a sportág 
sajátossága miatt emellett még foglalkoztatni kell a tornászokat 
a nyújthatóság, a harmonikus mozgás és az erőfejlesztés 
szempontjából is. 
A torna mozgásanyaga természetes mozgásformákat is tartalmaz: 
kúszást, mászást, futást, ugrást, illetve egyáltalán nem természetes 
mozgásokat, például a hátrafelé mozgásokat, a hátra bukfenc, a 

 „…mert megterem a tehetség vidéken is…”
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hátra szaltó talajon, vagy gerendán… stb. Állandóan „fogni kell” a 
tornaszert, „rajta kell lenni”, különben pár nap kihagyást követően 
elillanhat a szerbiztonság, a bátorság. A laikusok azt gondolhatják, 
nagyon magas óraszám ez egy 8-9 éves gyermeknek. Aki viszont 
tornázik, azonnal érzi, hogy csak így lehet előre lépni, eredményt 
elérni.
Kezdetben bemutatók alkalmával, később versenyeken 
szerepeltünk, ezáltal felhívtuk magunkra a térség figyelmét. 
Egyre több bemutatóra kaptunk meghívást, majd 2015-ben 
elindult versenyzői pályafutásunk is. Első évben még Békéscsaba 
színeiben versenyeztünk, mely nagy bravúrnak számított: 
csapatunk az országos bajnokság második helyezettjeként legyőzte 
a csabai lányokat, egyéni összetettben pedig két tanítványunk lett 
aranyérmes.  Meglett  a  motiváció,  egyre  többet  szerettek  volna 
a  lányok  edzeni,  tanulni.  Ekkor  fogalmazódott  meg  bennünk, 
hogy  szükség  lenne  sportágunknak  egy  különálló,  a  minőségi 
felkészülésre alkalmas, jól felszerelt tornászteremre. Rövid időn 
belül  rátaláltunk  az  Árpád  utcai  iskolára:  a  hosszú  folyosója 
miatt megoldódott a lóugrás kritériuma, a többi szer oktatásához 
szükséges feltételeket pedig folyamatosan megteremtettük.
2016 tavaszán el is kezdődött az átalakítás, mely során a lelkes 
szülők,  támogatók,  helyi  önkormányzat,  az  egyház,  és  a  város 
lakossága  is  segítették  elképzeléseink  valóra  válását.  A  nyári 
felkészülést már az új tornásztermünkben kezdtük: szivacsgödör, 
rugós talaj, gumiasztal, nőtt a biztonságérzet, tornászaink rövidebb 
idő alatt tudtak elsajátítani egy- egy tanulandó elemet.
Annak az évnek szeptemberétől kiválóságainknak, heti háromszor 
reggeli edzéseket is be tudtunk iktatni, így lassan fel tudtuk venni 
a versenyt az élvonalbeliekkel.  Az új edzőteremben végzett 
edzésmunkának köszönhetően gyorsabban tudtak fejlődni a 
gyerekek. Ezt követően is minden évben sikerült bajnoki címet 
szereznünk. 

Eközben „támogatottságunk” tovább növekedett:
A Magyar Torna Szövetség elnöke, a kétszeres Olimpiai Bajnok Dr. 
Magyar Zoltán végigkísérte sportágunk honosítását és fejlődését 
térségünkben. Természetesen ehhez kellett a korábbi ismeretség 
és bizalom, de egy szó mint száz lenyűgözte Őt a túrkevei „kis” 
tornászcsapatért való nagy összefogás. 2017-ben a szövetség az 
épület  teljes  energetikai  korszerűsítését  finanszírozta,  emellett 
egyesületünk  bekerült  a  SPORT  XXI.  programba,  ahol  további 
támogatáshoz  és  edzőtábori  lehetőségekhez  jutottunk.  Mertünk 
nagyot álmodni…
Minden gyermek tehetséges valamilyen területen, meg kell 
találnunk  a  bennünk  rejlő  különleges  képességet.  Mi  már  most 
sok kincset találtunk:
A szakosztály kiemelkedő egyéniségei és eredményei: 

Gyermek kezdő I.osztályú országos bajnokság II. helyezés,
Csapattagok:    Andrekovics  Gréta,  Csíki  Zsófia,  Kereszti  Édua 
Sarolt,  Kereszti  Villő  Mikolt,  Lukácsi  Tímea,  Vecseri  Bettina 
Janka 
Csíki Zsófia   háromszoros magyar bajnok, 2018. „B” utánpótlás 
válogatott kerettag.
2019. Heraklész bajnok program tagja, „A”utánpótlás válogatott 
kerettag.

Lukácsi Tímea  kétszeres magyar bajnok.

Papp Tímea magyar bajnok.
Faragó Anikó országos bajnokságon V. helyezett.
Szabó Rebeka országos bajnokságon VI. helyezett.

Természetesen pihenünk is közös túrázások, kirándulások, 
évadzárók alkalmával. 
A felkészülés mellett a legfontosabb számunkra tornásztermünk 
fenntartása, korszerűsítése, a tornászaink versenyre való utaztatása. 
Egyesületünk önfenntartó. Évente jótékonysági tornászbálon 
tornászaink bemutatják mit értek el a kitartó, fegyelmezett 
munkával, szüleik, támogatóik segítségével. Lelkesedésünk 
töretlen,  újabb  álmokat  szeretnénk  megvalósítani,  újabb  bíztató 
eredményeket elérni a kulturált szabadidősport nekünk oly kedves 
szakágában.
Egyesületünk  továbbra  is  várja  a  sportkedvelők  jelentkezését, 
egészen 99 éves korig, mert sportszeretetünk határtalan.

Túrkeve, 2019. január 23.      
Nagy Ibolya

  KNIR DSE elnöke, torna szakedző
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Mindannyian megéljük a mindennapokat. Mindannyian 
tartunk  valahol  a  Maslow-féle  szükséglet-hierarchia  piramisán. 
Mindannyian alkotni vagyunk itt a Földön. 
Mindannyian az „üss vagy fuss” elve alapján küzdünk meg vagy 
menekülünk el. Abraham Maslow a drive-jainkról írt, azokról a 
motivációinkról,  amik  hatására  megteszünk,  vagy  nem  teszünk 
meg valamit. A motiváció olyan belső állapot, amely cselekvésre 
ösztönzi az embert. Belső indítékaink sokfélék lehetnek. A 
világ számos lehetőséget vetít elénk, amely vágyakozásra vagy 
sóvárgásra késztet minket. Ezeknek a vágyaknak az elérése pedig 
tettekre sarkall minket. A körülöttünk lévő dolgok fontossága más 
nekem, mint neked, ezért másképpen is reagálunk rá. 

Az alapszükségletek kielégítése minden embernek létfontosságú: 
legyen ennivaló, innivaló, fedél a fejünk felett. A második szint 
a  piramison  a  biztonságban  levés  igénye.  A  harmadik  szint  a 
társadalmi  szerepvállalás,  például  a  mesterségem,  amit  végzek, 
az definiál engem. Társadalmi szerepeink sokfélék, hiszen 
közülünk sokan egyszerre munkatársak, anyák vagy apák, férjek 
vagy  feleségek,  és  ezeknek  mindenki  igyekszik  makulátlanul 
megfelelni.  Önbecsülésünk  és  önbizalmunk  vezet  a  következő 
szintre  az  önmegvalósítás  szintjére.  Szeretnénk  nyomot  hagyni 
magunkról a földi világban. 
Mi  van  akkor,  ha  félelmeink,  szorongásaink  miatt  nem  azt  az 
életet  éljük,  amit  szeretnénk?  Félelmeink  lehetnek  egy  konkrét 
szituációra vonatkozóak, vagy tartósan kötik le a gondolatainkat. 
A félelmet könnyen szüli a következetlen nevelés, vagy a 
megszégyenítés, akár a fizikai erőszak. A félelem hasznos lehet, 
ha veszélyre figyelmeztet minket, de káros akkor, ha megbénítja 
a  cselekvéseinket.  Az  előrevivő  kognitív  szemléletű  terápiával 
az önártó viselkedésformák felszámolhatóak, legalábbis a 
pszichológia kísérletet tesz erre. 
A  félelem  ellentéte  nem  a  bátorság,  hanem  a  szeretet.  Aki  fél 
önmagára  koncentrálva  éli  az  életet,  akár  depressziós  is  lehet, 
akár  magányos  is  lehet,  főleg,  ha  idős  ember,  vagy  magára-
hagyott kisgyerek. Az érzés, hogy szeretet és figyelem veszi körül 
az illetőt nyitottá és bátorrá tesz, különösen akkor, ha dicsérettel 
megerősítést is kapunk. 

Dr. David R. Hawkins kutatásainak eredményét az „Erő kontra 
erő” című könyvében foglalta össze. „Power vs. Force” a Power 
pozitív énerőt jelent, míg a Force erőszakot jelent inkább, azaz 
negatív erőt. 
Az  égvilágon  minden  rezgés,  minden  frekvencia,  minden  élő 
energiaszinttel van megáldva. Az energiaszintekhez, pedig 
tartozik egy tudatszint. A tudatszintünk és leginkább a tudatalatti 
mechanizmusaink döntik el, hogy ténylegesen mit fogunk 
tenni, mondjuk egy döntéshelyzetben. A tudatalattinkba mélyen 
programozva van, hogy mi az életjátszmánk, mi a sorskönyvünk, 
merthogy születésünktől fogva kondicionálva vagyunk valamire. 
Lehet,  ugyanazt  a  mondatot  mondta  nagyanyám  is  anyámnak, 
amit  anyám  mondott  nekem,  mikor  elestem  a  kisbiciklimmel: 
„Talpra  magyar  hív  a  haza!  Látom  kutyabajod!  El  se  kezdj 
hüppögni, próbáld újra!”, de mondhatta volna azt is akár, hogy: 
„Csillagvirágom, látom elestél és most sírsz, hát ez igazán 
szörnyű  délután!  Annyira  elszomorít,  hogy  ilyen  szerencsétlen 
elesős gyerek vagy, hogy idekuporodok melléd sírni.” 
Ugye kicsit másra kondicionál az egyik, mint a másik hozzáállás? 
Felnőttként mégis átprogramozható a tudatalatti. Természetesen 
rendszeres,  kemény  munkával,  mégis  megéri  a  metamorfózis, 
mert ha önmagunk motivációs trénerei vagyunk, akkor 
elkerülhetetlenül sikerrel járunk. 

A 200 alatti szinteken az elsődleges késztetés az életben 
maradás, igaz ugyan, hogy a skála legalján a reménytelenség és 
a  depresszió  zónájában  még  ilyen  indíték  sincs. A  magasabban 
lévő  félelem-  és  haragszintekre  az  egocentrikusság  jellemző, 
amely a személyes lét fenntartására irányuló késztetésből fakad. A 
büszkeség szintjén már más emberek életben maradása is számít 
az egyénnek. A negatív és a pozitív hatások közti választóvonalat 
átlépve, a bátorság szintjétől kezdve válik egyre fontosabbá mások 
jóléte. Az 500-as szintnél már mások boldogsága a fő motiváló 

A félelemtől az alkotásig
erő. 600-as szintnél az énre és a másokra is kiterjedő spirituális 
tudatosság jelenik meg. 600 fölött pedig az emberiség java és a 
megvilágosodás keresése a cél. 700 és 1000 között a személy az 
egész életét az emberiség megváltásának szenteli, mint például 
Buddha,  Jézus  vagy  a  Dalai  Láma.  Az  1000-es  szintet  elérő 
avatárok szolgálatot végezni születtek újra emberi testbe és pont 
ide a Föld nevű bolygóra. 
A  világ  lakosságának  csak  a  4  %-a  éri  el  az  500-as  szintet,  és 
mindössze  0,4  %-a  éri  el  az  540-es  szintet  (a  Feltétel  Nélküli 
Szeretet szintjét). A 600-as tudatszint rendkívül ritka. A 200 feletti 
tudatszintek az Erőt képviselik, míg a 200 alattiak az erő(szakot)t.
A  tudatosság  és  a  rendszeres  meditáció  segít  feljebb  jutni  a 
tudatszinteken, és az eredménye is tartós. Rövidtávon és a 
mindennapokban  pedig  a  pozitív  gondolkodás  és  az  érzelmi 
átfordulás gyakorlatai segítenek abban, hogy lehetőleg 200 fölött 
kalibráljunk. Vagyis: a félelemből a tudatosság, a szeretet, az adni 
akarás a kiút. A tudatszintünket pedig befolyásolja a külvilág, de 
ha magunkba nézünk, akkor mi is. 

„Ismerd fel milyen a világod, és vedd észre az emberi drámák 
forgatókönyvét! Találd meg, hogy egy jobb világ építésére 
hogyan  hasznosíthatod  a  legjobban  képességeidet!    Mindenki 
olyat végezzen, ami a szívéből dalt fakaszt, mert senki sem fogja 
helyettünk  elvégezni,  ha  mi  nem  vagyunk  szenvedélyesek  és 
lelkesek.” - mondta a Dalai Láma. 
Ami  a  „szívedből  dalt  fakaszt”,  az  élet,  az  alkotás,  az  öröm. 
Mindenkinek van valamilyen eszköze, gondolata, amit ha végez, 
akkor szívéből dal fakad. 

A  félelemtől  a  tudatszinteken  át  eljut  az  ember  az  örömteli, 
folyamatos alkotásvágyig! 

Flow-élménye lesz annak, aki koncentráltan dolgozva vagy 
sportolva, megfeledkezik térről és időről, és csak a tevékenység 
örömteli áramlatát éli át.  Alkotni, szeretni, vidámnak lenni 
születtünk a Földre, minden más méltatlan az emberhez. 
Csíkszentmihályi Mihály erdélyi magyar honfitársunktól 
származik az elmélet: élmény munkavégzés közben, azaz FLOW. 
Áramlattevékenységet  mindenki  találhat  magának,  kinek  ez  a 
hobbija, kinek ez a munkája. 

Az iskolákban a művészeti órák és a testnevelés, a sport okozhat 
leginkább áramlat-élményt. A gyerekek még őszinték magukhoz 
és másokhoz is, könnyen bevallják, ha valami nem okoz nekik 
flow-t. Vagyis más játékkal és más társakkal kezdenek játszani, 
ha valamiben nincs élményük. 

Télen  talán  kicsit  több  idő  van  elgondolkodni,  hogy  hogyan 
szerezzünk magunknak és másoknak flow-élményt. A közösség, 
a  zene,  amikor  egyszerre  dobban  az  emberek  szíve,  a  néptánc 
nekem többször okozott áramlat-élményt. Köszönet érte a 
többieknek és Katának. 

Keserű Klaudia

Dr. David R. Hawkins tudattérképe, így néz ki: 
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f Tűzoltósági hírek 

Tisztelt olvasóink!

Engedjék meg, hogy beszámoljak az elmúlt időszak 
eseményeiről. December 2-án a KSZC Ványai Ambrus 
Gimnázium  és  Szakközépiskolájának  kérésére,  a  megrendezett 
szalagavató báljára segítettünk az önkormányzati dobogók 
ki és visszaszállításában! December 3-án 14 órakor jelezte 
a helyi rendőrség, illetve a műveletirányítás egységünknek, 
miszerint  a  mezőtúri  országút  20  km  szelvényében  felhordott 
nagymennyiségű sár balesetveszélyesnek bizonyul, kérésükre az 
utat  lemostuk  és  a  veszélyt  megszüntettük.  December  5-én  a  z 
Idősek otthonában tartottunk előadást a napközis gondozottaknak, 
a fűtési szezon, illetve a közelgő ünnepek veszélyeire hívtuk fel 
figyelmüket.  December  6-án  lakossági  kérésre  a  Béla  király, 
Gajzágó Salamon és Kossuth Lajos úton végeztünk fagallyazást 
és csatornatisztítást. December 9-én jelzés érkezett, mely szerint 
a 4202 országúton haladva a bejelentő tüzet észlelt. Egységünk 
működési területünket elhagyva a mezőtúri kollegákkal közösen 
vonult a jelzett hely irányába, miközben a terület beazonosításra 
került,  a  helyszínen  irányított  égetést  végeztek,  az  eset  téves 
jelzésnek  bizonyult.  December  12-én  15  óra  4  perckor  jelzés 
érkezett,  mely  szerint  az  SMR  tűzjelzője  bejelzett,  a  jelzést 
lemondták kiérkezésünk előtt, eset téves jelzés. December 20-án 
az Önkormányzat kérésére a Kelemen utcából felajánlott fenyőfát 
kivágtuk, majd a Petőfi térre szállítás után, felállítottuk, és ezen 
a  napon  délután  az  óvodás  és  iskolás  gyermekek  segítségével 
feldíszítettük.  

A január 5-én 18 óra 14 perckor jelzés érkezett, mely szerint a 
4202  országút  18-as  kilométer  szelvényében  kis  tehergépkocsi 
a rossz útviszonyok miatt megcsúszott, felborult majd kerekein 
állt  meg.  A  járműben  egy  fő  utazott,  személyi  sérülést  nem 
szenvedett. Egységünk a járművet áramtalanította, majd rendőri 
biztosítás mellett árokból kivontatta, anyagi kár jelentős. Január 
11-én 7 óra 14 perckor jelzés érkezett, mely szerint a Setét Mihály 
út 2 egyik lakóingatlanába a hozzátartozó az édesanyjához nem 
tud bejutni. Az egységre nem volt szükség, ugyanis a mentősök 
kiérkezésünk előtt bejutottak a lakásba. Január 17-én 14 óra 13 
perckor jelzés érkezett, mely szerint a bejelentő a Petőfi tér 9 szám 
előtt  gáz  szagot  érez.  Kiérkezésünk  után  az  egység  a  területet, 

illetve a lakótömböt átvizsgálta. A mezőtúri kollegákkal közösen 
méréseket végeztünk, melyek negatív értékeket mutattak, az eset 
téves jelzés. Január 22-én 2 óra 32 perckor jelzés érkezett, mely 
szerint az SMR területén a tűzjelző bejelzett, a jelzést ebben az 
esetben is lemondták, az eset téves jelzésnek bizonyult.  Ezen a 
napon reggel egy kisteher gépkocsi tulajdonosa kérte segítségünket 
a  Munkácsy  utcában,  autójával  út  menti  padkán  megsüllyedt, 
elakadt.  Drótkötél  segítségével  a  járművet  kivontattuk.  10  óra 
25-kor ismét jelzés érkezett, mely szerint a 4202-es országút 18-
as  kilométer  szelvényében,  autó  árokba  csúszott,  majd  oldalára 
borult,  egy  fő  beszorult.  Kiérkezést  követően  a  mentősök  a 
beszorult személyt megvizsgálták, majd egységünk a jármű 
talpra állítását követően a sérült kiemelését elvégezte, járművet 
áramtalanította.  A  sérült  személyeket,  egy  fő  súlyos,  kettő  fő 
könnyebb  sérültet  kórházba  szállították,  majd  a  helyszínelést 
követően a járművet az árokból kivontattuk autómentőnek 
átadtuk. Az eset során jelentős anyagi kár keletkezett. Továbbá 18 
óra 21 perckor ismét jelzés érkezett, mely szerint 4202-es országút 
12-es kilométer szelvényében, személygépkocsi fának csapódott, 
majd az út menti árokban állt meg. A járműben utazó 2 személy 
súlyos  sérüléseket,  mind  a  ketten  végtagtörést  szenvedtek.  A 
mentők a sérülteket kórházba szállították, egységünk a járművet 
áramtalanította, majd a helyszínelést követően a járművet árokból 
kivontatta, és a tulajdonos kérésére lakására vontatta, az anyagi 
kár jelentős. Beérkezésünk előtt újabb jelzés érkezett, mely szerint 
a Józsa és a Bethlen Gábor utca kereszteződésében kisteher autó 
árokba  csúszott,  forgalmi  akadályt  képez.  Kiérkezésünk  után 
megállapítottuk, hogy az autó tolatás közben jobb hátsó kerekével 
árokba csúszott, egységünk a járművet vontatókötél segítségével 
kivontatta,  a  járműben  anyagi  kár  nem  keletkezett,  személyi 
sérülés nem történt. Január 24-én a délelőtti órákban jelzés 
érkezett, mely szerint személygépkocsi a 4202 országút, 16 km 
szelvényében, a síkos útviszonyok miatt megcsúszott és árokba 
hajtott. Egységünk a járművet áramtalanította, majd vontatókötél 
segítségével kivontatta, tulajdonosának átadta. A járműben 
anyagi kár nem keletkezett, személyi sérülés nem történt. 
Január 27-én 2 óra 29 perckor jelzés érkezett, mely szerint egy 
személygépkocsi a Hollósi utca 9 számú ingatlan előtti bejárónak 
mellé  hajtott,  jobb  első  kerekével  árokba  csúszott,  elakadt.  A 
járművet áramtalanítottuk, majd vontatókötél segítségével az 
árokból  kivontattuk,  személyi  sérülés  nem  történt,  anyagi  kár 
nem  keletkezett.  Január  29-én  7  óra  4  perckor  jelzés  érkezett, 
mely szerint az Emődi utca egyik ingatlanában lévő villanybojler 
kigyulladt, a lakóingatlan füsttel telítődött. Kiérkezésünkig 
a tulajdonos a közműveket leválasztotta, lánggal való égés 
megszűnt. Egységünk a lakást szellőztette a forró víztároló 
környezetét  hőkamerával  átvizsgálta. Az  eset  kapcsán  személyi 
sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős.  

Még  javában  tart  a  fűtési  szezon,  ezért  továbbra  is  fokozott 
figyelmet fordítsanak hő termelő berendezéseikre, azok 
kéményeire, illetve még mindig nem késő CO érzékelőt beszerezni 
az esetleges tragédia elkerülésének érdekében!

Elérhetőségeink: Személyesen: Túrkeve Táncsics M. út 1-3

Telefonon: 0-24 óráig 06/20-991-26-36, 06/56-361-100

Sörös Tibor pk.
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Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Bőrgyógyászat 
magán szakrendelés

Kedd: 18-19 óra

Csütörtök: 15-17 óra

Szombat: 10-11 óra 

Törökszentmiklós Kossuth út 171.

Tel:203554675

Dr.Vágó Mihály 
Bőrgyógyász-kozmetológus 

szakorvos

Fizetett hirdetés

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a 
Mezőtúri járásban

EFOP-1.8.20-17-2017-00018

DR  MAGYAR LÓRÁNT
 orvos-mentálhigiénés szakember, teológus, 

egyetemi oktató előadása
 Mezőtúron

2019. február 14-én 14:00 órai kezdettel 
„Légy viharálló” 

Helyszín: Mezőtúr, Közösségi ház Jurta terem

Hogyan tudjunk talpon maradni akkor is, amikor az élet viharai 
dúlnak?

Hogyan tudjunk felkelni gyorsan, ha padlóra küldött az élet? 
Mégis hinni, mégis küzdeni mégis helyt állni. 

Ízelítő az érzelmi rugalmasság és állóképesség tudományából.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az előadás ingyenesen látogatható.
Regisztráció: jelenléti ív aláírása történik.

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési 
Iroda - Lelki Egészség Központ
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