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Tura Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt 
Érdeklődőket, hogy a nagybani zöldség- és 

gyümölcs piacot
2019. április 8-án nyitja meg.

A nagybani piac nyitvatartása: hétfőtől-péntekig 
Helyfoglalás: 17:00-18:00 óra között
Adás-vétel:   18:00- 20:00 óra között

Az el nem foglalt bérelt helyek más személy  részére 
történő kiadására 18:00 óra után kerülhet sor. 

TÁJÉKOZTATÓ
A NAGYBANI PIAC NYITÁSÁRÓL

A tavaszi nagytakarítás nemcsak arról szól, 
hogy kiválogatjuk a dolgokat, majd 

megszabadulunk tőlük, hanem arról is, hogy 
ráébredj, ki is vagy és mások milyennek látnak. 

Esélyed van újraértelmezni önmagadat, hogy 
megváltoztasd az elvárásaidat és hogy emlékezz 

rá, sosincs túl késő visszatérni oda, aki voltál, 
vagy megcélozni azt, aki lenni szeretnél.

(Kyle, a rejtélyes idegen c. film)

V Á R O S F E J L E S Z T É S
 A sportcsarnok építés a fagyok elmúltával 
gőzerővel halad, a munka folyamatos. (több fotó a 2. ol-
dalon)
 A Központi Orvosi Rendelő épületén elvégezték 
az összes külső nyílászáró cseréjét, a külső homlokzati 
hőszigetelés folyamatban van.
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 Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Országos 
Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a 20.SZ./2019. (II.21.) OBHE 
határozatában megállapította a 2019. évben megválasztandó 
bírósági ülnökök számát, míg a Köztársasági Elnök a KEH/01231-
2/2019. számú határozatával a választást 2019. március 07. és 
2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.
 Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár 
választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gond-
nokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá 
büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás alatt sem. A Bjt. a 
fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban és a katonai büntetőeljá-
rásban eljáró katonai tanácsok ülnökeire további speciális 
feltételeket állapít meg.
 Az ülnököket nagykorú magyar állampolgárok, helyi 
önkormányzatok és egyesületek, a fiatalkorúak elleni büntető-
eljárásban eljáró ülnököket a tantestületek, érdek-képviseleti 
szervek, valamint jogszabályban meghatározott egyéb szerve-
zetek, a közigazgatási- és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a 
munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei, míg a 
katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek 

illetékes parancsnokai jelölik.
 A bírósági ülnököket a helyi önkormányzat és települési 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a megyei (fővá-
rosi) , illetve megyei jogú városi képviselő-testülete és a területi 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. A 
katonai ülnököket a rendfokozatuknak megfelelő állomány-
gyűlésen választják meg.
 Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal 
azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnök-
nek bírói esküt kell tennie. az ülnököt a tisztsége gyakorlásának 
idejére távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg. 
 Az OBH ülnökválasztással kapcsolatos tájékoztatót, a 
bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó össze-
foglalót, a bírósági ülnökké jelölés mintát, valamint jelölést 
elfogadó nyilatkozatot készített, melyeket a Polgármesteri Hivatal 
fszt.1-es irodájában lehet igényelni.

Tura, 2019. március 13.
Szendrei Ferenc polgármester

HIRDETMÉNY A 2019. ÉVI BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁSRÓL

 Rövid téli leállás után újra teljes sebességgel halad a 
sportcsarnok kivitelezése. A tetőszerkezet és a játékteret körülvevő 
falazási munkálatok közel 100%-os készültségűek.
 Fotó: i. Benke Sándor

Téli szünet után

VÁROSF EJLE SZT É S

 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Tura tele-
pülésen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett, 
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvé-
teleket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
 A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a követ-
kezők:

2003 Háztartások információs és kommunikációs 
technológiai eszköz-használata

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából 
a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt 
háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának 
aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az 
ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó 
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek fel-
térképezésében.
 A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hiva-
talos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Eu-
rópai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan 
kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. 
Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített 
statisztikai táblázatokban közöljük.
 A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 
14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az 
adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcso-
latosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűj-
tések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2019. február 4-től 2019. május 12-ig

Rákos – Hatvan állomások között végzett 
pályakarbantartási munkák miatt a 80a

Budapest – Hatvan vasútvonalon
a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan vasútállomás 

között az InterCity vonatok helyett,
Pécel – Hatvan állomások között a gyors

és sebesvonatok helyett,
Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan, Pécel – Gödöllő 

autóbusz állomás, Rákos – Aszód és Rákos – Hatvan 
állomások között a személyvonatok helyett

vonatpótló autóbuszok közlekednek.

2019. február 4-től 2019. május 12-ig
Rákos – Hatvan állomások között végzett 

pályakarbantartási munkák miatt a 80 Budapest – 
Hatvan – Miskolc – Sátoraljaújhely vasútvonalon a 

vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Budapest-Keleti Verseny utca – Hatvan vasútállomás 

között az InterCity vonatok helyett,
Pécel – Hatvan állomások között a gyors

és sebesvonatok helyett vonatpótló autóbuszok 
közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje
megtalálható az állomási pénztáraknál,
ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a

MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es 
telefonszámán

és a www.mavcsoport.hu honlapon.

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
lakosságot, hogy a Pest megyei 

9. sz. választókerületében 
irodát nyitott

a Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség Turai Szervezete.

Az iroda az alábbi nyitva tartással 
várja a turai lakosságot

a Bartók Béla téri (a Marcsi 
Falatozó melletti) helyiségben:

Kedd: 09:00-13:00
Péntek: 15:00-18:00 

Szombat: 08:00 – 11:00

Fidesz Turai Szervezete

Tájékoztatás
lakossági

adatgyűjtésekről

Hulladékszállítás járatterv
április - május

Jelmagyarázat:
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 Ebben a szellemben zajlott 2019. március 15-én a 1848-
49-es forradalom tiszteletére megtartott ünnepség. A zsúfolásig 
megtelt művelődési házban először a Himnuszt énekelte el a kö-
zönség. Elsőként a Turai Hevesy György Általános Iskola diák-
jainak műsorát láthatta az ünneplők sokasága, amelyben közremű-
ködött a Világi Női Kórus Sándor Kis Anita vezetésével, valamint 
Unger Balázs és tanítványai, zenésztársai színesítették az előadást. 
Külön öröm volt látni az általános iskolás gyerekek komoly felké-
szültségét, amellyel a nézők körében könnyeket csaltak a szemek-
be. 1848-as dalok, versek hangzottak el, amellyel a diákok és a 
felnőttek fantasztikus színpadi produkciói révén az ünneplő 
közönséget képzeletben visszavitték a dicsőséges forradalmi idő-
szakba. Felkészítő tanárok Lakatos Gyula és Sándor Kis Anita 
pedagógusok voltak, akik magas szintű előadást készítettek az 
ünnep alkalmából.
 A színpadi produkciók után Szendrei Ferenc Tura város 
polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait az ünnepségen 
részt vevőkkel:

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Turaiak!
 Március 15. évről-évre az ünneplés és az emlékezés napja. 
Azért jöttünk össze ma is, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából nem 
csak kívül, de legbelül, a lelkünk ünneplőbe öltözzön. Ilyenkor még 
erőteljesebben érezzük, ahogyan szerte a világban egymáshoz iga-
zodik a magyar szívdobbanás. Ilyenkor itt az idő, hogy végiggon-
doljuk, mit tettünk együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott 
örökséget, magyarságunkat megőrizzük, új tartalommal és érté-
kekkel gazdagítsuk az utánunk jövőknek.
 Idézzük fel a nagy ősök példáját, hogy cselekedeteinket 
az övékéhez mérve, erőt és hitet merítsünk a folytatáshoz. Idézzük 
fel azt, ami Kossuth Lajost, gróf Széchenyi Istvánt, Bem Józsefet, 
Klapka Györgyöt és lánglelkű Petőfi Sándort képessé tette a rend-
kívüli helyzetben a rendkívüli vállalására. Ez a képesség és érzés 
nem más, tisztelt emlékező Turaiak, mint a szabadság akarása a 
nemzet szabadsága, és a nemzetet alkotópolgárok szabadsága. Azt 
mondják, a szabadságnak nincs nemzetisége: mégis, legalább a 
világ 52 országában ahol magyarok élnek, március 15. a magyar 
szabadság ünnepe. a magyar szabadságé, amelyért Petőfi Sándor a 
legdrágább kincsével, az életével fizetett.
 171 év telt el az óta. Túlélt a nemzet két vesztes háborút, 
egy igazságtalan békediktátumot és egy pártállami diktatúrát. el-
távozott a hazából több millió magyar, több millió pedig úgy lett 
hazátlan kisebbségi, hogy szülőföldjét soha el nem hagyta, csak a 
határ lépett át felette. Túléltünk itt vagyunk, ha megfogyva is, de 

elegen még, hogy Magyarországot -immár sokadszor- újjáépítsük. 
A magyar szabadság eszménye bennünk van kitéphetetlenül. Itt él 
a szívünkben, a lelkünkben, nemzeti önazonosságunk szerves ré-
sze lett.  
 Itt Turán, vagy a Galga-mentén, Délvidéktől a Székely-
földig, a magyar szabadság eszményét soha nem lehetett eltiporni. 
Bár mindig voltak, akik úgy gondolták, hogy jobban tudják, mi 
fontos a magyarságnak, az idegen érdekek és elnyomás előbb-
utóbb elbukott, mert nemzetük felül tudott emelkedni rajta. Ezért 
tudott a magyar nép újra és újra talpra állni, folyton folyvást újra 
kezdeni. És ezért vagyunk 1100 éve Európa szívében, európai 
államként, európai demokratákként, európai példaként. Hiába is 
akarják ezt újabban megkérdőjelezni.
 „Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat…” mondja a 
Szózat, nemzeti imáink egyik legszebbike. Ma 2019. március 
idusán a mi szabadságunk zászlaja nem véres, mint volt 1948-ban, 
vagy a világ- és Európa szerte az elmúlt évszázadban. A mi sza-
badságunk zászlaján most az áll, hogy jog, törvény, kitartás, akarat, 
szolidaritás, együttműködés, egymás és mások tisztelete. Közös 
európai jövő. És ott áll az is, hogy magyarság, keresztény össze-
tartozás.

Kedves Turaiak, Tisztelt emlékezők! 
 Egyik legszentebb, legigazibb, és legőszintébb ünnepünk 
március 15. Hogy miért? Mert ez az ünnep tükrözi legjobban ma-
gyarságunk lényegét: a szabadságszeretetet. Gondoljuk csak végig, 
mennyire igaz ez. Nem kerülhetett volna sor a honfoglalásra, nem 
születhetett volna meg és nem állhatott volna fenn annyi évszá-
zadon át Európa egyik legrégebbi állama. Nem lett volna Rákóczi 
szabadság harc, 1848, 1956-os forradalom, ha nem éltetett volna 
bennünket, a szabadság szeretetet.
 Mi magyarok néha hosszú ideig hallgatunk, tűrünk, de 
egyszer csak megelégeljük, s azt mondjuk: Elég! És akkor bármire 
képesek vagyunk, azért, ami legbensőbb lényünkből fakad. Se Rá-
kóczi, sem a szabadság vezetői vagy közkatonái, sem az ötven-
hatosok nem hezitáltak amiatt, hogy van-e remény a sikerre, hogy 
mennyire van esélye, akkor a megmozdulásnak. Egyszerűen bíztak 
önmagukban, saját és népük erejébe, bíztak a maguk, a sokak iga-
zában. Mertek cselekedni, képesek voltak döntést hozni végül 
pedig mertek a szívükre hallgatni. kinek lett igaza? Nekik. Kire 
emlékezünk évről-évere? Rájuk. A forradalmak nagyjai vezérei és 
velük együtt a névtelen tömegek a „tenni kell már valamit” nyo-
mása alatt cselekedtek. Ellentétben velük nem egy, nem tíz vagy 
ezer magyar, hanem tíz és százezrek vállalták a cselekvést nyomás 

nélkül csupán a szívük vezette őket. És mentek előre sokszor akár a 
halálba. Mert érezték mi a jó mi az igaz, mert tudták, hogy mi 
hiányzik a népnek.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 Miért ünnepeljük március 15-ét? Mert voltak magyarok, 
akik mertek gondolkozni hazában-nemzetben megfogalmazták 
nemzeti hitvallásukat. Forradalmáraink és szabadság harcosaink 
merték vállalni sorsukat, ki merték mondani azt, amit ki kellett 
mondani. És a nép megértette minden szavukat. Akkor ez volt a 
világ rendje. Ma sincs ez másként. Tegyük azt, ami a kötelességünk, 
és akarjunk már végre teljes nemzeti szuverenitást Európában. Ma 
úgy tűnik az emlékezés már kevés. Csupán remélni egy jobb jövő el-
jöttét, ma már nem elég. Tettekre, szívós munkára van szükség 
jogainkért megélhetésünkért, népünkért. Ahhoz hogy szabadok le-
gyünk, stabil gazdasági alapokat kell létrehoznunk munkahe-
lyeket, egzisztenciális biztonságot kell teremtenünk.
 A mindennapok szabadsága csak akkor lehet garantált, 
ha az embernek nem kell attól rettegnie, hogy holnap tud-e enni, 
adni a gyermekének s nem fenyegeti a veszély, hogy elveszíti tetőt a 
feje fölül.

Kedves Turaiak!
 Ahogy 1848-ban, úgy most is építeni kell a nemzetet. 
Lélekben a közös egymásért gondolkozásban kell, hogy egyek 
legyünk. Fontos, hogy megértsük, együtt kell élnünk, gondolkoz-
nunk egy szebb jövőért. Ezért arra kérek, mindenkit dolgozzon 
jobban, mint tegnap, tegye azt, ami a tudása szerint a legjobb és 
leghasznosabb. És ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem a 
közre is, azokra, akik segítségre szorulnak. Álljunk meg egy szóra, 
beszéljünk egymással, nézzünk újra egymás szemébe, értsünk 
szót, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk egymáson. Akarjunk 
közös magyar jövőt építeni.
 Ha ezt együtt akarjuk, akkor van jövőnk és lesz szabad-
ságunk. És akkor a „magyar név megint szép lesz….” Adja az Isten, 
hogy így legyen.

 Szendrei Ferenc polgármester az ünnepi beszédet 
követően gratulált Maczkó Mária népdalénekesnek, aki március 
15. alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben 
részesült és Farkas Zsolt magyar nóta-énekesnek, aki a Magyar 
Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
 Az ünnepi műsor Mackó Mária 1848-as forradalom és 
szabadság harcot megidéző énekeivel és a Turai Zsinnyegők Nép-
táncegyüttes műsorával folytatódott, amelyben közreműködött a 
Turai Férfi Dalárda is. Elsőként Pintér Zsolt, mint mesélő idézte 
meg a múltat, Széchenyi, Kossuth, Deák, Wesselényi szellemét, 
amely után humoros katonatörténeteivel és néptáncos barátaival 
fergeteges hangulatot varázsoltak színpadra.
 A színpadi műsor után az ünneplők a Fő téren megkoszo-
rúzták Szele Andor huszárőrmester és 17 hős társa emlékművét és 
elénekelték a Szózatot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hőseinek emlékezetére és tiszteletére.

Szénási József

Március idusa, felvirradt a Magyarok hajnala

Kóta-díj népzenei kategóriában 
Maczkó Mária népdalénekesnek

A KÓTA-díj megalapítását 2004-ben ha-
tározta el a Magyar Kórusok Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége a kiemel-
kedő eredménnyel végzett művészi munka 
és a közösségért végzett áldozatos tevé-
kenység elismerésére. A díjat – amelyet a 
nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei 
élet legkiválóbb képviselői nyerhetnek el 
minden esztendőben – tizenkét kategóri-
ában szavazza meg az elnökség a Művészeti 
Bizottság, a Tanácsadó Testület és a szakbi-
zottságok felterjesztései alapján. A díj át-
adására immár harmadik éve a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából kerül sor, idén 
2019. január 20-án vették át az oklevelet és 
érmet a díjazottak. A megjelenteket Dr. 
Mindszenty Zsuzsánna, a KÓTA elnöke kö-
szöntötte, a díjakat pedig a szövetség tiszt-
ségviselői adták át.

 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történe-
tének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás alapköve. Társadalmi 
reformjaival a polgári átalakulás elindítója. Szerves része volt az 1848-as euró-
pai forradalmi hullámnak, amelye a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom 
katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Az 1848–49-es szabadság-
harc a leverése ellenére egységbe kovácsolta nemzetet jelezve a nagyhatalmak 
felé, hogy „Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán”

Művészeti díjak
turai előadóknak

 A nemzeti ünnep alkalmából 
két turai énekes kapott magas rangú 
állami kitüntetést.
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetés: Maczkó Mária részére
 Az ünnep március 15. alkalmából 
Áder János köztársasági elnök Maczkó 
Mária népdalénekes, a Turai Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár művészeti 
vezetője részére a magyar népdalok és 
egyházi énekek tolmácsolását, valamint 
népszerűsítését magas színvonalon szolgá-
ló előadóművészi, illetve zenepedagógiai 
tevékenysége elismeréseként a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 
adományozta. A díjat március 12-én a Várk-
ert Bazárban Prof. Dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere adta át 
Maczkó Mária részére.  
A Magyar Bronz Érdemkereszt kitün-
tetés: Farkas Zsolt részére
 Áder János Magyarország Köz-
társasági Elnöke március 15. nemzeti 
ünnepünk alkalmából Farkas Zsolt ma-
gyarnóta-énekes részére, a magyar nóták 
és cigánydalok külföldi népszerűsítését 

szolgáló előadóművészi tevékenysége 
elismeréseként a Magyar Bronz Érdem-
kereszt kitüntetést adományozta. A díjat 
március 13-án Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára adta át a Pesti Vigadóban a ha-
za érdekeinek előmozdításában és az egye-
temes emberi értékek gyarapításában vég-
zett tevékenysége elismeréseként Farkas 
Zsolt részére.

Az általános iskolások műsorában közreműködtek: Lévai Málna (7.a), Tóth-M. Bernadett (7.a), Pápai Bernadett (6.b), Farkas Flóra (5.a), Forgács Bence (5.a), Ruha Szintia 
(5.a), Szénási Melinda (5.a), Szénási Roland (5.a), Szilágyi Dóra (5.a), Vidák Szabolcs (5.a), Miklós Botond (zászlótartó) (5.a), Szénási István (zászlótartó) (5.a), Deák 
Barbara (5.a), Heine Julcsi (5.a), Jenei Nóra (5.a), Kátai Dorina (5.a), Kókai Doroti (5.a), Lapu Vanda (5.a), Berente Hanga (6.b), Bankó Szonja (6.b), Szabó Nikolett (6.b), 
Bozlék Rita (7.d), Fülöp Rebeka (7.d), Jenei Ágnes (7.d), Matejcsik Zsófia (8.b)
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 Ebben a szellemben zajlott 2019. március 15-én a 1848-
49-es forradalom tiszteletére megtartott ünnepség. A zsúfolásig 
megtelt művelődési házban először a Himnuszt énekelte el a kö-
zönség. Elsőként a Turai Hevesy György Általános Iskola diák-
jainak műsorát láthatta az ünneplők sokasága, amelyben közremű-
ködött a Világi Női Kórus Sándor Kis Anita vezetésével, valamint 
Unger Balázs és tanítványai, zenésztársai színesítették az előadást. 
Külön öröm volt látni az általános iskolás gyerekek komoly felké-
szültségét, amellyel a nézők körében könnyeket csaltak a szemek-
be. 1848-as dalok, versek hangzottak el, amellyel a diákok és a 
felnőttek fantasztikus színpadi produkciói révén az ünneplő 
közönséget képzeletben visszavitték a dicsőséges forradalmi idő-
szakba. Felkészítő tanárok Lakatos Gyula és Sándor Kis Anita 
pedagógusok voltak, akik magas szintű előadást készítettek az 
ünnep alkalmából.
 A színpadi produkciók után Szendrei Ferenc Tura város 
polgármestere osztotta meg ünnepi gondolatait az ünnepségen 
részt vevőkkel:

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Turaiak!
 Március 15. évről-évre az ünneplés és az emlékezés napja. 
Azért jöttünk össze ma is, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából nem 
csak kívül, de legbelül, a lelkünk ünneplőbe öltözzön. Ilyenkor még 
erőteljesebben érezzük, ahogyan szerte a világban egymáshoz iga-
zodik a magyar szívdobbanás. Ilyenkor itt az idő, hogy végiggon-
doljuk, mit tettünk együtt és külön-külön azért, hogy a ránk bízott 
örökséget, magyarságunkat megőrizzük, új tartalommal és érté-
kekkel gazdagítsuk az utánunk jövőknek.
 Idézzük fel a nagy ősök példáját, hogy cselekedeteinket 
az övékéhez mérve, erőt és hitet merítsünk a folytatáshoz. Idézzük 
fel azt, ami Kossuth Lajost, gróf Széchenyi Istvánt, Bem Józsefet, 
Klapka Györgyöt és lánglelkű Petőfi Sándort képessé tette a rend-
kívüli helyzetben a rendkívüli vállalására. Ez a képesség és érzés 
nem más, tisztelt emlékező Turaiak, mint a szabadság akarása a 
nemzet szabadsága, és a nemzetet alkotópolgárok szabadsága. Azt 
mondják, a szabadságnak nincs nemzetisége: mégis, legalább a 
világ 52 országában ahol magyarok élnek, március 15. a magyar 
szabadság ünnepe. a magyar szabadságé, amelyért Petőfi Sándor a 
legdrágább kincsével, az életével fizetett.
 171 év telt el az óta. Túlélt a nemzet két vesztes háborút, 
egy igazságtalan békediktátumot és egy pártállami diktatúrát. el-
távozott a hazából több millió magyar, több millió pedig úgy lett 
hazátlan kisebbségi, hogy szülőföldjét soha el nem hagyta, csak a 
határ lépett át felette. Túléltünk itt vagyunk, ha megfogyva is, de 

elegen még, hogy Magyarországot -immár sokadszor- újjáépítsük. 
A magyar szabadság eszménye bennünk van kitéphetetlenül. Itt él 
a szívünkben, a lelkünkben, nemzeti önazonosságunk szerves ré-
sze lett.  
 Itt Turán, vagy a Galga-mentén, Délvidéktől a Székely-
földig, a magyar szabadság eszményét soha nem lehetett eltiporni. 
Bár mindig voltak, akik úgy gondolták, hogy jobban tudják, mi 
fontos a magyarságnak, az idegen érdekek és elnyomás előbb-
utóbb elbukott, mert nemzetük felül tudott emelkedni rajta. Ezért 
tudott a magyar nép újra és újra talpra állni, folyton folyvást újra 
kezdeni. És ezért vagyunk 1100 éve Európa szívében, európai 
államként, európai demokratákként, európai példaként. Hiába is 
akarják ezt újabban megkérdőjelezni.
 „Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat…” mondja a 
Szózat, nemzeti imáink egyik legszebbike. Ma 2019. március 
idusán a mi szabadságunk zászlaja nem véres, mint volt 1948-ban, 
vagy a világ- és Európa szerte az elmúlt évszázadban. A mi sza-
badságunk zászlaján most az áll, hogy jog, törvény, kitartás, akarat, 
szolidaritás, együttműködés, egymás és mások tisztelete. Közös 
európai jövő. És ott áll az is, hogy magyarság, keresztény össze-
tartozás.

Kedves Turaiak, Tisztelt emlékezők! 
 Egyik legszentebb, legigazibb, és legőszintébb ünnepünk 
március 15. Hogy miért? Mert ez az ünnep tükrözi legjobban ma-
gyarságunk lényegét: a szabadságszeretetet. Gondoljuk csak végig, 
mennyire igaz ez. Nem kerülhetett volna sor a honfoglalásra, nem 
születhetett volna meg és nem állhatott volna fenn annyi évszá-
zadon át Európa egyik legrégebbi állama. Nem lett volna Rákóczi 
szabadság harc, 1848, 1956-os forradalom, ha nem éltetett volna 
bennünket, a szabadság szeretetet.
 Mi magyarok néha hosszú ideig hallgatunk, tűrünk, de 
egyszer csak megelégeljük, s azt mondjuk: Elég! És akkor bármire 
képesek vagyunk, azért, ami legbensőbb lényünkből fakad. Se Rá-
kóczi, sem a szabadság vezetői vagy közkatonái, sem az ötven-
hatosok nem hezitáltak amiatt, hogy van-e remény a sikerre, hogy 
mennyire van esélye, akkor a megmozdulásnak. Egyszerűen bíztak 
önmagukban, saját és népük erejébe, bíztak a maguk, a sokak iga-
zában. Mertek cselekedni, képesek voltak döntést hozni végül 
pedig mertek a szívükre hallgatni. kinek lett igaza? Nekik. Kire 
emlékezünk évről-évere? Rájuk. A forradalmak nagyjai vezérei és 
velük együtt a névtelen tömegek a „tenni kell már valamit” nyo-
mása alatt cselekedtek. Ellentétben velük nem egy, nem tíz vagy 
ezer magyar, hanem tíz és százezrek vállalták a cselekvést nyomás 

nélkül csupán a szívük vezette őket. És mentek előre sokszor akár a 
halálba. Mert érezték mi a jó mi az igaz, mert tudták, hogy mi 
hiányzik a népnek.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 Miért ünnepeljük március 15-ét? Mert voltak magyarok, 
akik mertek gondolkozni hazában-nemzetben megfogalmazták 
nemzeti hitvallásukat. Forradalmáraink és szabadság harcosaink 
merték vállalni sorsukat, ki merték mondani azt, amit ki kellett 
mondani. És a nép megértette minden szavukat. Akkor ez volt a 
világ rendje. Ma sincs ez másként. Tegyük azt, ami a kötelességünk, 
és akarjunk már végre teljes nemzeti szuverenitást Európában. Ma 
úgy tűnik az emlékezés már kevés. Csupán remélni egy jobb jövő el-
jöttét, ma már nem elég. Tettekre, szívós munkára van szükség 
jogainkért megélhetésünkért, népünkért. Ahhoz hogy szabadok le-
gyünk, stabil gazdasági alapokat kell létrehoznunk munkahe-
lyeket, egzisztenciális biztonságot kell teremtenünk.
 A mindennapok szabadsága csak akkor lehet garantált, 
ha az embernek nem kell attól rettegnie, hogy holnap tud-e enni, 
adni a gyermekének s nem fenyegeti a veszély, hogy elveszíti tetőt a 
feje fölül.

Kedves Turaiak!
 Ahogy 1848-ban, úgy most is építeni kell a nemzetet. 
Lélekben a közös egymásért gondolkozásban kell, hogy egyek 
legyünk. Fontos, hogy megértsük, együtt kell élnünk, gondolkoz-
nunk egy szebb jövőért. Ezért arra kérek, mindenkit dolgozzon 
jobban, mint tegnap, tegye azt, ami a tudása szerint a legjobb és 
leghasznosabb. És ne csak saját magunkra gondoljunk, hanem a 
közre is, azokra, akik segítségre szorulnak. Álljunk meg egy szóra, 
beszéljünk egymással, nézzünk újra egymás szemébe, értsünk 
szót, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk egymáson. Akarjunk 
közös magyar jövőt építeni.
 Ha ezt együtt akarjuk, akkor van jövőnk és lesz szabad-
ságunk. És akkor a „magyar név megint szép lesz….” Adja az Isten, 
hogy így legyen.

 Szendrei Ferenc polgármester az ünnepi beszédet 
követően gratulált Maczkó Mária népdalénekesnek, aki március 
15. alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben 
részesült és Farkas Zsolt magyar nóta-énekesnek, aki a Magyar 
Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
 Az ünnepi műsor Mackó Mária 1848-as forradalom és 
szabadság harcot megidéző énekeivel és a Turai Zsinnyegők Nép-
táncegyüttes műsorával folytatódott, amelyben közreműködött a 
Turai Férfi Dalárda is. Elsőként Pintér Zsolt, mint mesélő idézte 
meg a múltat, Széchenyi, Kossuth, Deák, Wesselényi szellemét, 
amely után humoros katonatörténeteivel és néptáncos barátaival 
fergeteges hangulatot varázsoltak színpadra.
 A színpadi műsor után az ünneplők a Fő téren megkoszo-
rúzták Szele Andor huszárőrmester és 17 hős társa emlékművét és 
elénekelték a Szózatot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hőseinek emlékezetére és tiszteletére.

Szénási József

Március idusa, felvirradt a Magyarok hajnala

Kóta-díj népzenei kategóriában 
Maczkó Mária népdalénekesnek

A KÓTA-díj megalapítását 2004-ben ha-
tározta el a Magyar Kórusok Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége a kiemel-
kedő eredménnyel végzett művészi munka 
és a közösségért végzett áldozatos tevé-
kenység elismerésére. A díjat – amelyet a 
nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei 
élet legkiválóbb képviselői nyerhetnek el 
minden esztendőben – tizenkét kategóri-
ában szavazza meg az elnökség a Művészeti 
Bizottság, a Tanácsadó Testület és a szakbi-
zottságok felterjesztései alapján. A díj át-
adására immár harmadik éve a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából kerül sor, idén 
2019. január 20-án vették át az oklevelet és 
érmet a díjazottak. A megjelenteket Dr. 
Mindszenty Zsuzsánna, a KÓTA elnöke kö-
szöntötte, a díjakat pedig a szövetség tiszt-
ségviselői adták át.

 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történe-
tének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás alapköve. Társadalmi 
reformjaival a polgári átalakulás elindítója. Szerves része volt az 1848-as euró-
pai forradalmi hullámnak, amelye a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom 
katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Az 1848–49-es szabadság-
harc a leverése ellenére egységbe kovácsolta nemzetet jelezve a nagyhatalmak 
felé, hogy „Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán”

Művészeti díjak
turai előadóknak

 A nemzeti ünnep alkalmából 
két turai énekes kapott magas rangú 
állami kitüntetést.
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetés: Maczkó Mária részére
 Az ünnep március 15. alkalmából 
Áder János köztársasági elnök Maczkó 
Mária népdalénekes, a Turai Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár művészeti 
vezetője részére a magyar népdalok és 
egyházi énekek tolmácsolását, valamint 
népszerűsítését magas színvonalon szolgá-
ló előadóművészi, illetve zenepedagógiai 
tevékenysége elismeréseként a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 
adományozta. A díjat március 12-én a Várk-
ert Bazárban Prof. Dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere adta át 
Maczkó Mária részére.  
A Magyar Bronz Érdemkereszt kitün-
tetés: Farkas Zsolt részére
 Áder János Magyarország Köz-
társasági Elnöke március 15. nemzeti 
ünnepünk alkalmából Farkas Zsolt ma-
gyarnóta-énekes részére, a magyar nóták 
és cigánydalok külföldi népszerűsítését 

szolgáló előadóművészi tevékenysége 
elismeréseként a Magyar Bronz Érdem-
kereszt kitüntetést adományozta. A díjat 
március 13-án Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára adta át a Pesti Vigadóban a ha-
za érdekeinek előmozdításában és az egye-
temes emberi értékek gyarapításában vég-
zett tevékenysége elismeréseként Farkas 
Zsolt részére.

Az általános iskolások műsorában közreműködtek: Lévai Málna (7.a), Tóth-M. Bernadett (7.a), Pápai Bernadett (6.b), Farkas Flóra (5.a), Forgács Bence (5.a), Ruha Szintia 
(5.a), Szénási Melinda (5.a), Szénási Roland (5.a), Szilágyi Dóra (5.a), Vidák Szabolcs (5.a), Miklós Botond (zászlótartó) (5.a), Szénási István (zászlótartó) (5.a), Deák 
Barbara (5.a), Heine Julcsi (5.a), Jenei Nóra (5.a), Kátai Dorina (5.a), Kókai Doroti (5.a), Lapu Vanda (5.a), Berente Hanga (6.b), Bankó Szonja (6.b), Szabó Nikolett (6.b), 
Bozlék Rita (7.d), Fülöp Rebeka (7.d), Jenei Ágnes (7.d), Matejcsik Zsófia (8.b)
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Többsincs összefogás

 Az év bővüléssel indult, hiszen immár két telephelyen 
működik óvodánk. Ugyan a Hevesy úton óvodai csoport nincsen, 
de az iskola épületében működő konyha január elsejétől a 
Kastélykerti Óvoda és Konyha üzemeltetésébe került. Immár több 
mint harminc dolgozó áll a gyermekek szolgálatában a két épü-
letben.
 A tél kegyes volt, sok havat hozott, amit gyermekeink 
nagy-nagy örömmel fogadtak. Volt alkalom hóembert építeni, 
szánkózni, csúszkálni, hógolyózni. Bőven jutott idén a tél örömei-
ből, az óvoda udvarát betöltötte a hangos gyermekzsivaj. Közben 
lázas készülődés folyt a farsang hetére, amikor a gyermekekkel 
közösen készített álarcokkal, girlandokkal díszítettük az óvodát. 
Volt arcfestés, pizsamás bál, versenyjátékok, arcfestés és persze a 
mindenki által nagyon várt jelmezes mulatság is, ahol a felnőttek 
által rögtönzött mesében még Piroska története is megeleve-
nedett. Nagy örömet okozott a szülők, rokonok lelkes támogatása! 
Volt, aki az arcfestésben segédkezett, volt, aki süteménnyel, gyü-
mölccsel, innivalóval járult hozzá a hét felhőtlen hangulatához. 
Hálásan köszönjük!
 Közben lázasan zajlottak a féléves tájékoztatók a gyer-
mekek fejlődéséről és az iskolába készülő gyermekek szüleivel való 
elbeszélgetések. Február 21.-én egy érdekes bábelőadást láthat-
tunk a Habakuk Bábszínház társulatától, ami a Brémai muzsikusok 
történetét dolgozta fel, másnap pedig a megújult sószobának ör-
vendezhettünk. Szülők, rokonok, az óvoda dolgozói és családtag-
jaik együtt munkálkodtak a fejlesztésen, aminek keretében a hely-
ség üde, természetközeli festést kapott, illetve egy SOMOKOZÓ 
került kialakításra. 250 kg tiszta parajdi sóval játszhatnak a gyer-
mekek, miközben a légutakat tisztítja a Somadrin oldat, a sótéglák 
párája, a parajdi só finom pora. A gyerekek boldogan vették bir-
tokba az új játéklehetőséget! Itt szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik lelkesen és önzetlenül vettek részt ebben a pro-

Kastélykerti kukucskáló

jektben: Gólyáné Demény Mária, Sallai Zoltán László és Baksza 
Csilla segítsége nélkül nem jöhetett volna létre az óvoda csodás 
színfoltja! Csilla gyönyörű falfestményével lett igazán barátságos 
hely a sószoba! Bízunk benne, hogy sok évig szolgálja majd ki-
csinyeink örömét!
 Március 1-jén kiszézéssel búcsúztattuk a telet, köszön-
töttük az érkező tavaszt, ami új lelkesedéssel töltött el mindenkit! 
Elkezdtük megújítani az udvar, a kert növényzetét, Tura város és a 
szomszédos beruházás segítségével megkezdődött a volt úszó-
medence feltöltése, a helyén pedig a rég áhított homokozó kialakí-
tása. Még sok tervünket kell megvalósítani, hogy igazi, felhőtlen 
nyarat tudjunk biztosítani a turai gyerekeknek, de bízunk benne, 
hogy lesz hozzá erőnk és nem utolsó sorban bizalom és támogatás, 
amit eddig is élveztünk a település közösségétől! Nyílt napjaink 
most zajlanak, ahol a szülők betekintést nyerhetnek a csoportok 
mindennapjaiba, gyermekeik óvodai életébe is. Hamarosan azokat 
is várjuk ismerkedésre, akik az óvodai beíratást tervezik! Április 
elején pedig Miskolcon, szakmai konferencián mutatjuk be óvo-
dánkat és Tura városát.
 Háát… valahogy így indul az év a Kastély tövében…

 Március 15–e Nemzeti  Ün-
nepünk, az óvodában kiemelkedő hazafias 
ünnep. Feladatunk az ünnephez fűződő 
pozitív érzelmi viszony kialakítása, a nem-
zeti értékek átörökítése, megőrzése. Az 
ünnep hangulatát csoportszobáink, abla-
kainak díszítésével alapozzuk meg, amely-
ben megjelenítjük az adott ünnepre jellem-
ző színeket, szimbólumokat, ezzel gyerme-
keinkben ünnepi hangulatot ébresztünk. 
 A kicsik lelkét az ünnep hangula-
ta nem tudja mélyen átjárni csupán egyet-
len nap alatt, hiszen annak mondani-
valóját, szépségét, erkölcsi üzenetét sem 
lehet egyetlen nap közvetíteni, ezért min-
den ünnepet, jeles napot egy hosszabb elő-

készületi időszakkal vezetünk be. Ezt a 
megelőző időszakot változatos tevékenysé-
gekkel tesszük örömtelivé, a gyermek ér-
deklődését, kíváncsiságát napról napra to-
vább fokozzuk.
 Elkészülnek a gyöngyös párták, 
huszárcsákók, előkerülnek a jelmeztárból a 
mellények, seprűnyél paripák is. Zászlót, 
dobot, kicsi „seprűnyél” paripát, huszár-
bábot, kokárdát készítünk. E tevékenységet 
mindig az adott csoport életkora, technikai 
ismerete és élménye alapján határozzuk 
meg. A gyermekekben az eszközök, kellé-
kek hatására felidéződnek a korábban átélt 
zenei-irodalmi élmények. Felpattanunk a 
seprűnyél paripákra, és újra és újra körbe-

lovagoljuk a csoportszobát, az óvoda tereit, 
miközben lovagoltatót, mondókát, versiké-
ket mondogatunk. Lányaink máskor is szí-
vesen táncra perdülnek, de az ünnepi kör-
nyezetben, fejükön gyöngyös pártával még 
feszesebben, még büszkébben járják. Egy-
más után csendülnek fel az oly sokszor 
játszott népi dalos játékok. Most mégis 
másképpen csengenek, új színt kapnak, 
más érzelmekkel párosulnak. Olyan képes-
könyveket nézegetünk, amelyekben vára-
kat, erődöket, csatajeleneteket, huszáro-
kat, katonákat látnak, bővülnek ismereteik, 
építményeik is különböző részletekkel egé-
szülnek ki. Beleélve magukat a huszár sze-
repébe, bútorokból, nagyméretű anyagok-

ból is szívesen építenek maguknak sátrat, 
várat, erődítményt. Az ünnep napján szí-
vünk, lelkünk ünneplőbe öltözik, az intéz-
mény apraja-nagyja együtt ünnepel.
 Ellátogattunk a szoborhoz, ahol a 
gyermekek által készített zászlókat, virágo-
kat éneklés és verselés kíséretében elhe-
lyeztünk a talapzaton. Minden kisgyermek 
harsogta a „Talpra magyart…” Visszatérve 

az óvoda udvarára, az idén is igazi huszár 
látogatott hozzánk. Zámbó Luca apukája, 
Tyupi igazi huszárruhában, igazi lován 
érkezett fokozva az ünnep hangulatát.
Toborzóra hívta a gyermekeket, felnőtte-
ket. Táncoltunk, igaziból, ahogyan régen a 
huszárokat a csatába toborozták, Bence 
Matyi kísért minket hegedűjével. Követke-
zett a csata, bevettük a várat és elűztük az 

ellenséget. Ünnepünket úgy szerveztük 
meg, hogy az egy vidám hangulatú, fel-
szabadult együttjátszás legyen valameny-
nyiünk számára, gyermekeink átélhessék a 
valahová tartozás örömét, megtanítsuk a 
hősök tiszteletét.

Petrovicsné Bódi Marianna
óvodavezető-helyettes

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde hírei - Így élünk mi ...

 „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az 
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda-
állnak mellé.” - Böjte Csaba
 Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Egy jóté-
konysági bál, a Többsincs Ovis Táncházi mulatság ilyen esemény. 
Mikor 14 évvel ezelőtt elindítottuk útjára az első rendezvényünk 
szervezését, talán még mi sem gondoltuk, hogy ilyen hosszú időn 
át sikerül „életben tartani”, népszerűvé tenni. Egy-egy ügyért való 
összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki 
egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja 
megmutatni, mire képesek. Így tettünk mi is. Nem a világ megvál-
tását tűztük ki célul magunk elé, hanem csak a közvetlen környe-
zetüknek, óvodásainknak, szüleiknek, barátainknak egy közösen 
eltöltött, szép délutánt kívántunk szervezni, úgy hogy az alapít-
ványunkat is gyarapítsuk. A gyermekeink javát szolgáló nemes cél 
érdekében idén is összefogott az intézmény apraja-nagyja (intéz-
ményi dolgozók, szülők, gyermekek) és megkezdték a báli előké-
születeket. Hatalmas összefogásnak voltunk részesei a Többsincs 
Táncház szervezésekor, melyet 2019. február 08-án tartottunk. Az 
előző évekhez hasonlóan sok jó szándékú, segítőkész ember és 
adakozó támogató állt a kezdeményezés mellé. Köszönet azoknak a 
szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, akik fáradhatatlanul dol-
goztak azon, hogy minél több támogatót felkeressenek, belépőket 
értékesítsenek, felajánlásokat készítsenek. Már hetekkel a rendez-
vény előtt gyűjtöttük az ötleteket, kutakodtunk a mesekönyvek-
ben, hogyan kedveskedjünk a gyermekeknek, milyen apróság ke-
rüljön a zsákbamacskába, milyen meglepetéssel szórakoztassuk a 
kicsiket és nagyokat. Az előkészületek után az óvó nénik a dajka 
nénik, pedagógiai asszisztensek segítségével közösen készítettük a 
meglepetéseket és a finom mézeskalácsokat. A büfében megvásá-

rolható házi süteményeket, melyek mennyisége évről-évre egyre 
több, ízvilága pedig egyre változatosabb a szülők, nagyszülők ké-
szítették, majd árusították, ezzel is növelve a rendezvény bevételét. 
A bál ideje alatt lelkes anyukák és apukák közreműködésével folyt a 
tombolaárusítás, licitálás mellyel tovább gyarapodott az óvoda be-
vétele. Ebben az évben is a felajánlások széles és színes palettája 
tárult elénk. Most láttuk csak mennyi tehetség rejtőzik a szülők 
kezeiben. Táncházunknak ennen az esztendőben nem a művelő-
dési ház adott otthont, annak ellenére, hogy sok szép emlék és 
élmény kötött minket ehhez a helyhez. Az elmúlt időben úgy meg-
sokasodtunk, hogy már kicsinek bizonyult a nagyterem is. Ezúton 
is köszönjük a művelődési ház vezetőjének, dolgozóinak eddigi tá-
mogatását. Új helyszínül a Demény Éttermet választottuk. Nagy 
örömünkre a Demény család támogatását élveztük, lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy e nagyszabású rendezvény náluk kerüljön 
megrendezésre. Együttműködésük nagymértékben hozzájárult a 
rendezvény sikerességéhez. A szülői visszajelzések azt jelzik, jól 
döntöttünk. Kellemes környezetben, egy felejthetetlen délutánt 
töltöttünk az étteremben. Hálás köszönet érte!
 A rendezvényt Julika néni köszöntője nyitotta meg, majd 
az óvó nénik mesejátéka következett, melyben Pancimanci tör-
ténetét játszottuk el. Majd következett a mulatozás. A Tarsoly 
Zenekar muzsikájára és Boda Gellért hegedűjátékára ropták a tán-
cot kicsik és nagyok. A tánclépéseket Gódor Petra és Balatoni 
László segítségével gyakorolhatták a táncoslábú vendégeink. Egy 
nemes cél, gyermekeink jobb körülményeinek biztosítása számos 
embert ösztönözött lelkes és odaadó munkára, nagylelkű adomá-
nyozásra.
 Ennek eredményeképpen a bál bevétele ebben az év-
ben 1.120.000 forint lett.
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 Az év bővüléssel indult, hiszen immár két telephelyen 
működik óvodánk. Ugyan a Hevesy úton óvodai csoport nincsen, 
de az iskola épületében működő konyha január elsejétől a 
Kastélykerti Óvoda és Konyha üzemeltetésébe került. Immár több 
mint harminc dolgozó áll a gyermekek szolgálatában a két épü-
letben.
 A tél kegyes volt, sok havat hozott, amit gyermekeink 
nagy-nagy örömmel fogadtak. Volt alkalom hóembert építeni, 
szánkózni, csúszkálni, hógolyózni. Bőven jutott idén a tél örömei-
ből, az óvoda udvarát betöltötte a hangos gyermekzsivaj. Közben 
lázas készülődés folyt a farsang hetére, amikor a gyermekekkel 
közösen készített álarcokkal, girlandokkal díszítettük az óvodát. 
Volt arcfestés, pizsamás bál, versenyjátékok, arcfestés és persze a 
mindenki által nagyon várt jelmezes mulatság is, ahol a felnőttek 
által rögtönzött mesében még Piroska története is megeleve-
nedett. Nagy örömet okozott a szülők, rokonok lelkes támogatása! 
Volt, aki az arcfestésben segédkezett, volt, aki süteménnyel, gyü-
mölccsel, innivalóval járult hozzá a hét felhőtlen hangulatához. 
Hálásan köszönjük!
 Közben lázasan zajlottak a féléves tájékoztatók a gyer-
mekek fejlődéséről és az iskolába készülő gyermekek szüleivel való 
elbeszélgetések. Február 21.-én egy érdekes bábelőadást láthat-
tunk a Habakuk Bábszínház társulatától, ami a Brémai muzsikusok 
történetét dolgozta fel, másnap pedig a megújult sószobának ör-
vendezhettünk. Szülők, rokonok, az óvoda dolgozói és családtag-
jaik együtt munkálkodtak a fejlesztésen, aminek keretében a hely-
ség üde, természetközeli festést kapott, illetve egy SOMOKOZÓ 
került kialakításra. 250 kg tiszta parajdi sóval játszhatnak a gyer-
mekek, miközben a légutakat tisztítja a Somadrin oldat, a sótéglák 
párája, a parajdi só finom pora. A gyerekek boldogan vették bir-
tokba az új játéklehetőséget! Itt szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik lelkesen és önzetlenül vettek részt ebben a pro-

Kastélykerti kukucskáló

jektben: Gólyáné Demény Mária, Sallai Zoltán László és Baksza 
Csilla segítsége nélkül nem jöhetett volna létre az óvoda csodás 
színfoltja! Csilla gyönyörű falfestményével lett igazán barátságos 
hely a sószoba! Bízunk benne, hogy sok évig szolgálja majd ki-
csinyeink örömét!
 Március 1-jén kiszézéssel búcsúztattuk a telet, köszön-
töttük az érkező tavaszt, ami új lelkesedéssel töltött el mindenkit! 
Elkezdtük megújítani az udvar, a kert növényzetét, Tura város és a 
szomszédos beruházás segítségével megkezdődött a volt úszó-
medence feltöltése, a helyén pedig a rég áhított homokozó kialakí-
tása. Még sok tervünket kell megvalósítani, hogy igazi, felhőtlen 
nyarat tudjunk biztosítani a turai gyerekeknek, de bízunk benne, 
hogy lesz hozzá erőnk és nem utolsó sorban bizalom és támogatás, 
amit eddig is élveztünk a település közösségétől! Nyílt napjaink 
most zajlanak, ahol a szülők betekintést nyerhetnek a csoportok 
mindennapjaiba, gyermekeik óvodai életébe is. Hamarosan azokat 
is várjuk ismerkedésre, akik az óvodai beíratást tervezik! Április 
elején pedig Miskolcon, szakmai konferencián mutatjuk be óvo-
dánkat és Tura városát.
 Háát… valahogy így indul az év a Kastély tövében…

 Március 15–e Nemzeti  Ün-
nepünk, az óvodában kiemelkedő hazafias 
ünnep. Feladatunk az ünnephez fűződő 
pozitív érzelmi viszony kialakítása, a nem-
zeti értékek átörökítése, megőrzése. Az 
ünnep hangulatát csoportszobáink, abla-
kainak díszítésével alapozzuk meg, amely-
ben megjelenítjük az adott ünnepre jellem-
ző színeket, szimbólumokat, ezzel gyerme-
keinkben ünnepi hangulatot ébresztünk. 
 A kicsik lelkét az ünnep hangula-
ta nem tudja mélyen átjárni csupán egyet-
len nap alatt, hiszen annak mondani-
valóját, szépségét, erkölcsi üzenetét sem 
lehet egyetlen nap közvetíteni, ezért min-
den ünnepet, jeles napot egy hosszabb elő-

készületi időszakkal vezetünk be. Ezt a 
megelőző időszakot változatos tevékenysé-
gekkel tesszük örömtelivé, a gyermek ér-
deklődését, kíváncsiságát napról napra to-
vább fokozzuk.
 Elkészülnek a gyöngyös párták, 
huszárcsákók, előkerülnek a jelmeztárból a 
mellények, seprűnyél paripák is. Zászlót, 
dobot, kicsi „seprűnyél” paripát, huszár-
bábot, kokárdát készítünk. E tevékenységet 
mindig az adott csoport életkora, technikai 
ismerete és élménye alapján határozzuk 
meg. A gyermekekben az eszközök, kellé-
kek hatására felidéződnek a korábban átélt 
zenei-irodalmi élmények. Felpattanunk a 
seprűnyél paripákra, és újra és újra körbe-

lovagoljuk a csoportszobát, az óvoda tereit, 
miközben lovagoltatót, mondókát, versiké-
ket mondogatunk. Lányaink máskor is szí-
vesen táncra perdülnek, de az ünnepi kör-
nyezetben, fejükön gyöngyös pártával még 
feszesebben, még büszkébben járják. Egy-
más után csendülnek fel az oly sokszor 
játszott népi dalos játékok. Most mégis 
másképpen csengenek, új színt kapnak, 
más érzelmekkel párosulnak. Olyan képes-
könyveket nézegetünk, amelyekben vára-
kat, erődöket, csatajeleneteket, huszáro-
kat, katonákat látnak, bővülnek ismereteik, 
építményeik is különböző részletekkel egé-
szülnek ki. Beleélve magukat a huszár sze-
repébe, bútorokból, nagyméretű anyagok-

ból is szívesen építenek maguknak sátrat, 
várat, erődítményt. Az ünnep napján szí-
vünk, lelkünk ünneplőbe öltözik, az intéz-
mény apraja-nagyja együtt ünnepel.
 Ellátogattunk a szoborhoz, ahol a 
gyermekek által készített zászlókat, virágo-
kat éneklés és verselés kíséretében elhe-
lyeztünk a talapzaton. Minden kisgyermek 
harsogta a „Talpra magyart…” Visszatérve 

az óvoda udvarára, az idén is igazi huszár 
látogatott hozzánk. Zámbó Luca apukája, 
Tyupi igazi huszárruhában, igazi lován 
érkezett fokozva az ünnep hangulatát.
Toborzóra hívta a gyermekeket, felnőtte-
ket. Táncoltunk, igaziból, ahogyan régen a 
huszárokat a csatába toborozták, Bence 
Matyi kísért minket hegedűjével. Követke-
zett a csata, bevettük a várat és elűztük az 

ellenséget. Ünnepünket úgy szerveztük 
meg, hogy az egy vidám hangulatú, fel-
szabadult együttjátszás legyen valameny-
nyiünk számára, gyermekeink átélhessék a 
valahová tartozás örömét, megtanítsuk a 
hősök tiszteletét.

Petrovicsné Bódi Marianna
óvodavezető-helyettes

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde hírei - Így élünk mi ...

 „Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az 
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda-
állnak mellé.” - Böjte Csaba
 Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Egy jóté-
konysági bál, a Többsincs Ovis Táncházi mulatság ilyen esemény. 
Mikor 14 évvel ezelőtt elindítottuk útjára az első rendezvényünk 
szervezését, talán még mi sem gondoltuk, hogy ilyen hosszú időn 
át sikerül „életben tartani”, népszerűvé tenni. Egy-egy ügyért való 
összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki 
egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport akarja 
megmutatni, mire képesek. Így tettünk mi is. Nem a világ megvál-
tását tűztük ki célul magunk elé, hanem csak a közvetlen környe-
zetüknek, óvodásainknak, szüleiknek, barátainknak egy közösen 
eltöltött, szép délutánt kívántunk szervezni, úgy hogy az alapít-
ványunkat is gyarapítsuk. A gyermekeink javát szolgáló nemes cél 
érdekében idén is összefogott az intézmény apraja-nagyja (intéz-
ményi dolgozók, szülők, gyermekek) és megkezdték a báli előké-
születeket. Hatalmas összefogásnak voltunk részesei a Többsincs 
Táncház szervezésekor, melyet 2019. február 08-án tartottunk. Az 
előző évekhez hasonlóan sok jó szándékú, segítőkész ember és 
adakozó támogató állt a kezdeményezés mellé. Köszönet azoknak a 
szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, akik fáradhatatlanul dol-
goztak azon, hogy minél több támogatót felkeressenek, belépőket 
értékesítsenek, felajánlásokat készítsenek. Már hetekkel a rendez-
vény előtt gyűjtöttük az ötleteket, kutakodtunk a mesekönyvek-
ben, hogyan kedveskedjünk a gyermekeknek, milyen apróság ke-
rüljön a zsákbamacskába, milyen meglepetéssel szórakoztassuk a 
kicsiket és nagyokat. Az előkészületek után az óvó nénik a dajka 
nénik, pedagógiai asszisztensek segítségével közösen készítettük a 
meglepetéseket és a finom mézeskalácsokat. A büfében megvásá-

rolható házi süteményeket, melyek mennyisége évről-évre egyre 
több, ízvilága pedig egyre változatosabb a szülők, nagyszülők ké-
szítették, majd árusították, ezzel is növelve a rendezvény bevételét. 
A bál ideje alatt lelkes anyukák és apukák közreműködésével folyt a 
tombolaárusítás, licitálás mellyel tovább gyarapodott az óvoda be-
vétele. Ebben az évben is a felajánlások széles és színes palettája 
tárult elénk. Most láttuk csak mennyi tehetség rejtőzik a szülők 
kezeiben. Táncházunknak ennen az esztendőben nem a művelő-
dési ház adott otthont, annak ellenére, hogy sok szép emlék és 
élmény kötött minket ehhez a helyhez. Az elmúlt időben úgy meg-
sokasodtunk, hogy már kicsinek bizonyult a nagyterem is. Ezúton 
is köszönjük a művelődési ház vezetőjének, dolgozóinak eddigi tá-
mogatását. Új helyszínül a Demény Éttermet választottuk. Nagy 
örömünkre a Demény család támogatását élveztük, lehetőséget 
biztosítottak arra, hogy e nagyszabású rendezvény náluk kerüljön 
megrendezésre. Együttműködésük nagymértékben hozzájárult a 
rendezvény sikerességéhez. A szülői visszajelzések azt jelzik, jól 
döntöttünk. Kellemes környezetben, egy felejthetetlen délutánt 
töltöttünk az étteremben. Hálás köszönet érte!
 A rendezvényt Julika néni köszöntője nyitotta meg, majd 
az óvó nénik mesejátéka következett, melyben Pancimanci tör-
ténetét játszottuk el. Majd következett a mulatozás. A Tarsoly 
Zenekar muzsikájára és Boda Gellért hegedűjátékára ropták a tán-
cot kicsik és nagyok. A tánclépéseket Gódor Petra és Balatoni 
László segítségével gyakorolhatták a táncoslábú vendégeink. Egy 
nemes cél, gyermekeink jobb körülményeinek biztosítása számos 
embert ösztönözött lelkes és odaadó munkára, nagylelkű adomá-
nyozásra.
 Ennek eredményeképpen a bál bevétele ebben az év-
ben 1.120.000 forint lett.
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Kiemelt támogatók: 

Alsó-galgamenti Vadásztársaság, Szendrei 
Ferenc polgármester, Ifj. Diós István, Demény 
Nikolett, Csilla Fotó (Seres Csilla), Kékpáf-
rány Virágbolt, GALGA COOP Zrt, Elmotech, 
Hazám Lovasudvar, Agrogalgaker Kft, De-
magro Kft, Galgamenti Mezőgazdasági Kft, 
Gódor Imre, Lukács István, Mészáros Attila, 
Palya János plébános úr, Hatvani Céhek Kft 
Ruhavilág,  Aqua Fontis Patika Kft, B- Beton, 
Baranyi Károly, Baranyi Oszi, Bencze Tibor, 
CimbaliBand, JOMA-FA Kft, Kék Öböl Moso-
da, Maródi Autó KFT, Rabel Dekor Kft, Stilia-
nos Babauszoda, Surányi István, Szabó Ta-
más, Szikura Tamás, Vasgyúró (Gódor Jó-
zsef), 2 Ezermester, Albán Pékség, Bagi Trans Kft, 
Bácskai Elemér, Bencsics Lászlóné, Boda Gellért, 
DELi-VILL Kft, Dohánybolt Tabán, Dolányi Éva, 
Dr.Kohut Gábor, Drégeli Miklós, Hadrikné Molnár 
Zsuzsanna, Horváth Pizzéria, Juhász Sándorné, Ju-
hászné Balogh Krisztina, Kaláka Konyha, Kolesza 
család, Kovács Hajnalka-Kovács Műhely, Kövi Se-
curity, Kuruczné Nyilas ÁgnesMini-Málna Moto Kft, 
Olasz Fagyizó-Fábián Ildikó, P9 Fodrász Szalon, 
Pecze László, Póló Üzletház, SIDE-LINE Kft, Söpy 
Pékség, Surányi Lilla, Szélyes Józsefné, Szűcsné 
Gyetvai Bettina, Takács András, Tóth Antal István-
né, Top Compu-tel Kft, Tusor Erzsébet, Vasas And-
rás, Gólyáné Demény Mária, Varga és Társa 2000 
Hús Húsfeldolgozó Kft Tarsoly Zenekar, Balatoni 
László és Gódor Petra táncosok, Boda Tamás, 
Hatvani Úszó, Vizilabda és Szabadidő Klub Sportegye-

sület, Barna Tibor, Lukács Péter, Pázmándi Ágnes, 
Pázmándi Jánosné, Tordai László, Bíró Richárd, Hor-
váth Kitti, Hot Chili, Kapros Károly, Kínai Bolt, Liszkai 
Zsuzsanna, Fekete Zoltán, Nagy Erika, Nyilas István-
né, Pap Melinda, Speedfittnes Alakformáló Stúdió 
(Jenei Erzsébet), Szénási Evelin, Szikura család, 
Sztruhár Balázs, Tilla Vegyi áru, Tomi Pc, Tóth Máté 
Márta, Zágoni ABC, Bagó Józsefné, Baráth Viktória, 
Bojtár Zoltán, Buzás Elizabet, Cseresznyés Zoltán, 
Ergoline Szolárium, Gutyán István, Hajdu Ildikó, Hublik 
Tamás, id. Szűcs József, ifj. Szűcs József, Jónás Piros-
ka, Király Gyöngyi, Komenda János, Kurucz Gábor, Ku-
runczi Nagy Katalin, Lánczi Dániel, László András, 
Maldrik Zoltán, Molnár Anita, Orchidea Illatszer, Oroszi 
Krisztián, Ötvös Lászlóné, Pásztor Enikő, Pázmándi 
Csabáné, Pethő Attila, Soós Noémi, Száraz Enikő apu-
kája, Szente Tamás, Szilágyi Arnold, Takács Norbert, 
Tóth Antal István, Tóth István, Tóth József, Tóth Péter, 
Tóth Viktor, Tusorné Marczis Erika, Vidák Gergő, Vidák 
Viktor Zöldséges (Rákóczi út), Zugfil Nándor
Segítők:
Orosziné Tóth Zsuzsanna, Szeles Regina, Kis Noémi, 
Nagy Zsuzsanna, Vidák Anita, Habóczki Ilona, Stek-
bauer Emília, Szabóné Hadrik Erika, Szabóné Csonka 
Fruzsina, Kolesza-Tóth Ilona, Tóth Mária, Kátai Gábor-
né, Kohutné Fábián Gabriella, Pálinkás Ildikó, Pethőné 
Szalai Zita, Madár Andrea, Vincze Ildikó, Hajdú-Rege 
Sarolta, Végvári Ildikó, Tóth Zs. Márta, Oláh Edit, Ku-
ruczné Fodor Borbála, Kiss Krisztina, Szilágyi Andrea, 
Kátai Éva, Matejka László, Papp István, Gólya Erika, 
Kis Brigitta, Kisné Németh Mónika, Bazan Diána, Szé-
nási Lászlóné Nyilas Istvánné, Tóthné Mihályné, Ben-
csik Zoltán, Dénes-Nagy Gabriella, Szikura Fanni 
Diósné Tóth Katalin, Ondreász-Szabó Szilvia, Lánczi 

Katalin, Szente-Diós Anikó, Dombovári Edina, Friss 
Cipó Kft, Medveczki Tibor, Tóthné Varga Viola, Száraz-
né Páricsi Nikolett, Kókai Ildikó, Szabó Anita, Seres 
Tünde, Baráth Rita, Baranyi Klaudia, Kiss Attila, Köles-
né Oroszi Klaudia, Kocsisné Baranyai Krisztina, Tari 
Csilla, Stern-Lukács Tünde, Feri Florina Alexandra, 
Radics Laura, Matosné Szilágyi Nikolett, Pápai Zoltán 
Csaba
Felajánlások: Bagó Hajnalka, Bencze Mátyás-Tarsoly 
Zenekar, Deli-Vill Kft,Demény Étterem, Dolányi Viktor-
né, Gabi Csali Horgászbolt, Galgamenti Művészeti 
Egyesület, Hazám Lovasudvar, Kincsvadász Antik De-
kor Szalon, Kissné Németh Mónika, Lengyel Katalin, 
Libra Könyvesbolt, Marcsi Falatozó, Molnár Andrea, 
Müller Gabriella, Pápai Milán nagymamája, Pápai csa-
lád, Pásztor Péterné, Pusztai István 100Ft-os bolt, 
Rácz Erika, Szabó András, Szilka Szalon, Takácsné 
Bencsics Judit, Tejcsárda (Csányi Petra), Tóth-Fekete 
Éva, Udvardiné Petrovics Szilvia, Unger Balázs, Vir-
gancz Festékbolt, Zámbó István (Tyupi)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segít-
ségével, munkájukkal, nagylelkű támogatásukkal 
hozzájárultak a bál sikerességéhez. Köszönetet 
mondunk azért, hogy ilyen sok jólelkű ember tartja 
fontosnak óvodai nevelőmunkánk támogatását! A be-
vételt tárgyi feltételeink további javítására, valamint 
programok, rendezvények lebonyolítására fogjuk 
felhasználni.

Szilágyi Józsefné, a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
vezetője, az Összefogás Óvodásainkért Közhasznú 
Alapítvány Kuratóriumának Elnöke
Petrovicsné Bódi Marianna, óvodavezető-helyettes

 „Itt élünk a világban, jelen vagyunk a tegnapban és a 
holnapban. Mi elfogadjuk embertársainkat egészségben, legyünk 
együtt ebben a másságban, megértésben. A jövőben is jelen le-
szünk, kérünk, fogadd el létünket, és barátságoddal, megérté-
seddel segítsd életünket.” (Nagy Angéla)
 Ezzel a szép idézettel nyitottuk meg tanévünket a turai 
MINT A TÖBBI EMBER ALAPÍTVÁNY foglalkoztatójában. Az 
alapítvány, irányítását és működtetését, januártól új kuratórium 
látja el. Köszönetet mondunk, a „régi” kuratóriumi vezetőnek, 
Tóth-Zsiga Istvánné Marikának, az eddigi vezetői munkájáért. 
Közel 14 évig ő vezette az alapítványt, most alapítóként és kurató-
riumi tagként segíti munkánkat. Megköszönjük a változás admi-
nisztrációjának elkészítését és továbbítását Seres Tündének, a Tu-
rai Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának. 
Köszönjük az új kuratóriumi tagoknak, hogy munkájukkal segítik 
ezt a szép tevékenységet.
 A január az átszervezés nevében telt el. Ezen idő alatt 
sem szünetelt a foglalkoztató. Heti három alkalommal (hétfő, 
szerda, péntek) fogadtuk értelmileg sérült fiataljainkat, (jelenleg 
kilencen vannak,) a különböző foglalkozásokra. Közösen tervez-
gettük a jövőt, pályázatot írtunk és elkészítettük a foglalkozások 
program tervezetét. Február hónapban feldíszítettük a foglalkozót 
a télbúcsúztató farsangra. Papírmasé álarcokat készítettünk és a 

farsangi ünnepségre megtanultuk a farsangi dalokat. Elküldtük a 
saját készítésű meghívóinkat a kuratóriumi tagoknak és támo-
gatóinknak. Március 3-án vasárnap, a szokásos módon megtelt a 
foglalkoztatónk, a vendégekkel és a fiatalokat elkísérő család-
tagokkal. Két órakor a farsangi dalokkal és Orosz Tomi hangszeres 
kíséretével, a fiatalok és segítőik vidáman vonultak be a terembe. 
Közös tánc után, elfogyott a sütemény és a farsangi fánk is. A fia-
talok boldogan kifáradva mentek haza. Köszönjük a szülőknek, 
támogatóknak a sok süteményt és az üdítőt.  Szép nap volt.
 Mivel az alapítványunk nyitott, várjuk a környező 
települések sérült fiataljait rendszeres foglalkozásokra vagy csak 
látogatóba. Köszönjük az előző évek szja 1%-os felajánlását és 
kérjük , hogy segítsenek  bennünket továbbra is  a 18711516-1-13 
adószámunkra küldött szja 1%-al.

Tóth-Antal Istvánné

„Fogadj el bennünket!”

 A Magyar Kézilabda Szövetség 
rendezésével megkezdődött a 2019-
es év SULIKÉZI FESZTIVÁLJA. A 3 
fordulóból álló bajnokságba az U’’-es 
leány korosztályba neveztünk be. A 
rendezvény az MKSZ által teljes 
mértékben támogatott.
2019.02.17.-én 11:00-kor indultunk 
Mezőtúrra, hogy 2 mérkőzést játsz-
szunk. Az út bár hosszú volt, jól s vi-
dáman telt. A Mezőtúri Főiskola 
sportcsarnokában rendezték a mér-
kőzéseket. Érkezés után felvettük az 

élelmiszercsomagokat, s elfoglaltuk öltözőnket, mely a lányok nagy 
örömére egy kollégiumi szoba volt. Bő másfél órát pihenhettünk az 
első meccs előtt. Az első mérkőzésen a Dr. Mező Ferenc Általános 
Iskola csapatával küzdöttünk. Az eredményt tudatosan nem szá-
molják a szervezők, hiszen a Sulikézi Fesztivál minden résztvevője 
nyertes. A részvétel a fontos, és a játékosok hozzászoktatása a ver-
senysport minden velejárójához; - utazás, új környezet, küzdés, 
öröm, bánat, ellenfél tisztelete. Kiváló védekezéssel, kapusunk jó 
védéseivel, és pontos helyzetkihasználással számításaim szerint 
megnyertük a meccset. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert 
érett játékkal rukkoltak elő! A Mezőberényi Általános Iskola ellen 
folytattuk a küzdelmet, itt alulmaradtunk, de nagyon élvezetes 
mérkőzést játszottunk. Kijött a fáradság, és a sok hiányzó végett a 
kevés csere lehetősége.
Következő forduló április 7. Addig dolgozunk az edzéseken és 
Hatvanba, Galgahévízre utazunk edzőmérkőzéseket játszani.

Csapattagok: Heine Lea Julianna 
– kapus, Kató Petra, Baranyi 
Adrienn, Berente Zoé, Jenei 
Eszter, Tóth-Gáspár Noémi, 
Tóth-Gáspár Antónia, Tóth 
Franciska, Horváth Zoltán edző

KÁRPÁT-MEDENCEI LILIOMOK SZAVALÓ ÉS 
MESEMONDÓ VERSENY - ZSÁMBOK 2019.03.09.
Helyezések: 1. Bozlék Rita 7. évfolyam 2. Dóra Natasa 4. 
évfolyam 3. Dobák Dóra 3. évfolyam

Kiváló eredmények a tankerületi Helyesírási- és nyelvhelyességi 
vetélkedőn
ÉREMSZERZŐINK: 2. évfolyam: 3. Murányi Szófia 4. évfolyam: 1. Dóra 
Natasa 2. Lukácsi Mercédesz 7. évfolyam: 1. Bozlék Rita 2. Jenei Ágnes

 Február 18-20-án színes programokkal találkozhattak a 
Hevesy diákjai. Hétfőn és szerdán számos körmérkőzésen – népes 
szurkolótábor biztatásával bizonyíthatták taktikai tudásukat és 
erejüket a szkander kedvelői. Kedden a hetedik évfolyamosoknak 
Tóth Zs. Istvánné mutatta be az újraélesztést. Szintén kedden az 
aulában egészségbüfével vártuk az érdeklődőket. Szerdán Forgács 
Mihály tartott a nyolcadikosoknak remek előadást az egészséges 
táplálkozásról. Mindhárom napon rejtvények és kvízek közül 
választhatott minden érdeklődő diák.
 Köszönjük meghívott előadóink, aktív diákjaink és 
kollégáink munkáját!

ÖKO csoport

Remek eredmények
a Zrínyi matematika versenyen!

 A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójának 
alsós résztvevői:
3. évfolyamon Füredi Luca, Szé-
nási Veronika
4. évfolyamon Dóra Natasa, 
Tóth Franciska, Lajtos Léna, Ku-
ti Hunor.
 Dóra Natasa és Füredi 
Luca meghívást kapott a megyei 
eredményhirdetésre! A gyerekek 
Hadi Szilvia vezetésével október 
óta, heti rendszerességgel ké-
szültek a versenyre.
 Gratulálunk!

Sulikézi fesztivál

Egészségnapok a Hevesyben
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Kiemelt támogatók: 

Alsó-galgamenti Vadásztársaság, Szendrei 
Ferenc polgármester, Ifj. Diós István, Demény 
Nikolett, Csilla Fotó (Seres Csilla), Kékpáf-
rány Virágbolt, GALGA COOP Zrt, Elmotech, 
Hazám Lovasudvar, Agrogalgaker Kft, De-
magro Kft, Galgamenti Mezőgazdasági Kft, 
Gódor Imre, Lukács István, Mészáros Attila, 
Palya János plébános úr, Hatvani Céhek Kft 
Ruhavilág,  Aqua Fontis Patika Kft, B- Beton, 
Baranyi Károly, Baranyi Oszi, Bencze Tibor, 
CimbaliBand, JOMA-FA Kft, Kék Öböl Moso-
da, Maródi Autó KFT, Rabel Dekor Kft, Stilia-
nos Babauszoda, Surányi István, Szabó Ta-
más, Szikura Tamás, Vasgyúró (Gódor Jó-
zsef), 2 Ezermester, Albán Pékség, Bagi Trans Kft, 
Bácskai Elemér, Bencsics Lászlóné, Boda Gellért, 
DELi-VILL Kft, Dohánybolt Tabán, Dolányi Éva, 
Dr.Kohut Gábor, Drégeli Miklós, Hadrikné Molnár 
Zsuzsanna, Horváth Pizzéria, Juhász Sándorné, Ju-
hászné Balogh Krisztina, Kaláka Konyha, Kolesza 
család, Kovács Hajnalka-Kovács Műhely, Kövi Se-
curity, Kuruczné Nyilas ÁgnesMini-Málna Moto Kft, 
Olasz Fagyizó-Fábián Ildikó, P9 Fodrász Szalon, 
Pecze László, Póló Üzletház, SIDE-LINE Kft, Söpy 
Pékség, Surányi Lilla, Szélyes Józsefné, Szűcsné 
Gyetvai Bettina, Takács András, Tóth Antal István-
né, Top Compu-tel Kft, Tusor Erzsébet, Vasas And-
rás, Gólyáné Demény Mária, Varga és Társa 2000 
Hús Húsfeldolgozó Kft Tarsoly Zenekar, Balatoni 
László és Gódor Petra táncosok, Boda Tamás, 
Hatvani Úszó, Vizilabda és Szabadidő Klub Sportegye-

sület, Barna Tibor, Lukács Péter, Pázmándi Ágnes, 
Pázmándi Jánosné, Tordai László, Bíró Richárd, Hor-
váth Kitti, Hot Chili, Kapros Károly, Kínai Bolt, Liszkai 
Zsuzsanna, Fekete Zoltán, Nagy Erika, Nyilas István-
né, Pap Melinda, Speedfittnes Alakformáló Stúdió 
(Jenei Erzsébet), Szénási Evelin, Szikura család, 
Sztruhár Balázs, Tilla Vegyi áru, Tomi Pc, Tóth Máté 
Márta, Zágoni ABC, Bagó Józsefné, Baráth Viktória, 
Bojtár Zoltán, Buzás Elizabet, Cseresznyés Zoltán, 
Ergoline Szolárium, Gutyán István, Hajdu Ildikó, Hublik 
Tamás, id. Szűcs József, ifj. Szűcs József, Jónás Piros-
ka, Király Gyöngyi, Komenda János, Kurucz Gábor, Ku-
runczi Nagy Katalin, Lánczi Dániel, László András, 
Maldrik Zoltán, Molnár Anita, Orchidea Illatszer, Oroszi 
Krisztián, Ötvös Lászlóné, Pásztor Enikő, Pázmándi 
Csabáné, Pethő Attila, Soós Noémi, Száraz Enikő apu-
kája, Szente Tamás, Szilágyi Arnold, Takács Norbert, 
Tóth Antal István, Tóth István, Tóth József, Tóth Péter, 
Tóth Viktor, Tusorné Marczis Erika, Vidák Gergő, Vidák 
Viktor Zöldséges (Rákóczi út), Zugfil Nándor
Segítők:
Orosziné Tóth Zsuzsanna, Szeles Regina, Kis Noémi, 
Nagy Zsuzsanna, Vidák Anita, Habóczki Ilona, Stek-
bauer Emília, Szabóné Hadrik Erika, Szabóné Csonka 
Fruzsina, Kolesza-Tóth Ilona, Tóth Mária, Kátai Gábor-
né, Kohutné Fábián Gabriella, Pálinkás Ildikó, Pethőné 
Szalai Zita, Madár Andrea, Vincze Ildikó, Hajdú-Rege 
Sarolta, Végvári Ildikó, Tóth Zs. Márta, Oláh Edit, Ku-
ruczné Fodor Borbála, Kiss Krisztina, Szilágyi Andrea, 
Kátai Éva, Matejka László, Papp István, Gólya Erika, 
Kis Brigitta, Kisné Németh Mónika, Bazan Diána, Szé-
nási Lászlóné Nyilas Istvánné, Tóthné Mihályné, Ben-
csik Zoltán, Dénes-Nagy Gabriella, Szikura Fanni 
Diósné Tóth Katalin, Ondreász-Szabó Szilvia, Lánczi 

Katalin, Szente-Diós Anikó, Dombovári Edina, Friss 
Cipó Kft, Medveczki Tibor, Tóthné Varga Viola, Száraz-
né Páricsi Nikolett, Kókai Ildikó, Szabó Anita, Seres 
Tünde, Baráth Rita, Baranyi Klaudia, Kiss Attila, Köles-
né Oroszi Klaudia, Kocsisné Baranyai Krisztina, Tari 
Csilla, Stern-Lukács Tünde, Feri Florina Alexandra, 
Radics Laura, Matosné Szilágyi Nikolett, Pápai Zoltán 
Csaba
Felajánlások: Bagó Hajnalka, Bencze Mátyás-Tarsoly 
Zenekar, Deli-Vill Kft,Demény Étterem, Dolányi Viktor-
né, Gabi Csali Horgászbolt, Galgamenti Művészeti 
Egyesület, Hazám Lovasudvar, Kincsvadász Antik De-
kor Szalon, Kissné Németh Mónika, Lengyel Katalin, 
Libra Könyvesbolt, Marcsi Falatozó, Molnár Andrea, 
Müller Gabriella, Pápai Milán nagymamája, Pápai csa-
lád, Pásztor Péterné, Pusztai István 100Ft-os bolt, 
Rácz Erika, Szabó András, Szilka Szalon, Takácsné 
Bencsics Judit, Tejcsárda (Csányi Petra), Tóth-Fekete 
Éva, Udvardiné Petrovics Szilvia, Unger Balázs, Vir-
gancz Festékbolt, Zámbó István (Tyupi)
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik segít-
ségével, munkájukkal, nagylelkű támogatásukkal 
hozzájárultak a bál sikerességéhez. Köszönetet 
mondunk azért, hogy ilyen sok jólelkű ember tartja 
fontosnak óvodai nevelőmunkánk támogatását! A be-
vételt tárgyi feltételeink további javítására, valamint 
programok, rendezvények lebonyolítására fogjuk 
felhasználni.

Szilágyi Józsefné, a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
vezetője, az Összefogás Óvodásainkért Közhasznú 
Alapítvány Kuratóriumának Elnöke
Petrovicsné Bódi Marianna, óvodavezető-helyettes

 „Itt élünk a világban, jelen vagyunk a tegnapban és a 
holnapban. Mi elfogadjuk embertársainkat egészségben, legyünk 
együtt ebben a másságban, megértésben. A jövőben is jelen le-
szünk, kérünk, fogadd el létünket, és barátságoddal, megérté-
seddel segítsd életünket.” (Nagy Angéla)
 Ezzel a szép idézettel nyitottuk meg tanévünket a turai 
MINT A TÖBBI EMBER ALAPÍTVÁNY foglalkoztatójában. Az 
alapítvány, irányítását és működtetését, januártól új kuratórium 
látja el. Köszönetet mondunk, a „régi” kuratóriumi vezetőnek, 
Tóth-Zsiga Istvánné Marikának, az eddigi vezetői munkájáért. 
Közel 14 évig ő vezette az alapítványt, most alapítóként és kurató-
riumi tagként segíti munkánkat. Megköszönjük a változás admi-
nisztrációjának elkészítését és továbbítását Seres Tündének, a Tu-
rai Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának. 
Köszönjük az új kuratóriumi tagoknak, hogy munkájukkal segítik 
ezt a szép tevékenységet.
 A január az átszervezés nevében telt el. Ezen idő alatt 
sem szünetelt a foglalkoztató. Heti három alkalommal (hétfő, 
szerda, péntek) fogadtuk értelmileg sérült fiataljainkat, (jelenleg 
kilencen vannak,) a különböző foglalkozásokra. Közösen tervez-
gettük a jövőt, pályázatot írtunk és elkészítettük a foglalkozások 
program tervezetét. Február hónapban feldíszítettük a foglalkozót 
a télbúcsúztató farsangra. Papírmasé álarcokat készítettünk és a 

farsangi ünnepségre megtanultuk a farsangi dalokat. Elküldtük a 
saját készítésű meghívóinkat a kuratóriumi tagoknak és támo-
gatóinknak. Március 3-án vasárnap, a szokásos módon megtelt a 
foglalkoztatónk, a vendégekkel és a fiatalokat elkísérő család-
tagokkal. Két órakor a farsangi dalokkal és Orosz Tomi hangszeres 
kíséretével, a fiatalok és segítőik vidáman vonultak be a terembe. 
Közös tánc után, elfogyott a sütemény és a farsangi fánk is. A fia-
talok boldogan kifáradva mentek haza. Köszönjük a szülőknek, 
támogatóknak a sok süteményt és az üdítőt.  Szép nap volt.
 Mivel az alapítványunk nyitott, várjuk a környező 
települések sérült fiataljait rendszeres foglalkozásokra vagy csak 
látogatóba. Köszönjük az előző évek szja 1%-os felajánlását és 
kérjük , hogy segítsenek  bennünket továbbra is  a 18711516-1-13 
adószámunkra küldött szja 1%-al.

Tóth-Antal Istvánné

„Fogadj el bennünket!”

 A Magyar Kézilabda Szövetség 
rendezésével megkezdődött a 2019-
es év SULIKÉZI FESZTIVÁLJA. A 3 
fordulóból álló bajnokságba az U’’-es 
leány korosztályba neveztünk be. A 
rendezvény az MKSZ által teljes 
mértékben támogatott.
2019.02.17.-én 11:00-kor indultunk 
Mezőtúrra, hogy 2 mérkőzést játsz-
szunk. Az út bár hosszú volt, jól s vi-
dáman telt. A Mezőtúri Főiskola 
sportcsarnokában rendezték a mér-
kőzéseket. Érkezés után felvettük az 

élelmiszercsomagokat, s elfoglaltuk öltözőnket, mely a lányok nagy 
örömére egy kollégiumi szoba volt. Bő másfél órát pihenhettünk az 
első meccs előtt. Az első mérkőzésen a Dr. Mező Ferenc Általános 
Iskola csapatával küzdöttünk. Az eredményt tudatosan nem szá-
molják a szervezők, hiszen a Sulikézi Fesztivál minden résztvevője 
nyertes. A részvétel a fontos, és a játékosok hozzászoktatása a ver-
senysport minden velejárójához; - utazás, új környezet, küzdés, 
öröm, bánat, ellenfél tisztelete. Kiváló védekezéssel, kapusunk jó 
védéseivel, és pontos helyzetkihasználással számításaim szerint 
megnyertük a meccset. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert 
érett játékkal rukkoltak elő! A Mezőberényi Általános Iskola ellen 
folytattuk a küzdelmet, itt alulmaradtunk, de nagyon élvezetes 
mérkőzést játszottunk. Kijött a fáradság, és a sok hiányzó végett a 
kevés csere lehetősége.
Következő forduló április 7. Addig dolgozunk az edzéseken és 
Hatvanba, Galgahévízre utazunk edzőmérkőzéseket játszani.

Csapattagok: Heine Lea Julianna 
– kapus, Kató Petra, Baranyi 
Adrienn, Berente Zoé, Jenei 
Eszter, Tóth-Gáspár Noémi, 
Tóth-Gáspár Antónia, Tóth 
Franciska, Horváth Zoltán edző

KÁRPÁT-MEDENCEI LILIOMOK SZAVALÓ ÉS 
MESEMONDÓ VERSENY - ZSÁMBOK 2019.03.09.
Helyezések: 1. Bozlék Rita 7. évfolyam 2. Dóra Natasa 4. 
évfolyam 3. Dobák Dóra 3. évfolyam

Kiváló eredmények a tankerületi Helyesírási- és nyelvhelyességi 
vetélkedőn
ÉREMSZERZŐINK: 2. évfolyam: 3. Murányi Szófia 4. évfolyam: 1. Dóra 
Natasa 2. Lukácsi Mercédesz 7. évfolyam: 1. Bozlék Rita 2. Jenei Ágnes

 Február 18-20-án színes programokkal találkozhattak a 
Hevesy diákjai. Hétfőn és szerdán számos körmérkőzésen – népes 
szurkolótábor biztatásával bizonyíthatták taktikai tudásukat és 
erejüket a szkander kedvelői. Kedden a hetedik évfolyamosoknak 
Tóth Zs. Istvánné mutatta be az újraélesztést. Szintén kedden az 
aulában egészségbüfével vártuk az érdeklődőket. Szerdán Forgács 
Mihály tartott a nyolcadikosoknak remek előadást az egészséges 
táplálkozásról. Mindhárom napon rejtvények és kvízek közül 
választhatott minden érdeklődő diák.
 Köszönjük meghívott előadóink, aktív diákjaink és 
kollégáink munkáját!

ÖKO csoport

Remek eredmények
a Zrínyi matematika versenyen!

 A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójának 
alsós résztvevői:
3. évfolyamon Füredi Luca, Szé-
nási Veronika
4. évfolyamon Dóra Natasa, 
Tóth Franciska, Lajtos Léna, Ku-
ti Hunor.
 Dóra Natasa és Füredi 
Luca meghívást kapott a megyei 
eredményhirdetésre! A gyerekek 
Hadi Szilvia vezetésével október 
óta, heti rendszerességgel ké-
szültek a versenyre.
 Gratulálunk!

Sulikézi fesztivál

Egészségnapok a Hevesyben
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FOLKLÓR

 Tizenharmadik éve rendezi meg a turai Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében a Galgamenti 
Népzenészek Újévi Koncertjét. Ezen az eseményen minden 
évben a Galga mente fiatal és tehetséges népzenészei lépnek 
fel, valamint a térséghez kötődő professzionális zenekarok, 
zenészek muzsikusai, énekesei szórakoztatják a nagyérde-
műt. Több évben is egy-egy, a régióra jellemző hangszer került a 
középpontba, így a hegedű a tárogató a cimbalom a citera, valamint 
az énekhang is bizonyított már a turai közönségnek.A Galga vidék 
professzionális bandái közül fellépett már Turán a Dűvő zenekar, 
Szalonna és Bandája, a Zagyva Banda a Fix Stimm zenekar, idén 
pedig a több turai tagot is számláló Cimbaliband lépett fel, legújabb 
Balkán Projekt című lemezükkel.
 Ez a lemez 2018-ban, a legnagyobb világzenei szaklap, az 
angol Songlines magazin válogatásában bekerült az év legjobb 12 
világzenei lemeze közé. Legutóbb ilyen elismerés 2007-ben a Ke-
rekes Band zenekarnak adatott meg magyar bandák közül. 2019 
januárjában a turai közönség is megcsodálhatta ezt a különleges 
koncertet, melyen turai vendégeik (Gólya Péter harmonikás és 
Takács Tamás gitáros) mellett a Cimbaliband vendég énekesnője, 
az X-faktor 2013-as győztese, Danics Dóra is fellépett.

 Visszatérve az első félidőhöz, idén a Fölszállott a páva 
című televíziós vetélkedőben Unger Balázs, a Bartók Béla Műve-
lődési Ház zenetanára mentorálta iabb Ürmös Sándort a Döntők 
Döntőjebe, ahol kiemelt különdíjban részesült. i.Ürmös Sándor 
mellett a másik fiatal tehetséges cimbalmos, szintén Unger Balázs 
tanítványa Horváth Áron is elfogadta a felkérést, így virtuóz cim-
balommuzsikát hallhattunk mindkét fiatal művésztől. A rendez-
vényt Maczkó Mária tanítványai, a Turai Kisénekmondók nyitot-
ták meg, újévköszöntő összeállításukkal. Őket követte Gólya Péter 
szintén turai muzsikus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia 
népi brácsa tanszak hallgatójának saját formációja, a Csergettyű ze-
nekar szórakoztatta a közönséget Kartali muzsikával. A harmadik 
műsorszámban különleges egyedi produkció következett. 

 Emlékszem nagymamám mennyiszer mesélte, hogy bi-
zony amikor ő fiatal volt, minden hétvégén báloztak - legtöbbször 
dédnagyapám kocsmájában, hiszen ott volt a bálterem is - persze 
kivéve az adventi és böjti időszakokat. Mikor én fiatal(abb) voltam, 
havonta mentünk folkkocsmába, ahol rendre megjelentek a kör-
nyék táncosai, fiataljai, kevésbé fiataljai és a „Bóha” kocsma hely-
ségei elég kicsinek bizonyultak a táncoslábú közönség számára. 
Manapság helyi szinten sajnos elég kevés lehetőség és „buli” adódik 
azok számára, akik a népi kultúrát még életben tartanák - nem csak 
tánctanulási terén - és tovább örökítenék az eljövendőknek. Az egy-
re kevésbé táncoló és éneklő fiatalság számára szervezte a Zagyva 
Banda Néptáncműhelyét, melyről Szabó András, az együttes brá-
csása beszélgetett velem.
2019. február 22-23.-án rendeztétek meg első Néptánc-
műhelyetek. Honnan jött az ötlet egy ilyen típusú rendez-
vényhez?
 A rendezvényünk a Csóori Sándor alap támogatásával va-
lósult meg, igazából azért, mert valamelyik bálban vagy lagziban 
nem tetszett az a zenekarnak, hogy már nem ismerik a nótákat a 
fiatalok és nem is táncolnak. Sajnos sok helyen még egy egyszerű 
csárdást sem tudnak letáncolni. Innen jött az ötlet, hogy mi lenne, 
ha valamilyen visszatanítást csinálnánk Turán és Csíkszentdo-
monkoson. Az egyesület, amivel pályáztunk (Tiszta Forrás Kultu-
rális és Környezetvédelmi Egyesület), elnöke Kádár Ignác „Náci”. Ő 
csíkszentdomonkosi ember, ezért gondoltuk, hogy tartsuk meg két 
helyen is a programot. 
Mind a két helyen már tartottatok ilyet ezek szerint?
 Igen és Turán még lesz egy, valószínűleg a Csűrdöngö-
lőben, májusban. Lehetett volna táncházra is pályázni, de azért 
nem vállaltuk azt, mert már nem biztos, hogy tudnánk úgy csi-
nálni, mint a régi „Bóha” féle folkkocsmákban; na meg hely sincs 
nagyon hozzá. Ezért azt találtuk ki, hogy magát a tánctanítást va-
lamilyen bállal kötnénk össze, hogy amit megtanultak az érdek-
lődők, tudják is hasznosítani. 
A pályázatba bele kellett írni, hogy kikkel szeretnétek 
közösen csinálni ezt a Néptáncműhelyt?
 Igen, bár ez is változott, mivel a Turai Zsinnyegők veze-
tését átvette Zámbó István Tyupi és Hajdú-Rege Sarolta, ezért ter-
mészetesen már őket kértük fel a felnőttek oktatására. 
 Családosok számára készültünk gyermekprogrammal is, 
hogy együtt tudják megtanulni a táncokat. Seres Tündének, a mű-
velődési ház igazgatójának volt az ötlete, hogy Széphalmi Zoltán is 
itt legyen a tanárok között (ezúton is köszönjük Tündének a ren-
getek szervezésbeli segítséget!). A gyerekeket az itteni óvodai nép-
tánccsoport oktatói Mészáros Petra és Nagyné Matkovits Kati, 
illetve az Egyező Néptáncegyüttes vezetői Dudásné Mosóczi Lívia 
és Dudás Dániel tanította. Szerettünk volna énektanítást is bele-
tenni a programba, így kértük fel Maczkó Mária népdalénekest, aki 
a lányoknak karikázót tanított. Számunkra pedig az volt a fontos, 
hogy mindez élő zenére működhessen; amit mi, a Zagyva Banda 
biztosítottunk a Néptáncműhely számára.

Tizenhárom, de nem péntek,
hanem vasárnap,

és GNÚK!
XIII. Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertje

Egyszerre négy cimbalmos játszott a színpadon, ilyen tényleg csak 
nagyon ritkán tapasztalható mivel a hangszer nem csak hogy 
bonyolult, hanem nagyon nehéz is! Érdemes megemlíteni név 
szerint is a négy kiváló cimbalmos nebulót: Sára Sebő turai cim-
balmos, Simon Domonkos szintén turai cimbalmos, Tari Levente és 
Kerekes Mátyás gödöllői cimbalmosok, mindannyian Unger Balázs 
tanítványai. Az első félidő utolsó előtti produkciójában Pál Lajos 
kárpátaljai harmónikás Magyarország érdemes művésze lépett a 
színpadra tanítványaival, Püspökhatvanból. Tökéletesen bemutat-
ta a harmonika sokszínűségét és szokása szerint nagyon szórakoz-
tató történeteket mesélt a publikumnak valamint bejelentette 
hogy jövőre harmonika köré fog felépülni a tizennegyedik GNÚK.
 A második félidőben a tüzes balkáni ritmusok bűvölték el 
a hazai közönséget. A Cimbaliband hegedűse, a turai Solymosi 
Máté virtuóz játéka hatalmas tapsorkánt váltott ki a közönségből. 
Műsoruk záró száma gyanánt egy örök klasszikussal, a Pacsirtával 
tették fel az I-re a pontot. Idén is hatalmas segtséget jelentett a 
szervezésben és lebonyolításban Seres Tünde, az intézmény igaz-
gatója, valamint a művelődési ház teljes stábja. Ezúton is köszönjük 
munkájukat!
 Ne feledjék, jövő januárban ismét GNÚK, méghozzá a 
harmonikával a főszerepben!

c.b. 

Zagyva Banda és a
Néptáncműhely

Hogyan alakult a program?
 Pénteken 17:00-19:00-ig az óvodás korosztály volt a jel-
lemző résztvevő, majd a felnőttek következtek ugyanúgy két óra 
időtartamban. Szombaton 10:00-tól 13:00-ig tartottuk a tanítást, 
ahová leginkább az iskolás korosztály jött el, de voltak felnőttek is 
és mindenki együtt táncolt.
Milyen volt az érdeklődés a Néptáncműhely iránt?
 Azon csodálkoztunk, hogy zömében nem helyiek jöttek, 
hanem a környékről. Elég sok embert nem is ismertünk. 
Akik ott voltak a tánctanításon a Batyusbálon is részt 
vettek?
 Körülbelül a csapat fele. Boldogról is többen visszajöttek. 
Milyen táncokat tanítottatok?
 Csak galgamenti táncokat, hiszen a fő célunk az volt, 
hogy a helyi táncokat ismerjék meg újra és tanulják meg az em-
berek. Erdélyben pedig a csíki táncokat tanította vissza Kádár Ignác 
Náci a gyerekeknek. Az erdélyi program négynapos volt, gyerekek 
tánctanításával és táncházakkal. Ott azért jobban élnek még a ha-
gyományok és több ember tud még táncolni, így a felnőttek inkább 
este jöttek a buliba. 
Mit ígér a májusi program?
 A második néptáncműhely május 10-11-én lesz. Pén-
teken 17:00-tól néptánc lesz óvodásoknak Mészáros Petrával és 
Nagyné Matkovits Katalinnal. Este 19:00-tól dalestet tartunk, ahol 
Maczkó Mária fog tanítani. Másnap, szombaton galgamenti nép-
táncoktatással folytatjuk, itt Dudásné Mosóczi Lívia és Széphalmi 
Zoltán lesznek a tanárok.16:00-tól kézműveskedés, 17:00-tól nép-
mese, 18:00-kor gyermektáncház, majd 19:00-tól felnőtt táncház 
várja az érdeklődőket.
Összességében meg voltatok elégedve az I. Néptáncműhely 
sikerességével?
 Meg, teljesen. Bár nehéz az embereknek programot 
csinálni, pedig pályázati pénz az lenne rá. Régen kevés program 
volt, de nagyon sokan részt vettek rajta, most pedig, hogy megvan 
rá a keret és egyre több a program, sajnos van olyan, hogy akár öt 
embernek is tartunk egy táncházat. Ez a Néptáncműhely viszont 
várakozásunkon felüli volt. 
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FOLKLÓR

 Tizenharmadik éve rendezi meg a turai Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében a Galgamenti 
Népzenészek Újévi Koncertjét. Ezen az eseményen minden 
évben a Galga mente fiatal és tehetséges népzenészei lépnek 
fel, valamint a térséghez kötődő professzionális zenekarok, 
zenészek muzsikusai, énekesei szórakoztatják a nagyérde-
műt. Több évben is egy-egy, a régióra jellemző hangszer került a 
középpontba, így a hegedű a tárogató a cimbalom a citera, valamint 
az énekhang is bizonyított már a turai közönségnek.A Galga vidék 
professzionális bandái közül fellépett már Turán a Dűvő zenekar, 
Szalonna és Bandája, a Zagyva Banda a Fix Stimm zenekar, idén 
pedig a több turai tagot is számláló Cimbaliband lépett fel, legújabb 
Balkán Projekt című lemezükkel.
 Ez a lemez 2018-ban, a legnagyobb világzenei szaklap, az 
angol Songlines magazin válogatásában bekerült az év legjobb 12 
világzenei lemeze közé. Legutóbb ilyen elismerés 2007-ben a Ke-
rekes Band zenekarnak adatott meg magyar bandák közül. 2019 
januárjában a turai közönség is megcsodálhatta ezt a különleges 
koncertet, melyen turai vendégeik (Gólya Péter harmonikás és 
Takács Tamás gitáros) mellett a Cimbaliband vendég énekesnője, 
az X-faktor 2013-as győztese, Danics Dóra is fellépett.

 Visszatérve az első félidőhöz, idén a Fölszállott a páva 
című televíziós vetélkedőben Unger Balázs, a Bartók Béla Műve-
lődési Ház zenetanára mentorálta iabb Ürmös Sándort a Döntők 
Döntőjebe, ahol kiemelt különdíjban részesült. i.Ürmös Sándor 
mellett a másik fiatal tehetséges cimbalmos, szintén Unger Balázs 
tanítványa Horváth Áron is elfogadta a felkérést, így virtuóz cim-
balommuzsikát hallhattunk mindkét fiatal művésztől. A rendez-
vényt Maczkó Mária tanítványai, a Turai Kisénekmondók nyitot-
ták meg, újévköszöntő összeállításukkal. Őket követte Gólya Péter 
szintén turai muzsikus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia 
népi brácsa tanszak hallgatójának saját formációja, a Csergettyű ze-
nekar szórakoztatta a közönséget Kartali muzsikával. A harmadik 
műsorszámban különleges egyedi produkció következett. 

 Emlékszem nagymamám mennyiszer mesélte, hogy bi-
zony amikor ő fiatal volt, minden hétvégén báloztak - legtöbbször 
dédnagyapám kocsmájában, hiszen ott volt a bálterem is - persze 
kivéve az adventi és böjti időszakokat. Mikor én fiatal(abb) voltam, 
havonta mentünk folkkocsmába, ahol rendre megjelentek a kör-
nyék táncosai, fiataljai, kevésbé fiataljai és a „Bóha” kocsma hely-
ségei elég kicsinek bizonyultak a táncoslábú közönség számára. 
Manapság helyi szinten sajnos elég kevés lehetőség és „buli” adódik 
azok számára, akik a népi kultúrát még életben tartanák - nem csak 
tánctanulási terén - és tovább örökítenék az eljövendőknek. Az egy-
re kevésbé táncoló és éneklő fiatalság számára szervezte a Zagyva 
Banda Néptáncműhelyét, melyről Szabó András, az együttes brá-
csása beszélgetett velem.
2019. február 22-23.-án rendeztétek meg első Néptánc-
műhelyetek. Honnan jött az ötlet egy ilyen típusú rendez-
vényhez?
 A rendezvényünk a Csóori Sándor alap támogatásával va-
lósult meg, igazából azért, mert valamelyik bálban vagy lagziban 
nem tetszett az a zenekarnak, hogy már nem ismerik a nótákat a 
fiatalok és nem is táncolnak. Sajnos sok helyen még egy egyszerű 
csárdást sem tudnak letáncolni. Innen jött az ötlet, hogy mi lenne, 
ha valamilyen visszatanítást csinálnánk Turán és Csíkszentdo-
monkoson. Az egyesület, amivel pályáztunk (Tiszta Forrás Kultu-
rális és Környezetvédelmi Egyesület), elnöke Kádár Ignác „Náci”. Ő 
csíkszentdomonkosi ember, ezért gondoltuk, hogy tartsuk meg két 
helyen is a programot. 
Mind a két helyen már tartottatok ilyet ezek szerint?
 Igen és Turán még lesz egy, valószínűleg a Csűrdöngö-
lőben, májusban. Lehetett volna táncházra is pályázni, de azért 
nem vállaltuk azt, mert már nem biztos, hogy tudnánk úgy csi-
nálni, mint a régi „Bóha” féle folkkocsmákban; na meg hely sincs 
nagyon hozzá. Ezért azt találtuk ki, hogy magát a tánctanítást va-
lamilyen bállal kötnénk össze, hogy amit megtanultak az érdek-
lődők, tudják is hasznosítani. 
A pályázatba bele kellett írni, hogy kikkel szeretnétek 
közösen csinálni ezt a Néptáncműhelyt?
 Igen, bár ez is változott, mivel a Turai Zsinnyegők veze-
tését átvette Zámbó István Tyupi és Hajdú-Rege Sarolta, ezért ter-
mészetesen már őket kértük fel a felnőttek oktatására. 
 Családosok számára készültünk gyermekprogrammal is, 
hogy együtt tudják megtanulni a táncokat. Seres Tündének, a mű-
velődési ház igazgatójának volt az ötlete, hogy Széphalmi Zoltán is 
itt legyen a tanárok között (ezúton is köszönjük Tündének a ren-
getek szervezésbeli segítséget!). A gyerekeket az itteni óvodai nép-
tánccsoport oktatói Mészáros Petra és Nagyné Matkovits Kati, 
illetve az Egyező Néptáncegyüttes vezetői Dudásné Mosóczi Lívia 
és Dudás Dániel tanította. Szerettünk volna énektanítást is bele-
tenni a programba, így kértük fel Maczkó Mária népdalénekest, aki 
a lányoknak karikázót tanított. Számunkra pedig az volt a fontos, 
hogy mindez élő zenére működhessen; amit mi, a Zagyva Banda 
biztosítottunk a Néptáncműhely számára.

Tizenhárom, de nem péntek,
hanem vasárnap,

és GNÚK!
XIII. Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertje

Egyszerre négy cimbalmos játszott a színpadon, ilyen tényleg csak 
nagyon ritkán tapasztalható mivel a hangszer nem csak hogy 
bonyolult, hanem nagyon nehéz is! Érdemes megemlíteni név 
szerint is a négy kiváló cimbalmos nebulót: Sára Sebő turai cim-
balmos, Simon Domonkos szintén turai cimbalmos, Tari Levente és 
Kerekes Mátyás gödöllői cimbalmosok, mindannyian Unger Balázs 
tanítványai. Az első félidő utolsó előtti produkciójában Pál Lajos 
kárpátaljai harmónikás Magyarország érdemes művésze lépett a 
színpadra tanítványaival, Püspökhatvanból. Tökéletesen bemutat-
ta a harmonika sokszínűségét és szokása szerint nagyon szórakoz-
tató történeteket mesélt a publikumnak valamint bejelentette 
hogy jövőre harmonika köré fog felépülni a tizennegyedik GNÚK.
 A második félidőben a tüzes balkáni ritmusok bűvölték el 
a hazai közönséget. A Cimbaliband hegedűse, a turai Solymosi 
Máté virtuóz játéka hatalmas tapsorkánt váltott ki a közönségből. 
Műsoruk záró száma gyanánt egy örök klasszikussal, a Pacsirtával 
tették fel az I-re a pontot. Idén is hatalmas segtséget jelentett a 
szervezésben és lebonyolításban Seres Tünde, az intézmény igaz-
gatója, valamint a művelődési ház teljes stábja. Ezúton is köszönjük 
munkájukat!
 Ne feledjék, jövő januárban ismét GNÚK, méghozzá a 
harmonikával a főszerepben!

c.b. 

Zagyva Banda és a
Néptáncműhely

Hogyan alakult a program?
 Pénteken 17:00-19:00-ig az óvodás korosztály volt a jel-
lemző résztvevő, majd a felnőttek következtek ugyanúgy két óra 
időtartamban. Szombaton 10:00-tól 13:00-ig tartottuk a tanítást, 
ahová leginkább az iskolás korosztály jött el, de voltak felnőttek is 
és mindenki együtt táncolt.
Milyen volt az érdeklődés a Néptáncműhely iránt?
 Azon csodálkoztunk, hogy zömében nem helyiek jöttek, 
hanem a környékről. Elég sok embert nem is ismertünk. 
Akik ott voltak a tánctanításon a Batyusbálon is részt 
vettek?
 Körülbelül a csapat fele. Boldogról is többen visszajöttek. 
Milyen táncokat tanítottatok?
 Csak galgamenti táncokat, hiszen a fő célunk az volt, 
hogy a helyi táncokat ismerjék meg újra és tanulják meg az em-
berek. Erdélyben pedig a csíki táncokat tanította vissza Kádár Ignác 
Náci a gyerekeknek. Az erdélyi program négynapos volt, gyerekek 
tánctanításával és táncházakkal. Ott azért jobban élnek még a ha-
gyományok és több ember tud még táncolni, így a felnőttek inkább 
este jöttek a buliba. 
Mit ígér a májusi program?
 A második néptáncműhely május 10-11-én lesz. Pén-
teken 17:00-tól néptánc lesz óvodásoknak Mészáros Petrával és 
Nagyné Matkovits Katalinnal. Este 19:00-tól dalestet tartunk, ahol 
Maczkó Mária fog tanítani. Másnap, szombaton galgamenti nép-
táncoktatással folytatjuk, itt Dudásné Mosóczi Lívia és Széphalmi 
Zoltán lesznek a tanárok.16:00-tól kézműveskedés, 17:00-tól nép-
mese, 18:00-kor gyermektáncház, majd 19:00-tól felnőtt táncház 
várja az érdeklődőket.
Összességében meg voltatok elégedve az I. Néptáncműhely 
sikerességével?
 Meg, teljesen. Bár nehéz az embereknek programot 
csinálni, pedig pályázati pénz az lenne rá. Régen kevés program 
volt, de nagyon sokan részt vettek rajta, most pedig, hogy megvan 
rá a keret és egyre több a program, sajnos van olyan, hogy akár öt 
embernek is tartunk egy táncházat. Ez a Néptáncműhely viszont 
várakozásunkon felüli volt. 
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 A Turai Mozgó Videófilmklub 2019. február 24-i 
előadásán 1956 volt a rendezőelv. A Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapja alkalmából vetítésre került Sára: Aki 
magyar, velünk tart című, eredetileg két részes dokumen-
tumfilmjének szerkesztett rövidítése. Az est moderátora, 
Szűk Balázs középiskolai tanár és médiakommunikátor 
beszélgetett Sára Sándorral, a témát feldolgozó egyetlen 
dokumentumfilmjéről és ’56 szellemiségéről. Szűk tanár úr 
ehhez kapcsolódóan bemutatta 2017-ben megjelent ’56, te 
suhanc című könyvét, mely e forradalomról és szabadság-
harcról a magyar játék-, tévé-, animációs- és kísérleti filmek 
tükrében beszél. A helyszínen megtekinthettek három rö-
vidfilmet ebből a termésből, valamint két tanulmány-
szerzővel, a turai Benke Attila és Deák-Sárosi László film-
esztétákkal is találkozhatott a közönség.
Sz.B.: Ahány hely, annyiféle olvasata van ’56-nak. ’56-ról áttételes 
módon igyekeztek fogalmazni, hogy szellemisége miként változott 
az idők során. Kezdetben búvópatakként, ki nem mondható, elfoj-
tott sírásokban, történetekben jelenhetett meg. Ez a dokumen-
tumfilm nem Budapesten játszódik, holott te magad Budapesten 
élted meg negyedéves egyetemistaként az eseményeket, a Forra-
dalmi Bizottság tagjaként. Filmed a csurgói történéseket mutatja 
be, de arra mindenképpen tanulságos így metszetszerűen is, hogy 
Budapest elég távol van ahhoz, hogy más történjen, de elég közel 
ahhoz, hogy a legfontosabb történésekben, a 16 pontban, a Nagy 
Imre-szellemiségben igazodni tudjanak. Ez az egyetlen olyan teljes 
film, ami ’56-nak emléket állít az életművedben. A történetre ho-
gyan találtál rá? A véletlen vagy kutatás során?
S.S.: Igazán egyik sem. Valamilyen módon az ember készült arra, 
hogy ’56-ról szóljon. A film főszereplőjének, Kovács Andornak 
megjelent egy könyve (Forradalom a Csurgói Járásban). Ezt a köny-
vet én olvastam és személyesen is beszéltem Bandival. ’56-ról be-
szélni kellett, ’56-ról mindenkinek tudnia kell. Azóta is még mindig 
nem esett elég szó ’56-ról. Számtalan olyan aspektusa van, amit 
napirenden kell tartani, és amiről folyton beszélni kell.
Sz.B.: Az arcok belénk hatoltak, de a legkülönösebb az asszonyok 
méltósága. Milyen pontosan, áttekinthetően, látleletszerűen 
mondják el a történeteket. Mintha az asszonyi létezés ebben a vi-
lágban a fő erő lenne.
S.S.: Ebben a szörnyű időszakban az asszonyok próbálták megtar-
tani, összetartani a családot.
Sz.B.: Budapesten éled meg a forradalmat a Forradalmi Bizottság 
tagjaként. Ez a tevékenységed pontosan mit jelentett? Az Apa című 
filmedben erre a tevékenységedre is utaltál?

S.S.: ’56-ban az ember már sok mindent tudott és sejtett. Jártunk a 
Petőfi-kör vitáira, politikailag elég tájékozottak voltunk. Általában 
nem volt szokásom hozzászólni, de az egyik főiskolai gyűlésen szót 
kértem és kaptam, szerencsére ezt le is írtam, ami később engem 
meg is mentett. Kértem, hogy a főiskolán hagyjanak bennünket 
békén a marxizmussal-leninizmussal, a politikai gazdaságtannal, a 
filmtörténet ne csak a szovjet filmekről szóljon, hozzák be a kollé-
giumot a Vorosilov utcából a Vas utcába – tehát csupa szakmai kér-
dés. Én az Üllői úton laktam és október 23-án onnan az iskolából 
beérve láttam a csoportosulásokat. A főiskolán is forrongott min-
den, épp egy delegációt választottak, hogy menjen be a párt poli-
tikai bizottságához, és követelje a felvonulás lehetőségét egy szim-
pátiatüntetéshez a lengyelek mellett. Ebbe e delegációba, bizott-
ságba engem harmadmagammal beválasztottak. Bementünk, vára-
koztattak bennünket, nagy volt a fejetlenség. Apró elvtárs kijött és 
azt mondta, engedik a tüntetést. Nem tudtuk, hogy az egyetemista 
társaink már kint vannak, az ismert útvonalon mennek végig: a 
Bem tértől a Parlament előtti térre. Odavitték Nagy Imrét, aki azzal 
kezdte, hogy „Kedves Elvtársak!”, mire zúgta a tömeg, hogy „Nem 
vagyunk elvtársak!”. Aztán mentünk a rádióhoz, ahol már lőni 
kezdtek, így valamelyik közeli lakásban húzódtunk meg. Megél-
tünk néhány felejthetetlen szép napot ’56-ból, aztán jött a megtor-
lás. Bizonyos tanárokat un. rendelkezési állományba helyeztünk, 
mondván hogy a fizetésüket megkapják, de nem jöhetnek be a 
főiskolára. Egy szabad és független bíróság ítél majd felőle, hogy 
helyes volt-e a cselekvésük vagy sem. A filmben is felmerül ugyanaz: 
az emberekben benne volt a változtatás szándéka, tudták is hogyan 
kell változtatni. Semmiféle elvakultság nem volt, hanem józanul 
végiggondolva vezették és szervezték az életet vidéken is.
Sz.B.: Negyedéves korára az embernek vissza kellett adni a kamerát 
az első éveseknek. Egy interjúban olvastam, hogy leginkább a nyu-
godt időszakokban tudtál kijutni, temetőkről, halottakról, gyer-
tyákról szóló képeket rögzítettél. Későbbi filmjeidben – Pro Patria, 
Szindbád, Árvácska, Orfeusz és Eurydiké, vagy a 80 huszár – min-
dig ott vannak a gyertyák, ott van ez az álomszerű siratás. Ezek a 
képek valaha a kezedbe kerültek, láttad ezeket?
S.S.: Én keveset forgattam. Szőts István szervezte a filmgyárban a 
forgatásokat, csak az tudott forgatni, akinek a kezébe került egy 
filmfelvevőgép. Az én kezembe egy alkalommal került, amikor 
olyan képeket vettem föl, amint a halottakat a helyszínen elteme-
tik, kis virágot, mécsest, gyertyát tesznek a sírjukra. Az ablakban 
gyertyák égtek, tehát a gyertya valóban egy szimbolikus képe volt a 
forradalomnak. Amikor csak lehetett, akkor a filmjeimben ez meg-
jelent, különösképpen a 80 huszárban.  
Sz.B.: Édesapádat ’56 után harmadszorra internálták. Rád viszont, 
érdekes módon, szigorú megtorlás nem várt. Neked csodálatos ta-
nárok mentették meg az életed.
S.S.: Igen, ez így van. Szőts István, Illés Gyuri operatőr, Solti Magda, 
a főiskola akkori vezetője. Kikezdtek engem is, de nem túlzottan. 
Az imént említettem, hogy egy felszólalásomat leírtam, ezt képvi-
seltem, ezt most is vállalni tudom. Korabeli szóval élve, nem nyúl-
tak utánam. Máig sem tudom miért. De nemcsak én utánam nem, 
de a többi forradalmi bizottsági tag esetében sem. Pontosabban 
akkor nem volt megtorlás, nyilvános kivégzés, hanem később ki-
alakultak betegségek, lelki tusák, bánatok, amik tönkretették csa-
ládok és emberek életét. Szóval nem tudom, hogy mi miért marad-
tunk ki, de valahogy kimaradtunk.

Sz.B.: Egy nyilatkozatodban utalsz rá, hogy munkát nem tudtál 
igazán vállalni, és említed, hogy titkos tanítványa voltál jó pár be-
tiltott tanárnak. Említenél néhányat?
S.S.:’57-ben végeztem, és akkoriban még úgy volt, hogy aki elvé-
gezte a főiskolát, annak állást is biztosítottak. Akiket a legjobbak-
nak tartottak, azok a játékfilmhez kerültek, akik valamivel gyen-
gébbek voltak, azok a dokumentumfilmhez, és a leggyengébbek ke-
rültek a televízióhoz. Na, most ez az utóbbi tulajdonképpen baj, 
mert a legjobbakat kellett volna a televízióhoz vinni, mert talán 
színvonalasabb televíziónk lenne. De mi akkor félrehúzódtunk, és 
nem akartunk részt venni még a filmgyártásban sem. Ugyan 
állásunk volt, még valami minimális fizetést is adtak, de úgy vol-
tunk vele, nem akartuk vinni a pufajkások mellett az akkumu-
látort… és akkor jártunk olyan festőkhöz, szobrászokhoz, akik nem 
voltak előtérben: Gyarmathy Tihamér, Korniss Dezső, Kondor Sa-
mu és még sokan mások. Tehát ebben a közegben léteztünk, és tar-
tottuk magunkat. De hát egy idő után arra is rá kellett jönni, hogy 
múlik az élet, múlik az iúság, és ha nem készítünk filmeket, akkor 

Aki magyar,
velünk tart

Sára Sándor történelmi tükre

Az ’56, te suhanc – az 1956-os forradalom és 
szabadságharc magyar játék-, tévé-, animá-
ciós és kísérleti filmek tükrében c. könyv a 
Magyar Szabadság Éve pályázatra készült 
Szűk Balázs szerkesztésében. 19 szerző ta-
nulmánya olvasható benne: Bárdos Csaba, 
Beretvás Gábor, Benke Attila (Tura), Buka 
László, Csatári Bence, Deák-Sárosi László, 
Forgács Iván, Galambos István, Gelencsér 
Gábor, Győri Zsolt, Harmat György, Hirsch 
Tibor, Magyar Evelin, Sára Sándor (Tura),

Sepsi László, Seres Sándor, Szabó Elemér, Szűk Balázs, Tóth Eszter 
Zsófia. Másfél hónap állt rendelkezésre a rendkívüli teljesítményű 
szerzők mediálására, a könyv elkészítésére. Megjelenését követően 
több recenzió is megjelent e kiadványról, melyből kivonatolt formá-
ban válogattunk, hogy megismertessük e fontos művet a kedves 
olvasóval.
 Erdei Sándor költő, újságíró – „…keresztény-családi ünne-
peink tekintetében is ugyancsak ünnep-triumvirátusról beszélhe-
tünk: karácsony, húsvét, pünkösd. Utóbbiak közül pünkösdöt értjük 
a legkevesebb értelemmel, s éljük meg a legkisebb hévvel. Ha úgy 
tetszik, ’56 a nemzeti ünnepeink pünkösdje, sokan véljük úgy még 
ma is, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetéből 
lett nemzeti ünnep még nem nyerte el méltó helyét a tudatunkban. 
Patinás nemzeti ünnep augusztus 20. és március 15. a maga roman-
tikájával, a megszépítő messzeség azokat az eseményeket rég 
dicsfénybe vonta. ’56 még mindig túl közel van… A Szűk Balázs szer-
kesztette könyvben bolyongva a mozgóképvilágban találjuk magun-
kat, s itt bizony zömmel olyan alkotásokkal van találkozásunk, ame-
lyeket ismerünk, ismertünk, láthatók voltak, vetítették őket. Voltak 
persze betiltások, akadályoztatások, késleltetések, átíratások, min-
denféle kellemetlenkedések, hogy bizonyos filmszalagok meg se 
szülessenek, nem azért, mert nem mondanak igazat a regnáló rend-
szerről, hanem éppen azért, mert az igazat mondják. (És persze a 
valódit.) Divatozott a három t, leginkább Aczél György, a magyar kul-
túrairányítás vezére működtette az „oszd meg és uralkodj” elvét. 
Példának okáért igyekezett egymásnak ugrasztani a népieket és az 

urbánusokat – ami nem volt nehéz, lévén történelmi árok a két irány-
zat, szellemiség között. Némelyeket tiltott, egyeseket tűrt, másokat 
támogatott… a múlt rendszert és 1956-ot bíráló-vizsgáló-feltáró 
filmalkotások döntő része a rendszerváltozás után született…” 
 Bedők Péter történész – „Ahogy a cím is utal a könyv témá-
jára, a leginkább vizsgált korosztály azon magyar fiatalok csoportja, 
akik az 1956-os forradalomban részt vettek, vagy az 1956-os ese-
mények által, főként tragikusan érintettek voltak. Rendkívül forrás-
gazdag és hiánypótló tanulmánykötetről beszélhetünk… Ez azt je-
lenti, hogy a könyv első része 24 játékfilm és öt animációs, doku-
mentum-, tárgyanimációs filmelemzést tartalmaz, kiemelt hang-
súlyt fektetve az 1956-ban élt fiatalok életéhez, történetéhez kap-
csolódó vonatkozásokra. 1956 eseményiről ötven év alatt, 1956 és 
2016 között 115 nagy-, és rövidjátékfilm, két dokumentum-játékfilm 
és 5 animációs film készült. Az ebben az időszakban forgatott fikciós 
filmek keletkezéstörténetéről, műfaji, stilisztikai és tematikai sajá-
tosságairól is beszámol a könyv. A második rész 10 tanulmánya a 
korszakban vizsgált 1956-ról szóló, vagy 1956-hoz kapcsolódó játék-
filmeket is rendszerezi, miközben említést tesz a korszakban megje-
lent többi műről is. A szerzők részletes biográfiája és egy 1956-2016 
közötti, önmagában is értékes, 122 filmet felvonultató filmográfia 
zárja Szűk Balázs szerkesztő-író tollából... Szintén a könyv érdeme, 
hogy nem csak médiakutatók, filmelemzők, hanem történészek 
elemzéseit és álláspontjait is megismerhetjük… összeköti a múlt 
ábrázolásait a jelennel, felülemelkedik a korabeli rendszer hibáinak 
ismertetésén és a rendszerváltás utáni ’56-képeinket is racionálisan 
elemzi, értékeli. Nem csak filmelemzőknek, hanem a korszak emlé-
kezet-, kultúrpolitikájával foglalkozók számára is egy nagyon fontos 
mű, hiszen elolvasása által több magyar játékfilm is bekerül a köztu-
datba. … Visszatérő témák a bemutatott játékfilmekben a magán-
élet és történelem összefonódása, a lelki, családi traumák és a ki-
vándorlási dilemma. Ezen kívül szó esik 1956 utóéletéről és a kiván-
dorlók helyzetéről is. Legnagyobb előnye a könyvnek, hogy átfogó 
képet kapunk a különböző, egészen napjainkig készült 1956 ábrázo-
lásokról. Ezáltal megérthetővé válnak a kádári puhadiktatúra alatt 
használt módszerek (kódok, szimbólumok, metaforák, parabolák) és 
a rendszerváltozást követően megjelenő 1956 interpretációk.”

’56, te suhanc

eltüntetjük saját magunkat. Úgyhogy pár év késleltetéssel kezd-
tünk filmekkel foglalkozni.
Sz.B.: Csináltam egy listát azokról a filmjeidről, ahol ’56 valamilyen 
értelemben, közvetett módon érintve van. Elsőként operatőrként 
voltál talán legerőteljesebben ’56 közvetítésében jelen: Kósa Fe-
renc: Tízezer nap (1965-67); Szabó István: Apa (1966); Kósa Fe-
renc: A mérkőzés (1981). Rendezőként játékfilmekben volt a 80 hu-
szár ’78-ban, a Mádéfalvi veszedelem forgatókönyve, amely Gyász-
ba öltözött csillag címmel filmnovellaként ’79-ben meg is jelent; A 
tüske a köröm alatt (1987). A dokumentumfilmekben talán a leg-
szebb a Portré Csoóri Sándorról (1977), A néptanítók (1981); majd 
az összegző nagy film: Aki magyar, velünk tart (1993). Kifejezetten 
1956-ról szóló játékfilmben a rendszerváltás után sohasem gondol-
kodtál?
S.S.: Biztos gondolkodtam, mert később aztán egy forgatókönyvet 
is írtam erről, csak időközben engem a filmes pályáról „félre-
csaptak”, mert hét évig a Duna Televíziót igazgattam. Az az idő ki-
maradt, utána pedig, amikor lehetett volna filmeket készíteni vagy 
a témáról nyíltan beszélni, akkor a fölállított filmgyártási szisz-
témában nem tudtam működni. Az új gépezetben a pénz számított 
legfőképpen, én pedig nem voltam elég ügyes – vagy nem is tudom, 
hogy nevezzem magam –, hogy összeszedjem a pénzt egy filmre. 
Úgyhogy ezek forgatókönyv formájában maradtak, és vannak, 
amelyek csak fejben maradtak, és már ott is maradnak.
Sz.B.: Mielőtt bemutatnám a kötetemet, hadd zárjam a beszélge-
tést egy idézettel, amit a könyv előszavában írtál, s az előszó meg-
írásáért tett közbenjárást ezúton is köszönöm Pintér Juditnak. 
Esszéversed tanúságtétel az ’56 kapcsán nálad tapasztalható fele-
lősségvállalásról, melyre másokat is felszólítasz: „A forradalom ti-
zedik évfordulójára szakállt növesztettem./ Azóta is viselem, és ké-
szítettem néhány filmet a forradalom szellemében.”

Seres Tünde
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 A Turai Mozgó Videófilmklub 2019. február 24-i 
előadásán 1956 volt a rendezőelv. A Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapja alkalmából vetítésre került Sára: Aki 
magyar, velünk tart című, eredetileg két részes dokumen-
tumfilmjének szerkesztett rövidítése. Az est moderátora, 
Szűk Balázs középiskolai tanár és médiakommunikátor 
beszélgetett Sára Sándorral, a témát feldolgozó egyetlen 
dokumentumfilmjéről és ’56 szellemiségéről. Szűk tanár úr 
ehhez kapcsolódóan bemutatta 2017-ben megjelent ’56, te 
suhanc című könyvét, mely e forradalomról és szabadság-
harcról a magyar játék-, tévé-, animációs- és kísérleti filmek 
tükrében beszél. A helyszínen megtekinthettek három rö-
vidfilmet ebből a termésből, valamint két tanulmány-
szerzővel, a turai Benke Attila és Deák-Sárosi László film-
esztétákkal is találkozhatott a közönség.
Sz.B.: Ahány hely, annyiféle olvasata van ’56-nak. ’56-ról áttételes 
módon igyekeztek fogalmazni, hogy szellemisége miként változott 
az idők során. Kezdetben búvópatakként, ki nem mondható, elfoj-
tott sírásokban, történetekben jelenhetett meg. Ez a dokumen-
tumfilm nem Budapesten játszódik, holott te magad Budapesten 
élted meg negyedéves egyetemistaként az eseményeket, a Forra-
dalmi Bizottság tagjaként. Filmed a csurgói történéseket mutatja 
be, de arra mindenképpen tanulságos így metszetszerűen is, hogy 
Budapest elég távol van ahhoz, hogy más történjen, de elég közel 
ahhoz, hogy a legfontosabb történésekben, a 16 pontban, a Nagy 
Imre-szellemiségben igazodni tudjanak. Ez az egyetlen olyan teljes 
film, ami ’56-nak emléket állít az életművedben. A történetre ho-
gyan találtál rá? A véletlen vagy kutatás során?
S.S.: Igazán egyik sem. Valamilyen módon az ember készült arra, 
hogy ’56-ról szóljon. A film főszereplőjének, Kovács Andornak 
megjelent egy könyve (Forradalom a Csurgói Járásban). Ezt a köny-
vet én olvastam és személyesen is beszéltem Bandival. ’56-ról be-
szélni kellett, ’56-ról mindenkinek tudnia kell. Azóta is még mindig 
nem esett elég szó ’56-ról. Számtalan olyan aspektusa van, amit 
napirenden kell tartani, és amiről folyton beszélni kell.
Sz.B.: Az arcok belénk hatoltak, de a legkülönösebb az asszonyok 
méltósága. Milyen pontosan, áttekinthetően, látleletszerűen 
mondják el a történeteket. Mintha az asszonyi létezés ebben a vi-
lágban a fő erő lenne.
S.S.: Ebben a szörnyű időszakban az asszonyok próbálták megtar-
tani, összetartani a családot.
Sz.B.: Budapesten éled meg a forradalmat a Forradalmi Bizottság 
tagjaként. Ez a tevékenységed pontosan mit jelentett? Az Apa című 
filmedben erre a tevékenységedre is utaltál?

S.S.: ’56-ban az ember már sok mindent tudott és sejtett. Jártunk a 
Petőfi-kör vitáira, politikailag elég tájékozottak voltunk. Általában 
nem volt szokásom hozzászólni, de az egyik főiskolai gyűlésen szót 
kértem és kaptam, szerencsére ezt le is írtam, ami később engem 
meg is mentett. Kértem, hogy a főiskolán hagyjanak bennünket 
békén a marxizmussal-leninizmussal, a politikai gazdaságtannal, a 
filmtörténet ne csak a szovjet filmekről szóljon, hozzák be a kollé-
giumot a Vorosilov utcából a Vas utcába – tehát csupa szakmai kér-
dés. Én az Üllői úton laktam és október 23-án onnan az iskolából 
beérve láttam a csoportosulásokat. A főiskolán is forrongott min-
den, épp egy delegációt választottak, hogy menjen be a párt poli-
tikai bizottságához, és követelje a felvonulás lehetőségét egy szim-
pátiatüntetéshez a lengyelek mellett. Ebbe e delegációba, bizott-
ságba engem harmadmagammal beválasztottak. Bementünk, vára-
koztattak bennünket, nagy volt a fejetlenség. Apró elvtárs kijött és 
azt mondta, engedik a tüntetést. Nem tudtuk, hogy az egyetemista 
társaink már kint vannak, az ismert útvonalon mennek végig: a 
Bem tértől a Parlament előtti térre. Odavitték Nagy Imrét, aki azzal 
kezdte, hogy „Kedves Elvtársak!”, mire zúgta a tömeg, hogy „Nem 
vagyunk elvtársak!”. Aztán mentünk a rádióhoz, ahol már lőni 
kezdtek, így valamelyik közeli lakásban húzódtunk meg. Megél-
tünk néhány felejthetetlen szép napot ’56-ból, aztán jött a megtor-
lás. Bizonyos tanárokat un. rendelkezési állományba helyeztünk, 
mondván hogy a fizetésüket megkapják, de nem jöhetnek be a 
főiskolára. Egy szabad és független bíróság ítél majd felőle, hogy 
helyes volt-e a cselekvésük vagy sem. A filmben is felmerül ugyanaz: 
az emberekben benne volt a változtatás szándéka, tudták is hogyan 
kell változtatni. Semmiféle elvakultság nem volt, hanem józanul 
végiggondolva vezették és szervezték az életet vidéken is.
Sz.B.: Negyedéves korára az embernek vissza kellett adni a kamerát 
az első éveseknek. Egy interjúban olvastam, hogy leginkább a nyu-
godt időszakokban tudtál kijutni, temetőkről, halottakról, gyer-
tyákról szóló képeket rögzítettél. Későbbi filmjeidben – Pro Patria, 
Szindbád, Árvácska, Orfeusz és Eurydiké, vagy a 80 huszár – min-
dig ott vannak a gyertyák, ott van ez az álomszerű siratás. Ezek a 
képek valaha a kezedbe kerültek, láttad ezeket?
S.S.: Én keveset forgattam. Szőts István szervezte a filmgyárban a 
forgatásokat, csak az tudott forgatni, akinek a kezébe került egy 
filmfelvevőgép. Az én kezembe egy alkalommal került, amikor 
olyan képeket vettem föl, amint a halottakat a helyszínen elteme-
tik, kis virágot, mécsest, gyertyát tesznek a sírjukra. Az ablakban 
gyertyák égtek, tehát a gyertya valóban egy szimbolikus képe volt a 
forradalomnak. Amikor csak lehetett, akkor a filmjeimben ez meg-
jelent, különösképpen a 80 huszárban.  
Sz.B.: Édesapádat ’56 után harmadszorra internálták. Rád viszont, 
érdekes módon, szigorú megtorlás nem várt. Neked csodálatos ta-
nárok mentették meg az életed.
S.S.: Igen, ez így van. Szőts István, Illés Gyuri operatőr, Solti Magda, 
a főiskola akkori vezetője. Kikezdtek engem is, de nem túlzottan. 
Az imént említettem, hogy egy felszólalásomat leírtam, ezt képvi-
seltem, ezt most is vállalni tudom. Korabeli szóval élve, nem nyúl-
tak utánam. Máig sem tudom miért. De nemcsak én utánam nem, 
de a többi forradalmi bizottsági tag esetében sem. Pontosabban 
akkor nem volt megtorlás, nyilvános kivégzés, hanem később ki-
alakultak betegségek, lelki tusák, bánatok, amik tönkretették csa-
ládok és emberek életét. Szóval nem tudom, hogy mi miért marad-
tunk ki, de valahogy kimaradtunk.

Sz.B.: Egy nyilatkozatodban utalsz rá, hogy munkát nem tudtál 
igazán vállalni, és említed, hogy titkos tanítványa voltál jó pár be-
tiltott tanárnak. Említenél néhányat?
S.S.:’57-ben végeztem, és akkoriban még úgy volt, hogy aki elvé-
gezte a főiskolát, annak állást is biztosítottak. Akiket a legjobbak-
nak tartottak, azok a játékfilmhez kerültek, akik valamivel gyen-
gébbek voltak, azok a dokumentumfilmhez, és a leggyengébbek ke-
rültek a televízióhoz. Na, most ez az utóbbi tulajdonképpen baj, 
mert a legjobbakat kellett volna a televízióhoz vinni, mert talán 
színvonalasabb televíziónk lenne. De mi akkor félrehúzódtunk, és 
nem akartunk részt venni még a filmgyártásban sem. Ugyan 
állásunk volt, még valami minimális fizetést is adtak, de úgy vol-
tunk vele, nem akartuk vinni a pufajkások mellett az akkumu-
látort… és akkor jártunk olyan festőkhöz, szobrászokhoz, akik nem 
voltak előtérben: Gyarmathy Tihamér, Korniss Dezső, Kondor Sa-
mu és még sokan mások. Tehát ebben a közegben léteztünk, és tar-
tottuk magunkat. De hát egy idő után arra is rá kellett jönni, hogy 
múlik az élet, múlik az iúság, és ha nem készítünk filmeket, akkor 

Aki magyar,
velünk tart

Sára Sándor történelmi tükre

Az ’56, te suhanc – az 1956-os forradalom és 
szabadságharc magyar játék-, tévé-, animá-
ciós és kísérleti filmek tükrében c. könyv a 
Magyar Szabadság Éve pályázatra készült 
Szűk Balázs szerkesztésében. 19 szerző ta-
nulmánya olvasható benne: Bárdos Csaba, 
Beretvás Gábor, Benke Attila (Tura), Buka 
László, Csatári Bence, Deák-Sárosi László, 
Forgács Iván, Galambos István, Gelencsér 
Gábor, Győri Zsolt, Harmat György, Hirsch 
Tibor, Magyar Evelin, Sára Sándor (Tura),

Sepsi László, Seres Sándor, Szabó Elemér, Szűk Balázs, Tóth Eszter 
Zsófia. Másfél hónap állt rendelkezésre a rendkívüli teljesítményű 
szerzők mediálására, a könyv elkészítésére. Megjelenését követően 
több recenzió is megjelent e kiadványról, melyből kivonatolt formá-
ban válogattunk, hogy megismertessük e fontos művet a kedves 
olvasóval.
 Erdei Sándor költő, újságíró – „…keresztény-családi ünne-
peink tekintetében is ugyancsak ünnep-triumvirátusról beszélhe-
tünk: karácsony, húsvét, pünkösd. Utóbbiak közül pünkösdöt értjük 
a legkevesebb értelemmel, s éljük meg a legkisebb hévvel. Ha úgy 
tetszik, ’56 a nemzeti ünnepeink pünkösdje, sokan véljük úgy még 
ma is, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetéből 
lett nemzeti ünnep még nem nyerte el méltó helyét a tudatunkban. 
Patinás nemzeti ünnep augusztus 20. és március 15. a maga roman-
tikájával, a megszépítő messzeség azokat az eseményeket rég 
dicsfénybe vonta. ’56 még mindig túl közel van… A Szűk Balázs szer-
kesztette könyvben bolyongva a mozgóképvilágban találjuk magun-
kat, s itt bizony zömmel olyan alkotásokkal van találkozásunk, ame-
lyeket ismerünk, ismertünk, láthatók voltak, vetítették őket. Voltak 
persze betiltások, akadályoztatások, késleltetések, átíratások, min-
denféle kellemetlenkedések, hogy bizonyos filmszalagok meg se 
szülessenek, nem azért, mert nem mondanak igazat a regnáló rend-
szerről, hanem éppen azért, mert az igazat mondják. (És persze a 
valódit.) Divatozott a három t, leginkább Aczél György, a magyar kul-
túrairányítás vezére működtette az „oszd meg és uralkodj” elvét. 
Példának okáért igyekezett egymásnak ugrasztani a népieket és az 

urbánusokat – ami nem volt nehéz, lévén történelmi árok a két irány-
zat, szellemiség között. Némelyeket tiltott, egyeseket tűrt, másokat 
támogatott… a múlt rendszert és 1956-ot bíráló-vizsgáló-feltáró 
filmalkotások döntő része a rendszerváltozás után született…” 
 Bedők Péter történész – „Ahogy a cím is utal a könyv témá-
jára, a leginkább vizsgált korosztály azon magyar fiatalok csoportja, 
akik az 1956-os forradalomban részt vettek, vagy az 1956-os ese-
mények által, főként tragikusan érintettek voltak. Rendkívül forrás-
gazdag és hiánypótló tanulmánykötetről beszélhetünk… Ez azt je-
lenti, hogy a könyv első része 24 játékfilm és öt animációs, doku-
mentum-, tárgyanimációs filmelemzést tartalmaz, kiemelt hang-
súlyt fektetve az 1956-ban élt fiatalok életéhez, történetéhez kap-
csolódó vonatkozásokra. 1956 eseményiről ötven év alatt, 1956 és 
2016 között 115 nagy-, és rövidjátékfilm, két dokumentum-játékfilm 
és 5 animációs film készült. Az ebben az időszakban forgatott fikciós 
filmek keletkezéstörténetéről, műfaji, stilisztikai és tematikai sajá-
tosságairól is beszámol a könyv. A második rész 10 tanulmánya a 
korszakban vizsgált 1956-ról szóló, vagy 1956-hoz kapcsolódó játék-
filmeket is rendszerezi, miközben említést tesz a korszakban megje-
lent többi műről is. A szerzők részletes biográfiája és egy 1956-2016 
közötti, önmagában is értékes, 122 filmet felvonultató filmográfia 
zárja Szűk Balázs szerkesztő-író tollából... Szintén a könyv érdeme, 
hogy nem csak médiakutatók, filmelemzők, hanem történészek 
elemzéseit és álláspontjait is megismerhetjük… összeköti a múlt 
ábrázolásait a jelennel, felülemelkedik a korabeli rendszer hibáinak 
ismertetésén és a rendszerváltás utáni ’56-képeinket is racionálisan 
elemzi, értékeli. Nem csak filmelemzőknek, hanem a korszak emlé-
kezet-, kultúrpolitikájával foglalkozók számára is egy nagyon fontos 
mű, hiszen elolvasása által több magyar játékfilm is bekerül a köztu-
datba. … Visszatérő témák a bemutatott játékfilmekben a magán-
élet és történelem összefonódása, a lelki, családi traumák és a ki-
vándorlási dilemma. Ezen kívül szó esik 1956 utóéletéről és a kiván-
dorlók helyzetéről is. Legnagyobb előnye a könyvnek, hogy átfogó 
képet kapunk a különböző, egészen napjainkig készült 1956 ábrázo-
lásokról. Ezáltal megérthetővé válnak a kádári puhadiktatúra alatt 
használt módszerek (kódok, szimbólumok, metaforák, parabolák) és 
a rendszerváltozást követően megjelenő 1956 interpretációk.”

’56, te suhanc

eltüntetjük saját magunkat. Úgyhogy pár év késleltetéssel kezd-
tünk filmekkel foglalkozni.
Sz.B.: Csináltam egy listát azokról a filmjeidről, ahol ’56 valamilyen 
értelemben, közvetett módon érintve van. Elsőként operatőrként 
voltál talán legerőteljesebben ’56 közvetítésében jelen: Kósa Fe-
renc: Tízezer nap (1965-67); Szabó István: Apa (1966); Kósa Fe-
renc: A mérkőzés (1981). Rendezőként játékfilmekben volt a 80 hu-
szár ’78-ban, a Mádéfalvi veszedelem forgatókönyve, amely Gyász-
ba öltözött csillag címmel filmnovellaként ’79-ben meg is jelent; A 
tüske a köröm alatt (1987). A dokumentumfilmekben talán a leg-
szebb a Portré Csoóri Sándorról (1977), A néptanítók (1981); majd 
az összegző nagy film: Aki magyar, velünk tart (1993). Kifejezetten 
1956-ról szóló játékfilmben a rendszerváltás után sohasem gondol-
kodtál?
S.S.: Biztos gondolkodtam, mert később aztán egy forgatókönyvet 
is írtam erről, csak időközben engem a filmes pályáról „félre-
csaptak”, mert hét évig a Duna Televíziót igazgattam. Az az idő ki-
maradt, utána pedig, amikor lehetett volna filmeket készíteni vagy 
a témáról nyíltan beszélni, akkor a fölállított filmgyártási szisz-
témában nem tudtam működni. Az új gépezetben a pénz számított 
legfőképpen, én pedig nem voltam elég ügyes – vagy nem is tudom, 
hogy nevezzem magam –, hogy összeszedjem a pénzt egy filmre. 
Úgyhogy ezek forgatókönyv formájában maradtak, és vannak, 
amelyek csak fejben maradtak, és már ott is maradnak.
Sz.B.: Mielőtt bemutatnám a kötetemet, hadd zárjam a beszélge-
tést egy idézettel, amit a könyv előszavában írtál, s az előszó meg-
írásáért tett közbenjárást ezúton is köszönöm Pintér Juditnak. 
Esszéversed tanúságtétel az ’56 kapcsán nálad tapasztalható fele-
lősségvállalásról, melyre másokat is felszólítasz: „A forradalom ti-
zedik évfordulójára szakállt növesztettem./ Azóta is viselem, és ké-
szítettem néhány filmet a forradalom szellemében.”

Seres Tünde
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CIVIL OLDALAK

 A tél végével a hótakarók alól előbújtak - sajnos 
nem a hóvirágok, hanem - az illegális szemétlerakatok. 
 Országosan nagy probléma ez, ami alól sajnos Tura sem 
kivétel. Ezért döntöttek úgy a turai civilek Farkas Zsolt magyar-
nóta-énekes vezetésével, aki egyben az Aszód-Tura Roma Kistér-
ségi Roma Érdekvédelmi szervezet elnöke is, hogy társadalmi mun-
kában összeszedik elsőként a Dankó Pista utca mögötti részen évek 
óta ide hordott szemetet, ami a TSZ földekkel határos. A zsákokat, 
kesztyűket és légszűrő maszkokat a Tura Város Önkormányzata 
biztosította az önkéntesek számára. A munka már délelőtt elkez-
dődött a számszakilag kevés, de annál aktívabb részvevővel. Gyor-
san megteltek a szemetes zsákok, amelyek a 300 méteres szaka-
szon összeszedett hulladékokat rejtették. Volt itt az LCD tévén, 
szintetizátoron, autós ülésen keresztül át a sittig minden, amit csak 
el lehet képzelni. Délutánra megtisztult a terület, amelyben nagy 
része volt Farkas Jánosnak, aki a családjával együtt részt vett a sze-
mét összegyűjtésében, ráadásul a munkagépével ingyen a hozzá-
férhetetlen helyeken is rendet rakott.
 Az összegyűjtött hulladékot az önkormányzat elszállí-
totta, egyben felhívja mindenkinek a figyelmét arra, hogy az ille-
gális hulladéklerakó helyeket ezentúl fokozottan ellenőrzik 
és a tetten ért szemetelőt komoly büntetéssel sújtják. 

Szénási József

 2019.03.13.-án megalakult a Szebb Turáért! (A jövő 
környezettudatos generációjáért!) csoport/mozgalom, melynek 
több fő célja van. Ezt a csoportot nem csak a szebb, tisztább 
városunkért, otthonunkért hoztam létre, hanem elsősor-
ban a gyerekek, az iúság környezet védelemre való nevelé-
sére is! Az összefogás erejével, a példaértékű nevelés előtérbe 
helyezésével, hiszem, hogy az új generációnak mutatott helyes 
úton könnyedén lépkednek majd felnőtt korukban is. A környezet, 
a természet fontossága beleivódik az eszükbe a szívükbe és a 
lelkükbe!
 Az ötlet onnan indult, hogy Tihanyi Andreával és gyere-
keinkkel összefogva, szerény kis csapatot alkotva pár éve megtisz-
títottuk a Kónya tó körüli területet, a Puskin teret. Ami nem csak 
szebbé varázsolta a tó környékét, hanem elégedettség töltötte el a 
gyerekeinket, és persze minket is. Már nagyon várták, hogy legyen 
még ilyen alkalom. Örömöt és büszkeséget jelentett számukra. Így 
ezen a szálon elindulva jött az ötlet, hogy más gyerek is hasonlóan 
tehet és érezhet egy kis önkéntes munkával. A felnőttekről már 
nem is beszélve.
 Nem tétlenkedtünk, hiszen a megalakulással egy időben 
már be is lett ütemezve az első helyszín, és toborozásba kezdtünk. 
Pár napra rá már lelkesen munkálkodtunk a Kónya tó körül és a 
Puskin téren! A SZUPER 100 MARKET (turai 100-as bolt) bizto-

Te szedd!
Szemétszedés, avagy a tavasz 17 pillanata.

Szebb Turáért!  (A jövő környezettudatos generációjáért!)
sította nekünk a szemeteszsákot és a gumikesztyűt. Ez úton is kö-
szönjük a támogatás! Bár kevés időnk volt reklámozni magunkat, 
mégis 25 fős csapattal indítottuk az első természettisztítási pro-
jektünket, amiből 15 fő gyerek és tinédzser volt! Ez felülmúlta a 
várakozásaimat, mert a mozgalom fő célja, bevonni a fiatalokat! 
Azt hiszem ez sikerült. Büszkék lehetünk rájuk! Szép eredményt 
értünk el. Ezek a nagyszerű emberek nélkül nem jártunk volna 
sikerrel! Köszönöm! Remélem legközelebb még többen csatlakoz-
nak hozzánk. A hivatallal egyeztetve, másnap reggel el is lett 
szállítva a 20 zsák szemét.
 A célom hosszútávu. Már kapom is képeket a következő 
lehetséges helyszínekről. A legtöbbet az erdőről küldik, ami illegális 
szemétlerakóként funkcionál .Ez már egy nagyobb falat lesz ne-
künk, de hiszem, hogy a polgármester úr és az önkormányzat 
támogatásával ez is megoldható. Ha végeztünk a város belső te-
rületeivel, akkor neki is állunk egyeztetni a részleteket.
 A jövőben szeretnék bevonni minden helyszínre egy-egy 
iskolai osztályt is. A facebookon minden információt meg lehet 
találni. Kérem, hogy minél többen csatlakozzanak a Szebb Turáért! 
(A jövő környezettudatos generációjáért!) csoportjához! Várunk 
mindenkit, akinek fontos a városa és egy önkéntes szemétgyűjtés 
keretein belül tenni szeretne a környezetért! Egyben példát mu-
tatva az iúságnak!

Bojtár-Fatsina Linda, a mozgalom alapítója, vezetője

 Sajnos nem vagyok egy nagy krémrajongó. Valahogy nem 
találtam még olyan terméket, amitől nem éreztem volna egyfoly-
tában, hogy csúszik vagy izzad a tenyerem-bár bevallom, annyira 
nem is kerestem. Most viszont kell valamilyen megoldást találnom, 
mert egy smirglit is nagyobb élvezet simogatni, mint a kezeimet. 
Néztem pár olcsó és jónak tűnő receptet a neten.
 Ha ápolt kezeket akarunk, akkor a kéz bőréről is jó időn-
ként eltávolítani az elhalt hámréteget. A radír összekutyulásához 
egy evőkanál finom szemű tengeri sóra és körülbelül két evőkanál 
olívaolajra van szükség. Ezt a kettőt keverjük össze, hogy sűrű, 
krémszerű állagot kapjunk, ezzel dörzsöljük át kezünket, majd 
langyos vízzel mossuk le, utána zsíros hidratálókrémmel kenjük át.  
A módszer hatásos, de arra figyeljünk, hogy, ha bármilyen sérülés 
van a kezünkön, akkor a só csípni fogja, tehát ebben az esetben ne 
használjuk.

 A körömágy akkor szakad be, ha száraz a bőrünk, viszont, 
ha huzamosabb ideig be van szakadva, akkor könnyen be is gyullad-
hat. A megoldás ebben az esetben is a hidratálás, tehát megint jöhet 
az olíva. Ezúttal viszont barna cukrot tegyünk bele, annyit, hogy 
egy kenhető masszát kapjunk. Ha ezzel átkenjük kezünket és körül-
belül negyed órán keresztül rajta hagyjuk a bőrünkön, akkor elmúl-
nak a fájdalmas, gyulladt bőrsérülések. Akinek nagyon repedezett 
a körömágya, használja ezt a kézpakolást heti kétszer-háromszor.
 Akinek foltos a bőre a kézfején, nagyon egyszerűen há-
zilag is halványíthatja ezeket a pigmentfoltokat, csak egy citrom 
kell hozzá. Csavarjuk ki a levét, és ezzel kenjük be a kézfejünket. 
Hagyjuk, hogy beszívódjon a bőrünkbe. Ha valakit zavar, hogy cit-
romos a keze, akkor akár le is moshatja, de nem kötelező. Ha úgy 
érezzük, hogy kiszárította a kezünket a citrom, kenjünk át hidra-
tálóval.

Tavasz

Köszöntsük a tavaszt,
az új jövevényt,
ki jöttével végre
meghozza a reményt!

Ki jöttével végre
meghozza a kikeletet,
ki megmelengeti 
a fagyos szíveket!

Ki illatokkal
kerget a bódultságba,
ki észrevétlen
hajt a boldogságba!

Ki enyhe szellővel
arcunkat simítja,
ki borús kedvünket
derűre vidítja!

Ki a sötét eget
fényekkel tarkítja,
ki az esőcseppeket is
táncba ringatja!

Ki erejével a beteget is
gyógyulásra bírja,
ki lendületével a restet is
munkába hívja!

Ki utat mutat
az elveszettnek,
ki csillogást ad a 
fénye veszettnek!

Ki célokat tűz ki 
a céltalannak,
ki életkedvet ad a 
magába roskadónak!

Ki a nap melegével
szövi át lelkünket,
ki új értelmet ad
az életnek!

Ki színeket fest
a viharvert tájra,
s így lesz a tavasz
mindenki megvalósult álma!

FATSINA LINDA
(Bojtár-Fatsina Linda) 2018. április

btm (Forrás: http://borsa.hu/20081009/5_otthoni_kezapolasi_trukk/olcso_de_hatasos_otthoni_kezapolasi_trukkok/)

Pénztárcabarát praktikák - Krémes kérdések, kérdéses krémek

Elkészítés:
 Kisütöttem a 15 palacsintát a már 
megszokott módon.
A sütőt 180 fokra állítottam.
 Felforraltam a töltelékhez szükséges 
2 dl tejet a rummal, porcukorral és a vaníliás 
cukorral, majd a darált dióval, mazsolával, 
citromhéjjal, ízesítettem. (Az alkohol-tartalom 
elpárolog belőle, csak az ízét hagyja maga után 
emlékeztetőül.)
 A 30x25 centis tepsimet kivajaztam, 
az aljára fektettem egymás mellé 2 palacsintát, 
majd a többi palacsintába 1-1 bő evőkanál töl-
teléket tettem. Feltekertem, 3 centis darabokra 
vágtam. A palacsinta-csigákat a vágott felükkel 
lefelé egymás mellé pakoltam.
(Ha maradna ki üresen palacsinta – mert pl. a te 
tepsid kisebb – azokat vágd metéltre és szórd a 
palacsinták tetejére.)
 A krémhez egy lábasban 3 dl tejet 
raktam forrni. Ezalatt 2 deci hideg tejben cso-
mómentesen elkevertem a pudingport, a to-
jássárgákat és 7 dkg cukrot. Amikor a tej forrni

GASZTRO-PERCEK

Tetézi Éva

 Kérdéseidet, a receptjeim nyomán elkészített ételeid fényképét, vagy véleményedet, saját 
praktikáidat – akár a Turai Hírlapban hónapról hónapra felmerülő témákban – szívesen veszem a 
www.facebook.com/VivicaReceptBlogja/ vivicareceptblogja@gmail.com  közösségi oldalamon, vagy a e-
mail címen.

 Az egész családom nagy pala-
csintaimádó (ki nem?), de egy kis 
vaníliás krémmel, és a tetejére szárított 
tojáshabbal mindig tovább fokozható 
az eredeti ízélmény.  

Szentg yörg yi rakott palacsinta 
Hozzávalók:
1. réteg: 15 db palacsinta, 2 dl tej, 5 dkg porcukor, 2 dkg vaníliás cukor, 15 dkg darált dió, 5 dkg 
mazsola, 1 biocitrom reszelt héja, 2 cl rum
2. (krémes) réteg: 5 dl tej, 7 dkg cukor, 2 dkg (fél csomag) vaníliás pudingpor, 5 tojás sárgája
3. (hab)réteg: 5 tojás fehérje, 15 dkg cukor, + vaj a tepsi kikenéséhez

kezdett, folyamatos keverés mellett bele-
csorgattam a sárga masszát és felfőztem. Ezzel 
a krémmel leöntöttem a tepsiben sorakozó 
töltött palacsintákat.
 A felmelegedett sütőbe raktam 25-30 
percre, míg a krém megszilárdult, megpirult.
 Néhány perc alatt kemény habbá ver-
tem a tojások fehérjét a 15 dkg cukorral. A sü-
tőből kihúzott krémes palacsinták tetején 
eloszlattam, villával mintákat húztam rá, majd 
a sütőbe visszatolva, résre nyitott ajtó mellett a 
habot rászárítottam.
 Kissé meghűlve, később teljesen 
hidegen, kockákra vágva tálaltam.
 Kiegészítés: a klasszikus recept u-
gyan diós tölteléket ír, de bátorítok mindenkit, 
hogy a család saját ízlése szerint töltse a pa-
lacsintákat akár kakaóval, lekvárral, túróval, 
stb. A tojáshab pedig baracklekvárral még 
tovább finomítható! 
 Jó étvágyat hozzá!
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CIVIL OLDALAK

 A tél végével a hótakarók alól előbújtak - sajnos 
nem a hóvirágok, hanem - az illegális szemétlerakatok. 
 Országosan nagy probléma ez, ami alól sajnos Tura sem 
kivétel. Ezért döntöttek úgy a turai civilek Farkas Zsolt magyar-
nóta-énekes vezetésével, aki egyben az Aszód-Tura Roma Kistér-
ségi Roma Érdekvédelmi szervezet elnöke is, hogy társadalmi mun-
kában összeszedik elsőként a Dankó Pista utca mögötti részen évek 
óta ide hordott szemetet, ami a TSZ földekkel határos. A zsákokat, 
kesztyűket és légszűrő maszkokat a Tura Város Önkormányzata 
biztosította az önkéntesek számára. A munka már délelőtt elkez-
dődött a számszakilag kevés, de annál aktívabb részvevővel. Gyor-
san megteltek a szemetes zsákok, amelyek a 300 méteres szaka-
szon összeszedett hulladékokat rejtették. Volt itt az LCD tévén, 
szintetizátoron, autós ülésen keresztül át a sittig minden, amit csak 
el lehet képzelni. Délutánra megtisztult a terület, amelyben nagy 
része volt Farkas Jánosnak, aki a családjával együtt részt vett a sze-
mét összegyűjtésében, ráadásul a munkagépével ingyen a hozzá-
férhetetlen helyeken is rendet rakott.
 Az összegyűjtött hulladékot az önkormányzat elszállí-
totta, egyben felhívja mindenkinek a figyelmét arra, hogy az ille-
gális hulladéklerakó helyeket ezentúl fokozottan ellenőrzik 
és a tetten ért szemetelőt komoly büntetéssel sújtják. 

Szénási József

 2019.03.13.-án megalakult a Szebb Turáért! (A jövő 
környezettudatos generációjáért!) csoport/mozgalom, melynek 
több fő célja van. Ezt a csoportot nem csak a szebb, tisztább 
városunkért, otthonunkért hoztam létre, hanem elsősor-
ban a gyerekek, az iúság környezet védelemre való nevelé-
sére is! Az összefogás erejével, a példaértékű nevelés előtérbe 
helyezésével, hiszem, hogy az új generációnak mutatott helyes 
úton könnyedén lépkednek majd felnőtt korukban is. A környezet, 
a természet fontossága beleivódik az eszükbe a szívükbe és a 
lelkükbe!
 Az ötlet onnan indult, hogy Tihanyi Andreával és gyere-
keinkkel összefogva, szerény kis csapatot alkotva pár éve megtisz-
títottuk a Kónya tó körüli területet, a Puskin teret. Ami nem csak 
szebbé varázsolta a tó környékét, hanem elégedettség töltötte el a 
gyerekeinket, és persze minket is. Már nagyon várták, hogy legyen 
még ilyen alkalom. Örömöt és büszkeséget jelentett számukra. Így 
ezen a szálon elindulva jött az ötlet, hogy más gyerek is hasonlóan 
tehet és érezhet egy kis önkéntes munkával. A felnőttekről már 
nem is beszélve.
 Nem tétlenkedtünk, hiszen a megalakulással egy időben 
már be is lett ütemezve az első helyszín, és toborozásba kezdtünk. 
Pár napra rá már lelkesen munkálkodtunk a Kónya tó körül és a 
Puskin téren! A SZUPER 100 MARKET (turai 100-as bolt) bizto-

Te szedd!
Szemétszedés, avagy a tavasz 17 pillanata.

Szebb Turáért!  (A jövő környezettudatos generációjáért!)
sította nekünk a szemeteszsákot és a gumikesztyűt. Ez úton is kö-
szönjük a támogatás! Bár kevés időnk volt reklámozni magunkat, 
mégis 25 fős csapattal indítottuk az első természettisztítási pro-
jektünket, amiből 15 fő gyerek és tinédzser volt! Ez felülmúlta a 
várakozásaimat, mert a mozgalom fő célja, bevonni a fiatalokat! 
Azt hiszem ez sikerült. Büszkék lehetünk rájuk! Szép eredményt 
értünk el. Ezek a nagyszerű emberek nélkül nem jártunk volna 
sikerrel! Köszönöm! Remélem legközelebb még többen csatlakoz-
nak hozzánk. A hivatallal egyeztetve, másnap reggel el is lett 
szállítva a 20 zsák szemét.
 A célom hosszútávu. Már kapom is képeket a következő 
lehetséges helyszínekről. A legtöbbet az erdőről küldik, ami illegális 
szemétlerakóként funkcionál .Ez már egy nagyobb falat lesz ne-
künk, de hiszem, hogy a polgármester úr és az önkormányzat 
támogatásával ez is megoldható. Ha végeztünk a város belső te-
rületeivel, akkor neki is állunk egyeztetni a részleteket.
 A jövőben szeretnék bevonni minden helyszínre egy-egy 
iskolai osztályt is. A facebookon minden információt meg lehet 
találni. Kérem, hogy minél többen csatlakozzanak a Szebb Turáért! 
(A jövő környezettudatos generációjáért!) csoportjához! Várunk 
mindenkit, akinek fontos a városa és egy önkéntes szemétgyűjtés 
keretein belül tenni szeretne a környezetért! Egyben példát mu-
tatva az iúságnak!

Bojtár-Fatsina Linda, a mozgalom alapítója, vezetője

 Sajnos nem vagyok egy nagy krémrajongó. Valahogy nem 
találtam még olyan terméket, amitől nem éreztem volna egyfoly-
tában, hogy csúszik vagy izzad a tenyerem-bár bevallom, annyira 
nem is kerestem. Most viszont kell valamilyen megoldást találnom, 
mert egy smirglit is nagyobb élvezet simogatni, mint a kezeimet. 
Néztem pár olcsó és jónak tűnő receptet a neten.
 Ha ápolt kezeket akarunk, akkor a kéz bőréről is jó időn-
ként eltávolítani az elhalt hámréteget. A radír összekutyulásához 
egy evőkanál finom szemű tengeri sóra és körülbelül két evőkanál 
olívaolajra van szükség. Ezt a kettőt keverjük össze, hogy sűrű, 
krémszerű állagot kapjunk, ezzel dörzsöljük át kezünket, majd 
langyos vízzel mossuk le, utána zsíros hidratálókrémmel kenjük át.  
A módszer hatásos, de arra figyeljünk, hogy, ha bármilyen sérülés 
van a kezünkön, akkor a só csípni fogja, tehát ebben az esetben ne 
használjuk.

 A körömágy akkor szakad be, ha száraz a bőrünk, viszont, 
ha huzamosabb ideig be van szakadva, akkor könnyen be is gyullad-
hat. A megoldás ebben az esetben is a hidratálás, tehát megint jöhet 
az olíva. Ezúttal viszont barna cukrot tegyünk bele, annyit, hogy 
egy kenhető masszát kapjunk. Ha ezzel átkenjük kezünket és körül-
belül negyed órán keresztül rajta hagyjuk a bőrünkön, akkor elmúl-
nak a fájdalmas, gyulladt bőrsérülések. Akinek nagyon repedezett 
a körömágya, használja ezt a kézpakolást heti kétszer-háromszor.
 Akinek foltos a bőre a kézfején, nagyon egyszerűen há-
zilag is halványíthatja ezeket a pigmentfoltokat, csak egy citrom 
kell hozzá. Csavarjuk ki a levét, és ezzel kenjük be a kézfejünket. 
Hagyjuk, hogy beszívódjon a bőrünkbe. Ha valakit zavar, hogy cit-
romos a keze, akkor akár le is moshatja, de nem kötelező. Ha úgy 
érezzük, hogy kiszárította a kezünket a citrom, kenjünk át hidra-
tálóval.

Tavasz

Köszöntsük a tavaszt,
az új jövevényt,
ki jöttével végre
meghozza a reményt!

Ki jöttével végre
meghozza a kikeletet,
ki megmelengeti 
a fagyos szíveket!

Ki illatokkal
kerget a bódultságba,
ki észrevétlen
hajt a boldogságba!

Ki enyhe szellővel
arcunkat simítja,
ki borús kedvünket
derűre vidítja!

Ki a sötét eget
fényekkel tarkítja,
ki az esőcseppeket is
táncba ringatja!

Ki erejével a beteget is
gyógyulásra bírja,
ki lendületével a restet is
munkába hívja!

Ki utat mutat
az elveszettnek,
ki csillogást ad a 
fénye veszettnek!

Ki célokat tűz ki 
a céltalannak,
ki életkedvet ad a 
magába roskadónak!

Ki a nap melegével
szövi át lelkünket,
ki új értelmet ad
az életnek!

Ki színeket fest
a viharvert tájra,
s így lesz a tavasz
mindenki megvalósult álma!

FATSINA LINDA
(Bojtár-Fatsina Linda) 2018. április

btm (Forrás: http://borsa.hu/20081009/5_otthoni_kezapolasi_trukk/olcso_de_hatasos_otthoni_kezapolasi_trukkok/)

Pénztárcabarát praktikák - Krémes kérdések, kérdéses krémek

Elkészítés:
 Kisütöttem a 15 palacsintát a már 
megszokott módon.
A sütőt 180 fokra állítottam.
 Felforraltam a töltelékhez szükséges 
2 dl tejet a rummal, porcukorral és a vaníliás 
cukorral, majd a darált dióval, mazsolával, 
citromhéjjal, ízesítettem. (Az alkohol-tartalom 
elpárolog belőle, csak az ízét hagyja maga után 
emlékeztetőül.)
 A 30x25 centis tepsimet kivajaztam, 
az aljára fektettem egymás mellé 2 palacsintát, 
majd a többi palacsintába 1-1 bő evőkanál töl-
teléket tettem. Feltekertem, 3 centis darabokra 
vágtam. A palacsinta-csigákat a vágott felükkel 
lefelé egymás mellé pakoltam.
(Ha maradna ki üresen palacsinta – mert pl. a te 
tepsid kisebb – azokat vágd metéltre és szórd a 
palacsinták tetejére.)
 A krémhez egy lábasban 3 dl tejet 
raktam forrni. Ezalatt 2 deci hideg tejben cso-
mómentesen elkevertem a pudingport, a to-
jássárgákat és 7 dkg cukrot. Amikor a tej forrni

GASZTRO-PERCEK

Tetézi Éva

 Kérdéseidet, a receptjeim nyomán elkészített ételeid fényképét, vagy véleményedet, saját 
praktikáidat – akár a Turai Hírlapban hónapról hónapra felmerülő témákban – szívesen veszem a 
www.facebook.com/VivicaReceptBlogja/ vivicareceptblogja@gmail.com  közösségi oldalamon, vagy a e-
mail címen.

 Az egész családom nagy pala-
csintaimádó (ki nem?), de egy kis 
vaníliás krémmel, és a tetejére szárított 
tojáshabbal mindig tovább fokozható 
az eredeti ízélmény.  

Szentg yörg yi rakott palacsinta 
Hozzávalók:
1. réteg: 15 db palacsinta, 2 dl tej, 5 dkg porcukor, 2 dkg vaníliás cukor, 15 dkg darált dió, 5 dkg 
mazsola, 1 biocitrom reszelt héja, 2 cl rum
2. (krémes) réteg: 5 dl tej, 7 dkg cukor, 2 dkg (fél csomag) vaníliás pudingpor, 5 tojás sárgája
3. (hab)réteg: 5 tojás fehérje, 15 dkg cukor, + vaj a tepsi kikenéséhez

kezdett, folyamatos keverés mellett bele-
csorgattam a sárga masszát és felfőztem. Ezzel 
a krémmel leöntöttem a tepsiben sorakozó 
töltött palacsintákat.
 A felmelegedett sütőbe raktam 25-30 
percre, míg a krém megszilárdult, megpirult.
 Néhány perc alatt kemény habbá ver-
tem a tojások fehérjét a 15 dkg cukorral. A sü-
tőből kihúzott krémes palacsinták tetején 
eloszlattam, villával mintákat húztam rá, majd 
a sütőbe visszatolva, résre nyitott ajtó mellett a 
habot rászárítottam.
 Kissé meghűlve, később teljesen 
hidegen, kockákra vágva tálaltam.
 Kiegészítés: a klasszikus recept u-
gyan diós tölteléket ír, de bátorítok mindenkit, 
hogy a család saját ízlése szerint töltse a pa-
lacsintákat akár kakaóval, lekvárral, túróval, 
stb. A tojáshab pedig baracklekvárral még 
tovább finomítható! 
 Jó étvágyat hozzá!
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Tisztelt Olvasók!

2019. márciusától a Turai Hírlap szerkesztő-
ségi tagja lettem, így szeretnék Önöknek pár 
sorban bemutatkozni.
Gödöllőn születtem és ott is éltem 2016-ig. 
2016-ban költöztünk Turára, s azonnal szí-
vembe zártam ezt a várost. 

Harmadéves joghallgató vagyok a Károli Gáspár Református Egye-
temen. Első diplomámat a gödöllői Szent István Egyetemen szerez-
tem. Felsőfokú tanulmányaimat munka mellett végeztem és vég-
zem jelenleg is.
 Az írással már egészen fiatal koromban megismer-
kedtem. Tizenkét éves voltam, amikor megírtam első mesémet. 
Később versekben teljesedtem ki, jelenleg pedig a második re-
gényemen dolgozom. Két irodalmi elismerést szereztem az évek 
során. 2013-ban arany oklevél kitüntetéssel megnyertem a Gödöl-
lői Irodalmi Díj vers kategóriáját, majd négy évvel később 2017-ben 
ugyanezen díjjal, harmadik helyen jutalmazták egy újabb versemet. 
Egy éven keresztül az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar lapjának, a 
Jurátus - Tudomány rovatának voltam a rovatvezetője. Maradék 
szabadidőmet a festészet, a sport és a fényképezés teszi ki.
 Bízom benne, hogy széles érdeklődési köröm miatt be-
számolóim, cikkeim érdekesek és hasznosak lesznek. Igyekszem 
majd hónapról hónapra új színt vinni a lap hasábjai közé, hiszen 
mindig van mit elmondani, megörökíteni. Ezért szeretek írni.

Petényi Edina

Lukács Józsefné - a Turáért Emlékérem 2018-as kitüntettje  
az egészségben betöltött 90. életévet családi körben 

ünnepelte. A szépkorú Panni nénit Szendrei Ferenc 
polgármester születésnapján, február 24-én virágcsokorral és 

ajándékkosárral köszöntötte a Demény Étteremben, 
tolmácsolva Magyarország miniszterelnökének jókívánságait 
is. Ugyanitt Seres Tünde, a turai Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatója megköszönte munkatársai nevében is 
azt a több évtizedes töretlen és lelkes együttműködést, mely 
őket a néphagyomány terén összeköti. További jó egészséget 

kívánunk Tura nevében!

 A hamarosan megnyíló turai kastély történetéről kiad-
vány készül, melyhez a szerzők keresik a hiteles adatközlőket. 
Ezúton várjak mindazok előzetes jelentkezését, akik közvetlenül 
vagy családtagjaik révén érintettek voltak a kastély életében, 
mindennapjaiban – különös tekintettel a Schossberger-család 
időszakára –, ezáltal visszaemlékezéseikkel, fotóikkal gazdagítani 
tudják a kötetet. Várják mindazok jelentkezését is, akik javasolni 
tudnak olyan személyeket, akiket e téma kapcsán érdemes fel-
keresni.
 Továbbá keresik azokat a személyeket is, akiknek birto-
kukban van valamilyen kastélyból származó tárgy (bútor, hasz-
nálati eszköz, stb.), és hozzájárulnak azok profi minőségű lefotózá-
sához, a korabeli enteriőr könyvben történő autentikus megjelení-
tése érdekében.
 A kiadvány történész szerzőjével folytatott személyes ill. 
kiscsoportos emlékinterjúkra a következő időpontokban kerül sor:

 2019. április 3., szerda 10:00-13:00-ig
 2019. április 10., szerda 10:00-13:00-ig

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Tura

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 06 30 638 4603, e-mail: bartok.kultura@gmail.com

Elhunyt Gólya József családtagjai ezúton is őszinte 

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

szeretett családtagunkat elkísérték utolsó földi útjára, 

részt vettek temetésén, velünk együtt éreztek, 

osztoztak fájdalmunkban.

 Ő maga szerencsés csillag-
zat alatt jött világra, de családja sor-
sában nem a hosszú élet volt meg-
írva. Hatgyerekes családba született 
hatodik gyermekként, de csak a leg-
idősebb bátyja maradt életben. A bá-
ba azt mondta az édesanyjának, hogy 
ne izguljon, ez a gyerek megmarad. 
Teri néni gyerekként túlélte azt is, 
hogy a front időszakában orosz ka-
tonák költöztek be a házukba. A Jó-
isten erőt adott neki akkor is, amikor 
tizenöt évesen elveszítette beteg-
ségben eltávozó édesanyját. Ka-
maszkorára egy jó szándékú, gyer-
mektelen özvegyasszony lett a neve-
lőanyja. 
 A tősgyökeres turai család-
ból származó Teri néni általános is-
koláit Turán, a középiskolát a hatvani 
Bajza József Gimnáziumban végezte, 
majd tanulmányait a budapesti vas 
utcai egészségügyi szakközépisko-
lában folytatta, ahol csecsemő- és 
gyermekgondozó szakképesítést 
szerzett. 
 1966-ban két jelentős ese-
mény is történt az életében, férjhez 
ment Molnár Józsefhez, akitől egy le-
ánygyermeke, Zsuzsanna született. 
Ugyanebben az évben kezdett dol-
gozni a turai bölcsődében, ahol már 
egy év után vezető beosztásba ke-
rült, 1996 őszéig nagy odaadással 
látva el feladatait. Mintegy harminc 
esztendei közszolgálat után ebből a 
hivatásból, ugyanarról a munkahely-
ről ment nyugdíjba, ahol pályáját 
kezdte.
 Ez a pályakezdés épp egy 
demográfiai robbanás idején történt, 
amikor mintegy húsz éven keresztül 
folyamatos volt a túljelentkezés a há-
rom bölcsis csoportba, a csecsemők-
től a tipegőkön át a nagyokig. Teri né-
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ni nemcsak a munkahelyét, a munka-
körét, de különösen megszerette a 
közösséget is, ahol dolgozott hat gon-
dozónővel, két konyhással, egy mo-
sónővel és két takarítóval. Napi kap-
csolatot ápoltak a gyermekorvosok-
kal és a védőnőkkel is, hiszen örök iz-
galom volt az életük. Nemcsak a szo-
kásos gyerekbetegségeket élték át, 
de sajátos lélekjelenlétről tanúskod-
tak a rendkívüli gyerekbalesetekben 
is, amikor az apróságok a világ és 
benne önmaguk felfedezésére indul-
tak. De a ’60-as évek a folyton mo-
sandó textilpelenkák időszaka is, a 
lakások jelentős részéből még hiány-
zó fürdőszobák korszaka egyben, 
amikor sokszor a személyes higié-
niáról épp a bölcsődei körülmények 
közt tudtak csak gondoskodni. Temér-
dek apró, de fontos élményt szerez-
tek itt a gyermekek. A biztonságot 
jelentő hosszú kötelet fogva tettek 
sétákat a Kis-Galgához, a turai piacon 
friss zöldségeket vásároltak, amiből a 
konyhások minden nap főzeléket 
tálaltak fel. Teri néni szívfájdalommal 
vette tudomásul a gyermeklélek-
szám csökkenése miatt indokolt böl-
csőde bezárását nyugdíjazását köve-
tően, s annál nagyobb örömmel, hogy 
2008-ban – ugyan nem a régi Szent 
István úti helyen, de – újra megnyitott 
ez a fajta intézmény.
 Nemcsak a közintézmények 
nélkülözik már, de a kultúrapártolók 
sora is eggyel fogyatkozott. A februá-
ri színházbuszos járatunk már nélküle 
indult el. A művelődési házban éve-
ken keresztül hűséges törzstagunk 
volt, aki lánykorától kötődött az intéz-
ményhez. A népiegyüttes egykori 
tagjaként az 1960-as években Kovács 
László, majd Sára Ferenc kezei alatt 
számos hétvégi fellépésen, tévéfel-

vételen, kiránduláson vett részt, hir-
detve a népművészet örökérvényű-
ségét, megmutatva a turai népviselet 
szépségeit, életre szóló barátsá-
gokat, komaságokat kötve a néptánc 
örömében. Szíve akkor is Turára hú-
zott vissza, mikor átmeneti időre 
Gödöllőre költöztek, míg nem tudták 
turai családi házukat felépíteni a 
nagyszülői parasztház helyén. 
 Turához való kötődése meg-
testesült a keresztény hithez, a ka-
tolikus egyházhoz való ragaszkodá-
sában is, gyerekként erősen megha-
tározó volt számára Herczeg János 
esperes, Kovács Gábor plébános sze-
mélyisége. Tagja volt a Rózsafüzér 
Társulatnak, hitét egész életében 
gyakorolta, családtagjai számára so-
ha nem a rábeszélés, az erőltetés, 
hanem a példamutatás volt a mód-
szere az Isten felé vezető úton.
 Alig két hónap leforgása 
alatt hatalmasodott el daganatos 
betegsége visszafordíthatatlanul. 
Szinte az utolsó pillanatig szerető 
családjába kapaszkodott. Szeretetük, 
gondoskodásuk, törődésük, érdeklő-
désük tartotta benne a lelket. Beteg-
ségéről egy szót sem ejtett, de annál 
inkább idézte fel a múltat, a felmenő-
ket, a nagy rokonságot, a gyerek- és 
fiatalkori emlékeket egy olyan világ-
ból, ahol még biztonságban és béké-
ben érezte magát. Sok-sok családi, 
baráti veszteséget átélt, sok-sok fáj-
dalmat hordozott a szíve, s talán ér-
deklődése már elveszett a világ új 
vívmányai iránt, de a családhoz való 
kötődés, a három unokáért, Lucáért, 
Lilláért, Mátéért való feltétel nélküli 
rajongása, féltése nem akart szűnni. 
A kiszolgáltatott, súlyos beteg idősza-
kában ők adhattak vissza valamit ab-
ból a törődésből, amit az édesanya, a 
nagymama a sütés-főzéssel, az uno-
kázós játékokkal, gondoskodással év-
tizedeken keresztül nyújtott. Fájdal-
maiban is megőrizte azt az emberi 
méltóságot, alázatot, türelmet, szelid 
magatartást, ami személyiségét jel-
lemezte. A szentségek felvételével, 
lelki békében, szerettei körében az 
otthonában távozott az örök hazába.

Szervezők és együttműködő partnerek: 
 - NMI Pest megyei Igazgatósága
 - Pest Megyei Értéktár Bizottság
 - Balázs Józsefné Művelődési Ház Hévízgyörk

Helyszín: Balázs Józsefné Művelődési Ház, Hévízgyörk
Időpont: 2019. április 4., csütörtök
09:00 Regisztráció
10:00   Megnyitó
 Hévízgyörki asszonykórus műsora
 Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke 
 Bazan Tibor, Hévízgyörk polgármestere 
 Csóka Eszter, Nemzeti Művelődési Intézet Pest megyei 

Igazgatóság igazgatója
10:30 Az értékek értékelése. Mit jelent az értéktári munka a 

gyakorlatban? Előadó: Ambrus Vilmos etnográfus, Pest 
Megyei Értéktár Bizottság szakmai tanácsadója.

10:45 Kodály Zoltán és Bartók Béla népzenei gyűjtőmunkája 
Pest megyében. Előadó: Terék József; Pest megye 
Önkormányzatának kulturális szakreferense, a Magyar 
Művészeti Akadémia Köztestületi tagja.

11:00 Kávészünet, kiállítások megtekintése – Települési 
értéktárak bemutatkozása: Hévízgyörk, Ócsa, Úri, 
Farmos, Dabas, Galgamácsa

11:30 Kerekasztal beszélgetés – vezeti Kisfaludi Aranka, a 
Pest Megyei Önkormányzat értéktár referense 

12:30 „Érték séta” Hévízgyörk értékeinek megtekintése 
 Ebéd: Hévízgyörki takart káposzta - mint helyi érték
A szakmai napon való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz 
kötött! Bővebb információ a program koordinátorától kérhető:
Varga-Farkas Gyula: varga.f.gyula@nminkft.hu  +36 20 322-2353
A www.nmi.hu weblapon hamarosan elérhető lesz a regisztrációs 
felület.

TURAI LAKOSOK FIGYELEM!
KÉSZÜLŐBEN

A TURAI KASTÉLY TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ KIADVÁNY

PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁRNAP
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Tisztelt Olvasók!

2019. márciusától a Turai Hírlap szerkesztő-
ségi tagja lettem, így szeretnék Önöknek pár 
sorban bemutatkozni.
Gödöllőn születtem és ott is éltem 2016-ig. 
2016-ban költöztünk Turára, s azonnal szí-
vembe zártam ezt a várost. 

Harmadéves joghallgató vagyok a Károli Gáspár Református Egye-
temen. Első diplomámat a gödöllői Szent István Egyetemen szerez-
tem. Felsőfokú tanulmányaimat munka mellett végeztem és vég-
zem jelenleg is.
 Az írással már egészen fiatal koromban megismer-
kedtem. Tizenkét éves voltam, amikor megírtam első mesémet. 
Később versekben teljesedtem ki, jelenleg pedig a második re-
gényemen dolgozom. Két irodalmi elismerést szereztem az évek 
során. 2013-ban arany oklevél kitüntetéssel megnyertem a Gödöl-
lői Irodalmi Díj vers kategóriáját, majd négy évvel később 2017-ben 
ugyanezen díjjal, harmadik helyen jutalmazták egy újabb versemet. 
Egy éven keresztül az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar lapjának, a 
Jurátus - Tudomány rovatának voltam a rovatvezetője. Maradék 
szabadidőmet a festészet, a sport és a fényképezés teszi ki.
 Bízom benne, hogy széles érdeklődési köröm miatt be-
számolóim, cikkeim érdekesek és hasznosak lesznek. Igyekszem 
majd hónapról hónapra új színt vinni a lap hasábjai közé, hiszen 
mindig van mit elmondani, megörökíteni. Ezért szeretek írni.

Petényi Edina

Lukács Józsefné - a Turáért Emlékérem 2018-as kitüntettje  
az egészségben betöltött 90. életévet családi körben 

ünnepelte. A szépkorú Panni nénit Szendrei Ferenc 
polgármester születésnapján, február 24-én virágcsokorral és 

ajándékkosárral köszöntötte a Demény Étteremben, 
tolmácsolva Magyarország miniszterelnökének jókívánságait 
is. Ugyanitt Seres Tünde, a turai Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatója megköszönte munkatársai nevében is 
azt a több évtizedes töretlen és lelkes együttműködést, mely 
őket a néphagyomány terén összeköti. További jó egészséget 

kívánunk Tura nevében!

 A hamarosan megnyíló turai kastély történetéről kiad-
vány készül, melyhez a szerzők keresik a hiteles adatközlőket. 
Ezúton várjak mindazok előzetes jelentkezését, akik közvetlenül 
vagy családtagjaik révén érintettek voltak a kastély életében, 
mindennapjaiban – különös tekintettel a Schossberger-család 
időszakára –, ezáltal visszaemlékezéseikkel, fotóikkal gazdagítani 
tudják a kötetet. Várják mindazok jelentkezését is, akik javasolni 
tudnak olyan személyeket, akiket e téma kapcsán érdemes fel-
keresni.
 Továbbá keresik azokat a személyeket is, akiknek birto-
kukban van valamilyen kastélyból származó tárgy (bútor, hasz-
nálati eszköz, stb.), és hozzájárulnak azok profi minőségű lefotózá-
sához, a korabeli enteriőr könyvben történő autentikus megjelení-
tése érdekében.
 A kiadvány történész szerzőjével folytatott személyes ill. 
kiscsoportos emlékinterjúkra a következő időpontokban kerül sor:

 2019. április 3., szerda 10:00-13:00-ig
 2019. április 10., szerda 10:00-13:00-ig

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Tura

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Telefon: 06 30 638 4603, e-mail: bartok.kultura@gmail.com

Elhunyt Gólya József családtagjai ezúton is őszinte 

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

szeretett családtagunkat elkísérték utolsó földi útjára, 

részt vettek temetésén, velünk együtt éreztek, 

osztoztak fájdalmunkban.

 Ő maga szerencsés csillag-
zat alatt jött világra, de családja sor-
sában nem a hosszú élet volt meg-
írva. Hatgyerekes családba született 
hatodik gyermekként, de csak a leg-
idősebb bátyja maradt életben. A bá-
ba azt mondta az édesanyjának, hogy 
ne izguljon, ez a gyerek megmarad. 
Teri néni gyerekként túlélte azt is, 
hogy a front időszakában orosz ka-
tonák költöztek be a házukba. A Jó-
isten erőt adott neki akkor is, amikor 
tizenöt évesen elveszítette beteg-
ségben eltávozó édesanyját. Ka-
maszkorára egy jó szándékú, gyer-
mektelen özvegyasszony lett a neve-
lőanyja. 
 A tősgyökeres turai család-
ból származó Teri néni általános is-
koláit Turán, a középiskolát a hatvani 
Bajza József Gimnáziumban végezte, 
majd tanulmányait a budapesti vas 
utcai egészségügyi szakközépisko-
lában folytatta, ahol csecsemő- és 
gyermekgondozó szakképesítést 
szerzett. 
 1966-ban két jelentős ese-
mény is történt az életében, férjhez 
ment Molnár Józsefhez, akitől egy le-
ánygyermeke, Zsuzsanna született. 
Ugyanebben az évben kezdett dol-
gozni a turai bölcsődében, ahol már 
egy év után vezető beosztásba ke-
rült, 1996 őszéig nagy odaadással 
látva el feladatait. Mintegy harminc 
esztendei közszolgálat után ebből a 
hivatásból, ugyanarról a munkahely-
ről ment nyugdíjba, ahol pályáját 
kezdte.
 Ez a pályakezdés épp egy 
demográfiai robbanás idején történt, 
amikor mintegy húsz éven keresztül 
folyamatos volt a túljelentkezés a há-
rom bölcsis csoportba, a csecsemők-
től a tipegőkön át a nagyokig. Teri né-
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ni nemcsak a munkahelyét, a munka-
körét, de különösen megszerette a 
közösséget is, ahol dolgozott hat gon-
dozónővel, két konyhással, egy mo-
sónővel és két takarítóval. Napi kap-
csolatot ápoltak a gyermekorvosok-
kal és a védőnőkkel is, hiszen örök iz-
galom volt az életük. Nemcsak a szo-
kásos gyerekbetegségeket élték át, 
de sajátos lélekjelenlétről tanúskod-
tak a rendkívüli gyerekbalesetekben 
is, amikor az apróságok a világ és 
benne önmaguk felfedezésére indul-
tak. De a ’60-as évek a folyton mo-
sandó textilpelenkák időszaka is, a 
lakások jelentős részéből még hiány-
zó fürdőszobák korszaka egyben, 
amikor sokszor a személyes higié-
niáról épp a bölcsődei körülmények 
közt tudtak csak gondoskodni. Temér-
dek apró, de fontos élményt szerez-
tek itt a gyermekek. A biztonságot 
jelentő hosszú kötelet fogva tettek 
sétákat a Kis-Galgához, a turai piacon 
friss zöldségeket vásároltak, amiből a 
konyhások minden nap főzeléket 
tálaltak fel. Teri néni szívfájdalommal 
vette tudomásul a gyermeklélek-
szám csökkenése miatt indokolt böl-
csőde bezárását nyugdíjazását köve-
tően, s annál nagyobb örömmel, hogy 
2008-ban – ugyan nem a régi Szent 
István úti helyen, de – újra megnyitott 
ez a fajta intézmény.
 Nemcsak a közintézmények 
nélkülözik már, de a kultúrapártolók 
sora is eggyel fogyatkozott. A februá-
ri színházbuszos járatunk már nélküle 
indult el. A művelődési házban éve-
ken keresztül hűséges törzstagunk 
volt, aki lánykorától kötődött az intéz-
ményhez. A népiegyüttes egykori 
tagjaként az 1960-as években Kovács 
László, majd Sára Ferenc kezei alatt 
számos hétvégi fellépésen, tévéfel-

vételen, kiránduláson vett részt, hir-
detve a népművészet örökérvényű-
ségét, megmutatva a turai népviselet 
szépségeit, életre szóló barátsá-
gokat, komaságokat kötve a néptánc 
örömében. Szíve akkor is Turára hú-
zott vissza, mikor átmeneti időre 
Gödöllőre költöztek, míg nem tudták 
turai családi házukat felépíteni a 
nagyszülői parasztház helyén. 
 Turához való kötődése meg-
testesült a keresztény hithez, a ka-
tolikus egyházhoz való ragaszkodá-
sában is, gyerekként erősen megha-
tározó volt számára Herczeg János 
esperes, Kovács Gábor plébános sze-
mélyisége. Tagja volt a Rózsafüzér 
Társulatnak, hitét egész életében 
gyakorolta, családtagjai számára so-
ha nem a rábeszélés, az erőltetés, 
hanem a példamutatás volt a mód-
szere az Isten felé vezető úton.
 Alig két hónap leforgása 
alatt hatalmasodott el daganatos 
betegsége visszafordíthatatlanul. 
Szinte az utolsó pillanatig szerető 
családjába kapaszkodott. Szeretetük, 
gondoskodásuk, törődésük, érdeklő-
désük tartotta benne a lelket. Beteg-
ségéről egy szót sem ejtett, de annál 
inkább idézte fel a múltat, a felmenő-
ket, a nagy rokonságot, a gyerek- és 
fiatalkori emlékeket egy olyan világ-
ból, ahol még biztonságban és béké-
ben érezte magát. Sok-sok családi, 
baráti veszteséget átélt, sok-sok fáj-
dalmat hordozott a szíve, s talán ér-
deklődése már elveszett a világ új 
vívmányai iránt, de a családhoz való 
kötődés, a három unokáért, Lucáért, 
Lilláért, Mátéért való feltétel nélküli 
rajongása, féltése nem akart szűnni. 
A kiszolgáltatott, súlyos beteg idősza-
kában ők adhattak vissza valamit ab-
ból a törődésből, amit az édesanya, a 
nagymama a sütés-főzéssel, az uno-
kázós játékokkal, gondoskodással év-
tizedeken keresztül nyújtott. Fájdal-
maiban is megőrizte azt az emberi 
méltóságot, alázatot, türelmet, szelid 
magatartást, ami személyiségét jel-
lemezte. A szentségek felvételével, 
lelki békében, szerettei körében az 
otthonában távozott az örök hazába.

Szervezők és együttműködő partnerek: 
 - NMI Pest megyei Igazgatósága
 - Pest Megyei Értéktár Bizottság
 - Balázs Józsefné Művelődési Ház Hévízgyörk

Helyszín: Balázs Józsefné Művelődési Ház, Hévízgyörk
Időpont: 2019. április 4., csütörtök
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 Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke 
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A szakmai napon való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz 
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TURAI LAKOSOK FIGYELEM!
KÉSZÜLŐBEN

A TURAI KASTÉLY TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ KIADVÁNY

PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁRNAP
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VIRÁGVASÁRNAP: 11 óra 
NAGYCSÜTÖRTÖK: este 8 óra 
NAGYPÉNTEK:  este 8 óra
NAGYSZOMBAT:  este 8 óra
(A szentmise után fáklyás körmenet)
HÚSVÉTVASÁRNAP: 11 óra
HÚSVÉTHÉTFŐ: este 7 óra

NAGYHETI
SZERTARTÁSOK HATVAN

Március 30. 09:30-17:30 Hatvani csata; Kossuth tér, Belvárosi 
temető, Népkert; Hatvan

Április 04. 18:00-20:00 Író-olvasó találkozó és előadás; Ady 
Endre Könyvtár, Hatvan

Április 05. 18:00-20:00 Szabó Krisztina és növendékei; 
Grassalkovich Kastély díszterme, Hatvan

Április 08. 17:30-18:30 Gitárkoncert; Kocsis Albert Zeneiskola, 
Április 09. 14:00- 12. 17:00 Költészet Hete az Ady Endre 

Könyvtárban, Hatvan
Április 09. 18:00-19:30 Hatvani Portrék: dr. Farkas László; 

Hatvani Galéria, Hatvan
Április 11. 17:00-18:30 „Mikor én kicsike voltam”- 

kiállításmegnyitó és előadás; Hatvany Lajos Múzeum, 
Április 13.08:00-15:00 Futófesztivál; DISZI aulája és parkolója, 
Április 13. 08:00-13:00 Városi egészségnap; DISZI aulája és 

parkolója, Hatvan
Április 13. 10:00-16:00 Hatvani városnézés; Tourinform; 
Április 15. 18:00-19:00 „Tavaszi zsongás” kiállítás és vásár 

megnyitója; Grassalkovich Művelődési Ház, Hatvan
Április 16. 15:00-17:00 Író-olvasó találkozó: Homa János és Lo-

csolóverses kötete; VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház, 
Április 17. 14:00-17:00 Húsvéti játszóház a Daliban; VOKE Liszt 

Ferenc Művelődési Ház, Hatvan
Április 17. 17:30-18:30 Mester és tanítványa koncert; Kocsis 

Albert Zeneiskola, Hatvan
 GÖDÖLLŐ

(Jegyek kaphatók a www. muza.hu oldalon, illetve a Művé-
szetek Háza jegypénztárában)

Március 29. 19:00 Janza Kata- Dolhai Attila koncert; 
Művészetek Háza Gödöllő, Színházterem 

Március 30. 10:00 „Farsangi rögtönzések” Improvizációs 
Fesztivál Országos Döntő; Művészetek Háza Gödöllő, 
F62 Rendezvény- és kiállítóterem

Március 30. 19:00 Dr. Übü- a Club Színház előadása; 
Művészetek Háza Gödöllő, F16 József Attila 
Stúdiószínpad

Április 02. 19:00 Stephen Sachs: Valódi hamisítvány- Orlai 
Produkció előadásában; Gödöllő Művészetek Háza, 
Színházterem

Április 04. 17:00 Sárik Péter Trió&Falusi Mariann- 
Jazzkívánságműsor magyarul; Művészetek Háza 
Gödöllő, Királyi váró

Április 04. 20:00 Sárik Péter Trió&Falusi Mariann- 
Jazzkívánságműsor magyarul; Művészetek Háza 
Gödöllő, Királyi váró

Április 05. 16:00 Zár(ol)va, a Gödöllői Kastély titkos élete- 
Kovács Éva és Faludi Ildikó előadása tárlatvezetéssel; 
Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház

Április 06. 19:00 Brahms est- Remekművek Gödöllőn 
Hangversenybérlet;> Gödöllő Művészetek Háza, 
Színházterem

Április 07. 15:00 Lachegyi Róza, Márkus Ágnes és Kovács 
Gergely: hegedű-, cselló- és zongoraelőadása- A 
Zeneakadémia tehetségeinek hangversenysorozata; 
Gödöllő Művészetek Háza Királyi váró

Április 07. 19:00 A Kiev City Balett- Rómeó és Júlia; Gödöllő 
Művészetek Háza, Színházterem

Április 13. 11:00 Lindsay- Crouse- Rodgers- Hammerstein: A 
muzsika hangja- a Muzsart társulat előadása; Gödöllő 
Művészetek Háza, Színházterem

Április 13. 19:00 Ken Kesey: Száll a kakukk fészkére…- a Club 
Színház előadása; Gödöllő Művészetek Háza, F16 
Stúdiószínpad

REGIONÁLIS  PROGRAMAJÁNLÓ

btm

2100m -es üzlet, fő útvonal mellett,
jó parkolási lehetőséggel,stb.

Eddig több éven keresztül mint ABC, élelmiszer üzlet 
üzemelt,de bármilyen kereskedelmi tevékenységre 

alkalmas, kivéve vendéglátást.

K I A D Ó
ÜZLETHELYISÉG

Érdeklődni: Tóth Sándorné
Fűzfa Büfé • 2194 Tura, Vácszentlászlói út 28.

Turán kiadó

a Fűzfa ABC

TURAI TORNA CLUB

Segítse az általunk képviselt sportágak (torna, kézilabda, sakk 
és labdarúgás) folyamatos fejlesztését.

Adószámunk: 18755262-1-13
Köszönjük támogatását!

Kérjük támogassa egyesületünket
adója 1%-ával.

 KEREKÍTŐ!
 Tippentő, bábos torna, hangszer-
játék, népi hangszerek, népi ölbeli játékok,
népdalok, jeles napi foglalkozások
Helyszín: Tura, Bartók Béla Művelő-
dési Ház és Könyvtár (nagyterem)
Időpont: ÁPRILIS 26. péntek 10:00
Foglalkozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta okleveles 
kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 800 Ft/baba-szülő

KOSÁRFONÓ TANFOLYAM 
2019

Egész évben, havonta 1 alkalommal!

Kezdőknek és haladóknak is!
Helyszín: Tura, Bartók Béla Műv. Ház és Könyvtár

Foglalkozások:
április 24., május 29., június 26., július 31., augusztus 

28., szeptember 25., október 30., november 27.
SZERDA 17:30-21:30

Foglalkozásvezető: Kovács Zoltán kosárfonó, 
népi kismesterség szakoktató

Szakmai információ: 06205797178, ww.tarisznyasmuhely.hu
Részvételi díj: 4.000 Ft/alkalom.

A tanfolyam minimum 10 fő esetén indul.
Előzetes jelentkezés a művelődési ház munkatársainál.
0628580581, 06306384603, bartok.kultura@gmail.com

Helyszín:
Bartók Béla 

Művelődési Ház és 
Könyvtár,

Tura
Időpont:

2019.
ÁPRILIS 24.,

szerda, 15 óra 

 A zenés előadás két részből áll. A műsor első felében a 
„Teríti a lány...” és az „Ez a kapa...” című dalos játékokkal közösen 
játszik a gyerekekkel Fatima és Ibrahim. Majd ezt követi a „Kiskakas 
gyémánt félkrajcárja” című mese vidám, humoros feldolgozása. A 
gyermekek nagy öröme, hogy kinevethetik a török császárt és jól 
szórakozhatnak a szolgálólány bugyutaságán.
Belépés 1000 Ft-os jegyáron vagy iskolaszínházi bérlettel!

G Y E R E K S Z Í N H Á Z
Portéka Színpad: TÖRÖKÜLÉSBEN c.

interaktív, élő szereplős és bábos zenés mese (45 perc)
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SPORTHÍREK

03.31. 15:30 Kóka KSK - Turai TC Kóka KSK sportpálya
04.06. 16:00 Turai TC - Mogyoród FC II. Turai Sporttelep
04.14. 16:00 Mogyoród KSK - Turai TC Ober János Sportcentrum
04.20. 16:00 Turai TC - Zsámboki SE Turai Sporttelep
04.28. 16:30 Hévízgyörki DSE - Turai TC Hévízgyörki Sporttelep
05.04. 16:30 Turai TC - SK Tóalmás I. Turai Sporttelep
05.12. 16:30 Kerepesi SBE - Turai TC Kerepesi Sportpálya

TURAI TORNA CLUB
Labdarúgás

Pest megyei IV. felnőtt bajnokság 2018/19 tavaszi menetrend
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 Soha nem gondoltuk volna, hogy a Pest Megyei Sakk-
szövetség ekkora hibát követ el, hogy átgondolatlan intézkedésével 
hátrányos helyzetbe hozzon csapatokat a megyei ötfős bajnok-
ságban. Emiatt például a Galgavidék csapata arra kényszerült, hogy 
visszamondja a csapatbajnoki szereplését. Egyetlen szakszövetség 
sem teheti meg, hogy önhatalmúlag hozzon olyan döntést, amely 
nem más, mint a csapatok belső ügyeibe történő erőszakos lépés, 
ezzel kétségessé téve az illető csapat az előzetes terveinek meg-
felelő szereplését a bajnokságban. A bajnokság indulásával minden 
sakkcsapatnak kötelező leadni egy erősorrendet, amely szigorúan a 
csapatok belső ügye. Az erősorrend összeállításának nyilván 
vannak szabályai, de igen furcsának tűnik, hogy egyik-másik sza-
bályt hirtelen megváltoztatja a szövetség, ráadásul a bajnokság 
közepén, és olyan formában, hogy a megyei szabályok nem harmo-
nizálnak országos versenyszabályzatának néhány pontjával. Az 
erősorrendünkön természetesen vendégjátékosok is szerepelnek, s 

ezeket vette le a megyei szövetség a listánkról önhatalmú döntés 
következtében, anélkül, hogy kikérte volna az illető csapatvezetők 
véleményét. A buta intézkedés után csapatunk olyan helyzetbe ke-
rült, hogy az 5 játékos szerepeltetése szinte megoldhatatlanná vált, 
így kénytelenek voltunk visszalépni a további szerepléstől. Érdek-
lődésünkre a Pest megyei Sakkszövetség elnöke egyértelműen a 
versenyirodára hárította a felelősséget, de elnézést kért csapatunk-
tól, s tán ennek köszönhetően nem követeljük vissza a csapat által 
befizetett 23 ezer forintos nevezési díjat. A továbbiakban remény-
kedünk, hogy a csapatokat érintő összes kérdés előzetesen megbe-
szélésre kerül. Minden normálisan működő szakszövetség első-
rendű törekvéseinek egyike, hogy könnyítse, ne pedig nehezítse a 
csapatok helyzetét, ezzel is híveket szerezve a versenysportnak. 
Fontos lenne odafigyelni arra, hogy pont az illetékes szakszövetség 
ne akadályozza a bajnokságok normális menetét elhamarkodott, 
ésszerűtlen, önkényes intézkedésekkel.

 A Pest Megyei Sakkszövetség a 
megyei felnőtt csapatbajnokságot évek óta 
3 különböző csoportban szervezi. A Galga-
vidéki Sakkbarátok Sportegyesülete az idei 
évben két osztályban indult, a 10 fős Szu-
per csoportban és az 5 fős 1/a-ban. Az elő-
írások szerint az anyaegyesület mellett 
minden játékos egy másik csapatban is 
szerepelhet vendégjátékosként. Galgavi-
dék csapata ebben a szezonban 3 fő ven-
dégjátékost igazolt le. A 10 fős csapatban 
ezek a játékosok minden korlátozás nélkül 
játszhatnak. Az 5 fős csapatnál jelentke-
zett probléma, hiszen mind a 3 főnek az 
anyaegyesülete is indult ebben a csoport-
ban. A szabályok szerint azonban egy 
játékos csak egy erősorrendi íven szerepel-
het egy osztályban. Ha mindkettőn játsz-
hatna, akkor a két csapat egymás elleni 
mérkőzésén felállhatna az a helyzet, hogy 
mindkét egyesület ugyanazt a játékost 
ülteti le, tehát saját maga ellen játszana. 
Ezért fontos, hogy ezek a vendégjátékosok 
törlésre kerüljenek az erősorrendről. Erre a 
versenyt felügyelő versenyirodának van 
hatásköre. Az erősorrendet valóban a csa-
patvezetők állítják össze, de az össze-

állításnál bizonyos szabályokat be kell 
tartani. Ezek betartása a csapatvezető fele-
lőssége. Ha a szabályokkal ütközik ez a lista 
a versenyirodának nem csak joga van ezt 
felülvizsgálni, hanem kötelessége is. Ezen 
belül pedig módosítást, törlést is eszközöl-
het. Valamennyi erre vonatkozó szabályt a 
Magyar Sakkszövetség által megalkotott 
sakkjáték versenyszabályzata tartalmazza. 
A Pest Megyei Sakkszövetség versenyki-
írása erre vonatkozóan semmilyen rendel-
kezést nem ír elő, ezért annak Tóth Máté 
József által hivatkozott módosítása sem 
történhetett meg. Jelen szabályok által ez 
év elején kerültek törlésre a vendégjátéko-
sok a listáról. Az addig lejátszott 6 forduló-
ban egyik vendégjátékos sem játszott Gal-
gavidék csapatában, mivel saját anyaegye-
sületükben szerepeltek. Kérdés, hogy ak-
kor mi szükség van ezekre a játékosokra a 
Galgavidék 5 fős csapatában? A törlést kö-
vetően az erősorrendi íven 16 játékos ma-
radt. Náluk egyedüli korlátozás az, hogy az 
első 8 versenyző közül maximum kettő 
játszhat egy mérkőzésen, a többi verseny-
zőt az erősorrend végéről kell leültetni.
Érthetetlennek tűnik, hogy ez a 16 fő miért 

nem elegendő egy 5 fős csapat szerepelte-
tésére. Természetesen adódhatnak átme-
neti problémák - pl. betegség - amikor egy 
csapat kiállítása nehézségekbe ütközhet. 
Ez esetben is van lehetőség az adott mérkő-
zést elhalasztani, más időpontban lejátsza-
ni azt, vagy éppen csonka csapattal elutaz-
ni, mint ahogy az a 10 fős bajnokságban is 
előfordult már. Hasonló törlésekre sor 
került több csapatnál is az erősorrendből, 
így kevesebb játékos állománnyal rendel-
kező csapatnál is, de ez senkinek sem oko-
zott problémát.
A versenyirodát vezető versenybírónak 
pártatlanul, befolyástól mentesen a szabá-
lyok betartása mellett kell döntést hoznia 
és intézkedni, még akkor is, ha az hátrá-
nyosan érinti egykori csapatát.
Megjegyezzük, hogy egy csapat visszalé-
pése ellenkezik az általános sakksza-
bályokkal és sérti a sportszerűségi elvet 
(sakkjáték versenyszabályzata 12.§.)

Kapitz Tibor
Pest Megyei Sakkszövetség elnökségi tag

Versenyiroda vezetője/versenybíró

PEST MEGYEI U19-ES BAJNOKSÁG
KELETI CSOPORT, 12. FORDULÓ
TURA VSK - ZSÁMBOKI SE 0-1 (0-0)
TURA VSK: Szél M. - Kovács R., Rajzinger Ákos, 
Baranyi, Sára D., Horváth P., Zadravecz, Tóth-Máté, 
Hajdú, Kürti Cs., Szabó B. Edző: Tóth-Máté Imre

KELETI CSOPORT, 13. FORDULÓ
BAGI TC '96 - TURA VSK 1-5 (0-2)
TURA VSK: Penderik E. (Szél M., 80.) - Kovács R. (Sukaj, 65.), 
Rajzinger Ákos, Baranyi (Rajzinger Ádám, 65.), Sára D., Horváth 
P., Zadravecz, Tóth-Máté, Hajdú (Penderik M., 78.), Kürti Cs., 
Szabó B. Edző: Tóth-Máté Imre
GÓLSZERZŐK: Sára D. (36., 46., 75.), Rajzinger Ákos (43., 49.)
SÁRGA LAP: Tóth

ÖREGFIÚK: MÁRCIUS VÉGÉN FOLYTATJÁK

A szeniorok hibátlan mutatóval, 7 pont előnnyel tanyáznak a 
tabella élén a Bagi TC előtt. Hacsak valami váratlan nem történik 
- és miért történne? - várhatóan magabiztosan nyerik a keleti 
"alapszakaszt", hogy azután nyáron, a minitornán eldöntsék 
melyik régió öregfiúkcsapata lesz a bajnok?
Március 25-én a Hévízgyörk ellen, hazai környezetben folytatjuk 
a pontvadászatot. A kilenc tavaszi játéknapon ötször 
szerepelünk hazai publikum előtt. A bajnokságot május 20-án 
Bagon zárjuk egy - számunkra lehetőleg már - tét nélküli 
meccsen. Less Krisztián 16 találattal vezeti a góllövő listát, 
előnye három gól a gödöllői Szabó Lászlóval szemben, de 
szerencsés esetben még Zalaegerszegi Roland (12) illetve 
Radics Gábor (11) - mindkettő a Tura VSK játékosa - is 
beleszólhat a gólkirályi címbe.

Váratlan malőr

tóthmáté

A Pest Megyei Sakkszövetség álláspontja

forrás: http://turafoci.gportal.hu/

Gödöllői SK. II. Szada – Turai TC: 2-2 (1-1)
Csapat: Sipeki A., Oláh K., Simon D., Lakatos T., Dobray Zs., 
Kátai K., Oláh J., Less K., Vandornyik A., Kovács P., Gólya I. (1', 
60'), Haág B., Csóka Á., Tóth-Zsiga J., Kajári G., Szalai Z., Krekács 
R. Edző: Tóth Balázs

A téli szünetben több turai játékost is igazoltunk. Pályára lépett 
Szalai Zoltán és Simon Dániel, csatlakozott hozzánk rutinos 
Kajári Gábor, Marinka Balázs, a fiatal Krekács Richárd és 
Zombori Roland is. A Turai Torna Club labdarúgó szakosztálya 
üdvözli az éledő aktivitást és nagy örömmel fogadja továbbra is a 
turai játékosok jelentkezését edzésnapokon (kedd, csütörtök) egy 
kis erőpróbára.

A mérkőzés jegybevétele 28 000 Ft lett, melyet a Bóbita 
Alapítvány a Turai Óvodásokért (Kastélykerti Óvoda) javára 
ajánlunk fel. Köszönjük szurkolóinknak a támogatást!

Turai TC – SK Tóalmás II. 6-0 (4-0)
Csapat: Sipeki A., Gólya I. (6', 24', 37', 44'), Kovács P., Oláh K., 
Simon D., Lakatos T., Dobray Zs.,Kátai K., Oláh J., Vandornyik A., 
Tóth-Zs J., Szalai Z., Kajári G., Haág B., Krekács R., Juhász B.
Edző: Tóth Balázs
A mérkőzés jegybevétele 23 500 Ft lett, melyet a Turai 
Tanulókért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány (Hevesy Gy. Ált. 
Isk.) javára ajánlunk fel. Köszönjük szurkolóinknak a támogatást!

 A nagy Pest megyei győze-
lemsorozat után az esélytelenek 
nyugalmával indultunk március 1-
jén az országos elődöntőre Kecske-
métre. Versenytársaink 15 neves 
város-község iskolái-sportiskolái 
voltak. Hajnali 6 órától este 9-re ér-
tünk haza. Volt tornászunk, aki reg-
gel, volt, aki délben, és a nagy csapat 
du. 4 órakor versenyzett. Ez a „mara-
toniság” erősen megviselte a ponto-
zók türelmét, mire nagyjaink odaju-
tottak, már lerítt róluk a fáradtság. 
Ez a kimerülés Marosvölgyi Zsófia és 
Sima Zoé „kettős sulipolgárok” 
(Aszód-Tura) igazságtalan leponto-
zásánál csúcsosodott ki! Ennek elle-
nére a két lányka dicsőséget torná-
szott mind anyaiskolájuknak, mind a 
turai tornászcsapatnak. Így a sikert 
megduplázva nézhettünk fel rájuk! 
Talán megbocsátható a pontozók né-
hai félretekintése, mert érthetetlen 
okokból ugyanazt a gyakorlatot suly-
koljuk újraéledésünk óta, a verseny-
zők számára is – unalomig?! De a 
csoda így sem maradt el, mindenki-
nek, tornásznak, edzőknek, szülők-
nek köszönet, tisztelet és főhajtás 
jár!
Kicsik: Bojtár Gréta, Mácsai Liza
Középsők: Pallagi Anna, Lévai Man-
dula, Sáfrány Sára, Baranyi Enikő, 
Maldrik Kamilla
Összeszedett, önmagukat felülmúló 
munkával a több éve tornászó csapa-
tok között mutatták meg, hogy ismét 
meg kell tanulni Tura nevét a me-
zőnyben! A csapat a középmezőnybe, 
a 7. helyre küzdötte fel magát! 
Gratulálunk!

Nagyok: Matvejeva Melissza és Sára Berna-
dett az erősségek! Melissza a gyönyörű 7. he-
lyezést szerezte meg, és ezzel áprilisban – Be-
nyovszki Niki Heves megye bajnokával együtt 
– megmérettetik az országos döntőn, a leg-
nagyobbak között. A csapat néhány szá-
zaddal maradt le a dobogóról, az előkelő 4. 
helyre jutottunk! Az eredmény léleksimo-
gató!
Csörgi Andikánk (és anyukája) „sikersütijei”, 
Marosvölgyi Lara, valamint Sági Dorinka 
(Lőrinci) hathatós drukkolása nélkül nem ér-
tünk volna el ilyen szép eredményt. A siker-
hez – edzőink mellett – egy friss erő is hozzá-
járult. Jamrik Szilvia – mint régi tornász – 
kiváló eredménnyel végezte el a lány-torna-
edzői szakot a Fradi edzőképző tanfolyamán, 
mindezt önszorgalomból! Hozza a legújabb 

Hihetőségek tornaversenye
tanulnivalókat, megtanítja tornászainknak a 
biztos technikai fogásokat és a legnagyobbak-
tól eltanult praktikákat. Saját bőrén tapasz-
talta meg a módszert, amivel újult életet lehel 
Marci bácsi már kissé „megfakult”, de a lányok 
egyre nagyobb sikerre törekvő lelkesedésébe! 
Érezd jól magad Szilvikénk ott, ahonnan te is 
indultál, és segíts hozzá mindenkit, hogy 
majd valamikor a mostani tornászlányok tér-
hessenek vissza edzőként!
A tornaterem ablakán keresztül nap mint nap 
láthatóak a sportcsarnok magasodó falai, már 
biztos közelségbe hozva a még nagyobb si-
kerek reménységét! Legyen úgy mielőbb!

Lendvai Márton
tornaszakosztály vezetője

(helyett) Lendvai Marcinéni
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SPORTHÍREK

03.31. 15:30 Kóka KSK - Turai TC Kóka KSK sportpálya
04.06. 16:00 Turai TC - Mogyoród FC II. Turai Sporttelep
04.14. 16:00 Mogyoród KSK - Turai TC Ober János Sportcentrum
04.20. 16:00 Turai TC - Zsámboki SE Turai Sporttelep
04.28. 16:30 Hévízgyörki DSE - Turai TC Hévízgyörki Sporttelep
05.04. 16:30 Turai TC - SK Tóalmás I. Turai Sporttelep
05.12. 16:30 Kerepesi SBE - Turai TC Kerepesi Sportpálya

TURAI TORNA CLUB
Labdarúgás

Pest megyei IV. felnőtt bajnokság 2018/19 tavaszi menetrend
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 Soha nem gondoltuk volna, hogy a Pest Megyei Sakk-
szövetség ekkora hibát követ el, hogy átgondolatlan intézkedésével 
hátrányos helyzetbe hozzon csapatokat a megyei ötfős bajnok-
ságban. Emiatt például a Galgavidék csapata arra kényszerült, hogy 
visszamondja a csapatbajnoki szereplését. Egyetlen szakszövetség 
sem teheti meg, hogy önhatalmúlag hozzon olyan döntést, amely 
nem más, mint a csapatok belső ügyeibe történő erőszakos lépés, 
ezzel kétségessé téve az illető csapat az előzetes terveinek meg-
felelő szereplését a bajnokságban. A bajnokság indulásával minden 
sakkcsapatnak kötelező leadni egy erősorrendet, amely szigorúan a 
csapatok belső ügye. Az erősorrend összeállításának nyilván 
vannak szabályai, de igen furcsának tűnik, hogy egyik-másik sza-
bályt hirtelen megváltoztatja a szövetség, ráadásul a bajnokság 
közepén, és olyan formában, hogy a megyei szabályok nem harmo-
nizálnak országos versenyszabályzatának néhány pontjával. Az 
erősorrendünkön természetesen vendégjátékosok is szerepelnek, s 

ezeket vette le a megyei szövetség a listánkról önhatalmú döntés 
következtében, anélkül, hogy kikérte volna az illető csapatvezetők 
véleményét. A buta intézkedés után csapatunk olyan helyzetbe ke-
rült, hogy az 5 játékos szerepeltetése szinte megoldhatatlanná vált, 
így kénytelenek voltunk visszalépni a további szerepléstől. Érdek-
lődésünkre a Pest megyei Sakkszövetség elnöke egyértelműen a 
versenyirodára hárította a felelősséget, de elnézést kért csapatunk-
tól, s tán ennek köszönhetően nem követeljük vissza a csapat által 
befizetett 23 ezer forintos nevezési díjat. A továbbiakban remény-
kedünk, hogy a csapatokat érintő összes kérdés előzetesen megbe-
szélésre kerül. Minden normálisan működő szakszövetség első-
rendű törekvéseinek egyike, hogy könnyítse, ne pedig nehezítse a 
csapatok helyzetét, ezzel is híveket szerezve a versenysportnak. 
Fontos lenne odafigyelni arra, hogy pont az illetékes szakszövetség 
ne akadályozza a bajnokságok normális menetét elhamarkodott, 
ésszerűtlen, önkényes intézkedésekkel.

 A Pest Megyei Sakkszövetség a 
megyei felnőtt csapatbajnokságot évek óta 
3 különböző csoportban szervezi. A Galga-
vidéki Sakkbarátok Sportegyesülete az idei 
évben két osztályban indult, a 10 fős Szu-
per csoportban és az 5 fős 1/a-ban. Az elő-
írások szerint az anyaegyesület mellett 
minden játékos egy másik csapatban is 
szerepelhet vendégjátékosként. Galgavi-
dék csapata ebben a szezonban 3 fő ven-
dégjátékost igazolt le. A 10 fős csapatban 
ezek a játékosok minden korlátozás nélkül 
játszhatnak. Az 5 fős csapatnál jelentke-
zett probléma, hiszen mind a 3 főnek az 
anyaegyesülete is indult ebben a csoport-
ban. A szabályok szerint azonban egy 
játékos csak egy erősorrendi íven szerepel-
het egy osztályban. Ha mindkettőn játsz-
hatna, akkor a két csapat egymás elleni 
mérkőzésén felállhatna az a helyzet, hogy 
mindkét egyesület ugyanazt a játékost 
ülteti le, tehát saját maga ellen játszana. 
Ezért fontos, hogy ezek a vendégjátékosok 
törlésre kerüljenek az erősorrendről. Erre a 
versenyt felügyelő versenyirodának van 
hatásköre. Az erősorrendet valóban a csa-
patvezetők állítják össze, de az össze-

állításnál bizonyos szabályokat be kell 
tartani. Ezek betartása a csapatvezető fele-
lőssége. Ha a szabályokkal ütközik ez a lista 
a versenyirodának nem csak joga van ezt 
felülvizsgálni, hanem kötelessége is. Ezen 
belül pedig módosítást, törlést is eszközöl-
het. Valamennyi erre vonatkozó szabályt a 
Magyar Sakkszövetség által megalkotott 
sakkjáték versenyszabályzata tartalmazza. 
A Pest Megyei Sakkszövetség versenyki-
írása erre vonatkozóan semmilyen rendel-
kezést nem ír elő, ezért annak Tóth Máté 
József által hivatkozott módosítása sem 
történhetett meg. Jelen szabályok által ez 
év elején kerültek törlésre a vendégjátéko-
sok a listáról. Az addig lejátszott 6 forduló-
ban egyik vendégjátékos sem játszott Gal-
gavidék csapatában, mivel saját anyaegye-
sületükben szerepeltek. Kérdés, hogy ak-
kor mi szükség van ezekre a játékosokra a 
Galgavidék 5 fős csapatában? A törlést kö-
vetően az erősorrendi íven 16 játékos ma-
radt. Náluk egyedüli korlátozás az, hogy az 
első 8 versenyző közül maximum kettő 
játszhat egy mérkőzésen, a többi verseny-
zőt az erősorrend végéről kell leültetni.
Érthetetlennek tűnik, hogy ez a 16 fő miért 

nem elegendő egy 5 fős csapat szerepelte-
tésére. Természetesen adódhatnak átme-
neti problémák - pl. betegség - amikor egy 
csapat kiállítása nehézségekbe ütközhet. 
Ez esetben is van lehetőség az adott mérkő-
zést elhalasztani, más időpontban lejátsza-
ni azt, vagy éppen csonka csapattal elutaz-
ni, mint ahogy az a 10 fős bajnokságban is 
előfordult már. Hasonló törlésekre sor 
került több csapatnál is az erősorrendből, 
így kevesebb játékos állománnyal rendel-
kező csapatnál is, de ez senkinek sem oko-
zott problémát.
A versenyirodát vezető versenybírónak 
pártatlanul, befolyástól mentesen a szabá-
lyok betartása mellett kell döntést hoznia 
és intézkedni, még akkor is, ha az hátrá-
nyosan érinti egykori csapatát.
Megjegyezzük, hogy egy csapat visszalé-
pése ellenkezik az általános sakksza-
bályokkal és sérti a sportszerűségi elvet 
(sakkjáték versenyszabályzata 12.§.)

Kapitz Tibor
Pest Megyei Sakkszövetség elnökségi tag
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tabella élén a Bagi TC előtt. Hacsak valami váratlan nem történik 
- és miért történne? - várhatóan magabiztosan nyerik a keleti 
"alapszakaszt", hogy azután nyáron, a minitornán eldöntsék 
melyik régió öregfiúkcsapata lesz a bajnok?
Március 25-én a Hévízgyörk ellen, hazai környezetben folytatjuk 
a pontvadászatot. A kilenc tavaszi játéknapon ötször 
szerepelünk hazai publikum előtt. A bajnokságot május 20-án 
Bagon zárjuk egy - számunkra lehetőleg már - tét nélküli 
meccsen. Less Krisztián 16 találattal vezeti a góllövő listát, 
előnye három gól a gödöllői Szabó Lászlóval szemben, de 
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R. Edző: Tóth Balázs
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Kicsik: Bojtár Gréta, Mácsai Liza
Középsők: Pallagi Anna, Lévai Man-
dula, Sáfrány Sára, Baranyi Enikő, 
Maldrik Kamilla
Összeszedett, önmagukat felülmúló 
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zőnyben! A csapat a középmezőnybe, 
a 7. helyre küzdötte fel magát! 
Gratulálunk!

Nagyok: Matvejeva Melissza és Sára Berna-
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lyezést szerezte meg, és ezzel áprilisban – Be-
nyovszki Niki Heves megye bajnokával együtt 
– megmérettetik az országos döntőn, a leg-
nagyobbak között. A csapat néhány szá-
zaddal maradt le a dobogóról, az előkelő 4. 
helyre jutottunk! Az eredmény léleksimo-
gató!
Csörgi Andikánk (és anyukája) „sikersütijei”, 
Marosvölgyi Lara, valamint Sági Dorinka 
(Lőrinci) hathatós drukkolása nélkül nem ér-
tünk volna el ilyen szép eredményt. A siker-
hez – edzőink mellett – egy friss erő is hozzá-
járult. Jamrik Szilvia – mint régi tornász – 
kiváló eredménnyel végezte el a lány-torna-
edzői szakot a Fradi edzőképző tanfolyamán, 
mindezt önszorgalomból! Hozza a legújabb 

Hihetőségek tornaversenye
tanulnivalókat, megtanítja tornászainknak a 
biztos technikai fogásokat és a legnagyobbak-
tól eltanult praktikákat. Saját bőrén tapasz-
talta meg a módszert, amivel újult életet lehel 
Marci bácsi már kissé „megfakult”, de a lányok 
egyre nagyobb sikerre törekvő lelkesedésébe! 
Érezd jól magad Szilvikénk ott, ahonnan te is 
indultál, és segíts hozzá mindenkit, hogy 
majd valamikor a mostani tornászlányok tér-
hessenek vissza edzőként!
A tornaterem ablakán keresztül nap mint nap 
láthatóak a sportcsarnok magasodó falai, már 
biztos közelségbe hozva a még nagyobb si-
kerek reménységét! Legyen úgy mielőbb!

Lendvai Márton
tornaszakosztály vezetője

(helyett) Lendvai Marcinéni
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„Aki nem tesz minden nap valamit az egészségéért, annak egyszer sok időt 
kell majd a betegségre szánnia.”

(idézet Sebastian Kneipp német lelkésztől)

 Te is azok közé tartozol, akiknek nincs idejük magukra, nincs idejük 
rendszeresen egy kicsit lazítani, sportolni, valamilyen betegség megelőző tevé-
kenységet folytatni? Akkor már most nagyon-nagyon sok időt kell betervezned, amit 
az orvosok várótermeiben töltesz majd a későbbiekben.
 Nem szükséges, hogy egészségfanatikussá válj, ám ha rendszeresen 
szánsz időt magadra, lazításra, feltöltődésre, tudatos megelőző tevékenységet foly-
tatsz, akkor ezzel az egészséged számlájára fizetsz be. 
 A megelőzés és a gyógyulási folyamatok elősegítése terén jelenleg a 
leghatásosabb és legmodernebb kezelési koncepciók egyike a BEMER fizikai ér-
terápia, amely a korlátozott, ill. zavart mikrocirkulácót célzottan stimulálja és ezzel 
az egészség megtartásának és visszaállításának igen lényeges alapját képezi.
 Milyen előnyöket biztosíthat Neked a BEMER terápia? Hogyan 
támogatja a testi és szellemi teljesítő képességed, szabadidőben, munkában és 
sport közben is? Gyere nézd meg, kérdezz, próbáld ki! Tudd meg, hogy számodra 
egy terápiás kúra, egy hónapos készülék bérlés vagy esetleg az egész életre szóló 
készülék vásárlás lenne a megoldás!

Szeretnéd jobban érezni magad, szeretnéd ha javulna az életed minősége?

Akkor szeretettel várunk a hét minden napján
Turán a SPORTLAND üzletben (Bartók tér 4.).

„NAGYON FONTOS! Az ajánlott kezelés a szakorvosi ellátást NEM helyettesíti!”

Már lassan másfél éve foglalkozunk Fizikai állapot és közérzet megőrző és javító 
kezelésekkel, több tucat turai és környékbeli lakos megelégedésére.

TE MIKOR SZÁNSZ IDŐT MAGADRA?

Bejelentkezés, időpont egyeztetés miatt vagy ha csak kérdésed van,
akkor hívj a 06-703112289-es számon (Tóth M. Imre). 

Az tény, hogy a  BEMER terápiára a legtöbb embernek szüksége van. A 
kérdés csak az, hogy mikor lesz rá igényed is?

A HÚSVÉTI locsolóknak ajándékozz sportszert, 
sportruházatot a SPORTLAND-ból!

Amit erre a napra és a mindennapokra is egyaránt ajánlunk:

Ø Gördeszka, roller, ugrálókötél
Ø Ping-pong ütő, tollasütő
Ø Ping-pong asztal, trambulin, bordásfal rendelésre
Ø Fitneszeszközök, kézi és bokasúlyok, kettlebell
Ø Sportmez, kapusmez névvel, számmal
Ø Futballcipő, sípcsontvédő, kapuskesztyű, sportszár
Ø Labda: futball, kézi, kosárlabda, gumilabdák
Ø Kerti hinta, kerti focikapu, kerti kosárpalánk, 

kosárgyűrű
Ø Kézi-, háti- és oldaltáska
Ø Magyar válogatott szurkolói termékek
Ø Népszerű klubcsapatok (Barcelona, Juventus, Real 

Madrid, FTC, stb.) ajándéktárgyai
Ø stb.

Érdemes szétnézned webáruházunkban is: 
www.timsport.hu

Hétfőtől-péntekig 9 – 17 óráig,
szombaton 8-12-ig tartunk nyitva.

SPORTLAND üzlet 2194 Tura, Bartók tér 4. 
Tel: 06 28 467 881, +36 70 264 2871

Nem tartjuk fel a forgalmat -
MI VAGYUNK a forgalom!

X. CRITICAL MASS TURÁN 
A FÖLD NAPJA alkalmából

A Hevesy György Általános Iskola
és a Szép Turáért Egyesület

2019. április 25-én (csütörtökön)

17:30 órától
Tura város körbe kerékpározására

hívja a lakosságot 10-99 éves korig.

    Aki csatlakozni szeretne a felvonuláshoz, készítse elő 
üzemképes állapotba a kerékpárját és szerezzen be láthatósági 
mellényt. Azon résztvevők között, akik végigkerékpározzák az 
egész távot, kerékpár kiegészítők kerülnek kisorsolásra.

 Gyülekező:  17:15-től a Magdolna úti fahíd mellett
 Indulás:  17:30 órakor
 Útvonal:  Magdolna út - Rákóczi út - Elnök út - Vác-

szentlászlói út - Aradi út - Délibáb út - Gábor 
Áron út - Holló köz - Kossuth L. út - Piactér             

 Az útvonal bármelyik részén lehet csatlakozni kerékpárral! 
Mindenki saját felelősségére vesz részt a rendezvényen! 10 éven aluli 
gyermekek csak szüleik kíséretében vehetnek részt! Az utakon a biz-
tonságos haladást a Rendőrség és a Polgárőrség biztosítja.
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TÖRD A FEJED!

ÉVFORDULÓK

Beküldendő a V12, V31 és a V44 sorok megfejtése. A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a művelődési ház 
postaládájába várjuk . 2019. április 11-ig
A decemberi rejtvényünk helyes megfejtése: V14. Komlós, F7. Bessenyei, F10. Munkácsy. A szerencsés nyertes: Konczné Varga Erzsé-
bet (2194 Tura) Gratulálunk! Nyereménye a Libra Könyvesboltban (2194, Tura, Dózsa György u. 9.) levásárolható 3000 Ft-os 
könyvutalvány, melyet az értesítést követően személyesen vehet át a Bartók Béla Művelődési Házban.

VÍZSZINTES 1. Tinilány. 7. Tolkien meseregénye (1937). 11. Spanyol autójel. 
12. 150 éve, 1869. március 8-án halt meg a Rákóczi induló szerzője (Hector, 
*1809). 13. Rangjelző. 14. Idióta. 15. Csekély számú a mondat legkisebb 
részéből. 19. Akta. 21. Kanape hangzói. 22. 125 éve, 1894. március 20-án 
meghalt politikus (Lajos, *1802). 23. Előtagként angolokkal kapcsolatos: a… 24. 
Norvég főváros (kiejtve). 25. Spanyol autójel. 26. Sikeres (pl. lottón). 28. Féder, 
spirál. 29. Nemzeti Bajnokság. 30. Sóhaj. 31. 225 éve, 1794. március 14-én 
született Bem József. Hol született? 33. -be rag párja. 34. Neil Young Sétány. 
35. Közép-afrikai ország és tó. 37. Hangsor v. örökkévalóság. 39. Táplálkozás. 41. 
Becézett női név. 43. Ball Grid Array. 44. 175 éve, 1844. március 30-án 
született francia költő (Paul, +1896). 47. Részben eltol (!) 48. Alkonyat. 49. 
Krómsav sója. 50. Odaerősít. 52. Angi … (filmcím). 

FÜGGŐLEGES 1. 1926-ban született magyar költőnő (Szigorú tavasz 1963, Kelj 
fel és járj 1971). 2. A homok asszonya írója: … Kóbó. 3. Halottgyalázó, nemes 
érzésben megbántó. 4. Falfestmény. 5. Vilnius része (!) 6. Ő, ők – németül. 7. 
Musszorszkij operája v. cár (1552-1605). 8. Francia-olasz krimi Belmondóval a 
főszerepben (Le Doulos, 1962). 9. Itt készül a BB jelű bor, pezsgő. 10. 
Csíkszentimre folyója. 16. Író, irodalomtörténész volt (Dénes, 1873-1923. A 
Rákóczi-kor elbeszélő költészete). 17. Állatkert. 18. Sevilla közeli város v. 
spanyol herceg (OSSUNA). 20. Egyiptomi város; az ókorban többször főváros 
(Luxor). 27. Börtön ablakán van. 28. Azonos betűk. 32. Világháló. 34. Híres. 36. 
Rizsből készült japán szeszes ital (+'). 38. Volt szeme hozzá! 40. Vásárol. 42. 
Könnyezik. 45. Felsőfok jele. 46. Ez. 51. Zorro. 
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