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 A Többsincs Óvoda és Bölcső-
de területén a meglévő bölcsődei 
csoportot magába foglaló épület hát-
só része elbontódik, helyet adva az új 
épületnek. A meglévő, megmaradó é-
pületrész középső traktusa átépül, 
melyben szintén a bölcsődét kiszol-
gáló funkciók kerülnek kialakításra.
 Az óvodarészleg öltözője 
újjáépül, ezt a jelenlegi falszerkezet 
alapozása nem megfelelő állékony-
sága indokolja. Az óvodai részleg fog-

lalkoztatója, és vizesblokkja érintet-
lenül marad. 
 Az új bölcsőde épületrész a 
meglévő épületrész után épül közvet-
lenül. Az új épület külön bejárattal fog 
rendelkezni a keleti homlokzat hátsó 
ré-szén. Az épület a jogszabályokban 
előírt helyiségekkel került megterve-
zésre, a csoportszobák közvetlenül a 
játszóudvarra nyílnak majd.

M.G.

Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében (2018)”

című pályázaton Tura Város Önkormányzata

192 millió Ft
összegű támogatást nyert Bölcsőde megépítésére.

A tartalomból:

Tura Városi
Sportcsarnok építése

 A Turai Hírlap folyama-
tosan nyomon követi a városban 
zajló beruházásokat. Az alapkő-
letétel óta a sportcsarnok építé-
séről ezidáig jellemzően fotókat 
mutattunk meg Önöknek. 

bővebben: 7. oldal

bővebben: 4. oldal

bővebben: 8. oldal

Ősszel készülhet el
a BOTANIQ Turai Kastély

 A kastély új márkaneve 
és arculata az egyedülálló kas-
télypark páratlan növényvilá-
gára utal, amely természetes 
környezetet biztosít a vendégek 
számára, hogy feltöltődjenek, 
kikapcsolódjanak. 

Közös ügyünk
Tura jövője!

 Ezzel a mondattal vette 
át 2006-ban Szendrei Ferenc 
polgármester a város vezetését. 
 Idén újra választunk – 
vezetőt és képviselő-testületet 
városunk élére. A kampányidő-
szak előtt ültünk le a polgármes-
ter úrral az öt évet átfogó érté-
kelésre.

Részletek a 11. oldalon

VÁROSNAPI
VERSENYFELHÍVÁSOK

• Sakk • Főzőverseny
• Veterán motoros felvonulás

• Kispályás foci • Horgászverseny
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Hulladékszállítás járatterv
augusztus - szeptember

Jelmagyarázat:

 Tisztelt Választópolgárok!

 A 2019.október 13-i önkormányzati választásokon 
indulni szándékozó jelöltek és jelölő szervezetek nyilván-
tartásba vételével kapcsolatosan a Nemzeti Választási Iroda  
tájékoztatója  megtekinthető az alábbi linken:

www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1

 Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a 
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási 
Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe vételéről.
 Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét 
követően kerül Tura szavazóköri névjegyzékébe, a Helyi 
Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.

Jelölt és listaállítás

 Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt 
állításához szükséges ajánlások számát Tura városában - a 
Választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény  307/E.§ 
(1) bekezdés, valamint a 19/2019.(VII.29.) IM rendelet 20. §-
a alapján - a Helyi Választási Iroda vezetője  2019. augusztus 
8-án állapítja meg.
 A Helyi Választási Iroda  az igénylést követően 
haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja 
át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választó-
polgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
 Az egyéni listás jelöltet és a polgármesterjelöltet 
legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16:00 óráig kell beje-
lenteni.

Helyi Választási Iroda

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: Turai Polgármesteri 
Hivatal ( 2194. Tura, Petőfi Sándor tér 1.)  Telefon: 06/28-581-
020; email: info@tura.hu
Helyi Választási Iroda vezetője: Dolányi Róbertné jegyző
Általános helyettese: Belovai Tiborné igazgatási irodavezető
Informatikai helyettese: Imró Ildikó aljegyző

Helyi Választási Bizottság

 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. július 31-i ülésén, 94/2019.(VII.31.) számú határozatá-
val a jegyző indítványára  megválasztotta a Helyi Választási 
Bizottság ( HVB) tagjait és póttagjait. A HBV alakuló ülésén 
választja meg elnökét és elnökhelyettesét.
 A Turai Helyi Választási Bizottság tagjai: Bertók 
Béláné, Nagyné Seres Terézia, Drégeli Miklós, póttagjai 
Simáné Meleg Anna Mária, Szilágyi Józsefné

HVB elérhetősége:
Turai Polgármesteri Hivatal (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.)
Telefon: 06/28-581-020; email: info@tura.hu

Tura, 2019. augusztus 1.
Dolányi Róbertné

HVI-vezető

Önkormányzati választások 2019

Helyi Választási Iroda
tájékoztatója

Útfelújítási munkák miatt 

2019. július 22-től (hét-

főtől) a Tura, Gábor 

Áron utcát érintő jára-

tok terelt útvonalon, 

Tura, Sport utca megál-

lóhely érintése nélkül 

közlekednek.

Módosított útvonal

2019. július 22-től Turán a 

Park utca Zsámboki út és 

a Sport utca közötti sza-

kaszán útfelújítási munká-

latokat végeznek, az út-

szakaszon egyirányú for-

galom lesz biztosítva a 

Sport utca felől a Zsám-

boki út irányába, de autó-

busszal az érintett útszakaszon nem lehet közlekedni.

 A 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 

vonalakon közlekedő, Tura, Gábor Áron utca megálló-

helyet érintő járatok a Táncsics Mihály út –Tura, Hatvani 

útelágazás -Kossuth Lajos út – Park utca -Tura, Gábor Áron 

utca megállóhely – Zsámboki út – Tura, Arany János utca -

Tura, Zsámboki út, autóbusz-forduló- Tura, Arany János 

utca  - Zsámboki út - Gábor Áron utca megállóhely – Park 

utca – Kossuth Lajos út – Tura, Hatvani útelágazás terelő-

útvonalon közlekednek, és Tura, Sport utca megállóhelyet 

nem érintik.

 Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük!

 Tura Város Önjkormányzata tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy a Tura, Park út felújítása, szélesítése kapcsán 
az alábbi forgalomkorlátozások vannak érvényben illetve 
várhatóak:

2019. 07. 29-től
a Park utcában az iskola szolgálati 

lakásában ideiglenesen működő orvosi 
rendelő bejárata és a Sport utca között 

mindkét irányból lezárásra kerül a 
munkákkal érintett útszakasz.

Erre a területre kizárólag az ott lakók hajthatnak be a 
részükre hivatalból biztosított  külön engedéllyel.

Tura, Park utca útépítése
forgalomkorlátozás

Tájékoztatás 
VOLÁNBUSZ járatok

módosított útvonaláról

2019. augusztus 19-én 20:00 órától 
szeptember 11-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 vasútállomás között a gyors és 
sebesvonatok helyett (kivéve 5500 és 1511 sz. 
gyorsvonatok Rákos – Hatvan viszonylatban),

Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan és Rákos – Hatvan 
állomások között a személyvonatok helyett
vonatpótló autóbuszok közlekednek.

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2019. augusztus 6-tól
2019. augusztus 19-én 20:00-ig

Rákos – Hatvan állomások között illetve Kőbánya 
felsőn végzett pályakarbantartási munkák miatt  a 
80a Budapest – Hatvan vasútvonalon a vonatok 

módosított menetrend szerint közlekednek.

 Július elején kéménysepréssel foglalkozni 
nem annyira szokatlan gondolat, mint ahogy elsőre 
hangzik: a kéményseprők májustól augusztus végéig, 
vagyis a fűtési szezonon kívüli időszakban kevésbé 
leterheltek, érdemes tehát ilyenkor felvenni velük a 
kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes ellenőrzést. 
Ilyenkor az ügyintézés gyorsabb, a várakozási idő 
rövidebb így könnyebben tervezhető a munka.
 A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két 
nagy csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társashá-
zban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: 
ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van.
 Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól füg-
gően, hogy melyik kategóriába tartozik. Amennyiben csa-
ládi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A 
kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érde-
mes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket 
évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakem-
berrel. Az pedig, hogy ez a szakember egy kéményseprőcég, 
vagy a katasztrófavédelem kéményseprője lesz, attól függ, 
melyik településen lakik az ember.
 Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó 
szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrende-
lése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy 
milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, 
vagy kétévente kell ellenőriztetni. Ha gazdálkodó szervezet 
van bejegyezve a családi házba, a megrendelt a kéménysep-
résért fizetni kell.
 A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel ta-
lálkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmeg-
előzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek meg-
előzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres 
ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern 
eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen 
túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezet-
védelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs sem-
milyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvo-
nalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc 
percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel 
hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított 
időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden eset-
ben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet ille-
ti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájé-
koztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de leg-
később a következő ellenőrzésig szakemberrel kell ki-
javíttatni.
 Érdemes a munkát már most beütemezni, hiszen 
tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon 
kívüli időszakban a kéményseprők pedig kevésbé leterhel-
tek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben 
tudunk gondoskodni. Ne várjuk meg a fűtési szezont!

Kéményseprés a nyár közepén?
Igen!

Vannak fontos 30 percek az életünkben.
És van az a 30 perc, amely mindezek nyugalmát 

biztosítja.
Ennyi időbe telik egy kémény ellenőrzése.

Telefon: 1818 /9 /1-es menü
Internet: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Forrás: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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zban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: 
ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van.
 Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól füg-
gően, hogy melyik kategóriába tartozik. Amennyiben csa-
ládi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A 
kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos 
időpontot foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érde-
mes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket 
évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakem-
berrel. Az pedig, hogy ez a szakember egy kéményseprőcég, 
vagy a katasztrófavédelem kéményseprője lesz, attól függ, 
melyik településen lakik az ember.
 Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó 
szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrende-
lése már nem opció, hanem kötelesség. Attól függően, hogy 
milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, 
vagy kétévente kell ellenőriztetni. Ha gazdálkodó szervezet 
van bejegyezve a családi házba, a megrendelt a kéménysep-
résért fizetni kell.
 A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel ta-
lálkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez másképp. A tűzmeg-
előzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek meg-
előzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres 
ellenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern 
eszközöket, műszereket használnak, és a tűzmegelőzésen 
túl energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, környezet-
védelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs sem-
milyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvo-
nalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése harminc 
percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztítani kell, valamivel 
hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított 
időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden eset-
ben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet ille-
ti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájé-
koztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de leg-
később a következő ellenőrzésig szakemberrel kell ki-
javíttatni.
 Érdemes a munkát már most beütemezni, hiszen 
tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, a fűtési szezonon 
kívüli időszakban a kéményseprők pedig kevésbé leterhel-
tek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben 
tudunk gondoskodni. Ne várjuk meg a fűtési szezont!

Kéményseprés a nyár közepén?
Igen!

Vannak fontos 30 percek az életünkben.
És van az a 30 perc, amely mindezek nyugalmát 

biztosítja.
Ennyi időbe telik egy kémény ellenőrzése.

Telefon: 1818 /9 /1-es menü
Internet: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Forrás: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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Az előző ciklusban jelentősen sikerült növelni a város 
vagyonának az értékét, az elmúlt 5 évben pedig ko-
moly, tőkeerős befektetők érkeztek a településre. 
Hogy áll jelenleg a város anyagi helyzete?

Az anyagi helyzetünk stabil. A fegyelmezett gazdál-
kodásnak köszönhetően nincsenek elmaradt kifizetésink, 
valamint folyamatosan rendelkezésünkre áll az a pénz tarta-
lék, ami a város zökkenőmentes működéséhez szükséges. 
Az iparűzési adóbevételünk jelentősen emelkedett, köszön-
hető az újonnan idetelepült cégeknek. Értem itt a geotermi-
kus erőművet, illetve azon beruházókat, akik érdekeltté 
váltak Tura fejlesztésében. A kastély beruházói, a sportcsar-
nok építkezés, a fejlesztések mind a város értékét növelik 
függetlenül attól, hogy milyen forrásból kerülnek ide. Az 
elmúlt időszakban éves szinten jelentősen megnőtt a be-
áramló működő tőke mennyisége. Ez fontos, mert ez a tőke 
előbb-utóbb meg akar térülni. Ez a városnak munkahe-
lyeket teremt és adót fizet, származtatott keresetet biztosít.
Meghatározható az új munkahelyek száma?

A fejlesztések, beruházások kapcsán jelentős szá-
mú munkahely jött létre. Sok turai ember dolgozik a kastély 
és a sportcsarnok építkezésen, de amikor ezek az objektu-
mok elkészülnek, egyes speciális szakképesítést igénylő 
munkakörök kivételével turai emberekkel lesznek munka-
vállalóként feltöltve. A Schossberger Kastély, - most már Bo-
taniq Turai Kastély - sorsa rendeződött. Az épület megme-
nekült az összeomlástól, hamarosan befejeződnek a rekon-
strukciós munkálatok és első nekifutásra 30-35 embernek 
fognak munkát adni. A geotermikus erőmű fejlesztése a kö-
zeljövőben megkezdődik két újabb kút fúrásával és erő-
művi blokk építésével, ez szintén újabb munkahelyeket 
teremt. Nagyon régóta várnak már a turai emberek a ter-
málvíz másod- és harmadlagos hasznosítására, ami a város 
életében érezhetőbb lesz, mint az elektromos energiater-
melés. Folyamatban van a termálvíz gyógyvízzé minősítése, 
ez egy hosszabb, fél – egy éves folyamat. Gyógyvízként a 
melegvizünk sokkal piacképesebb lesz. Szeretnénk fürdőt 
építeni, aminek minden reális esélye megvan. A folyamat-
ban lévő beruházások a működés megkezdését követően 
önmagukban is életképesek lesznek, de mi is arra tö-
rekszünk, azon dolgozunk, hogy a céltevékenységek egy-

mást kiegészítve még hatékonyabban tudjanak üzemelni és 
komplexebb szolgáltatást tudjanak nyújtani az ide érkezők 
számára.
Mindezek mellett kiemelten fontos az itt élő csalá-
doknak a biztonságos közlekedés nem csak az autó-
sok, hanem a gyalogosan, vagy kerékpárral közleke-
dők számára is. Az előző 8 évben 20 utca kapott szilárd 
burkolatot, akkor jelentős pályázati forrást sikerült 
nyerni. 2014-ben több fórumon is jelezte polgármes-
ter úr, hogy ebben a ciklusban minimális forrás vár-
ható belterületi utak fejlesztésére, ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik minden 
lehetőséget megragadni további utak szilárd burko-
lattal történő ellátására. 

2015-ben közel évtizedes adósságomat rendeztem 
a Vasút újtelepen élők felé. Szilárd burkolatot kapott a Ma-
dách utca, Árpád utca, Alkotmány utca és Nyárfa utcai be-
kötő út a Mária utcáig, nagyban megkönnyítve az ott élő 
több száz család közlekedését. Kialakítottuk a Tabán úti 
gyalogos átkelőhelyet, a vasútállomás környezetében álla-
mi beruházásban, önkormányzati üzemeltetésben megé-
pült egy P+R parkoló és kerékpártároló, új aszfaltbur-
kolatot kapott a buszforduló és a megállók, buszváró pavi-
lon épült, valamint kamerarendszer gondoskodik a bizton-
ságról. A vasútállomás környékén még további fejlesztésére 
kerül sor a közeljövőben, kiemelve egy járda építését, egy 
végleges buszforduló és buszmegálló kialakítását és a köz-
világítás fejlesztését.

Mivel pályázati támogatást nem sikerült nyernünk 
útépítésre, így önerőből és hitelfelvételből kezdtük meg 
további belterületi utak rendbetételét. A beruházást az ön-
kormányzat finanszírozza pályázati forrás nélkül. Jelenleg 6 
utcában zajlanak a munkálatok. A Bacsó Béla utca már el-
készült, az Akácos utca, a Tavasz utca, és Szövetség utca 
burkolatának kialakítása folyamatban van. Megkezdődött 
az útpálya szélesítése és a szegélykő építése a Park úton, a 
Tüzér utca pedig hamarosan megkapja a végleges aszfalt-
szőnyeget. 

2017-ben művelődési ház homlokzatának jelentős 
része megújult, korszerű homlokzati hőszigetelő rendszer-
rel lett ellátva. A könyvtár utcafronti portáljai, belső bútor-

zata megújultak. A művelődési ház Bartók Béla téri homlok-
zata előtt új térkő burkolatú járda készült. A polgármesteri 
hivatal és a művelődési ház közötti területen pedig meg-
épült a játszótér.

Augusztus hónapban kezdődik a Szent István úti 
járda felújítása a Köztársaság utcai kereszteződéstől 
(gyógyszertártól) a kis Galga hídig.
Kardinális kérdés az itt élő családok számára a kis-
gyermekek nevelése. Óvodáink nem csak az infra-
struktúrát, hanem a szakmai munkát tekintve is a 
Galgamenti régió élvonalában vannak. A közelmúlt-
ban pedig Tura Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be bölcsőde létesítésére, melyet támogatásra 
érdemesnek talált a Pénzügyminisztérium.

Így van, 192 millió forintot nyertünk bölcsőde épí-
tésére. Ez azt jelenti, hogy a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
intézményi területén meglévő jelenlegi bölcsődei csoport-
szoba és kiszolgáló helyiségei elbontásra kerülnek és egy új, 
két csoportos, 24 férőhelyes bölcsőde épül a szabványokban 
előírt kiszolgáló helyiségekkel, alapterületekkel, korszerű 
gépészeti megoldásokkal, megfelelve a mai kor energetikai 
követelményeinek. 

A Kastélykerti Óvoda 2016-ban jelentős felújításon 
esett át. Az intézmény elavult konyhája építészeti-gépészeti 
és épületvillamossági komplett felújításra került, a konyhát 
új kondenzációs gázkazán szolgálja ki és a teljes berendezés 
is megújult. A külső homlokzat, a padlásfödém hőszigete-
lésre került és a homlokzati nyílászárók cseréje is megtör-
tént. 2018-ban évtizedek óta nehézséget jelentő problémát 
sikerült megoldanunk, amikor a külön bejáratú 5-ös csopor-
tot belső helyiségek összenyitásával az óvoda többi helyisé-
geivel összekapcsoltuk, így az étkeztetés, foglalkozások so-
rán nem kell az épületből kimenni sem a gyerekeknek, sem a 
pedagógusoknak. Jelenleg az egyik csoporthoz tartozó öltö-
ző, valamint egy csoportszoba komplett padlószerkeze-
tének felújítása zajlik.

Az elmúlt években mindkét óvoda konyhai beren-
dezései korszerű berendezésekkel került fejlesztésre (mo-
sogatógép beszerzése, új sütőberendezések, rozsdamentes 
edények).

Az óvodák leterheltsége hatalmas, komoly csoport-
létszámok vannak. A gyerekek minőségi fejlődésének érde-
kében fontolóra vettük plusz egy óvodai csoport kialakítá-
sát. Nagyon híres mindkét óvodánk szakmailag és infra-
strukturális szempontból, Galgahévízről, Hévízgyörkről, 
Vácszentlászlóról, egyéb településekről is hoznak gyerme-
keket. 
Jelentős fejlesztések történtek az egészségügyben is 
az elmúlt öt évben. 

Hosszú évek óta működik a Petőfi Sándor téri épü-
letben az I-es és a II-es háziorvosi körzet, a fogorvosi ren-
delés, illetve a Központi Orvosi Ügyelet, az Arany János 
utcai épületben pedig a III-as és a IV-es háziorvosi körzet. 
Mindkét épület elavult az évtizedek alatt. Ebben a ciklusban 
lehetőségünk nyílt pályázati forrásból komplex felújítást 
végezni mindkét épületen. A Petőfi Sándor téri épület belső 
felújítása már megtörtént. 

 A Petőfi téri orvosi rendelőben teljesen új épület-
gépészeti és épületvillamossági rendszer került kiépítésre, 
az épület fűtését és melegvíz-ellátását két új kondenzációs 
gázkazán biztosítja, így a pincében elhelyezett korábbi ka-
zánok elbontásra kerülhettek. A vizesblokkok komplett felú-
jítására került sor, a homlokzati és a belső nyílászárókat ki-
cseréltük. A rendelőkben a mai előírásoknak megfelelően 
mosdók és mosogatók kerültek elhelyezésre. Az orvosi 
ügyelet egy új rendelővel bővült. A fogászati rendelő önálló 
várótermet kapott saját vizesblokkal. A fogászati rendelő 
teljesen új bútorozást kapott és egy új fogászati kezelő-

egység - mintegy 7 millió Ft értékben - is beszerzésre került. 
Az épület külső homlokzata is megújult, új tetőfedés és 
homlokzati kialakítás készült hőszigeteléssel ellátva. 
Jelenleg egy KEHOP pályázat megvalósítása van még folya-
matban, melyből a pincefödém és a padlásfödém hőszige-
telése is elkészül, ezek befejezése után kerülhet sor a belső 
térburkolatok és a bejáratok feletti előtetők kialakítására.

A Központi Orvosi Ügyeleti ellátást sikerült meg-
menteni és az átmeneti orvoshiányt kezelni. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy a javuló infrastrukturális feltételeknek, va-
lamint a jelentős óradíj-emelésnek köszönhetően egyre több 
orvos szeretne részt venni az ügyeleti ellátásban, valamint 
több település is csatlakozási szándékát jelentette be. Az 
országban nem sok ilyen orvosi ügyelet-rendszer működik, 
erre méltán vagyunk büszkék.

Az előzőekben említett KEHOP pályázat keretein 
belül a polgármesteri hivatal mindkét épületében a nyílás-
záró cseréje, homlokzati és padlásfödém hőszigetelése és 
gépészeti korszerűsítése is megvalósul.

A lap megjelenésével egy időben megkezdődött az 
Arany János utcai orvosi rendelő épületének teljes korszerű-
sítése is. Ennek során új tetőszerkezet készül, a belső terek-
ben alaprajzi átalakítás történik, akadálymentes WC és 
rámpa készül. Új belső és külső nyílászárók kerülnek elhe-
lyezésre, komplett épületgépészeti és épületvillamossági 
felújítás, homlokzati és padlásfödém hőszigetelés készül, a 
belső terekben a padlószerkezet is hő- és talajnedvesség el-
leni szigeteléssel lesz ellátva. A személyzet számára öltöző 
és vizesblokk készül. Az épület átadására várhatóan ez év 
végén kerül sor.

A gyermekorvosi rendelő épületének felújítására is 
pályázatot nyújtottunk be, ennek elbírálása folyamatban 
van.
Hogyan látja a város helyzetét a közbiztonság szem-
pontjából?

Úgy gondolom, hogy a turai KMB Alosztály 
megalakulásával nagyban javult a közbiztonság. Ezt a ren-
dőrségi statisztikákkal és a lakosság biztonságérzetének a 
javulásával lehet alátámasztani. Drasztikusan csökkent az 
elkövetett bűncselekmények száma. A meglévők mellett 
nem csak az állomáson, hanem a vásártéren is fejlesztettük 
a kamerarendszert, ami elősegíti a közrend fenntartását. 
Nagyon sok esetben hasznosnak bizonyult már. Szintén az 
itt lakók biztonságérzetét növeli a Tura Biztonságáért 2002 
Polgárőr Egyesület, melynek működését az önkormányzat 
anyagilag is támogatja.
A mindennapi rutin, monotonitás megszakítására 
szükség van időnként a szórakozásra, baráti beszél-
getésekre, kikapcsolódásra, feltöltődésre, közös 
programokra is. Milyen programokat kínál kulturális 
szempontból Tura a lakosságnak?

A hagyományőrző tevékenyég nagyon fontos 
Turán. Értékes civil szervezetek működnek, akik kiemel-
kedő munkásságukkal és tudásukkal nagyban hozzájárul-
nak a Galgamenti és turai hagyományok ápoláshoz, át-
örökítéshez.

Azt gondolom, hogy közösségi programok és ren-
dezvények szempontjából elég széles paletta. Színvonalas 
műsorokkal méltó módon éljük meg Nemzeti Ünnepeinket. 
A Bárdos Zenei Hetek turai állomása a népzene és a klasz-
szikus zenekedvelők számára is színvonalas előadásokat 
nyújt, ugyanígy a Galgamenti Népzenészek Újévi koncertje. 
Ezeken a programokon nem csak a zenészek és énekesek 
mutatják meg tudásukat, hanem a néptáncban jeleskedő 
ifjúsági, vagy felnőtt csoportok is lehetőséget kapnak. Ki-
emelkedő hagyományőrző tevékenységet végez, és a városi 
rendezvények állandó fellépői között üdvözölhetjük az 
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület dalkörét, maga az Egyesület 

Közös ügyünk Tura jövője!

Ezzel a mondattal 
vette át 2006-ban Szend-
rei Ferenc polgármester a 
város vezetését. Mérlegre 
lehetne tenni kizárólag az 
elmúlt 5 évet, de kicsit te-
kintsünk vissza a kezde-
tekre is. 2006-2014-ig a 
város gazdálkodása stabi-
lizálódott, vagyonának ér-
téke 1,5 mrd forinttal 
nőtt. 20 utca kapott minő-
ségi, szilárd aszfaltbur-
kolatot, sor került a bel-

területi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésére. A 
Többsincs Óvoda és Bölcsőde új, minden igényt kielé-
gítő épülettel gazdagodott és jelentős fejlesztések tör-
téntek a Kastélykerti Óvodában is. Megújult és meg-
szépült a polgármesteri hivatal és környezete. 
 A polgármester úr a 2014-es önkormányzati 
választás kampányában kiemelten fontosnak jelölte 
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meg Tura jövője szempontjából azokat a városfejlesz-
tési törekvéseket, melyek évtizedek óta egybecsenge-
nek az itt élő emberek vágyaival: melegvíz és kastély. E 
két nagy volumenű projekt mellett ezen időszak tervei 
között szerepelt további utak szilárd burkolattal tör-
ténő ellátása, sportcsarnok megépítése, a művelődési 
ház felújítása, valamint 3-4 játszótér megépítése.

Idén újra választunk – vezetőt és képviselő-
testületet városunk élére. A kampányidőszak előtt ül-
tünk le Szendrei Ferenc polgármesterrel az öt évet 
átfogó értékelésre és felvezetésként elkezdtünk arról 
beszélgetni, hogy az itt élők szemszögéből nézve mitől 
válik egy kisváros élhetővé? A mindennapi életben, a 
lakók közvetlen életterében mi a fontos?

Megjelöltünk néhány alapvető tényezőt, ami 
egy települést minősíthet az élhetőség szempontjából 
és mérlegre tettünk az eltelt időszakot városgazdál-
kodás és városfejlesztés, közbiztonság, munkahely-te-
remtés, egészségügy, kisgyermekes családok, közös-
ségi- és civil szervezetek tevékenysége, sport és kultu-
rális szempontból is.
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Az előző ciklusban jelentősen sikerült növelni a város 
vagyonának az értékét, az elmúlt 5 évben pedig ko-
moly, tőkeerős befektetők érkeztek a településre. 
Hogy áll jelenleg a város anyagi helyzete?

Az anyagi helyzetünk stabil. A fegyelmezett gazdál-
kodásnak köszönhetően nincsenek elmaradt kifizetésink, 
valamint folyamatosan rendelkezésünkre áll az a pénz tarta-
lék, ami a város zökkenőmentes működéséhez szükséges. 
Az iparűzési adóbevételünk jelentősen emelkedett, köszön-
hető az újonnan idetelepült cégeknek. Értem itt a geotermi-
kus erőművet, illetve azon beruházókat, akik érdekeltté 
váltak Tura fejlesztésében. A kastély beruházói, a sportcsar-
nok építkezés, a fejlesztések mind a város értékét növelik 
függetlenül attól, hogy milyen forrásból kerülnek ide. Az 
elmúlt időszakban éves szinten jelentősen megnőtt a be-
áramló működő tőke mennyisége. Ez fontos, mert ez a tőke 
előbb-utóbb meg akar térülni. Ez a városnak munkahe-
lyeket teremt és adót fizet, származtatott keresetet biztosít.
Meghatározható az új munkahelyek száma?

A fejlesztések, beruházások kapcsán jelentős szá-
mú munkahely jött létre. Sok turai ember dolgozik a kastély 
és a sportcsarnok építkezésen, de amikor ezek az objektu-
mok elkészülnek, egyes speciális szakképesítést igénylő 
munkakörök kivételével turai emberekkel lesznek munka-
vállalóként feltöltve. A Schossberger Kastély, - most már Bo-
taniq Turai Kastély - sorsa rendeződött. Az épület megme-
nekült az összeomlástól, hamarosan befejeződnek a rekon-
strukciós munkálatok és első nekifutásra 30-35 embernek 
fognak munkát adni. A geotermikus erőmű fejlesztése a kö-
zeljövőben megkezdődik két újabb kút fúrásával és erő-
művi blokk építésével, ez szintén újabb munkahelyeket 
teremt. Nagyon régóta várnak már a turai emberek a ter-
málvíz másod- és harmadlagos hasznosítására, ami a város 
életében érezhetőbb lesz, mint az elektromos energiater-
melés. Folyamatban van a termálvíz gyógyvízzé minősítése, 
ez egy hosszabb, fél – egy éves folyamat. Gyógyvízként a 
melegvizünk sokkal piacképesebb lesz. Szeretnénk fürdőt 
építeni, aminek minden reális esélye megvan. A folyamat-
ban lévő beruházások a működés megkezdését követően 
önmagukban is életképesek lesznek, de mi is arra tö-
rekszünk, azon dolgozunk, hogy a céltevékenységek egy-

mást kiegészítve még hatékonyabban tudjanak üzemelni és 
komplexebb szolgáltatást tudjanak nyújtani az ide érkezők 
számára.
Mindezek mellett kiemelten fontos az itt élő csalá-
doknak a biztonságos közlekedés nem csak az autó-
sok, hanem a gyalogosan, vagy kerékpárral közleke-
dők számára is. Az előző 8 évben 20 utca kapott szilárd 
burkolatot, akkor jelentős pályázati forrást sikerült 
nyerni. 2014-ben több fórumon is jelezte polgármes-
ter úr, hogy ebben a ciklusban minimális forrás vár-
ható belterületi utak fejlesztésére, ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik minden 
lehetőséget megragadni további utak szilárd burko-
lattal történő ellátására. 

2015-ben közel évtizedes adósságomat rendeztem 
a Vasút újtelepen élők felé. Szilárd burkolatot kapott a Ma-
dách utca, Árpád utca, Alkotmány utca és Nyárfa utcai be-
kötő út a Mária utcáig, nagyban megkönnyítve az ott élő 
több száz család közlekedését. Kialakítottuk a Tabán úti 
gyalogos átkelőhelyet, a vasútállomás környezetében álla-
mi beruházásban, önkormányzati üzemeltetésben megé-
pült egy P+R parkoló és kerékpártároló, új aszfaltbur-
kolatot kapott a buszforduló és a megállók, buszváró pavi-
lon épült, valamint kamerarendszer gondoskodik a bizton-
ságról. A vasútállomás környékén még további fejlesztésére 
kerül sor a közeljövőben, kiemelve egy járda építését, egy 
végleges buszforduló és buszmegálló kialakítását és a köz-
világítás fejlesztését.

Mivel pályázati támogatást nem sikerült nyernünk 
útépítésre, így önerőből és hitelfelvételből kezdtük meg 
további belterületi utak rendbetételét. A beruházást az ön-
kormányzat finanszírozza pályázati forrás nélkül. Jelenleg 6 
utcában zajlanak a munkálatok. A Bacsó Béla utca már el-
készült, az Akácos utca, a Tavasz utca, és Szövetség utca 
burkolatának kialakítása folyamatban van. Megkezdődött 
az útpálya szélesítése és a szegélykő építése a Park úton, a 
Tüzér utca pedig hamarosan megkapja a végleges aszfalt-
szőnyeget. 

2017-ben művelődési ház homlokzatának jelentős 
része megújult, korszerű homlokzati hőszigetelő rendszer-
rel lett ellátva. A könyvtár utcafronti portáljai, belső bútor-

zata megújultak. A művelődési ház Bartók Béla téri homlok-
zata előtt új térkő burkolatú járda készült. A polgármesteri 
hivatal és a művelődési ház közötti területen pedig meg-
épült a játszótér.

Augusztus hónapban kezdődik a Szent István úti 
járda felújítása a Köztársaság utcai kereszteződéstől 
(gyógyszertártól) a kis Galga hídig.
Kardinális kérdés az itt élő családok számára a kis-
gyermekek nevelése. Óvodáink nem csak az infra-
struktúrát, hanem a szakmai munkát tekintve is a 
Galgamenti régió élvonalában vannak. A közelmúlt-
ban pedig Tura Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be bölcsőde létesítésére, melyet támogatásra 
érdemesnek talált a Pénzügyminisztérium.

Így van, 192 millió forintot nyertünk bölcsőde épí-
tésére. Ez azt jelenti, hogy a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
intézményi területén meglévő jelenlegi bölcsődei csoport-
szoba és kiszolgáló helyiségei elbontásra kerülnek és egy új, 
két csoportos, 24 férőhelyes bölcsőde épül a szabványokban 
előírt kiszolgáló helyiségekkel, alapterületekkel, korszerű 
gépészeti megoldásokkal, megfelelve a mai kor energetikai 
követelményeinek. 

A Kastélykerti Óvoda 2016-ban jelentős felújításon 
esett át. Az intézmény elavult konyhája építészeti-gépészeti 
és épületvillamossági komplett felújításra került, a konyhát 
új kondenzációs gázkazán szolgálja ki és a teljes berendezés 
is megújult. A külső homlokzat, a padlásfödém hőszigete-
lésre került és a homlokzati nyílászárók cseréje is megtör-
tént. 2018-ban évtizedek óta nehézséget jelentő problémát 
sikerült megoldanunk, amikor a külön bejáratú 5-ös csopor-
tot belső helyiségek összenyitásával az óvoda többi helyisé-
geivel összekapcsoltuk, így az étkeztetés, foglalkozások so-
rán nem kell az épületből kimenni sem a gyerekeknek, sem a 
pedagógusoknak. Jelenleg az egyik csoporthoz tartozó öltö-
ző, valamint egy csoportszoba komplett padlószerkeze-
tének felújítása zajlik.

Az elmúlt években mindkét óvoda konyhai beren-
dezései korszerű berendezésekkel került fejlesztésre (mo-
sogatógép beszerzése, új sütőberendezések, rozsdamentes 
edények).

Az óvodák leterheltsége hatalmas, komoly csoport-
létszámok vannak. A gyerekek minőségi fejlődésének érde-
kében fontolóra vettük plusz egy óvodai csoport kialakítá-
sát. Nagyon híres mindkét óvodánk szakmailag és infra-
strukturális szempontból, Galgahévízről, Hévízgyörkről, 
Vácszentlászlóról, egyéb településekről is hoznak gyerme-
keket. 
Jelentős fejlesztések történtek az egészségügyben is 
az elmúlt öt évben. 

Hosszú évek óta működik a Petőfi Sándor téri épü-
letben az I-es és a II-es háziorvosi körzet, a fogorvosi ren-
delés, illetve a Központi Orvosi Ügyelet, az Arany János 
utcai épületben pedig a III-as és a IV-es háziorvosi körzet. 
Mindkét épület elavult az évtizedek alatt. Ebben a ciklusban 
lehetőségünk nyílt pályázati forrásból komplex felújítást 
végezni mindkét épületen. A Petőfi Sándor téri épület belső 
felújítása már megtörtént. 

 A Petőfi téri orvosi rendelőben teljesen új épület-
gépészeti és épületvillamossági rendszer került kiépítésre, 
az épület fűtését és melegvíz-ellátását két új kondenzációs 
gázkazán biztosítja, így a pincében elhelyezett korábbi ka-
zánok elbontásra kerülhettek. A vizesblokkok komplett felú-
jítására került sor, a homlokzati és a belső nyílászárókat ki-
cseréltük. A rendelőkben a mai előírásoknak megfelelően 
mosdók és mosogatók kerültek elhelyezésre. Az orvosi 
ügyelet egy új rendelővel bővült. A fogászati rendelő önálló 
várótermet kapott saját vizesblokkal. A fogászati rendelő 
teljesen új bútorozást kapott és egy új fogászati kezelő-

egység - mintegy 7 millió Ft értékben - is beszerzésre került. 
Az épület külső homlokzata is megújult, új tetőfedés és 
homlokzati kialakítás készült hőszigeteléssel ellátva. 
Jelenleg egy KEHOP pályázat megvalósítása van még folya-
matban, melyből a pincefödém és a padlásfödém hőszige-
telése is elkészül, ezek befejezése után kerülhet sor a belső 
térburkolatok és a bejáratok feletti előtetők kialakítására.

A Központi Orvosi Ügyeleti ellátást sikerült meg-
menteni és az átmeneti orvoshiányt kezelni. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy a javuló infrastrukturális feltételeknek, va-
lamint a jelentős óradíj-emelésnek köszönhetően egyre több 
orvos szeretne részt venni az ügyeleti ellátásban, valamint 
több település is csatlakozási szándékát jelentette be. Az 
országban nem sok ilyen orvosi ügyelet-rendszer működik, 
erre méltán vagyunk büszkék.

Az előzőekben említett KEHOP pályázat keretein 
belül a polgármesteri hivatal mindkét épületében a nyílás-
záró cseréje, homlokzati és padlásfödém hőszigetelése és 
gépészeti korszerűsítése is megvalósul.

A lap megjelenésével egy időben megkezdődött az 
Arany János utcai orvosi rendelő épületének teljes korszerű-
sítése is. Ennek során új tetőszerkezet készül, a belső terek-
ben alaprajzi átalakítás történik, akadálymentes WC és 
rámpa készül. Új belső és külső nyílászárók kerülnek elhe-
lyezésre, komplett épületgépészeti és épületvillamossági 
felújítás, homlokzati és padlásfödém hőszigetelés készül, a 
belső terekben a padlószerkezet is hő- és talajnedvesség el-
leni szigeteléssel lesz ellátva. A személyzet számára öltöző 
és vizesblokk készül. Az épület átadására várhatóan ez év 
végén kerül sor.

A gyermekorvosi rendelő épületének felújítására is 
pályázatot nyújtottunk be, ennek elbírálása folyamatban 
van.
Hogyan látja a város helyzetét a közbiztonság szem-
pontjából?

Úgy gondolom, hogy a turai KMB Alosztály 
megalakulásával nagyban javult a közbiztonság. Ezt a ren-
dőrségi statisztikákkal és a lakosság biztonságérzetének a 
javulásával lehet alátámasztani. Drasztikusan csökkent az 
elkövetett bűncselekmények száma. A meglévők mellett 
nem csak az állomáson, hanem a vásártéren is fejlesztettük 
a kamerarendszert, ami elősegíti a közrend fenntartását. 
Nagyon sok esetben hasznosnak bizonyult már. Szintén az 
itt lakók biztonságérzetét növeli a Tura Biztonságáért 2002 
Polgárőr Egyesület, melynek működését az önkormányzat 
anyagilag is támogatja.
A mindennapi rutin, monotonitás megszakítására 
szükség van időnként a szórakozásra, baráti beszél-
getésekre, kikapcsolódásra, feltöltődésre, közös 
programokra is. Milyen programokat kínál kulturális 
szempontból Tura a lakosságnak?

A hagyományőrző tevékenyég nagyon fontos 
Turán. Értékes civil szervezetek működnek, akik kiemel-
kedő munkásságukkal és tudásukkal nagyban hozzájárul-
nak a Galgamenti és turai hagyományok ápoláshoz, át-
örökítéshez.

Azt gondolom, hogy közösségi programok és ren-
dezvények szempontjából elég széles paletta. Színvonalas 
műsorokkal méltó módon éljük meg Nemzeti Ünnepeinket. 
A Bárdos Zenei Hetek turai állomása a népzene és a klasz-
szikus zenekedvelők számára is színvonalas előadásokat 
nyújt, ugyanígy a Galgamenti Népzenészek Újévi koncertje. 
Ezeken a programokon nem csak a zenészek és énekesek 
mutatják meg tudásukat, hanem a néptáncban jeleskedő 
ifjúsági, vagy felnőtt csoportok is lehetőséget kapnak. Ki-
emelkedő hagyományőrző tevékenységet végez, és a városi 
rendezvények állandó fellépői között üdvözölhetjük az 
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület dalkörét, maga az Egyesület 

Közös ügyünk Tura jövője!

Ezzel a mondattal 
vette át 2006-ban Szend-
rei Ferenc polgármester a 
város vezetését. Mérlegre 
lehetne tenni kizárólag az 
elmúlt 5 évet, de kicsit te-
kintsünk vissza a kezde-
tekre is. 2006-2014-ig a 
város gazdálkodása stabi-
lizálódott, vagyonának ér-
téke 1,5 mrd forinttal 
nőtt. 20 utca kapott minő-
ségi, szilárd aszfaltbur-
kolatot, sor került a bel-

területi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésére. A 
Többsincs Óvoda és Bölcsőde új, minden igényt kielé-
gítő épülettel gazdagodott és jelentős fejlesztések tör-
téntek a Kastélykerti Óvodában is. Megújult és meg-
szépült a polgármesteri hivatal és környezete. 
 A polgármester úr a 2014-es önkormányzati 
választás kampányában kiemelten fontosnak jelölte 
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meg Tura jövője szempontjából azokat a városfejlesz-
tési törekvéseket, melyek évtizedek óta egybecsenge-
nek az itt élő emberek vágyaival: melegvíz és kastély. E 
két nagy volumenű projekt mellett ezen időszak tervei 
között szerepelt további utak szilárd burkolattal tör-
ténő ellátása, sportcsarnok megépítése, a művelődési 
ház felújítása, valamint 3-4 játszótér megépítése.

Idén újra választunk – vezetőt és képviselő-
testületet városunk élére. A kampányidőszak előtt ül-
tünk le Szendrei Ferenc polgármesterrel az öt évet 
átfogó értékelésre és felvezetésként elkezdtünk arról 
beszélgetni, hogy az itt élők szemszögéből nézve mitől 
válik egy kisváros élhetővé? A mindennapi életben, a 
lakók közvetlen életterében mi a fontos?

Megjelöltünk néhány alapvető tényezőt, ami 
egy települést minősíthet az élhetőség szempontjából 
és mérlegre tettünk az eltelt időszakot városgazdál-
kodás és városfejlesztés, közbiztonság, munkahely-te-
remtés, egészségügy, kisgyermekes családok, közös-
ségi- és civil szervezetek tevékenysége, sport és kultu-
rális szempontból is.
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minden évben megrendezni a Galgamenti Népdalkörök 
Találkozóját hatalmas sikerrel és nagyszámú közönséggel. 
A Cserhát Művészkör Turai és Nógrádi csoportja orszá-
gosan elismert, művészeti tevékenységüket többek között a 
nyugdíjas házban tartott Szeretetnapi rendezvényen a tu-
raiak is megcsodálhatják. A települési és a nemzetiségi ön-
kormányzat közötti gyümölcsöző együttműködés egyik ki-
emelkedő példája a nemzetiségi kulturális események tá-
mogatása, mint például az országos nézettséget hozó Nem-
zetiségi Kultúrák Napja, vagy helyi szinten az Emlékezés 
Napja, amelyen az elhunyt cigányzenészek és sportolók 
előtt tisztelgünk a turai búcsúkor. Üde színfoltja a városnak 
a Turai Komédiások amatőr színtársulat előadásai, telt 
házzal szerepelnek nemcsak itthon, hanem a környező tele-
püléseken is. Minden korosztály megtalálhatja az érdeklő-
dési körének megfelelő programokat a több napos Híresvá-
rosi Vigadalom alkalmával, valamint szintén nagy népszerű-
ségnek örvend a művelődési ház évzáró gálaműsora, a Főtér 
pedig megtelik a Mindenki Karácsonya ünnepre hangoló 
rendezvényére.

Amatőr csoportjaink működése is hitelesen meg-
mutatja, jellemzi egy település életét, de sajnos a nekik teret 
adó épület, ez az elavult művelődési ház jelen körülmények 
között nagyon nehezen fejleszthető. Osztatlan közös tulaj-
donban lévő épületről van szó, tehát pályázatban sem tu-
dunk érvényesülni. Hamarosan elkészül a sportcsarnok, 
ami a rendezvények jelentős részét át tudja vállalni. Illetve, 
ha a továbbiakban lehetőséget kapok a város vezetésére, 
egy új, a modern kor igényeinek megfelelő kultúrház megé-
pítését céloznánk meg. 
Örök ellentét a lakosság körében a sport és a kultúra 
kérdése. Ki ezt preferálja, ki azt, ez az emberek dön-
tése. A városvezetés szempontjából pedig az ideális 
helyzet, ha a turai emberek dönthetnek, mert biztosít-
va van mindkét lehetőség, akár az ének-zene oktatás, 
akár a sportosabb életvitel irányába próbálják terelni 
gyermekeiket a szülők.

Hiánypótló beruházásként 2015-ben pályázati for-
rásból és önkormányzati önerőből megépült egy műfüves 
focipálya a sporttelepen. Közvetlenül a műfüves pálya áta-
dása előtt, 2014-ben a lakossággal közösen megfogalmazott 
igényként célul tűztük ki egy sportcsarnok megépítését, 
azóta folyamatosan dolgoztunk a megvalósításán. Sikerült a 
Ferencvárosi Torna Clubbal együtt megpályázni részben 
TAO, részben kormányzati céltámogatásból (1,4 mrd Ft TAO 

és 600 millió Ft céltámogatás) Tura részére, így gyakorla-
tilag Tura városának nem került komolyabb pénzébe a 
sportcsarnok. Felszereltségben és műszakilag is a régióban 
egyedülálló kategóriás létesítmény lesz. Az épületben he-
lyet kap egy akkreditált, 20x40 méteres kézilabda pálya, 
amely minimális erőfeszítéssel átalakítható kosárlabda, 
röplabda, illetve teniszpályává. Természetesen az iskolai 
testnevelési igények kielégítésére is szolgál majd, egy idő-
ben párhuzamosan két testnevelés óra tartható lesz. Jövő 
nyár elejére várható átadás. Reméljük, hogy ezzel is tud szí-
nesedni nem csak Tura, hanem a Galgamente sportélete. 
Nagyon szeretnénk utánpótlás-nevelésben megállapodást 
kötni a Fradival torna, kézilabda, illetve futball tekinte-
tében. 

A csarnok gondolatával egyidőben alakult meg a 
Turai Torna Club Egyesület kézilabda, torna és sakk szak-
osztályokkal, illetve 2018-ban bővült a labdarúgó szakosz-
tállyal. A sportcsarnok átadásával együtt szeretnénk életre 
hívni az asztalitenisz szakosztályt is. Az eszközök beszer-
zésre kerültek és úgy néz ki, hogy e sportág iránt is komoly 
igény mutatkozik a településen. 
Polgármester Úr, kérem, tekintsen vissza az elmúlt öt 
évre és értékelje az elvégzett munkát. Elégedett, vagy 
van hiányérzete?

Ebbe az öt évbe ennyi fért. Nem elsősorban az 
anyagiak, hanem az idő miatt. A képviselő-testülettel és a 
polgármesteri hivatal munkatársaival ezalatt az öt év alatt 
sokat haladtunk előre. Azt gondolom, hogy a település jó 
irányba halad, de nem vagyok maradéktalanul elégedett és 
igen, van hiányérzetem. A lakosság komfortérzetének javí-
tásán sokkal többet kell dolgoznunk. Három – négy játszó-
teret ígértem, de ebben a ciklusban csak egy tudott megé-
pülni. A következő játszóterekhez a helyszínek már részben 
megvannak, részben most kerülnek kiválasztásra. Tehát fo-
lyamatosan dolgozunk további játszóterek építésén, további 
földutak szilárd burkolattal történő ellátásán, valamint 
most már sorra kerül a meglévő járdák felújítása és új járdák 
építése. A nagy volumenű beruházások menedzselése és se-
gítése ez után is folyamatosan fontos részét képezik felada-
tainknak, hiszen ezek cégek adója a jövőben is biztosítani 
fogja a város fejlődéséhez szükséges bevételi forrást. Ko-
moly célkitűzés a gyógyfürdő fejlesztése, további terveink 
közt szerepel Tura városában a geotermikus energiával való 
fűtés megszervezése.

T.A.

 A Turai Hírlap folyamatosan 
nyomon követi a városban zajló beru-
házásokat. Az alapkőletétel óta a sport-
csarnok építéséről ezidáig jellemzően 
fotókat mutattunk meg Önöknek. 
 Augusztus elején munkatár-
sunk újra ellátogatott a helyszínre, ahol 
Bacsik Zsolt biztonsági- és művezető 
örömmel számolt be nem csak az épület 
műszaki készültségéről és az érdeke-
sebb technikai paraméterekről, hanem 
az általa készített legfrissebb fényké-
peket is szerkesztőségünk rendelkezé-
sére bocsátotta.
 Az első ütem munkálatai zajla-
nak, augusztus 31-ig szeretnék befejezni 
az ehhez tartozó feladatokat. A szemfü-
les érdeklődők már láthatták, hogy a kül-
ső nyílászárók nagy része a helyére ke-
rült. 10 db 5,5*3 méteres ablak (üvegfal) 
került a nyugati oldalra, 3-3 db az északi 
és déli irányokba és 10 db komplett ü-
vegfal (bejárati függönyfal) a főbejárati 
oldalra a település irányába.
 Augusztus második hetétől 
folytatódik a tető befejezése, ami végle-
ges rétegrend kialakítását, az acél elő-
tető burkolását és 4 db bevilágító ablak 
elhelyezését, valamint a terasz szigete-
lését jelenti. A tetőszerkezet és a 24 cm 
vastag héjazat szigetelés elkészült, a két 
hosszú oldalra hamarosan felkerül a csa-
torna, a két rövid oldalon a szigetelés 
befejezése és a záró burkolás van még 
hátra.

 Bacsik Zsolt tájékoztatta kollé-
gánkat, hogy hamarosan elkezdik a kül-
ső burkolat, illetve a vakolás előtti hom-
lokzat-szigetelés felrakását. Elsődleges 
cél – és erre minden reális esély megvan, 
hogy a komplett szigetelés és a nyílás-
zárók beállítása elkészüljön a tél beállta 
előtt, így a hideg időjárás nem hátrál-
tatja majd a belső munkálatokat.
 Elmondta továbbá, hogy az é-
pítkezés második ütemében a gépészeti 
munkák következnek, leválasztják a 
12*26 méteres tornatermi részt és ki-
alakítják a belső helyiségeket (épület-
felügyelet, kazánház, elektromos helyi-
ség, karbantartó-, tisztítószeres-, hulla-
déktároló helyiségek, raktár, büfé, kon-
diterem, iroda, a személyzet szociális 
helyiségei, kiszolgáló helyiségek, edzői, 
bírói, hazai és vendégöltözők, vizesblok-
kok). Az álmennyezet fölött kap helyet a 
szellőzőrendszer és egyéb épületgé-
pészet, a belső helyiségek válaszfala 
pedig impregnált, tűzálló gipszkar-
tonból lesz kialakítva.
 Munkatársunk kérdésére Ba-
csik Zsolt a turaiak munkalehetősé-
geivel kapcsolatban beszélt a Bástya 
Millennium Zrt. generál kivitelező cég-
filozófiájáról, mely szerint az egyes fá-
zisokra elsődlegesen turai vállalkozókat 
igyekeznek megszólítani, hozzásegítve 
őket a helyben történő munkavég-
zéshez.

T.A.

Tura Városi Sportcsarnok építése

Érdekességek:

Ÿ az első pillér 2018. június 10-én 
12:05 perckor került a helyére. 

Ÿ a sportcsarnok alapterülete 
22640 m .

Ÿ a küzdőtér és a tornaterem 
egybefüggő betonfelülete már 

2elkészült, ez 1600 m , a kiszol-
2gáló terület pedig 900 m  egy-

befüggő betonalap lesz.

Ÿ összesen több mint fél kilo-
méter betonkoszorú lett be-
építve

Ÿ 22 db gépészeti kiállás segíti 
majd a működést 

Ÿ a 26 db üvegfal egyenkénti mé-
rete 5,5*3 méter

Ÿ gondosan ügyelnek a szelektív 
hulladékkezelésre és a takaré-
kos anyagfelhasználásra

Déli homlokzat         Észak-Keleti homlokzat                                    Nyugati homlokzat

Belterületi utak építése
 Elkészült a Bacsó Béla utca, a Szövetség utca Sport 
és Erdész utca közötti szakasza, megkezdődött az útpálya 
szélesítése és a szegélykövek kihelyezése a Park úton.

Fo
tó

: 
Tó

th
 A

n
it

a



Turai Hírlap6 Turai Hírlap 7

20
19

/8

2019/8

HÍREK, INFORMÁCIÓKMEGKÉRDEZTÜK

minden évben megrendezni a Galgamenti Népdalkörök 
Találkozóját hatalmas sikerrel és nagyszámú közönséggel. 
A Cserhát Művészkör Turai és Nógrádi csoportja orszá-
gosan elismert, művészeti tevékenységüket többek között a 
nyugdíjas házban tartott Szeretetnapi rendezvényen a tu-
raiak is megcsodálhatják. A települési és a nemzetiségi ön-
kormányzat közötti gyümölcsöző együttműködés egyik ki-
emelkedő példája a nemzetiségi kulturális események tá-
mogatása, mint például az országos nézettséget hozó Nem-
zetiségi Kultúrák Napja, vagy helyi szinten az Emlékezés 
Napja, amelyen az elhunyt cigányzenészek és sportolók 
előtt tisztelgünk a turai búcsúkor. Üde színfoltja a városnak 
a Turai Komédiások amatőr színtársulat előadásai, telt 
házzal szerepelnek nemcsak itthon, hanem a környező tele-
püléseken is. Minden korosztály megtalálhatja az érdeklő-
dési körének megfelelő programokat a több napos Híresvá-
rosi Vigadalom alkalmával, valamint szintén nagy népszerű-
ségnek örvend a művelődési ház évzáró gálaműsora, a Főtér 
pedig megtelik a Mindenki Karácsonya ünnepre hangoló 
rendezvényére.

Amatőr csoportjaink működése is hitelesen meg-
mutatja, jellemzi egy település életét, de sajnos a nekik teret 
adó épület, ez az elavult művelődési ház jelen körülmények 
között nagyon nehezen fejleszthető. Osztatlan közös tulaj-
donban lévő épületről van szó, tehát pályázatban sem tu-
dunk érvényesülni. Hamarosan elkészül a sportcsarnok, 
ami a rendezvények jelentős részét át tudja vállalni. Illetve, 
ha a továbbiakban lehetőséget kapok a város vezetésére, 
egy új, a modern kor igényeinek megfelelő kultúrház megé-
pítését céloznánk meg. 
Örök ellentét a lakosság körében a sport és a kultúra 
kérdése. Ki ezt preferálja, ki azt, ez az emberek dön-
tése. A városvezetés szempontjából pedig az ideális 
helyzet, ha a turai emberek dönthetnek, mert biztosít-
va van mindkét lehetőség, akár az ének-zene oktatás, 
akár a sportosabb életvitel irányába próbálják terelni 
gyermekeiket a szülők.

Hiánypótló beruházásként 2015-ben pályázati for-
rásból és önkormányzati önerőből megépült egy műfüves 
focipálya a sporttelepen. Közvetlenül a műfüves pálya áta-
dása előtt, 2014-ben a lakossággal közösen megfogalmazott 
igényként célul tűztük ki egy sportcsarnok megépítését, 
azóta folyamatosan dolgoztunk a megvalósításán. Sikerült a 
Ferencvárosi Torna Clubbal együtt megpályázni részben 
TAO, részben kormányzati céltámogatásból (1,4 mrd Ft TAO 

és 600 millió Ft céltámogatás) Tura részére, így gyakorla-
tilag Tura városának nem került komolyabb pénzébe a 
sportcsarnok. Felszereltségben és műszakilag is a régióban 
egyedülálló kategóriás létesítmény lesz. Az épületben he-
lyet kap egy akkreditált, 20x40 méteres kézilabda pálya, 
amely minimális erőfeszítéssel átalakítható kosárlabda, 
röplabda, illetve teniszpályává. Természetesen az iskolai 
testnevelési igények kielégítésére is szolgál majd, egy idő-
ben párhuzamosan két testnevelés óra tartható lesz. Jövő 
nyár elejére várható átadás. Reméljük, hogy ezzel is tud szí-
nesedni nem csak Tura, hanem a Galgamente sportélete. 
Nagyon szeretnénk utánpótlás-nevelésben megállapodást 
kötni a Fradival torna, kézilabda, illetve futball tekinte-
tében. 

A csarnok gondolatával egyidőben alakult meg a 
Turai Torna Club Egyesület kézilabda, torna és sakk szak-
osztályokkal, illetve 2018-ban bővült a labdarúgó szakosz-
tállyal. A sportcsarnok átadásával együtt szeretnénk életre 
hívni az asztalitenisz szakosztályt is. Az eszközök beszer-
zésre kerültek és úgy néz ki, hogy e sportág iránt is komoly 
igény mutatkozik a településen. 
Polgármester Úr, kérem, tekintsen vissza az elmúlt öt 
évre és értékelje az elvégzett munkát. Elégedett, vagy 
van hiányérzete?

Ebbe az öt évbe ennyi fért. Nem elsősorban az 
anyagiak, hanem az idő miatt. A képviselő-testülettel és a 
polgármesteri hivatal munkatársaival ezalatt az öt év alatt 
sokat haladtunk előre. Azt gondolom, hogy a település jó 
irányba halad, de nem vagyok maradéktalanul elégedett és 
igen, van hiányérzetem. A lakosság komfortérzetének javí-
tásán sokkal többet kell dolgoznunk. Három – négy játszó-
teret ígértem, de ebben a ciklusban csak egy tudott megé-
pülni. A következő játszóterekhez a helyszínek már részben 
megvannak, részben most kerülnek kiválasztásra. Tehát fo-
lyamatosan dolgozunk további játszóterek építésén, további 
földutak szilárd burkolattal történő ellátásán, valamint 
most már sorra kerül a meglévő járdák felújítása és új járdák 
építése. A nagy volumenű beruházások menedzselése és se-
gítése ez után is folyamatosan fontos részét képezik felada-
tainknak, hiszen ezek cégek adója a jövőben is biztosítani 
fogja a város fejlődéséhez szükséges bevételi forrást. Ko-
moly célkitűzés a gyógyfürdő fejlesztése, további terveink 
közt szerepel Tura városában a geotermikus energiával való 
fűtés megszervezése.

T.A.

 A Turai Hírlap folyamatosan 
nyomon követi a városban zajló beru-
házásokat. Az alapkőletétel óta a sport-
csarnok építéséről ezidáig jellemzően 
fotókat mutattunk meg Önöknek. 
 Augusztus elején munkatár-
sunk újra ellátogatott a helyszínre, ahol 
Bacsik Zsolt biztonsági- és művezető 
örömmel számolt be nem csak az épület 
műszaki készültségéről és az érdeke-
sebb technikai paraméterekről, hanem 
az általa készített legfrissebb fényké-
peket is szerkesztőségünk rendelkezé-
sére bocsátotta.
 Az első ütem munkálatai zajla-
nak, augusztus 31-ig szeretnék befejezni 
az ehhez tartozó feladatokat. A szemfü-
les érdeklődők már láthatták, hogy a kül-
ső nyílászárók nagy része a helyére ke-
rült. 10 db 5,5*3 méteres ablak (üvegfal) 
került a nyugati oldalra, 3-3 db az északi 
és déli irányokba és 10 db komplett ü-
vegfal (bejárati függönyfal) a főbejárati 
oldalra a település irányába.
 Augusztus második hetétől 
folytatódik a tető befejezése, ami végle-
ges rétegrend kialakítását, az acél elő-
tető burkolását és 4 db bevilágító ablak 
elhelyezését, valamint a terasz szigete-
lését jelenti. A tetőszerkezet és a 24 cm 
vastag héjazat szigetelés elkészült, a két 
hosszú oldalra hamarosan felkerül a csa-
torna, a két rövid oldalon a szigetelés 
befejezése és a záró burkolás van még 
hátra.

 Bacsik Zsolt tájékoztatta kollé-
gánkat, hogy hamarosan elkezdik a kül-
ső burkolat, illetve a vakolás előtti hom-
lokzat-szigetelés felrakását. Elsődleges 
cél – és erre minden reális esély megvan, 
hogy a komplett szigetelés és a nyílás-
zárók beállítása elkészüljön a tél beállta 
előtt, így a hideg időjárás nem hátrál-
tatja majd a belső munkálatokat.
 Elmondta továbbá, hogy az é-
pítkezés második ütemében a gépészeti 
munkák következnek, leválasztják a 
12*26 méteres tornatermi részt és ki-
alakítják a belső helyiségeket (épület-
felügyelet, kazánház, elektromos helyi-
ség, karbantartó-, tisztítószeres-, hulla-
déktároló helyiségek, raktár, büfé, kon-
diterem, iroda, a személyzet szociális 
helyiségei, kiszolgáló helyiségek, edzői, 
bírói, hazai és vendégöltözők, vizesblok-
kok). Az álmennyezet fölött kap helyet a 
szellőzőrendszer és egyéb épületgé-
pészet, a belső helyiségek válaszfala 
pedig impregnált, tűzálló gipszkar-
tonból lesz kialakítva.
 Munkatársunk kérdésére Ba-
csik Zsolt a turaiak munkalehetősé-
geivel kapcsolatban beszélt a Bástya 
Millennium Zrt. generál kivitelező cég-
filozófiájáról, mely szerint az egyes fá-
zisokra elsődlegesen turai vállalkozókat 
igyekeznek megszólítani, hozzásegítve 
őket a helyben történő munkavég-
zéshez.

T.A.

Tura Városi Sportcsarnok építése

Érdekességek:

Ÿ az első pillér 2018. június 10-én 
12:05 perckor került a helyére. 

Ÿ a sportcsarnok alapterülete 
22640 m .

Ÿ a küzdőtér és a tornaterem 
egybefüggő betonfelülete már 

2elkészült, ez 1600 m , a kiszol-
2gáló terület pedig 900 m  egy-

befüggő betonalap lesz.

Ÿ összesen több mint fél kilo-
méter betonkoszorú lett be-
építve

Ÿ 22 db gépészeti kiállás segíti 
majd a működést 

Ÿ a 26 db üvegfal egyenkénti mé-
rete 5,5*3 méter

Ÿ gondosan ügyelnek a szelektív 
hulladékkezelésre és a takaré-
kos anyagfelhasználásra

Déli homlokzat         Észak-Keleti homlokzat                                    Nyugati homlokzat

Belterületi utak építése
 Elkészült a Bacsó Béla utca, a Szövetség utca Sport 
és Erdész utca közötti szakasza, megkezdődött az útpálya 
szélesítése és a szegélykövek kihelyezése a Park úton.
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 A komplex, műemlékvé-
delmi előírások szerint zajló felújítási 
munkálatok fontos szereplői a restau-
rátorok, akik azon fáradoznak a hely-
színen, hogy az épület műemléki ele-
meinek visszaadják az eredeti pom-
pájukat. A projekt során 12 restau-
rátor-szakterület munkatársai dol-

goztak a kő elemek, gipszstukkók, fal-
freskók, valamint a fa és fém épület-
elemek helyreállításán. Ez nem volt 
egyszerű feladat, hiszen az összes kő-
elem restaurálásra szorult a kastély-
ban, a bábos korlátok 80 százalékát 
például teljesen újra kellett gyártani. 

 Az épület falfestményeinek 
a restaurálása pedig önmagában 4-5 
hónapot vett igénybe. Érdekesség, 
hogy a kastély szekkó technikával ké-
szült falfestményeit az a Scholtz Ró-
bert festette eredetileg, aki az Ope-
raház díszítőfestését is készítette. 

Ősszel készülhet el
a BOTANIQ

Turai Kastély

 A kastély új márkaneve és arculata az egye-
dülálló kastélypark páratlan növényvilágára utal, 
amely természetes környezetet biztosít a vendégek 
számára, hogy feltöltődjenek, kikapcsolódjanak. Az 
exkluzív adottságokkal rendelkező, kiemelkedő szín-
vonalú szolgáltatásokat nyújtó, 19 szobás BOTANIQ 
Turai Kastély elsődleges profilja az esküvők, céges és 
egyéni rendezvények lebonyolítása, emellett nagy 
hangsúlyt fektetnek a gasztronómiai és szállodai 
funkcióra is. Mindeközben elindult a pre-opening 
weboldal is, ahol már foglalhatók az időpontok a jövő 
évi esküvőkre.

 A BOTANIQ Turai Kastély hi-
vatalos pre-opening weboldalán már 
foglalhatóak az időpontok a jövő évi 
esküvőkre.
 Az 1883-ban épült kastély a 
BDPST Group beruházásának köszön-
hetően menekülhetett meg az enyé-
szettől. A neoreneszánsz stílusban 
épült kastély teljesen egyedi Magyar-
országon: a 10 hektáros területen ma-
gasodó épület mind külső-, mind 
belsőépítészetében páratlan, különle-
ges hangulatú műemléképület, mely a 
Loire-menti kastélyok hangulatát idé-
zi. A felújítás során nem csak az épület 
és a kastélypark műemlékvédelmi 
helyreállítását tartották szem előtt, 
hanem a modernizációra is nagy 
hangsúlyt fektettek. Így került az épü-

letbe egy annak hangulatába és arcu-
latába illeszkedő lift, valamint mo-
dern gépészeti rendszerek, illetve 
kortárs belsőépítészeti megoldások, 
de jelenleg épül egy wellness részleg 
is belső és külső medencével. Az ex-
kluzív rendezvényhelyszínként és 
szállodaként újranyíló kastélyban 19 
szobát alakítottak ki, reprezentatív 
termei és a kastély parkja pedig töké-
letesen alkalmassá teszi majd eskü-
vők, konferenciák, workshopok és tré-
ningek megtartására is. 
 „A BOTANIQ Turai Kastély 
elsődleges profilja az esküvők, céges 
és egyéni rendezvények lebonyolí-
tása, de nagy hangsúlyt fektetünk a 
gasztronómiai és szállodai funkcióra 
is” – hangsúlyozza Somlyai Zoltán, a 

BDPST Group üzletág-igazgatója. A 
terasz a maga 470 négyzetméterével 
és 150 fős kapacitásával exkluzív 
helyszíne lehet fogadásoknak, míg a 
hétköznapokon kávézó helyiségként 
működő pálmaház mesebeli helyszínt 
kínál koncertek, meetingek és kisebb 
találkozók számára 120 négyzetmé-
teren. Az épület egyedülálló építésze-
ti jegyei mellett kortárs bútorok, 
luxus színvonalat biztosító modern 
belsőépítészeti elemek, illetve a kas-
télypark teszi unikális helyszínné a 
BOTANIQ Turai Kastélyt: jelenleg is 
zajlik a több száz növény visszatele-
pítése, az eredeti növényzet újra-
alkotása.

Munkahelyeket teremt, helyi beszállítókat keres a kastély

 A BOTANIQ Turai kastély 30-35 fő számára biztosít majd állandó munka-
helyet, rendezvények ideje alatt pedig további 5-15 fő dolgozhat időszakos jel-
leggel a kastélyban. Az elmúlt hónapokban már két meghallgatást is tartottak a 
környékbeli jelentkezőknek, akiket hamarosan emailben fognak értesíteni a pályá-
zatuk eredményéről. Emellet továbbra is várják a jelentkezőket, főképp felszolgáló 
és szakács munkakörökre a tura.kastely@gmail.com emailcímre.A kastély üze-
meltetője folyamatosan keres lehetséges beszállító partnereket hosszú távú 
együttműködésre: elsősorban olyan környékbeli termelők jelentkezését várják, 
akik magas minőségű és az európai uniós szabványoknak megfelelő – lehetőleg 
bio és organikus – termékeket állítanak elő.

 „A BOTANIQ Turai Kastély új márkaneve és 
arculata az egyedülálló kastélypark páratlan növényvilá-
gára utal, amely természetes környezetet biztosít a 
vendégek számára, hogy feltöltődjenek, kikapcsolódjanak” 
– mondta Csetnegi Zoltán, a BOTANIQ Turai Kastély 
igazgatója. Elmondása szerint a vendégek feltöltődését a 

kiemelkedő színvonalú szolgáltatási rendszer, a harmóniát 
teremtő természeti-, illetve a maradandó élményt nyújtó 
építészeti környezet, valamint az egyedi gasztronómiai 
élmények biztosítják. Hozzátette: a gasztronómia terén 
együttműködnek a helyi gazdákkal, hogy minél nagyobb 
arányban használjanak tőlük származó alapanyagokat.

 A 2015-ben alapított BDPST Zrt. és a hozzá kapcsolódó 
társaságok, egy a hazai ingatlanfejlesztő és szállodaüzemeltető szek-
torban egyre erősebb pozíciót szerző cégcsoport. Célja, hogy fejlesz-
tései révén megóvja, és új funkcióval ruházza fel a jellemzően műemlék-
védelmi státusszal bíró épületeket. Technológiai megoldásai a XXI. 
század építészeti és épületgépészeti trendjeit követik. A beruházások 
során úgy újítják fel az épületeket, hogy azok eredeti megjelenésüket 
megőrizve szolgálják ki a modern kor elvárásait, miközben átalakulá-

sukat követően is belesimulnak a kialakult városszerkezetbe és új 
értékekkel gazdagítják azt. A BDPST Group jelenleg a többi között a 
napjainkra teljesen leromlott állapotba került Adria-palota életre kelté-
sén, valamint a Turai Kastély felújításán és rekreációs funkciókkal tör-
ténő megtöltésén dolgozik, illetve a Vörösmarty tér szomszédságában 
található, a Mahart-, valamint a Futura-házat is átölelő épülettömb 
komplex felújításán, és ötcsillagos szállodává alakításán.

Tucatnyi restaurátor dolgozott a kastély eredeti pompájának visszaállításán

A BDPST Groupról

látványterv

látványterv
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 A komplex, műemlékvé-
delmi előírások szerint zajló felújítási 
munkálatok fontos szereplői a restau-
rátorok, akik azon fáradoznak a hely-
színen, hogy az épület műemléki ele-
meinek visszaadják az eredeti pom-
pájukat. A projekt során 12 restau-
rátor-szakterület munkatársai dol-

goztak a kő elemek, gipszstukkók, fal-
freskók, valamint a fa és fém épület-
elemek helyreállításán. Ez nem volt 
egyszerű feladat, hiszen az összes kő-
elem restaurálásra szorult a kastély-
ban, a bábos korlátok 80 százalékát 
például teljesen újra kellett gyártani. 

 Az épület falfestményeinek 
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hogy a kastély szekkó technikával ké-
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bert festette eredetileg, aki az Ope-
raház díszítőfestését is készítette. 

Ősszel készülhet el
a BOTANIQ

Turai Kastély

 A kastély új márkaneve és arculata az egye-
dülálló kastélypark páratlan növényvilágára utal, 
amely természetes környezetet biztosít a vendégek 
számára, hogy feltöltődjenek, kikapcsolódjanak. Az 
exkluzív adottságokkal rendelkező, kiemelkedő szín-
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egyéni rendezvények lebonyolítása, emellett nagy 
hangsúlyt fektetnek a gasztronómiai és szállodai 
funkcióra is. Mindeközben elindult a pre-opening 
weboldal is, ahol már foglalhatók az időpontok a jövő 
évi esküvőkre.

 A BOTANIQ Turai Kastély hi-
vatalos pre-opening weboldalán már 
foglalhatóak az időpontok a jövő évi 
esküvőkre.
 Az 1883-ban épült kastély a 
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épült kastély teljesen egyedi Magyar-
országon: a 10 hektáros területen ma-
gasodó épület mind külső-, mind 
belsőépítészetében páratlan, különle-
ges hangulatú műemléképület, mely a 
Loire-menti kastélyok hangulatát idé-
zi. A felújítás során nem csak az épület 
és a kastélypark műemlékvédelmi 
helyreállítását tartották szem előtt, 
hanem a modernizációra is nagy 
hangsúlyt fektettek. Így került az épü-

letbe egy annak hangulatába és arcu-
latába illeszkedő lift, valamint mo-
dern gépészeti rendszerek, illetve 
kortárs belsőépítészeti megoldások, 
de jelenleg épül egy wellness részleg 
is belső és külső medencével. Az ex-
kluzív rendezvényhelyszínként és 
szállodaként újranyíló kastélyban 19 
szobát alakítottak ki, reprezentatív 
termei és a kastély parkja pedig töké-
letesen alkalmassá teszi majd eskü-
vők, konferenciák, workshopok és tré-
ningek megtartására is. 
 „A BOTANIQ Turai Kastély 
elsődleges profilja az esküvők, céges 
és egyéni rendezvények lebonyolí-
tása, de nagy hangsúlyt fektetünk a 
gasztronómiai és szállodai funkcióra 
is” – hangsúlyozza Somlyai Zoltán, a 

BDPST Group üzletág-igazgatója. A 
terasz a maga 470 négyzetméterével 
és 150 fős kapacitásával exkluzív 
helyszíne lehet fogadásoknak, míg a 
hétköznapokon kávézó helyiségként 
működő pálmaház mesebeli helyszínt 
kínál koncertek, meetingek és kisebb 
találkozók számára 120 négyzetmé-
teren. Az épület egyedülálló építésze-
ti jegyei mellett kortárs bútorok, 
luxus színvonalat biztosító modern 
belsőépítészeti elemek, illetve a kas-
télypark teszi unikális helyszínné a 
BOTANIQ Turai Kastélyt: jelenleg is 
zajlik a több száz növény visszatele-
pítése, az eredeti növényzet újra-
alkotása.

Munkahelyeket teremt, helyi beszállítókat keres a kastély

 A BOTANIQ Turai kastély 30-35 fő számára biztosít majd állandó munka-
helyet, rendezvények ideje alatt pedig további 5-15 fő dolgozhat időszakos jel-
leggel a kastélyban. Az elmúlt hónapokban már két meghallgatást is tartottak a 
környékbeli jelentkezőknek, akiket hamarosan emailben fognak értesíteni a pályá-
zatuk eredményéről. Emellet továbbra is várják a jelentkezőket, főképp felszolgáló 
és szakács munkakörökre a tura.kastely@gmail.com emailcímre.A kastély üze-
meltetője folyamatosan keres lehetséges beszállító partnereket hosszú távú 
együttműködésre: elsősorban olyan környékbeli termelők jelentkezését várják, 
akik magas minőségű és az európai uniós szabványoknak megfelelő – lehetőleg 
bio és organikus – termékeket állítanak elő.

 „A BOTANIQ Turai Kastély új márkaneve és 
arculata az egyedülálló kastélypark páratlan növényvilá-
gára utal, amely természetes környezetet biztosít a 
vendégek számára, hogy feltöltődjenek, kikapcsolódjanak” 
– mondta Csetnegi Zoltán, a BOTANIQ Turai Kastély 
igazgatója. Elmondása szerint a vendégek feltöltődését a 

kiemelkedő színvonalú szolgáltatási rendszer, a harmóniát 
teremtő természeti-, illetve a maradandó élményt nyújtó 
építészeti környezet, valamint az egyedi gasztronómiai 
élmények biztosítják. Hozzátette: a gasztronómia terén 
együttműködnek a helyi gazdákkal, hogy minél nagyobb 
arányban használjanak tőlük származó alapanyagokat.

 A 2015-ben alapított BDPST Zrt. és a hozzá kapcsolódó 
társaságok, egy a hazai ingatlanfejlesztő és szállodaüzemeltető szek-
torban egyre erősebb pozíciót szerző cégcsoport. Célja, hogy fejlesz-
tései révén megóvja, és új funkcióval ruházza fel a jellemzően műemlék-
védelmi státusszal bíró épületeket. Technológiai megoldásai a XXI. 
század építészeti és épületgépészeti trendjeit követik. A beruházások 
során úgy újítják fel az épületeket, hogy azok eredeti megjelenésüket 
megőrizve szolgálják ki a modern kor elvárásait, miközben átalakulá-

sukat követően is belesimulnak a kialakult városszerkezetbe és új 
értékekkel gazdagítják azt. A BDPST Group jelenleg a többi között a 
napjainkra teljesen leromlott állapotba került Adria-palota életre kelté-
sén, valamint a Turai Kastély felújításán és rekreációs funkciókkal tör-
ténő megtöltésén dolgozik, illetve a Vörösmarty tér szomszédságában 
található, a Mahart-, valamint a Futura-házat is átölelő épülettömb 
komplex felújításán, és ötcsillagos szállodává alakításán.
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KÖZÖSSÉGI ÉLETKÖZÖSSÉGI ÉLET

Jelentkezni augusztus 11-ig lehet személyesen a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtárban, vagy
Tel.: 06-28/580-581, 06-30/638-4603
E-mail: bartok.kultura@gmail.com

Várjuk intézmények, civil szervezetek, egyesületek, 
baráti társaságok,

minden vállalkozó kedvű csoport jelentkezését. 
Nevezni kizárólag csülök alapanyagból készült étellel, 

ill. annak változataival lehet, tradicionális receptek 
alapján vagy a szárnyaló fantázia szerint.

Zsűri elnöke: NAGY ZOLTÁN, királyi főszakács

Minden benevezett ételt zsűri értékel. Az első három helyezett 
díszes kupát nyer, minden nevező emléklapot kap. 

Tudnivalók a részvétellel kapcsolatban:
Jövedelemszerzés céljából, kereskedelmi hatósági engedélyköteles ételértékesítést 
folytatni nem lehet. • Az ételek kínálása eldobható műanyag tányérban ill. evőeszköz-
zel történhet • A romlandó élelmiszerek származását számlával kell igazolni, mely a 
helyszínen bemutatás céljából rendelkezésre kell, hogy álljon. • A főzőcsapat szaká-
csának egészségügyi nyilatkozatot kell kitöltenie és magánál kell tartania a verseny 
ideje alatt.

VÁROSNAPI FõZõVERSENY
Főszerepben a csülök-álmok!

2018. aug. 20. kedd 13:00-17:30

A Galgamenti HE horgászversenyt rendez a Kónya-tavon, mely-
re a terület befogadóképessége miatt korlátozott számban 
várunk horgászokat. Nevezési díj: nincs.
Kategóriák: gyerek, ifi, női, felnőtt férfi.
Jelentkezni 30 fős keretlétszám erejéig lehet, melyből - a kevés 
horgászhely miatt - 20 fő nem Galgamenti Horgász-egyesületi 
tag jelentkezésére van lehetőség a Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtárban személyesen vagy telefonon, e-mailen (06-28-
580-581 vagy 06-30-638-4603,
e-mail: bartok.kultura@gmail.com)

A versenyen történő indulás feltételei:
- Felszerelés: A versenyen 1 db horgászbot úszós készséggel, 
1 db egyágú horoggal szerelve használható (előkészítve több 

lehet, de a vízben egyszerre csak egy bot lehet).
- Érvényes állami horgászjegy 2019-re,

Regisztrálás, horgászhelyek sorsolása: 6:00-6:30 között
Versenyszabályok ismertetése: 6:30
Horgászhelyek elfoglalása: 6:35-től

Etetés megkezdése: 6:55-től
Verseny kezdése: 7:00

Verseny befejezése: 11:00
Mérlegelés: 11:00-tól

Eredményhirdetés: 12:00-kor a verseny helyszínén.
Minden résztvevő emléklapot,

az első három helyezett kupát kap.

HORGÁSZVERSENY
2019. aug. 19., hétfő 7:00

Galgamenti HE Vezetősége

2019. aug. 19. hétfő 10:00

Kispályás Labdarúgó Torna

A torna helyszíne: Tura, Sporttelep
Nevezési határidő: 2019. augusztus 15. (csütörtök)
Nevezési cím: bartok.kultura@gmail.com,
 anyecska8@gmail.com

Játékjogosultság, nevezési feltételek: a férfi amatőr kispályás 
labdarúgó tornára minden 14. életévét betöltött játékos ne-
vezhet. A tornán mindenki saját felelősségére vehet részt. A 
nevezésnél kérjük megadni a csapat nevét és a játékosok 
névsorát. Csapatonként maximum 12 fő nevezhető. A tornára 
az első 8 csapat nevezését fogadjuk el.
Nevezési díj nincs. A torna napján a csapatok érkezése 
és regisztráció: 8:30-ig.

A csapatok létszámától függően csoportos lebonyolítással, 
vagy min-bajnokság keretében a lehető legtöbb játéklehető-
séget biztosítjuk. A torna napja előtt részletes tájékoztatót kül-
dünk a csapatvezetőknek.
Csapatlétszám:   5 mezőnyjátékos + 1 kapus
Játékidő:   2x10 perc
Kapu mérete:   2x3 m
Pontozás:  győzelem 3, döntetlen 1, vereség 0 pont
Helyezések eldöntése a csoportmérkőzéseken:
-Több pont - Pontegyenlőség esetén: 1.egymás elleni eredmény, 2. gól-
különbség a csoporton belüli összes mérkőzés figyelembe vételével, 3. több 
rúgott gól, - Hétméteresek döntenek

A nap folyamán

7 méteres rúgó versenyt
is rendezünk nem csak a résztvevő csapatok, hanem a 

közönség számára is nyitott nevezéssel.

Díjazás: az első három helyezett csapat és a 7 méteres rúgó 
verseny győztese oklevelet, kupát kap és meglepetés 
ajándékban is részesül!
Játékvezetői rendelkezések: - szóbeli figyelmeztetés - sárga lap - 2 perces 
figyelmeztetés - végleges kiállítás (a véglegesen kiállított játékos helyére nem 
állhat be senki. A kiállított játékos automatikusan nem játszik a következő 
mérkőzésen.

Egyéb:
- Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet - A csapatok egységes szere-
lésben léphetnek pályára - Óvás a mérkőzés alatt vagy annak befejezése 
után legfeljebb 5 percig jelenthető be - A szervezők által ismertetett és kiírt 
szabályokat a csapatok és azok vezetői tudomásul veszik - Minden játékos és 
csapatvezető a FAIR PLAY tisztaságával, szellemével és annak szabályaival 
lép pályára - Legkésőbb az első mérkőzés előtt le kell adni a kitöltött nevezési 
lapot, aláírva. Torna közben további játékos nem nevezhető. 

2019. aug. 19. hétfő 9:00

Nevezni a helyszínen lehet 9:30-ig
Helyszín:Demény Étterem

A verseny szervezője:
Tóth-Máté József

a Galgavidéki Sakkbarátok Egyesületének Elnöke

SAKK HÁZIVERSENY

VETERÁN MOTOR bemutató
és ügyességi verseny

2019. augusztus 19. hétfő
Veterán motor kategóriában Pannóniától egészen a 

Babettáig várja jelentkezését

Mészáros Ferenc  Tel.: 20/931-70-94
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

Tura Város Önkormányzata és a Turai Torna Club 
rendezésében

 A tavalyi évben a turai úgyne-
vezett cigány keresztállítás húsz éves 
évfordulójára rendezett ünnepi szent-
misén Balázs József cigány paszto-
rációs lelkész is részt vett a Boldvai 
Egy Csepp Reménység dicsőítő kóru-
sával együtt. A turaiak vendégszere-
tetét megköszönve, meghívást kapott 
a turai roma közösség a második alka-
lommal megrendezett cigány lelki 
napra Boldvára.
 Július 20-án reggel a zsámbo-
ki úti buszfordulóból 50 fővel indul-
tunk el busszal Boldvára. Az oda úton 
már remek hangulatban utaztunk, his-
zen az utasok között két énekes is volt. 
Szitai Dani két József Attila verset a-
dott elő saját megzenésítésben és a 
„Távolról indultam el hozzád” című 
saját dalával örvendeztette meg a kö-
zönséget, majd Farkas Zsolt Magyar 
Bronz Érdemkereszttel kitüntetett 
magyarnóta-énekes dalait hallgat-
hatta a buszon utazó közönség. Az 
egyik főszervező, Szénási János „Nyú-
ka” frissítőkkel és csokoládéval látta 
el a turaiakat a 160 kilométeres úton
 A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Boldvára 11 óra magasságá-
ban érkeztünk meg. Ez egy gazdag 
történelmi múlttal, számos műemlék-
kel rendelkező falu ahol a Bódva a köz-
ség határában torkollik a Sajóba. A 
központban, ahol a vendéglátóink vár-
tak bennünket, található az a kiemel-
kedő kulturális örökség, az Európában 
is híres árpádkori templom, bencés 
monostor, ahol az első magyar nyelvű 
írásos emlékünk a Halotti beszéd és 
könyörgés megszületett. 

 Az alig 2 300 lakosú faluban - 
takaros utcákban, rendezett portákon 
-  élők rendkívül nagy vendégsze-
retettel várják az ide látogatókat, 
szerény körülményeik ellenére.
 Vendéglátóink Balázs József 
atya vezetésével a helyi kultúrházban 
vártak bennünket, ahol kitüntetett fi-
gyelemmel fogadtak a csoportunkat. 
 A kultúrház színpadán elő-
ször Balázs József római katolikus atya 
köszöntötte a megjelent híveket, majd 
a Turaiak bemutatkozása következett, 
amelynek keretében Szitai Dani a szín-
padon is előadta saját dalait és kizáró-
lag erre az alkalomra készült, megze-
nésített dicsőítő énekében gyönyör-
ködhettek a jelen lévők. 
 Ezek után Koós Ede római ka-
tolikus érseki tanácsos, a Cigánypasz-
torációs Tanács Elnöke, az egri Szent 
Lajos templom plébánosának tanításá-
ban, beszédében mélyülhettek el a hí-
vek a szentmisére hangolódva.
 Déli 12 órakor gyalogosan in-
dultunk el közösen a gitáros kórussal, 
egyházi énekkel a közelben lévő Szep-
lőtelen Fogantatás Templomban tar-
tott szentmisére. Zsúfolásig megtelt a 
templom, amelyet a görög és római 
katolikusok közösen használnak. 
 A szentmisét Koós Ede plé-
bános celebrálta, Balázs József plébá-
nossal, Kecskés László római katolikus 
plébániai kormányzóval és Lakatos 
Zsolt görögkatolikus kispappal. A lé-
lekemelő istentisztelet végén elmé-
lyülten, csöndben bandukoltunk visz-
sza a központba. 

 A mise után ebéddel és min-
denféle finomsággal vártak bennünket 
a boldvai vendéglátóink, majd szín-
padi előadások, dicsőítő imák kezdőd-
tek el a különböző településekről ér-
kezőktől a helyi kultúrházban. Ho-
dász, Köröm, Alsóvadász, Balajt, Nyír-
káta, Kerekudvar, Arló, Selyeb, Raka-
ca és helyi boldvai közösséget a turai-
ak részéről Farkas Zsolt nótaénekes 
szórakoztatta. 
 A Boldvai Egy Csepp Re-
ménység Alapítvány tagjai fantasz-
tikus lélekkel fogadtak délelőtt és 
ugyanilyen nagyszerű szeretettel en-
gedtek el a haza utunkra bennünket. 
 A lélekemelő nap végén, a 
buszon mindenki jó szívvel indult el 
Turára. Az autóbuszon a reggeli jó-
kedv folytatódott, közösen nótázva ér-
keztünk meg Galga-menti városunk-
ba, fáradtan, de annál magasztosabb 
élményekkel gazdagodva. 

Lelki napon, Boldván járt a turai roma közösség

Szeplőtelen Fogantatás Templom
A klasszicista stílusú templom 1830 körül épült. A görög és római katolikusok közösen használják.

Szénási József

Farkas Zsolt és Szitai
Dani nótázik a buszon

Balázs József
plébános
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Jelentkezni augusztus 11-ig lehet személyesen a Bartók Béla 
Művelődési Ház és Könyvtárban, vagy
Tel.: 06-28/580-581, 06-30/638-4603
E-mail: bartok.kultura@gmail.com

Várjuk intézmények, civil szervezetek, egyesületek, 
baráti társaságok,

minden vállalkozó kedvű csoport jelentkezését. 
Nevezni kizárólag csülök alapanyagból készült étellel, 

ill. annak változataival lehet, tradicionális receptek 
alapján vagy a szárnyaló fantázia szerint.

Zsűri elnöke: NAGY ZOLTÁN, királyi főszakács

Minden benevezett ételt zsűri értékel. Az első három helyezett 
díszes kupát nyer, minden nevező emléklapot kap. 

Tudnivalók a részvétellel kapcsolatban:
Jövedelemszerzés céljából, kereskedelmi hatósági engedélyköteles ételértékesítést 
folytatni nem lehet. • Az ételek kínálása eldobható műanyag tányérban ill. evőeszköz-
zel történhet • A romlandó élelmiszerek származását számlával kell igazolni, mely a 
helyszínen bemutatás céljából rendelkezésre kell, hogy álljon. • A főzőcsapat szaká-
csának egészségügyi nyilatkozatot kell kitöltenie és magánál kell tartania a verseny 
ideje alatt.

VÁROSNAPI FõZõVERSENY
Főszerepben a csülök-álmok!

2018. aug. 20. kedd 13:00-17:30

A Galgamenti HE horgászversenyt rendez a Kónya-tavon, mely-
re a terület befogadóképessége miatt korlátozott számban 
várunk horgászokat. Nevezési díj: nincs.
Kategóriák: gyerek, ifi, női, felnőtt férfi.
Jelentkezni 30 fős keretlétszám erejéig lehet, melyből - a kevés 
horgászhely miatt - 20 fő nem Galgamenti Horgász-egyesületi 
tag jelentkezésére van lehetőség a Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtárban személyesen vagy telefonon, e-mailen (06-28-
580-581 vagy 06-30-638-4603,
e-mail: bartok.kultura@gmail.com)

A versenyen történő indulás feltételei:
- Felszerelés: A versenyen 1 db horgászbot úszós készséggel, 
1 db egyágú horoggal szerelve használható (előkészítve több 

lehet, de a vízben egyszerre csak egy bot lehet).
- Érvényes állami horgászjegy 2019-re,

Regisztrálás, horgászhelyek sorsolása: 6:00-6:30 között
Versenyszabályok ismertetése: 6:30
Horgászhelyek elfoglalása: 6:35-től

Etetés megkezdése: 6:55-től
Verseny kezdése: 7:00

Verseny befejezése: 11:00
Mérlegelés: 11:00-tól

Eredményhirdetés: 12:00-kor a verseny helyszínén.
Minden résztvevő emléklapot,

az első három helyezett kupát kap.

HORGÁSZVERSENY
2019. aug. 19., hétfő 7:00

Galgamenti HE Vezetősége

2019. aug. 19. hétfő 10:00

Kispályás Labdarúgó Torna

A torna helyszíne: Tura, Sporttelep
Nevezési határidő: 2019. augusztus 15. (csütörtök)
Nevezési cím: bartok.kultura@gmail.com,
 anyecska8@gmail.com

Játékjogosultság, nevezési feltételek: a férfi amatőr kispályás 
labdarúgó tornára minden 14. életévét betöltött játékos ne-
vezhet. A tornán mindenki saját felelősségére vehet részt. A 
nevezésnél kérjük megadni a csapat nevét és a játékosok 
névsorát. Csapatonként maximum 12 fő nevezhető. A tornára 
az első 8 csapat nevezését fogadjuk el.
Nevezési díj nincs. A torna napján a csapatok érkezése 
és regisztráció: 8:30-ig.

A csapatok létszámától függően csoportos lebonyolítással, 
vagy min-bajnokság keretében a lehető legtöbb játéklehető-
séget biztosítjuk. A torna napja előtt részletes tájékoztatót kül-
dünk a csapatvezetőknek.
Csapatlétszám:   5 mezőnyjátékos + 1 kapus
Játékidő:   2x10 perc
Kapu mérete:   2x3 m
Pontozás:  győzelem 3, döntetlen 1, vereség 0 pont
Helyezések eldöntése a csoportmérkőzéseken:
-Több pont - Pontegyenlőség esetén: 1.egymás elleni eredmény, 2. gól-
különbség a csoporton belüli összes mérkőzés figyelembe vételével, 3. több 
rúgott gól, - Hétméteresek döntenek

A nap folyamán

7 méteres rúgó versenyt
is rendezünk nem csak a résztvevő csapatok, hanem a 

közönség számára is nyitott nevezéssel.

Díjazás: az első három helyezett csapat és a 7 méteres rúgó 
verseny győztese oklevelet, kupát kap és meglepetés 
ajándékban is részesül!
Játékvezetői rendelkezések: - szóbeli figyelmeztetés - sárga lap - 2 perces 
figyelmeztetés - végleges kiállítás (a véglegesen kiállított játékos helyére nem 
állhat be senki. A kiállított játékos automatikusan nem játszik a következő 
mérkőzésen.

Egyéb:
- Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet - A csapatok egységes szere-
lésben léphetnek pályára - Óvás a mérkőzés alatt vagy annak befejezése 
után legfeljebb 5 percig jelenthető be - A szervezők által ismertetett és kiírt 
szabályokat a csapatok és azok vezetői tudomásul veszik - Minden játékos és 
csapatvezető a FAIR PLAY tisztaságával, szellemével és annak szabályaival 
lép pályára - Legkésőbb az első mérkőzés előtt le kell adni a kitöltött nevezési 
lapot, aláírva. Torna közben további játékos nem nevezhető. 

2019. aug. 19. hétfő 9:00

Nevezni a helyszínen lehet 9:30-ig
Helyszín:Demény Étterem

A verseny szervezője:
Tóth-Máté József

a Galgavidéki Sakkbarátok Egyesületének Elnöke

SAKK HÁZIVERSENY

VETERÁN MOTOR bemutató
és ügyességi verseny

2019. augusztus 19. hétfő
Veterán motor kategóriában Pannóniától egészen a 

Babettáig várja jelentkezését

Mészáros Ferenc  Tel.: 20/931-70-94
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

Tura Város Önkormányzata és a Turai Torna Club 
rendezésében

 A tavalyi évben a turai úgyne-
vezett cigány keresztállítás húsz éves 
évfordulójára rendezett ünnepi szent-
misén Balázs József cigány paszto-
rációs lelkész is részt vett a Boldvai 
Egy Csepp Reménység dicsőítő kóru-
sával együtt. A turaiak vendégszere-
tetét megköszönve, meghívást kapott 
a turai roma közösség a második alka-
lommal megrendezett cigány lelki 
napra Boldvára.
 Július 20-án reggel a zsámbo-
ki úti buszfordulóból 50 fővel indul-
tunk el busszal Boldvára. Az oda úton 
már remek hangulatban utaztunk, his-
zen az utasok között két énekes is volt. 
Szitai Dani két József Attila verset a-
dott elő saját megzenésítésben és a 
„Távolról indultam el hozzád” című 
saját dalával örvendeztette meg a kö-
zönséget, majd Farkas Zsolt Magyar 
Bronz Érdemkereszttel kitüntetett 
magyarnóta-énekes dalait hallgat-
hatta a buszon utazó közönség. Az 
egyik főszervező, Szénási János „Nyú-
ka” frissítőkkel és csokoládéval látta 
el a turaiakat a 160 kilométeres úton
 A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Boldvára 11 óra magasságá-
ban érkeztünk meg. Ez egy gazdag 
történelmi múlttal, számos műemlék-
kel rendelkező falu ahol a Bódva a köz-
ség határában torkollik a Sajóba. A 
központban, ahol a vendéglátóink vár-
tak bennünket, található az a kiemel-
kedő kulturális örökség, az Európában 
is híres árpádkori templom, bencés 
monostor, ahol az első magyar nyelvű 
írásos emlékünk a Halotti beszéd és 
könyörgés megszületett. 

 Az alig 2 300 lakosú faluban - 
takaros utcákban, rendezett portákon 
-  élők rendkívül nagy vendégsze-
retettel várják az ide látogatókat, 
szerény körülményeik ellenére.
 Vendéglátóink Balázs József 
atya vezetésével a helyi kultúrházban 
vártak bennünket, ahol kitüntetett fi-
gyelemmel fogadtak a csoportunkat. 
 A kultúrház színpadán elő-
ször Balázs József római katolikus atya 
köszöntötte a megjelent híveket, majd 
a Turaiak bemutatkozása következett, 
amelynek keretében Szitai Dani a szín-
padon is előadta saját dalait és kizáró-
lag erre az alkalomra készült, megze-
nésített dicsőítő énekében gyönyör-
ködhettek a jelen lévők. 
 Ezek után Koós Ede római ka-
tolikus érseki tanácsos, a Cigánypasz-
torációs Tanács Elnöke, az egri Szent 
Lajos templom plébánosának tanításá-
ban, beszédében mélyülhettek el a hí-
vek a szentmisére hangolódva.
 Déli 12 órakor gyalogosan in-
dultunk el közösen a gitáros kórussal, 
egyházi énekkel a közelben lévő Szep-
lőtelen Fogantatás Templomban tar-
tott szentmisére. Zsúfolásig megtelt a 
templom, amelyet a görög és római 
katolikusok közösen használnak. 
 A szentmisét Koós Ede plé-
bános celebrálta, Balázs József plébá-
nossal, Kecskés László római katolikus 
plébániai kormányzóval és Lakatos 
Zsolt görögkatolikus kispappal. A lé-
lekemelő istentisztelet végén elmé-
lyülten, csöndben bandukoltunk visz-
sza a központba. 

 A mise után ebéddel és min-
denféle finomsággal vártak bennünket 
a boldvai vendéglátóink, majd szín-
padi előadások, dicsőítő imák kezdőd-
tek el a különböző településekről ér-
kezőktől a helyi kultúrházban. Ho-
dász, Köröm, Alsóvadász, Balajt, Nyír-
káta, Kerekudvar, Arló, Selyeb, Raka-
ca és helyi boldvai közösséget a turai-
ak részéről Farkas Zsolt nótaénekes 
szórakoztatta. 
 A Boldvai Egy Csepp Re-
ménység Alapítvány tagjai fantasz-
tikus lélekkel fogadtak délelőtt és 
ugyanilyen nagyszerű szeretettel en-
gedtek el a haza utunkra bennünket. 
 A lélekemelő nap végén, a 
buszon mindenki jó szívvel indult el 
Turára. Az autóbuszon a reggeli jó-
kedv folytatódott, közösen nótázva ér-
keztünk meg Galga-menti városunk-
ba, fáradtan, de annál magasztosabb 
élményekkel gazdagodva. 

Lelki napon, Boldván járt a turai roma közösség

Szeplőtelen Fogantatás Templom
A klasszicista stílusú templom 1830 körül épült. A görög és római katolikusok közösen használják.

Szénási József

Farkas Zsolt és Szitai
Dani nótázik a buszon

Balázs József
plébános
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10:00  Ünnepi szentmise

11:00  SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
 Helyszín: római katolikus templom

 Műsor:   Turai Kisénekmondók
    GARCZIK RICHÁRD orgonakoncertje

14:00-18:00  Kastélykerti Óvoda kézműves foglalkozásai
15:30   Szendrei Ferenc polgármester ünnepi beszéde, 

kitüntetések átadása

16:00-17:00  Turai amatőr csoportok bemutatói:

  Zsinnyegő néptáncegyüttes, Turai Komédiások,
  Turai Balettműhely,
  Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület Népdalköre

17:30-18:30  Wolf Harmony Band (kávéházi muzsika,

  tánc- és diszkózenei feldolgozások)

18:30   Salsa Mojito Tánciskola bemutatója

19:00   Főzőverseny eredményhirdetése

19:30-20:30  Mojito zenekar
  koncertje 

21:00-22:30  Vegas Show Band: 

  QUEEN
  SHOW 
22:30   Tűzijáték 

10:00-11:00  Izgő-mozgó meseház 0-6 éves korig

11:00-17:00  Többsincs Óvoda és Bölcsőde szabadtéri játszóháza és kézműves 
foglalkozásai

10:00-20:00  Sülli Richárd népi játéktára: kosaras körhinta, kerekeskút, 

nyuszisimogató, lovagi torna, mérlegjáték, falusi gladiátorpálya, óriás jenga, 
csirkepofozó, gólyaláb, lánctalp menetelő, festékcentrifuga, óriás csúszdás 
ugrálóvár, kis légvár 

10:00-20:00  Vásári hinták
11:00-11:30  Mollini bűvész vidám műsora

16:00-16:30  Veterán motoros felvonulás 

16:30-17:30  Veterán motoros ügyességi verseny

17:30-18:30  Görbe Tükör színház: A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja c. mese 

19:00-21:00  Sportág bemutatók: kick-box, kötélugrás, 

world jumping, aerobic, taek-won-do, ght-tness

21:30-23:00  Rockin'RockCats
  koncert

2019.

AUGUSZTUS 19., hétfő AUGUSZTUS 20., kedd
7:00  HORGÁSZVERSENY
 Helyszín: Kónya-tó

9:00  KISPÁLYÁS
 FOCIBAJNOKSÁG
 Helyszín: sportpálya

10:00  SAKKVERSENY
 Helyszín: Demény Étterem

Helyszín: székelykapu mögötti tér, Gyöngy üzletház előtti tér, főtér és nagyszínpada

13:00-tól Főzőverseny
14:00-tól Kézműves kirakodóvásár
14:00-tól Vásári hinták 

FŐTÉRI  SOKADALOMFŐTÉRI  SOKADALOM

SPORT- és GYERMEKPROGRAMOKSPORT- és GYERMEKPROGRAMOK
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 2019. július 29. és augusztus 2. között XII. al-
kalommal került megrendezésre a hagyományos kéz-
műves- és mesetábor a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár szervezésében. 

Több mint negyven gyermek kacajától volt hangos 
ezen a héten a Turai Tájház.A kapun belépve csak vidám-
ságnak és kreativitásnak volt helye. A sátor alatt felállított 
padokon szorgos kis kezek dolgoztak. Egy csillogó szemű 
kislány, Seres Zsuzsi, szövését abbahagyva felállt és ha-
talmas lelkesedéssel végig kísért a táboron, s közben csak 
mesélt és mesélt.

Az öt napos tábori lét tematikája a négy elem, a tűz, 
a víz, a föld és a levegő, valamint az ehhez kapcsolódó motí-
vumok és színvilág körül forgott. Első nap előadást hallhat-
tak ezekről az elemekről a táborozók, majd a kreatív felada-
tok során a tematikához kapcsolódó alkotásokat készítet-
tek. A hét során különféle módszerekkel ismerkedtek meg a 
gyerekek. Ebben az évben három személy Dolányi Anna, 
Basa Brigitta és Rumi Andrea foglalkozásvezetők által előre 
kikísérletezett technikákkal gazdagodott a táborozók tudá-
sa. Az első a növényfestés volt. Kis segítőm, Zsuzsi elmond-
ta, hogy két féle módszer segítségével használták fel az apró 
növényekben rejlő lehetőségeket. Az egyik, amikor a virá-
got és a levelet, illetve azok nedveit tartalmazó színeket 
belekalapálták a textilbe. A másik technika, amikor a növé-
nyekből, - mint például a hagyma vagy a bodza - különféle 
főzeteket készítettek és ezek megszínezett levével batikolt 
kendőket és pólókat festettek maguknak. A batikolt pólók 
között nem lehetett két egyformát találni. A növények adta 
lehetőségeket ügyesen kihasználták a kicsik és segítőik, így 
valóban mindenki egyedit alkothatott. A pólókon különféle, 
a négy elemhez kapcsolódó motívumok ékeskedtek. A min-
ták a batikolt ruhadarabok száradását követően, textilfilc 
segítségével kerültek fel. Ebben a feladatban a gyerekek 
teret adhattak a fantáziájuknak, amelynek eredményekép-
pen a letisztult egyszerűségtől kezdve a bonyolult, szemet 
gyönyörködtető díszítő elemekkel tarkított művekig szinte 
minden felvonult. A zárórendezvényen ezeket az alkotáso-
kat viselték a táborozók. A vendégoktatók segítségével, 
vesszőfonás technikájával kicsit elvontabb képződménye-
ket, térbeli ábrázolásokat és meséhez kapcsolódó bolygókat 
alkottak meg. Hosszú szárú rozsszalmából kötözve felnőtt- 
és gyermekember figurák, a szalma sodrásával pedig szi-
vecskék és különféle nagyméretű díszek készültek. 
 Nusi néni legotthonosabban a szövésben mozog, 
így a gyerekek egy közös meseszőnyeg alkotásába kezdtek, 
amely elkészülte után a turai gyermekkönyvtárban lesz 
majd megcsodálható. Patchwork-szerűen, kis méretű, szö-
vésdarabokból lesz összeállítva, amely a gyerekek keze 
munkáját dicséri. Közepén pedig Nusi néni felajánlásaként 
az a famotívumos szőnyeg, amely szintén az egyik tábor 

alkalmával, 60. születésnapi ajándékaként készült a táb-
orozók közreműködésével.
 A pénteki táborzáró rendezvény meseelőadása is 
az öt nap tematikájából, a négy elemből fogant. Berta Ka-
talin, a Föld meséje című írása került feldolgozásra, amely-
ben a gyerekek egy manapság nagyon is létező problé-
mával, az ember pusztító életmódja által, a természetes élő-
világra és a természetre gyakorolt negatív hatásával ismer-
kedhettek meg. A megoldás, ahogy a való életben, úgy a me-
sében is a gyerekek kezében van. Emellett persze nem kicsi 
szerepe van a szülőknek is, akik környezettudatos nevelés 
által hatalmas lehetőséget adnak a felnövekvő generáció-
nak.
 A gyerekek a meseelőadás közben az általuk készí-
tett, bolygókat mintázó fejdíszeket viselték. Külön érdekes-
sége volt, hogy a bemutatott táncjeleneteket saját maguk 
koreografálták. Az előadás közben felcsendült dalok, mint 
például a Tavaszi szél, Ég a tűz, a szentiványi tűz, Gyökér 
adja fáját és az Élet vize, vizek vize szintén a négy elem 
tematikája köré szerveződtek. A dalokat a kicsik és na-
gyobbak Maczkó Mária felkészítésével és közreműködé-
sével adták elő. A záróünnepség után az önkéntes apukák 
által készített bográcsgulyással lakhattak jól a rendezvény-
re ellátogató szülők és gyermekeik. A nagyon finomra sike-
rült étel Kuti László és Sáfrány Norbert szakácsok érdeme 
volt.

Köszönet a gyermekeknek az évről évre megújuló 
lelkesedésükért. Külön köszönettel tartoznak a szervezők a 
kézművestábor népi mesterségoktatójának, mindenki Nusi 

nénijének, hogy minden évben nagy szakértelemmel, türe-
lemmel és szeretettel ismerteti meg a gondjaira bízott kicsi-
ket és nagyobbakat a kézművesség rejtelmeibe. Köszönet a 
többi foglalkozásvezetőnek is, akik mesterségbeli tudásu-
kat megosztották a gyermekekkel, Barnáné Sümegi Judit-
nak, Maczkó Máriának, Sára Somának, Seres Tündének, 
Széphalmi Zoltánnak, illetve a vendég oktatóknak, Nagy 
Zoltán kosárfonónak, Lénárt Istvánnak a szalmafigurák és 
díszek elkészítésének bemutatásáért. Köszönet a technikai 
személyzetnek, Kiss Renátának, Kiss Jánosnénak, Farkas 
Hajnalkának és Barna Zoltánnak. Köszönet a közösségi szol-
gálatosoknak a mindennapi segítségért, a Friss Cipó Kft.-
nek és a Demény Zöldség-gyümölcs boltnak a felajánlá-
sokért, Kuti Veronika és Kuti Lázár családjának, Sáfrány

Anna és Sáfrány Sára család-
jának, Mészáros Attila fatelepé-
nek, Horváth Györgynek és csa-
ládjának a fűzfavesszőkért, a Gal-
gamenti Mezőgazdasági Kft.-nek 
a padokért, valamint Lévai Málna 
és Lévai Mandula családjának. 
Jövőre ismét tárt kapukkal várja 
az érdeklődő gyerkőcöket a Turai 
Tájház nyári tábora. 

P.E.

 Egy napon meg kell majd neki magyaráznod, hogy jutottunk ide... 
Meg fogja kérdezni, miért nem tettél semmit, amikor még lehetett? Akkor 
elmondhatod neki az összes banális kifogást, melyeket mindig felhoztál. 
Hogy Isten így akarta... Hogy bár tudtad, túl gyenge és túl önző voltál le-
mondani.
 Mentegetőzhetsz, hogy egy ember úgysem tud változtatni, ahhoz 
kevés. Elmondhatod azt is, hogy nem tudtál semmit átalakítani az életed-
ben az ő jövője érdekében. Mert az egót választottad a tudatosság és em-
pátia helyett... Mert nem érdekelt mi lesz holnap, csak a ma számított...
 De ettől függetlenül „szereted és mindent megtennél érte”.

(szerző: Ballai Mónika)

Kommentár nélkül...

„Gyökér adja fáját,
fája adja ágát” 

Helyszín: Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Időpont: 2019. , szombat szeptember 7.
  9:00-17:00
Rendezők: Magyarországi Tájházak Központi Igazgató-
sága és a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

 Szeptember elején ismét a tájházaké a 
Skanzen! Az ország legkülönbözőbb pontjairól érkező 
vidéki tájházakat látjuk vendégül, hogy ők is vendégül 
láthassák a látogatókat. Több tucatnyi tájház és meg-
annyi közösség mutatkozik be a múzeum portáin és a 
színpadon.
 Idén az Élet a fronton túl tematikus évhez kap-
csolódva az első világháborús emlékeket kutatták fel 
meghívott tájházaink a vidéki helyszíneken. A program-
ban így szerepelnek majd I. világháborús kiállítások, 
megismerhetjük az akkori viseletet és öltözködést, 
megkóstolhatjuk, milyenek voltak a „szükségételek” az 
éhínség idején, de készíthetünk katonai kitűzőt, pénz-
nyakéket, dísztányért is háborús minták felhaszná-
lásával.
 A színpadi programban megelevenítjük az I. vi-
lágháborús verbunkokat, katonadalokat. „Tájházaink I. 
világháborús emlékei” címmel pedig előadásokat hall-
gathatnak meg az érdeklődők. A kerek jubileumot ün-
neplő tájházakat is díjazzák egy-egy díszoklevéllel. 
 Turai program (házigazda: Seres Tünde): 
- Zsinnyegő Néptáncegyüttes (művészeti vezetők: 
Zámbó István és Hajdú Sarolta Rege), Turai Férfi Dalár-
da (művészeti vezető: Maczkó Mária) műsora
- Katonaképek, katonaemlékek kiállítás – válogatás a 30 
éves Turai Tájház gyűjteményéből
- Jegykendők szögnyomdázása, színezése papírra – kéz-
műves foglalkozás (Dolányi Anna)
- „Sós a csülök, bot a fa” – eszközös népi játszóház a sza-
badban (Békési István, Basa Brigitta, Rumi Andrea)

A rendezvény belépődíjas a Skanzen díjszabása szerint.

HAGYOMÁNYAINK VENDÉGSÉGBEN

a 30 éves Turai Tájház köszöntése
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KÖZÖSSÉGI ÉLET

 2019. július 29. és augusztus 2. között XII. al-
kalommal került megrendezésre a hagyományos kéz-
műves- és mesetábor a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár szervezésében. 

Több mint negyven gyermek kacajától volt hangos 
ezen a héten a Turai Tájház.A kapun belépve csak vidám-
ságnak és kreativitásnak volt helye. A sátor alatt felállított 
padokon szorgos kis kezek dolgoztak. Egy csillogó szemű 
kislány, Seres Zsuzsi, szövését abbahagyva felállt és ha-
talmas lelkesedéssel végig kísért a táboron, s közben csak 
mesélt és mesélt.

Az öt napos tábori lét tematikája a négy elem, a tűz, 
a víz, a föld és a levegő, valamint az ehhez kapcsolódó motí-
vumok és színvilág körül forgott. Első nap előadást hallhat-
tak ezekről az elemekről a táborozók, majd a kreatív felada-
tok során a tematikához kapcsolódó alkotásokat készítet-
tek. A hét során különféle módszerekkel ismerkedtek meg a 
gyerekek. Ebben az évben három személy Dolányi Anna, 
Basa Brigitta és Rumi Andrea foglalkozásvezetők által előre 
kikísérletezett technikákkal gazdagodott a táborozók tudá-
sa. Az első a növényfestés volt. Kis segítőm, Zsuzsi elmond-
ta, hogy két féle módszer segítségével használták fel az apró 
növényekben rejlő lehetőségeket. Az egyik, amikor a virá-
got és a levelet, illetve azok nedveit tartalmazó színeket 
belekalapálták a textilbe. A másik technika, amikor a növé-
nyekből, - mint például a hagyma vagy a bodza - különféle 
főzeteket készítettek és ezek megszínezett levével batikolt 
kendőket és pólókat festettek maguknak. A batikolt pólók 
között nem lehetett két egyformát találni. A növények adta 
lehetőségeket ügyesen kihasználták a kicsik és segítőik, így 
valóban mindenki egyedit alkothatott. A pólókon különféle, 
a négy elemhez kapcsolódó motívumok ékeskedtek. A min-
ták a batikolt ruhadarabok száradását követően, textilfilc 
segítségével kerültek fel. Ebben a feladatban a gyerekek 
teret adhattak a fantáziájuknak, amelynek eredményekép-
pen a letisztult egyszerűségtől kezdve a bonyolult, szemet 
gyönyörködtető díszítő elemekkel tarkított művekig szinte 
minden felvonult. A zárórendezvényen ezeket az alkotáso-
kat viselték a táborozók. A vendégoktatók segítségével, 
vesszőfonás technikájával kicsit elvontabb képződménye-
ket, térbeli ábrázolásokat és meséhez kapcsolódó bolygókat 
alkottak meg. Hosszú szárú rozsszalmából kötözve felnőtt- 
és gyermekember figurák, a szalma sodrásával pedig szi-
vecskék és különféle nagyméretű díszek készültek. 
 Nusi néni legotthonosabban a szövésben mozog, 
így a gyerekek egy közös meseszőnyeg alkotásába kezdtek, 
amely elkészülte után a turai gyermekkönyvtárban lesz 
majd megcsodálható. Patchwork-szerűen, kis méretű, szö-
vésdarabokból lesz összeállítva, amely a gyerekek keze 
munkáját dicséri. Közepén pedig Nusi néni felajánlásaként 
az a famotívumos szőnyeg, amely szintén az egyik tábor 

alkalmával, 60. születésnapi ajándékaként készült a táb-
orozók közreműködésével.
 A pénteki táborzáró rendezvény meseelőadása is 
az öt nap tematikájából, a négy elemből fogant. Berta Ka-
talin, a Föld meséje című írása került feldolgozásra, amely-
ben a gyerekek egy manapság nagyon is létező problé-
mával, az ember pusztító életmódja által, a természetes élő-
világra és a természetre gyakorolt negatív hatásával ismer-
kedhettek meg. A megoldás, ahogy a való életben, úgy a me-
sében is a gyerekek kezében van. Emellett persze nem kicsi 
szerepe van a szülőknek is, akik környezettudatos nevelés 
által hatalmas lehetőséget adnak a felnövekvő generáció-
nak.
 A gyerekek a meseelőadás közben az általuk készí-
tett, bolygókat mintázó fejdíszeket viselték. Külön érdekes-
sége volt, hogy a bemutatott táncjeleneteket saját maguk 
koreografálták. Az előadás közben felcsendült dalok, mint 
például a Tavaszi szél, Ég a tűz, a szentiványi tűz, Gyökér 
adja fáját és az Élet vize, vizek vize szintén a négy elem 
tematikája köré szerveződtek. A dalokat a kicsik és na-
gyobbak Maczkó Mária felkészítésével és közreműködé-
sével adták elő. A záróünnepség után az önkéntes apukák 
által készített bográcsgulyással lakhattak jól a rendezvény-
re ellátogató szülők és gyermekeik. A nagyon finomra sike-
rült étel Kuti László és Sáfrány Norbert szakácsok érdeme 
volt.

Köszönet a gyermekeknek az évről évre megújuló 
lelkesedésükért. Külön köszönettel tartoznak a szervezők a 
kézművestábor népi mesterségoktatójának, mindenki Nusi 

nénijének, hogy minden évben nagy szakértelemmel, türe-
lemmel és szeretettel ismerteti meg a gondjaira bízott kicsi-
ket és nagyobbakat a kézművesség rejtelmeibe. Köszönet a 
többi foglalkozásvezetőnek is, akik mesterségbeli tudásu-
kat megosztották a gyermekekkel, Barnáné Sümegi Judit-
nak, Maczkó Máriának, Sára Somának, Seres Tündének, 
Széphalmi Zoltánnak, illetve a vendég oktatóknak, Nagy 
Zoltán kosárfonónak, Lénárt Istvánnak a szalmafigurák és 
díszek elkészítésének bemutatásáért. Köszönet a technikai 
személyzetnek, Kiss Renátának, Kiss Jánosnénak, Farkas 
Hajnalkának és Barna Zoltánnak. Köszönet a közösségi szol-
gálatosoknak a mindennapi segítségért, a Friss Cipó Kft.-
nek és a Demény Zöldség-gyümölcs boltnak a felajánlá-
sokért, Kuti Veronika és Kuti Lázár családjának, Sáfrány

Anna és Sáfrány Sára család-
jának, Mészáros Attila fatelepé-
nek, Horváth Györgynek és csa-
ládjának a fűzfavesszőkért, a Gal-
gamenti Mezőgazdasági Kft.-nek 
a padokért, valamint Lévai Málna 
és Lévai Mandula családjának. 
Jövőre ismét tárt kapukkal várja 
az érdeklődő gyerkőcöket a Turai 
Tájház nyári tábora. 

P.E.

 Egy napon meg kell majd neki magyaráznod, hogy jutottunk ide... 
Meg fogja kérdezni, miért nem tettél semmit, amikor még lehetett? Akkor 
elmondhatod neki az összes banális kifogást, melyeket mindig felhoztál. 
Hogy Isten így akarta... Hogy bár tudtad, túl gyenge és túl önző voltál le-
mondani.
 Mentegetőzhetsz, hogy egy ember úgysem tud változtatni, ahhoz 
kevés. Elmondhatod azt is, hogy nem tudtál semmit átalakítani az életed-
ben az ő jövője érdekében. Mert az egót választottad a tudatosság és em-
pátia helyett... Mert nem érdekelt mi lesz holnap, csak a ma számított...
 De ettől függetlenül „szereted és mindent megtennél érte”.

(szerző: Ballai Mónika)

Kommentár nélkül...

„Gyökér adja fáját,
fája adja ágát” 

Helyszín: Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Időpont: 2019. , szombat szeptember 7.
  9:00-17:00
Rendezők: Magyarországi Tájházak Központi Igazgató-
sága és a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

 Szeptember elején ismét a tájházaké a 
Skanzen! Az ország legkülönbözőbb pontjairól érkező 
vidéki tájházakat látjuk vendégül, hogy ők is vendégül 
láthassák a látogatókat. Több tucatnyi tájház és meg-
annyi közösség mutatkozik be a múzeum portáin és a 
színpadon.
 Idén az Élet a fronton túl tematikus évhez kap-
csolódva az első világháborús emlékeket kutatták fel 
meghívott tájházaink a vidéki helyszíneken. A program-
ban így szerepelnek majd I. világháborús kiállítások, 
megismerhetjük az akkori viseletet és öltözködést, 
megkóstolhatjuk, milyenek voltak a „szükségételek” az 
éhínség idején, de készíthetünk katonai kitűzőt, pénz-
nyakéket, dísztányért is háborús minták felhaszná-
lásával.
 A színpadi programban megelevenítjük az I. vi-
lágháborús verbunkokat, katonadalokat. „Tájházaink I. 
világháborús emlékei” címmel pedig előadásokat hall-
gathatnak meg az érdeklődők. A kerek jubileumot ün-
neplő tájházakat is díjazzák egy-egy díszoklevéllel. 
 Turai program (házigazda: Seres Tünde): 
- Zsinnyegő Néptáncegyüttes (művészeti vezetők: 
Zámbó István és Hajdú Sarolta Rege), Turai Férfi Dalár-
da (művészeti vezető: Maczkó Mária) műsora
- Katonaképek, katonaemlékek kiállítás – válogatás a 30 
éves Turai Tájház gyűjteményéből
- Jegykendők szögnyomdázása, színezése papírra – kéz-
műves foglalkozás (Dolányi Anna)
- „Sós a csülök, bot a fa” – eszközös népi játszóház a sza-
badban (Békési István, Basa Brigitta, Rumi Andrea)

A rendezvény belépődíjas a Skanzen díjszabása szerint.

HAGYOMÁNYAINK VENDÉGSÉGBEN

a 30 éves Turai Tájház köszöntése
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 Kimondva-kimondatlanul, a Showder Klub tv-
műsor miatt kezdtem el az egészet. Elképzeltem, hogy 
milyen lenne ott állni, fellépni és kb. nyolc év kellett ahhoz, 
hogy a turai Sport Pub pici ácsolt színpadától indulva eljöj-
jön ez a pillanat. Egy idő után, menet közben az ember kicsit 
már le is mond róla. Orosz Gyuri 2017 decemberében hívott, 
hogy 2018-ban szerepelni fogok a Showder Klubban. Ami-
kor megtudtam, nem is hittem el az egészet. Túl nagy lehe-
tett a csönd a vonal végén, mire megkérdezte, hogy - De 
örülsz neki?  - Persze, csak nem találom a szavakat. Tudtam, 
hogy jó a műsorom és folyamatosan gyakoroltunk is. Hétfői 
napon volt a felvétel, vasárnap reggel éreztem először, hogy 
nagyon izgulok. Hétfőn reggel már olyan gyomorgörcsöm 
volt, hogy elővettem minden ismert praktikát, hogy lenyu-
godjak, például ittam citromfű teát, elég sokat. A műsor 
előtt van egy próba, színpadi útvonalbejárás, stb. Én pedig 
csak ott álltam, mint aki mindenféle szerek hatása alatt van. 
A rendező félre is hívta Gyurit, hogy ezzel a sráccal minden 
rendben van? Szerencsére a színpadra lépéskor már min--
den rendben volt, bár voltak vicces pillanataim.
Említetted az előző interjúban, hogy fokozatosan pró-
bálsz átállni a történetmesélésből az aktuális hírek 
kommentálására. Változott valamit a műsorod stílusa 
a korábbiakhoz képest?
 Vannak még azért történetek, de mostanában in-
kább arra összpontosítok, hogy végigviszek egy gondolat-
menet, vagy hogyan élek meg bizonyos dolgokat, mi törté-
nik éppen belül. Sokszor részt vettem válogatókon, különbö-
ző előadásokon, és sokszor éreztem azt, hogy jó a műsor, de 
valami kis plusz mindig hiányzott. Igazából az aktualitások 
kommentálása hozta meg az első Showder Klubos fellépést. 
Volt egy válogató előtte, ahol sikerült olyan anyagot bemu-
tatni, amivel megtörtént az áttörés, megvolt az a plusz, ami 
miatt tv kompatibilis lett az előadásom. Április végén vették 
fel, májusban került adásba.
2019 tavaszán második alkalommal léptél a Showder 
Klub színpadára, a felvétel nem sokkal később szintén 
adásba került. 
 Itt is volt egy bemutató és kiválasztották, hogy me-
lyik anyagok kerülnek be majd az évadban. Megint tavasszal 
kerültem sorra, egy hónappal a felvétel előtt elkezdtem 
újabb anyagokat és újabb dolgokat belerakni az előadásom-
ba. Abból az egy évből állítottam össze a műsoromat, amit a 
két fellépés között megéltem. A két felvétel között többnyire 
szingli életet éltem, ismerkedtem, próbáltam kapcsolatot 
építeni, szereztem bőven tapasztalatot, voltak érdekessé-
gek. A műsor fő gondolatmenete is arról szólt, hogy a mai 
fiatalok hogyan ismerkednek az interneten. Én a magam 32 
évével úgy ismerkedem, hogy elhívok valakit randizni, pró-
bálom megismerni, de a mostani fiatalok egyből a közepébe 
csapnak. Nagyon durván tolják az ismerkedést. Nem maga-
mutogatás, polgárpukkasztás vagy könnyű poénokkal öncé-
lú nevettetés volt a célom, ez a műsor görbe tükör volt a mai 
kifordult világra. Sokaknak sajnos elég általános dolog és 
teljesen természetes, hogy például pucér képeket küldöz-
getnek egymásnak pár mondat után az interneten, miköz-
ben semmit nem tudnak a másikról. Hiányzik a régi világ, 
amikor hetekig beszélgettetek, ismerkedtek a fiatalok, nem 

az, hogy egyből mindent… ezt dolgoztam föl. Abban a világ-
ban élünk, ahol gyorséttermek, gyors kapcsolatok… minden 
gyors. Nyilván az embernek volt egy elképzelése, hogy a mai 
fiataloknál a kapcsolatteremtés hogy zajlik, de így belecsöp-
penni, viselkedészavarokkal, durva dolgokkal és durva 
szemléletekkel találkozni egy év alatt, sokkoló élmény volt. 
Milyen visszajelzéseket kaptál a környezetedtől?
 Az ismerőseimnek nagyon tetszett, a visszajelzé-
sek alapján a barátaim is és a szakma is jól fogadta. Viszony-
lag kevés barátom van, de velük szoros a barátság, így 
nagyon fontos a véleményük. Egyikük Magyar Laci, az ő 
visszajelzése nagyon fontos számomra, pláne azért, mert ő 
is ebben a körben mozog, szintén megfordult már a Show-
der Klubban. Orosz Gyuri is elégedett volt mindkét műsor-
ral, az ő kritikája különösen fontos, hiszen már minden lé-
tező humorplatformon bizonyított, így az ő meglátásai, ész-
revételei mindig építő jellegűek. A közönségből is voltak 
nagyon jó visszajelzések, valaki egyszer azt írta, hogy én 
vagyok a magyar ember öniróniája. A legnagyobb elismerés 
számomra az volt, hogy az én egyik poénommal reklámozták 
a szezonzáró műsort.
Eladó a menyasszony..!
 Pontosan, később a Facebookra is kiraktam ezt a 
poént egy képre írva, ami aztán elszabadult és most már 
több ezres megosztásnál jár. Szerintem ez is jó visszajelzés. 
Kicsit szétszórtnak éreztem amúgy a második műsoromat, 
úgyhogy a legnagyobb tanulság számomra az, hogy a követ-
kezőre jobban fel kell készülnöm. De az biztos, hogy a máso-
dik már sokkal könnyebb volt, mint az első.
8 év eltelt, de célba értél. Hogy érezted magad a szín-
padon?
 Ami ott van, az leírhatatlan érzés. Én minden fellé-
pést élvezek, mindegyikben meg lehet találni azt, amitől ez 
nagyon jó lesz. A műsort a Symbol-ban veszik fel, 250-300 fő 
fér be a terembe. Egy galériás helyiséget kell elképzelni, 
ahol stadionszerűen ülnek az emberek, te középen állsz egy 
kis színpadon és akárhová nézel, embereket látsz, akik ki-
mondottan a műsorért jönnek. Nem vacsorázni, nem repi-
ajándékért, hanem miattunk, a műsor miatt. Fantasztikus, 
ahogy a közönség együtt él a műsorral, ilyet máshol még 
nem tapasztaltam. Egy hangsúlyon, egy fél mondaton tud-
nak nevetni, ilyen helyen fellépni számomra ma ez a csúcs 
Magyarországon. Nyilván, aki rendszeresen oda állhat a 
színpadra, annak talán ez is csak egy fellépés a sok közül, de 
én mindkét alkalommal hetekig az ott átéltek hatása alatt 
voltam.
A KOmédia Stúdió Humortársulattal és Orosz Gyurival 
továbbra is gyümölcsöző az együttműködés ezek sze-
rint?
 Igen, csak már más a nevünk, 2018-ban a Stand Up 
Comedy Humortársulat névre változtattuk. Megújult a web-
oldalunk is, most a www.standupcomedy.hu oldalon talál-
hatnak meg minden hasznos infót az érdeklődők. Érdemes 
ellátogatni az oldalra, rengeteg infó, hír, videó és képanyag 
van fent, valamint pl. jegyeket is itt lehet vásárolni. Érdemes 
követni a társulatot a Facebookon és az Instagramon is, hi-
szen vannak külön ezekre a platformokra készített anyagok, 
játékok valamint kedvezmények.

Még mindig mellékállásban szórakoztatsz?
 Igen, nekem ez még mindig hobbi. Havonta van 2-3 
fellépésem, főleg Budapesten. Igazából azt látom, hogy 1-2 
éven belül lehet ez főállás, de jelenleg inkább a gyakorlásra 
fókuszálok. A 8 órás munkám még mindig megvan, ugyanott 
dolgozom. Közel lakom a tűzhöz a fővárosban, nem kell in-
gáznom, ezért több időm van a humorral foglalkozni. Ha 
hétköznap van vidéki fellépésünk, nagyon segítőkész a fő-
nökség, hálás lehetek a munkahelyemnek is, hogy így állnak 
hozzám. Bár ők is tisztában vannak azzal, hogy bármikor 
elköszönhetek tőlük a show miatt, ha úgy alakul a helyzet.
Fel kell tennem a kérdést: „celeb vagy nem celeb”?
 Ááá, én nem vagyok elég jó bulváranyag. Furcsa 
ezt kimondani, de nem tudok mit kezdeni az emberekkel, 
amikor előadás után odajönnek, hogy jó volt az előadás és 
„jófejkedni” kellene, ez nekem nem nagyon megy, kicsit 
szégyenlős vagyok. Ebben nagyon sokat kellene fejlődnöm, 
mert válthat ki negatív megítélést a nézőkből, de az az igaz-
ság, hogy egyszerűen nem tudok mit kezdeni ezekkel a 
helyzetekkel. Vannak olyan emberek, akik olyan jó érzékkel 
használják ki a médiát, hogy simán eladják magukat, még 
akkor is, ha a teljesítmény kevesebb. Az önmenedzselésen 
még van mit javítanom, ez nagyon kell a mai világban. A kö-
zösségi médiában érkező véleményeket, reakciókat sem 
kellene annyira komolyan vennem és pl. hetekig elemez-
getnem 1-1 emojit.
Mikor láthatunk újra hazai pályán?
 Két és fél éve nem voltam Turán, sok minden vál-
tozott ezalatt. Én is sok mindenben változtam, másmilyen 
lett az előadásom is. Mostanában sokszor megyünk műve-
lődési házas rendezvényekre, csinálunk estet, fellépéseket. 
Nagyon jó hangulatuk van. A társulatban is volt szó róla, 
hogy a tagok lakóhelyeire szervezhetnénk ilyet. Akár önálló 
estet, akár kollégákkal, pl. 3 fős estet is lehetne csinálni. 
Rajtunk nem múlik, ha van rá nyitottság és befogadó-
készség, nekilátunk a szervezésnek.

T.A.

 Két és fél évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára, akkor épp 
egy stand-up estre készültél Záhonyi-Ábel Dáviddal. A Demény 
Étteremben nagy sikert aratott a műsor, a vendégek ismét meggyő-
ződhettek róla, hogy ez neked megy, megtalált a műfaj. Azóta 
nagyot léptél felfelé a „szamárlétrán”, ennek apropóján ültünk le 
újra.

Az archív felvételeket
a linktr.ee/maczcomedy oldalon lehet elérni.

Eladó a menyasszony..!

Időpont:

2019.szeptember 8. vasárnap
Találkozás a kastély főbejáratánál,

délelőtt 11 órakor.
Várunk mindenkit szeretettel!

Cserháti István, Kajtor Péter, Pecze Erzsébet.
Elérhetőség: 06 70 333 9661,

06 20 264 4705, 06 70 702 5834

Pénztárcabarát praktikák

 Kislányként imádtam beosonni a fürdőszobába 
és leemelni a polcról édesanyám finom illatú parfümjét. 
Persze a lebukás ténye szinte azonnal borítékolható volt, 
hiszen hatalmas illatfelhőt húztam magam után. 
 A kislányokat azóta sem lehet eltiltani a fürdő-
szobában tárolt csinos üvegcséktől, viszont ha nem sze-
retnénk, hogy a drága bolti termékünket használja el a 
gyermek, készíthetünk nekik házi, természetes alap-
anyagokból készült parfümöt is, amely nem csak kíván-
csiságukat elégítheti ki, hanem húsvétkor hasznos kel-
léke lehet a kisfiúk locsolkodásának is.
 Levendula virágvíz: szükségünk lesz leven-
dula virágra és desztillált vízre, illetve egy használaton 
kívüli kotyogós kávéfőzőre. Ha rendszeresen van hasz-
nálva kávéfőzésre, nagyon alaposan meg kell tisztítani, 
hiszen köztudott, hogy a kávé erős szagtalanító hatással 
rendelkezik. Ezután nincs más teendő, mint a darált 
kávé helyére levendula virágot tenni és lefőzni a „leven-
dulakávét”. Pumpás flakonba töltve kész is a levendu-
lavizes kölni, de emellett számos más felhasználási le-
hetőség is rejlik benne: tonik helyett arcbőr áttörlésére, 
fürdővízbe, ekcémás bőrre stb.
 Illóolajok felhasználásával készített kölni: 
25 ml desztillált víz, 5 ml alkohol (gyógyszertári 70%-
os), 5-10 csepp illóolaj (virágillatok: levendula, gerá-
nium, ilang-ilang, citrusos illatok: citrom, narancs, 
mandarin, kubeba, grapefruit, citromfű, gyógynövé-
nyes illatok: zsálya, kakukkfű, rozmaring, eukaliptusz, 
borsmenta). Először az alkoholt öntjük a pumpás üveg-
csébe, majd az illóolajból csepegtetünk hozzá és jól 
összerázzuk. Azért szükséges ebben a sorrendben ké-
szíteni, mert az alkohol először feloldja az illóolajat, 
elkerülve ezzel azt, hogy az illóolaj ne a folyadék tetején 
ússzon. Végül hozzáadjuk a vizet, ismét jól összerázzuk 
és kész is.

P.E.

Illatos üvegcsék

1969-ben ballagók
FIGYELEM!

Idén 50 éve,
hogy 1969-ben 
elballagtunk

a jó öreg kastély 
iskolából.

Ez alkalomból ismét 
évfolyam találkozót 

szervezünk.
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 Kimondva-kimondatlanul, a Showder Klub tv-
műsor miatt kezdtem el az egészet. Elképzeltem, hogy 
milyen lenne ott állni, fellépni és kb. nyolc év kellett ahhoz, 
hogy a turai Sport Pub pici ácsolt színpadától indulva eljöj-
jön ez a pillanat. Egy idő után, menet közben az ember kicsit 
már le is mond róla. Orosz Gyuri 2017 decemberében hívott, 
hogy 2018-ban szerepelni fogok a Showder Klubban. Ami-
kor megtudtam, nem is hittem el az egészet. Túl nagy lehe-
tett a csönd a vonal végén, mire megkérdezte, hogy - De 
örülsz neki?  - Persze, csak nem találom a szavakat. Tudtam, 
hogy jó a műsorom és folyamatosan gyakoroltunk is. Hétfői 
napon volt a felvétel, vasárnap reggel éreztem először, hogy 
nagyon izgulok. Hétfőn reggel már olyan gyomorgörcsöm 
volt, hogy elővettem minden ismert praktikát, hogy lenyu-
godjak, például ittam citromfű teát, elég sokat. A műsor 
előtt van egy próba, színpadi útvonalbejárás, stb. Én pedig 
csak ott álltam, mint aki mindenféle szerek hatása alatt van. 
A rendező félre is hívta Gyurit, hogy ezzel a sráccal minden 
rendben van? Szerencsére a színpadra lépéskor már min--
den rendben volt, bár voltak vicces pillanataim.
Említetted az előző interjúban, hogy fokozatosan pró-
bálsz átállni a történetmesélésből az aktuális hírek 
kommentálására. Változott valamit a műsorod stílusa 
a korábbiakhoz képest?
 Vannak még azért történetek, de mostanában in-
kább arra összpontosítok, hogy végigviszek egy gondolat-
menet, vagy hogyan élek meg bizonyos dolgokat, mi törté-
nik éppen belül. Sokszor részt vettem válogatókon, különbö-
ző előadásokon, és sokszor éreztem azt, hogy jó a műsor, de 
valami kis plusz mindig hiányzott. Igazából az aktualitások 
kommentálása hozta meg az első Showder Klubos fellépést. 
Volt egy válogató előtte, ahol sikerült olyan anyagot bemu-
tatni, amivel megtörtént az áttörés, megvolt az a plusz, ami 
miatt tv kompatibilis lett az előadásom. Április végén vették 
fel, májusban került adásba.
2019 tavaszán második alkalommal léptél a Showder 
Klub színpadára, a felvétel nem sokkal később szintén 
adásba került. 
 Itt is volt egy bemutató és kiválasztották, hogy me-
lyik anyagok kerülnek be majd az évadban. Megint tavasszal 
kerültem sorra, egy hónappal a felvétel előtt elkezdtem 
újabb anyagokat és újabb dolgokat belerakni az előadásom-
ba. Abból az egy évből állítottam össze a műsoromat, amit a 
két fellépés között megéltem. A két felvétel között többnyire 
szingli életet éltem, ismerkedtem, próbáltam kapcsolatot 
építeni, szereztem bőven tapasztalatot, voltak érdekessé-
gek. A műsor fő gondolatmenete is arról szólt, hogy a mai 
fiatalok hogyan ismerkednek az interneten. Én a magam 32 
évével úgy ismerkedem, hogy elhívok valakit randizni, pró-
bálom megismerni, de a mostani fiatalok egyből a közepébe 
csapnak. Nagyon durván tolják az ismerkedést. Nem maga-
mutogatás, polgárpukkasztás vagy könnyű poénokkal öncé-
lú nevettetés volt a célom, ez a műsor görbe tükör volt a mai 
kifordult világra. Sokaknak sajnos elég általános dolog és 
teljesen természetes, hogy például pucér képeket küldöz-
getnek egymásnak pár mondat után az interneten, miköz-
ben semmit nem tudnak a másikról. Hiányzik a régi világ, 
amikor hetekig beszélgettetek, ismerkedtek a fiatalok, nem 

az, hogy egyből mindent… ezt dolgoztam föl. Abban a világ-
ban élünk, ahol gyorséttermek, gyors kapcsolatok… minden 
gyors. Nyilván az embernek volt egy elképzelése, hogy a mai 
fiataloknál a kapcsolatteremtés hogy zajlik, de így belecsöp-
penni, viselkedészavarokkal, durva dolgokkal és durva 
szemléletekkel találkozni egy év alatt, sokkoló élmény volt. 
Milyen visszajelzéseket kaptál a környezetedtől?
 Az ismerőseimnek nagyon tetszett, a visszajelzé-
sek alapján a barátaim is és a szakma is jól fogadta. Viszony-
lag kevés barátom van, de velük szoros a barátság, így 
nagyon fontos a véleményük. Egyikük Magyar Laci, az ő 
visszajelzése nagyon fontos számomra, pláne azért, mert ő 
is ebben a körben mozog, szintén megfordult már a Show-
der Klubban. Orosz Gyuri is elégedett volt mindkét műsor-
ral, az ő kritikája különösen fontos, hiszen már minden lé-
tező humorplatformon bizonyított, így az ő meglátásai, ész-
revételei mindig építő jellegűek. A közönségből is voltak 
nagyon jó visszajelzések, valaki egyszer azt írta, hogy én 
vagyok a magyar ember öniróniája. A legnagyobb elismerés 
számomra az volt, hogy az én egyik poénommal reklámozták 
a szezonzáró műsort.
Eladó a menyasszony..!
 Pontosan, később a Facebookra is kiraktam ezt a 
poént egy képre írva, ami aztán elszabadult és most már 
több ezres megosztásnál jár. Szerintem ez is jó visszajelzés. 
Kicsit szétszórtnak éreztem amúgy a második műsoromat, 
úgyhogy a legnagyobb tanulság számomra az, hogy a követ-
kezőre jobban fel kell készülnöm. De az biztos, hogy a máso-
dik már sokkal könnyebb volt, mint az első.
8 év eltelt, de célba értél. Hogy érezted magad a szín-
padon?
 Ami ott van, az leírhatatlan érzés. Én minden fellé-
pést élvezek, mindegyikben meg lehet találni azt, amitől ez 
nagyon jó lesz. A műsort a Symbol-ban veszik fel, 250-300 fő 
fér be a terembe. Egy galériás helyiséget kell elképzelni, 
ahol stadionszerűen ülnek az emberek, te középen állsz egy 
kis színpadon és akárhová nézel, embereket látsz, akik ki-
mondottan a műsorért jönnek. Nem vacsorázni, nem repi-
ajándékért, hanem miattunk, a műsor miatt. Fantasztikus, 
ahogy a közönség együtt él a műsorral, ilyet máshol még 
nem tapasztaltam. Egy hangsúlyon, egy fél mondaton tud-
nak nevetni, ilyen helyen fellépni számomra ma ez a csúcs 
Magyarországon. Nyilván, aki rendszeresen oda állhat a 
színpadra, annak talán ez is csak egy fellépés a sok közül, de 
én mindkét alkalommal hetekig az ott átéltek hatása alatt 
voltam.
A KOmédia Stúdió Humortársulattal és Orosz Gyurival 
továbbra is gyümölcsöző az együttműködés ezek sze-
rint?
 Igen, csak már más a nevünk, 2018-ban a Stand Up 
Comedy Humortársulat névre változtattuk. Megújult a web-
oldalunk is, most a www.standupcomedy.hu oldalon talál-
hatnak meg minden hasznos infót az érdeklődők. Érdemes 
ellátogatni az oldalra, rengeteg infó, hír, videó és képanyag 
van fent, valamint pl. jegyeket is itt lehet vásárolni. Érdemes 
követni a társulatot a Facebookon és az Instagramon is, hi-
szen vannak külön ezekre a platformokra készített anyagok, 
játékok valamint kedvezmények.

Még mindig mellékállásban szórakoztatsz?
 Igen, nekem ez még mindig hobbi. Havonta van 2-3 
fellépésem, főleg Budapesten. Igazából azt látom, hogy 1-2 
éven belül lehet ez főállás, de jelenleg inkább a gyakorlásra 
fókuszálok. A 8 órás munkám még mindig megvan, ugyanott 
dolgozom. Közel lakom a tűzhöz a fővárosban, nem kell in-
gáznom, ezért több időm van a humorral foglalkozni. Ha 
hétköznap van vidéki fellépésünk, nagyon segítőkész a fő-
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T.A.
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Pénztárcabarát praktikák
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P.E.

Illatos üvegcsék

1969-ben ballagók
FIGYELEM!

Idén 50 éve,
hogy 1969-ben 
elballagtunk

a jó öreg kastély 
iskolából.

Ez alkalomból ismét 
évfolyam találkozót 

szervezünk.
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Augusztus 16-18. XX. Európa-bajnoki és XXVII. 
Nemzetközi Roncsderby, Hatvani Strandfürdő

Augusztus 17. Szabadulj a Kastélyból, Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum

Augusztus 17-20. Hatvan Expo, Jam Garden, Népkert
Augusztus 17-18. I. Hatvany Kulturzsongás Fesztivál, 

Hatvany Lajos Múzeum
Augusztus 20. 10:00 és 14:00 Rendhagyó Kastélytörté-

neti Tárlatvezetés, Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum

Augusztus 20. 10:00 – 12:00 Szent István Napi 
Ünnepség és Templombúcsú, Újhatvani Szent 
István Király Plébániatemplom

Augusztus 22. 21:00 – 23:30 Kertmozi, Jam Garden
Augusztus 23. 19:00-21:30 Nyáresti Vonós Szerenád, 

Hatvany Lajos Múzeum
Augusztus 23. 20:00-22:00 Ganxta Zolee és Kartel , 

Jam Garden
Augusztus 24. 20:00 – 22:00, Rockin’ RockCats, Jam 

Garden
Augusztus 30. 19:00 – 21:30 Acousticool Együttes 

Koncertje, Hatvany Lajos Múzeum
Augusztus 30. 20:00 – 22:00 Hooligans , Jam Garden, 

Népkert
Augusztus 31. 20:00 – 22:00 Erős Pista (Red Hot Chilli 

Peppers) Guns’n Distraction (Guns’n’ roses), Jam 
Garden, Népkert

GÖDÖLLŐ
(Jegyek kaphatók a www. muza.hu oldalon, illetve a 
Művészetek Háza jegypénztárában)

Augusztus 16. Rejtély az istállóban! - kódfejtős játék a 
gödöllői kastélyban

Augusztus 17. Valahol Európában - a Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesületének előadása, Gödöllői Főtér

Augusztus 18. Company Canario - Portrait Of Love, 
Táncszínház a Gödöllői Barokk Színházban, 
Gödöllői Királyi Kastély, Kastély Színház

Augusztus 18. Valahol Európában - a Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesületének előadása - Főtér

Augusztus 24. 13:00 Barokk Randevú ’19 - Szentpáli 
Roland - Barokk Színház Gödöllői Kastély

Augusztus 24. 16:00 Barokk Randevú ’19 - Megérthető 
Zene - Vivaldi: A négy évszak, Barokk Színház 
Gödöllői Kastély

Augusztus 24. 20:00 Barokk Randevú ’19 - J. S.Bach: 
Phoebus és Pán párviadala - Barokk Színház 
Gödöllői Kastély

Augusztus 24. 20:00 Görög Salsa Party - CubaRitmo 
Live, NoVo Café

Augusztus 25. 19:30 Barokk Randevú ’19 - Swing a la 
Django, Talamba, Sárik Péter - Barokk Színház 
Gödöllői Kastély

P.E.

REGIONÁLIS  PROGRAMAJÁNLÓ

 KEREKÍTŐ!
 Tippentő, bábos torna, hangszer-

játék, népi hangszerek, népi ölbeli játé-

kok, népdalok, jeles napi foglalkozások

Helyszín: Tura, Bartók Béla Művelő-

dési Ház és Könyvtár (nagyterem)

Időpont: SZEPTEMBER 20. péntek 10:00
Foglalkozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta 

okleveles kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat. 

Részvételi díj: 800 Ft/baba-szülő

 Az ide galgahévízi faluünnep egyik kísérő rendez-
vénye volt július 14-én az a kispályás foci bajnokság, ame-
lyen számos csapattal és ismert, válogatott focistákkal tűz-
delt játékoskerettel álltak fel a kezdőkörbe a csapatok.
 A turai focisták Kátai Krisztián csapatkapitány ve-
zetésével, nagy elánnal kezdtek a 13 csapatos mezőnyben, 
ahol a csoportkörből az elődöntőbe, majd a döntőbe kerül-
tek, veretlenül. A finálé turai házi döntőt hozott, hiszen a 
Turai Roma Csapat és a Tura VSK U19 focicsapata küzdött 
meg az elsőségért. A parázs hangulatú focifiesztán a Roma 
Csapat diadalmaskodott 2:1 arányban, így a focikupa ván-
dorserlege egy évre az övék lett. Az elsőnek járó kupa mellé 
a legjobb kapuscímet: Kátai János és a legjobb mezőnyjá-
tékos címet: Szénási Ákos is elnyerték.
 Gratulálunk a Turai Roma Csapatnak!

Szénási József

Turai Roma focicsapat nyerte meg
a rangos futballtornát Galgahévízen

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Észak-Kelet-
Pest Megyei Tagozata és Tura Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja közös rendezvényére
Helyszín: Tura, Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár
Időpont: , szombat 15 óra2019. szeptember 28.

Tavaly volt 140 éve, hogy elhunyt Fazekas Mihály. Az ilyen évfordulókról illik 
manapság megemlékezni. A Debreceni Egyetem néhány tanára nehezmé-
nyezte, hogy ilyen rendezvény sehol az országban nem volt a tavalyi év 
során. Sőt, az iskolai tananyagból is kiszorulóban van a Lúdas Matyi. Van 
olyan iskola, ahol már egyáltalán nem is tanítják. Másutt részleteket ol-
vasnak belőle, vagy tanév végére marad, esetleg teljesen elhagyják idő-
hiány miatt. Ne sodródjunk az árral! Emlékezzünk együtt! 

1.)  LÚDAS MATYI – Egy eredeti magyar rege négy levonásban. 
Írta: Fazekas Mihály
Elmondja: SZATMÁRI ATTILA, a Pesti Magyar Színház művésze

2.) FAZEKAS MIHÁLYRÓL ÉS A LÚDAS MATYIRÓL AZ IRODALMÁR 
SZEMÉVEL
Előadó: Prof. Dr. MADARÁSZ IMRE, egyetemi tanár (Debreceni 
Egyetem)

3.) „Ó TE ÁLDOTT 'KANAHÁM' HORTOBÁGY MELLYÉKE” – Fazekas 
Mihály: Hortobágyi dal című verse
Előadó: Heltai Bálint, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Észak-
Kelet-Pest Megyei Tagozatának elnöke

                  
Kísérőrendezvény: A 2016-os turai Balassi Bálint konferencia anyagából 
készült könyvet. „Az te nagy nevedben én is most, Istenem, kötöttem fel 
szablyámot” – Végvári élet a hódoltság peremén c. könyv bemutatása 
(Magyar Napló Fokusz Egyesület, Bp. 2018)
 A részvétel ingyenes!

„LÚDAS MATYI” KONFERENCIA
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 Mivel szinte az egész életünket a város lakóival 
együtt, velük, előttük éltük, talán nem tűnik szerénytelen-
ségnek, magamutogatásnak, ha osztozunk mindenkivel ün-
nepünkön.
 50 évet boldogan megélni egy másikkal ajándék. 
Ennyi idő alatt még a zenekari tagok is megunják egymást. 
Az ilyen tartós kapcsolathoz kell valami, olyan szavakkal 
kifejezhetetlen egységélmény, amit sem az öregedés, sem 
az élet számtalan kísértése, fordulata sem tud széjjelrom-
bolni. 
 Ahogy a költöző madarak is tudják, csakis egymás 
mellett húzhatnak céljuk felé, mi is így repültünk át eddigi 
életünkön. Valamikor 1967-ben - én később kerültem az egri 
főiskolára - különbözeti vizsgára készültem. A szobába ron-
tott egy tejföl szőke fickó és kidobta a könyvem az ablakon.
 „Itt az a szokás, hogy vizsga előtt moziba me-
gyünk!” mondta. Moziba nem mentünk, de a második évfo-
lyamtól a „tettes” szaktársa lettem. E naptól kezdve levakar-
hatatlan lett a fiú. Amikor nem a főiskolán voltunk, akkor 
motorral jött Nyíregyházáról tűző napon, szakadó esőben, 
sárban, vízben, égrengésben a gelevében (a ruha alatt) új-
ságpapírral megtömve az időjárás viszontagságai ellen. 
Megelőlegezte az 1969-es paraszt lagzi Erdélyi Marika által 
elmondott Szimonov vers gondolatait:

Várj reám és megjövök, hogyha vársz nagyon,
Várj rám, ha sárga köd, őszi búja nyom,
Várj, ha havat hord a szél, várj ha tűz a nap,
Várj, ha nem is jön levél, innen néha nap…..

Szüleimnél laktunk 11 évig és 1970-től turai tanárok let-
tünk. Anyukám külön főzött a vejének, mert Szabolcsban 
más a szájíz. Ott az ötgyermekes családban köpülték a vajat, 
főzték a szaloncukrot és a szappant, kemencébe sütötték a 
túrós bélest a lapcsánkát a tojáslepényt. A kastélyban taní-
tottunk, Marci tornászai már akkori s az aulából indulva a 
tornatermen átrepülve a pálmaházban landoltak. Majd ké-
sőbb átkerülve az újiskolába, elkezdődött a sikerszéria. Var-
júné Ilonkával karöltve lassan a tornaversenyeken az lett a 
mondás, ha Tura jön, nekünk nem teremhet babér és Tura 
jött, látott és győzött éveken keresztül. Közben mi ketten 
motorral bejártuk a világot. Egy háttámla óvott az úton, ha 
elalszom, hogy ne történjen baj. Így is levált a cipőm talpa a 
kanyarokban bedőlt motor és az aszfalt súrlódása miatt. 
Életre szóló élmény volt. Azután születtek a gyermekek. A 
nagyobbikkal fél évig kórházban feküdtem. Marci minden 
este beszökött a kórház kerítésén át, hogy erőt adjon a kitar-
táshoz. Másnaptól pedig a fiatal tanár bácsi sütkérezett a 
kamaszlányok csodálatában. Második fiunk születésekor 
házat épített, tanított, motoros és go-kart szakkört vezetett, 
KRESZ tanfolyamokat tartott a falu lakóinak, kismotor-
vizsgát bonyolított, motoros ügyességi bemutatókat szerve-
zett a faluközpontban, babázott, és tornászott látástól-
vakulásig télen-nyáron. Szilveszter éjszaka jégpályát lo-
csolt, úttörő vezető volt, biciklis tábort szervezett, a Rakaca 
tótól-hazáig vitte a Galga Expedíció cókmókját autóval, 
nyári tornásztáborokat toborzott Hajdúszoboszlóra. Nem 
volt ingerszegény életünk. Majd jöttek a sikerek, örömök 
veszteségek tragédiák halálok, betegségek, gyógyulások.
 Én pedagógusként a fiúkat neveltem. Marci volt 
fuvaros, lignitárus, ingatlanközvetítő, épített boltot, benzin-
kutat, volt fűrészgépes haszongépjármű importőr Európá-
ból. Amikor a fiai nyelvtudásukkal és gépészmérnöki gya-
korlatukkal melléálltak, beigazolódott nagy pofonok árán, 
hogy csak a családi vállalkozás életképes. Ami lényeges 
volt, hogy mindig mindenkor, mindenhol egymás mellett 
küzdöttünk, két lépésre egymástól. Mindig betartottuk, 

amit fogadtunk azon az 1969. augusztus 2-i forró napon: 
„holtomiglan, holtáiglan, javában, bajában, egészségben, 
betegségben soha el nem hagyom.” Mondjuk el, beszéljük 
meg, ez volt a lényeg. Eleinte, amikor volt is egyet nem értés 
az abból adódott, hogy más volt a szeretetnyelvünk. Gyor-
san elhadarta a véleményét majd elrohant. Én meg papírra 
írtam az enyémet, amit megtalált a szélvédőjén és egy so-
rompónál elolvasta. 
 Soha nem mondta „igazad van”, de akképpen cse-
lekedett. Az évtizedek alatt olyanná váltunk mit két kör, 
amelynek van egy kellően nagy közös része, de mindket-
tőnek van egy önálló terülte is. Életünk szakaszát szépen 
jellemzik „Hobo” Földes László: Az oroszlánszelídítő vallo-
más a balerinának című idézete:

Hazatértem nézni, ahogy alszol,
Szeretni akkor is, ha haragszol,
Hallgatni korholó szavaidat,
Szeretni, ha néha nincs igazad,
Veled nevetni, mikor örülsz,
Hallgatni csak-mikor mellettem ülsz,
Hogy meggyógyítasz, hogy elviselsz,
Gyújtasz, égetsz, megölelsz….

Közben, megbetegedtem szüleim tragikus elvesztésekor. 
Nagyon megbetegedtem! Most már az apa és két fiú lá-
togatott naponta. Abba kellett hagyni a tanítást, lerokkanta-
sítottak idegre. Marci tartott el leszázalékolásomig. In-
nentől kezdve hazavittem az erőmet a családomba és húz-
tam az igát mellette, a felgyorsult életünkben, mint háttér-
anya. A fiúk találtak társakat lányainkként szeretett kis 
menyeket. Majd valóra válni látszottak Pásztor Anna és Kis 
Tibi gondolatai:

Kezdjetek el élni,
Hogy legyen mit mesélni,
Majd az unokáknak,
Mikor körbeállnak,
Ágyadon ugrálnak,
Hogy legyen mit mesélni
Kezdjetek el élni.

Ugrálnak már az ágyunkon: Regő 19, Lotti 14, Sára 7 és 
Bence 2,5 éve. Általuk élünk tovább az idők végezetéig.  
Fantasztikus utazás volt az eddigi élet, talán nem érdem-
lünk még néhány emberhez méltó életet, netén évtizedet?
 Már félig telve van a pohár, kevés kipipálatlan tétel 
maradt már a bakancslistánkon. Egészségünk megőrzése, 
unokáink napjainak bearanyozása és Marcinak, még ami a 
szívében lelkében, erejében lakozik átadni az utókornak. 
Most már áramlik, özönlik ránk vissza a tanítványaink sze-
retete, tisztelete, hálája, főleg hogy megadta a gondviselés, 
miszerint újraindíthatta 70 évesen a tornát.
 Kellett hozzá az egykori osztályába járó Szendrei 
Ferenc, aki bizalmat szavazott neki polgármesterként és 
minden erejével támogatta a nulláról felépülést az akkor 
még szinte hihetetlennek tűnő esélyét. Most tanítványai 
unokáit is taníthatja és ez maga a csoda. Húsz év után meg-

hallani a hangját a tornateremben, olyan érzés tört rám, 
mintha soha nem mentünk volna el, ott folytattuk ahol abba-
hagytuk. Ez már a hihetetlenségek kategóriája, hogy min-
denki Marci papája lett unokáink nyomdokain.
 Lélekemelő, ahogyan Marci és családunk egészsé-
ge biztos kezekben van. Az első tornászpalánta Dr. Dolányi 
Kati csodálatraméltó, odaadó, alázatos, mindig tettre kész, 
emberi és szakmai profizmusában a szervi gondok pikk-
pakk eltűntek. Jöhettek a városi tornabemutatók, mintha mi 
sem történt volna. Kati tábori orvosként kísérte és edzette a 
már új lehetőség által megadatott balatoni edzőtábort, Vígh 
László, Magyar Zoltán olimpiai bajnok edzője, saját felsze-
relt táborhelyén, faházakban aludva, mint anno Zánkán. 
Visszafelé kezdett forogni a sors kereke, mint egy időgép. 
Marci minden edzői tornászpalántája meghálálja a beléjük 
fektetett bizalmat. Már az elmúlt évben és ez évben is voltak 
országos szép helyezést elért tanítványaik.
 De majd a csarnokban. Nem kell félnie a 73 éves 
Marci bácsinak, ha ereje már fogyatkozni, kezd, mert biztos 
kezekben lesznek a turai tornász lányok és fiúk az edzőik 
kitartó, türelmes és következetes munkája által. Már többet 
tudnak a mai követelményekből, mint mi, az őskövületek. 
Friss végzettséggel, tudással, követelményszint ismerettel 
vannak felvértezve. Teherbíró képességük és alázatuk is 
méltó tanárukéhoz. Ennél többet nem is kaphattunk volna 
az élettől. Mi meg haladunk tovább, ahol egyikünk a szív-
elme a másikunk az elmeszív. 52 év után ez már nem igazán 
egy férfi és egy nő találkozása volt, hanem két emberé, akik 
közül az egyik éppenséggel nő, a másik pedig éppen a férfi 
szerepét játssza az életben. De két életre szóló szerep mö-

Fél évszázada együtt
gött ott van két ember tekintete, akik egymáshoz tartoznak 
minden szeretetükkel, érzelmi gazdagságukkal együtt és 
minden gyarlóság fogyatékosság ostobaság és érzelmi sze-
génység ellenére is. A parttalan érzelem ennyi idő után meg-
hitt szeretetté, tiszteletté szelídül ahol vállaljuk ráncainkat, 
barázdáinkat, szarkalábainkat. Ami még jöhet, azt szépen 
példázza Robert Burns verse:

John Anderson, szívem, John
kezdetben, valaha
hajad koromsötét volt,
s a homlokod sima.
Ráncos ma homlokod, John,
hajad leng deresen,
de, áldás ősz fejedre,
John Anderson, szívem.
John Anderson, szívem John,
együtt vágtunk a hegyeknek,
volt szép napunk elég, John.
Szép emlék két öregnek.
Lefelé ballagunk már
Kéz a kézben csöndesen,
s, lent együtt pihenünk majd,
John Anderson, szívem!

Legyen ez az én ajándékom
az ünnepre!

Tura, 2019. augusztus 2.
A Fele-Ség.

 
Lejegyezte: Szénási József 

 Tavaly első ízben indított labdarúgó csapatot a TTC 
Egyesület a szövetségi versenyrendszerben. Az első néhány 
mérkőzésen elért eredmények jelezték a csoport ellenfe-
leinknek, hogy komolyan számolni kell velünk. A közel tö-
kéletes őszi szezon megalapozta előkelő helyezésünket, a 
tavaszi szezon első mérkőzésein a csapatot sújtó sérülés-
hullám pedig megmutatta azt is, hogy igazi közösség ková-
csolódott össze. Harcosan, elszántan, egymásért is küzdve, 
minden nehézség ellenére sikerült a tabella élmezőnyében 
maradnunk. A csapat erejét jól mutatja az a tény is, hogy a 
III. osztályba feljutó csapatot idegenben és itthon is legyőz-
tük. Köszönjük Szendrei Ferenc polgármesternek és Tura 
Város Önkormányzatának a csapatba és a szakosztály veze-
tésébe vetett bizalmat és támogatást, köszönjük Radics Gá-
bornak, Budai Attilának és Oláh Dezső (Suszter)-nek az 
önzetlen segítséget és köszönjük mindenkinek, aki bármi-
lyen módon hozzájárult a TTC labdarúgó szakosztályának 
tevékenységéhez. És akikért pályára lépünk: hűséges 
szurkolóink, jövőre, veletek, ugyanitt!
 Június utolsó hétvégéjén tartottuk évzárónkat a já-
tékosok, szakosztály vezetőség és állandó támogatóink 
részvételével, valamint nagy örömünkre elfogadta meghívá-
sunkat Szendrei Ferenc polgármester úr. Tóth Balázs 
technikai vezető értékelését követően a polgármester úr el-
ismerését fejezte ki a csapat teljesítményéért, néhány 

Szept. 1.  16:30  Szentmártonkátai SE - Turai TC
Szept. 7.  16:30  Turai TC - Veresegyház VSK II.
Szept. 15.  16:00  Galgagyörki SE - Turai TC
Szept. 21.  16:00  Turai TC - Tápióság KSK
Szept. 29.  16:00  Zsámboki SE - Turai TC
Okt. 5.  15:00  Turai TC - Kóka KSK

gondolatban felvázolta a város sportfejlesztési elképzelé-
seit és válaszolt a játékosok kérdéseire. Ezt követően Tóth 
Balázs és Gólya István elnök közreműködésével átadták a 
bronzérmeket, a kupát és az oklevelet a játékosoknak. El-
búcsúztunk Sipeki Attila hálóőrtől, aki túl az 50-en is vállalta 
a szezont, rutinja és tudása mellett példát mutatott a fia-
talabb generációnak a futball iránti alázatból, csapatszel-
lemből egyaránt.
 A nyári átigazolási időszak legfőbb feladata a fel-
nőtt csapat fiatalítása, a közösség-építés, illetve további 
turai játékosok hazahívása volt.
Távozott: Sipeki Attila, Fülep Norbert, Less Krisztián
Csapat: Juhász Bálint (kapus), Kovács Péter, Dobray Zsolt 
János, Szalai Zoltán, Simon Dániel, Lakatos Tamás, Oláh 
József, Gólya István, Haág Bálint Máté, Kátai Krisztián, 
Krekács Richárd, Vandornyik Attila, Oláh Kálmán, Hangodi 
Tamás, Tóth-Zsiga János, Kajári Gábor. 
Érkezett: Szénási Ákos (Aszód FC), Farkas Sándor (Valkó 
KSK), Sápi József (Zagyvaszántó SE), Sápi Attila (Héhalom 
SE), Csenteri Csaba (Valkó KSK), Balog Adrián (Petőfibánya 
SK), Hamernyik Dániel (Lőrinci VSC)
 A Turai Torna Club Egyesület labdarúgó szakosz-
tálya a Pest megyei IV. osztály Keleti csoportjában szerepel a 
2019/20-as szezonban. 15 fő igazolt turai játékossal az 
első mérkőzést idegenben, Szentmártonkátai SE ellen vívjuk 
szeptember 1-jén 16:30 órai kezdettel.

Turai TC labdarúgó szakosztály

Készülünk a 2019-2020-as szezonra

Pest megyei IV. o. felnőtt 2019/20 ősz
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 Mivel szinte az egész életünket a város lakóival 
együtt, velük, előttük éltük, talán nem tűnik szerénytelen-
ségnek, magamutogatásnak, ha osztozunk mindenkivel ün-
nepünkön.
 50 évet boldogan megélni egy másikkal ajándék. 
Ennyi idő alatt még a zenekari tagok is megunják egymást. 
Az ilyen tartós kapcsolathoz kell valami, olyan szavakkal 
kifejezhetetlen egységélmény, amit sem az öregedés, sem 
az élet számtalan kísértése, fordulata sem tud széjjelrom-
bolni. 
 Ahogy a költöző madarak is tudják, csakis egymás 
mellett húzhatnak céljuk felé, mi is így repültünk át eddigi 
életünkön. Valamikor 1967-ben - én később kerültem az egri 
főiskolára - különbözeti vizsgára készültem. A szobába ron-
tott egy tejföl szőke fickó és kidobta a könyvem az ablakon.
 „Itt az a szokás, hogy vizsga előtt moziba me-
gyünk!” mondta. Moziba nem mentünk, de a második évfo-
lyamtól a „tettes” szaktársa lettem. E naptól kezdve levakar-
hatatlan lett a fiú. Amikor nem a főiskolán voltunk, akkor 
motorral jött Nyíregyházáról tűző napon, szakadó esőben, 
sárban, vízben, égrengésben a gelevében (a ruha alatt) új-
ságpapírral megtömve az időjárás viszontagságai ellen. 
Megelőlegezte az 1969-es paraszt lagzi Erdélyi Marika által 
elmondott Szimonov vers gondolatait:

Várj reám és megjövök, hogyha vársz nagyon,
Várj rám, ha sárga köd, őszi búja nyom,
Várj, ha havat hord a szél, várj ha tűz a nap,
Várj, ha nem is jön levél, innen néha nap…..

Szüleimnél laktunk 11 évig és 1970-től turai tanárok let-
tünk. Anyukám külön főzött a vejének, mert Szabolcsban 
más a szájíz. Ott az ötgyermekes családban köpülték a vajat, 
főzték a szaloncukrot és a szappant, kemencébe sütötték a 
túrós bélest a lapcsánkát a tojáslepényt. A kastélyban taní-
tottunk, Marci tornászai már akkori s az aulából indulva a 
tornatermen átrepülve a pálmaházban landoltak. Majd ké-
sőbb átkerülve az újiskolába, elkezdődött a sikerszéria. Var-
júné Ilonkával karöltve lassan a tornaversenyeken az lett a 
mondás, ha Tura jön, nekünk nem teremhet babér és Tura 
jött, látott és győzött éveken keresztül. Közben mi ketten 
motorral bejártuk a világot. Egy háttámla óvott az úton, ha 
elalszom, hogy ne történjen baj. Így is levált a cipőm talpa a 
kanyarokban bedőlt motor és az aszfalt súrlódása miatt. 
Életre szóló élmény volt. Azután születtek a gyermekek. A 
nagyobbikkal fél évig kórházban feküdtem. Marci minden 
este beszökött a kórház kerítésén át, hogy erőt adjon a kitar-
táshoz. Másnaptól pedig a fiatal tanár bácsi sütkérezett a 
kamaszlányok csodálatában. Második fiunk születésekor 
házat épített, tanított, motoros és go-kart szakkört vezetett, 
KRESZ tanfolyamokat tartott a falu lakóinak, kismotor-
vizsgát bonyolított, motoros ügyességi bemutatókat szerve-
zett a faluközpontban, babázott, és tornászott látástól-
vakulásig télen-nyáron. Szilveszter éjszaka jégpályát lo-
csolt, úttörő vezető volt, biciklis tábort szervezett, a Rakaca 
tótól-hazáig vitte a Galga Expedíció cókmókját autóval, 
nyári tornásztáborokat toborzott Hajdúszoboszlóra. Nem 
volt ingerszegény életünk. Majd jöttek a sikerek, örömök 
veszteségek tragédiák halálok, betegségek, gyógyulások.
 Én pedagógusként a fiúkat neveltem. Marci volt 
fuvaros, lignitárus, ingatlanközvetítő, épített boltot, benzin-
kutat, volt fűrészgépes haszongépjármű importőr Európá-
ból. Amikor a fiai nyelvtudásukkal és gépészmérnöki gya-
korlatukkal melléálltak, beigazolódott nagy pofonok árán, 
hogy csak a családi vállalkozás életképes. Ami lényeges 
volt, hogy mindig mindenkor, mindenhol egymás mellett 
küzdöttünk, két lépésre egymástól. Mindig betartottuk, 

amit fogadtunk azon az 1969. augusztus 2-i forró napon: 
„holtomiglan, holtáiglan, javában, bajában, egészségben, 
betegségben soha el nem hagyom.” Mondjuk el, beszéljük 
meg, ez volt a lényeg. Eleinte, amikor volt is egyet nem értés 
az abból adódott, hogy más volt a szeretetnyelvünk. Gyor-
san elhadarta a véleményét majd elrohant. Én meg papírra 
írtam az enyémet, amit megtalált a szélvédőjén és egy so-
rompónál elolvasta. 
 Soha nem mondta „igazad van”, de akképpen cse-
lekedett. Az évtizedek alatt olyanná váltunk mit két kör, 
amelynek van egy kellően nagy közös része, de mindket-
tőnek van egy önálló terülte is. Életünk szakaszát szépen 
jellemzik „Hobo” Földes László: Az oroszlánszelídítő vallo-
más a balerinának című idézete:

Hazatértem nézni, ahogy alszol,
Szeretni akkor is, ha haragszol,
Hallgatni korholó szavaidat,
Szeretni, ha néha nincs igazad,
Veled nevetni, mikor örülsz,
Hallgatni csak-mikor mellettem ülsz,
Hogy meggyógyítasz, hogy elviselsz,
Gyújtasz, égetsz, megölelsz….

Közben, megbetegedtem szüleim tragikus elvesztésekor. 
Nagyon megbetegedtem! Most már az apa és két fiú lá-
togatott naponta. Abba kellett hagyni a tanítást, lerokkanta-
sítottak idegre. Marci tartott el leszázalékolásomig. In-
nentől kezdve hazavittem az erőmet a családomba és húz-
tam az igát mellette, a felgyorsult életünkben, mint háttér-
anya. A fiúk találtak társakat lányainkként szeretett kis 
menyeket. Majd valóra válni látszottak Pásztor Anna és Kis 
Tibi gondolatai:

Kezdjetek el élni,
Hogy legyen mit mesélni,
Majd az unokáknak,
Mikor körbeállnak,
Ágyadon ugrálnak,
Hogy legyen mit mesélni
Kezdjetek el élni.

Ugrálnak már az ágyunkon: Regő 19, Lotti 14, Sára 7 és 
Bence 2,5 éve. Általuk élünk tovább az idők végezetéig.  
Fantasztikus utazás volt az eddigi élet, talán nem érdem-
lünk még néhány emberhez méltó életet, netén évtizedet?
 Már félig telve van a pohár, kevés kipipálatlan tétel 
maradt már a bakancslistánkon. Egészségünk megőrzése, 
unokáink napjainak bearanyozása és Marcinak, még ami a 
szívében lelkében, erejében lakozik átadni az utókornak. 
Most már áramlik, özönlik ránk vissza a tanítványaink sze-
retete, tisztelete, hálája, főleg hogy megadta a gondviselés, 
miszerint újraindíthatta 70 évesen a tornát.
 Kellett hozzá az egykori osztályába járó Szendrei 
Ferenc, aki bizalmat szavazott neki polgármesterként és 
minden erejével támogatta a nulláról felépülést az akkor 
még szinte hihetetlennek tűnő esélyét. Most tanítványai 
unokáit is taníthatja és ez maga a csoda. Húsz év után meg-

hallani a hangját a tornateremben, olyan érzés tört rám, 
mintha soha nem mentünk volna el, ott folytattuk ahol abba-
hagytuk. Ez már a hihetetlenségek kategóriája, hogy min-
denki Marci papája lett unokáink nyomdokain.
 Lélekemelő, ahogyan Marci és családunk egészsé-
ge biztos kezekben van. Az első tornászpalánta Dr. Dolányi 
Kati csodálatraméltó, odaadó, alázatos, mindig tettre kész, 
emberi és szakmai profizmusában a szervi gondok pikk-
pakk eltűntek. Jöhettek a városi tornabemutatók, mintha mi 
sem történt volna. Kati tábori orvosként kísérte és edzette a 
már új lehetőség által megadatott balatoni edzőtábort, Vígh 
László, Magyar Zoltán olimpiai bajnok edzője, saját felsze-
relt táborhelyén, faházakban aludva, mint anno Zánkán. 
Visszafelé kezdett forogni a sors kereke, mint egy időgép. 
Marci minden edzői tornászpalántája meghálálja a beléjük 
fektetett bizalmat. Már az elmúlt évben és ez évben is voltak 
országos szép helyezést elért tanítványaik.
 De majd a csarnokban. Nem kell félnie a 73 éves 
Marci bácsinak, ha ereje már fogyatkozni, kezd, mert biztos 
kezekben lesznek a turai tornász lányok és fiúk az edzőik 
kitartó, türelmes és következetes munkája által. Már többet 
tudnak a mai követelményekből, mint mi, az őskövületek. 
Friss végzettséggel, tudással, követelményszint ismerettel 
vannak felvértezve. Teherbíró képességük és alázatuk is 
méltó tanárukéhoz. Ennél többet nem is kaphattunk volna 
az élettől. Mi meg haladunk tovább, ahol egyikünk a szív-
elme a másikunk az elmeszív. 52 év után ez már nem igazán 
egy férfi és egy nő találkozása volt, hanem két emberé, akik 
közül az egyik éppenséggel nő, a másik pedig éppen a férfi 
szerepét játssza az életben. De két életre szóló szerep mö-

Fél évszázada együtt
gött ott van két ember tekintete, akik egymáshoz tartoznak 
minden szeretetükkel, érzelmi gazdagságukkal együtt és 
minden gyarlóság fogyatékosság ostobaság és érzelmi sze-
génység ellenére is. A parttalan érzelem ennyi idő után meg-
hitt szeretetté, tiszteletté szelídül ahol vállaljuk ráncainkat, 
barázdáinkat, szarkalábainkat. Ami még jöhet, azt szépen 
példázza Robert Burns verse:

John Anderson, szívem, John
kezdetben, valaha
hajad koromsötét volt,
s a homlokod sima.
Ráncos ma homlokod, John,
hajad leng deresen,
de, áldás ősz fejedre,
John Anderson, szívem.
John Anderson, szívem John,
együtt vágtunk a hegyeknek,
volt szép napunk elég, John.
Szép emlék két öregnek.
Lefelé ballagunk már
Kéz a kézben csöndesen,
s, lent együtt pihenünk majd,
John Anderson, szívem!

Legyen ez az én ajándékom
az ünnepre!

Tura, 2019. augusztus 2.
A Fele-Ség.

 
Lejegyezte: Szénási József 

 Tavaly első ízben indított labdarúgó csapatot a TTC 
Egyesület a szövetségi versenyrendszerben. Az első néhány 
mérkőzésen elért eredmények jelezték a csoport ellenfe-
leinknek, hogy komolyan számolni kell velünk. A közel tö-
kéletes őszi szezon megalapozta előkelő helyezésünket, a 
tavaszi szezon első mérkőzésein a csapatot sújtó sérülés-
hullám pedig megmutatta azt is, hogy igazi közösség ková-
csolódott össze. Harcosan, elszántan, egymásért is küzdve, 
minden nehézség ellenére sikerült a tabella élmezőnyében 
maradnunk. A csapat erejét jól mutatja az a tény is, hogy a 
III. osztályba feljutó csapatot idegenben és itthon is legyőz-
tük. Köszönjük Szendrei Ferenc polgármesternek és Tura 
Város Önkormányzatának a csapatba és a szakosztály veze-
tésébe vetett bizalmat és támogatást, köszönjük Radics Gá-
bornak, Budai Attilának és Oláh Dezső (Suszter)-nek az 
önzetlen segítséget és köszönjük mindenkinek, aki bármi-
lyen módon hozzájárult a TTC labdarúgó szakosztályának 
tevékenységéhez. És akikért pályára lépünk: hűséges 
szurkolóink, jövőre, veletek, ugyanitt!
 Június utolsó hétvégéjén tartottuk évzárónkat a já-
tékosok, szakosztály vezetőség és állandó támogatóink 
részvételével, valamint nagy örömünkre elfogadta meghívá-
sunkat Szendrei Ferenc polgármester úr. Tóth Balázs 
technikai vezető értékelését követően a polgármester úr el-
ismerését fejezte ki a csapat teljesítményéért, néhány 

Szept. 1.  16:30  Szentmártonkátai SE - Turai TC
Szept. 7.  16:30  Turai TC - Veresegyház VSK II.
Szept. 15.  16:00  Galgagyörki SE - Turai TC
Szept. 21.  16:00  Turai TC - Tápióság KSK
Szept. 29.  16:00  Zsámboki SE - Turai TC
Okt. 5.  15:00  Turai TC - Kóka KSK

gondolatban felvázolta a város sportfejlesztési elképzelé-
seit és válaszolt a játékosok kérdéseire. Ezt követően Tóth 
Balázs és Gólya István elnök közreműködésével átadták a 
bronzérmeket, a kupát és az oklevelet a játékosoknak. El-
búcsúztunk Sipeki Attila hálóőrtől, aki túl az 50-en is vállalta 
a szezont, rutinja és tudása mellett példát mutatott a fia-
talabb generációnak a futball iránti alázatból, csapatszel-
lemből egyaránt.
 A nyári átigazolási időszak legfőbb feladata a fel-
nőtt csapat fiatalítása, a közösség-építés, illetve további 
turai játékosok hazahívása volt.
Távozott: Sipeki Attila, Fülep Norbert, Less Krisztián
Csapat: Juhász Bálint (kapus), Kovács Péter, Dobray Zsolt 
János, Szalai Zoltán, Simon Dániel, Lakatos Tamás, Oláh 
József, Gólya István, Haág Bálint Máté, Kátai Krisztián, 
Krekács Richárd, Vandornyik Attila, Oláh Kálmán, Hangodi 
Tamás, Tóth-Zsiga János, Kajári Gábor. 
Érkezett: Szénási Ákos (Aszód FC), Farkas Sándor (Valkó 
KSK), Sápi József (Zagyvaszántó SE), Sápi Attila (Héhalom 
SE), Csenteri Csaba (Valkó KSK), Balog Adrián (Petőfibánya 
SK), Hamernyik Dániel (Lőrinci VSC)
 A Turai Torna Club Egyesület labdarúgó szakosz-
tálya a Pest megyei IV. osztály Keleti csoportjában szerepel a 
2019/20-as szezonban. 15 fő igazolt turai játékossal az 
első mérkőzést idegenben, Szentmártonkátai SE ellen vívjuk 
szeptember 1-jén 16:30 órai kezdettel.

Turai TC labdarúgó szakosztály

Készülünk a 2019-2020-as szezonra

Pest megyei IV. o. felnőtt 2019/20 ősz
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„JOMAFA” TÜZIFA KÍNÁLAT!

kiváló minőségű száraz bükk és tölgykiváló minőségű száraz bükk és tölgy
TÜZIFA kis- és nagytételben ELADÓ!TÜZIFA kis- és nagytételben ELADÓ!
kiváló minőségű száraz bükk és tölgy
TÜZIFA kis- és nagytételben ELADÓ!

Teljes körű, bővebb felvilágosítást
kérjen az alábbi telefonszámokon:

06 70 260 6015
06 70 770 1383

JOMA-FAKER Kft.
2194 Tura, Kossuth L. u. 52.

1 RAM-os Kalodá nba  kályhakész tűzifa 29.000,- Ft
1x1x1,8-as Kalodában 1,1 

3
m  tűzifa 38.000,- Ft

RUF fa brikett kemény bükkfából 70.000,- Ft /raklap

Pini Kay fa brikett kemény bükkfából 72.000,- Ft /raklap

1 méteres hosszban, 12-28 cm
vastag, részben hasított

332.000,- Ft/m
részben hasított, 25-33-50 cm

334.000,- Ft/m
kályha és kandalló kész tűzifa

minden méretben egy áron 
335.000,- Ft/m

kályha Zsákos kész tűzifa 750,- Ft /zsák

Gyújtós 500,- Ft /zsák

Kapható továbbá:

Most érdemes beszerezni
a jó minőségű  téli tüzelőt!

Törzsvásárlóinkat

tavaszi kedvezménnyel várjuk!

Nagy tételben történő vásárlás esetén

kérje egyedi árajánlatunkat.

ELADÓ/KIADÓ

CSALÁDI	HÁZAKAT

KERESÜNK
A	GALGA-MENTÉN!

Kollégáink	helyismerettel,
szakmai	tapasztalattal	rendelkeznek!

A	helyszíni	értékbecslés	díjmentes.

06-20/509-2022

 A BEMER egy olyan biofizikai alkalmazást jelent, 
amely a szervezet saját gyógyító erejét aktíválja. A testre 
továbbított egyedülálló impulzusa révén sokrétű pozitív 
hatást fejt ki a szervezet egészére.
 Az átfogó hatékonyságot a szervezetben elsősor-
ban a BEMER a vér mikrokeringésére kifejtett hatása hozza 
létre. A microkeringés pedig rendkívül fontos az egész szer-
vezet szempontjából. 

„AZ EGÉSZSÉG FŐ ÚTJA!”

 A megelőzés és a gyógyulási folyamatok elősegíté-
se terén jelenleg a leghatásosabb és legmodernebb kezelési 
koncepciók egyike a BEMER fizikai érterápia, amely a korlá-
tozott, ill. zavart mikrocirkulácót célzottan stimulálja és ez-
zel az egészség megtartásának és visszaállításának igen lé-
nyeges alapját képezi.
 Milyen előnyöket biztosíthat Neked a BEMER te-
rápia? Hogyan támogatja a testi és szellemi teljesítő ké-
pességed a mindennapi életben? 

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

 Gyere nézd meg, kérdezz, próbáld ki! Tudd meg, 
hogy számodra egy terápiás kúra, talán a négy hetes ké-
szülék bérlés vagy esetleg az egész életre szóló készülék 
vásárlás lenne a megoldás!

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

Te mikor szánsz időt magadra?
Bejelentkezés, időpont egyeztetés miatt vagy ha csak 

kérdésed van, akkor hívj a
06-703112289-es számon (Tóth M. Imre). 

**********************************

Zöldkagylóval a mozgásszervi betegségek ellen!

 A mozgásszervi betegségek megelőzésében és te-
rápiájában a zöldkagyló készítmény az egyik legfontosabb 
természetes eredetű és nagy hatékonysággal bíró tápa-
nyag, amely mellékhatásoktól mentesen pozitív hatást fejt 
ki az időskori kopásra, a teniszkönyökre, a gyulladásos ízü-
letekre, a reumatikus panaszokra, a sportsérülésekre, vala-
mint a műtétek utáni szövet visszaállításra is.

ENDURANCE            RESTART          CSONTPOR

7.500 Ft/100 db        7.500 Ft/100 db       6.700 Ft/100 db

 A Sport Endurance a sportolók, managerek, idő-
sebb emberek állóképeségének, teljesítményének fokozásá-
ra alkalmas. A Sport Restart-tal az izmok, inak és izületek 
fizikai sérülésből történő felépülése ideje felgyorsul. A 
Csontpor szedésének hatására a csontsérülések, csontrit-
kulás megelőzése, a csontsérülés (és csontvesztés) gyor-
sabb gyógyulása várható. 
Megvásárolható, megrendelhető:  üzletSPORTLAND
2194 Tura, Bartók tér 4., Tel.: 06 70 311 2289

 Zenei pályafutását 1977-ben kezdte, s annak meghatá-
rozó részeként 1986-ban honosította meg a Galga mentén a nép-
zene oktatást. Tura is több szállal kapcsolódik Rónai Lajoshoz, mint 
népzenészhez és mint iskolaigazgatóhoz. Az 1985-ben megalakult 
Tarisnyás népi zenekar alapítását Lajos fúvósként és zenekarve-
zetőként, Maczkó Mária pedig szólóénekesként jegyzi. Az 1989-ben 
Maczkó Mária kezdeményező- és szervező munkája nyomán meg-
jelent, „Galga vize szép csendesen kanyarog” c. lemezen együtt vet-
tek részt előadóként. E termékeny munkakapcsolat gyümölcse lett 
az 1990-ben a saját Galga menti gyűjtéseik alapján közösen szer-
kesztett „Rózsát ültettem a gyalogútra” – Galga menti népdalok c. 
könyv. A vidék legszebb dalait, énekeit. gyűjtötték össze Zsámboktól 
Turán, Galgahévízen, Hévízgyörkön, Bagon, Domonyon keresztül 
Kartalig, Galgamácsáig, Püspökhatvanig, Galgagyörkig. A hiánypót-
ló kiadvány sok-sok népdalkör, hagyományőrző együttes, népdal-
verseny „bibliája” lett az évek során.
 1998-2012-ig az Aszódi Podmaniczky Zeneiskola kihe-
lyezett népzene tagozata sikerrel működött a turai művelődési ház-
ban Rónai Lajos igazgatása alatt, ahol a vonós növendékeket fia, 
Rónai Zoltán oktatta Unger Balázzsal egyetemben. Utóbbival évekig 
együtt muzsikáltak az Állami Népi Együttes hivatalos zenekaraként 
is.
 Az ugyancsak Rónai vezette Fix Stimm és Galga zeneka-
rok számos alkalommal kísérték a turai táncegyüttes műsorait. Kü-
lönösen emlékezetesek számunkra Lajos muzsikálásai akár klari-
néton, akár tárogatón, akár dudán a Bárdos Zenei Heteken, a jubile-
umi '48-as műsoron, tájházas rendezvényeken, a Galgamenti Nép-
zenészek Újévi Koncertjein, vagy épp a Néprajzi Múzeumban való 
bemutatkozásunk, a turai kastélyban rendezett jótékonysági estünk 
alkalmával. Sok-sok közös emlék… s persze még sok-sok közös 
terv Maczkó Máriával is…, aki a Bagi Muharay Népművészeti Egye-
sület nevében búcsúzó Péter Tibor elnök, a Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola nevében búcsúzó Dr. Magyari Zita igazgató szavait 
követően osztotta meg személyes emlékeit és érzéseit a barátról és 
pályatársról:
 „Drága Lajos!
 Az Isten remekelt, amikor megteremtett, fogadd el az 
„eredményt”. Legyen áldott mindörökké a Teremtő, aki alkotó jóked-
vét megosztotta veled, s adott nekünk téged. Lelked ragyogása élte-
tő ajándék mindenkire, akire csak vetül. Hálás vagyok érte, hogy ré-
szese lehetek. Micsoda érték, lelki gazdagság volt életed. Légy hű 
mindig szeretet-küldetésedhez – biztattalak találkozásainkkor. So-
kak vigasztalására választott ki téged a Mennyei Atya. Megadta 
neked azt a hatalmat, hogy lényeddel, zenéddel hass a szívekre. 

Megáldott és megjelölt a Szentháromság jelével. Együtt volt benned 
a profán és a szent. Őrizd meg örökre a derűdet, mindig úgy tégy-
végy, mintha örömben élnél. Légy mindig alázatos, mert akkor vá-
laszthatsz majd magadnak helyet a Mennyországban! Legközelebbi 
találkozásunkig sok erőt és kitartást kívánok neked, és azt, hogy az 
örök élet apró örömeit továbbra is felnagyítva kapd, lehetőleg nagy 
adagokban. Köszönöm nagy jellemed lélekformáló erejét, és a túl-
áradó kegyelmet, mely rajtad keresztül tartja fönn a szeretet egysé-
gét a világban. Jézusunk égi lángja lobogja be ünnepeidet és hétköz-
napjaidat. Nagyboldogasszony fénypalástja öleljen át és óvjon to-
vábbi missziós utadon! Az ég lehajol hozzád és fölemel. Az embersé-
ges Isten magához emel. Tiéd közelségének ünnepe, gazdagságot 
adó öröme. Tiéd a hívás, mely újra hangzik. Isten óvjon! Légy áldott 
mindörökkön örökké! Köszönöm a Teremtőnek, hogy akkor éltél itt a 
földi létben, amikor én, hogy a spirituális úton együtt járhattunk! Ró-
zsát ültettünk a járható Galga menti gyalogutakra, összegyűjtöttük a 
vidék legszebb dalait, énekeit közös könyvünkbe. Világító fáklyaként 
zengedeznek veled égiek és földiek, a zenészek és énekesek – a 
Turai Kisénekmondók, Tóth Csaba népi furulyás és tanítványai, Un-
ger Balázs és népzenész tanítványai, a Turai Férfi Dalárda és jó-
magam a művelődési ház dolgozóival, akik neked készítik emlék CD 
felvételüket ezekben a napokban.
 Köszönöm a tisztaságot, a nemességet, a bátor barátsá-
got, a rendíthetetlenséget, az áldottságot, a világosságot, a hitet, a 
szeretetet és az erőt. Mindent köszönök Istennek és neked. Most mi 
gyújtunk gyertyát helyetted… Érted… Lángját őrizzük, amíg élünk. 
Légy boldog az örök hazában, Isten veled!
 Igaz barátsággal és szeretettel ölel a Dalnő, az egyetlen 
éneklő, élő Maczkó, aki a keresztségben a Mária Magdolna nevet 
kapta örökül.”

Elhangzott a hévízgyörki temetőben,
2019. július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján

 Lajos gyönyörű dallamainak az élők közt kell maradnia és
megmaradnia. Személye és megrendítő halálhíre inspirálta a Csoóri
Sándor Program keretében kiadásra került „Gyökér adja fáját…” c. 
turai demo cd felütésként induló összeállítását, melyet Maczkó 
Mária szerkesztett közös gyűjtéseikből, s melyet Lajos kedves – 
„Ördög van a botomban…” kezdetű – nótája zár … Valóban ördön-
gősen muzsikált, s a Szolnokról származó tanár ember és előadó-
művész muzsikájával lett a Galga mente felejthetetlen és pótol-
hatatlan egyénisége.

Seres Tünde

RÓNAI LAJOS 
1953-2019

„Mindegy, mi voltam: voltam az ami, 
Egy hang voltam az Isten énekében 

És kár lett volna el nem hangzani.”
(Nagy Zoltán)
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„JOMAFA” TÜZIFA KÍNÁLAT!

kiváló minőségű száraz bükk és tölgykiváló minőségű száraz bükk és tölgy
TÜZIFA kis- és nagytételben ELADÓ!TÜZIFA kis- és nagytételben ELADÓ!
kiváló minőségű száraz bükk és tölgy
TÜZIFA kis- és nagytételben ELADÓ!

Teljes körű, bővebb felvilágosítást
kérjen az alábbi telefonszámokon:

06 70 260 6015
06 70 770 1383

JOMA-FAKER Kft.
2194 Tura, Kossuth L. u. 52.

1 RAM-os Kalodá nba  kályhakész tűzifa 29.000,- Ft
1x1x1,8-as Kalodában 1,1 

3
m  tűzifa 38.000,- Ft

RUF fa brikett kemény bükkfából 70.000,- Ft /raklap

Pini Kay fa brikett kemény bükkfából 72.000,- Ft /raklap

1 méteres hosszban, 12-28 cm
vastag, részben hasított

332.000,- Ft/m
részben hasított, 25-33-50 cm

334.000,- Ft/m
kályha és kandalló kész tűzifa

minden méretben egy áron 
335.000,- Ft/m

kályha Zsákos kész tűzifa 750,- Ft /zsák

Gyújtós 500,- Ft /zsák

Kapható továbbá:

Most érdemes beszerezni
a jó minőségű  téli tüzelőt!

Törzsvásárlóinkat

tavaszi kedvezménnyel várjuk!

Nagy tételben történő vásárlás esetén

kérje egyedi árajánlatunkat.

ELADÓ/KIADÓ

CSALÁDI	HÁZAKAT

KERESÜNK
A	GALGA-MENTÉN!

Kollégáink	helyismerettel,
szakmai	tapasztalattal	rendelkeznek!

A	helyszíni	értékbecslés	díjmentes.

06-20/509-2022

 A BEMER egy olyan biofizikai alkalmazást jelent, 
amely a szervezet saját gyógyító erejét aktíválja. A testre 
továbbított egyedülálló impulzusa révén sokrétű pozitív 
hatást fejt ki a szervezet egészére.
 Az átfogó hatékonyságot a szervezetben elsősor-
ban a BEMER a vér mikrokeringésére kifejtett hatása hozza 
létre. A microkeringés pedig rendkívül fontos az egész szer-
vezet szempontjából. 

„AZ EGÉSZSÉG FŐ ÚTJA!”

 A megelőzés és a gyógyulási folyamatok elősegíté-
se terén jelenleg a leghatásosabb és legmodernebb kezelési 
koncepciók egyike a BEMER fizikai érterápia, amely a korlá-
tozott, ill. zavart mikrocirkulácót célzottan stimulálja és ez-
zel az egészség megtartásának és visszaállításának igen lé-
nyeges alapját képezi.
 Milyen előnyöket biztosíthat Neked a BEMER te-
rápia? Hogyan támogatja a testi és szellemi teljesítő ké-
pességed a mindennapi életben? 

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

 Gyere nézd meg, kérdezz, próbáld ki! Tudd meg, 
hogy számodra egy terápiás kúra, talán a négy hetes ké-
szülék bérlés vagy esetleg az egész életre szóló készülék 
vásárlás lenne a megoldás!

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

Te mikor szánsz időt magadra?
Bejelentkezés, időpont egyeztetés miatt vagy ha csak 

kérdésed van, akkor hívj a
06-703112289-es számon (Tóth M. Imre). 

**********************************

Zöldkagylóval a mozgásszervi betegségek ellen!

 A mozgásszervi betegségek megelőzésében és te-
rápiájában a zöldkagyló készítmény az egyik legfontosabb 
természetes eredetű és nagy hatékonysággal bíró tápa-
nyag, amely mellékhatásoktól mentesen pozitív hatást fejt 
ki az időskori kopásra, a teniszkönyökre, a gyulladásos ízü-
letekre, a reumatikus panaszokra, a sportsérülésekre, vala-
mint a műtétek utáni szövet visszaállításra is.

ENDURANCE            RESTART          CSONTPOR

7.500 Ft/100 db        7.500 Ft/100 db       6.700 Ft/100 db

 A Sport Endurance a sportolók, managerek, idő-
sebb emberek állóképeségének, teljesítményének fokozásá-
ra alkalmas. A Sport Restart-tal az izmok, inak és izületek 
fizikai sérülésből történő felépülése ideje felgyorsul. A 
Csontpor szedésének hatására a csontsérülések, csontrit-
kulás megelőzése, a csontsérülés (és csontvesztés) gyor-
sabb gyógyulása várható. 
Megvásárolható, megrendelhető:  üzletSPORTLAND
2194 Tura, Bartók tér 4., Tel.: 06 70 311 2289

 Zenei pályafutását 1977-ben kezdte, s annak meghatá-
rozó részeként 1986-ban honosította meg a Galga mentén a nép-
zene oktatást. Tura is több szállal kapcsolódik Rónai Lajoshoz, mint 
népzenészhez és mint iskolaigazgatóhoz. Az 1985-ben megalakult 
Tarisnyás népi zenekar alapítását Lajos fúvósként és zenekarve-
zetőként, Maczkó Mária pedig szólóénekesként jegyzi. Az 1989-ben 
Maczkó Mária kezdeményező- és szervező munkája nyomán meg-
jelent, „Galga vize szép csendesen kanyarog” c. lemezen együtt vet-
tek részt előadóként. E termékeny munkakapcsolat gyümölcse lett 
az 1990-ben a saját Galga menti gyűjtéseik alapján közösen szer-
kesztett „Rózsát ültettem a gyalogútra” – Galga menti népdalok c. 
könyv. A vidék legszebb dalait, énekeit. gyűjtötték össze Zsámboktól 
Turán, Galgahévízen, Hévízgyörkön, Bagon, Domonyon keresztül 
Kartalig, Galgamácsáig, Püspökhatvanig, Galgagyörkig. A hiánypót-
ló kiadvány sok-sok népdalkör, hagyományőrző együttes, népdal-
verseny „bibliája” lett az évek során.
 1998-2012-ig az Aszódi Podmaniczky Zeneiskola kihe-
lyezett népzene tagozata sikerrel működött a turai művelődési ház-
ban Rónai Lajos igazgatása alatt, ahol a vonós növendékeket fia, 
Rónai Zoltán oktatta Unger Balázzsal egyetemben. Utóbbival évekig 
együtt muzsikáltak az Állami Népi Együttes hivatalos zenekaraként 
is.
 Az ugyancsak Rónai vezette Fix Stimm és Galga zeneka-
rok számos alkalommal kísérték a turai táncegyüttes műsorait. Kü-
lönösen emlékezetesek számunkra Lajos muzsikálásai akár klari-
néton, akár tárogatón, akár dudán a Bárdos Zenei Heteken, a jubile-
umi '48-as műsoron, tájházas rendezvényeken, a Galgamenti Nép-
zenészek Újévi Koncertjein, vagy épp a Néprajzi Múzeumban való 
bemutatkozásunk, a turai kastélyban rendezett jótékonysági estünk 
alkalmával. Sok-sok közös emlék… s persze még sok-sok közös 
terv Maczkó Máriával is…, aki a Bagi Muharay Népművészeti Egye-
sület nevében búcsúzó Péter Tibor elnök, a Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti Iskola nevében búcsúzó Dr. Magyari Zita igazgató szavait 
követően osztotta meg személyes emlékeit és érzéseit a barátról és 
pályatársról:
 „Drága Lajos!
 Az Isten remekelt, amikor megteremtett, fogadd el az 
„eredményt”. Legyen áldott mindörökké a Teremtő, aki alkotó jóked-
vét megosztotta veled, s adott nekünk téged. Lelked ragyogása élte-
tő ajándék mindenkire, akire csak vetül. Hálás vagyok érte, hogy ré-
szese lehetek. Micsoda érték, lelki gazdagság volt életed. Légy hű 
mindig szeretet-küldetésedhez – biztattalak találkozásainkkor. So-
kak vigasztalására választott ki téged a Mennyei Atya. Megadta 
neked azt a hatalmat, hogy lényeddel, zenéddel hass a szívekre. 

Megáldott és megjelölt a Szentháromság jelével. Együtt volt benned 
a profán és a szent. Őrizd meg örökre a derűdet, mindig úgy tégy-
végy, mintha örömben élnél. Légy mindig alázatos, mert akkor vá-
laszthatsz majd magadnak helyet a Mennyországban! Legközelebbi 
találkozásunkig sok erőt és kitartást kívánok neked, és azt, hogy az 
örök élet apró örömeit továbbra is felnagyítva kapd, lehetőleg nagy 
adagokban. Köszönöm nagy jellemed lélekformáló erejét, és a túl-
áradó kegyelmet, mely rajtad keresztül tartja fönn a szeretet egysé-
gét a világban. Jézusunk égi lángja lobogja be ünnepeidet és hétköz-
napjaidat. Nagyboldogasszony fénypalástja öleljen át és óvjon to-
vábbi missziós utadon! Az ég lehajol hozzád és fölemel. Az embersé-
ges Isten magához emel. Tiéd közelségének ünnepe, gazdagságot 
adó öröme. Tiéd a hívás, mely újra hangzik. Isten óvjon! Légy áldott 
mindörökkön örökké! Köszönöm a Teremtőnek, hogy akkor éltél itt a 
földi létben, amikor én, hogy a spirituális úton együtt járhattunk! Ró-
zsát ültettünk a járható Galga menti gyalogutakra, összegyűjtöttük a 
vidék legszebb dalait, énekeit közös könyvünkbe. Világító fáklyaként 
zengedeznek veled égiek és földiek, a zenészek és énekesek – a 
Turai Kisénekmondók, Tóth Csaba népi furulyás és tanítványai, Un-
ger Balázs és népzenész tanítványai, a Turai Férfi Dalárda és jó-
magam a művelődési ház dolgozóival, akik neked készítik emlék CD 
felvételüket ezekben a napokban.
 Köszönöm a tisztaságot, a nemességet, a bátor barátsá-
got, a rendíthetetlenséget, az áldottságot, a világosságot, a hitet, a 
szeretetet és az erőt. Mindent köszönök Istennek és neked. Most mi 
gyújtunk gyertyát helyetted… Érted… Lángját őrizzük, amíg élünk. 
Légy boldog az örök hazában, Isten veled!
 Igaz barátsággal és szeretettel ölel a Dalnő, az egyetlen 
éneklő, élő Maczkó, aki a keresztségben a Mária Magdolna nevet 
kapta örökül.”

Elhangzott a hévízgyörki temetőben,
2019. július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján

 Lajos gyönyörű dallamainak az élők közt kell maradnia és
megmaradnia. Személye és megrendítő halálhíre inspirálta a Csoóri
Sándor Program keretében kiadásra került „Gyökér adja fáját…” c. 
turai demo cd felütésként induló összeállítását, melyet Maczkó 
Mária szerkesztett közös gyűjtéseikből, s melyet Lajos kedves – 
„Ördög van a botomban…” kezdetű – nótája zár … Valóban ördön-
gősen muzsikált, s a Szolnokról származó tanár ember és előadó-
művész muzsikájával lett a Galga mente felejthetetlen és pótol-
hatatlan egyénisége.

Seres Tünde

RÓNAI LAJOS 
1953-2019

„Mindegy, mi voltam: voltam az ami, 
Egy hang voltam az Isten énekében 

És kár lett volna el nem hangzani.”
(Nagy Zoltán)
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TÖRD A FEJED!
ÉVFORDULÓK

FENYÕ-FÛRÉSZÁRU

ÉPÜLETFA

A KÖRNYÉK

LEGJOBB ÁRAIVAL!

HÍVJON, MEGÉRI!

BOLDOGI FATELEP

06 70 426 9885

Kalodás tûzifa

35 000 Ft
+ szállítás

ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Fiókiroda
2194, Tura, Rákóczi út 119.

h h
Nyitva tartás: kedd 14-18 , szerda 8-12

Központi Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969
 Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület:

06 20 264 4705 • 06 20 264 4722
ÉMÁSZ hibabejelentő: 06 80 42 43 44

Tura Város Polgármesteri Hivatala: 06 28 581 020
Gödöllői Rendőrkapitányság Ügyelet: 06 28 524 600

Szelektív Kft.: 06 30 222 6305

Daköv Kft. 06 28 467 790 (csatorna hibaelhárítás) 
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: 06 28 580 581

Turai Római Katolikus Plébánia: 06 28 632 615

Segélyhívó: 112
Tura Járőrszolgálat: 06 30 678 7309

K
Ö

Z
É
R

D
E
K

Ű
 T

E
L
E
F
O

N
S

Z
Á

M
O

K

A P R Ó H I R D E T É S

NYAK, HÁT, DERÉK FÁJDALMAKON SEGÍTEK!
Okleveles masszőr és csontkovács
Tel.:20/807-20-65

Beküldendő a V1, V12, F1 és az F8 sorok megfejtése. A megfejtéseket postai úton a 
szerkesztőség címére, vagy a művelődési ház postaládájába várjuk 2019.augusztus 
28-ig.

A június-júliusi rejtvényünk helyes megfejtése: V1. Reguly, F1. Rubik Ernő, F3. Gőzgép, 
F10. Hillary. . Gratulálunk! Nyereménye  A szerencsés nyertes: Tóthné Bartók Éva
a Flamingó Presszó (2194, Tura, Bartók tér 4.) által felajánlott 3000 Ft-os vásárlási 
utalvány, melyet az értesítést követően személyesen vehet át a Bartók Béla Művelődési 
Házban.
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VÍZSZÍNTES 2. 1898. augusztus 1-én halt meg Arany László köl- 1. Gramm. 
tő, Arany János fia. Verses regénye 1872-ből. 7. Öt sportból összerakott ver-
seny. 9. Becézett Zsolt. 10. Fordítva: természetes élelmed. 12. 1923. július 2-án 
született Kossuth-díjas operaénekes (György, +2009). 13. Kiütés. 14. Oxi-
gén. 15. Shakespeare színháza. 17. Kálium vegyjele. 18. …zia – emlékezetvesztés. 
19. Turán gyakori családnév. 21. Német, thai, kubai, luxemburgi autójel. 22. 
Rádiusz. 23. Forróság. 24. Ordítani kezd (!) 26. Egyfajta szerencsejátékot játszó. 
27. Forgólant – népi hangszer. 

FÜGGŐLEGES 1. 1848. augusztus 12-én meghalt angol mérnök (George, 
*1781) találmánya. 2. Vak embert utcán átvezet. 3. Átmérő. 4. Pest megyei, Duna 
parti (több mint 60 ezer lakosú) városba való. 5. Patás háziállat. 6. Becézett női név 
(augusztus 7). 8. 1773. augusztus 30-án született klasszicista építész (Mi-
hály, +1855. Nemzeti Múzeum). 11. Amerikai őslénykutató (Henry Fairfield, 
1857-1935). 16. Jenkins-szel írt alapművet Érzelmeink címmel (OTLEY). 20. 
Skandináv-germán viharisten v. Heyerhal norvég utazó utóneve. 25. Dó, .., mi, fá 
…28. Nitrogén. 29. Spanyol autójelzés. 

Véradás 2019-ben
Szept. 10. és Dec. 10.

15:00-18:00 óráig

Helyszín:
Bartók Béla Művelődési Ház


