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 A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítmé-
nyeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázatunkat 
támogatta a Pénzügyminisztérium. A projekt keretén belül a Dankó Pista, Fráter 
Lóránd, Hajnal, Cinka Panna, Tárogató, Radics és Határ utca, valamint ezen terü-
lethez kapcsolódó Alsóerdő sor csapadékvíz-elvezető rendszere kerül kiépítésre.

Az elnyert támogatás összege: 64 689 300.- Ft.
 A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályázata keretében Önkormányzatunk 

30.000.000.- Ft támogatást nyert a Park úti Gyermekorvosi rendelő és 

Védőnői szolgálat épületének felújítására.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Turáért Emlékérem kitüntetést adományozza 

posztumusz

BORSÓSNÉ DR. VÉSZI ZSUZSÁNNA

részére több évtizedes magas fokú szakmai 
felkészültséggel végzett háziorvosi 

tevékenységéért, valamint a Turai Központi 
Ügyelet megszervezéséért és a működtetésében 

végzett munkájáért.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Turáért Emlékérem kitüntetést adományozza

SERES SÁNDORNÉ

részére a Turai Tájház (Falumúzeum), illetve a 
gyűjtemény lelkiismeretes gondozásáért, ezáltal 

népi kultúránk tárgyi emlékeinek megóvásáért, és 
hagyományőrzésért végzett kiemelkedő 

tevékenységéért.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Turáért Emlékérem kitüntetést adományozza

TÓTH JÁNOSNÉ

részére több évtizedes magas fokú szakmai 
felkészültséggel végzett kiemelkedő pedagógiai 

tevékenységéért.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Turáért Emlékérem kitüntetést adományozza

ID. BARANYI MIKLÓS

részére a város fejlődése érdekében több ciklusban 
végzett képviselői tevékenységéért, példaadó, 

másoknak is irányt mutató munkájáért.

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Turáért Emlékérem kitüntetést adományozza

TÓTH-ZSIGA ISTVÁNNÉ

részére a Mint a Többi Ember Alapítvány 
létrehozásáért, az alapítványban végzett önzetlen, 

áldozatos munkájáért.

TURÁÉRT EMLÉKÉREM
kitüntetésben részesültek 2019. augusztus 20-án

RANGOS KITÜNTETÉST 
ADOMÁNYOZOTT

Áder János
Köztársasági Elnök

Szendrei Ferenc 
polgármesternek

Újabb nyertes
pályázatok a fejlődésért

 Jubileumi évé-
hez érkezett az Em-
lékezés Napja cím-
mel életre hívott

kezdeményezés, amely az el-
hunyt cigányzenészekre és focis-
tákra hívja fel a figyelmet azzal a 
céllal, hogy soha ne feledkezzünk 
meg ezekről a cigányemberekről, 
akik példamutató életükkel i-
ránytűként szolgáltak, szolgál-
nak a mai napig mindenki számá-
ra. 

a Turai Hírlap
választási
melléklete

ÖNKORMÁNYZATI
VÁ L A S Z TÁ S 2019
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 A mindennapjaink szempontjából talán a parla-
menti választásnál is fontosabb – 2019. október 13-án 
polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. 
A választók arról nyilvánítanak véleményt, kit szeretnének 
polgármesterként és önkormányzati képviselőként látni. 
Döntenek arról, ki képviseli helyi szinten a számukra fontos 
témákat, olyan ügyeket, melyek közvetlenül érintik őket a 
mindennapokban. 
 Vannak visszatérő témák, amelyet minden válasz-
tás során érdemes megírni. Az egyik ilyen a „Miért men-
jünk el szavazni?”. Azt hiheti az olvasó, hogy ez már le-
rágott csont. Mi újat lehetne mondani, amit még nem mond-
tak el a szakértők, s különben is, kinek kell egy újabb elemzői 
fejmosás? Ugyanakkor a választási részvétel az utóbbi évek-
ben egyre csökken. Nem csak a tanácstalanok száma nő fo-
lyamatosan, hanem a politikából kiábrándultaké is. Vannak 
értelmes érvek, amelyek amellett szólnak, hogy ahelyett, 
hogy pont október 13-án néznék meg, hogy derékig ér-e már 
a fű a telken, rászánjanak negyed órát az életükből és elmen-
jenek szavazni. Miért fontos tehát, hogy szavazzunk?
 A demokrácia olyan, mint a húsvéti nyuszi, ha gye-
rekkorunkban azt mondják létezik, elhisszük. A választási 
részvétel tanult magatartás, amelyet a szülők adnak át gyer-
mekeiknek. Ön mit akar közvetíteni az utókor számára? Azt 
hogy minden mindegy? Úgyse tehetnek ellene semmit? Ezt 
akarja átörökíteni, vagy meg akarja törni ezt a mintát? Azzal, 
hogy elmegy szavazni, illetve magával viszi gyermekét is, 
megalapozza a jövő generáció politikai aktivitását is.
 Sokan úgy érzik, úgysem az ő szavazatuk fogja el-
dönteni a választás kimenetelét. De mi van, ha tömegesen 
gondolkodnak így? Ha elmegy szavazni, csökkenti a jövőbeli 
elégedetlenségének esélyét, cserébe megkapja azt az érzést, 
hogy tett valamit önmagáért, családjáért, a közösségért.

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke
- a belügyminiszter előterjesztésére -

állami ünnepünk, Augusztus 20-a alkalmából

A MAGYAR ARANY 
ÉRDEMKERESZT POLGÁRI 

TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA
Tura város fejlesztését sokrétűen és eredményesen szolgáló 

településvezetői munkája elismeréséül

SZENDREI FERENC úrnak,

Tura város polgármesterének.

Az érdemrendek és érdemkeresztek 
mindegyike a nemzet szolgálatában, az 
ország fejlődésének elősegítésében, a haza 
érdekeinek előmozdításában és az 
egyetemes emberi értékek gyarapításában 
végzett kimagasló, példamutató 
tevékenység elismeréseként adományozható 
magyar és külföldi állampolgároknak 
egyaránt. Az érdemrendeknek és az 
érdemkereszteknek polgári (zöld) és 
katonai (piros) tagozatuk van.

„ … a szabadság nem csupán egy puszta természetes jog;
ez az a hatalom is, melyet egy ember azért kap, 

hogy képességeit használja és fejlessze
az igazság uralma és a törvény védelme alatt.”

(Bastiat: A törvény)

 A szavazás több mint állampolgári kötelesség, 
lehetőség is. Valami, amivel megtiszteljük magunkat, és 
környezetünket. Amivel bizonyítjuk, hogy tagja vagyunk kö-
zösségünknek, és érdekel minket annak alakulása. Választani 
menő. Aki a döntéshozatalból kimarad, olyan, mint az az em-
ber, aki mindig majd másnap kezdi el a fogyókúrát. Kezdje a 
változást október 13-án, menjen el szavazni.
 Városunk szempontjából kiemelten fontos, hogy kö-
zösségünk ne megosztva, hanem megerősödve kerüljön ki a 
vetélkedésből. Tura Város Önkormányzata idén is térítés-
mentesen biztosítja a polgármester- és képviselő-jelöltek be-
mutatkozási lehetőségét annak érdekében, hogy a turai la-
kosság a megfelelő tájékozódást követően felelős döntést 
hozhasson a szavazófülkében.
 A oldaltól kezdődő Választási mellékletben az  23. 
általános tudnivalókon túl azon polgármester- és képviselő-
jelöltek bemutatkozóit, ill. célkitűzéseit olvashatják, akik él-
tek a felkínált lehetőséggel. Kérek minden turai választó-
polgárt, Önöket, tisztelt olvasókat, hogy tájékozódjanak, és 
ne dobják automatikusan hulladékgyűjtőbe a postaládákban 
fellelt szóróanyagot. Közvetlen életterünk, családunk, 
otthonunk jövőjéről döntünk, van ennél fontosabb?
 Mindannyiunk érdeke, hogy felelős döntést hoz-
zunk. Válasszunk rátermett, céljaikban és elveikben öntu-
datos jelölteket, akik élvezik a bizalmunkat és el tudják érni, 
hogy a következő öt évben is jól érezzük magunkat a környe-
zetünkben! Tőlünk függ - rajtunk múlik a további fejlődés.
 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Tóth Anita felelős szerkesztő

Miért menjünk el szavazni?

 Az Államalapítás és az Újkenyér ünnepét idén 
is a Nagyboldogasszony Templomban ünnepelték Tura 
város elöljárói, meghívott vendégei és lakosai.
 Seres Tünde, a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatója az ünnepi szentmisét követően kö-
szöntötte az ünneplő polgárokat. Külön tisztelettel és sze-
retettel köszöntötte Csíkszentimre és Jászó testvértelepü-
lésekből érkező delegációkat, amely településekkel immár 
huszonöt éve szentesítette Tura a testvérkapcsolatot. 
 Szent István a Szűz Anyának ajánlotta országun-
kat, amelynek emléket állítva Maczkó Mária énekekkel ör-
vendeztetett meg bennünket.
 Ezt követően Áder János köztársasági elnök által, a 
Nemzeti Ünnep alkalmából Magyar Arany Érdemkereszttel 
kitüntetett Szendrei Ferenc polgármester úr ünnepi be-
szédét hallgathatták meg az egybegyűltek.
 „…A több, mint ezer éves Magyarországot, Euró-
pai hit legrégebbi államát ünnepeljük. Tisztelettel idézzük 
fel a magyar államalapítás, az államalapító Szent István ki-
rály és a magyar állam ezer éves folytonosságát. Szent 
István uralkodói magatartása mindmáig követendő példa. 
Népéért a legnagyobb tettet vitte véghez, amit államfő te-
het. Megvédte Magyarország függetlenségét egy olyan kor-
ban, amikor magától érthetődő lett volna a behódolás és az 
önfeladás. Az akkori Európában is a nagyhatalmak diktál-
tak, népek tűntek el és olvadtak be mindörökre más népek-
be. Szent István hitt a magyarokban. Letette az önálló, ke-
resztény állam alapjait, amelyet törvényekkel, határvéde-
lemmel és szuverenitással erősített meg. Mely görög kor-
mányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kor-
mányozta a görögöket latin módra? - teszi fel a kérdést Imre 
hercegnek írt intelmeiben. Egyik sem. Minden nép a saját 
törvényei szerint él. István királyunkat a magyarok saját 
törvényeik szerint élnek és Európa szívében őrzik nem csak 
magyarságukat, hanem a kontinens határait és azokat az 
értékeket, amelyek nélkül Európa nem létezne. Az elmúlt 
ezer év megtanított minket arra, hogy a magyar nép csak 
akkor maradhat fenn, ha megőrizi önmagát, területét, biz-
tonságát, függetlenségét, ha a legkisebb magyar faluban és 
városban is óvja magyarságát, és ha kell, szembe száll a hó-
dítókkal. Az ezer éves Magyarország azt is ünnepeli az öreg 
kontinensnek, hogy csak úgy vészelheti át a viharokat, ha 
önmaga marad, megvédi a nemzetek Európáját, határait és 

„Mert tudom, hogy bele kell kapaszkodnom abba, akinek mindent köszönhetek,
aki bennem él, a szívem mélyén, ehhez pedig belső önfegyelem kell, harc…”

keresztény kultúráit. A közelmúltban bebizonyítottuk, hogy 
nélkülünk nem lehet Európa sorsáról dönteni. Mindig képe-
sek vagyunk megújulni, folytatjuk és továbbadjuk azt, amit 
nemzedékek kemény munkájával értünk el. Folyamatos har-
cunk eredményeként Magyarország megtartotta szabadsá-
gát, saját törvényei szerint él. Emlékezzünk együtt az állam-
alapító királyra! Isten éltessen szép Magyarország, édes ha-
zánk!”
 Az ünnepi beszédét követően Tura legjelentősebb 
gazdálkodó szervezete, a Galgamenti Mezőgazdasági Kft. 
és képviselője, Tóth István felajánlotta a településnek az új 
kenyeret, amelyet először Szendrei Ferenc polgármester 
úrnak adott át.
 Tóth István elmondta, hogy a magyar gazdák eb-
ben az évben is megtermelték az ország kenyér szükség-
letéhez szükséges gabonát. Közel egymillió hektáron ter-
melnek búzát az ország gazdálkodói, ebből több, mint 5,2 
millió tonna búza képződött. Sajnos a szélsőséges időjárás 
egyre nehezebbé teszi a gazdálkodást. Turán az összes meg-
termelt búza, 516 hektáron, malmi minőségű lett. Ahogy az 
elmúlt években, úgy ebben az évben is Tura város nevében 
több száz kiló búzát küldtek a Magyarok Kenyere akció ke-
retében, annak eredményességéhez hozzájárulva.
 Seres Tünde felkérte Palya János plébános atyát az 
újkenyerek megáldására. Polgármester úr ezután a meghí-
vott vendégeknek adta át a megszentelt kenyereket, Csík-
szentimre testvértelepülésünk képviselőjének, Jászó test-
vértelepülésünk polgármesterének, Palya János plébános 
atyának, a Kastélykerti Óvoda képviselőjének, a Többsincs 
Óvoda- és a Bölcsőde vezetőjének, a Turai Hevesy György 
Általános Iskola képviselőjének, az Őszirózsa Idősek Ott-
hona vezetőjének, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 
elnökének, valamint a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatóasszonyának.
 Szent István énekekkel és aratási dalokkal léptek 
fel a Turai Kisénekmondók, Maczkó Mária vezetésével. Vé-
gezetül Garczik Richárd - a Turán még ritkán hallott, de a 
nemzetközi világban elismert - orgonaművész orgonajátéka 
varázsolta még ünnepélyesebbé az amúgy is emelkedett 
hangulatot. Az orgonaművek között magyar költők verseit 
hallhattuk. 

Bercsényiné Petényi Edina

Isten éltessen
édes hazánk!
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környezetünket. Amivel bizonyítjuk, hogy tagja vagyunk kö-
zösségünknek, és érdekel minket annak alakulása. Választani 
menő. Aki a döntéshozatalból kimarad, olyan, mint az az em-
ber, aki mindig majd másnap kezdi el a fogyókúrát. Kezdje a 
változást október 13-án, menjen el szavazni.
 Városunk szempontjából kiemelten fontos, hogy kö-
zösségünk ne megosztva, hanem megerősödve kerüljön ki a 
vetélkedésből. Tura Város Önkormányzata idén is térítés-
mentesen biztosítja a polgármester- és képviselő-jelöltek be-
mutatkozási lehetőségét annak érdekében, hogy a turai la-
kosság a megfelelő tájékozódást követően felelős döntést 
hozhasson a szavazófülkében.
 A oldaltól kezdődő Választási mellékletben az  23. 
általános tudnivalókon túl azon polgármester- és képviselő-
jelöltek bemutatkozóit, ill. célkitűzéseit olvashatják, akik él-
tek a felkínált lehetőséggel. Kérek minden turai választó-
polgárt, Önöket, tisztelt olvasókat, hogy tájékozódjanak, és 
ne dobják automatikusan hulladékgyűjtőbe a postaládákban 
fellelt szóróanyagot. Közvetlen életterünk, családunk, 
otthonunk jövőjéről döntünk, van ennél fontosabb?
 Mindannyiunk érdeke, hogy felelős döntést hoz-
zunk. Válasszunk rátermett, céljaikban és elveikben öntu-
datos jelölteket, akik élvezik a bizalmunkat és el tudják érni, 
hogy a következő öt évben is jól érezzük magunkat a környe-
zetünkben! Tőlünk függ - rajtunk múlik a további fejlődés.
 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Tóth Anita felelős szerkesztő

Miért menjünk el szavazni?

 Az Államalapítás és az Újkenyér ünnepét idén 
is a Nagyboldogasszony Templomban ünnepelték Tura 
város elöljárói, meghívott vendégei és lakosai.
 Seres Tünde, a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatója az ünnepi szentmisét követően kö-
szöntötte az ünneplő polgárokat. Külön tisztelettel és sze-
retettel köszöntötte Csíkszentimre és Jászó testvértelepü-
lésekből érkező delegációkat, amely településekkel immár 
huszonöt éve szentesítette Tura a testvérkapcsolatot. 
 Szent István a Szűz Anyának ajánlotta országun-
kat, amelynek emléket állítva Maczkó Mária énekekkel ör-
vendeztetett meg bennünket.
 Ezt követően Áder János köztársasági elnök által, a 
Nemzeti Ünnep alkalmából Magyar Arany Érdemkereszttel 
kitüntetett Szendrei Ferenc polgármester úr ünnepi be-
szédét hallgathatták meg az egybegyűltek.
 „…A több, mint ezer éves Magyarországot, Euró-
pai hit legrégebbi államát ünnepeljük. Tisztelettel idézzük 
fel a magyar államalapítás, az államalapító Szent István ki-
rály és a magyar állam ezer éves folytonosságát. Szent 
István uralkodói magatartása mindmáig követendő példa. 
Népéért a legnagyobb tettet vitte véghez, amit államfő te-
het. Megvédte Magyarország függetlenségét egy olyan kor-
ban, amikor magától érthetődő lett volna a behódolás és az 
önfeladás. Az akkori Európában is a nagyhatalmak diktál-
tak, népek tűntek el és olvadtak be mindörökre más népek-
be. Szent István hitt a magyarokban. Letette az önálló, ke-
resztény állam alapjait, amelyet törvényekkel, határvéde-
lemmel és szuverenitással erősített meg. Mely görög kor-
mányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kor-
mányozta a görögöket latin módra? - teszi fel a kérdést Imre 
hercegnek írt intelmeiben. Egyik sem. Minden nép a saját 
törvényei szerint él. István királyunkat a magyarok saját 
törvényeik szerint élnek és Európa szívében őrzik nem csak 
magyarságukat, hanem a kontinens határait és azokat az 
értékeket, amelyek nélkül Európa nem létezne. Az elmúlt 
ezer év megtanított minket arra, hogy a magyar nép csak 
akkor maradhat fenn, ha megőrizi önmagát, területét, biz-
tonságát, függetlenségét, ha a legkisebb magyar faluban és 
városban is óvja magyarságát, és ha kell, szembe száll a hó-
dítókkal. Az ezer éves Magyarország azt is ünnepeli az öreg 
kontinensnek, hogy csak úgy vészelheti át a viharokat, ha 
önmaga marad, megvédi a nemzetek Európáját, határait és 

„Mert tudom, hogy bele kell kapaszkodnom abba, akinek mindent köszönhetek,
aki bennem él, a szívem mélyén, ehhez pedig belső önfegyelem kell, harc…”

keresztény kultúráit. A közelmúltban bebizonyítottuk, hogy 
nélkülünk nem lehet Európa sorsáról dönteni. Mindig képe-
sek vagyunk megújulni, folytatjuk és továbbadjuk azt, amit 
nemzedékek kemény munkájával értünk el. Folyamatos har-
cunk eredményeként Magyarország megtartotta szabadsá-
gát, saját törvényei szerint él. Emlékezzünk együtt az állam-
alapító királyra! Isten éltessen szép Magyarország, édes ha-
zánk!”
 Az ünnepi beszédét követően Tura legjelentősebb 
gazdálkodó szervezete, a Galgamenti Mezőgazdasági Kft. 
és képviselője, Tóth István felajánlotta a településnek az új 
kenyeret, amelyet először Szendrei Ferenc polgármester 
úrnak adott át.
 Tóth István elmondta, hogy a magyar gazdák eb-
ben az évben is megtermelték az ország kenyér szükség-
letéhez szükséges gabonát. Közel egymillió hektáron ter-
melnek búzát az ország gazdálkodói, ebből több, mint 5,2 
millió tonna búza képződött. Sajnos a szélsőséges időjárás 
egyre nehezebbé teszi a gazdálkodást. Turán az összes meg-
termelt búza, 516 hektáron, malmi minőségű lett. Ahogy az 
elmúlt években, úgy ebben az évben is Tura város nevében 
több száz kiló búzát küldtek a Magyarok Kenyere akció ke-
retében, annak eredményességéhez hozzájárulva.
 Seres Tünde felkérte Palya János plébános atyát az 
újkenyerek megáldására. Polgármester úr ezután a meghí-
vott vendégeknek adta át a megszentelt kenyereket, Csík-
szentimre testvértelepülésünk képviselőjének, Jászó test-
vértelepülésünk polgármesterének, Palya János plébános 
atyának, a Kastélykerti Óvoda képviselőjének, a Többsincs 
Óvoda- és a Bölcsőde vezetőjének, a Turai Hevesy György 
Általános Iskola képviselőjének, az Őszirózsa Idősek Ott-
hona vezetőjének, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület 
elnökének, valamint a Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatóasszonyának.
 Szent István énekekkel és aratási dalokkal léptek 
fel a Turai Kisénekmondók, Maczkó Mária vezetésével. Vé-
gezetül Garczik Richárd - a Turán még ritkán hallott, de a 
nemzetközi világban elismert - orgonaművész orgonajátéka 
varázsolta még ünnepélyesebbé az amúgy is emelkedett 
hangulatot. Az orgonaművek között magyar költők verseit 
hallhattuk. 

Bercsényiné Petényi Edina

Isten éltessen
édes hazánk!
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 Augusztus 19-én sportversenyekkel vette kezdetét a 
XV. Híresvárosi Vigadalom, a Kónya-tavon pezsdült legkoráb-
ban az élet. „Minden városnapi ünnepségen megrendeztük – 
idén 15. alkalommal a horgászversenyt. 4 kategóriában 
nevezhettek a horgászok. Gyermek kategóriában: 1. Szilágyi 
Dorina, 2. Pálinkás Márton, 3. Pálinkás Kristóf. Ifjúsági kate-
gória: 1. Tóth Norbert (egyedül indult a kategóriában, és halat 
is fogott) Felnőtt Női kategória: 1. Szilágyiné Porczió Erika 
(egyedül indult a kategóriában). Felnőtt férfi kategória: 1. Varjú 
Sándor, 2. Maczó Tamás, 3. Bazán Máté.
 28 fő versenyző vett részt a versenyen, 16 fő fogott ha-
lat. A legnagyobbat Varjú Sándor fogta (6150 grammos amur.) 
Az elkövetkezendő években is szeretnénk színesíteni a városna-
pi ünnepséget ezzel a programmal.” (Drégeli Miklós, a Galga-
menti HE elnöke)
 A Turai Torna Club Egyesület labdarúgó szakosztálya 
második alkalommal rendezte meg a kispályás tornát. Hét csa-
pat nevezett, reggel 9 órától két pályán folytak a mérkőzések. 
Eredmények: 1. Tura U19, 2. Mesterek60, 3. Turai TC. Idén is 
nagy sikert aratott a 7 méteres rúgó bajnokság, melynek győz-
tese Gólya Ádám lett.
 Nem maradhatott el a sakkverseny sem, több asztalon 
komoly hadicselekkel, stratégiai meglepetésekkel tarkított csa-
ta folyt. Az idén a Demény Étterem látta vendégül a sportolás 
eme formáját kedvelőket. A sakkverseny fő szervezője Tóth-
Máté József, a Galgavidék SE elnöke volt.
 A tavaly nagy sikert aratott veterán motorok idén is el-
lepték a Főteret. Nem csak felvonulást és bemutatót tartottak, 
versenyeztek is. Az ötletgazda Mészáros Ferenc (Fecó) egyálta-
lán nem szokványos versenyszámokat talált ki a résztvevők szá-
mára. Lassúsági ügyességi verseny: 1. hely Sós Balázs, 2. hely 
Oroszi István. Vizespoharas ügyességi verseny: 1. hely: Barát 
Balázs. Legszebben restaurált motor: 1. hely: Mészáros József
 A Főtéren 10 órától Izgő-mozgó meseház, Süli Richárd 
népi játéktára és mindkét napon vásári hinták várták a gyere-
keket. Ebéd előtt Mollini bűvész vidám műsora, uzsonnaidő 
után pedig a Görbe Tükör színház meséje szórakoztatta az ér-
deklődő kisebbeket és nagyobbakat. A nagyszínpadon este 7 
órától kick-boksz, kötélugrás, world-jumping, aerobic és taek-

won-do sportbemutatók zajlottak, majd az est zárásaként a ha-
zai érdekeltséggel bíró Rockin’ RockCats, a botrányos rocka-
billy banda nyúzta a bőgőt, pergette a dobverőt és éjszakába 
nyúlóan táncoltatott meg mindenkit. 

 Augusztus 20-án, a Vigadalom másnapján a délelőtti 
ünnepi műsort követően kezdődtek a programok. A Főteret be-
népesítették a kézműves kirakodóvásárosok, ételes-italos pul-
tok és természetesen a szép számmal érkező érdeklődők, csalá-
dok. A csapatok belakták a főzőverseny helyszínét is, a csülök 
alapanyagból készült különlegességek ínycsiklandó illatokkal 
csalták a sátrakhoz az arra sétálókat. A zsűri, Nagy Zoltán kirá-
lyi főszakács elnökletével így értékelte a versenyző csapatok 
ételeit: 1. Turai Fidesz Baráti Köre, tárkonyos-csülkös vadragu 
levese, 2. Hevesy György Általános Iskola 4.A. osztály, ká-
posztás-babos csülök izgalmas kombinációja, 3. Turai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, csülkös babgulyása, amely étel különdíjat is 
érdemelt a tálalásért. A Turai Férfi Dalárda „Dalárdás” csülök 
étele külödíjat nyert.
 Szendrei Ferenc polgármester ünnepi beszédében 
hangsúlyozta a Híresvárosi Vigadalom kiemelkedő szerepét a 
város életében, hiszen közösséget épít, egy közösség ereje pe-
dig az összefogásban rejlik. A polgármester úr beszámolt a vá-
rosban történő nagyberuházások állapotáról, melyek hosszú 
évtizedekre megszilárdítják a város anyagi biztonságát és elő-
segítik a lakosság számára is jól érzékelhető gazdasági, infra-
strukturális, kulturális és közösségi szintű fejlődését. Az öt éves 
polgármesteri ciklus végéhez és a következő önkormányzati 
választáshoz közeledve megköszönte a lakosság támogatását, 
türelmét, példaértékű együttműködést, a képviselő-testület és 
a különböző szakfeladatokat ellátó munkatársak lelkiismeretes 
munkáját, hiszen a konstruktív együttgondolkodás és cselekvés 

nélkül nem sikerült volna ezeket az eredményeket elérni. Az ün-
nepi beszéd folytatásában örömmel szólította színpadra a 
Turáért Emlékérem idei kitüntetettjeit. 
 A ünnepi perceket a helyi amatőr csoportok műsora 
követte. Színpadra lépett a Zsinnyegő néptáncegyüttes, a Turai 
Komédiások, a Mint a Többi Ember alapítvány tagjai, a Turai 
Balettműhely és végül, de nem utolsó sorban az Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesület Népdalköre. Az amatőr csoportok szín-
vonalas előadásait egy igazán különleges formáció követte. 
Farkas Zsolt Aranycinege-díjas nótaénekes minden turai által 
jól ismert előadóművész most nem a hagyományos cigány-
zenekarral lépett színpadra, hanem Botos Tibor gitár-, Patai 
Zoltán hegedű- és Csengő Róbert zongoraművészekkel együtt, 
Wolf Harmony Band néven. Kávéházi muzsikát, tánc- és disz-
kózenei feldolgozásokat hallhattunk tőlük.
 A Salsa Mojito tánciskola látványos bemutatója, majd 
a Mojito zenekar a klasszikus magyar és nemzetközi pop, rock, 
funky, disco és retro slágerek mellett a legújabb aktuális ked-
vencekkel alapozta meg a kedd esti partihangulatot, majd 2017 
után újra a turai színpadra állt a Vegas Show Band. Legújabb 
show-jukat, a Queen show-t mutatták be, a legendás együttes 
legnagyobb slágereivel ismét fergeteges szabadtéri bulit vará-
zsoltak a Főtérre. A városnapi programsorozat zárásaként Tura 
Város Önkormányzata csodálatos és látványos tűzijátékkal kö-
szönte meg a lakosság érdeklődését, aktivitását, a közremű-
ködők és segítők fáradhatatlan munkáját.
 Minden korosztály számára tartalmas, programokban 
gazdag hosszú hétvégét adott a XV. Híresvárosi Vigadalom, 
reméljük jövőre is együtt ünnepelhetünk!

T.A.

 Augusztus 19-20-án került megrendezésre a XV. 
Híresvárosi Vigadalom. A kétnapos rendezvény idén is 
széles programpalettával várta a turai és környékbeli ér-
deklődőket. Több helyszínen rendeztek versenyeket, tar-
tottak bemutatókat, sport-, kulturális- és szórakoztató 
műsorokat. A hétfői napon sportversenyek és látványos 
ügyességi bemutatók, kedden pedig az amatőr csoportok 
értékőrző műsorai kaptak helyet a nagyszínpadon.
 A Vigadalom mindkét napon változatos prog-
ramokat kínált, különleges játékokkal kedveskedett a 
családosoknak és gyermekeknek.

Tura híres város! 

Horgászverseny - kispályás labdarúgó torna - főzőverseny - veterán motoros verseny - sakkverseny
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 A ünnepi perceket a helyi amatőr csoportok műsora 
követte. Színpadra lépett a Zsinnyegő néptáncegyüttes, a Turai 
Komédiások, a Mint a Többi Ember alapítvány tagjai, a Turai 
Balettműhely és végül, de nem utolsó sorban az Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesület Népdalköre. Az amatőr csoportok szín-
vonalas előadásait egy igazán különleges formáció követte. 
Farkas Zsolt Aranycinege-díjas nótaénekes minden turai által 
jól ismert előadóművész most nem a hagyományos cigány-
zenekarral lépett színpadra, hanem Botos Tibor gitár-, Patai 
Zoltán hegedű- és Csengő Róbert zongoraművészekkel együtt, 
Wolf Harmony Band néven. Kávéházi muzsikát, tánc- és disz-
kózenei feldolgozásokat hallhattunk tőlük.
 A Salsa Mojito tánciskola látványos bemutatója, majd 
a Mojito zenekar a klasszikus magyar és nemzetközi pop, rock, 
funky, disco és retro slágerek mellett a legújabb aktuális ked-
vencekkel alapozta meg a kedd esti partihangulatot, majd 2017 
után újra a turai színpadra állt a Vegas Show Band. Legújabb 
show-jukat, a Queen show-t mutatták be, a legendás együttes 
legnagyobb slágereivel ismét fergeteges szabadtéri bulit vará-
zsoltak a Főtérre. A városnapi programsorozat zárásaként Tura 
Város Önkormányzata csodálatos és látványos tűzijátékkal kö-
szönte meg a lakosság érdeklődését, aktivitását, a közremű-
ködők és segítők fáradhatatlan munkáját.
 Minden korosztály számára tartalmas, programokban 
gazdag hosszú hétvégét adott a XV. Híresvárosi Vigadalom, 
reméljük jövőre is együtt ünnepelhetünk!

T.A.

 Augusztus 19-20-án került megrendezésre a XV. 
Híresvárosi Vigadalom. A kétnapos rendezvény idén is 
széles programpalettával várta a turai és környékbeli ér-
deklődőket. Több helyszínen rendeztek versenyeket, tar-
tottak bemutatókat, sport-, kulturális- és szórakoztató 
műsorokat. A hétfői napon sportversenyek és látványos 
ügyességi bemutatók, kedden pedig az amatőr csoportok 
értékőrző műsorai kaptak helyet a nagyszínpadon.
 A Vigadalom mindkét napon változatos prog-
ramokat kínált, különleges játékokkal kedveskedett a 
családosoknak és gyermekeknek.

Tura híres város! 

Horgászverseny - kispályás labdarúgó torna - főzőverseny - veterán motoros verseny - sakkverseny
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 A Híresvárosi Vigadalom programjai rengeteg 
lehetőséget nyújtanak, hogy a kicsik és kicsit nagyobb 
gyerekek is jól érezzék magukat. Idén sem volt ez más-
képp. A fellépők műsorai mellett évről-évre a helyi óvo-
dák is nagy segítséget nyújtanak ebben. 
 A városnap első napján a Többsincs Óvoda- és Bölcső-
de dolgozói biztosították az egyik programot. Az óvoda veze-
tőjét, Szilágyi Józsefné Julika nénit kérdeztem a lehetősé-
gekről.
Hány óvónő szokott részt venni nálatok?
 Ilyenkor minden óvónéni részt vesz. Nem biztos, hogy 
minden óvónéni ki is tud jönni a rendezvényre, de az előkészü-
letekben mindenki részt kell, hogy vegyen. Mindig igyekszünk 
olyan tevékenységeket kitalálni, ami megmozgatja a gyerekek 
fantáziáját, igényel munkát; és ezeket elő is kell készíteni, úgy-
hogy szükség van minden óvónéni segítségére.
Minden évben másféle tevékenységeket választotok?
 Igen. Igyekszünk, hogy változatos legyen, mindig pró-
báljuk kötni valamihez. Ma délután A kiskakas gyémántfélkraj-
cárja lesz a mese (Görbe Tükör Színház előadásában), ehhez 
kapcsolódóan készítünk a meseszereplőkből méhecskét és kis-
kakast. Lesz bohóc is a nap folyamán, így forgóból bohócot is 
varázsoltak az óvónénik.
Nem mindig ezen a helyszínen szoktatok lenni, hogy-
hogy áttelepültetek ide?
 Második évben vagyunk itt, az azt megelőző évben a 
művelődési ház udvarán voltunk, ahol nagyon meleg volt. Ez a 
hely nagyon bevált szerintem. Itt árnyékos a fák alatt, illetve 
egy helyen tud lenni az ugrálóvárral és egyéb játékokkal. Így 
oda mehetnek a szülők és gyerekek, ahová kedvük tartja. 
Hányféle dolgot lehet nálatok csinálni?
 Van nálunk babaház: ez mindig nagyon kedvelt. Az 
óvodában a gyereknapon is babaháznak hívjuk, de inkább ját-
szóház féle. Ez azért nagyon kedvelt, mert nem minden kisgye-
rek szeret leülni ilyenkor bármit is elkészíteni; de ide kiteszünk 
játékokat, autókat, könyveket; mosni lehet, babázni lehet, vagy 
csak úgy leülni és a többi gyerekkel elleni. A szülők közben pe-
dig beszélgethetnek. Én kifejezetten szeretem ezt a fajta lehe-
tőséget, mert szabadon tevékenykedhetnek. Bárki, akár csak 
hemperegve is jól elvan, jól érzi magát.
 Arcfestés is van: ezt nem tudjuk elhagyni egyik évben 
sem. Én most kicsit később jöttem, mert külföldről jövök és 
gondoltam, hogy ebben a melegben biztos nem lesz a gyerekek-
nek kedve ott ülni és várni amíg sorra kerülnek. De ülnek és 
várnak, nem folyik a festék az arcukról és még nagyon élvezik 
is. Hála Istennek nagyon ügyes kezűek az óvónénik, úgyhogy 
szívesen vállalták ezt a feladatot is. Ilyenkor szoktam elmon-
dani, hogy azt mondják, a gyerekek nem tudnak várni, vagy 
egyhelyben leülni. Dehogynem! Olyan vonzó dolgot kell nekik 
kitalálni, ami valóban érdekli őket. Most is így van; sorban ül-
nek a gyerekek, az óvónénik meg türelemmel pingálják őket 
egyre ügyesebb mintákat kitalálva. A bohócos forgóhoz peda-
gógiai asszisztensek is segítenek és nem csak a gyerekek, ha-

nem anyukák és nagymamák is élvezik a tevékenységeket. Sok-
szor ők segítenek, vagy készítik el azoknak a gyerekeknek, 
akiknek már nincs kedve vagy türelme hozzá. 
Melyek a legnépszerűbb játékok?
 Szerintem az arcfestés és a babaház, játszóház. Itt 
akár a legkisebbek is jól eljátszogatnak. Az arcfestés pedig 
azért különleges ilyenkor, mert nem mindig van a gyerekeknek 
ilyen lehetőség és most ezt kihasználják. Változó az érdeklődés, 
mert dél körül nagyon meleg van és az emberek hazaviszik a 
gyerekeket pihenni. Mi kint vagyunk tizenegy órától öt óráig. 
Talán lehet, hogy jövőre ezen változtatunk egy kicsit: később 
jönnénk és tovább maradnánk, de természetesen csak akkor, ha 
a többi programmal is összeegyeztethető ez. 

 A Vigadalom másnapján augusztus 20-án a Kastély-
kerti Óvoda dolgozóival lehetett kézműveskedni a zenepavi-
lonban. Az intézményvezető-helyettessel, Bagó Gáborné Erika 
nénivel beszélgettem.
Hány órától vannak kint az óvónénik?
 Délután kettőtől hatig vagyunk kint; megosztva öt-öt 
óvónéni két óránként beosztva. Abból a meggondolásból, hogy 
augusztus 20-a azért mindenkinek ünnepnap, ha valakinek 
egyéb elfoglaltsága is van, oda is el tudjon menni. 
Milyen tevékenységekkel készültek a gyerekeknek?
 Most háromféle dolgot készthettek a gyerekek. 
Gondoltunk a kisebbekre, akik kukacot fűztek. Ennél a tevé-
kenységnél előre különböző anyagokból kivágtunk köralakot, 
szívószálat vagdosunk fel, így egymás mögé fűzve ezeket ké-
szülhetett el a kukac. Fűztek hozzá még fa fejecskét sapkával. 
Otthon akár tovább is gondolhatják: autóba- ablakba ki lehet 
akasztani, illetve akár kulcstartónak is megfelel.
 Készíthettek a gyerekek még polipot is. Itt a polipok 
testére ragasztottunk fonalakat, amiket lábaknak fonhatnak 
meg a gyerekek - ezt már a nagyobbaknak készítettük elő. Bár 
volt olyan kicsi is, aki még fonni ugyan nem tudott, de meg-
sodorgatta a fonalakat, a végét elkötöttük és ugyanolyan mu-
tatós volt, mint a fonott lábúak. 
 Búzakalászból - az ünnephez kapcsolódóan - és száraz 
virágból kompozíciókat, asztaldíszt, ajtódíszt lehetett készí-
teni- szabad felhasználással.
Melyik volt a legnépszerűbb tevékenység?
 Legjobban az állatkák- a polip, illetve a kukac- tet-
szett a gyerekeknek; de volt olyan kisgyerek, aki mind a három 
tevékenységet végig ülte.
Sokan voltak eddig?
 Ilyenkor a délután második felében már sokan szoktak 
jönni - ebéd utáni alvásból ilyenkor ébredhetnek a gyerekek.

 A gyerekek a kétnapos rendezvényen részt vehettek 
még Izgő-mozgó meseházon, játszhattak Süli Richárd népi 
játéktárával, láthatták Mollini bűvész vidám műsorát, valamint 
a Görbe Tükör Színház: A kiskakas gyémántfélkrajcárja című 
meseelőadást is.

btm

 Június közepén az óvoda 
udvarán izgatott örömszülők és 
rokonok álltak várva a menyasszo-
nyokat és vőlegényeket. Nemcsak 
ők, hanem óvodánk apraja-nagyja 
is készült a kislagzira. A legkiseb-
bek azért, hogy ismét felvegyék a 
szép „parasztruhát”, a nagyok, pe-
dig azért mert most közülük kerül-
tek ki az ifjú párok. Csaknem egész 
évben fel-felemlítődött: „nekem 
Martin lesz a vőlegényem majd a 
kislagziban”, vagy „nekem meg 
Franciska lesz a párom”…. Így volt 
ez most is. A piros mézeskalács szí-
vek és sütemények az asztalon, a 
csoportban az utolsó simításokat 
végeztük. Érkeztek a vőfélyek, 
akiknek nemcsak a jókedvükre, 
hanem a nagy hangjukra is szükség 
volt, hiszen minden szem rájuk 
szegeződött és minden fül hallani 
akarta őket amikor a lakodalomba 
hívogatták a vendégeket. A feldí-
szített nagysátor alatt az egykori 
óvodásokból álló Tarsoly zenekar 
kezdte el húzni a talpalávalót. „ 
Lement a nap…” egy rövid búcsúz-
tató után a muzsikával és nóta-
szóval indult a násznép az esküvő-
re. Az utcán és a piactéren nem-
csak a közeli hozzátartozók gyö-
nyörködtek a gyermekekben, aki 
csak arra jár, megcsodálta a népvi-
seletbe öltözött, vidám, nótázó me-
netet. Az esketést az ovis dombon 
tartottuk, ezután kezdődött a délig 
tartó mulatság. Közben mindenki 
kedvére falatozhatott sütemények-
ből, ha megszomjazott hideg teát 
ihatott, ami a nagy melegben bi-
zony nagyon jól esett. A mulatság 
végén a lakodalmi sátorban fo-
gyasztottuk el az ünnepi ebédet az 
ifjú párokkal és a násznéppel e-
gyütt.
 Az óvodák ünnepei, prog-
ramjai közül ez az  utolsó volt, mely  
örömteli játékkal zárta az óvodai 
nevelési évet, és nyitotta ki kapuit a 
felhőtlen nyári hónapokra.  
 Augusztus utolsó hetében 
a Többsincs Óvoda újra megtelt 
gyerekzsivajjal. Rengeteg élmény, 
vidámság és titok várt ránk ezek-
ben a napokban. A nyári pihenés 
után ismét együtt játszhatott az 
óvoda apraja-nagyja.
 Amíg a kisebbek titokban 
arra készültek, hogy verssel és 

énekkel köszönjenek el a nagyok-
tól, addig a nagycsoportosok Nő-
tincsre kirándultak, majd ezután 
megismerkedtek a tanító néni-
jükkel és az iskolával.  A hét utolsó 
napján elballagtak és elbúcsúztak a 
nagyok az óvoda minden gyerme-
kétől, dolgozójától és minden zeg-
zugától. Közösen életre keltettük 
emlékeinket a kezdetektől-napjain-
kig. A nagycsoportosok tarisznyát 
kaptak a kisebbektől, amibe sok-
sok kincs került: ovis homok, pogá-
csa, mézeskalács ceruza és sok-sok 
ovis emlék. Délután együtt sétál-
tunk át az iskolába az évnyitó ün-
nepségre. Kívánjuk nekik, érezzék 
jól magukat az iskolában is, ügye-
sedjenek, okosodjanak!
 S közben a nyári takarítási 
szünet alatt a dajka nénik és a tech-
nikai dolgozók sürögtek-forogtak 

takarítottak, rendezkedtek az óvo-
dában. Az óvoda összes helyisége 
udvara, pincéje, padlása megtisz-
tult.
 Az Önkormányzat dolgo-
zóinak és a karbantartó bácsi két-
kezi munkájának köszönhetően, a 
Dusa-porta teljesen megújult. Ke-
mencét bontottak, padlóztak, bur-
koltak. Köszönet a szép új csopor-
tért Gutyán Istvánnak, Belovai Ti-
bornak, Hajdú Tibornak, Nagy Já-
nosnak, Seres Ferencnek, Oláh 
Kálmánnak és Gáspár Józsefnek.
 Farkas Luca anyukájának, 
apukájának nagyon köszönjük, 
hogy a csoport összes fa bútora 
megcsiszolva, felújítva várta a kis 
lakókat szeptemberben. Azóta már 
új gyermekek érkeztek a csopor-
tokba, akik épp anyukáikkal isme-
rik meg a Többsincs Óvoda titkait.

Többsincs ilyen nyár!

Intézményi szerepvállalás a gyerekekért
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 A Híresvárosi Vigadalom programjai rengeteg 
lehetőséget nyújtanak, hogy a kicsik és kicsit nagyobb 
gyerekek is jól érezzék magukat. Idén sem volt ez más-
képp. A fellépők műsorai mellett évről-évre a helyi óvo-
dák is nagy segítséget nyújtanak ebben. 
 A városnap első napján a Többsincs Óvoda- és Bölcső-
de dolgozói biztosították az egyik programot. Az óvoda veze-
tőjét, Szilágyi Józsefné Julika nénit kérdeztem a lehetősé-
gekről.
Hány óvónő szokott részt venni nálatok?
 Ilyenkor minden óvónéni részt vesz. Nem biztos, hogy 
minden óvónéni ki is tud jönni a rendezvényre, de az előkészü-
letekben mindenki részt kell, hogy vegyen. Mindig igyekszünk 
olyan tevékenységeket kitalálni, ami megmozgatja a gyerekek 
fantáziáját, igényel munkát; és ezeket elő is kell készíteni, úgy-
hogy szükség van minden óvónéni segítségére.
Minden évben másféle tevékenységeket választotok?
 Igen. Igyekszünk, hogy változatos legyen, mindig pró-
báljuk kötni valamihez. Ma délután A kiskakas gyémántfélkraj-
cárja lesz a mese (Görbe Tükör Színház előadásában), ehhez 
kapcsolódóan készítünk a meseszereplőkből méhecskét és kis-
kakast. Lesz bohóc is a nap folyamán, így forgóból bohócot is 
varázsoltak az óvónénik.
Nem mindig ezen a helyszínen szoktatok lenni, hogy-
hogy áttelepültetek ide?
 Második évben vagyunk itt, az azt megelőző évben a 
művelődési ház udvarán voltunk, ahol nagyon meleg volt. Ez a 
hely nagyon bevált szerintem. Itt árnyékos a fák alatt, illetve 
egy helyen tud lenni az ugrálóvárral és egyéb játékokkal. Így 
oda mehetnek a szülők és gyerekek, ahová kedvük tartja. 
Hányféle dolgot lehet nálatok csinálni?
 Van nálunk babaház: ez mindig nagyon kedvelt. Az 
óvodában a gyereknapon is babaháznak hívjuk, de inkább ját-
szóház féle. Ez azért nagyon kedvelt, mert nem minden kisgye-
rek szeret leülni ilyenkor bármit is elkészíteni; de ide kiteszünk 
játékokat, autókat, könyveket; mosni lehet, babázni lehet, vagy 
csak úgy leülni és a többi gyerekkel elleni. A szülők közben pe-
dig beszélgethetnek. Én kifejezetten szeretem ezt a fajta lehe-
tőséget, mert szabadon tevékenykedhetnek. Bárki, akár csak 
hemperegve is jól elvan, jól érzi magát.
 Arcfestés is van: ezt nem tudjuk elhagyni egyik évben 
sem. Én most kicsit később jöttem, mert külföldről jövök és 
gondoltam, hogy ebben a melegben biztos nem lesz a gyerekek-
nek kedve ott ülni és várni amíg sorra kerülnek. De ülnek és 
várnak, nem folyik a festék az arcukról és még nagyon élvezik 
is. Hála Istennek nagyon ügyes kezűek az óvónénik, úgyhogy 
szívesen vállalták ezt a feladatot is. Ilyenkor szoktam elmon-
dani, hogy azt mondják, a gyerekek nem tudnak várni, vagy 
egyhelyben leülni. Dehogynem! Olyan vonzó dolgot kell nekik 
kitalálni, ami valóban érdekli őket. Most is így van; sorban ül-
nek a gyerekek, az óvónénik meg türelemmel pingálják őket 
egyre ügyesebb mintákat kitalálva. A bohócos forgóhoz peda-
gógiai asszisztensek is segítenek és nem csak a gyerekek, ha-

nem anyukák és nagymamák is élvezik a tevékenységeket. Sok-
szor ők segítenek, vagy készítik el azoknak a gyerekeknek, 
akiknek már nincs kedve vagy türelme hozzá. 
Melyek a legnépszerűbb játékok?
 Szerintem az arcfestés és a babaház, játszóház. Itt 
akár a legkisebbek is jól eljátszogatnak. Az arcfestés pedig 
azért különleges ilyenkor, mert nem mindig van a gyerekeknek 
ilyen lehetőség és most ezt kihasználják. Változó az érdeklődés, 
mert dél körül nagyon meleg van és az emberek hazaviszik a 
gyerekeket pihenni. Mi kint vagyunk tizenegy órától öt óráig. 
Talán lehet, hogy jövőre ezen változtatunk egy kicsit: később 
jönnénk és tovább maradnánk, de természetesen csak akkor, ha 
a többi programmal is összeegyeztethető ez. 

 A Vigadalom másnapján augusztus 20-án a Kastély-
kerti Óvoda dolgozóival lehetett kézműveskedni a zenepavi-
lonban. Az intézményvezető-helyettessel, Bagó Gáborné Erika 
nénivel beszélgettem.
Hány órától vannak kint az óvónénik?
 Délután kettőtől hatig vagyunk kint; megosztva öt-öt 
óvónéni két óránként beosztva. Abból a meggondolásból, hogy 
augusztus 20-a azért mindenkinek ünnepnap, ha valakinek 
egyéb elfoglaltsága is van, oda is el tudjon menni. 
Milyen tevékenységekkel készültek a gyerekeknek?
 Most háromféle dolgot készthettek a gyerekek. 
Gondoltunk a kisebbekre, akik kukacot fűztek. Ennél a tevé-
kenységnél előre különböző anyagokból kivágtunk köralakot, 
szívószálat vagdosunk fel, így egymás mögé fűzve ezeket ké-
szülhetett el a kukac. Fűztek hozzá még fa fejecskét sapkával. 
Otthon akár tovább is gondolhatják: autóba- ablakba ki lehet 
akasztani, illetve akár kulcstartónak is megfelel.
 Készíthettek a gyerekek még polipot is. Itt a polipok 
testére ragasztottunk fonalakat, amiket lábaknak fonhatnak 
meg a gyerekek - ezt már a nagyobbaknak készítettük elő. Bár 
volt olyan kicsi is, aki még fonni ugyan nem tudott, de meg-
sodorgatta a fonalakat, a végét elkötöttük és ugyanolyan mu-
tatós volt, mint a fonott lábúak. 
 Búzakalászból - az ünnephez kapcsolódóan - és száraz 
virágból kompozíciókat, asztaldíszt, ajtódíszt lehetett készí-
teni- szabad felhasználással.
Melyik volt a legnépszerűbb tevékenység?
 Legjobban az állatkák- a polip, illetve a kukac- tet-
szett a gyerekeknek; de volt olyan kisgyerek, aki mind a három 
tevékenységet végig ülte.
Sokan voltak eddig?
 Ilyenkor a délután második felében már sokan szoktak 
jönni - ebéd utáni alvásból ilyenkor ébredhetnek a gyerekek.

 A gyerekek a kétnapos rendezvényen részt vehettek 
még Izgő-mozgó meseházon, játszhattak Süli Richárd népi 
játéktárával, láthatták Mollini bűvész vidám műsorát, valamint 
a Görbe Tükör Színház: A kiskakas gyémántfélkrajcárja című 
meseelőadást is.

btm

 Június közepén az óvoda 
udvarán izgatott örömszülők és 
rokonok álltak várva a menyasszo-
nyokat és vőlegényeket. Nemcsak 
ők, hanem óvodánk apraja-nagyja 
is készült a kislagzira. A legkiseb-
bek azért, hogy ismét felvegyék a 
szép „parasztruhát”, a nagyok, pe-
dig azért mert most közülük kerül-
tek ki az ifjú párok. Csaknem egész 
évben fel-felemlítődött: „nekem 
Martin lesz a vőlegényem majd a 
kislagziban”, vagy „nekem meg 
Franciska lesz a párom”…. Így volt 
ez most is. A piros mézeskalács szí-
vek és sütemények az asztalon, a 
csoportban az utolsó simításokat 
végeztük. Érkeztek a vőfélyek, 
akiknek nemcsak a jókedvükre, 
hanem a nagy hangjukra is szükség 
volt, hiszen minden szem rájuk 
szegeződött és minden fül hallani 
akarta őket amikor a lakodalomba 
hívogatták a vendégeket. A feldí-
szített nagysátor alatt az egykori 
óvodásokból álló Tarsoly zenekar 
kezdte el húzni a talpalávalót. „ 
Lement a nap…” egy rövid búcsúz-
tató után a muzsikával és nóta-
szóval indult a násznép az esküvő-
re. Az utcán és a piactéren nem-
csak a közeli hozzátartozók gyö-
nyörködtek a gyermekekben, aki 
csak arra jár, megcsodálta a népvi-
seletbe öltözött, vidám, nótázó me-
netet. Az esketést az ovis dombon 
tartottuk, ezután kezdődött a délig 
tartó mulatság. Közben mindenki 
kedvére falatozhatott sütemények-
ből, ha megszomjazott hideg teát 
ihatott, ami a nagy melegben bi-
zony nagyon jól esett. A mulatság 
végén a lakodalmi sátorban fo-
gyasztottuk el az ünnepi ebédet az 
ifjú párokkal és a násznéppel e-
gyütt.
 Az óvodák ünnepei, prog-
ramjai közül ez az  utolsó volt, mely  
örömteli játékkal zárta az óvodai 
nevelési évet, és nyitotta ki kapuit a 
felhőtlen nyári hónapokra.  
 Augusztus utolsó hetében 
a Többsincs Óvoda újra megtelt 
gyerekzsivajjal. Rengeteg élmény, 
vidámság és titok várt ránk ezek-
ben a napokban. A nyári pihenés 
után ismét együtt játszhatott az 
óvoda apraja-nagyja.
 Amíg a kisebbek titokban 
arra készültek, hogy verssel és 

énekkel köszönjenek el a nagyok-
tól, addig a nagycsoportosok Nő-
tincsre kirándultak, majd ezután 
megismerkedtek a tanító néni-
jükkel és az iskolával.  A hét utolsó 
napján elballagtak és elbúcsúztak a 
nagyok az óvoda minden gyerme-
kétől, dolgozójától és minden zeg-
zugától. Közösen életre keltettük 
emlékeinket a kezdetektől-napjain-
kig. A nagycsoportosok tarisznyát 
kaptak a kisebbektől, amibe sok-
sok kincs került: ovis homok, pogá-
csa, mézeskalács ceruza és sok-sok 
ovis emlék. Délután együtt sétál-
tunk át az iskolába az évnyitó ün-
nepségre. Kívánjuk nekik, érezzék 
jól magukat az iskolában is, ügye-
sedjenek, okosodjanak!
 S közben a nyári takarítási 
szünet alatt a dajka nénik és a tech-
nikai dolgozók sürögtek-forogtak 

takarítottak, rendezkedtek az óvo-
dában. Az óvoda összes helyisége 
udvara, pincéje, padlása megtisz-
tult.
 Az Önkormányzat dolgo-
zóinak és a karbantartó bácsi két-
kezi munkájának köszönhetően, a 
Dusa-porta teljesen megújult. Ke-
mencét bontottak, padlóztak, bur-
koltak. Köszönet a szép új csopor-
tért Gutyán Istvánnak, Belovai Ti-
bornak, Hajdú Tibornak, Nagy Já-
nosnak, Seres Ferencnek, Oláh 
Kálmánnak és Gáspár Józsefnek.
 Farkas Luca anyukájának, 
apukájának nagyon köszönjük, 
hogy a csoport összes fa bútora 
megcsiszolva, felújítva várta a kis 
lakókat szeptemberben. Azóta már 
új gyermekek érkeztek a csopor-
tokba, akik épp anyukáikkal isme-
rik meg a Többsincs Óvoda titkait.

Többsincs ilyen nyár!

Intézményi szerepvállalás a gyerekekért
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 2019. augusztus 30-án, pén-
teken ismét diákok hangjától volt 
zajos a Hevesy úti iskolaudvar. Új tan-
év, új esélyek, új élmények kezdőd-
nek.
 Tóth-Máté Bernadett (8.a) 
konferanszié köszöntötte a jelenlévő-
ket, majd a Himnusz közös eléneklé-
sét követően a negyedikesekből álló 
csoport zenés-mozgásos, vidám mű-
sora következett. Kis elsőseink is be-
mutatkoztak, óvó nénikkel közösen 
mutatták meg, milyen ügyesen szaval-
nak. Tusor Erzsébet igazgatói beszé-
dében köszöntötte a jelenlévőket, 
külön kiemelve az elsősöket, a felső 
tagozatot kezdő ötödikeseket, és az 
utolsó általános iskolai tanévüket 
kezdő nyolcadikosokat. Részletek az 
igazgatói beszédből:
 „Nyár folyamán a szükséges 
karbantartási munkákat és a tisztasá-
gi meszeléseket igyekeztünk elvégez-
ni. Vidám, tiszta környezetben fogad-
juk az Iskola úton az elsősöket, és a 
többi tanulót is a saját épületükben. 
Idén 65 elsőst köszönthetünk isko-
lánkban. Az 1.b osztálynak Pászti Éva, 
az 1.b osztálynak Huczkáné Juhász 
Zsuzsanna, az 1.c osztálynak pedig 
Hadi Szilvia lett a tanító nénije. Öröm-
teli tanévet kívánunk mindannyi-
uknak!
 Személyi változásokról sze-
retnék szólni. Igen sok változás tör-
tént ezen a téren. Iskolánkból öten 
távoztak a nyár folyamán. Benedekné 
Fekete Hajnalka, Sóty Katalin, Benke 
Sándorné, Árvai Beáta és Takács Pál-
né. Hajni néni osztályát Krisztiánné 
Csuka Erika, Erika néni veszi át, így 
akik Hajni néni osztályába jártak, 
ebben a tanévben a Park úti épületben 
lesznek. Bea néni osztályát Bures Kati 
néni veszi át. Szeretettel köszöntjük 

ismét körünkben Jónás Sándornét, 
Zsuzsa nénit, aki a nyugdíj mellett to-
vábbra is vállalta osztályának tanítá-
sát, új kollégánkat, Taracközi Zoltánt, 
aki több osztálynak a fizikát tanítja, és 
a tanulószobai feladatokat látja el. 
Mivel nem minden álláshirdetésre je-
lentkeztek pedagógusok, így az ellá-
tandó órákat részben kiosztott helyet-
tesítéssel oldjuk meg, részben szakta-
nári óraadással. Két osztály matema-
tika tanításába segít be új kollégánk 
Szedlák Jánosné Marika néni, akit 
szintén szeretettel köszöntünk. Saj-
nos, egyelőre nem megoldott az integ-
rált sajátos nevelésű tanulók fejlesz-
tése. Két munkatársunkat búcsúztat-
tuk az év végén nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából. Erdélyi Gábornét és Mé-
száros Lászlónét. Jutka néni egy rövid 
ideig ebben a tanévben is itt lesz ve-
lünk, Mészáros Lászlóné helyett Ga-
lambosné Puskás Zsuzsanna lett a 
gazdasági ügyintéző. Köszönjük az is-
kolában végzett munkájukat, és a 
nyugdíjas éveikhez jó egészséget, és 
minden jót kívánunk.
 Ahhoz, hogy minden tanuló 
jól vegye az akadályokat, természe-
tesen szükséges a család odafigyelése 
is. A szülői háttér, a biztatás, a segít-
ségnyújtás, a támogatás és az a tudat, 
hogy a szülőkre mindig számíthat a 
gyermek, talán a legfontosabb ténye-
ző. A szülők nagyon fontosak a mi szá-
munkra is. Szeretnénk, ha a tanulók 
érdekében minél többször találkoz-
nánk, segítve gyermekeik fejlődését. 
Egy programba is szeretnénk bekap-
csolódni, mely az egészséges fejlődé-
süket hivatott támogatni, és röviden 
összefoglalnám ennek a lényegét.
 Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által kiírt „Három Gene-
rációval az egészségért” nyertes pá-

lyázói között szerepel a „Galgavölgyi 
praxisközösség”. Öt település - köztük 
Tura - háziorvosai, gyermekorvosai 
fogtak össze annak érdekében, hogy a 
praxisközösségben élő gyermekek és 
felnőttek körében végzett egészség-
fejlesztési, prevenciós és szűrési-gon-
dozási programokon keresztül javít-
sák az emberek egészségét. Pest-
megyében a 19 évesnél idősebbek kö-
rében a megbetegedések 57%-át a ke-
ringési betegségek adják. 25 éves kor-
tól belép az aszthma, 35 éves kortól 
pedig a cukorbetegség. Fontos szá-
munkra, hogy a mi gyermekeink so-
káig aktív, egészséges felnőttként él-
jék mindennapjaikat. Ebben segít a 
pályázatban kidolgozott komplex La-
kosságközeli Egészség Szolgáltatás, 
melynek egyik színtere az iskola. Az 
intézményünkkel kötött együttműkö-
dési megállapodás szerint a gyerme-
kek körében a hangsúly a megelőzés-
re helyeződik át. Havi szinten tartott 
előadásokkal, foglalkozásokkal segí-
tenénk, támogatnánk a tanulók egész-
séges életvezetését, dietetikus, 
gyógytornász, rekreációs és mentál-
higiénés szakemberek bevonásával. 
Ahhoz, hogy tanulóink részt vehes-
senek ezeken a programokon, szüksé-
günk lesz egy szülői beleegyező nyi-
latkozatra, amelyeket az osztály-
főnökök a szülői értekezleteken fog-
nak kiosztani. Támogassanak minket 
abban, hogy ezeket visszaküldik 
majd. Szeretnénk együtt megvédeni 
gyermekeink egészségét!
 Kívánok eredményes együtt-
működést erre a tanévre mindnyá-
junknak. Megköszönöm a figyel-
müket, és a 2019/2020-as tanévet 
megnyitom.”

Becsöngettek

 2019. július 1-5. között, immár 11. alkalommal került 
megrendezésre a Tabán úti iskola épületében az öt napos nyá-
ri alkotótábor, 22 gyermek részvételével. 
 A természetszemléletű, kreativitást és képzelőerőt 
megmozgató, változatos alkotói tevékenységek során külön-
böző technikák megismerésére nyílt lehetőség, mint pl. akva-
rell, tűzzománc, szénrajz, korongozás, mintázás stb.. 
 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a tábor tá-
mogatóinak, a Turai Hevesy György Általános Iskola vezető-
ségének, Tusor Erzsébet igazgatónőnek valamint, Diós Ist-
ván, Lajtos József, Szűcs Lajos, Tóth - Zsiga Istvánné vállalko-
zóknak és „Mint a Többi Ember” alapítványnak. 
 Reméljük, jövőre újra találkozunk! 

Ádám Anita foglalkozásvezető
Szféra Alkotóműhely

 A Turai Hevesy György Általános Iskola és a Szféra 
Alkotóműhely diákjainak alkotásaiból, Hevesi György kémikus, 
Nobel-díjas tudós emlékére készült összeállítás került bemu-
tatásra 2019. július 16–20. között a világ legnagyobb matema-
tikai és művészeti közösségének, a Bridges Organization inter-
diszciplináris konferenciáján. A globális kezdeményezést a 
STEAM (Science – Technology - Engineering – Art – Math) pro-
jekt keretében a Johannes Kepler Egyetem, az Ars Electronica 
Központ és partnereik szervezték Linzben.
 GRATULÁLUNK AZ ALKOTÓKNAK!

NYÁRI ALKOTÓTÁBOR 2019

BRIDGES LINZ 2019
matematika - művészet - építészet - zene - tudomány

 A tervek szerinti balatoni tábor elmaradt. A Máltai 
Szeretetszolgálatnak hála (a Balaton helyett) Tiszaörsön ver-
tünk tábort, vagyis kaptunk szállást, mintegy 21 fő részére. A tíz 
fő fiatal, kísérők és az alapítvány segítői két éjszakát és három 
napot töltött együtt jókedvűen. Strandoltunk, sétáltunk, ismer-
kedtünk és sokat beszélgettünk. Az élményről következőkép-
pen számolt be egy fiatal:
„EGY BETEG IFJONC GONDOLATA TÁBORRÓL (HORVÁTH 
ZOLI ÍRÁSA)  MEGJELENT: 2019-08-14 LUNA11 BLOGON
2019.augusztus10.szombat.
Bagó Zoltán, és anyukája, Horváth Zoltán, anyukája és apu-
kája, Gergely Dávid és anyukája, Sára Edina és anyukája, Lu-

 A Mint a Többi Ember Alapítványban is eljött a tanév 
vége. Mielőtt a fiatalok szünetre mentek volna, június 12-én 
még látogatást tettünk Turán a Mezőgazdasági KFT. tehené-
szetében. Engedéllyel, a kijelölt „idegenvezetővel” körbe jártuk 
a tehenészet minden területét. Sümegi József nagyon színvona-
lasan, a fiatalok érdeklődését felkeltve, mondta el és mutatta be 
az állatok tartásával kapcsolatos munkafázisokat. Lenyűgöző 
volt mindenki számára, az automatizált etetés a klímával ellá-
tott istállókban. Kipróbálhattuk a párásító berendezést is. A fia-
talok megcsodálhatták az állatokat az egy-két napos kis borjúk-
tól a fejésig. Meghallgathatták, hogy az üzem díjnyertes álla-
tokkal milyen versenyeken vesz részt. A látogatás befejezéséül 
a melegben hűtött friss tejet kaptak az arra érdeklődők. Kö-
szönjük Tóth István Igazgató Úrnak az engedélyt a látogatásra 
és az élvezetes üzemlátogatás vezetését Sümegi Józsefnek. A fi-
atalok kifáradtan, de élményekben gazdagon érkeztek vissza a 
foglalkoztatóba.
 Június 16-án tartottuk évzáró rendezvényünket a plé-
bánia kertjében, az elmaradt „anyák napi” ünnepséggel egybe 
fűzve. Az idő kicsit hűvös és esős volt, de hála a Plébános Úrnak 
és Lukács Pistinek egy sátor alatt tudtunk ünnepelni. Vendé-
günk volt Tóth Csaba zenetanár nejével és édesapjával. A fiata-
lok zenés, hangszeres műsort adtak Csaba vezetésével a jelen-
lévőknek. A műsor után virággal kedveskedtek az édesanyák-
nak. A szülők által készített szendvicset és a pogácsát jóízűen 
fogyasztotta a fiatalság. Közös zenéléssel fejeződött be az ün-
nepség. Ajánljuk mindenki figyelmébe a luna.blog.hirszerzo.hu 
oldalon folyamatosan jelen lévő Lukács naplóját. Ezek az írások 
nagyon figyelemre méltóak. A napló írója az alapítvány egyik te-
hetsége Lukács Sándor.

kács Sándor, Orosz Tamás, Zséli István és felesége Ani, Far-
kasné Mancika és Csörgi László Csörgi Katalin,Tóthné Juli-
ka,Barnáné Sümegi Judit, ifj Barna Sándor, Barna Judit,Barna 
Mátyás,Szilágyi Erzsébet. Reggel 7 órakor gyülekeztünk a 
templom előtti parkolóban. Együtt elindultunk Tiszaörsre, és 
közben megálltunk egy benzinkútnál pihenni. Utána folytattuk 
az utat Tiszaörs felé, és közben Poroszló után megnéztük a 
Tiszát, és tízórai után folytattuk az utat Tiszaörs felé. Megér-
keztünk a szálláshelyünkre és mindenki megkapta a szobáját. A 
csapat egy része strandra ment és a csapat másik része elő-
készült a főzésre. Paprikás krumpli készült virslivel. Amikor 
elkészült a csapat másik része visszajött, együtt elfogyasz-
tottuk. Utána a csapat fiatal tagjai felfedezték a falut. Vasárnap 
megkaptuk az egyforma pólót. Közösen elmentünk a nyolcórai 
szentmisére. Utána elmentünk Berekfürdőre strandolni, ott so-
kan voltak, visszafordultunk és a helyi strandra mentünk füröd-
ni. Egész délután pancsoltunk, ott elfogyasztottunk egy finom 
ebédet. Kora este visszamentünk, közösen megvacsoráztunk és 
jót beszélgetünk. A csapat egy része megint elment egy nagy 
sétára. Lefeküdtünk és másnap reggel a reggeli elfogyasztása 
után, elindultunk hazafelé. Mindenki szerencsésen hazaérke-
zett. Köszönjük mindenkinek, hogy ilyen szép helyre elmehet-
tünk. Reméljük, hogy jövőre is megismételjük.”
Köszönjük Tura Város Önkormányzatának, támogatóinknak, a 
Máltai Szeretet Szolgálatnak és nem utolsó sorban az alapít-
vány segítőinek az utazás és a programok lebonyolításáért. 
Másik élményt az Augusztus 21-i ünnepség volt. Ezt következő-
képpen vetette papírra Horváth Zoli:
"2019.augusztus19. hétfő. Ma megkezdődött a 15. „Híresvárosi 
Vigadalom”. Megnéztem a programokat, azután kimentem 
megnézni a motoros felvonulást. Utána volt az ügyességi ver-
seny majd egymás után mutatták meg a motorosok, hogy me-
lyikük tud ügyesen menni a bóják között. A motorok mellet fel-
vonult néhány veterán autó. Utána volt a „Kis kakas gyémánt 
félkrajcárja”előadása.  Utána koncertek zárták a napot.
Augusztus 20. kedd. Gyülekeztünk a téren, ahol asztalt kap-
tunk, hogy áruljuk a szőnyegeket és az Alapítványban elkészült 
tárgyakat. Majd meghallgattuk a polgármester ünnepi beszé-
dét. A polgármester úr kiosztotta a Turáért emlékérmet, Tóth 
Zsiga Istvánné Marika néninek, Minta Többi Ember Alapítvány 
megalapítójának. Utána voltak különböző táncbemutatók. 
Majd koncertek és tűzijátékkal fejeződött az ünnepség."
 Ezúton is szeretettel gratulál a Mint a Többi Ember 
Alapítvány minden fiatalja, szüleik és önkénteseik Tóth-Zsiga 
Istvánnénak a kitüntetéshez és az alapítványban végzett eddigi 
munkájához. Kívánunk jó egészséget, jó pihenést az elkövet-
kező időkre.

Itt a szünidő!

Tóth-Antal Istvánné
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CIVIL OLDALAKA HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

látványterv

látványterv

 2019. augusztus 30-án, pén-
teken ismét diákok hangjától volt 
zajos a Hevesy úti iskolaudvar. Új tan-
év, új esélyek, új élmények kezdőd-
nek.
 Tóth-Máté Bernadett (8.a) 
konferanszié köszöntötte a jelenlévő-
ket, majd a Himnusz közös eléneklé-
sét követően a negyedikesekből álló 
csoport zenés-mozgásos, vidám mű-
sora következett. Kis elsőseink is be-
mutatkoztak, óvó nénikkel közösen 
mutatták meg, milyen ügyesen szaval-
nak. Tusor Erzsébet igazgatói beszé-
dében köszöntötte a jelenlévőket, 
külön kiemelve az elsősöket, a felső 
tagozatot kezdő ötödikeseket, és az 
utolsó általános iskolai tanévüket 
kezdő nyolcadikosokat. Részletek az 
igazgatói beszédből:
 „Nyár folyamán a szükséges 
karbantartási munkákat és a tisztasá-
gi meszeléseket igyekeztünk elvégez-
ni. Vidám, tiszta környezetben fogad-
juk az Iskola úton az elsősöket, és a 
többi tanulót is a saját épületükben. 
Idén 65 elsőst köszönthetünk isko-
lánkban. Az 1.b osztálynak Pászti Éva, 
az 1.b osztálynak Huczkáné Juhász 
Zsuzsanna, az 1.c osztálynak pedig 
Hadi Szilvia lett a tanító nénije. Öröm-
teli tanévet kívánunk mindannyi-
uknak!
 Személyi változásokról sze-
retnék szólni. Igen sok változás tör-
tént ezen a téren. Iskolánkból öten 
távoztak a nyár folyamán. Benedekné 
Fekete Hajnalka, Sóty Katalin, Benke 
Sándorné, Árvai Beáta és Takács Pál-
né. Hajni néni osztályát Krisztiánné 
Csuka Erika, Erika néni veszi át, így 
akik Hajni néni osztályába jártak, 
ebben a tanévben a Park úti épületben 
lesznek. Bea néni osztályát Bures Kati 
néni veszi át. Szeretettel köszöntjük 

ismét körünkben Jónás Sándornét, 
Zsuzsa nénit, aki a nyugdíj mellett to-
vábbra is vállalta osztályának tanítá-
sát, új kollégánkat, Taracközi Zoltánt, 
aki több osztálynak a fizikát tanítja, és 
a tanulószobai feladatokat látja el. 
Mivel nem minden álláshirdetésre je-
lentkeztek pedagógusok, így az ellá-
tandó órákat részben kiosztott helyet-
tesítéssel oldjuk meg, részben szakta-
nári óraadással. Két osztály matema-
tika tanításába segít be új kollégánk 
Szedlák Jánosné Marika néni, akit 
szintén szeretettel köszöntünk. Saj-
nos, egyelőre nem megoldott az integ-
rált sajátos nevelésű tanulók fejlesz-
tése. Két munkatársunkat búcsúztat-
tuk az év végén nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából. Erdélyi Gábornét és Mé-
száros Lászlónét. Jutka néni egy rövid 
ideig ebben a tanévben is itt lesz ve-
lünk, Mészáros Lászlóné helyett Ga-
lambosné Puskás Zsuzsanna lett a 
gazdasági ügyintéző. Köszönjük az is-
kolában végzett munkájukat, és a 
nyugdíjas éveikhez jó egészséget, és 
minden jót kívánunk.
 Ahhoz, hogy minden tanuló 
jól vegye az akadályokat, természe-
tesen szükséges a család odafigyelése 
is. A szülői háttér, a biztatás, a segít-
ségnyújtás, a támogatás és az a tudat, 
hogy a szülőkre mindig számíthat a 
gyermek, talán a legfontosabb ténye-
ző. A szülők nagyon fontosak a mi szá-
munkra is. Szeretnénk, ha a tanulók 
érdekében minél többször találkoz-
nánk, segítve gyermekeik fejlődését. 
Egy programba is szeretnénk bekap-
csolódni, mely az egészséges fejlődé-
süket hivatott támogatni, és röviden 
összefoglalnám ennek a lényegét.
 Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által kiírt „Három Gene-
rációval az egészségért” nyertes pá-

lyázói között szerepel a „Galgavölgyi 
praxisközösség”. Öt település - köztük 
Tura - háziorvosai, gyermekorvosai 
fogtak össze annak érdekében, hogy a 
praxisközösségben élő gyermekek és 
felnőttek körében végzett egészség-
fejlesztési, prevenciós és szűrési-gon-
dozási programokon keresztül javít-
sák az emberek egészségét. Pest-
megyében a 19 évesnél idősebbek kö-
rében a megbetegedések 57%-át a ke-
ringési betegségek adják. 25 éves kor-
tól belép az aszthma, 35 éves kortól 
pedig a cukorbetegség. Fontos szá-
munkra, hogy a mi gyermekeink so-
káig aktív, egészséges felnőttként él-
jék mindennapjaikat. Ebben segít a 
pályázatban kidolgozott komplex La-
kosságközeli Egészség Szolgáltatás, 
melynek egyik színtere az iskola. Az 
intézményünkkel kötött együttműkö-
dési megállapodás szerint a gyerme-
kek körében a hangsúly a megelőzés-
re helyeződik át. Havi szinten tartott 
előadásokkal, foglalkozásokkal segí-
tenénk, támogatnánk a tanulók egész-
séges életvezetését, dietetikus, 
gyógytornász, rekreációs és mentál-
higiénés szakemberek bevonásával. 
Ahhoz, hogy tanulóink részt vehes-
senek ezeken a programokon, szüksé-
günk lesz egy szülői beleegyező nyi-
latkozatra, amelyeket az osztály-
főnökök a szülői értekezleteken fog-
nak kiosztani. Támogassanak minket 
abban, hogy ezeket visszaküldik 
majd. Szeretnénk együtt megvédeni 
gyermekeink egészségét!
 Kívánok eredményes együtt-
működést erre a tanévre mindnyá-
junknak. Megköszönöm a figyel-
müket, és a 2019/2020-as tanévet 
megnyitom.”

Becsöngettek

 2019. július 1-5. között, immár 11. alkalommal került 
megrendezésre a Tabán úti iskola épületében az öt napos nyá-
ri alkotótábor, 22 gyermek részvételével. 
 A természetszemléletű, kreativitást és képzelőerőt 
megmozgató, változatos alkotói tevékenységek során külön-
böző technikák megismerésére nyílt lehetőség, mint pl. akva-
rell, tűzzománc, szénrajz, korongozás, mintázás stb.. 
 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a tábor tá-
mogatóinak, a Turai Hevesy György Általános Iskola vezető-
ségének, Tusor Erzsébet igazgatónőnek valamint, Diós Ist-
ván, Lajtos József, Szűcs Lajos, Tóth - Zsiga Istvánné vállalko-
zóknak és „Mint a Többi Ember” alapítványnak. 
 Reméljük, jövőre újra találkozunk! 

Ádám Anita foglalkozásvezető
Szféra Alkotóműhely

 A Turai Hevesy György Általános Iskola és a Szféra 
Alkotóműhely diákjainak alkotásaiból, Hevesi György kémikus, 
Nobel-díjas tudós emlékére készült összeállítás került bemu-
tatásra 2019. július 16–20. között a világ legnagyobb matema-
tikai és művészeti közösségének, a Bridges Organization inter-
diszciplináris konferenciáján. A globális kezdeményezést a 
STEAM (Science – Technology - Engineering – Art – Math) pro-
jekt keretében a Johannes Kepler Egyetem, az Ars Electronica 
Központ és partnereik szervezték Linzben.
 GRATULÁLUNK AZ ALKOTÓKNAK!

NYÁRI ALKOTÓTÁBOR 2019

BRIDGES LINZ 2019
matematika - művészet - építészet - zene - tudomány

 A tervek szerinti balatoni tábor elmaradt. A Máltai 
Szeretetszolgálatnak hála (a Balaton helyett) Tiszaörsön ver-
tünk tábort, vagyis kaptunk szállást, mintegy 21 fő részére. A tíz 
fő fiatal, kísérők és az alapítvány segítői két éjszakát és három 
napot töltött együtt jókedvűen. Strandoltunk, sétáltunk, ismer-
kedtünk és sokat beszélgettünk. Az élményről következőkép-
pen számolt be egy fiatal:
„EGY BETEG IFJONC GONDOLATA TÁBORRÓL (HORVÁTH 
ZOLI ÍRÁSA)  MEGJELENT: 2019-08-14 LUNA11 BLOGON
2019.augusztus10.szombat.
Bagó Zoltán, és anyukája, Horváth Zoltán, anyukája és apu-
kája, Gergely Dávid és anyukája, Sára Edina és anyukája, Lu-

 A Mint a Többi Ember Alapítványban is eljött a tanév 
vége. Mielőtt a fiatalok szünetre mentek volna, június 12-én 
még látogatást tettünk Turán a Mezőgazdasági KFT. tehené-
szetében. Engedéllyel, a kijelölt „idegenvezetővel” körbe jártuk 
a tehenészet minden területét. Sümegi József nagyon színvona-
lasan, a fiatalok érdeklődését felkeltve, mondta el és mutatta be 
az állatok tartásával kapcsolatos munkafázisokat. Lenyűgöző 
volt mindenki számára, az automatizált etetés a klímával ellá-
tott istállókban. Kipróbálhattuk a párásító berendezést is. A fia-
talok megcsodálhatták az állatokat az egy-két napos kis borjúk-
tól a fejésig. Meghallgathatták, hogy az üzem díjnyertes álla-
tokkal milyen versenyeken vesz részt. A látogatás befejezéséül 
a melegben hűtött friss tejet kaptak az arra érdeklődők. Kö-
szönjük Tóth István Igazgató Úrnak az engedélyt a látogatásra 
és az élvezetes üzemlátogatás vezetését Sümegi Józsefnek. A fi-
atalok kifáradtan, de élményekben gazdagon érkeztek vissza a 
foglalkoztatóba.
 Június 16-án tartottuk évzáró rendezvényünket a plé-
bánia kertjében, az elmaradt „anyák napi” ünnepséggel egybe 
fűzve. Az idő kicsit hűvös és esős volt, de hála a Plébános Úrnak 
és Lukács Pistinek egy sátor alatt tudtunk ünnepelni. Vendé-
günk volt Tóth Csaba zenetanár nejével és édesapjával. A fiata-
lok zenés, hangszeres műsort adtak Csaba vezetésével a jelen-
lévőknek. A műsor után virággal kedveskedtek az édesanyák-
nak. A szülők által készített szendvicset és a pogácsát jóízűen 
fogyasztotta a fiatalság. Közös zenéléssel fejeződött be az ün-
nepség. Ajánljuk mindenki figyelmébe a luna.blog.hirszerzo.hu 
oldalon folyamatosan jelen lévő Lukács naplóját. Ezek az írások 
nagyon figyelemre méltóak. A napló írója az alapítvány egyik te-
hetsége Lukács Sándor.

kács Sándor, Orosz Tamás, Zséli István és felesége Ani, Far-
kasné Mancika és Csörgi László Csörgi Katalin,Tóthné Juli-
ka,Barnáné Sümegi Judit, ifj Barna Sándor, Barna Judit,Barna 
Mátyás,Szilágyi Erzsébet. Reggel 7 órakor gyülekeztünk a 
templom előtti parkolóban. Együtt elindultunk Tiszaörsre, és 
közben megálltunk egy benzinkútnál pihenni. Utána folytattuk 
az utat Tiszaörs felé, és közben Poroszló után megnéztük a 
Tiszát, és tízórai után folytattuk az utat Tiszaörs felé. Megér-
keztünk a szálláshelyünkre és mindenki megkapta a szobáját. A 
csapat egy része strandra ment és a csapat másik része elő-
készült a főzésre. Paprikás krumpli készült virslivel. Amikor 
elkészült a csapat másik része visszajött, együtt elfogyasz-
tottuk. Utána a csapat fiatal tagjai felfedezték a falut. Vasárnap 
megkaptuk az egyforma pólót. Közösen elmentünk a nyolcórai 
szentmisére. Utána elmentünk Berekfürdőre strandolni, ott so-
kan voltak, visszafordultunk és a helyi strandra mentünk füröd-
ni. Egész délután pancsoltunk, ott elfogyasztottunk egy finom 
ebédet. Kora este visszamentünk, közösen megvacsoráztunk és 
jót beszélgetünk. A csapat egy része megint elment egy nagy 
sétára. Lefeküdtünk és másnap reggel a reggeli elfogyasztása 
után, elindultunk hazafelé. Mindenki szerencsésen hazaérke-
zett. Köszönjük mindenkinek, hogy ilyen szép helyre elmehet-
tünk. Reméljük, hogy jövőre is megismételjük.”
Köszönjük Tura Város Önkormányzatának, támogatóinknak, a 
Máltai Szeretet Szolgálatnak és nem utolsó sorban az alapít-
vány segítőinek az utazás és a programok lebonyolításáért. 
Másik élményt az Augusztus 21-i ünnepség volt. Ezt következő-
képpen vetette papírra Horváth Zoli:
"2019.augusztus19. hétfő. Ma megkezdődött a 15. „Híresvárosi 
Vigadalom”. Megnéztem a programokat, azután kimentem 
megnézni a motoros felvonulást. Utána volt az ügyességi ver-
seny majd egymás után mutatták meg a motorosok, hogy me-
lyikük tud ügyesen menni a bóják között. A motorok mellet fel-
vonult néhány veterán autó. Utána volt a „Kis kakas gyémánt 
félkrajcárja”előadása.  Utána koncertek zárták a napot.
Augusztus 20. kedd. Gyülekeztünk a téren, ahol asztalt kap-
tunk, hogy áruljuk a szőnyegeket és az Alapítványban elkészült 
tárgyakat. Majd meghallgattuk a polgármester ünnepi beszé-
dét. A polgármester úr kiosztotta a Turáért emlékérmet, Tóth 
Zsiga Istvánné Marika néninek, Minta Többi Ember Alapítvány 
megalapítójának. Utána voltak különböző táncbemutatók. 
Majd koncertek és tűzijátékkal fejeződött az ünnepség."
 Ezúton is szeretettel gratulál a Mint a Többi Ember 
Alapítvány minden fiatalja, szüleik és önkénteseik Tóth-Zsiga 
Istvánnénak a kitüntetéshez és az alapítványban végzett eddigi 
munkájához. Kívánunk jó egészséget, jó pihenést az elkövet-
kező időkre.

Itt a szünidő!

Tóth-Antal Istvánné
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KÖZÖSSÉGI ÉLETKÖZÖSSÉGI ÉLET

 Jubileumi évéhez érkezett az Emlékezés Nap-
ja címmel életre hívott kezdeményezés, amely az el-
hunyt cigányzenészekre és focistákra hívja fel a figyel-
met azzal a céllal, hogy soha ne feledkezzünk meg e-
zekről a cigányemberekről, akik példamutató életük-
kel iránytűként szolgáltak, szolgálnak a mai napig 
mindenki számára. 
 A turai búcsúi hét pénteki napján először 2015-ben 
történt megemlékezés a turai cigánytelepnél 1998-ban 
felavatott keresztnél, Budai Attila a Turai Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnökének szervezésében. Öt évvel eze-
lőtt ezekkel a gondolatokkal indult útjára az emléknap:
„Ezek ez emberek korszakalkotóak voltak anélkül, hogy 
tudták volna, de mi 2015-ben pontosan tudjuk, hogy a turai 
cigányság előre menetelének alapkő lerakói voltak. A ke-
mény fizikai munka után esténként átalakultak zenésszé és 
sportolóvá így szerezve elismerést és megbecsülést a több-
ségi társadalom részéről. Hidat képeztek a turai magyarság 
és cigányság között.”
 Az idei megemlékezés 2019. augusztus 16-án este 
nyolc órakor kezdődött el a turai cigánytelep szélén álló ke-
resztnél. Budai Attila így kezdte beszédét: - Hihetetlen, 
hogy milyen gyorsan eltelt ez az öt év. Ebben az időszakban 
bebizonyosodott, hogy milyen erős hittel és hagyomá-
nyokkal rendelkezünk, amely mindenki számára példamu-
tató kell, hogy legyen. Azok az elhunytak, akik fent ülnek az 
égi kávéházban és az égi focipálya körül figyelnek ránk, 
azok most örülnek és a lelkük meghittséggel van tele, hogy 
nem felejtettük el őket és ezután sem fogjuk. Nagy tisz-
telettel és szeretettel őrizzük emléküket.
 Az ünnepi gondolatokat Szendrei Ferenc polgár-
mester folytatta: „Mit jelent számunkra az együttélés, mit 
jelent az, hogy most az elhunyt focistákra, zenészekre em-
lékezünk? Azt jelenti, hogy cigány-magyar együttélést meg-
alapozták ők, amelyekre mindig jó szívvel gondolok vissza. 
Ezekben a pillanatokban az jut az eszembe, hogy emberek, 
ne számítson sehol a bőrszín! Nem létezik semmi más csak 
jó és rossz ember. Nem számít a származás csak az ember-
ség. Itt vannak azok az emberek, akikre büszke vagyok. 
Csak így lehet közösen, erős hidakat építenünk. Az idei au-
gusztus 20-i ünnep alkalmából kaptam egy rangos állami 
kitüntetést. Amikor átvettem arra gondoltam, hogy ez nem 
csak az én díjam, hanem mindannyiunké. Bárhová megyek, 
az országban azzal büszkélkedem, hogy itt Turán példa-
értékű az együttélés. Minden testületi bizottságban van 
cigány ember. Elindult a fejlődés minden területen. Sikerült 
elérnem, elérnünk azt, hogy a cigánytelepen két utca asz-
faltburkolattal lesz ellátva. A nagy turai focicsapatban több 
cigány fiatal játszik, akik felszántják a pályát a meccseken. 
Ezért kell dolgoznunk, és ezeket köszönjük meg ezeken az 
összejöveteleken, az elhunyt cigányzenészeknek és sporto-
lóknak és minden olyan embernek, aki jólélekkel azon dol-
gozik, hogy Magyarországot és azon belül Turát építsük és 
gyarapítsuk. Ehhez kívánok erőt, szép búcsúi ünnepet.”
 Az ünnepség esti részében Palya János plébános 
atya áldása és meghitt szavai köszöntötte a részvevőket- Az 
ember számára a lélek a legfontosabb, hiszen ha ép a lélek, 
akkor a betegséget is jobban viseli az ember. A lélek az örök. 
Hiszen ezért emlékezünk most az elhunytakra. A szem a lé-
lek tükre szokták mondani, ezért amikor az ember moso-
lyog, valakire akkor látszik, hogy belül valamilyen harmónia 
ott van lelkében. A sport és a zene az a két ága az emberi te-

vékenységnek, amely a testet és a lelket is felemeli. A zene 
azért, mert összhang van benne, a test és a lélek is össz-
hangban kell, hogy legyen, a zenében is így kell, hogy le-
gyen. A sportoló ember azért edz, hogy a teste harmóniában 
legyen azzal lélekkel, amely erőt ad neki a versenyeken való 
indulásban. Ezért áldom meg a koszorúkat és virágokat a-
zokkal együtt, akik ezeket elhelyezik és azokat is, akiknek 
nevében ezeket elhelyezik. A közösség nem két emberből 
áll. A közösség sok emberből áll, akik szívvel lélekkel együtt 
dolgozik a közös célokért. és ha emberként tesszük a dol-
gunkat, akkor az áldás számunkra. A tárgyak megáldása 
fontos, de még fontosabb az ember megáldása. 
 A koszorúk elhelyezése után közös imádsággal ért 
véget a keresztnél lévő megemlékezés. Az est további részé-
ben a Baranyi sörözőben, a hagyományoknak megfelelően 
élőzenés est következett, amelynek keretében Nyári László 
és cigányzenekara szórakoztatta az ünneplőket. Az aszta-
lokon finom ételek és hűsítő italok közepette, nótázva, nosz-
talgiázva zárták az ünnepnapot a részvevők. 

Szénási József

 A turai búcsú a helyi cigányság számára a 
legmagasztosabb ünnepek közé tartozik. Bár régi fé-
nye megkopóban van, de a hagyományos cigányfoci 
meccs még mindig lázba hozza a foci és a hagyomá-
nyok tisztelőit.
 Az idei évben is a turai búcsú szombatján augusz-
tus 18-án kerül sor délután négy órakor. Rekkenő hőségben 
indult útjára a labda a középkörből, amelynek egyik felén a 
turai cigánycsapat a másikon pedig idén Jászfelsőszent-
györgy csapata várta izgatottan a meccset.
 Remek tempóban kezdtek futballozni a pályán lé-
vők, gyors támadásokat vezetve, mindkét oldalon. Jászfelső-
szentgyörgy csapata szerezte meg a vezetést egy remek tá-
madás végén. A nézők a pálya széléről magas színvonalú 
mérkőzést láthattak ahol felváltva estek a találatok hol a 
hazai hol pedig a vendég kapuba. A turai csapat a vége felé 
tizenegyest is hibázott. A mérkőzést Jászfelsőszentgyörgy 
csapata nyerte meg 5:4 arányban. A vereség ellenére senki 
sem szomorkodott, mert mindenki egyetértett abban, hogy 
egy hajtós, pörgős közönség szórakoztató mérkőzésem ki 
lehet kapni.

 A turai búcsúi focitorna után immár hagyomá-
nyosan következett a turai cigánycsapat örökös tagja díj-
átadó ceremónia a Baranyi sörözőben. A turai cigánycsapat 
örökös tagja az személy lehet, aki betöltötte 40. életévét 
legalább tíz évet eltöltött aktív játékosként a csapatban és 
játékával és példamutató magatartásával a csapat és a tele-
pülés jó hírnevét keltette. A kuratórium idén négy személyt 
választott ki a fiatalabb generáció közül, akik a turai cigány-
csapat örökös tagjai közé felvételt nyertek és az örökös 
tagok közé a tablóra felkerültek. 
 Budai Attila köszöntötte a megjelenteket, útjára in-
dította az ünnepséget és köszöntötte az idei örökös tagokat.
A cigánycsapat örökös tagja:
 Kátai Krisztián „Nyegleó” visszaemlékezése sze-
rint az első ajándék, amit szüleitől kapott az egy labda volt, 
amivel hamar a kedvence lett. Ezek után szinte reggeltől 
estig a grundon volt, ami megalapozta későbbi pályafutását.
1989-ben nyolc éves volt, amikor találkozott Tóth M. Imré-
vel, aki megkérdezte tőle: - az „Őszi” az apád?- igen az! Na, 
amennyiben csak fele annyira vagy jó akkor már nagy baj 
nem lehet! Nem is lett, hiszen a foci lett a mindene. Jöttek a 
megnyert bajnokságok, a felejthetetlen mérkőzések soro-
zata és a gólkirályság. Majd jött a turai felnőtt csapat me-
gyei első osztálya, de Galgamácsa csapatának is erőssége 
volt. Jelenleg ő a csapatkapitánya a Tura TC felnőtt focicsa-
patának és emellett az öregfiúk oszlopos tagja. Természe-
tesen turai cigánycsapat tagjai is hamar látták és felismer-
ték, hogy köztük a helye, hiszen szélvész gyorsaság, labda-
biztosság és nagy gólerősség jellemezte. Legemlékeze-
tesebb mérkőzése a turai cigánycsapatban Jászfényszaru el-
len volt ahonnan elkésett. Félidőben beállt adott két gól-
passzt és rúgott két gólt, amelynek az egyikét a pipába rúg-
ta. Legszívesebben Dicsak Józsival és Budai Attilával ját-
szott. Üzenete a következő: A fiatalság legyen büszke arra, 
hogy ide tartozhat és vigyék tovább a tradíciót. A szívem 
akkor örülne igazán, ha több cigányember látogatna ki a 
mérkőzéseinkre, hiszen az ő nevük alatt játszunk. Hiszen a 
nevünk turai cigánycsapat. 
 Szénási Dezső „Kisgolyó” emlékezetében máig 
meghatározó időszak az, amikor hatévesen 1989-ben a „Go-
lyó”papája a mese helyett a telesportot nézette vele a tévé-
ben, amiért akkor haragudott is, de később mégis meg-
szerette a focit. A cigánycsapat meccseire a nagypapája 
hordta ki, hogy élőben is lásson focimeccset ne csak a té-
vében. Édesapja elvitte a Tura VSK-ba, ahol leigazolták. Rö-
vid időn belül kiderült, hogy egy klasszikus centert sikerült 
a turai csapatnak felfedeznie. Az első focitornáján a legjobb 
játékos díját kapta meg, járt németországi focitornán is és ő 
is tagja volt a Galgamácsa focicsapatának. Amikor az egyik 
cigánycsapat focimeccsén gólt rúgott és a szeretett papája 
beszaladt a pályára és könnyes szemmel átölelte és megpu-
szilta, akkor tudatosult benne, hogy mit is jelent ehhez a 
csapathoz tartozni. Ez a mérkőzés a Jászfényszaru ellen 
10:1-re megnyert focimeccs volt, ahol hat gólt szerzett. Na-

Emlékezés napja
Ötödik alkalommal került megrendezésre
az Emlékezés Napja

Hagyományos Búcsúi Focimérkőzés 

gyon szívesen játszott Szénási Tibikével, de előszeretettel ő 
is Dicsak Józsival focizott. Az üzenete a következő generá-
ciónak: A Turai Cigánycsapat az utolsó mohikán ebben a ro-
hanó világban. Az összefogás, a barátság jelképe kell, hogy 
maradjon. Ez a csapat több egy csapatnál, ez a második csa-
ládom szerepét töltötte be. Köszönöm papa az esti telespor-
tokat.    
 Kátai István „Pityuka” számítógép híján a labda 
lett a kedvenc játékszere és az utcai focigrund alapozta meg 
a foci szeretetét. Tóth M. Imre fociválogatóján rögtön kide-
rült a tehetsége és biztos tagja lett a turai ifi csapatának. 
Hamar jöttek a sikerek a megnyert focitornák, bajnokságok. 
Balhátvéd poszton lett érett futballista és ő is tagja volt Gal-
gamácsa felnőtt csapatának. A cigány csapat meccseire 
édesapja hordta el. Már ekkor érezte, hogy neki itt van a 
helye és szeretne idetartozni. Aki látta focizni azt gondol-
hatta, hogy egy kis robottal van dolga, hiszen megállás 
nélkül, Roberto Carlos módjára felszántotta az egész bal-
oldalt. Legkedvesebb emléke a Jászfényszaru ellen 10:1 
arányban megnyert mérkőzés volt. Nagyon szívesen ját-
szott „Kokával” de legszívesebben ő is Dicsak Józsival sze-
retett a pályán focizni. Üzenete a következő generációnak: 
Hatalmas élmény ebben a csapatban játszani. Rendkívüli 
érzés részese lenni ennek a nagycsaládnak, amit úgy hív-
nak, hogy Turai Cigánycsapat! Kívánom a fiatal barátaim-
nak, hogy sikerüljön tovább vinni a hagyományt és életben 
tartani ezt a „családot”.
 Vidák Zsolt „Herold” futballélete a házuk előtt 
kezdődött, amikor is apjával és nagybátyjával a házuk előtt 
labdázott. Majd jött a réten létesített rögtönzött focipálya 
ahol már ötévesen 1980-ban a foci az élete része lett. Hamar 
bekerült Tura serdülő focicsapatába, ahová unokabátyja Vi-
dák Attila „Gődér” a bicikli kormányon hordta ki a focipá-
lyára. Egy gödöllői focista tehetségválogató kapcsán sze-
retett balhátvéd posztján, bekerült a Pest megyei serdülő 
válogatottba is. Ezután következett a főváros ahol az MTK 
csapatába került be. Sokszor volt csodálkozás a pálya kör-
nyékén, amikor szirénával felszerelt, csíkos autóval érke-
zett meg az edzésre, ugyanis az édesapja rendőr volt. A Tu-
rai Cigánycsapatba úgy került be, hogy néhai Csollák Rudolf 
hívta fel az akkori vezetés figyelmét erre a fiatalemberre. 
Mindösszesen 15 éves volt, amikor egy Jászfényszaru elleni 
mérkőzésen bekerült a csapatba. Szinte élete mérkőzése 
volt, amikor az akkori Jászfényszaru legjobbját a fénykorát 
élő Vidák János „Bonit” pestiesen szólva leszedte a pályáról. 
A legszívesebben Oláh Józsival „Gazsival” játszott a mérkő-
zéseken. Üzenete a következő generációnak: Jó volt ehhez a 
közösséghez tartozni. Barátok, és testvérek vagyunk. A fia-
talok őrizzék és ápolják ezt a tradíciót, mert a legjobb érzés, 
ha ilyen közösség vesz körül.

Szénási József
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KÖZÖSSÉGI ÉLETKÖZÖSSÉGI ÉLET

 Jubileumi évéhez érkezett az Emlékezés Nap-
ja címmel életre hívott kezdeményezés, amely az el-
hunyt cigányzenészekre és focistákra hívja fel a figyel-
met azzal a céllal, hogy soha ne feledkezzünk meg e-
zekről a cigányemberekről, akik példamutató életük-
kel iránytűként szolgáltak, szolgálnak a mai napig 
mindenki számára. 
 A turai búcsúi hét pénteki napján először 2015-ben 
történt megemlékezés a turai cigánytelepnél 1998-ban 
felavatott keresztnél, Budai Attila a Turai Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnökének szervezésében. Öt évvel eze-
lőtt ezekkel a gondolatokkal indult útjára az emléknap:
„Ezek ez emberek korszakalkotóak voltak anélkül, hogy 
tudták volna, de mi 2015-ben pontosan tudjuk, hogy a turai 
cigányság előre menetelének alapkő lerakói voltak. A ke-
mény fizikai munka után esténként átalakultak zenésszé és 
sportolóvá így szerezve elismerést és megbecsülést a több-
ségi társadalom részéről. Hidat képeztek a turai magyarság 
és cigányság között.”
 Az idei megemlékezés 2019. augusztus 16-án este 
nyolc órakor kezdődött el a turai cigánytelep szélén álló ke-
resztnél. Budai Attila így kezdte beszédét: - Hihetetlen, 
hogy milyen gyorsan eltelt ez az öt év. Ebben az időszakban 
bebizonyosodott, hogy milyen erős hittel és hagyomá-
nyokkal rendelkezünk, amely mindenki számára példamu-
tató kell, hogy legyen. Azok az elhunytak, akik fent ülnek az 
égi kávéházban és az égi focipálya körül figyelnek ránk, 
azok most örülnek és a lelkük meghittséggel van tele, hogy 
nem felejtettük el őket és ezután sem fogjuk. Nagy tisz-
telettel és szeretettel őrizzük emléküket.
 Az ünnepi gondolatokat Szendrei Ferenc polgár-
mester folytatta: „Mit jelent számunkra az együttélés, mit 
jelent az, hogy most az elhunyt focistákra, zenészekre em-
lékezünk? Azt jelenti, hogy cigány-magyar együttélést meg-
alapozták ők, amelyekre mindig jó szívvel gondolok vissza. 
Ezekben a pillanatokban az jut az eszembe, hogy emberek, 
ne számítson sehol a bőrszín! Nem létezik semmi más csak 
jó és rossz ember. Nem számít a származás csak az ember-
ség. Itt vannak azok az emberek, akikre büszke vagyok. 
Csak így lehet közösen, erős hidakat építenünk. Az idei au-
gusztus 20-i ünnep alkalmából kaptam egy rangos állami 
kitüntetést. Amikor átvettem arra gondoltam, hogy ez nem 
csak az én díjam, hanem mindannyiunké. Bárhová megyek, 
az országban azzal büszkélkedem, hogy itt Turán példa-
értékű az együttélés. Minden testületi bizottságban van 
cigány ember. Elindult a fejlődés minden területen. Sikerült 
elérnem, elérnünk azt, hogy a cigánytelepen két utca asz-
faltburkolattal lesz ellátva. A nagy turai focicsapatban több 
cigány fiatal játszik, akik felszántják a pályát a meccseken. 
Ezért kell dolgoznunk, és ezeket köszönjük meg ezeken az 
összejöveteleken, az elhunyt cigányzenészeknek és sporto-
lóknak és minden olyan embernek, aki jólélekkel azon dol-
gozik, hogy Magyarországot és azon belül Turát építsük és 
gyarapítsuk. Ehhez kívánok erőt, szép búcsúi ünnepet.”
 Az ünnepség esti részében Palya János plébános 
atya áldása és meghitt szavai köszöntötte a részvevőket- Az 
ember számára a lélek a legfontosabb, hiszen ha ép a lélek, 
akkor a betegséget is jobban viseli az ember. A lélek az örök. 
Hiszen ezért emlékezünk most az elhunytakra. A szem a lé-
lek tükre szokták mondani, ezért amikor az ember moso-
lyog, valakire akkor látszik, hogy belül valamilyen harmónia 
ott van lelkében. A sport és a zene az a két ága az emberi te-

vékenységnek, amely a testet és a lelket is felemeli. A zene 
azért, mert összhang van benne, a test és a lélek is össz-
hangban kell, hogy legyen, a zenében is így kell, hogy le-
gyen. A sportoló ember azért edz, hogy a teste harmóniában 
legyen azzal lélekkel, amely erőt ad neki a versenyeken való 
indulásban. Ezért áldom meg a koszorúkat és virágokat a-
zokkal együtt, akik ezeket elhelyezik és azokat is, akiknek 
nevében ezeket elhelyezik. A közösség nem két emberből 
áll. A közösség sok emberből áll, akik szívvel lélekkel együtt 
dolgozik a közös célokért. és ha emberként tesszük a dol-
gunkat, akkor az áldás számunkra. A tárgyak megáldása 
fontos, de még fontosabb az ember megáldása. 
 A koszorúk elhelyezése után közös imádsággal ért 
véget a keresztnél lévő megemlékezés. Az est további részé-
ben a Baranyi sörözőben, a hagyományoknak megfelelően 
élőzenés est következett, amelynek keretében Nyári László 
és cigányzenekara szórakoztatta az ünneplőket. Az aszta-
lokon finom ételek és hűsítő italok közepette, nótázva, nosz-
talgiázva zárták az ünnepnapot a részvevők. 

Szénási József

 A turai búcsú a helyi cigányság számára a 
legmagasztosabb ünnepek közé tartozik. Bár régi fé-
nye megkopóban van, de a hagyományos cigányfoci 
meccs még mindig lázba hozza a foci és a hagyomá-
nyok tisztelőit.
 Az idei évben is a turai búcsú szombatján augusz-
tus 18-án kerül sor délután négy órakor. Rekkenő hőségben 
indult útjára a labda a középkörből, amelynek egyik felén a 
turai cigánycsapat a másikon pedig idén Jászfelsőszent-
györgy csapata várta izgatottan a meccset.
 Remek tempóban kezdtek futballozni a pályán lé-
vők, gyors támadásokat vezetve, mindkét oldalon. Jászfelső-
szentgyörgy csapata szerezte meg a vezetést egy remek tá-
madás végén. A nézők a pálya széléről magas színvonalú 
mérkőzést láthattak ahol felváltva estek a találatok hol a 
hazai hol pedig a vendég kapuba. A turai csapat a vége felé 
tizenegyest is hibázott. A mérkőzést Jászfelsőszentgyörgy 
csapata nyerte meg 5:4 arányban. A vereség ellenére senki 
sem szomorkodott, mert mindenki egyetértett abban, hogy 
egy hajtós, pörgős közönség szórakoztató mérkőzésem ki 
lehet kapni.

 A turai búcsúi focitorna után immár hagyomá-
nyosan következett a turai cigánycsapat örökös tagja díj-
átadó ceremónia a Baranyi sörözőben. A turai cigánycsapat 
örökös tagja az személy lehet, aki betöltötte 40. életévét 
legalább tíz évet eltöltött aktív játékosként a csapatban és 
játékával és példamutató magatartásával a csapat és a tele-
pülés jó hírnevét keltette. A kuratórium idén négy személyt 
választott ki a fiatalabb generáció közül, akik a turai cigány-
csapat örökös tagjai közé felvételt nyertek és az örökös 
tagok közé a tablóra felkerültek. 
 Budai Attila köszöntötte a megjelenteket, útjára in-
dította az ünnepséget és köszöntötte az idei örökös tagokat.
A cigánycsapat örökös tagja:
 Kátai Krisztián „Nyegleó” visszaemlékezése sze-
rint az első ajándék, amit szüleitől kapott az egy labda volt, 
amivel hamar a kedvence lett. Ezek után szinte reggeltől 
estig a grundon volt, ami megalapozta későbbi pályafutását.
1989-ben nyolc éves volt, amikor találkozott Tóth M. Imré-
vel, aki megkérdezte tőle: - az „Őszi” az apád?- igen az! Na, 
amennyiben csak fele annyira vagy jó akkor már nagy baj 
nem lehet! Nem is lett, hiszen a foci lett a mindene. Jöttek a 
megnyert bajnokságok, a felejthetetlen mérkőzések soro-
zata és a gólkirályság. Majd jött a turai felnőtt csapat me-
gyei első osztálya, de Galgamácsa csapatának is erőssége 
volt. Jelenleg ő a csapatkapitánya a Tura TC felnőtt focicsa-
patának és emellett az öregfiúk oszlopos tagja. Természe-
tesen turai cigánycsapat tagjai is hamar látták és felismer-
ték, hogy köztük a helye, hiszen szélvész gyorsaság, labda-
biztosság és nagy gólerősség jellemezte. Legemlékeze-
tesebb mérkőzése a turai cigánycsapatban Jászfényszaru el-
len volt ahonnan elkésett. Félidőben beállt adott két gól-
passzt és rúgott két gólt, amelynek az egyikét a pipába rúg-
ta. Legszívesebben Dicsak Józsival és Budai Attilával ját-
szott. Üzenete a következő: A fiatalság legyen büszke arra, 
hogy ide tartozhat és vigyék tovább a tradíciót. A szívem 
akkor örülne igazán, ha több cigányember látogatna ki a 
mérkőzéseinkre, hiszen az ő nevük alatt játszunk. Hiszen a 
nevünk turai cigánycsapat. 
 Szénási Dezső „Kisgolyó” emlékezetében máig 
meghatározó időszak az, amikor hatévesen 1989-ben a „Go-
lyó”papája a mese helyett a telesportot nézette vele a tévé-
ben, amiért akkor haragudott is, de később mégis meg-
szerette a focit. A cigánycsapat meccseire a nagypapája 
hordta ki, hogy élőben is lásson focimeccset ne csak a té-
vében. Édesapja elvitte a Tura VSK-ba, ahol leigazolták. Rö-
vid időn belül kiderült, hogy egy klasszikus centert sikerült 
a turai csapatnak felfedeznie. Az első focitornáján a legjobb 
játékos díját kapta meg, járt németországi focitornán is és ő 
is tagja volt a Galgamácsa focicsapatának. Amikor az egyik 
cigánycsapat focimeccsén gólt rúgott és a szeretett papája 
beszaladt a pályára és könnyes szemmel átölelte és megpu-
szilta, akkor tudatosult benne, hogy mit is jelent ehhez a 
csapathoz tartozni. Ez a mérkőzés a Jászfényszaru ellen 
10:1-re megnyert focimeccs volt, ahol hat gólt szerzett. Na-
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gyon szívesen játszott Szénási Tibikével, de előszeretettel ő 
is Dicsak Józsival focizott. Az üzenete a következő generá-
ciónak: A Turai Cigánycsapat az utolsó mohikán ebben a ro-
hanó világban. Az összefogás, a barátság jelképe kell, hogy 
maradjon. Ez a csapat több egy csapatnál, ez a második csa-
ládom szerepét töltötte be. Köszönöm papa az esti telespor-
tokat.    
 Kátai István „Pityuka” számítógép híján a labda 
lett a kedvenc játékszere és az utcai focigrund alapozta meg 
a foci szeretetét. Tóth M. Imre fociválogatóján rögtön kide-
rült a tehetsége és biztos tagja lett a turai ifi csapatának. 
Hamar jöttek a sikerek a megnyert focitornák, bajnokságok. 
Balhátvéd poszton lett érett futballista és ő is tagja volt Gal-
gamácsa felnőtt csapatának. A cigány csapat meccseire 
édesapja hordta el. Már ekkor érezte, hogy neki itt van a 
helye és szeretne idetartozni. Aki látta focizni azt gondol-
hatta, hogy egy kis robottal van dolga, hiszen megállás 
nélkül, Roberto Carlos módjára felszántotta az egész bal-
oldalt. Legkedvesebb emléke a Jászfényszaru ellen 10:1 
arányban megnyert mérkőzés volt. Nagyon szívesen ját-
szott „Kokával” de legszívesebben ő is Dicsak Józsival sze-
retett a pályán focizni. Üzenete a következő generációnak: 
Hatalmas élmény ebben a csapatban játszani. Rendkívüli 
érzés részese lenni ennek a nagycsaládnak, amit úgy hív-
nak, hogy Turai Cigánycsapat! Kívánom a fiatal barátaim-
nak, hogy sikerüljön tovább vinni a hagyományt és életben 
tartani ezt a „családot”.
 Vidák Zsolt „Herold” futballélete a házuk előtt 
kezdődött, amikor is apjával és nagybátyjával a házuk előtt 
labdázott. Majd jött a réten létesített rögtönzött focipálya 
ahol már ötévesen 1980-ban a foci az élete része lett. Hamar 
bekerült Tura serdülő focicsapatába, ahová unokabátyja Vi-
dák Attila „Gődér” a bicikli kormányon hordta ki a focipá-
lyára. Egy gödöllői focista tehetségválogató kapcsán sze-
retett balhátvéd posztján, bekerült a Pest megyei serdülő 
válogatottba is. Ezután következett a főváros ahol az MTK 
csapatába került be. Sokszor volt csodálkozás a pálya kör-
nyékén, amikor szirénával felszerelt, csíkos autóval érke-
zett meg az edzésre, ugyanis az édesapja rendőr volt. A Tu-
rai Cigánycsapatba úgy került be, hogy néhai Csollák Rudolf 
hívta fel az akkori vezetés figyelmét erre a fiatalemberre. 
Mindösszesen 15 éves volt, amikor egy Jászfényszaru elleni 
mérkőzésen bekerült a csapatba. Szinte élete mérkőzése 
volt, amikor az akkori Jászfényszaru legjobbját a fénykorát 
élő Vidák János „Bonit” pestiesen szólva leszedte a pályáról. 
A legszívesebben Oláh Józsival „Gazsival” játszott a mérkő-
zéseken. Üzenete a következő generációnak: Jó volt ehhez a 
közösséghez tartozni. Barátok, és testvérek vagyunk. A fia-
talok őrizzék és ápolják ezt a tradíciót, mert a legjobb érzés, 
ha ilyen közösség vesz körül.

Szénási József



 100. életévét töltötte be 
augusztus 23-án Nyitrai Zoltánné-
Tóth Mária. A két világháború között 
született 1919-ben. Ma is a Szent Ist-
ván úton (Vasút út) lakik abban a csa-
ládi házban, amely egykor az édes ap-
jáéknak épült. A kort megelőzve, szál-
loda, kocsma, pálinkafőzde, táncte-
rem és strand is működött itt, amit a 
család üzemeltetett. 
 Teljes szellemi frissességnek 
örvendő Mariska nénit, család, roko-
nok és barátok ünnepelték meg ezen a 
szép centenáriumi napon. Először 
szűk családi körben, majd a kereszt-
fiánál Futó Lászlónéknál szervezték 
meg az örömnapot. Futóné Marika és 
Kerekné Ilonka szervezték a születés-
napi ünnepséget. Meglepetés tortával 
készültek, amit Kerekné Seres Ilonka 
készített, rajta a régi családi fotókkal.
 Mariska néni arra, hogy mi a 
hosszú élet titka ezt felelte: A rádiót 
sokat hallgatom. Egyszer régen he-
tente a rádióban Buga doktor azt 
mondta- nem szabad tele enni magát 
az embernek, nem szabad friss kenye-
ret enni, mert az megterheli a gyom-
rot, csak másnapost, mindennap meg-
inni két-három deci bort, de ami tőkén 

 Kómár István atya – akit mi csak „Sityu atyá”-nak 
nevezünk – 25 évvel ezelőtt ugyanebben a templomban 
mutatta be az újmiséjét, vagyis felszentelése után az első 
szentmisét. Nem tudom, hogy akkor mekkora ünnep volt ez 
a szentmise külsőségeit tekintve, de hogy a lelkében hatal-
mas ünnepet élt meg, az biztos, hiszen papnak lenni hatal-
mas öröm, ugyanakkor hatalmas kihívás is.
 A turai búcsú napját az idén azzal tettük tehát ün-
nepélyesebbé, hogy Kómár István atya ezüstmiséjét ünne-
peltük. Az Egyházközség nevében az Egyháztanács elnöke 
köszöntötte, a turaiak nevében pedig a Polgármester Úr ad-
ta át közös ajándékunkat: egy miséző kelyhet. Az Egyház-
község közösségei: Mária-lányok, cserkészek, ministránsok 
csapata között felemelő volt látni az ezüstmisés atyát. Az 
énekkar a szép énekeivel emelte fel lelkünket a mennyei 
szférákba. A körmenet pedig – a nagy meleg ellenére is – 
szépen kifejezte a turaiak Istenbe vetett hitét. Mindenki 
arra törekedett, hogy az ünnep külsőleg is tükrözze azt, ami 
a lelkekben ott élt (virágok, hangosítás és a különféle szol-
gálatok).
 Általában olyan családokból kerülnek ki papok, 
ahol megtapasztalják Isten jelenlétét. A Kómár család is 
ilyen. Isten után ezért a szülőknek jár köszönet azért a neve-
lésért, amely lehetővé tette, hogy István fiuk meghallhatta 
Isten hívását, és mert is igent mondani rá. A másik fiuk, Zoli 
is az oltár körül szolgál mint akolitus (áldoztató).
 A kép, amelyet a cikk elején lehet látni, a szobám 
falát díszíti – de gondolom, még nagyon sokunk kedves 
képe. Ez fejezi ki leginkább a pap – de az igazán hívő ke-
resztény – elhivatottságát is. Most – a papi hivatás kapcsán – 
ezekről a kezekről szeretnék elmélkedni.

 …Kezek…

A pap életében nagy szerepet játszottak és játszanak a ke-
zek. Amikor 25 évvel ezelőtt –1994. június 18-án – Vácott 
Keszthelyi Ferenc  püspök atya fölszentelte Kómár Istvánt, 
a szertartás keretében hirtelen nagy csend lett, és a püspök 
– semmit sem szólva – fejére tette a kezét. Nem a maga 
nevében és hatalmából tette ezt. Ő ott, akkor más Valakit 
képviselt. Abban a pillanatban maga Isten volt az, aki 
fejére tette a kezét, hogy kiválassza magának őt és 
mindazokat, akik ezt a szolgálatot vállalták és vállalják a 
jövőben is.
 Ugyanis föltenni a kezet valamire vagy valakire, 
vagyis a kézföltétel azt jelentette az Ószövetségben – és azt 
jelenti ma is –, hogy valamit birtokba veszek. Így, ebben az 
értelemben helyezte és helyezi minden felszentelt fiatal 
férfi fejére az Úr a kezét: „Enyém vagy!”
 Az ember leghőbb vágya, hogy valakihez tartozzon, 
hogy valakié legyen! A vallásos emberé, hogy Istenhez tar-
tozzon, az Övé legyen. Tudta ezt Isten is, ezért is üzente né-
pének annak idején prófétáján, Izajáson keresztül ezeket: 
„Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém 
vagy.”
 Ezt mondja minden felszentelt papnak – először a 
keresztségünkkor, azután másodszor a pappászentelés pil-
lanatában: „Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: 
az enyém vagy.” És minden pap akkor fogja fel igazán és 

elfogadja: „Ezentúl nem vagyok a magamé, az Úr magának 
jelölt ki, birtokba vett, és arra rendelt, hogy emberszere-
tetét hirdessem ebben a világban. Életem nem lehet egyéb, 
mint az Ő szolgálata!”

 25 év Isten szolgálatában

Tapasztalatból mondom, hogy nem volt könnyű! Hiszen nem 
könnyű osztatlan szívvel, az élet sok gondja és baja között, 
egyedül, nem egyszer meg-nem-értve, meg-nem-hallgatva 
Istennek szolgálni. Éveken keresztül szolgálhat így valaki, 
de egyszer csak feltör belőle a kérdés: – „Kiért teszem ezt 
valójában? Csak magamért? 
– Kinek a nevében járok és működöm? Egyéni érdekeimért 
és egyéni ügyeimért? Vagy másért és másokért? 
– Miért teszem, amit teszek? Csak egy darab kenyérért? 
Vagy elismerésért? 
– Mi az, amit csinálok? Egy kis hagyományt, egy kis vallási 
kultúrát adok tovább? Ez nem lehet igaz! Ez nem elégíthet 
ki! Erre nem lehet rátenni egy életet!”

 …Kezek…

A kézföltétel az Ószövetségi Szentírásban valami többet is 
jelentett. Ez a cselekedet, ez a gesztus azt is jelezte, hogy 
erőmet a másik embernek adom, megbízom azzal, 
hogy áldásomat továbbadja. 
 Amikor a papszentelés szertartásának vége felé jár 
a püspök, akkor saját kezébe veszi a már felszentelt pap 
kezeit és ezt mondja: „Isten, aki a jót megkezdte benned, 
fejezze is be!” Ekkor a pap arra kapja a küldetést, hogy Isten 
áldása legyen, az Ő áldását mindenkinek osztogassa.
 A legszebb rész a papszentelés szertartásában 
azonban az, amikor a felszentelt pap átveszi a püspök ke-
zéből a kelyhet és a paténát (ezen van a nagy ostya). Je-
lezve: a papi élet legfontosabb cselekedete az áldozat-
bemutatás.
 Szent Pál apostol írja a rómaiaknak: „Testvérek! 
Isten irgalmára kérlek benneteket: adjátok testeteket élő, 
szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek 
hódolata.” (Róm 12,1)
 Az embert mindig is kísértette a gondolat, hogy 
Istent „égő áldozatokkal” és apró adományokkal és mor-
zsákkal „etesse” és „lakassa jól”. Az igazi szeretet azonban 
sohasem elégszik meg kicsivel, morzsákkal és koldus-
kenyérrel. Ha valakit szeretünk, azt akarjuk, hogy egészen 
megossza velünk életét, hogy aztán mi is egészen 
megoszthassuk vele életünket.
 Isten sem valamicskét akar tőlünk, papoktól, ha-
nem egész lényünket. Azt akarja, hogy egész életünk egy 
égő  istentisztelet legyen az Ő örömére és dicsőségére. Is-
ten nem apró figyelmességet, szépen becsomagolt aján-
dékokat (értsd: parancsok, előírások kötelességszerű, 
lelketlen betartása) akar tőlünk, hanem egész szívünket  
kéri. Azt akarja, hogy teljesen neki adjuk önmagunkat és 
neki éljünk.
 „Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan…” – 
ezekkel a szavakkal adta nekünk önmagát Krisztus. A pap is 
felajánlja magát az embereknek: „Vegyetek engem is 
mindannyian, Krisztussal együtt!” Vagyis a pap is ott van 

minden egyes emberért Krisztussal együtt bármikor, bár-
hol, bármilyen okból kifolyólag. Ez az az önmagát adó sze-
retet, amely az Eucharisztián keresztül a szolgálathoz, a 
papi hivatáshoz kapcsolódik.
 Azok a kezek a cikk elején Isten kezeit juttatják 
eszembe, amelyek minket, papokat  – de minden meg-
keresztelt embert is! – kiválasztottak, és áldássá, áldozat-tá 
tesznek, ha engedjük, ha együttműködünk kegyelmével. 
Minden pap abban reménykedik, hogy azt tudja átadni 

másoknak, amit ő is kapott: a szoros és megsemmi-
síthetetlen kapcsolatot Isten és népe között. Ehhez persze 
kell a hívek imája is, mert csak így lehetünk „élő, szent, 
Istennek tetsző áldozat” (Róm 12,1).
 Kómár István atyával együtt én is hálát adok – 
minden paptestvéremmel – Istennek azokért a kegyelme-
kért, amelyeket papi életünk folyamán kaptunk, „bár meg 
nem érdemeltük”.

Palya János plébános
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 Ebben a pár sorban most nem azzal szeretnék csak foglalkozni, hogy mi-
lyen nagy esemény volt a turai templomban Nagyboldogasszony ünnepén, vagyis a 
turai búcsú napján, hanem egy kicsit arról is, hogy mit is jelent papnak lenni.

(Albrecht Dürer: Kezek…)

Kómár István atya ezüstmiséje kapcsán
(gondolatok a papi hivatásról)

100. életévét töltötte be Tura legidősebb lakója:
Tóth Mária

terem, meg kétszer szabad egy héten 
az asszony mellé feküdni-nevetett 
Mariska néni. Szóval ez jól hangzik, 
de hogy mi a hosszú élet titka azt nem 
tudom. A mértékletesség a legfonto-
sabb.  
 Az 1970-es évek végétől 
egyedül élek, de nem vagyok magá-
nyos. Zoli fiam midig itt van nálam, 
sokszor hív, hogy menjek legyek náluk 
Hatvanban, de én innen nem tudok el-
menni. Nekem ez az otthonom, min-
den ideköt, csukott szemmel is meg-
találok mindent.
 A nevetés és a sírás is kell az 
embernek. Ma kevés embert látok 
mosolyogni, nevetni. Mindennek meg 
kell adni a módját, ma azt látom, 
mindenki siet, rohan, mintha lema-
radna valamiről. A szeretet nagyon 
fontos. A családom, gyermekem, uno-
kám, dédunokám, az ő szeretteik, ro-
konok és barátok vesznek körül, ennél 
szebb dolog nem kell.   
 Hála az Istennek engem so-
kan szeretnek, ami a 100. születésna-
pomon is meglátszott. 

Szénási József

Mariska néni családtörténete a Turai 
Hírlap 2009. májusi számában ol-
vasható.
 http://www.tura.hu/pdf/
turaihirlap_200905.pdf



 100. életévét töltötte be 
augusztus 23-án Nyitrai Zoltánné-
Tóth Mária. A két világháború között 
született 1919-ben. Ma is a Szent Ist-
ván úton (Vasút út) lakik abban a csa-
ládi házban, amely egykor az édes ap-
jáéknak épült. A kort megelőzve, szál-
loda, kocsma, pálinkafőzde, táncte-
rem és strand is működött itt, amit a 
család üzemeltetett. 
 Teljes szellemi frissességnek 
örvendő Mariska nénit, család, roko-
nok és barátok ünnepelték meg ezen a 
szép centenáriumi napon. Először 
szűk családi körben, majd a kereszt-
fiánál Futó Lászlónéknál szervezték 
meg az örömnapot. Futóné Marika és 
Kerekné Ilonka szervezték a születés-
napi ünnepséget. Meglepetés tortával 
készültek, amit Kerekné Seres Ilonka 
készített, rajta a régi családi fotókkal.
 Mariska néni arra, hogy mi a 
hosszú élet titka ezt felelte: A rádiót 
sokat hallgatom. Egyszer régen he-
tente a rádióban Buga doktor azt 
mondta- nem szabad tele enni magát 
az embernek, nem szabad friss kenye-
ret enni, mert az megterheli a gyom-
rot, csak másnapost, mindennap meg-
inni két-három deci bort, de ami tőkén 

 Kómár István atya – akit mi csak „Sityu atyá”-nak 
nevezünk – 25 évvel ezelőtt ugyanebben a templomban 
mutatta be az újmiséjét, vagyis felszentelése után az első 
szentmisét. Nem tudom, hogy akkor mekkora ünnep volt ez 
a szentmise külsőségeit tekintve, de hogy a lelkében hatal-
mas ünnepet élt meg, az biztos, hiszen papnak lenni hatal-
mas öröm, ugyanakkor hatalmas kihívás is.
 A turai búcsú napját az idén azzal tettük tehát ün-
nepélyesebbé, hogy Kómár István atya ezüstmiséjét ünne-
peltük. Az Egyházközség nevében az Egyháztanács elnöke 
köszöntötte, a turaiak nevében pedig a Polgármester Úr ad-
ta át közös ajándékunkat: egy miséző kelyhet. Az Egyház-
község közösségei: Mária-lányok, cserkészek, ministránsok 
csapata között felemelő volt látni az ezüstmisés atyát. Az 
énekkar a szép énekeivel emelte fel lelkünket a mennyei 
szférákba. A körmenet pedig – a nagy meleg ellenére is – 
szépen kifejezte a turaiak Istenbe vetett hitét. Mindenki 
arra törekedett, hogy az ünnep külsőleg is tükrözze azt, ami 
a lelkekben ott élt (virágok, hangosítás és a különféle szol-
gálatok).
 Általában olyan családokból kerülnek ki papok, 
ahol megtapasztalják Isten jelenlétét. A Kómár család is 
ilyen. Isten után ezért a szülőknek jár köszönet azért a neve-
lésért, amely lehetővé tette, hogy István fiuk meghallhatta 
Isten hívását, és mert is igent mondani rá. A másik fiuk, Zoli 
is az oltár körül szolgál mint akolitus (áldoztató).
 A kép, amelyet a cikk elején lehet látni, a szobám 
falát díszíti – de gondolom, még nagyon sokunk kedves 
képe. Ez fejezi ki leginkább a pap – de az igazán hívő ke-
resztény – elhivatottságát is. Most – a papi hivatás kapcsán – 
ezekről a kezekről szeretnék elmélkedni.

 …Kezek…

A pap életében nagy szerepet játszottak és játszanak a ke-
zek. Amikor 25 évvel ezelőtt –1994. június 18-án – Vácott 
Keszthelyi Ferenc  püspök atya fölszentelte Kómár Istvánt, 
a szertartás keretében hirtelen nagy csend lett, és a püspök 
– semmit sem szólva – fejére tette a kezét. Nem a maga 
nevében és hatalmából tette ezt. Ő ott, akkor más Valakit 
képviselt. Abban a pillanatban maga Isten volt az, aki 
fejére tette a kezét, hogy kiválassza magának őt és 
mindazokat, akik ezt a szolgálatot vállalták és vállalják a 
jövőben is.
 Ugyanis föltenni a kezet valamire vagy valakire, 
vagyis a kézföltétel azt jelentette az Ószövetségben – és azt 
jelenti ma is –, hogy valamit birtokba veszek. Így, ebben az 
értelemben helyezte és helyezi minden felszentelt fiatal 
férfi fejére az Úr a kezét: „Enyém vagy!”
 Az ember leghőbb vágya, hogy valakihez tartozzon, 
hogy valakié legyen! A vallásos emberé, hogy Istenhez tar-
tozzon, az Övé legyen. Tudta ezt Isten is, ezért is üzente né-
pének annak idején prófétáján, Izajáson keresztül ezeket: 
„Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém 
vagy.”
 Ezt mondja minden felszentelt papnak – először a 
keresztségünkkor, azután másodszor a pappászentelés pil-
lanatában: „Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: 
az enyém vagy.” És minden pap akkor fogja fel igazán és 

elfogadja: „Ezentúl nem vagyok a magamé, az Úr magának 
jelölt ki, birtokba vett, és arra rendelt, hogy emberszere-
tetét hirdessem ebben a világban. Életem nem lehet egyéb, 
mint az Ő szolgálata!”

 25 év Isten szolgálatában

Tapasztalatból mondom, hogy nem volt könnyű! Hiszen nem 
könnyű osztatlan szívvel, az élet sok gondja és baja között, 
egyedül, nem egyszer meg-nem-értve, meg-nem-hallgatva 
Istennek szolgálni. Éveken keresztül szolgálhat így valaki, 
de egyszer csak feltör belőle a kérdés: – „Kiért teszem ezt 
valójában? Csak magamért? 
– Kinek a nevében járok és működöm? Egyéni érdekeimért 
és egyéni ügyeimért? Vagy másért és másokért? 
– Miért teszem, amit teszek? Csak egy darab kenyérért? 
Vagy elismerésért? 
– Mi az, amit csinálok? Egy kis hagyományt, egy kis vallási 
kultúrát adok tovább? Ez nem lehet igaz! Ez nem elégíthet 
ki! Erre nem lehet rátenni egy életet!”

 …Kezek…

A kézföltétel az Ószövetségi Szentírásban valami többet is 
jelentett. Ez a cselekedet, ez a gesztus azt is jelezte, hogy 
erőmet a másik embernek adom, megbízom azzal, 
hogy áldásomat továbbadja. 
 Amikor a papszentelés szertartásának vége felé jár 
a püspök, akkor saját kezébe veszi a már felszentelt pap 
kezeit és ezt mondja: „Isten, aki a jót megkezdte benned, 
fejezze is be!” Ekkor a pap arra kapja a küldetést, hogy Isten 
áldása legyen, az Ő áldását mindenkinek osztogassa.
 A legszebb rész a papszentelés szertartásában 
azonban az, amikor a felszentelt pap átveszi a püspök ke-
zéből a kelyhet és a paténát (ezen van a nagy ostya). Je-
lezve: a papi élet legfontosabb cselekedete az áldozat-
bemutatás.
 Szent Pál apostol írja a rómaiaknak: „Testvérek! 
Isten irgalmára kérlek benneteket: adjátok testeteket élő, 
szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek 
hódolata.” (Róm 12,1)
 Az embert mindig is kísértette a gondolat, hogy 
Istent „égő áldozatokkal” és apró adományokkal és mor-
zsákkal „etesse” és „lakassa jól”. Az igazi szeretet azonban 
sohasem elégszik meg kicsivel, morzsákkal és koldus-
kenyérrel. Ha valakit szeretünk, azt akarjuk, hogy egészen 
megossza velünk életét, hogy aztán mi is egészen 
megoszthassuk vele életünket.
 Isten sem valamicskét akar tőlünk, papoktól, ha-
nem egész lényünket. Azt akarja, hogy egész életünk egy 
égő  istentisztelet legyen az Ő örömére és dicsőségére. Is-
ten nem apró figyelmességet, szépen becsomagolt aján-
dékokat (értsd: parancsok, előírások kötelességszerű, 
lelketlen betartása) akar tőlünk, hanem egész szívünket  
kéri. Azt akarja, hogy teljesen neki adjuk önmagunkat és 
neki éljünk.
 „Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan…” – 
ezekkel a szavakkal adta nekünk önmagát Krisztus. A pap is 
felajánlja magát az embereknek: „Vegyetek engem is 
mindannyian, Krisztussal együtt!” Vagyis a pap is ott van 

minden egyes emberért Krisztussal együtt bármikor, bár-
hol, bármilyen okból kifolyólag. Ez az az önmagát adó sze-
retet, amely az Eucharisztián keresztül a szolgálathoz, a 
papi hivatáshoz kapcsolódik.
 Azok a kezek a cikk elején Isten kezeit juttatják 
eszembe, amelyek minket, papokat  – de minden meg-
keresztelt embert is! – kiválasztottak, és áldássá, áldozat-tá 
tesznek, ha engedjük, ha együttműködünk kegyelmével. 
Minden pap abban reménykedik, hogy azt tudja átadni 

másoknak, amit ő is kapott: a szoros és megsemmi-
síthetetlen kapcsolatot Isten és népe között. Ehhez persze 
kell a hívek imája is, mert csak így lehetünk „élő, szent, 
Istennek tetsző áldozat” (Róm 12,1).
 Kómár István atyával együtt én is hálát adok – 
minden paptestvéremmel – Istennek azokért a kegyelme-
kért, amelyeket papi életünk folyamán kaptunk, „bár meg 
nem érdemeltük”.

Palya János plébános
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 Ebben a pár sorban most nem azzal szeretnék csak foglalkozni, hogy mi-
lyen nagy esemény volt a turai templomban Nagyboldogasszony ünnepén, vagyis a 
turai búcsú napján, hanem egy kicsit arról is, hogy mit is jelent papnak lenni.

(Albrecht Dürer: Kezek…)

Kómár István atya ezüstmiséje kapcsán
(gondolatok a papi hivatásról)

100. életévét töltötte be Tura legidősebb lakója:
Tóth Mária

terem, meg kétszer szabad egy héten 
az asszony mellé feküdni-nevetett 
Mariska néni. Szóval ez jól hangzik, 
de hogy mi a hosszú élet titka azt nem 
tudom. A mértékletesség a legfonto-
sabb.  
 Az 1970-es évek végétől 
egyedül élek, de nem vagyok magá-
nyos. Zoli fiam midig itt van nálam, 
sokszor hív, hogy menjek legyek náluk 
Hatvanban, de én innen nem tudok el-
menni. Nekem ez az otthonom, min-
den ideköt, csukott szemmel is meg-
találok mindent.
 A nevetés és a sírás is kell az 
embernek. Ma kevés embert látok 
mosolyogni, nevetni. Mindennek meg 
kell adni a módját, ma azt látom, 
mindenki siet, rohan, mintha lema-
radna valamiről. A szeretet nagyon 
fontos. A családom, gyermekem, uno-
kám, dédunokám, az ő szeretteik, ro-
konok és barátok vesznek körül, ennél 
szebb dolog nem kell.   
 Hála az Istennek engem so-
kan szeretnek, ami a 100. születésna-
pomon is meglátszott. 

Szénási József

Mariska néni családtörténete a Turai 
Hírlap 2009. májusi számában ol-
vasható.
 http://www.tura.hu/pdf/
turaihirlap_200905.pdf
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Pénztárcabarát praktikák - Őszi stressz

 Olvastam valahol, hogy a tavaszi 
fáradtság vice versáját őszi stressznek 
hívják. A jelentése ugyanaz: ősz van és fá-
radtak, stresszesek vagyunk. 
 Érdekes az elnevezés, de ha bele-
gondolunk, hogy mennyi mindent kell való-
ban ősszel elvégezni, a tavaszi fáradtság 
gyakorlatilag értelmét veszíti. Vége van a 
nyárnak és mióta iskolás korú gyerekeim 
vannak, ez a tény nemcsak őket viseli meg. 
Beszerezni való tanszerek végeláthatatlan 
sora már a két suliköteles gyerekemnél 
megvisel, és nem mondom, hogy várom a 
pillanatot, amikor mind a négyen bevonul-
nak. Rengeteg stresszűző módszer létezik; 
vásárolhatunk különböző gyógynövényes 
bogyókat, magnéziumot stb. hogy meg-
könnyítsük a dolgunkat. Most mégis olyan 

módszereket választottam, amik nálam 
tényleg működnek és nem kerülnek sem-
mibe.
1. Ölelés
Napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a 
szinten tartáshoz és tizenkettő a gyarapo-
dáshoz – állította Virginia Satir amerikai 
pszichológus. A sok ölelés hozománya a po-
zitív énkép, a kiegyensúlyozottság és a jobb 
teljesítmény. Gyerekeknél pedig kiemelke-
dően fontos: tapasztaltam a sajátjaimnál, 
hogy tényleg működik, sokkal könnyebben 
túlesnek egy-egy hisztin, vagy rossz hangu-
laton- ráadásul egy öleléssel két ember töl-
tekezik egyszerre.
2. Éneklés
Nem biztos, hogy a szomszédaink örülnek 
neki, de tényleg akad olyan alkalom, amikor 

inkább énekelek, ahelyett, hogy dühönge-
nék. Az éneklés változásokat teremt az agy-
ban. Számos tanulmány bizonyította már, 
hogy csökkenti a stresszt, enyhíti a szoron-
gást és endorfint - u.n. boldogsághormont - 
termel. Éneklés közben a zenei rezgések 
rajtad keresztül mennek végbe, ezáltal fi-
zikai és érzelmi viszonyokat is képesek 
megváltoztatni.
3. Tánc
Nem kell profi táncosnak lenni ahhoz és el-
járni sem kell sehová, hogy az ember táncra 
perdüljön. A nap bármelyik pillanatában ne-
kiállhatunk, akár gyerekekkel, akár takarí-
tás közben- és tényleg jobb lesz a hangu-
latunk!

btm (Forrás:https://bagdibella.hu/blog/tudtad-hogy-az-enekles-valtozasokat-teremt-az-agyban/
https://www.feol.hu/hirek/olelni-forron-kedvesen-es-anyasan-1635488/)

Elkészítés:
 A sütőt bekapcsoltam 180 fokra és légkeveréses 
funkcióra, hogy előmelegedjen. Miután a csirkemellről le-
vágtam a medalionokat, ketté vágtam, és a vastagságukat is 
ketté szeltem. 2 sütőpapír között a husikat kissé meg-
veregettem, majd sóztam, borsoztam és serpenyőben, nagy 
lángon, kevés olajon a felületüket kifehérítettem, kissé 
lepirítottam.
 A tepsim (vagy hőálló tál) alját vékonyan kikentem 
olajjal, majd elrendeztem benne a húsokat. A visszamaradt 
szaftot felöntöttem a tejszínnel, hozzáadtam további 1 dl-t 
az ananászkonzerv levéből (ha friss az ananász, akkor 2 dl 
tejszínt), belereszeltem egy citrom felének a héját, sóztam, 
őrölt fehér borssal hintettem, majd amikor egyet rottyant, 
levéve a tűzről a húsra öntöttem. Ezeket megraktam 1-1 
szelet sonkával, ananásszal füstölt sajttal, majd az egészet 
beborítottam reszelt sajttal. Betoltam a forró sütőbe kb. 20 
percre, míg a husi megpuhult, a sajt a tetején pedig szépen 
megpirult.

 Ezalatt a köret is elkészült: a rizst folyó víz alatt, 
szűrőben leöblítettem, majd 2 evőkanál forró olajra tettem. 
Néhány perig kevergetve pirítottam, majd felöntöttem a 
rizshez képest dupla mennyiségű vízzel (5-6 dl). Forrás után 
sóztam, borsoztam, belereszeltem a citrom maradék héját, 
majd lefedve kb. 15 (ha szükséges 20 percig) pergősre főz-
tem. Időnként ránéztem, átkevertem, megkóstoltam, hogy 
puha-e már, a legvégén pedig hozzákevertem a frissen ap-
rított zöld mentaleveleket.
 Míg a husi puhult, átjárta az ananász és sajtok íze, 
a rizs főtt, addig a spárgákat is lepirítottam – nagyjából 

 A hozzávalókból tésztát dagasztok. Ha szükséges 
kevés vizet adok még hozzá, de csak óvatosan, mert a 
burgonya lágyítja a tésztát. Hagyom duplájára kelni.
 Ezalatt a tejfölbe belereszelem a fokhagymát, a saj-
tot, ízesítem sóval, borssal. Egy nagyobb sütőtepsit sütő-
papírral kibélelek, a megkelt tésztát belenyomkodom. A ki-
nyújtott tésztára kenem a fokhagymás tejfölt, majd el-
rendezem rajta a karikára vágott lilahagymát, végül meg-
szórom a húsos szalonnával.
 20-30 percig hagyom pihenni, majd 200 fokra elő-
melegített sütőben kb. 20 perc alatt pirosra sütöm. A csa-
ládom a levest sűrűn szereti, a langallót pedig gazdagon, 
úgyhogy nem sajnálom a tetejéről a finomító hozzá-
valókat…

GASZTRO-PERCEK

 Kérdéseidet, a receptjeim nyomán elkészített 

ételeid fényképét, vagy véleményedet, saját praktikáidat – 

akár a Turai Hírlapban hónapról hónapra felmerülő 

témákban – szívesen veszem a www.facebook.com/ 

VivicaReceptBlogja/ közösségi oldalamon, vagy a 

vivicareceptblogja@gmail.com e-mail címen.

 A falunapok, kirakodóvásárok, hagyományőrző 
rendezvények közkedvelt étele a langalló. Az eredeti 
ugyan kemencében készül, de ha az nem áll rendel-
kezésünkre, sütőben sütve is finomat kapunk – pláne ha a 
feltétekből gazdagon használunk.

Langalló, avagy
kenyérlángos, vagy tökipompos

Hozzávalók
a tésztához: 1 közepes főtt, lehűtött 
burgonya összetörve, 2 dl a burgonya 
főzővizéből, 2 teáskanál só, 3 evőkanál 
olaj, 50 dkg kenyérliszt, 1 teáskanál 
cukor, 2 dkg élesztő
a tetejére (legalább): 1 nagy doboz 
tejföl, 1 gerezd fokhagyma, csipet só, 
őrölt bors, 5 dkg reszelt sajt, 2 fej 
lilahagyma, kb. 20 dkg apróra vágott 
bacon

sütés előtt:

Tejszínes, dupla sajtos hawaii csirke
mentás rizzsel, sült

zöld spárgával

Hozzávalók (3-4 személyre):
a husihoz: 50-60 dkg, azaz 1 csir-
kemell kifilézve (persze, lehet puly-
kamell is), só, bors, olívaolaj, 1 dl 
főzőtejszín, őrölt fehérbors, fél

biocitrom héja, 6-8 szelet sonka, 1 egész ananász (megtisztítva, 
szeletelve), de tökéletes a szeletelt ananász-konzerv is, 6-8 szelet 
füstölt sajt, reszelt sajt (ízlés szerint)
a körethez: 25-30 dkg basmati rizs, fél biocitrom héja, olívaolaj, só, 
bors, 3-4 szál friss mentaszál levelei (a bóbitájuk a tálaláshoz félre 
téve)
extraként: 50 dkg spárga, só, olívaolaj

6 perc alatt: a spárgákat folyóvíz alatt alaposan leöblí-
tettem, a fás szárukat 2-3 centinél letörve (ahol kis feszí-
tésre maguktól is törtek) kidobtam. A szálakat száraz 
grillserpenyőbe helyeztem, félidőben fordítva egyet rajtuk 
3-3 perc alatt megsütöttem. Tányérra szedve őket sóval 
hintettem, pici olívaolajjal löttyintettem, amivel össze-
forgattam. Szerintem így készítve a legfinomabb!

 Az elkészült rizst formába tapasztottam, úgy bo-
rítottam a tányérokra, a menta-bóbitákkal díszítettem. Mel-
léjük tettem az ananászos-sajtos husiból, és az egészet a ná-
lunk nagy népszerűségnek örvendő rózsaborssal szórtam.
 Jó étvágyat kívánok mindkét elkészített ételhez!

Tetézi Éva

 A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknában, 
vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben, sőt, a falakon 
belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk 
a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatá-
sára bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, il-
letve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a 
költségeit. A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fe-
dett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme 
különösen fontos!
 Mit tehet Ön a fagykárok elkerüléséért?
A hiányzó vízmérőakna fedlapot pótolja, ha sérült, cseréje ki! 
Óvja a vízmérőt, ezért győződjön meg arról, hogy jól záródik-e 
az akna fedele! Az aknát és a vízmérőt leszigetelheti NIKE-
CELL-el, vagy kartondoboz-darabokkal. Fontos, hogy a tél fo-
lyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában és az akna 
fedele is jól le van-e zárva! A pincében és a zárt helyen lévő víz-
mérők, vízvezetékek esetén ellenőrizze a pinceablak épségét, 
szigetelését és a pinceablakot tartsa zárva! Víztelenítse a házi 
vízvezetéket, ha nem használja azt a tél folyamán!
 Miért kell kifizetni a csőtörés esetén elfolyt víz-
mennyiséget?
Minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni há-
lózaton keletkezett, a felhasználónak kell kifizetnie, mert az ő 
birtokában lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. 
Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználót.
Mit spórol azzal, ha odafigyel?
 Időt, bosszúságot - az elfolyt víz árát - a kiszállás díját - 
az új vízmérő árát, a mérőcsere díjával együtt - vezeték fagyása 
esetén a felújítást
Hogyan szigeteljünk?
 A vízmérőaknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van 
mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, ezért fagyhat el a vízmérő 
megfelelő szigetelés nélkül. Szigetelőanyag kiválasztásánál 
fontos szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szige-
telő-képességéből. Rendkívül fontos, hogy a hőszigetelés mér-
tékét – a szigetelőanyag vastagságát – a mindenkor külső hő-
mérséklet figyelembe vételével válasszuk meg.
Hogyan víztelenítsünk?
Teendők télen nem lakott ingatlannál
A vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, a vízmérőakna fagyvé-
delmének lépései:
1. Az aknában zárja el a mérőtől az utca felé lévő főcsapot (ál-
talában kék fogantyú). Ha nem tudja elzárni, jelezze társasá-
gunknál a központi ügyeleti telefonszámon!
2. Nyissa ki a házban lévő összes csapot és a kerti csapot.

3. Zárás után a víztelenítő csonkon vagy csapon (általában a víz-
mérőaknában van) keresztül folyassa ki a belső hálózatból a 
vizet.
4. A házban a víztelenítés idejére minden csapot hagyjon nyitva.
5. A fagyveszély érintheti a bűzelzárókat is a megrekedt víz 
miatt. Kipumpálhatja a bent maradt vizet, vagy felületkímélő, 
fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot tölthet a bűzelzárókba.
6. Ellenőrizze, hogy biztosan nem folyik-e víz a víztelenítő-
csonknál.
7. Ellenőrizze azt is, hogy jól zárta-e el a víztelenítő-csapot. Ezt 
onnan tudhatja, hogy a vízmérőn található mutatók és a csil-
lagkerék nem mozog.
8. Takarja le a vízmérőakna fedlapját is.
9. Az ingatlan megóvása érdekében a víztelenítés után a csapo-
kat indokolt újra zárt állapotba állítani.
Teendők télen is lakott ingatlannál
1. A vízmérőakna falait szigetelje le.
2. Azokat a vízvezeték-szakaszokat, amelyek kevéssé védett 
helyen (tűzfalban, pincében, illetve falon kívül futó vízvezeté-
kek) vannak, célszerű szintén szigetelőanyaggal védeni.
3. A kerti csapok víztelenítését a leírtak szerint végezze el! Fon-
tos a víztelenítő csap teljes ütközésig történő elzárása, mert 
azon át folyhat a víz.
4. Telepített öntözőberendezések csövei és szórófejei fagyál-
lóak ugyan, de az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha eze-
ket is vízteleníti.
 Ezzel a víztelenítés befejeződött! Javasoljuk, hogy té-
len nem használt ingatlanját rendszeres időközönként ellenő-
rizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetleges károk 
megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében.
Jelek arra, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő:
Ÿ nem forog a vízmérő csillagkereke, ha megnyitja a csapot
Ÿ szilánkokra tört üveg az óralapon
Ÿ eldeformálódott számlálószerkezet
Ÿ a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból
Ha télen nem folyik a csapból víz:
 Ne próbálja felolvasztani a csapot nyílt lánggal! Kérje 
szakember segítségét! A mérőelfagyás észlelésekor haladék-
talanul hívja a számlán szereplő hibabejelentő telefonszámot. 
Amennyiben a vízmérő előtti elzáró-csap nyitva van, akkor a to-
vábbi vízelfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni.
Fontos! A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, 
ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani! 
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a 
vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

FAGYVESZÉLY!
A hideg veszélyezteti a vízmérők és vízcsövek épségét! • Védekezzünk a fagy ellen még a hidegek beállta előtt!

T.A. (készült a Daköv Kft. tájékoztatója alapján)
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CIVIL OLDALAK

Pénztárcabarát praktikák - Őszi stressz

 Olvastam valahol, hogy a tavaszi 
fáradtság vice versáját őszi stressznek 
hívják. A jelentése ugyanaz: ősz van és fá-
radtak, stresszesek vagyunk. 
 Érdekes az elnevezés, de ha bele-
gondolunk, hogy mennyi mindent kell való-
ban ősszel elvégezni, a tavaszi fáradtság 
gyakorlatilag értelmét veszíti. Vége van a 
nyárnak és mióta iskolás korú gyerekeim 
vannak, ez a tény nemcsak őket viseli meg. 
Beszerezni való tanszerek végeláthatatlan 
sora már a két suliköteles gyerekemnél 
megvisel, és nem mondom, hogy várom a 
pillanatot, amikor mind a négyen bevonul-
nak. Rengeteg stresszűző módszer létezik; 
vásárolhatunk különböző gyógynövényes 
bogyókat, magnéziumot stb. hogy meg-
könnyítsük a dolgunkat. Most mégis olyan 

módszereket választottam, amik nálam 
tényleg működnek és nem kerülnek sem-
mibe.
1. Ölelés
Napi négy ölelés kell a túléléshez, nyolc a 
szinten tartáshoz és tizenkettő a gyarapo-
dáshoz – állította Virginia Satir amerikai 
pszichológus. A sok ölelés hozománya a po-
zitív énkép, a kiegyensúlyozottság és a jobb 
teljesítmény. Gyerekeknél pedig kiemelke-
dően fontos: tapasztaltam a sajátjaimnál, 
hogy tényleg működik, sokkal könnyebben 
túlesnek egy-egy hisztin, vagy rossz hangu-
laton- ráadásul egy öleléssel két ember töl-
tekezik egyszerre.
2. Éneklés
Nem biztos, hogy a szomszédaink örülnek 
neki, de tényleg akad olyan alkalom, amikor 

inkább énekelek, ahelyett, hogy dühönge-
nék. Az éneklés változásokat teremt az agy-
ban. Számos tanulmány bizonyította már, 
hogy csökkenti a stresszt, enyhíti a szoron-
gást és endorfint - u.n. boldogsághormont - 
termel. Éneklés közben a zenei rezgések 
rajtad keresztül mennek végbe, ezáltal fi-
zikai és érzelmi viszonyokat is képesek 
megváltoztatni.
3. Tánc
Nem kell profi táncosnak lenni ahhoz és el-
járni sem kell sehová, hogy az ember táncra 
perdüljön. A nap bármelyik pillanatában ne-
kiállhatunk, akár gyerekekkel, akár takarí-
tás közben- és tényleg jobb lesz a hangu-
latunk!

btm (Forrás:https://bagdibella.hu/blog/tudtad-hogy-az-enekles-valtozasokat-teremt-az-agyban/
https://www.feol.hu/hirek/olelni-forron-kedvesen-es-anyasan-1635488/)

Elkészítés:
 A sütőt bekapcsoltam 180 fokra és légkeveréses 
funkcióra, hogy előmelegedjen. Miután a csirkemellről le-
vágtam a medalionokat, ketté vágtam, és a vastagságukat is 
ketté szeltem. 2 sütőpapír között a husikat kissé meg-
veregettem, majd sóztam, borsoztam és serpenyőben, nagy 
lángon, kevés olajon a felületüket kifehérítettem, kissé 
lepirítottam.
 A tepsim (vagy hőálló tál) alját vékonyan kikentem 
olajjal, majd elrendeztem benne a húsokat. A visszamaradt 
szaftot felöntöttem a tejszínnel, hozzáadtam további 1 dl-t 
az ananászkonzerv levéből (ha friss az ananász, akkor 2 dl 
tejszínt), belereszeltem egy citrom felének a héját, sóztam, 
őrölt fehér borssal hintettem, majd amikor egyet rottyant, 
levéve a tűzről a húsra öntöttem. Ezeket megraktam 1-1 
szelet sonkával, ananásszal füstölt sajttal, majd az egészet 
beborítottam reszelt sajttal. Betoltam a forró sütőbe kb. 20 
percre, míg a husi megpuhult, a sajt a tetején pedig szépen 
megpirult.

 Ezalatt a köret is elkészült: a rizst folyó víz alatt, 
szűrőben leöblítettem, majd 2 evőkanál forró olajra tettem. 
Néhány perig kevergetve pirítottam, majd felöntöttem a 
rizshez képest dupla mennyiségű vízzel (5-6 dl). Forrás után 
sóztam, borsoztam, belereszeltem a citrom maradék héját, 
majd lefedve kb. 15 (ha szükséges 20 percig) pergősre főz-
tem. Időnként ránéztem, átkevertem, megkóstoltam, hogy 
puha-e már, a legvégén pedig hozzákevertem a frissen ap-
rított zöld mentaleveleket.
 Míg a husi puhult, átjárta az ananász és sajtok íze, 
a rizs főtt, addig a spárgákat is lepirítottam – nagyjából 

 A hozzávalókból tésztát dagasztok. Ha szükséges 
kevés vizet adok még hozzá, de csak óvatosan, mert a 
burgonya lágyítja a tésztát. Hagyom duplájára kelni.
 Ezalatt a tejfölbe belereszelem a fokhagymát, a saj-
tot, ízesítem sóval, borssal. Egy nagyobb sütőtepsit sütő-
papírral kibélelek, a megkelt tésztát belenyomkodom. A ki-
nyújtott tésztára kenem a fokhagymás tejfölt, majd el-
rendezem rajta a karikára vágott lilahagymát, végül meg-
szórom a húsos szalonnával.
 20-30 percig hagyom pihenni, majd 200 fokra elő-
melegített sütőben kb. 20 perc alatt pirosra sütöm. A csa-
ládom a levest sűrűn szereti, a langallót pedig gazdagon, 
úgyhogy nem sajnálom a tetejéről a finomító hozzá-
valókat…

GASZTRO-PERCEK

 Kérdéseidet, a receptjeim nyomán elkészített 

ételeid fényképét, vagy véleményedet, saját praktikáidat – 

akár a Turai Hírlapban hónapról hónapra felmerülő 

témákban – szívesen veszem a www.facebook.com/ 

VivicaReceptBlogja/ közösségi oldalamon, vagy a 

vivicareceptblogja@gmail.com e-mail címen.

 A falunapok, kirakodóvásárok, hagyományőrző 
rendezvények közkedvelt étele a langalló. Az eredeti 
ugyan kemencében készül, de ha az nem áll rendel-
kezésünkre, sütőben sütve is finomat kapunk – pláne ha a 
feltétekből gazdagon használunk.

Langalló, avagy
kenyérlángos, vagy tökipompos

Hozzávalók
a tésztához: 1 közepes főtt, lehűtött 
burgonya összetörve, 2 dl a burgonya 
főzővizéből, 2 teáskanál só, 3 evőkanál 
olaj, 50 dkg kenyérliszt, 1 teáskanál 
cukor, 2 dkg élesztő
a tetejére (legalább): 1 nagy doboz 
tejföl, 1 gerezd fokhagyma, csipet só, 
őrölt bors, 5 dkg reszelt sajt, 2 fej 
lilahagyma, kb. 20 dkg apróra vágott 
bacon

sütés előtt:

Tejszínes, dupla sajtos hawaii csirke
mentás rizzsel, sült

zöld spárgával

Hozzávalók (3-4 személyre):
a husihoz: 50-60 dkg, azaz 1 csir-
kemell kifilézve (persze, lehet puly-
kamell is), só, bors, olívaolaj, 1 dl 
főzőtejszín, őrölt fehérbors, fél

biocitrom héja, 6-8 szelet sonka, 1 egész ananász (megtisztítva, 
szeletelve), de tökéletes a szeletelt ananász-konzerv is, 6-8 szelet 
füstölt sajt, reszelt sajt (ízlés szerint)
a körethez: 25-30 dkg basmati rizs, fél biocitrom héja, olívaolaj, só, 
bors, 3-4 szál friss mentaszál levelei (a bóbitájuk a tálaláshoz félre 
téve)
extraként: 50 dkg spárga, só, olívaolaj

6 perc alatt: a spárgákat folyóvíz alatt alaposan leöblí-
tettem, a fás szárukat 2-3 centinél letörve (ahol kis feszí-
tésre maguktól is törtek) kidobtam. A szálakat száraz 
grillserpenyőbe helyeztem, félidőben fordítva egyet rajtuk 
3-3 perc alatt megsütöttem. Tányérra szedve őket sóval 
hintettem, pici olívaolajjal löttyintettem, amivel össze-
forgattam. Szerintem így készítve a legfinomabb!

 Az elkészült rizst formába tapasztottam, úgy bo-
rítottam a tányérokra, a menta-bóbitákkal díszítettem. Mel-
léjük tettem az ananászos-sajtos husiból, és az egészet a ná-
lunk nagy népszerűségnek örvendő rózsaborssal szórtam.
 Jó étvágyat kívánok mindkét elkészített ételhez!

Tetézi Éva

 A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknában, 
vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben, sőt, a falakon 
belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk 
a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatá-
sára bekövetkező mérő-meghibásodás helyreállításának, il-
letve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a 
költségeit. A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fe-
dett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme 
különösen fontos!
 Mit tehet Ön a fagykárok elkerüléséért?
A hiányzó vízmérőakna fedlapot pótolja, ha sérült, cseréje ki! 
Óvja a vízmérőt, ezért győződjön meg arról, hogy jól záródik-e 
az akna fedele! Az aknát és a vízmérőt leszigetelheti NIKE-
CELL-el, vagy kartondoboz-darabokkal. Fontos, hogy a tél fo-
lyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában és az akna 
fedele is jól le van-e zárva! A pincében és a zárt helyen lévő víz-
mérők, vízvezetékek esetén ellenőrizze a pinceablak épségét, 
szigetelését és a pinceablakot tartsa zárva! Víztelenítse a házi 
vízvezetéket, ha nem használja azt a tél folyamán!
 Miért kell kifizetni a csőtörés esetén elfolyt víz-
mennyiséget?
Minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni há-
lózaton keletkezett, a felhasználónak kell kifizetnie, mert az ő 
birtokában lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. 
Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználót.
Mit spórol azzal, ha odafigyel?
 Időt, bosszúságot - az elfolyt víz árát - a kiszállás díját - 
az új vízmérő árát, a mérőcsere díjával együtt - vezeték fagyása 
esetén a felújítást
Hogyan szigeteljünk?
 A vízmérőaknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van 
mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, ezért fagyhat el a vízmérő 
megfelelő szigetelés nélkül. Szigetelőanyag kiválasztásánál 
fontos szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szige-
telő-képességéből. Rendkívül fontos, hogy a hőszigetelés mér-
tékét – a szigetelőanyag vastagságát – a mindenkor külső hő-
mérséklet figyelembe vételével válasszuk meg.
Hogyan víztelenítsünk?
Teendők télen nem lakott ingatlannál
A vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, a vízmérőakna fagyvé-
delmének lépései:
1. Az aknában zárja el a mérőtől az utca felé lévő főcsapot (ál-
talában kék fogantyú). Ha nem tudja elzárni, jelezze társasá-
gunknál a központi ügyeleti telefonszámon!
2. Nyissa ki a házban lévő összes csapot és a kerti csapot.

3. Zárás után a víztelenítő csonkon vagy csapon (általában a víz-
mérőaknában van) keresztül folyassa ki a belső hálózatból a 
vizet.
4. A házban a víztelenítés idejére minden csapot hagyjon nyitva.
5. A fagyveszély érintheti a bűzelzárókat is a megrekedt víz 
miatt. Kipumpálhatja a bent maradt vizet, vagy felületkímélő, 
fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot tölthet a bűzelzárókba.
6. Ellenőrizze, hogy biztosan nem folyik-e víz a víztelenítő-
csonknál.
7. Ellenőrizze azt is, hogy jól zárta-e el a víztelenítő-csapot. Ezt 
onnan tudhatja, hogy a vízmérőn található mutatók és a csil-
lagkerék nem mozog.
8. Takarja le a vízmérőakna fedlapját is.
9. Az ingatlan megóvása érdekében a víztelenítés után a csapo-
kat indokolt újra zárt állapotba állítani.
Teendők télen is lakott ingatlannál
1. A vízmérőakna falait szigetelje le.
2. Azokat a vízvezeték-szakaszokat, amelyek kevéssé védett 
helyen (tűzfalban, pincében, illetve falon kívül futó vízvezeté-
kek) vannak, célszerű szintén szigetelőanyaggal védeni.
3. A kerti csapok víztelenítését a leírtak szerint végezze el! Fon-
tos a víztelenítő csap teljes ütközésig történő elzárása, mert 
azon át folyhat a víz.
4. Telepített öntözőberendezések csövei és szórófejei fagyál-
lóak ugyan, de az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha eze-
ket is vízteleníti.
 Ezzel a víztelenítés befejeződött! Javasoljuk, hogy té-
len nem használt ingatlanját rendszeres időközönként ellenő-
rizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetleges károk 
megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében.
Jelek arra, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő:
Ÿ nem forog a vízmérő csillagkereke, ha megnyitja a csapot
Ÿ szilánkokra tört üveg az óralapon
Ÿ eldeformálódott számlálószerkezet
Ÿ a lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból
Ha télen nem folyik a csapból víz:
 Ne próbálja felolvasztani a csapot nyílt lánggal! Kérje 
szakember segítségét! A mérőelfagyás észlelésekor haladék-
talanul hívja a számlán szereplő hibabejelentő telefonszámot. 
Amennyiben a vízmérő előtti elzáró-csap nyitva van, akkor a to-
vábbi vízelfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni.
Fontos! A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, 
ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani! 
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a 
vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

FAGYVESZÉLY!
A hideg veszélyezteti a vízmérők és vízcsövek épségét! • Védekezzünk a fagy ellen még a hidegek beállta előtt!

T.A. (készült a Daköv Kft. tájékoztatója alapján)
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A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 

ügyeletes hívható telefonszáma (06202644705)

2019. szeptember 1-től

kizárólag reggel 6 órától este 

21 óráig hívható,
a folyamatos telefonügyelet a továbbiakban nem áll 

rendelkezésre.

A POLGÁRŐRSÉG
KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNYE

Szíves tudomásulvételüket és megértésüket köszönjük,

az egyesület elnöksége

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. szeptember 12-től 2019. 
november 15-ig

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

Hatvan vasútvonalon a vonatok módosított 
menetrend szerint közlekednek.

Budapest-Keleti Verseny utca – 
Hatvanvasútállomás között  az InterCity vonatok 
helyett,  Pécel – Hatvan állomások között a gyors  

és sebesvonatok helyett, (kivéve 5500 és 1511 sz. 
gyorsvonatok Rákos – Hatvan viszonylatban), 
Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan, Pécel – Gödöllő 
autóbusz állomás, Rákos – Aszód és Rákos – 
Hatvan állomások között  a személyvonatok 
helyett  vonatpótló autóbuszok közlekednek. 

Hulladékszállítás járatterv
október - november

Jelmagyarázat:

 Egy búzatermelő gazda a békesség kedvéért el-
ereszti feleségét a vásárba, hogy az boltot kössön az éves búza-
termésre... A vásárok földje-kupecek földje, és hogy ki kit tesz 
lóvá? Erre kapunk választ ebben a vidám vásári komédiában.

Bíbor fonat

Sírva borult a Nap a horizontra,
Bíbor loknijait kontyba fogva,
Rápillantott az égbolt szertelen vízére eltiporva,
Hol az éj csillagpalástját reá terítette nyomban.

Lesütötte szemét, de gyöngy pillái között
Trillákat dalolva kilopakodott egy huncut fénynyaláb.
Fűzfa ágára, annak levélére költözött,
S az felcsillant, akár egy álmából ébredő szentjánosbogár.

Akácágak ráncain szundít már a holdfény,
Napnak könnye bóbiskol fehér virágjain, hetykén.
Vízcseppekben, csillagok szikrájaként én is zokognék,
S eközben egy bagoly suhan át az odvas kőris lelkén.

Bercsényiné Petényi Edina

XV. Turai
Híresvárosi Vigadalom

Tura Város Önkormányzata

köszönetét fejezi ki a XV. Híresvárosi Vigadalom

sikeres megrendezéséhez nyújtott segítségéért, 

támogató felajánlásáért az alábbi vállalkozásoknak: 

SPAR MARKET TURA • GALGA -COOP ZRT

ZÁGONI CBA ÁRUHÁZ • MARCSI FALATOZÓ

DEMÉNY ÉTTEREM • OLASZ FAGYIZÓ TURA

HOT CSILI • FORTUNA BÜFÉ

FLAMINGÓ-PARK KFT.
TURAI FIDESZ BARÁTI KÖR

MÉSZÁROS FERENC • TÓTH ISTVÁN

KÉKPÁFRÁNY VIRÁGBOLT

SOÓS MÉHÉSZET TURA

GYEREKSZÍNHÁZ
Első előadás 

2019. október 22. 15:00

Bartók Béla Művelődési
Ház és Könyvtár

Időpont:

Helyszín:

Ládafia Bábszínház

A lóvátett kupec
avagy egy vásár különös története

  FOLYTATÓDIK AZ OVIS 
  NÉPI GYERMEKJÁTÉK 

ÉS NÉPTÁNC

a turai Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtárban

nagy- és középső csoportos óvodások 
részére

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár nagyterme

Időpontja: SZERDA 16:30-17:30 óráig

1. alkalom: 2019. október 9.
(folyamatosan lehet csatlakozni)

A részvétel ingyenes.
Szükséges öltözék (lehetőség szerint): kislányoknak 
pörgős szoknya és kopogós cipő, kisfiúknak melegítő és 
bőrcipő.

Szeretettel várja az aprónépet:
MÉSZÁROS PETRA – néptáncos és

NAGYNÉ MATKOVICS KATALIN – néptáncos

Érdeklődni:  06306384603, 
bartok.kultura@gmail.com

4 alkalmas bérlet ára a 2019/2020-as nevelési 
évben 4.800 Ft/fő

Előadásonként: 1.400 Ft/alkalom
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21 óráig hívható,
a folyamatos telefonügyelet a továbbiakban nem áll 

rendelkezésre.

A POLGÁRŐRSÉG
KÖZÉRDEKŰ
KÖZLEMÉNYE

Szíves tudomásulvételüket és megértésüket köszönjük,

az egyesület elnöksége

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. szeptember 12-től 2019. 
november 15-ig

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

Hatvan vasútvonalon a vonatok módosított 
menetrend szerint közlekednek.

Budapest-Keleti Verseny utca – 
Hatvanvasútállomás között  az InterCity vonatok 
helyett,  Pécel – Hatvan állomások között a gyors  

és sebesvonatok helyett, (kivéve 5500 és 1511 sz. 
gyorsvonatok Rákos – Hatvan viszonylatban), 
Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan, Pécel – Gödöllő 
autóbusz állomás, Rákos – Aszód és Rákos – 
Hatvan állomások között  a személyvonatok 
helyett  vonatpótló autóbuszok közlekednek. 

Hulladékszállítás járatterv
október - november

Jelmagyarázat:

 Egy búzatermelő gazda a békesség kedvéért el-
ereszti feleségét a vásárba, hogy az boltot kössön az éves búza-
termésre... A vásárok földje-kupecek földje, és hogy ki kit tesz 
lóvá? Erre kapunk választ ebben a vidám vásári komédiában.

Bíbor fonat

Sírva borult a Nap a horizontra,
Bíbor loknijait kontyba fogva,
Rápillantott az égbolt szertelen vízére eltiporva,
Hol az éj csillagpalástját reá terítette nyomban.

Lesütötte szemét, de gyöngy pillái között
Trillákat dalolva kilopakodott egy huncut fénynyaláb.
Fűzfa ágára, annak levélére költözött,
S az felcsillant, akár egy álmából ébredő szentjánosbogár.

Akácágak ráncain szundít már a holdfény,
Napnak könnye bóbiskol fehér virágjain, hetykén.
Vízcseppekben, csillagok szikrájaként én is zokognék,
S eközben egy bagoly suhan át az odvas kőris lelkén.

Bercsényiné Petényi Edina

XV. Turai
Híresvárosi Vigadalom

Tura Város Önkormányzata

köszönetét fejezi ki a XV. Híresvárosi Vigadalom

sikeres megrendezéséhez nyújtott segítségéért, 

támogató felajánlásáért az alábbi vállalkozásoknak: 

SPAR MARKET TURA • GALGA -COOP ZRT

ZÁGONI CBA ÁRUHÁZ • MARCSI FALATOZÓ

DEMÉNY ÉTTEREM • OLASZ FAGYIZÓ TURA

HOT CSILI • FORTUNA BÜFÉ

FLAMINGÓ-PARK KFT.
TURAI FIDESZ BARÁTI KÖR

MÉSZÁROS FERENC • TÓTH ISTVÁN

KÉKPÁFRÁNY VIRÁGBOLT

SOÓS MÉHÉSZET TURA

GYEREKSZÍNHÁZ
Első előadás 

2019. október 22. 15:00

Bartók Béla Művelődési
Ház és Könyvtár

Időpont:

Helyszín:

Ládafia Bábszínház

A lóvátett kupec
avagy egy vásár különös története

  FOLYTATÓDIK AZ OVIS 
  NÉPI GYERMEKJÁTÉK 

ÉS NÉPTÁNC

a turai Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtárban

nagy- és középső csoportos óvodások 
részére

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és 
Könyvtár nagyterme

Időpontja: SZERDA 16:30-17:30 óráig

1. alkalom: 2019. október 9.
(folyamatosan lehet csatlakozni)

A részvétel ingyenes.
Szükséges öltözék (lehetőség szerint): kislányoknak 
pörgős szoknya és kopogós cipő, kisfiúknak melegítő és 
bőrcipő.

Szeretettel várja az aprónépet:
MÉSZÁROS PETRA – néptáncos és

NAGYNÉ MATKOVICS KATALIN – néptáncos

Érdeklődni:  06306384603, 
bartok.kultura@gmail.com

4 alkalmas bérlet ára a 2019/2020-as nevelési 
évben 4.800 Ft/fő

Előadásonként: 1.400 Ft/alkalom
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HATVAN

Október 18-20. Hatvani Sörfesztivál; Népkert 
Október 18. 18:00 Hatvani Fiúk; 19:30 Ünnepélyes meg-

nyitó; 20:30 ; 22:00 Smile zenekarFenyő Miklós
Október 19. 18:00 Follow the Flow; 20:30 ; Edda

22:30 Retro disco
Október 20. 15:00 Chromofuck; 16:00 Rockjam; 17:00 

Anonymus60; 18:00 The Catzz; 19:00 Treff

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

Szeptember 26. 19:00 Mintha elvágták volna-a L’art Pour 
L’art társulat legújabb előadása, Művészetek Háza, 
Színházterem

Szeptember 27. 19:00 4Brácsa Quartet koncert; 
Művészetek Háza, Királyiváró

Szeptember 28. 19:00 Remekművek Gödöllőn- Tradíciók- 
Új értékek; Művészetek Háza, Színházterem

Szeptember 30. 19:00 Kettőskereszt vagy amit akartok- 
Dombóvári István önálló estje; Művészetek Háza, 
Színházterem

Október 1. 17:00 Arbofeszt kiállítás2019; Ficak Galéria, 
Október 2. 19:00 Sound of Silence- Horgas Eszter, Falusi 

Mariann, Hot Jazz Band; Művészetek Háza, 
Színházterem

Október 3. 7:00 Végtelen színek- Hajdú Dorottya 
kiállításmegnyitó; Művészetek Háza, F62 
Rendezvény- és kiállítóterem

Október 4. 16:00 Őszi kertgondozás és növényvédelem- 
Falk László előadása; Művészetek Háza, F62 
Rendezvény- és kiállítóterem

Október 7. 19:00 Dés László- Geszti Péter- Grecsó 
Krisztián: A Pál utcai fiúk- a Pannon Várszínház 
előadása; Művészetek Háza, Színházterem

Október 9. 13:00 János vitéz- a Gödöllői Táncszínház 
előadása; Művészetek Háza, Színházterem

Október 12. 15:00 Nyugdíjasok napja; Művészetek Háza 
Gödöllő, Konferenciaterem

Október 17. 17:00 Hot Jazz Band; Művészetek Háza, 
Királyi váró

Október 17. 20:00 Hot Jazz Band; Művészetek Háza, 
Királyi váró

Október 18. 16:00 Add tovább a mosolyodat, avagy van 
egy másként látó szemüvegem- Vajek Andrea 
előadása; Művészetek Háza, F62 Rendezvény- és 
kiállítóterem

Október 18. 17:00 Vadász Endre kiállítása; Művészetek 
Háza, Konferenciaterem

Október 18. 19:00 Carlo Goldoni: Chioggai csetepaté- az 
Ad Hoc Színház előadásában; Művészetek Háza, 
Színházterem

btm
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 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 (gyerekkönyvtár)

Időpont: OKTÓBER 2. szerda 10:00
Foglalkozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta 
okleveles kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 800 Ft/baba-szülő
Következő időpont: november 6., szerda 10:00

TURAI TANULÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

Jótékonysági bál
-ra hívja támogatóit:

2019. nov. 23-án szombaton
a „Cselszton” jegyében.

Helyszín: Demény Étterem - Ízletes vacsora,műsor, tánc!
Szeretettel várunk mindenkit!

Fin Tam

     Bangó Beatrix

     Soós Judit
     Horváth Zsóa

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
 Közreműködnek a turai születésű szerző-előadó-
tanár barátai és tanítványai:

Baranyi Zoltán – hegedű, Dávid Eszter – hegedű,  dr. Kovács Edi-
na – ének,  Kovács Géza – zongora, Kozsa László – ének, Köles 
Éva – ének, dr. Köles József – próza, Köles Vazul – cajon, Molnár 
Tamás – ének, szintetizátor, Mizsei Regina – fuvola, Ráduly Le-
vente – ének,  Seres József – gitár, Speck János – gitár, Szajkó 
Nándor jr. – gitár, Szita Eszter – ének, Tóth Máté József (Joke) – 
furulya

MŰSORON:
Ady Endre, Baranyi Ferenc, Bartos Erika, Borissza Gábor, 
Robert Burns, Dobos Éva, Illyés Gyula, József Attila, 
Karácsondi Imre, Kepes Károly, Radnóti Miklós, Ratkó 
József, Szabó Tamás megzenésített versei. 

Belépődíj nincs, de köszönettel vesszük az önkéntes felajánlásokat, 
melyekkel a közreműködők vendéglátásához járulnak hozzá.

 Az 1986. április 26-án hajnal 01:23-kor a 
csernobili atomerőmű 4-es blokkjában bekövetke-
zett robbanással kezdetét vette az emberiség 
egyik legnagyobb atomkatasztrófája.  

 A száraz tényeket innentől mindenki elol-
vashatja könyvekből vagy internetről, hiszen bő-
séges szakirodalom és dokumentáció áll rendel-
kezésre a tragédiáról és az azt követő elhárítási 
munkáról. 

A fehérorosz Nobel-díjas írónő műve azonban eltér a megszokott tény-
feltáró írásoktól. A könyvben azok az átlagemberek szólalnak meg, 
akik az erőmű környékén laktak és dolgoztak, és akiknek azon a napon 
örökre megváltozott az életük. Azok, akik a parancs ellenére mégis a 
kitelepített szellemfalvakban maradtak. Az önkéntes likvidátorok, akik-
kel a legveszélyesebb munkákat végeztették. A katonák, akik az eva-
kuált zónát ellenőrizték. A szülők, akiknek később a sugárzás miatt 
veszett oda a családjuk.
 Szvetlana Alekszijevics könyve nem könnyű olvasmány, de 
az egyik leginkább emberközeli módja a tömegkatasztrófa megisme-
résének. Egy olyan nézőpont, ami túlmutat az újságcikkeken.

T.S.

Szvetlana Alekszijevics : Csernobili ima

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA
„HALK DALAIM”
–  zenés versek  

CSERHÁTI CSEDY ISTVÁN
szerzői estje

Időpont:

2019. október 20.,
vasárnap 16 óra



Turai Hírlap 19
2019/9

PROGRAMAJÁNLÓ

18 Turai Hírlap

PROGRAMAJÁNLÓ

20
19

/9

HATVAN

Október 18-20. Hatvani Sörfesztivál; Népkert 
Október 18. 18:00 Hatvani Fiúk; 19:30 Ünnepélyes meg-

nyitó; 20:30 ; 22:00 Smile zenekarFenyő Miklós
Október 19. 18:00 Follow the Flow; 20:30 ; Edda

22:30 Retro disco
Október 20. 15:00 Chromofuck; 16:00 Rockjam; 17:00 

Anonymus60; 18:00 The Catzz; 19:00 Treff

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

Szeptember 26. 19:00 Mintha elvágták volna-a L’art Pour 
L’art társulat legújabb előadása, Művészetek Háza, 
Színházterem

Szeptember 27. 19:00 4Brácsa Quartet koncert; 
Művészetek Háza, Királyiváró

Szeptember 28. 19:00 Remekművek Gödöllőn- Tradíciók- 
Új értékek; Művészetek Háza, Színházterem

Szeptember 30. 19:00 Kettőskereszt vagy amit akartok- 
Dombóvári István önálló estje; Művészetek Háza, 
Színházterem

Október 1. 17:00 Arbofeszt kiállítás2019; Ficak Galéria, 
Október 2. 19:00 Sound of Silence- Horgas Eszter, Falusi 

Mariann, Hot Jazz Band; Művészetek Háza, 
Színházterem

Október 3. 7:00 Végtelen színek- Hajdú Dorottya 
kiállításmegnyitó; Művészetek Háza, F62 
Rendezvény- és kiállítóterem

Október 4. 16:00 Őszi kertgondozás és növényvédelem- 
Falk László előadása; Művészetek Háza, F62 
Rendezvény- és kiállítóterem

Október 7. 19:00 Dés László- Geszti Péter- Grecsó 
Krisztián: A Pál utcai fiúk- a Pannon Várszínház 
előadása; Művészetek Háza, Színházterem

Október 9. 13:00 János vitéz- a Gödöllői Táncszínház 
előadása; Művészetek Háza, Színházterem

Október 12. 15:00 Nyugdíjasok napja; Művészetek Háza 
Gödöllő, Konferenciaterem

Október 17. 17:00 Hot Jazz Band; Művészetek Háza, 
Királyi váró

Október 17. 20:00 Hot Jazz Band; Művészetek Háza, 
Királyi váró

Október 18. 16:00 Add tovább a mosolyodat, avagy van 
egy másként látó szemüvegem- Vajek Andrea 
előadása; Művészetek Háza, F62 Rendezvény- és 
kiállítóterem

Október 18. 17:00 Vadász Endre kiállítása; Művészetek 
Háza, Konferenciaterem

Október 18. 19:00 Carlo Goldoni: Chioggai csetepaté- az 
Ad Hoc Színház előadásában; Művészetek Háza, 
Színházterem

btm

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 (gyerekkönyvtár)

Időpont: OKTÓBER 2. szerda 10:00
Foglalkozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta 
okleveles kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 800 Ft/baba-szülő
Következő időpont: november 6., szerda 10:00

TURAI TANULÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

Jótékonysági bál
-ra hívja támogatóit:

2019. nov. 23-án szombaton
a „Cselszton” jegyében.

Helyszín: Demény Étterem - Ízletes vacsora,műsor, tánc!
Szeretettel várunk mindenkit!

Fin Tam

     Bangó Beatrix

     Soós Judit
     Horváth Zsóa

Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
 Közreműködnek a turai születésű szerző-előadó-
tanár barátai és tanítványai:

Baranyi Zoltán – hegedű, Dávid Eszter – hegedű,  dr. Kovács Edi-
na – ének,  Kovács Géza – zongora, Kozsa László – ének, Köles 
Éva – ének, dr. Köles József – próza, Köles Vazul – cajon, Molnár 
Tamás – ének, szintetizátor, Mizsei Regina – fuvola, Ráduly Le-
vente – ének,  Seres József – gitár, Speck János – gitár, Szajkó 
Nándor jr. – gitár, Szita Eszter – ének, Tóth Máté József (Joke) – 
furulya

MŰSORON:
Ady Endre, Baranyi Ferenc, Bartos Erika, Borissza Gábor, 
Robert Burns, Dobos Éva, Illyés Gyula, József Attila, 
Karácsondi Imre, Kepes Károly, Radnóti Miklós, Ratkó 
József, Szabó Tamás megzenésített versei. 

Belépődíj nincs, de köszönettel vesszük az önkéntes felajánlásokat, 
melyekkel a közreműködők vendéglátásához járulnak hozzá.

 Az 1986. április 26-án hajnal 01:23-kor a 
csernobili atomerőmű 4-es blokkjában bekövetke-
zett robbanással kezdetét vette az emberiség 
egyik legnagyobb atomkatasztrófája.  

 A száraz tényeket innentől mindenki elol-
vashatja könyvekből vagy internetről, hiszen bő-
séges szakirodalom és dokumentáció áll rendel-
kezésre a tragédiáról és az azt követő elhárítási 
munkáról. 

A fehérorosz Nobel-díjas írónő műve azonban eltér a megszokott tény-
feltáró írásoktól. A könyvben azok az átlagemberek szólalnak meg, 
akik az erőmű környékén laktak és dolgoztak, és akiknek azon a napon 
örökre megváltozott az életük. Azok, akik a parancs ellenére mégis a 
kitelepített szellemfalvakban maradtak. Az önkéntes likvidátorok, akik-
kel a legveszélyesebb munkákat végeztették. A katonák, akik az eva-
kuált zónát ellenőrizték. A szülők, akiknek később a sugárzás miatt 
veszett oda a családjuk.
 Szvetlana Alekszijevics könyve nem könnyű olvasmány, de 
az egyik leginkább emberközeli módja a tömegkatasztrófa megisme-
résének. Egy olyan nézőpont, ami túlmutat az újságcikkeken.

T.S.

Szvetlana Alekszijevics : Csernobili ima

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA
„HALK DALAIM”
–  zenés versek  

CSERHÁTI CSEDY ISTVÁN
szerzői estje

Időpont:

2019. október 20.,
vasárnap 16 óra



Turai Hírlap20
20

19
/9

SPORTHÍREK - LABDARÚGÁS

Turai Hírlap 21

SZOLGÁLTATÁS

2019/9

„JOMAFA” TÜZIFA KÍNÁLAT!

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

kiváló minőségű 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 40.000,- Ft
RUF fa brikett kemény bükkfából 75.000,- Ft /raklap

Pini Kay fa brikett kemény bükkfából 85.000,- Ft /raklap

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

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

335.000,- Ft/m
kályha és kandalló kész tűzifa

minden méretben
336.000,- Ft/m

kályha Zsákos kész tűzifa 750,- Ft /zsák

Gyújtós 500,- Ft /zsák

Kapható továbbá:

MÉG NEM KÉSŐ

beszerezni

a jó minőségű 

téli tüzelőt!

ELADÓ/KIADÓ

CSALÁDI	HÁZAKAT

KERESÜNK
A	GALGA-MENTÉN!

Kollégáink	helyismerettel,
szakmai	tapasztalattal	rendelkeznek!

A	helyszíni	értékbecslés	díjmentes.

06-20/509-2022

Béküljünk ki – suttogta –, béküljünk ki, erdő!
– Nem vagyunk már erdő – zsongtak a fák –, csak emlék va-
gyunk.
– Jóváteszek mindent – suttogta a szél.
– Tedd jóvá!
– Akkor a régi lesz minden?
– Akkor a régi lesz minden.
Elsuhant a szél, és a vén fák nyújtózkodva kitárták karjukat.
– Talán lesz valami – suttogták.
A szél pedig megkopogtatta az ablakokat, és megpattantotta az 
ajtókat.
– Nincs erdő – búgott a kéményben –, nincs eső...
Az emberek felébredtek, aztán megfordultak, tovább akartak 
aludni.
– Nincs patak, nincs virágos rét, nincs selyemkendő és nincs 
pénz se.
Erre már az emberek újra kinyitották a szemüket. – Bizony 
nincs – gondolták. – De miért nincs?
A szél jajgatva dúdolt a kéményben:
– Nincs legelő, nincs tej, és nincsenek kis csizmák: mert nincs 
erdő, mert nincs erdő.
 Az emberek számolni kezdtek. Egy év, két év ... igaz, 
azóta van a sok baj, mióta nincs erdő, s most már nem mondták, 
hogy okos dolog volt az erdőt kivágni; csak néztek a sötétségbe, 
és hallgatták, mond-e még valamit a szél, de a szél már nem 
mondott semmit. Kilendült a kopár domboldalakra, és megült a 
vén hagyásfák koronájában.
– Én már elhintettem a magot, hintsétek ti is...
 És amikor a nap felkelt, csillogó kapákon csúsztak el 
első sugarai, egy locsogó szarka csicseregve vitte meg a hírt az 
erdei népnek.
– Cserr! – kiáltotta. – Halljátok? Ültetik az erdőt.
A bagoly álmosan hunyorgott az idegen erdő odvában.
– Beszélj értelmesen! Ki ülteti és hol?
– Az ember, az ember; amit kivágott.
– Majd megnézem magam is, te összevissza cserregsz minden 
ostobaságot.
Amikor leszállt az est, a bagoly elimbolyodott a vén tölgyhöz.
– Igaz?
– Igaz. Most várom a szelet, hogy mirólunk is lerázza a makkot. 
Nem tudom, hol csavarog.
– Itt vagyok, itt vagyok – zendült meg a szél, – Nem akartam üres 
kézzel jönni. A régi barátságot meg kell ünnepelni... ma, fel-
hőcskék... – szólt bátran – csak szép lassan...
 A régi avar halkan kopogni kezdett, mert eleredt az 
eső; a szél megrázta a fákat, hullott a makk, suhogtak a meg-
maradt fák, itta a hegyoldal a vizet, életre ébredtek a csírák, és 
a völgyben csattogva énekelt a patak.......

Fekete István: A Szél és az Erdő

Ültess  egy  fát!

Pest megyei Öregfiúk bajnokság, Keleti csoport, 1. forduló
Veresegyház VSK - Tura VSK-Rabel 3-5 (3-1)
Tura VSK-Rabel: Varró - Zalaegerszegi R., Sóss, Köles, Gerhát, 
Vidák, Rácz, Hubert, Baranyai, Less T., Radics.
Pest megyei U19-es bajnokság, Keleti csoport, 1. forduló
Tura VSK - Péceli SSE 3-1 (2-0)
Tura VSK: Penderik E. (Szél, 46.) - Kovács (Sukaj, 72.), Tóth-Máté, 
Sallai, Kürti Cs., Sára D., Horváth, Baranyi (Szabó N., 72.), 
Zadravecz, Kiszely (Tóth P., 86.), Hajdú (Penderik M., 86.) Edző: 
Tóth-Máté Imre

Szeptember elején megkezdődtek az OTP Bank-Bozsik 
Egyesületi Program rendezvényei az U11 és U13 korosztályú 
csapatok tornáival. A 2019/2020-as Bozsik programban tovább-
ra is az MTK Regionális Utánpótlás Központ, Gödöllői Alközpont-
jában, mint csoportvezető klub kaptunk besorolást. A turai cso-
porthoz tartozó egyesületek: Bagi TC, Hévízgyörk Petőfi DSE, 
Aszód FC, Tura VSK (csoportvezető klub), Valkó KSK, Galgahévíz 
SK, Vácszentlászló SE, Zsámbok SE, Dány KSK
Pest megyei Öregfiúk bajnokság, Keleti csoport, 2. forduló
Tura VSK-Rabel - Fóti Se II.-Somlyó 15-0 (9-0)
Tura VSK-Rabel: Varró - Zalaegerszegi R., Véghelyi Less T., 
Hegedűs, Baranyai, Hubert, Less K., Rácz, Kajári, Radics.
Pest megyei U16-os bajnokság, Északkeleti csoport, 1. forduló
Tura VSK - Iklad KFC 22-0 (9-0)
Tura VSK: Tellér - Bolbás, Kanalas T., Gáspár, Sápi, Ancsa, Szél, 
Sára P., Kürti T., Varga, Kanalas Z. Edző: Tóth-Máté Imre
Pest megyei Öregfiúk Bajnokság, Keleti csoport, 3. forduló
Vácszentlászló SE - Tura VSK-Rabel 1-2 (0-1)
Tura VSK-Rabel: Varró - Zalaegerszegi R., Sóss, Csoma, Baranyai, 
Véghelyi, Hubert, Horváth, Rácz, Kajári, Radics.
Pest megyei U14-es bajnokság, Északkeleti csoport, 1. forduló
Tura VSK - Bagi TC 6-0 (2-0)
Tura VSK: Farkas - Tóth, Földes, Ledniczky, Bilisánczki, Kátai, 
Pálinkás, Soós L., Stekbauer. Edző: Sukaj Zsolt
Pest megyei U16-os bajnokság, Északkeleti csoport, 2. forduló
Kartal SE - Tura VSK 6-4 (2-1)
Tura VSK: Tellér - Bolbás, Kanalas T., Gáspár (Gliva, 82.), Sápi 
(Lakatos, 76.), Ancsa, Szél V., Sára P., Kürti T., Varga, Széles. 
Edző: Tóth-Máté Imre.

IV. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport, 1. forduló
Szentmártonkátai SE - Turai TC 4-5 (2-2)
Csapat: Juhász B., Sápi J., Kovács P., Szénási Á., Dobray Zs., Kátai 
K., Oláh J., Balog A., Vandornyik A., Csenteri Cs., Hamernyik D., 
Hangodi T., Haág B., Lakatos T., Tóth-Zsiga J., Simon D., Krekács 
R. Edző: Tóth Balázs
IV. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport, 3. forduló
Galgagyörki SE - Turai TC 0-3 (0-2)
Csapat: Juhász B., Sápi J., Kovács P., Szénási Á., Sápi A., Dobray 
Zs., Kátai K., Oláh J., Balog A., Vandornyik A., Csenteri Cs., 
Hangodi T., Haág B., Hamernyik D., Tóth-Zsiga J., Simon D., 
Krekács R. Edző: Tóth Balázs

TURAI TC - labdarúgás

TURA VSK - UP, öregfiúk

Forrás: turafoci.gportal.hu
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„JOMAFA” TÜZIFA KÍNÁLAT!

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

kiváló minőségű 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 40.000,- Ft
RUF fa brikett kemény bükkfából 75.000,- Ft /raklap

Pini Kay fa brikett kemény bükkfából 85.000,- Ft /raklap

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

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

335.000,- Ft/m
kályha és kandalló kész tűzifa

minden méretben
336.000,- Ft/m

kályha Zsákos kész tűzifa 750,- Ft /zsák

Gyújtós 500,- Ft /zsák

Kapható továbbá:

MÉG NEM KÉSŐ

beszerezni

a jó minőségű 

téli tüzelőt!

ELADÓ/KIADÓ

CSALÁDI	HÁZAKAT

KERESÜNK
A	GALGA-MENTÉN!

Kollégáink	helyismerettel,
szakmai	tapasztalattal	rendelkeznek!

A	helyszíni	értékbecslés	díjmentes.

06-20/509-2022

Béküljünk ki – suttogta –, béküljünk ki, erdő!
– Nem vagyunk már erdő – zsongtak a fák –, csak emlék va-
gyunk.
– Jóváteszek mindent – suttogta a szél.
– Tedd jóvá!
– Akkor a régi lesz minden?
– Akkor a régi lesz minden.
Elsuhant a szél, és a vén fák nyújtózkodva kitárták karjukat.
– Talán lesz valami – suttogták.
A szél pedig megkopogtatta az ablakokat, és megpattantotta az 
ajtókat.
– Nincs erdő – búgott a kéményben –, nincs eső...
Az emberek felébredtek, aztán megfordultak, tovább akartak 
aludni.
– Nincs patak, nincs virágos rét, nincs selyemkendő és nincs 
pénz se.
Erre már az emberek újra kinyitották a szemüket. – Bizony 
nincs – gondolták. – De miért nincs?
A szél jajgatva dúdolt a kéményben:
– Nincs legelő, nincs tej, és nincsenek kis csizmák: mert nincs 
erdő, mert nincs erdő.
 Az emberek számolni kezdtek. Egy év, két év ... igaz, 
azóta van a sok baj, mióta nincs erdő, s most már nem mondták, 
hogy okos dolog volt az erdőt kivágni; csak néztek a sötétségbe, 
és hallgatták, mond-e még valamit a szél, de a szél már nem 
mondott semmit. Kilendült a kopár domboldalakra, és megült a 
vén hagyásfák koronájában.
– Én már elhintettem a magot, hintsétek ti is...
 És amikor a nap felkelt, csillogó kapákon csúsztak el 
első sugarai, egy locsogó szarka csicseregve vitte meg a hírt az 
erdei népnek.
– Cserr! – kiáltotta. – Halljátok? Ültetik az erdőt.
A bagoly álmosan hunyorgott az idegen erdő odvában.
– Beszélj értelmesen! Ki ülteti és hol?
– Az ember, az ember; amit kivágott.
– Majd megnézem magam is, te összevissza cserregsz minden 
ostobaságot.
Amikor leszállt az est, a bagoly elimbolyodott a vén tölgyhöz.
– Igaz?
– Igaz. Most várom a szelet, hogy mirólunk is lerázza a makkot. 
Nem tudom, hol csavarog.
– Itt vagyok, itt vagyok – zendült meg a szél, – Nem akartam üres 
kézzel jönni. A régi barátságot meg kell ünnepelni... ma, fel-
hőcskék... – szólt bátran – csak szép lassan...
 A régi avar halkan kopogni kezdett, mert eleredt az 
eső; a szél megrázta a fákat, hullott a makk, suhogtak a meg-
maradt fák, itta a hegyoldal a vizet, életre ébredtek a csírák, és 
a völgyben csattogva énekelt a patak.......

Fekete István: A Szél és az Erdő

Ültess  egy  fát!

Pest megyei Öregfiúk bajnokság, Keleti csoport, 1. forduló
Veresegyház VSK - Tura VSK-Rabel 3-5 (3-1)
Tura VSK-Rabel: Varró - Zalaegerszegi R., Sóss, Köles, Gerhát, 
Vidák, Rácz, Hubert, Baranyai, Less T., Radics.
Pest megyei U19-es bajnokság, Keleti csoport, 1. forduló
Tura VSK - Péceli SSE 3-1 (2-0)
Tura VSK: Penderik E. (Szél, 46.) - Kovács (Sukaj, 72.), Tóth-Máté, 
Sallai, Kürti Cs., Sára D., Horváth, Baranyi (Szabó N., 72.), 
Zadravecz, Kiszely (Tóth P., 86.), Hajdú (Penderik M., 86.) Edző: 
Tóth-Máté Imre

Szeptember elején megkezdődtek az OTP Bank-Bozsik 
Egyesületi Program rendezvényei az U11 és U13 korosztályú 
csapatok tornáival. A 2019/2020-as Bozsik programban tovább-
ra is az MTK Regionális Utánpótlás Központ, Gödöllői Alközpont-
jában, mint csoportvezető klub kaptunk besorolást. A turai cso-
porthoz tartozó egyesületek: Bagi TC, Hévízgyörk Petőfi DSE, 
Aszód FC, Tura VSK (csoportvezető klub), Valkó KSK, Galgahévíz 
SK, Vácszentlászló SE, Zsámbok SE, Dány KSK
Pest megyei Öregfiúk bajnokság, Keleti csoport, 2. forduló
Tura VSK-Rabel - Fóti Se II.-Somlyó 15-0 (9-0)
Tura VSK-Rabel: Varró - Zalaegerszegi R., Véghelyi Less T., 
Hegedűs, Baranyai, Hubert, Less K., Rácz, Kajári, Radics.
Pest megyei U16-os bajnokság, Északkeleti csoport, 1. forduló
Tura VSK - Iklad KFC 22-0 (9-0)
Tura VSK: Tellér - Bolbás, Kanalas T., Gáspár, Sápi, Ancsa, Szél, 
Sára P., Kürti T., Varga, Kanalas Z. Edző: Tóth-Máté Imre
Pest megyei Öregfiúk Bajnokság, Keleti csoport, 3. forduló
Vácszentlászló SE - Tura VSK-Rabel 1-2 (0-1)
Tura VSK-Rabel: Varró - Zalaegerszegi R., Sóss, Csoma, Baranyai, 
Véghelyi, Hubert, Horváth, Rácz, Kajári, Radics.
Pest megyei U14-es bajnokság, Északkeleti csoport, 1. forduló
Tura VSK - Bagi TC 6-0 (2-0)
Tura VSK: Farkas - Tóth, Földes, Ledniczky, Bilisánczki, Kátai, 
Pálinkás, Soós L., Stekbauer. Edző: Sukaj Zsolt
Pest megyei U16-os bajnokság, Északkeleti csoport, 2. forduló
Kartal SE - Tura VSK 6-4 (2-1)
Tura VSK: Tellér - Bolbás, Kanalas T., Gáspár (Gliva, 82.), Sápi 
(Lakatos, 76.), Ancsa, Szél V., Sára P., Kürti T., Varga, Széles. 
Edző: Tóth-Máté Imre.

IV. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport, 1. forduló
Szentmártonkátai SE - Turai TC 4-5 (2-2)
Csapat: Juhász B., Sápi J., Kovács P., Szénási Á., Dobray Zs., Kátai 
K., Oláh J., Balog A., Vandornyik A., Csenteri Cs., Hamernyik D., 
Hangodi T., Haág B., Lakatos T., Tóth-Zsiga J., Simon D., Krekács 
R. Edző: Tóth Balázs
IV. osztályú felnőtt bajnokság, Keleti csoport, 3. forduló
Galgagyörki SE - Turai TC 0-3 (0-2)
Csapat: Juhász B., Sápi J., Kovács P., Szénási Á., Sápi A., Dobray 
Zs., Kátai K., Oláh J., Balog A., Vandornyik A., Csenteri Cs., 
Hangodi T., Haág B., Hamernyik D., Tóth-Zsiga J., Simon D., 
Krekács R. Edző: Tóth Balázs

TURAI TC - labdarúgás

TURA VSK - UP, öregfiúk

Forrás: turafoci.gportal.hu
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 
KÖZLEMÉNYE

a 2019. október 13.napjára kitűzött helyi ön-
kormányzati és települési roma nemzetiségi 

önkormányzati választásokon  működő választási 
szervekről, a szavazókörök sorszámáról, a szavazó-

helyiségek címéről

 A helyi önkormányzati és települési roma nemze-
tiségi önkormányzati választásokon az alábbi választási bizott-
ságok működnek:

- szavazatszámláló bizottságok (SZSZB)
- helyi választási bizottság (HVB)
- területi választási bizottság (TVB)
- Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

 A választási bizottságok a választópolgárok függet-
len, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek el-
sődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a vá-
lasztások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pár-
tatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás tör-
vényes rendjének helyreállítása.

A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB-k) tag-
jai, póttagjai:

1. Pásztorné Csányi Erzsébet, Tóth-Sebes Jánosné, Kis 
Gáborné, Dolányi Judit, Dolányi Anna

2. Sótiné Pecze Tímea, Fülöp Elemérné, Tóth Ilona, 
Surányi Istvánné

3. Szota Sándorné, Szilágyi Brigitta, Pintérné Bajnóczi 
Andrea, Seres Ilona

4. Tóth Istvánné, Benke Sándorné, Hubert Zoltánné, 
Ötvös Márta, Irháziné Buzás Márta

5. Csörgi Mária, Köles Mihályné, Szilágyiné Pápai 
Anna, Rácz Ildikó, Bagó Gáborné

6. Farkas Ildikó, Zólyominé Kovács Katalin, Tóth 
Mihályné, Csányi Gáborné

7. Petrovicsné Bódi Marianna, Szilágyi Józsefné, 
Berecz Borbála, Sápiné Lukács Ildikó

8. Sápi Zoltánné, Hertelendy Gáborné, Kis Ilona, 
Kovács Jánosné, Szűcs Lajosné

Helyi Választási Bizottság: 
 Nagyné Seres Terézia elnök
 Bertók Béláné elnökhelyettes
 Drégeli Miklós tag
Póttagok: Simáné Meleg Anna Mária, Szilágyi Józsefné
A HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes 
oldal elérhetősége:  www.tura.hu/hírek
HVB elérhetőségei:  2194. Tura, Petőfi S. tér 1.
E-mail:    info@tura.hu;
Tel.:    06-28/581-020; 

Szavazókörök szavazóhelyiségeinek címei:
1. –es szavazókör Házasságkötő terem (Tura, Petőfi S.tér 1.)
2. –es szavazókör  Park úti iskola (Tura, Park út 38.)
3. –as szavazókör  Iskola úti iskola(Tura, Iskola út 5.)
4. –es szavazókör TSZ-iroda (Tura, Régi Vásártér 6/a.)
5. –ös szavazókör  VÜCS-iroda (Tura, Puskin tér 26.)
6. –os szavazókör  Hevesy Gy. Ált. Isk. (Tura, Hevesy Gy.u.1.)
7. –es szavazókör  Tabán úti iskola (Tura, Tabán út 43.)
8. –as szavazókör Hevesy Gy.Ált.Isk. (Tura, Hevesy Gy.u.1.)

Helyi Választási Iroda
 vezetője: Dolányi Róbertné jegyző

HVI hivatali helyiségének
 címe: 2194. Tura, Petőfi S. tér 1.,
 telefonszáma: 06-28/581-020,
 elektronikus levélcíme: info@tura.hu,
 telefaxszáma: 06-28/581-027

A választási iroda feladatai
a) ellátja a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcso-

latos szervezési feladatokat,
b) gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szerve-

zetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot 
működtet,

c) ellátja a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre 
előkészíti a választási bizottságok hatáskörébe tartozó 
ügyeket,

d) biztosítja a választási bizottságok működésének és a szava-
zás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,

e)  megszervezi a választási szervek tagjainak oktatását,
f) gondoskodik a választási iratok kezeléséről, biztonságos őr-

zéséről, illetőleg megsemmisítéséről,
g) ellátja az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos 

feladatokat,
h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelmé-

nyeinek biztosításával, feladatkörében eljárva működteti a 
választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges 
választási információs rendszereket,

i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújt a szavazatok 
összesítéséhez, a választás eredményének megállapítá-
sához,

j) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

Tura, 2019. szeptember 17.
Dolányi Róbertné HVI-vezető

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

a Turai Hírlap választási melléklete

VÁLASZTÁSI MELLÉKLET

 Az önkormányzati választási kampány a célegyenes-
be fordult. A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-el 
bezárólag hivatalosan is nyilvántartásba vette a polgármester 
jelölteket és a képviselő jelölteket egyaránt. A szemfüleseb-
bek már tájékozódhattak a teljes listáról a tura.hu webol-
dalon, sokunk számára viszont a legátfogóbb képet az újság 
hasábjain bemutatkozó jelöltek adják majd.
 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. augusztus 28-án úgy határozott, hogy a Turai Hírlap 
2019. szeptemberi számában az önkormányzati és nemzeti-
ségi önkormányzati választáson induló jelöltek bemutatkozá-
sának lehetőségét térítésmentesen biztosítja. A Választási 
mellékletben az általános tudnivalókon túl azon polgármes-
ter- és képviselő-jelöltek bemutatkozóit, ill. célkitűzéseit ol-
vashatják, akik éltek Tura Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete által biztosított hirdetési lehetőséggel és az ön-
kormányzat weboldalán (tura.hu) közzétett paraméterek 
alapján megadott határidőre eljuttatták bemutatkozójukat a 
szerkesztőséghez.

Tóth Anita felelős szerkesztő

Tisztelt olvasók,
tisztelt turai választópolgárok!
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 
KÖZLEMÉNYE

a 2019. október 13.napjára kitűzött helyi ön-
kormányzati és települési roma nemzetiségi 

önkormányzati választásokon  működő választási 
szervekről, a szavazókörök sorszámáról, a szavazó-

helyiségek címéről

 A helyi önkormányzati és települési roma nemze-
tiségi önkormányzati választásokon az alábbi választási bizott-
ságok működnek:

- szavazatszámláló bizottságok (SZSZB)
- helyi választási bizottság (HVB)
- területi választási bizottság (TVB)
- Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

 A választási bizottságok a választópolgárok függet-
len, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek el-
sődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a vá-
lasztások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pár-
tatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás tör-
vényes rendjének helyreállítása.

A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB-k) tag-
jai, póttagjai:

1. Pásztorné Csányi Erzsébet, Tóth-Sebes Jánosné, Kis 
Gáborné, Dolányi Judit, Dolányi Anna

2. Sótiné Pecze Tímea, Fülöp Elemérné, Tóth Ilona, 
Surányi Istvánné

3. Szota Sándorné, Szilágyi Brigitta, Pintérné Bajnóczi 
Andrea, Seres Ilona

4. Tóth Istvánné, Benke Sándorné, Hubert Zoltánné, 
Ötvös Márta, Irháziné Buzás Márta

5. Csörgi Mária, Köles Mihályné, Szilágyiné Pápai 
Anna, Rácz Ildikó, Bagó Gáborné

6. Farkas Ildikó, Zólyominé Kovács Katalin, Tóth 
Mihályné, Csányi Gáborné

7. Petrovicsné Bódi Marianna, Szilágyi Józsefné, 
Berecz Borbála, Sápiné Lukács Ildikó

8. Sápi Zoltánné, Hertelendy Gáborné, Kis Ilona, 
Kovács Jánosné, Szűcs Lajosné

Helyi Választási Bizottság: 
 Nagyné Seres Terézia elnök
 Bertók Béláné elnökhelyettes
 Drégeli Miklós tag
Póttagok: Simáné Meleg Anna Mária, Szilágyi Józsefné
A HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes 
oldal elérhetősége:  www.tura.hu/hírek
HVB elérhetőségei:  2194. Tura, Petőfi S. tér 1.
E-mail:    info@tura.hu;
Tel.:    06-28/581-020; 

Szavazókörök szavazóhelyiségeinek címei:
1. –es szavazókör Házasságkötő terem (Tura, Petőfi S.tér 1.)
2. –es szavazókör  Park úti iskola (Tura, Park út 38.)
3. –as szavazókör  Iskola úti iskola(Tura, Iskola út 5.)
4. –es szavazókör TSZ-iroda (Tura, Régi Vásártér 6/a.)
5. –ös szavazókör  VÜCS-iroda (Tura, Puskin tér 26.)
6. –os szavazókör  Hevesy Gy. Ált. Isk. (Tura, Hevesy Gy.u.1.)
7. –es szavazókör  Tabán úti iskola (Tura, Tabán út 43.)
8. –as szavazókör Hevesy Gy.Ált.Isk. (Tura, Hevesy Gy.u.1.)

Helyi Választási Iroda
 vezetője: Dolányi Róbertné jegyző

HVI hivatali helyiségének
 címe: 2194. Tura, Petőfi S. tér 1.,
 telefonszáma: 06-28/581-020,
 elektronikus levélcíme: info@tura.hu,
 telefaxszáma: 06-28/581-027

A választási iroda feladatai
a) ellátja a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcso-

latos szervezési feladatokat,
b) gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szerve-

zetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot 
működtet,

c) ellátja a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre 
előkészíti a választási bizottságok hatáskörébe tartozó 
ügyeket,

d) biztosítja a választási bizottságok működésének és a szava-
zás lebonyolításának tárgyi és technikai feltételeit,

e)  megszervezi a választási szervek tagjainak oktatását,
f) gondoskodik a választási iratok kezeléséről, biztonságos őr-

zéséről, illetőleg megsemmisítéséről,
g) ellátja az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos 

feladatokat,
h) az adatvédelem és az informatikai biztonság követelmé-

nyeinek biztosításával, feladatkörében eljárva működteti a 
választás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges 
választási információs rendszereket,

i) a technikai háttér biztosításával segítséget nyújt a szavazatok 
összesítéséhez, a választás eredményének megállapítá-
sához,

j) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

Tura, 2019. szeptember 17.
Dolányi Róbertné HVI-vezető

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

a Turai Hírlap választási melléklete

VÁLASZTÁSI MELLÉKLET

 Az önkormányzati választási kampány a célegyenes-
be fordult. A Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-el 
bezárólag hivatalosan is nyilvántartásba vette a polgármester 
jelölteket és a képviselő jelölteket egyaránt. A szemfüleseb-
bek már tájékozódhattak a teljes listáról a tura.hu webol-
dalon, sokunk számára viszont a legátfogóbb képet az újság 
hasábjain bemutatkozó jelöltek adják majd.
 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. augusztus 28-án úgy határozott, hogy a Turai Hírlap 
2019. szeptemberi számában az önkormányzati és nemzeti-
ségi önkormányzati választáson induló jelöltek bemutatkozá-
sának lehetőségét térítésmentesen biztosítja. A Választási 
mellékletben az általános tudnivalókon túl azon polgármes-
ter- és képviselő-jelöltek bemutatkozóit, ill. célkitűzéseit ol-
vashatják, akik éltek Tura Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete által biztosított hirdetési lehetőséggel és az ön-
kormányzat weboldalán (tura.hu) közzétett paraméterek 
alapján megadott határidőre eljuttatták bemutatkozójukat a 
szerkesztőséghez.

Tóth Anita felelős szerkesztő

Tisztelt olvasók,
tisztelt turai választópolgárok!
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MAROSVÖLGYI JÁNOS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt  Választópolgárok!

 Amit elvégeztünk a 13 év alatt, úgy érzem, hogy a város 
szolgálatára és előbbre jutására végeztük.

 Továbbra is az utcák aszfaltozására törekszem, és nagyon 
fontos Tura életében a felszíni csapadékvíz-elvezetés rendszer kiépí-
tése. Amennyiben EU-s pályázatok lehetővé teszik, ezeket a mun-
kákat feltétlenül el kell végezni.
 Ehhez kérem további bizalmukat.

KUTI TAMÁS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

  Kedves Turaiak!

 Köszönettel tartozom minden kedves ismerősömnek, 
hogy aláírásuk segítségével bekerülhettem képviselőjelöltek közé! Az 
Alternatív Tura kezdeményezés résztvevőjeként szeretném időmet 
Turáért áldozni. Az életemben fontos szerepe van a hitnek, a turai 
egyházközösségnek és az elfogadásnak. Sokan ismernek és tudják 
rólam, hogy a környezetvédelem kérdése nagyon fontos számomra. A 
mindennapi munkám során állandóan találkozom a szeméttel kap-
csolatos kihívásokkal. Számos példát tudnék felsorolni és megindo-
kolni, hogy ez miért probléma. Az könnyen belátható, hogy a hulladék 
nem tűnik el és egy idő után nem lesz hová elrejteni. Példaértékűnek 
tartom azokat az önkéntes szemétszedőket, akik csak azért szedik 
össze a hulladékot, mert érzik a növekvő súlyosságát ennek a globális 
problémának. Áldozatokat kell hoznunk, hogy példát mutatva képvi-
seljük gyermekeink jövőjét, még akkor is ha ez plusz nehézségekkel is 
jár. Szeretném segíteni városunk tisztántartását és biztosítani a 
környezetvédelem kiemelt szerepét. Ha úgy gondolják, gondoljátok, 
hogy ti is változást szeretnétek, akkor kérlek gyertek el szavazni 
október 13-án! 

Tisztelettel, Kuti Tamás

KORSÓS ATTILA

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT
Tisztelt Turai Választópolgárok! 
 Korsós Attila vagyok, 55 éves. Köszönöm 
azt az Önöktől kapott bizalmat, mellyel 2002-
2006 között alpolgármesterként, 2006-2010, 
2010-2014 és 2014-2019 között tanácsnokként, a 
munkámmal szolgálhattam a turai embereket.
 E munkához nélkülözhetetlen volt az Or-
szágos Mentőszolgálatnál, az életmentések

közben megszerzett tapasztalatom, melyet főállásban végezve, nap, mint nap 
találkozom a valódi emberi tragédiákkal és nyomorúsággal, ismerem a mélysze-
génységet, a kiszolgáltatottságot, ismerem a segítségnyújtás örömét. Szakmai-
lag kevesebbet tudtam volna nyújtani a mentálhigiénés szakember és az egész-
ségügyi menedzserképzéseken elsajátított tudás, nem utolsó sorban a szakmát 
jól ismerő emberek őszinte segítsége nélkül. Felsőfokú mentőápoló képzést 
szereztem a közelmúltban, emellett pedig rövidtávú terveim között szerepel az 
uszodamesteri képzés elvégzése. Büszke vagyok arra, hogy az eddig elért fejlő-
désnek az aktív, tevékeny részese lehettem!
 Alapvető értékrendem: a becsület, a tisztesség, a kötelesség, a fe-
lelősségvállalás, az empátia és a szeretet. 
 A 2019. évi önkormányzati választásokon Szendrei Ferenc polgár-
mester újraválasztását támogatva, - a közösen elért eddigi eredményeket és a 
várossal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit ismerve - független képviselő 
jelöltként indulok. Függetlenként, mert pártnak nem voltam és nem vagyok tagja. 
Megválasztásom esetén – mint ez idáig is tettem és teljesítettem - csak munkát 
ígérhetek. Munkát Tura városa fejlődéséért, a turai emberek életminőségének 
javulásáért, a köz- és tűzbiztonság erősödéséért, az egészségügyi ellátás erősí-
téséért, az egészségturizmus kiépülésének elősegítéséért, illetve a szegénység 
elleni küzdelemért. Továbbra is hiszem, hogy jelentős fejlődést csak közös ösz-
szefogással tudunk elérni, olyan összefogással, ahol minden tenni akaró ember 
valódi partner! 
 Kérem, segítsenek ebben! Megtisztelő figyelmüket köszönöm!

GREGORI ÁKOS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt Turai Választópolgárok!
 1975-ben születtem Hatvanban. Nős va-
gyok, két kisgyermek édesapja. Az óvodát és az álta-
lános iskolát Turán végeztem el, majd középiskolai 
tanulmányaimat Aszódon kezdtem el, ahol gépgyár-
tás-technológiai technikusi végzettséget szereztem. 
Egyetemi éveimet a Budapesti Műszaki Egyetemen 
töltöttem, ahol földmérő és térinformatikai mérnök dip-

lomát, GPS navigációs-, és alkalmazott térinformatikai szakmérnök diplomát 
szereztem. Az egyetem után tizenegy évig a Szent István Egyetem Ybl Miklós Épí-
téstudományi Karán dolgoztam oktatóként, ezt követően három évig a Szent István 
Egyetem Gödöllői Kollégiumok épületigazgatója voltam. Jelenleg a versenyszfé-
rában egy földméréssel foglalkozó cég irányító mérnöke vagyok amellyel az egész 
ország területén végzünk munkálatokat. Emellett a saját vállalkozásomat is működ-
tetem szintén a földmérés területén. 
 2010-től négy évig voltam Tura Város Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottságának külsős tagja. 2014-től vagyok a képviselő testület tagja, 
amelyben három bizottságban vállaltam tisztséget.  A testületi feladatokon kívül - a 
szakmámból kifolyólag - tevékenyen részt vettem néhány a várost érintő nagyobb 
projektben is, mint például a belterületi utak fejlesztése, a felszíni csapadékvíz el-
vezetés illetve a geotermikus hőerőmű tervezési és kivitelezési munkálatai.
 Ahogyan az elmúlt ciklusokban, jelenleg is független jelöltként indulok 
a választásokon. Tura elindult egy olyan úton, amely véleményem szerint hosszú 
távon is meghatározó lesz. Ennek az útnak (bár sok minden megvalósult az elmúlt 
időszakban) még csak az elején vagyunk, rajtunk turaiakon áll hogy mit és hogyan 
adunk tovább az utókornak. A teendő még rengeteg, újraválasztásom esetén to-
vább szeretnék dolgozni azon, hogy Városunk mindenki számára vonzó, szeret-
hető hely legyen, ahová jó szívvel tér haza az ember. Bízom abban, hogy a mérnöki 
gyakorlatban illetve a korábbi két ciklusban szerzett tudásommal, tapasztalata-
immal ismételten hozzá tudok járulni ehhez a fejlődéshez és a lakosság életkörül-
ményeinek minél színvonalasabbá tételéhez. 
 Köszönöm a megtisztelő bizalmukat!

SZENDREI
FERENC TAKÁCS PÁL

FÜGGETLEN
POLGÁRMESTER-JELÖLT

FÜGGETLEN
POLGÁRMESTER-JELÖLT

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt Turaiak!

2006. október 3-tól vezetem Tura városát az 
Önök bizalmából. Bízom benne, hogy az el-
múlt tizenhárom év eredményeit, valamint a

jövőre vonatkozó terveim megismerését követően újra élvezhetem bizalmukat 
a következő önkormányzati ciklusban. 
 Az elmúlt öt éves időszakban 10 utca kapott szilárd útburkolatot, 
kialakítottuk a Tabán úti gyalogos-átkelőhelyet, a vasútállomás környezetében 
állami beruházásban, de önkormányzati üzemeltetésben is számos fejlesz-
tésre került sor (P+R parkoló és kerékpártároló építése, új csomóponti kialakí-
tás). A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár homlokzatának jelentős ré-
szét felújítottuk, a könyvtár utcafronti portálja, belső bútorzata megújult, az 
intézmény előtt új, térkő burkolatú járda készült. A Polgármesteri Hivatal és a 
Művelődési ház közötti területen megépült Tura első játszótere. A Kastélykerti 
Óvoda 2016-ban jelentős felújításon esett át (tetőfedés cseréje, homlokzati- 
és födém hőszigetelés, nyílászáró csere, új konyha kialakítása). Mindkét óvo-
dai konyha korszerű berendezéseket kapott. Ebben a ciklusban lehetőségünk 
nyílt pályázati forrásból komplex felújítást végezni a Petőfi téri Orvosi Rendelő 
és Központi Ügyelet épületén, valamint az Arany János utcai Orvosi Rendelő 
épületén is. A lakosság által hosszú évek óta áhított hiánypótló beruházás, a 
Galgamenti régióban kiemelkedő léptékű, minden igényt kielégítő, magas mű-
szaki tartalommal ellátott sportcsarnok kivitelezési munkálatai 2018 júni-
usában megkezdődtek. Az építés dinamikusan halad, a létesítmény várha-
tóan 2020 nyarán készül el.
 A fejlesztések, beruházások kapcsán jelentős számú munkahely 
jött létre. Sok turai ember dolgozik a kastély és a sportcsarnok építkezésen, de 
amikor ezek az objektumok elkészülnek, egyes speciális szakképesítést i-
génylő munkakörök kivételével turai munkavállalókkal lesznek feltöltve. A geo-
termikus erőmű fejlesztése a közeljövőben megkezdődik két újabb kút fúrá-
sával és két erőművi blokk építésével, ez szintén újabb munkahelyeket teremt.
 A vidékfejlesztést továbbra is elengedhetetlenül fontosnak tartom 
Tura jövője szempontjából. Eddigi ismereteimet és kapcsolataimat az elmúlt 
tizenhárom évben Tura javára kamatoztattam. Nagy megtiszteltetés ért 2019. 
augusztus 16. napján, amikor Tura város fejlesztéséért - képviselő társaimmal 
végzett munkánk elismeréseként - Áder János Köztársasági Elnök Úrtól meg-
kaptam a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.
 Pillanatnyilag közel 5 milliárd forintnyi fejlesztés van folyamatban 
(sportcsarnok, szállodaépítés, útépítés, bölcsőde építés, védőnői és orvosi 
rendelők felújítása) és előkészítés alatt (erőmű fejlesztés, fürdő építés, me-
legvíz másodlagos hasznosítása), melyek alapjai lesznek - teret adnak - an-
nak a közösségi életnek, amit a turaiak megfogalmaztak. A projektek sikeres 
befejezéséhez elengedhetetlen azon szakemberek további közreműködése, 
akik a kezdetektől menedzselik a folyamatokat és kellő gyakorlati tapaszta-
lattal rendelkeznek az eredményes folytatáshoz is.
 A következő öt éves ciklusban terveink között szerepel a termál-
fürdő építése és Tura városában a geotermikus energiával való fűtés meg-
szervezése, további földutak szilárd burkolattal történő ellátása, a meglévő 
járdák felújítása és új járdák, valamint további játszóterek építése. A nagy 
volumenű beruházások menedzselése és segítése ezután is fontos részét 
képezik majd a feladatainknak, hiszen ezen cégek adója a jövőben is bizto-
sítani fogja a város fejlődéséhez szükséges bevételi forrást. Mindezt olyan 
módon kell véghezvinnünk, hogy közben a megteremtett értékeinkre, javain-
kra vigyázunk, az eddig kiépített kapcsolatainkat ápoljuk.
 Tisztelt választópolgárok! A döntés, amelyet az önkormányzati vá-
lasztáson meghoznak, Tura város fejlődése szempontjából az eddigieknél is 
nagyobb felelősséggel jár. Véleményem szerint egy egységes, széthúzá-
soktól mentes testületre van szüksége városunknak, annak érdekében, hogy 
a már megkezdett úton az eddigiekhez hasonló lendülettel tudjunk tovább 
haladni és ne maradjunk le a számunkra felkínált lehetőségekről.
 Kérem, erősítsék meg az elmúlt tizenhárom év eredményeit és 
szavazatukkal támogassanak!

Tisztelettel: Szendrei Ferenc

   Kedves Turaiak!

 A legifjabb Takács Pál vagyok, idén töltöm a 32. életévemet. 
Sajnos még sokan nem ismernek, mivel eddig azért küzdöttem, dol-
goztam, hogy megalapozzam családom számára a jövőt, ugyanúgy 
ahogy az én generációmban ezt minden jóérzésű sorstársam teszi.
 Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan terü-
leten dolgozhatok – az informatika területén, programozóként – ami 
napjainkban egy kiemelkedően fejlődő ágazat. Napi szinten bonyolult 
programozási problémákat oldok meg, menedzselem a vállalkozáso-
mat és angol nyelven kommunikálok külföldi ügyfelekkel, olyan or-
szágokból, mint az Egyesült Államok vagy Anglia. Felmenőimet, közeli 
rokonaimat, sokan ismeritek. Rám legnagyobb hatással édesapám – 
Takács Pál György - volt, aki sokat szenvedett nagypapám úgynevezett 
„kommunista múltja” miatt. Édesapám rengeteget tett az olyan gye-
rekekért, akik a legkiszolgáltatottabbak, legsérültebbek voltak, renge-
tegen elismerték munkásságát és számomra ez adott erőt ahhoz, hogy 
felálljak a számítógép elől és tegyek valamit azért, hogy városunk, szűk 
környezetünk egy jobb hellyé váljon.
 Az egyik célom az, hogy Tura egy olyan település legyen, 
ahol az emberek egy közösséget alkotnak és segítik egymást. Emellett 
szeretném, hogy városunk költségvetése nagyobb legyen, így lehető-
ség nyílna arra, hogy a sokak által látott és felismert problémákat kikü-
szöböljük. Hiszem, hogy megfelelő módon, a modern kor eszközeit be-
vetve, vállalkozásokat tudunk idecsábítani városunk kihasználatlan 
területeire. Elég megnézni a közelből azokat a nyilvánvaló példákat, 
mint Hatvan vagy Jászfényszaru fejlődése. Ez azért lehetséges, mert 
ezek a városok felismerték azt, hogy a haladáshoz szükség van szak-
képzettséget igénylő munkahelyekre. Tura egy nagyon jó helyen fekvő, 
rengeteg értékkel rendelkező város, a járásban a legnagyobb település 
lélekszámban és területben, így érthetetlen számomra, hogy fejlettsé-
günk miért marad el a környező településektől. A város vezetését az 
emberekkel közösen - senkit sem kizárva - szeretnénk megvalósítani. 
Azt akarom, hogy a többség akarata érvényesüljön, ezért van szükség 
különböző gondolkodású emberek bevonására a döntési folyamatok-
ba. Ezt tartottam szem előtt, amikor az Alternatív Tura kezdeményezés 
keretében felkértem turaiakat arra, hogy csatlakozzanak ehhez az 
újfajta irányvonalhoz, az ő bemutatkozóikat alább lehet majd olvasni, 
de szeretném őket röviden felsorolni, mivel én csapatban gondolko-
dom, és vezetni, nem pedig irányítani szeretném Tura jövőjét. A ko-
rábban felvázolt elképzelésekben társaim: Nagyné Könczöl Beáta 
független képviselőjelölt, Diligens Regina független képviselőjelölt, 
Szénási János független képviselőjelölt (9.), Kuti Tamás független 
képviselőjelölt, Czira István független képviselőjelölt, Kókai Péter 
független képviselőjelölt. Természetesen szívesen együttműködöm 
bárkivel, akinek a választópolgárok bizalmat szavaznak. Én csak ab-
ban reménykedek, hogy minél változatosabb lesz a képviselő-testület 
és olyan viták fognak generálódni, amelyek elő fogják segíteni a helyes 
döntések meghozatalát. Programunk részletesebben elérhetővé fog 
válni szórólapjainkon keresztül és szeretnénk minél több embert sze-
mélyesen is elérni.
 Ha ti is úgy gondoljátok, hogy szükség van változásra, akkor 
kérlek segítsetek ebben október 13-án! A múltunk közös, a jövő rajtad 
áll! 

Tisztelettel, Takács Pál

VÁLASZTÁSI MELLÉKLETVÁLASZTÁSI MELLÉKLET
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MAROSVÖLGYI JÁNOS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt  Választópolgárok!

 Amit elvégeztünk a 13 év alatt, úgy érzem, hogy a város 
szolgálatára és előbbre jutására végeztük.

 Továbbra is az utcák aszfaltozására törekszem, és nagyon 
fontos Tura életében a felszíni csapadékvíz-elvezetés rendszer kiépí-
tése. Amennyiben EU-s pályázatok lehetővé teszik, ezeket a mun-
kákat feltétlenül el kell végezni.
 Ehhez kérem további bizalmukat.

KUTI TAMÁS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

  Kedves Turaiak!

 Köszönettel tartozom minden kedves ismerősömnek, 
hogy aláírásuk segítségével bekerülhettem képviselőjelöltek közé! Az 
Alternatív Tura kezdeményezés résztvevőjeként szeretném időmet 
Turáért áldozni. Az életemben fontos szerepe van a hitnek, a turai 
egyházközösségnek és az elfogadásnak. Sokan ismernek és tudják 
rólam, hogy a környezetvédelem kérdése nagyon fontos számomra. A 
mindennapi munkám során állandóan találkozom a szeméttel kap-
csolatos kihívásokkal. Számos példát tudnék felsorolni és megindo-
kolni, hogy ez miért probléma. Az könnyen belátható, hogy a hulladék 
nem tűnik el és egy idő után nem lesz hová elrejteni. Példaértékűnek 
tartom azokat az önkéntes szemétszedőket, akik csak azért szedik 
össze a hulladékot, mert érzik a növekvő súlyosságát ennek a globális 
problémának. Áldozatokat kell hoznunk, hogy példát mutatva képvi-
seljük gyermekeink jövőjét, még akkor is ha ez plusz nehézségekkel is 
jár. Szeretném segíteni városunk tisztántartását és biztosítani a 
környezetvédelem kiemelt szerepét. Ha úgy gondolják, gondoljátok, 
hogy ti is változást szeretnétek, akkor kérlek gyertek el szavazni 
október 13-án! 

Tisztelettel, Kuti Tamás

KORSÓS ATTILA

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT
Tisztelt Turai Választópolgárok! 
 Korsós Attila vagyok, 55 éves. Köszönöm 
azt az Önöktől kapott bizalmat, mellyel 2002-
2006 között alpolgármesterként, 2006-2010, 
2010-2014 és 2014-2019 között tanácsnokként, a 
munkámmal szolgálhattam a turai embereket.
 E munkához nélkülözhetetlen volt az Or-
szágos Mentőszolgálatnál, az életmentések

közben megszerzett tapasztalatom, melyet főállásban végezve, nap, mint nap 
találkozom a valódi emberi tragédiákkal és nyomorúsággal, ismerem a mélysze-
génységet, a kiszolgáltatottságot, ismerem a segítségnyújtás örömét. Szakmai-
lag kevesebbet tudtam volna nyújtani a mentálhigiénés szakember és az egész-
ségügyi menedzserképzéseken elsajátított tudás, nem utolsó sorban a szakmát 
jól ismerő emberek őszinte segítsége nélkül. Felsőfokú mentőápoló képzést 
szereztem a közelmúltban, emellett pedig rövidtávú terveim között szerepel az 
uszodamesteri képzés elvégzése. Büszke vagyok arra, hogy az eddig elért fejlő-
désnek az aktív, tevékeny részese lehettem!
 Alapvető értékrendem: a becsület, a tisztesség, a kötelesség, a fe-
lelősségvállalás, az empátia és a szeretet. 
 A 2019. évi önkormányzati választásokon Szendrei Ferenc polgár-
mester újraválasztását támogatva, - a közösen elért eddigi eredményeket és a 
várossal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit ismerve - független képviselő 
jelöltként indulok. Függetlenként, mert pártnak nem voltam és nem vagyok tagja. 
Megválasztásom esetén – mint ez idáig is tettem és teljesítettem - csak munkát 
ígérhetek. Munkát Tura városa fejlődéséért, a turai emberek életminőségének 
javulásáért, a köz- és tűzbiztonság erősödéséért, az egészségügyi ellátás erősí-
téséért, az egészségturizmus kiépülésének elősegítéséért, illetve a szegénység 
elleni küzdelemért. Továbbra is hiszem, hogy jelentős fejlődést csak közös ösz-
szefogással tudunk elérni, olyan összefogással, ahol minden tenni akaró ember 
valódi partner! 
 Kérem, segítsenek ebben! Megtisztelő figyelmüket köszönöm!

GREGORI ÁKOS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt Turai Választópolgárok!
 1975-ben születtem Hatvanban. Nős va-
gyok, két kisgyermek édesapja. Az óvodát és az álta-
lános iskolát Turán végeztem el, majd középiskolai 
tanulmányaimat Aszódon kezdtem el, ahol gépgyár-
tás-technológiai technikusi végzettséget szereztem. 
Egyetemi éveimet a Budapesti Műszaki Egyetemen 
töltöttem, ahol földmérő és térinformatikai mérnök dip-

lomát, GPS navigációs-, és alkalmazott térinformatikai szakmérnök diplomát 
szereztem. Az egyetem után tizenegy évig a Szent István Egyetem Ybl Miklós Épí-
téstudományi Karán dolgoztam oktatóként, ezt követően három évig a Szent István 
Egyetem Gödöllői Kollégiumok épületigazgatója voltam. Jelenleg a versenyszfé-
rában egy földméréssel foglalkozó cég irányító mérnöke vagyok amellyel az egész 
ország területén végzünk munkálatokat. Emellett a saját vállalkozásomat is működ-
tetem szintén a földmérés területén. 
 2010-től négy évig voltam Tura Város Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottságának külsős tagja. 2014-től vagyok a képviselő testület tagja, 
amelyben három bizottságban vállaltam tisztséget.  A testületi feladatokon kívül - a 
szakmámból kifolyólag - tevékenyen részt vettem néhány a várost érintő nagyobb 
projektben is, mint például a belterületi utak fejlesztése, a felszíni csapadékvíz el-
vezetés illetve a geotermikus hőerőmű tervezési és kivitelezési munkálatai.
 Ahogyan az elmúlt ciklusokban, jelenleg is független jelöltként indulok 
a választásokon. Tura elindult egy olyan úton, amely véleményem szerint hosszú 
távon is meghatározó lesz. Ennek az útnak (bár sok minden megvalósult az elmúlt 
időszakban) még csak az elején vagyunk, rajtunk turaiakon áll hogy mit és hogyan 
adunk tovább az utókornak. A teendő még rengeteg, újraválasztásom esetén to-
vább szeretnék dolgozni azon, hogy Városunk mindenki számára vonzó, szeret-
hető hely legyen, ahová jó szívvel tér haza az ember. Bízom abban, hogy a mérnöki 
gyakorlatban illetve a korábbi két ciklusban szerzett tudásommal, tapasztalata-
immal ismételten hozzá tudok járulni ehhez a fejlődéshez és a lakosság életkörül-
ményeinek minél színvonalasabbá tételéhez. 
 Köszönöm a megtisztelő bizalmukat!

SZENDREI
FERENC TAKÁCS PÁL

FÜGGETLEN
POLGÁRMESTER-JELÖLT

FÜGGETLEN
POLGÁRMESTER-JELÖLT

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt Turaiak!

2006. október 3-tól vezetem Tura városát az 
Önök bizalmából. Bízom benne, hogy az el-
múlt tizenhárom év eredményeit, valamint a

jövőre vonatkozó terveim megismerését követően újra élvezhetem bizalmukat 
a következő önkormányzati ciklusban. 
 Az elmúlt öt éves időszakban 10 utca kapott szilárd útburkolatot, 
kialakítottuk a Tabán úti gyalogos-átkelőhelyet, a vasútállomás környezetében 
állami beruházásban, de önkormányzati üzemeltetésben is számos fejlesz-
tésre került sor (P+R parkoló és kerékpártároló építése, új csomóponti kialakí-
tás). A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár homlokzatának jelentős ré-
szét felújítottuk, a könyvtár utcafronti portálja, belső bútorzata megújult, az 
intézmény előtt új, térkő burkolatú járda készült. A Polgármesteri Hivatal és a 
Művelődési ház közötti területen megépült Tura első játszótere. A Kastélykerti 
Óvoda 2016-ban jelentős felújításon esett át (tetőfedés cseréje, homlokzati- 
és födém hőszigetelés, nyílászáró csere, új konyha kialakítása). Mindkét óvo-
dai konyha korszerű berendezéseket kapott. Ebben a ciklusban lehetőségünk 
nyílt pályázati forrásból komplex felújítást végezni a Petőfi téri Orvosi Rendelő 
és Központi Ügyelet épületén, valamint az Arany János utcai Orvosi Rendelő 
épületén is. A lakosság által hosszú évek óta áhított hiánypótló beruházás, a 
Galgamenti régióban kiemelkedő léptékű, minden igényt kielégítő, magas mű-
szaki tartalommal ellátott sportcsarnok kivitelezési munkálatai 2018 júni-
usában megkezdődtek. Az építés dinamikusan halad, a létesítmény várha-
tóan 2020 nyarán készül el.
 A fejlesztések, beruházások kapcsán jelentős számú munkahely 
jött létre. Sok turai ember dolgozik a kastély és a sportcsarnok építkezésen, de 
amikor ezek az objektumok elkészülnek, egyes speciális szakképesítést i-
génylő munkakörök kivételével turai munkavállalókkal lesznek feltöltve. A geo-
termikus erőmű fejlesztése a közeljövőben megkezdődik két újabb kút fúrá-
sával és két erőművi blokk építésével, ez szintén újabb munkahelyeket teremt.
 A vidékfejlesztést továbbra is elengedhetetlenül fontosnak tartom 
Tura jövője szempontjából. Eddigi ismereteimet és kapcsolataimat az elmúlt 
tizenhárom évben Tura javára kamatoztattam. Nagy megtiszteltetés ért 2019. 
augusztus 16. napján, amikor Tura város fejlesztéséért - képviselő társaimmal 
végzett munkánk elismeréseként - Áder János Köztársasági Elnök Úrtól meg-
kaptam a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.
 Pillanatnyilag közel 5 milliárd forintnyi fejlesztés van folyamatban 
(sportcsarnok, szállodaépítés, útépítés, bölcsőde építés, védőnői és orvosi 
rendelők felújítása) és előkészítés alatt (erőmű fejlesztés, fürdő építés, me-
legvíz másodlagos hasznosítása), melyek alapjai lesznek - teret adnak - an-
nak a közösségi életnek, amit a turaiak megfogalmaztak. A projektek sikeres 
befejezéséhez elengedhetetlen azon szakemberek további közreműködése, 
akik a kezdetektől menedzselik a folyamatokat és kellő gyakorlati tapaszta-
lattal rendelkeznek az eredményes folytatáshoz is.
 A következő öt éves ciklusban terveink között szerepel a termál-
fürdő építése és Tura városában a geotermikus energiával való fűtés meg-
szervezése, további földutak szilárd burkolattal történő ellátása, a meglévő 
járdák felújítása és új járdák, valamint további játszóterek építése. A nagy 
volumenű beruházások menedzselése és segítése ezután is fontos részét 
képezik majd a feladatainknak, hiszen ezen cégek adója a jövőben is bizto-
sítani fogja a város fejlődéséhez szükséges bevételi forrást. Mindezt olyan 
módon kell véghezvinnünk, hogy közben a megteremtett értékeinkre, javain-
kra vigyázunk, az eddig kiépített kapcsolatainkat ápoljuk.
 Tisztelt választópolgárok! A döntés, amelyet az önkormányzati vá-
lasztáson meghoznak, Tura város fejlődése szempontjából az eddigieknél is 
nagyobb felelősséggel jár. Véleményem szerint egy egységes, széthúzá-
soktól mentes testületre van szüksége városunknak, annak érdekében, hogy 
a már megkezdett úton az eddigiekhez hasonló lendülettel tudjunk tovább 
haladni és ne maradjunk le a számunkra felkínált lehetőségekről.
 Kérem, erősítsék meg az elmúlt tizenhárom év eredményeit és 
szavazatukkal támogassanak!

Tisztelettel: Szendrei Ferenc

   Kedves Turaiak!

 A legifjabb Takács Pál vagyok, idén töltöm a 32. életévemet. 
Sajnos még sokan nem ismernek, mivel eddig azért küzdöttem, dol-
goztam, hogy megalapozzam családom számára a jövőt, ugyanúgy 
ahogy az én generációmban ezt minden jóérzésű sorstársam teszi.
 Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan terü-
leten dolgozhatok – az informatika területén, programozóként – ami 
napjainkban egy kiemelkedően fejlődő ágazat. Napi szinten bonyolult 
programozási problémákat oldok meg, menedzselem a vállalkozáso-
mat és angol nyelven kommunikálok külföldi ügyfelekkel, olyan or-
szágokból, mint az Egyesült Államok vagy Anglia. Felmenőimet, közeli 
rokonaimat, sokan ismeritek. Rám legnagyobb hatással édesapám – 
Takács Pál György - volt, aki sokat szenvedett nagypapám úgynevezett 
„kommunista múltja” miatt. Édesapám rengeteget tett az olyan gye-
rekekért, akik a legkiszolgáltatottabbak, legsérültebbek voltak, renge-
tegen elismerték munkásságát és számomra ez adott erőt ahhoz, hogy 
felálljak a számítógép elől és tegyek valamit azért, hogy városunk, szűk 
környezetünk egy jobb hellyé váljon.
 Az egyik célom az, hogy Tura egy olyan település legyen, 
ahol az emberek egy közösséget alkotnak és segítik egymást. Emellett 
szeretném, hogy városunk költségvetése nagyobb legyen, így lehető-
ség nyílna arra, hogy a sokak által látott és felismert problémákat kikü-
szöböljük. Hiszem, hogy megfelelő módon, a modern kor eszközeit be-
vetve, vállalkozásokat tudunk idecsábítani városunk kihasználatlan 
területeire. Elég megnézni a közelből azokat a nyilvánvaló példákat, 
mint Hatvan vagy Jászfényszaru fejlődése. Ez azért lehetséges, mert 
ezek a városok felismerték azt, hogy a haladáshoz szükség van szak-
képzettséget igénylő munkahelyekre. Tura egy nagyon jó helyen fekvő, 
rengeteg értékkel rendelkező város, a járásban a legnagyobb település 
lélekszámban és területben, így érthetetlen számomra, hogy fejlettsé-
günk miért marad el a környező településektől. A város vezetését az 
emberekkel közösen - senkit sem kizárva - szeretnénk megvalósítani. 
Azt akarom, hogy a többség akarata érvényesüljön, ezért van szükség 
különböző gondolkodású emberek bevonására a döntési folyamatok-
ba. Ezt tartottam szem előtt, amikor az Alternatív Tura kezdeményezés 
keretében felkértem turaiakat arra, hogy csatlakozzanak ehhez az 
újfajta irányvonalhoz, az ő bemutatkozóikat alább lehet majd olvasni, 
de szeretném őket röviden felsorolni, mivel én csapatban gondolko-
dom, és vezetni, nem pedig irányítani szeretném Tura jövőjét. A ko-
rábban felvázolt elképzelésekben társaim: Nagyné Könczöl Beáta 
független képviselőjelölt, Diligens Regina független képviselőjelölt, 
Szénási János független képviselőjelölt (9.), Kuti Tamás független 
képviselőjelölt, Czira István független képviselőjelölt, Kókai Péter 
független képviselőjelölt. Természetesen szívesen együttműködöm 
bárkivel, akinek a választópolgárok bizalmat szavaznak. Én csak ab-
ban reménykedek, hogy minél változatosabb lesz a képviselő-testület 
és olyan viták fognak generálódni, amelyek elő fogják segíteni a helyes 
döntések meghozatalát. Programunk részletesebben elérhetővé fog 
válni szórólapjainkon keresztül és szeretnénk minél több embert sze-
mélyesen is elérni.
 Ha ti is úgy gondoljátok, hogy szükség van változásra, akkor 
kérlek segítsetek ebben október 13-án! A múltunk közös, a jövő rajtad 
áll! 

Tisztelettel, Takács Pál

VÁLASZTÁSI MELLÉKLETVÁLASZTÁSI MELLÉKLET
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DILIGENS REGINA

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Kedves Turaiak! Diligens Regina vagyok, 31 éves, 
turai lakos. Általános iskolai tanulmányaimat a 
turai általános iskolában végeztem, a gödöllői Tö-
rök Ignác Gimnázium kéttannyelvű osztályában 
érettségiztem, majd a Szegedi Tudományi Egye-
tem Juhász Gyula Tanárképző karán szereztem 
meg a diplomámat. Turához mindig is szoros kötő-
désem volt, nem csak a családom és a barátaim,

hanem a hobbim miatt is: a Turai Komédiásoknak több évtizede vagyok a tagja.
 A diploma megszerzése után egy multicégnél kezdtem el dolgozni, 
a budaörsi központú Decathlon vállalatnál. Logisztika, felnőttképzés, projekt 
menedzsment, humán menedzsment területén több éves tapasztalatot szerez-
tem. Jelenleg országos szintű terület tartozik a felelősségem alá, több száz em-
ber funkcionális menedzsmentjével foglalkozom. Tura kulturális életében több 
kiemelkedő eseményt is megemlíthetünk, például a rendszeres néptánc és nép-
dal bemutatókat. Városunkban nem csak hagyományőrző csoportok működ-
nek, vannak más típusú kulturális bemutatók is, mint a Turai Komédiások szín-
darabjai, a Világi női kórus és egyházi kórus előadásai vagy a balett csoport 
táncbemutatói. A kultúrotthonban működik néhány kultúrcsoport, de sajnos a 
lakosság nagyon kis százalékát szólítják meg ezek a bemutatók és programok. 
A kulturális élet fellendítéséhez meg kell találni azokat a területeket, amelyek 
érdeklik az itt élő embereket. Azért döntöttem amellett, hogy képviselőjelöltként 
induljak az októberi választásokon, mert szeretnék tenni azért a településért, 
ahol élek. Az Alternatív Tura kezdeményezés olyan elveket képvisel, melyek az 
én elképzeléseimmel találkoznak. Kultúra iránti fogékonyságomat, szociális ér-
zékenységemet, lendületes, energikus, fiatalos szemléletemet szeretném Tura 
szolgálatába ajánlani.

Tisztelettel, Diligens Regina

KÓKAI PÉTER

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Kedves Turaiak!

 Kókai Péter vagyok, kisebb szünetekkel majdnem három 
évtizede turai lakos. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informa-
tikai Karán végeztem programtervező informatikusként. Programozó-
ként több nemzetközi cégnél is megfordultam, mint a Bosch, az Alstom 
vagy a Nokia és ezeknél lehetőségem volt külföldi projektekben is 
részt venni, így dolgozhattam Bukarestben és Bolognában is. Jelenleg 
egy családiasabb légkörű, magyar gyökerekkel rendelkező cégnél dol-
gozom. Korábban lehetőségem volt belelátni a CERN informatikai 
rendszerébe és meglátogathattam a Google irodáját. Szabadidőmben 
szívesen sportolok, rendszeresen túrázom a környékbeli, akár Turát is 
érintő útvonalakon. Úgy gondolom, hogy egy örök kihívás a stabilitás 
és az újdonságok egyensúlyban tartása, de hiszek abban, hogy az 
innováció és a hagyományok egyensúlya megteremthető. Ezért sze-
retném képviselni Tura érdekeit, hogy városunk ne csak névlegesen, 
hanem ténylegesen egy város képét mutassa, mind a lakók, mind a lá-
togatók részére. 

Tisztelettel, Kókai Péter

SERES TAMÁS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT
Seres Tamás vagyok, 44 éves, két általános is-
kolás korú leánygyermek édesapja. Katolikus turai 
családból származom, ahol korán megtanultam a 
hagyományok tiszteletét. Gyermekkorom óta fon-
tos érték számomra a szülőföld szeretete és szol-
gálata. Turai születésű feleségem matematika-in-
formatika szakos középiskolai tanár Hatvanban. 
Édesapám, Seres László a 80-as évek óta vezeti a

tekercselőt és aktív alakítója, elkötelezettje volt a helyi futballéletnek. Munkás-
ságáért megkapta a „Turáért Emlékérmet”. Édesanyám a családjának áldozta 
az életét és megtanította velünk, hogy a legfőbb érték a család, az összetartás, 
egymás segítése. Két nővérem van, Csilla fotós, Tünde pedig a helyi művelődési 
ház és könyvtár vezetője. Jómagam építőipari vállalkozó és a tekercselőüzem 
egyik vezetője vagyok. Édesapámmal közösen mindig elsődleges volt szá-
munkra a helyi munkaerő foglalkoztatása, bevételeinkkel a helyi közösség tá-
mogatása. Ezért sem választottunk soha más városban telephelyet, még kedve-
zőbb körülmények felkínálása esetén sem. Ez a lokálpatriotizmus nem csak a 
vállalkozásaimban, de a magánéletben is fontos számomra. Családommal Tu-
rán építettünk és itt töltjük el szabadidőnk egy részét, hasonlóan számos bará-
tunkhoz, akik ugyancsak itt képzelik el jövőjüket. Kiemelten fontosnak tartom, 
hogy a munkám során szerzett tapasztalataimat a közösség és Tura fejlődése 
érdekében is kamatoztatni tudjam, ezért kérek bizalmat ahhoz, hogy az elkö-
vetkező öt évben képviselőként közelről lehessek aktív részese Tura döntésho-
zatali folyamatainak. Közösen alkothassunk közép- és hosszútávú terveket an-
nak érdekében, hogy településünk gazdaságilag versenyképes legyen, de min-
denekelőtt vonzóvá tegyük a fiatal családok számára. A gazdasági élet fellen-
dítésével, új gazdasági szereplők – gyártó-és termelő üzemek – bevonásával, a 
kulturális élet gazdagításával párhuzamosan a közbiztonság javítása is égető 
feladat. Fontos, hogy helyi döntéshozóként figyelembe vegyük az itt élők valós 
igényeit és szerethető várost teremtsünk fiataloknak és időseknek egyaránt. 
Ehhez kérem támogatásukat október 13-án. Tegyük együtt élhetőbbé Turát! 

NAGYNÉ KÖNCZÖL BEÁTA

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Kedves Turaiak! Nagyné Könczöl Beáta 
vagyok, idén leszek 32 éves. 1994 óta lakom 
Turán édesapám révén, de már a felmenőim 
is itt laktak. Idegenforgalmi szakmenedzser 
végzettséggel rendelkezem, munkavégzés 
mellett pedig a Szent István Egyetem Al-

kalmazott Bölcsészeti és Pedagógia karán Andragógia szakon sze-
mélyügyi szervező szakiránnyal diplomáztam. Turisztikai, kereskedel-
mi, vidékfejlesztési, majd legutóbb gyógyszeripari területen dolgoztam, 
jelenleg pedig életem legnemesebb és leghálásabb feladatát látom el, 
gyermekemmel vagyok itthon. Szeretem ezt a települést, sok kedves 
emlék és személy köt hozzá, ezért is maradtam itt házasságkötésem 
után. Sajnos azonban azt tapasztalom, hogy városunk a múltban él. 
Bár történtek változások, fejlődése összességében mégis stagnál. Úgy 
gondolom szükséges ebből kilépnünk, hogy vonzó, élhető, modern, de 
maradandó értékekkel rendelkező hellyé váljunk, amihez tevékenyen 
kívánok hozzájárulni elképzeléseimmel és tapasztalataimmal. A válto-
zás lehetőségét a szeretetteljes közösségi összefogás erejében látom, 
amit csakis befogadó és családias légkörben lehet megvalósítani. Az 
Alternatív Tura kezdeményezés által pártpolitikától függetlenül akarok 
részt venni Tura város fejlesztésében, amit csakis Önökkel együtt kö-
zösen tudunk véghez vinni, mert: "A múltunk közös, de a jövő rajtad áll!" 

Tisztelettel, Nagyné Könczöl Beáta

GYENES LÁSZLÓ

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 1965-ben születtem, azóta Turán lakom. Az általános iskola 
után Budapesten a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában érett-
ségiztem, majd az egri tanárképző főiskolán szereztem előbb kémia-
technika, majd fizika szakos tanári diplomát. Közvetlenül a főiskola 
elvégzése után megházasodtam, két gyermekem született. Feleségem 
a Kastélykerti Óvodában dajka, lányom tanító Hévízgyörkön, fiam Pé-
celen dolgozik. Én Bagon az általános iskolában kezdtem pályámat, 
majd 1992 óta Hévízgyörkön tanítok.
 Az elmúlt években több cikluson keresztül voltam önkor-
mányzati képviselő, megtisztelő számomra, hogy támogattak a válasz-
táson való indulásomban. Mindig nagyon fontosnak tartottam és tartom 
ma is, hogy az önkormányzat támogassa azokat a kis közösségeket, 
civil szervezeteket, egyesületeket, amelyek lehetőséget biztosítanak 
városunk életének tartalmasabbá, színesebbé tételére, továbbá ha 
lehetőségem lesz rá, továbbra is szorgalmazom, hogy a folyamatban 
lévő és a későbbiekben elkezdődő nagy beruházások, útépítések 
mellett mindennapi életünket jobbá tevő, az előzőkéhez képest ki-
sebbnek tűnő dolgok is megoldódjanak.

SÁRA TAMÁS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt Választópolgárok !

Sára Tamás vagyok, 1969-ben születtem. Álta-
lános Iskolába Turán jártam, majd Hatvanban ta-
nultam, ahol szobafestő-mázoló képesítést sze-
reztem. Azóta is a szakmámban dolgozom, jelen-
leg vállalkozóként. 2017-ben elváltam majd 2018-

ban újra házasodtam. Feleségemmel, Sára Annával és nevelt lányommal Sára 
Bernadettel élek együtt boldog nagypapaként.
 2006-2014-ig önkormányzati képviselő voltam Turán, amiért ezúttal 
is köszönetet szeretnék mondani Önöknek. A 2014 évi választások eredménye 
nem tette lehetővé, hogy mandátumot kapjak, így lemondtam a FIDESZ helyi 
szervezet vezetéséről. Az élet gyakran felülírja a véglegesnek gondolt helyze-
teket. Egy képviselői lemondás miatt 2018-tól ismét képviselő lettem, így részt 
vehettem az önkormányzat elmúlt közel két éves munkájában. Úgy döntöttem, 
hogy ismét megmérettem magam, köszönöm mindazoknak, akik az aláíróíven 
biztosítottak támogatásukról. Bízom abban, hogy a választás után újra aktívan 
szolgálhatom Tura polgárainak elképzelését, mint független képviselő. 
 Eltelt 5 év, újra választhat Tura lakossága. A választáson indulók-
nak valamit kell mondani terveikről, programjaikról. Sokan kampányolnak majd 
városfejlesztésekkel, út- és sportcsarnoképítéssel, orvosi rendelő felújítással, 
bölcsődeépítéssel, stb. amiket valójában a kormányzatunknak köszönhetünk, 
ezek ugyanis állami pénzek. Ilyeneket nem tudok ígérni, de szeretnék a város-
fejlesztési tervek elkészítése során mindent megtenni, hogy megfeleljünk a pá-
lyázati feltételeknek. Támogatom a munkahelyek létrehozásának elősegítését, 
az új temetőnél szorgalmazom a járda építést, a kivilágítást, további járdák felú-
jítását, fák telepítését, parkosítást.
 Élhetőbb, biztonságos, a fiatalokat megtartó kisvárossá kell Turá-
nak válnia, ahol a sportolás, az egészségügy, a kultúra, szórakozás magasabb 
szinten működik.

SZÉNÁSI JÁNOS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

   Kedves Turaiak!

 Szénási János vagyok, 21 éves turai lakos. Az általános 
iskolai tanulmányaimat Turán fejeztem be, később pedig a hatvani 
Bajza József Gimnáziumban tanultam biológia-kémia tagozaton. 
Mindig fontosnak éreztem, hogy segítsek másokon, ezért is válasz-
tottam a Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar népegészsé-
gügyi ellenőr szakirányát.
 Koromhoz képest előrelátóbbnak érzem magam, fontosnak 
tartom a környezetem tisztaságát és az abban élők jólétét. Fő célom, 
hogy az emberek egészségtudatosabbak legyenek és nagyobb hang-
súlyt fektessenek a betegségmegelőzésre. Szeretnék egy olyan város-
ban élni, amelynek lakói jobbá teszik lakóhelyüket és környezetükre is 
pozitív hatással vannak.
 Az Alternatív Tura kezdeményezésben mindezek kiemelke-
dő fontossággal bírnak, amiknek előrehaladásáért, fejlesztéséért is 
fogok küzdeni szakmai tudásomra támaszkodva. Ha kitűzünk egy kö-
zös célt a jó irányú változás érdekében és kiállunk mellette, a vártnál 
nagyobb eredményeket fogunk kapni. „Gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan”. 

Tisztelettel, Szénási János

VIDÁK SÁNDOR

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

VÁLASZTÁSI MELLÉKLETVÁLASZTÁSI MELLÉKLET
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DILIGENS REGINA

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Kedves Turaiak! Diligens Regina vagyok, 31 éves, 
turai lakos. Általános iskolai tanulmányaimat a 
turai általános iskolában végeztem, a gödöllői Tö-
rök Ignác Gimnázium kéttannyelvű osztályában 
érettségiztem, majd a Szegedi Tudományi Egye-
tem Juhász Gyula Tanárképző karán szereztem 
meg a diplomámat. Turához mindig is szoros kötő-
désem volt, nem csak a családom és a barátaim,

hanem a hobbim miatt is: a Turai Komédiásoknak több évtizede vagyok a tagja.
 A diploma megszerzése után egy multicégnél kezdtem el dolgozni, 
a budaörsi központú Decathlon vállalatnál. Logisztika, felnőttképzés, projekt 
menedzsment, humán menedzsment területén több éves tapasztalatot szerez-
tem. Jelenleg országos szintű terület tartozik a felelősségem alá, több száz em-
ber funkcionális menedzsmentjével foglalkozom. Tura kulturális életében több 
kiemelkedő eseményt is megemlíthetünk, például a rendszeres néptánc és nép-
dal bemutatókat. Városunkban nem csak hagyományőrző csoportok működ-
nek, vannak más típusú kulturális bemutatók is, mint a Turai Komédiások szín-
darabjai, a Világi női kórus és egyházi kórus előadásai vagy a balett csoport 
táncbemutatói. A kultúrotthonban működik néhány kultúrcsoport, de sajnos a 
lakosság nagyon kis százalékát szólítják meg ezek a bemutatók és programok. 
A kulturális élet fellendítéséhez meg kell találni azokat a területeket, amelyek 
érdeklik az itt élő embereket. Azért döntöttem amellett, hogy képviselőjelöltként 
induljak az októberi választásokon, mert szeretnék tenni azért a településért, 
ahol élek. Az Alternatív Tura kezdeményezés olyan elveket képvisel, melyek az 
én elképzeléseimmel találkoznak. Kultúra iránti fogékonyságomat, szociális ér-
zékenységemet, lendületes, energikus, fiatalos szemléletemet szeretném Tura 
szolgálatába ajánlani.

Tisztelettel, Diligens Regina

KÓKAI PÉTER

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Kedves Turaiak!

 Kókai Péter vagyok, kisebb szünetekkel majdnem három 
évtizede turai lakos. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informa-
tikai Karán végeztem programtervező informatikusként. Programozó-
ként több nemzetközi cégnél is megfordultam, mint a Bosch, az Alstom 
vagy a Nokia és ezeknél lehetőségem volt külföldi projektekben is 
részt venni, így dolgozhattam Bukarestben és Bolognában is. Jelenleg 
egy családiasabb légkörű, magyar gyökerekkel rendelkező cégnél dol-
gozom. Korábban lehetőségem volt belelátni a CERN informatikai 
rendszerébe és meglátogathattam a Google irodáját. Szabadidőmben 
szívesen sportolok, rendszeresen túrázom a környékbeli, akár Turát is 
érintő útvonalakon. Úgy gondolom, hogy egy örök kihívás a stabilitás 
és az újdonságok egyensúlyban tartása, de hiszek abban, hogy az 
innováció és a hagyományok egyensúlya megteremthető. Ezért sze-
retném képviselni Tura érdekeit, hogy városunk ne csak névlegesen, 
hanem ténylegesen egy város képét mutassa, mind a lakók, mind a lá-
togatók részére. 

Tisztelettel, Kókai Péter

SERES TAMÁS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT
Seres Tamás vagyok, 44 éves, két általános is-
kolás korú leánygyermek édesapja. Katolikus turai 
családból származom, ahol korán megtanultam a 
hagyományok tiszteletét. Gyermekkorom óta fon-
tos érték számomra a szülőföld szeretete és szol-
gálata. Turai születésű feleségem matematika-in-
formatika szakos középiskolai tanár Hatvanban. 
Édesapám, Seres László a 80-as évek óta vezeti a

tekercselőt és aktív alakítója, elkötelezettje volt a helyi futballéletnek. Munkás-
ságáért megkapta a „Turáért Emlékérmet”. Édesanyám a családjának áldozta 
az életét és megtanította velünk, hogy a legfőbb érték a család, az összetartás, 
egymás segítése. Két nővérem van, Csilla fotós, Tünde pedig a helyi művelődési 
ház és könyvtár vezetője. Jómagam építőipari vállalkozó és a tekercselőüzem 
egyik vezetője vagyok. Édesapámmal közösen mindig elsődleges volt szá-
munkra a helyi munkaerő foglalkoztatása, bevételeinkkel a helyi közösség tá-
mogatása. Ezért sem választottunk soha más városban telephelyet, még kedve-
zőbb körülmények felkínálása esetén sem. Ez a lokálpatriotizmus nem csak a 
vállalkozásaimban, de a magánéletben is fontos számomra. Családommal Tu-
rán építettünk és itt töltjük el szabadidőnk egy részét, hasonlóan számos bará-
tunkhoz, akik ugyancsak itt képzelik el jövőjüket. Kiemelten fontosnak tartom, 
hogy a munkám során szerzett tapasztalataimat a közösség és Tura fejlődése 
érdekében is kamatoztatni tudjam, ezért kérek bizalmat ahhoz, hogy az elkö-
vetkező öt évben képviselőként közelről lehessek aktív részese Tura döntésho-
zatali folyamatainak. Közösen alkothassunk közép- és hosszútávú terveket an-
nak érdekében, hogy településünk gazdaságilag versenyképes legyen, de min-
denekelőtt vonzóvá tegyük a fiatal családok számára. A gazdasági élet fellen-
dítésével, új gazdasági szereplők – gyártó-és termelő üzemek – bevonásával, a 
kulturális élet gazdagításával párhuzamosan a közbiztonság javítása is égető 
feladat. Fontos, hogy helyi döntéshozóként figyelembe vegyük az itt élők valós 
igényeit és szerethető várost teremtsünk fiataloknak és időseknek egyaránt. 
Ehhez kérem támogatásukat október 13-án. Tegyük együtt élhetőbbé Turát! 

NAGYNÉ KÖNCZÖL BEÁTA

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Kedves Turaiak! Nagyné Könczöl Beáta 
vagyok, idén leszek 32 éves. 1994 óta lakom 
Turán édesapám révén, de már a felmenőim 
is itt laktak. Idegenforgalmi szakmenedzser 
végzettséggel rendelkezem, munkavégzés 
mellett pedig a Szent István Egyetem Al-

kalmazott Bölcsészeti és Pedagógia karán Andragógia szakon sze-
mélyügyi szervező szakiránnyal diplomáztam. Turisztikai, kereskedel-
mi, vidékfejlesztési, majd legutóbb gyógyszeripari területen dolgoztam, 
jelenleg pedig életem legnemesebb és leghálásabb feladatát látom el, 
gyermekemmel vagyok itthon. Szeretem ezt a települést, sok kedves 
emlék és személy köt hozzá, ezért is maradtam itt házasságkötésem 
után. Sajnos azonban azt tapasztalom, hogy városunk a múltban él. 
Bár történtek változások, fejlődése összességében mégis stagnál. Úgy 
gondolom szükséges ebből kilépnünk, hogy vonzó, élhető, modern, de 
maradandó értékekkel rendelkező hellyé váljunk, amihez tevékenyen 
kívánok hozzájárulni elképzeléseimmel és tapasztalataimmal. A válto-
zás lehetőségét a szeretetteljes közösségi összefogás erejében látom, 
amit csakis befogadó és családias légkörben lehet megvalósítani. Az 
Alternatív Tura kezdeményezés által pártpolitikától függetlenül akarok 
részt venni Tura város fejlesztésében, amit csakis Önökkel együtt kö-
zösen tudunk véghez vinni, mert: "A múltunk közös, de a jövő rajtad áll!" 

Tisztelettel, Nagyné Könczöl Beáta

GYENES LÁSZLÓ

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 1965-ben születtem, azóta Turán lakom. Az általános iskola 
után Budapesten a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában érett-
ségiztem, majd az egri tanárképző főiskolán szereztem előbb kémia-
technika, majd fizika szakos tanári diplomát. Közvetlenül a főiskola 
elvégzése után megházasodtam, két gyermekem született. Feleségem 
a Kastélykerti Óvodában dajka, lányom tanító Hévízgyörkön, fiam Pé-
celen dolgozik. Én Bagon az általános iskolában kezdtem pályámat, 
majd 1992 óta Hévízgyörkön tanítok.
 Az elmúlt években több cikluson keresztül voltam önkor-
mányzati képviselő, megtisztelő számomra, hogy támogattak a válasz-
táson való indulásomban. Mindig nagyon fontosnak tartottam és tartom 
ma is, hogy az önkormányzat támogassa azokat a kis közösségeket, 
civil szervezeteket, egyesületeket, amelyek lehetőséget biztosítanak 
városunk életének tartalmasabbá, színesebbé tételére, továbbá ha 
lehetőségem lesz rá, továbbra is szorgalmazom, hogy a folyamatban 
lévő és a későbbiekben elkezdődő nagy beruházások, útépítések 
mellett mindennapi életünket jobbá tevő, az előzőkéhez képest ki-
sebbnek tűnő dolgok is megoldódjanak.

SÁRA TAMÁS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt Választópolgárok !

Sára Tamás vagyok, 1969-ben születtem. Álta-
lános Iskolába Turán jártam, majd Hatvanban ta-
nultam, ahol szobafestő-mázoló képesítést sze-
reztem. Azóta is a szakmámban dolgozom, jelen-
leg vállalkozóként. 2017-ben elváltam majd 2018-

ban újra házasodtam. Feleségemmel, Sára Annával és nevelt lányommal Sára 
Bernadettel élek együtt boldog nagypapaként.
 2006-2014-ig önkormányzati képviselő voltam Turán, amiért ezúttal 
is köszönetet szeretnék mondani Önöknek. A 2014 évi választások eredménye 
nem tette lehetővé, hogy mandátumot kapjak, így lemondtam a FIDESZ helyi 
szervezet vezetéséről. Az élet gyakran felülírja a véglegesnek gondolt helyze-
teket. Egy képviselői lemondás miatt 2018-tól ismét képviselő lettem, így részt 
vehettem az önkormányzat elmúlt közel két éves munkájában. Úgy döntöttem, 
hogy ismét megmérettem magam, köszönöm mindazoknak, akik az aláíróíven 
biztosítottak támogatásukról. Bízom abban, hogy a választás után újra aktívan 
szolgálhatom Tura polgárainak elképzelését, mint független képviselő. 
 Eltelt 5 év, újra választhat Tura lakossága. A választáson indulók-
nak valamit kell mondani terveikről, programjaikról. Sokan kampányolnak majd 
városfejlesztésekkel, út- és sportcsarnoképítéssel, orvosi rendelő felújítással, 
bölcsődeépítéssel, stb. amiket valójában a kormányzatunknak köszönhetünk, 
ezek ugyanis állami pénzek. Ilyeneket nem tudok ígérni, de szeretnék a város-
fejlesztési tervek elkészítése során mindent megtenni, hogy megfeleljünk a pá-
lyázati feltételeknek. Támogatom a munkahelyek létrehozásának elősegítését, 
az új temetőnél szorgalmazom a járda építést, a kivilágítást, további járdák felú-
jítását, fák telepítését, parkosítást.
 Élhetőbb, biztonságos, a fiatalokat megtartó kisvárossá kell Turá-
nak válnia, ahol a sportolás, az egészségügy, a kultúra, szórakozás magasabb 
szinten működik.

SZÉNÁSI JÁNOS

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

   Kedves Turaiak!

 Szénási János vagyok, 21 éves turai lakos. Az általános 
iskolai tanulmányaimat Turán fejeztem be, később pedig a hatvani 
Bajza József Gimnáziumban tanultam biológia-kémia tagozaton. 
Mindig fontosnak éreztem, hogy segítsek másokon, ezért is válasz-
tottam a Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar népegészsé-
gügyi ellenőr szakirányát.
 Koromhoz képest előrelátóbbnak érzem magam, fontosnak 
tartom a környezetem tisztaságát és az abban élők jólétét. Fő célom, 
hogy az emberek egészségtudatosabbak legyenek és nagyobb hang-
súlyt fektessenek a betegségmegelőzésre. Szeretnék egy olyan város-
ban élni, amelynek lakói jobbá teszik lakóhelyüket és környezetükre is 
pozitív hatással vannak.
 Az Alternatív Tura kezdeményezésben mindezek kiemelke-
dő fontossággal bírnak, amiknek előrehaladásáért, fejlesztéséért is 
fogok küzdeni szakmai tudásomra támaszkodva. Ha kitűzünk egy kö-
zös célt a jó irányú változás érdekében és kiállunk mellette, a vártnál 
nagyobb eredményeket fogunk kapni. „Gondolkodj globálisan, csele-
kedj lokálisan”. 

Tisztelettel, Szénási János

VIDÁK SÁNDOR

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

VÁLASZTÁSI MELLÉKLETVÁLASZTÁSI MELLÉKLET



LAKATOSNÉ BUZÁS MARIANN

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Lakatosné Buzás Mariann vagyok. Ápolónőként dol-
gozom a Hévízgyörki Idősek Otthonában. Van rálátásom tehát, 
hogy hogyan lehet a rászorulókon, a kiszolgáltatott embereken 
segíteni.
 Budai Attila csapatában úgy érzem, nagy eredmé-
nyekre leszek képes mind szociális, mind egyéb vonalon.
 Kérem, tiszteljen meg bizalmával.

Tisztelettel, Lakatosné B. Mariann

IFJ. VIDÁK SÁNDOR

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

MÉSZÁROS ATTILA

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt Választópolgárok, kedves Turaiak!

 Mészáros Attila, 43 éves helyi vállalkozó 
vagyok. 2002 óta vagyok házas, feleségemmel 
három gyermeket nevelünk. Családom turai szár-
mazású, a nyolcvanas évek közepétől a turai 
Tüzép-telep vezetésében járt elöl, amely a vasú-
ton működött.

Gyermekként én is sok időt töltöttem ott, így szerettem meg a szakmát és az 
emberekkel való kapcsolattartást. Tanulmányaimat is ennek jegyében végez-
tem, majd lettem cégvezető 2007-ben saját vállalkozásomban, a Turai Fa-
telepen. A szerény kezdetek ellenére a lelkesedés és a fatelep is egyaránt 
megmaradt a hitelválság idején is, és családi vállalkozásunkban most már nyolc 
munkavállalónak biztosítok településünkön stabil munkahelyet.
 Tura és az itt élő emberek iránt érzett elkötelezettségünket tár-
sadalmi felelősségvállalással, karitatív munkával is igyekszünk kifejezni. Ennek 
köszönhetően többek között részt veszünk a rászorulók számára étel- és ruha-
osztásban, de a három éve indult balett oktatás elindításában is, amely or-
szágos versenyeken is helyt áll. Ezen kívül ötletadója és szervezője vagyok az 
idén is megrendezésre került Turai Vidám Fesztiválnak. 
 Városunkban sok emberrel jó a kapcsolatom, helyi vállalkozóként, 
családapaként szeretnék közvetlenül is hozzájárulni a település fejlődéséhez. 
Erre adna esélyt a képviselői munka, ahol ötleteimmel, új lehetőségek kialakí-
tásával szeretném a testület munkáját segíteni. Minden választásnál a települé-
seknek új, friss látásmódra és többféle vélemény befogadására nyílik alkalma. 
Munkámmal ezt az irányt szeretném képviselni, valódi probléma megoldásokat 
adni, melyek a város és mindnyájunk javát szolgálják. 
 Ha megtisztelnek szavazatukkal, dolgozni fogok mindezért, mert 
feladatban gondolkodom, nem pozícióban. Köszönöm bizalmukat és sza-
vazatukat!
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LUKÁCS ISTVÁN

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Tisztelt Turai Választópolgárok!

 Lukács István vagyok. 1964-ben születtem, két felnőtt gyer-
mekem és négy unokám van. Szerszámkészítőként végeztem 1981-
ben Gödöllőn. 1992 óta szolgálom a turai egyházközséget. 1995 óta 
temetkezési szolgáltatást végzek. 2012-től az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság elnöke vagyok. 2005 óta a Tura Biztonságáért 2002 
Polgárőr Egyesület elnökeként tevékenykedem.
 Azért indulok önkormányzati képviselő jelöltként a válasz-
táson, hogy Tura további fejlődését szolgáló program megvalósítá-
sában részt vállalhassak. Fontosnak tartom, hogy együtt dolgozzunk 
tovább azért, hogy Tura város közigazgatási területét rendbe tartsuk és 
folyamatosan megtisztítsuk az illegálisan elhelyezett hulladékoktól.
 Ahogy idáig, a 2019. önkormányzati választási ciklusban is 
független jelöltként indulok.
 Köszönöm az eddigi bizalmat, bízom benne, hogy az Önök 
támogatásával tovább tudjuk folytatni a megkezdett munkát.

Kedves Turaiak! Czira István vagyok, Budapesten 
születtem, idén lettem 33 éves. Középiskolai ta-
nulmányaimat a hatvani Bajza József Gimná-
ziumban végeztem, majd a gödöllői Szent István 
Egyetem Gépészmérnöki karán szereztem Okle-
veles Műszaki Menedzser diplomát. 2012 nyará-
tól - 7 éven át - a vasútipari gyártással foglalkozó 
Bombardier Transportation Hungary Kft-nél dol-

goztam minőségirányítási mérnök pozícióban, Mátranovákon. A jövő vonatai-
hoz, villamosaihoz, metróihoz tartozó forgóvázak (alvázak) gyártásával foglal-
koztam, amelyek a legteherviselőbb elemei egy vasúti szerelvénynek, éppen 
ezért a legszigorúbb minőségbiztosítási követelményeknek kell megfelelnünk, 
hisz a legkisebb hiba is emberéletekbe kerülhet.
 Új kihívások után kutatva 2019 szeptemberétől a jászfényszarui 
Thyssenkrupp Components Technology Hungary kft autóipari vállalatnál töltök 
be beszállítói minőségbiztosítási mérnök pozíciót. A minőség iránti elkötele-
zettségemet édesapámtól kaptam, aki szintén hasonló pozícióban dolgozott, 
például a Ganz Árammérő gyárban, Gödöllőn. A felelősségvállalást pedig édes-
anyámtól örököltem, aki a tanári hivatást szolgálta majd 40 éven át főleg itt, 
Turán. Szabadidőmben szívesen foglalkozom tudományos és ismeretterjesztő 
cikkek, programok követésével, valamint minden sportot preferálok. Szeretek 
utazni, számomra még ismeretlen „világokat” és kultúrákat megismerni.
 Az Alternatív Tura társulat által ki akarom venni a részemet váro-
sunk életéből. Egy olyan kihívásként tekintek a kezdeményezésben helyet 
foglaló pozíciómra, amelynél maga az út is inspiráló és élvezetes, nem csak az 
elérni kívánt cél eredménye. Azt akarom, hogy felfrissülés, megújulás, nyitott-
ság, következetesség, fejlődés és példamutatás jellemezze Turát, valamint a 
megértés, hogy egy erős és elkötelezett közösségnek építő ereje van.

 Tisztelettel, Czira István

CZIRA ISTVÁN

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

LAJTOS JÁNOS

A FIDESZ-KDNP KÖZÖS
KÉPVISELŐ-JELÖLTJE

Lajtos Jánosnak hívnak („Szatyor”), 1975-
ben születtem, születésem óta Turán élek, 
két lánygyermek édesapja vagyok.

 Az általános iskolát követően Hatvanban tanultam és 1993-
ban ács-állványozó szakmunkás lettem. 1995-től egyéni vállalkozást 
indítottam. Majd 1998 óta létrejött családi vállalkozásunkban dolgozom 
az építőipar területén. 1997-ben sikeresen leérettségiztem. 2011-ben a 
Kereskedelmi és Iparkamaránál ács-állványozó mestervizsgát tettem. 
2015-ben kipróbáltam magam más téren is, társasházak építésével 
foglalkozom.
 2004 óta a helyi FIDESZ szervezet aktív tagja vagyok. Sze-
retném támogatni a város fejlődését, segíteni a képviselő testület 
munkáját szakmai tapasztalatommal és kapcsolataimmal.
 Tura fejlődése és fejlesztése régóta szívügyem, ezért az el-
következő ciklusban – képviselőként történő megválasztásom esetén - 
kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a munkahelyteremtés elősegí-
tésére, a helyi vállalkozók munkalehetőséghez jutására városunkon 
belül, valamint az úthálózatok és járdák további bővítésére, továbbá a 
már folyamatban lévő beruházások és várost érintő fejlesztések mi-
előbbi megvalósulását igyekszem minden erőmmel elősegíteni. 
 Ehhez kérem támogatásukat az elkövetkező választáson.

DR. VIGH JUDIT

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

1981 októberében születtem Hatvanban, születé-
sem óta Turán élek. Már anyai dédnagyszüleim is 
itt éltek, jómagam férjemmel és kislányommal 
lakom városunkban. A középiskolát a hatvani 
Bajza József Gimnáziumban végeztem. 2006-ban 
doktoráltam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 Jog- és Államtudományi Karán, ezt követően ügyvédjelöltként dolgoztam 4 évig 
egy budapesti ügyvédi irodánál, majd 2011-től a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(jelenleg Pénzügyminisztérium) Adó- és Vámigazgatási Főosztályán dolgozom. 
Jogi szakvizsgám letételét követően a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál sze-
reztem adótanácsadói oklevelet. Jelenleg a hét hónapos kislányommal vagyok 
itthon GYED-en. 1993 óta vagyok tagja a turai cserkészcsapatnak, melyben 
őrsvezetőként 20 éven keresztül foglalkoztam gyerekekkel. A cserkészet adott 
lehetőséget a természetjárás szépségeinek megismerésére; erősítette bennem 
a természetszeretetet, felismertette a közösségi összefogás erejét.
 Célom, hogy képviselőként jogász minőségben is segíthessem 
Tura fejlődésének előmozdítását, az itt élők életkörülményeinek javítását. Fon-
tosnak tartom a nagyobb odafigyelést a nehezen és egyedül élő idősekre, a kul-
turális és közösségi élet fellendítését, a magyar népi hagyományok erősítését, a 
pályázatok által elérhető lehetőségek legteljesebb felhasználását. Városunk 
adottságai nagyon jók, ezek legjobb kihasználása, kiaknázása mindannyiunk fe-
lelőssége. Szívügyemnek tekintem továbbá a fiatalok és a gyermekes családok 
támogatását. A közel 20 éves ingázás a lakóhelyem és a munkahelyem között 
még inkább arra ösztönöz, hogy a helyben történő munkahelyteremtésre sokkal 
nagyobb figyelmet fordítsunk. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a fiatalok itt 
maradjanak, illetve itt telepedjenek le, hogy Tura ne csökkenő lélekszámú tele-
pülés legyen.
Ehhez a munkához kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazataikkal.

1978-ban születtem Hatvanban, iskoláimat 
Gödöllőn és Aszódon végeztem. 25 éve Tu-
rán lakom feleségemmel, két kisgyermeket 
nevelünk. Két vállalkozást vezetünk, étter-

met és zöldségboltot, ezek lévén sokan ismerhetnek. 
 Köszönöm Önöknek a bizalmat, mely lehetővé tette, hogy 
az elmúlt 5 évben képviselőként tevékenykedtem. Ebben a ciklusban, 
amit lehetett, képviselő társaimmal megtettünk Tura város előre mozdí-
tása érdekében. Még nagyon sok tervünk van, de ebbe az időszakba 
ennyi fért. Továbbra is szeretném a turai úthálózatot fejleszteni, szerény 
forrásaink ellenére most is sikerült néhány utcát leaszfaltozni. Továbbra 
is nagyon fontos, hogy a meglévő, folyamatban lévő építkezéseket se-
gítsük, hiszen általuk komoly értékekkel gyarapodik városunk (Tura 
Városi Sportcsarnok, Botaniq Turai Kastély, Geotermikus erőmű - hő-
forrás, orvosi rendelők, melyekről polgármester úr már tájékoztatta a 
lakosságot, ezért nem sorolnám fel részletesen). Mindegyik létesít-
mény nagy lehetőségeket rejt magában, munkahelyeket, bevételeket 
hoz városunknak.
 Sok pozitív változás, előremozdulás történt. Szeretném to-
vább folytatni a településért végzett munkásságomat, hogy befejez-
hessük terveinket, megvalósíthassuk elképzeléseinket!
 Közös ügyünk Tura jövője!
 Köszönöm, ha rám szavaznak.

DEMÉNY ZSOLT

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

VÁLASZTÁSI MELLÉKLETVÁLASZTÁSI MELLÉKLET



LAKATOSNÉ BUZÁS MARIANN

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Lakatosné Buzás Mariann vagyok. Ápolónőként dol-
gozom a Hévízgyörki Idősek Otthonában. Van rálátásom tehát, 
hogy hogyan lehet a rászorulókon, a kiszolgáltatott embereken 
segíteni.
 Budai Attila csapatában úgy érzem, nagy eredmé-
nyekre leszek képes mind szociális, mind egyéb vonalon.
 Kérem, tiszteljen meg bizalmával.

Tisztelettel, Lakatosné B. Mariann

IFJ. VIDÁK SÁNDOR

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

MÉSZÁROS ATTILA

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Tisztelt Választópolgárok, kedves Turaiak!

 Mészáros Attila, 43 éves helyi vállalkozó 
vagyok. 2002 óta vagyok házas, feleségemmel 
három gyermeket nevelünk. Családom turai szár-
mazású, a nyolcvanas évek közepétől a turai 
Tüzép-telep vezetésében járt elöl, amely a vasú-
ton működött.

Gyermekként én is sok időt töltöttem ott, így szerettem meg a szakmát és az 
emberekkel való kapcsolattartást. Tanulmányaimat is ennek jegyében végez-
tem, majd lettem cégvezető 2007-ben saját vállalkozásomban, a Turai Fa-
telepen. A szerény kezdetek ellenére a lelkesedés és a fatelep is egyaránt 
megmaradt a hitelválság idején is, és családi vállalkozásunkban most már nyolc 
munkavállalónak biztosítok településünkön stabil munkahelyet.
 Tura és az itt élő emberek iránt érzett elkötelezettségünket tár-
sadalmi felelősségvállalással, karitatív munkával is igyekszünk kifejezni. Ennek 
köszönhetően többek között részt veszünk a rászorulók számára étel- és ruha-
osztásban, de a három éve indult balett oktatás elindításában is, amely or-
szágos versenyeken is helyt áll. Ezen kívül ötletadója és szervezője vagyok az 
idén is megrendezésre került Turai Vidám Fesztiválnak. 
 Városunkban sok emberrel jó a kapcsolatom, helyi vállalkozóként, 
családapaként szeretnék közvetlenül is hozzájárulni a település fejlődéséhez. 
Erre adna esélyt a képviselői munka, ahol ötleteimmel, új lehetőségek kialakí-
tásával szeretném a testület munkáját segíteni. Minden választásnál a települé-
seknek új, friss látásmódra és többféle vélemény befogadására nyílik alkalma. 
Munkámmal ezt az irányt szeretném képviselni, valódi probléma megoldásokat 
adni, melyek a város és mindnyájunk javát szolgálják. 
 Ha megtisztelnek szavazatukkal, dolgozni fogok mindezért, mert 
feladatban gondolkodom, nem pozícióban. Köszönöm bizalmukat és sza-
vazatukat!
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LUKÁCS ISTVÁN

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Tisztelt Turai Választópolgárok!

 Lukács István vagyok. 1964-ben születtem, két felnőtt gyer-
mekem és négy unokám van. Szerszámkészítőként végeztem 1981-
ben Gödöllőn. 1992 óta szolgálom a turai egyházközséget. 1995 óta 
temetkezési szolgáltatást végzek. 2012-től az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság elnöke vagyok. 2005 óta a Tura Biztonságáért 2002 
Polgárőr Egyesület elnökeként tevékenykedem.
 Azért indulok önkormányzati képviselő jelöltként a válasz-
táson, hogy Tura további fejlődését szolgáló program megvalósítá-
sában részt vállalhassak. Fontosnak tartom, hogy együtt dolgozzunk 
tovább azért, hogy Tura város közigazgatási területét rendbe tartsuk és 
folyamatosan megtisztítsuk az illegálisan elhelyezett hulladékoktól.
 Ahogy idáig, a 2019. önkormányzati választási ciklusban is 
független jelöltként indulok.
 Köszönöm az eddigi bizalmat, bízom benne, hogy az Önök 
támogatásával tovább tudjuk folytatni a megkezdett munkát.

Kedves Turaiak! Czira István vagyok, Budapesten 
születtem, idén lettem 33 éves. Középiskolai ta-
nulmányaimat a hatvani Bajza József Gimná-
ziumban végeztem, majd a gödöllői Szent István 
Egyetem Gépészmérnöki karán szereztem Okle-
veles Műszaki Menedzser diplomát. 2012 nyará-
tól - 7 éven át - a vasútipari gyártással foglalkozó 
Bombardier Transportation Hungary Kft-nél dol-

goztam minőségirányítási mérnök pozícióban, Mátranovákon. A jövő vonatai-
hoz, villamosaihoz, metróihoz tartozó forgóvázak (alvázak) gyártásával foglal-
koztam, amelyek a legteherviselőbb elemei egy vasúti szerelvénynek, éppen 
ezért a legszigorúbb minőségbiztosítási követelményeknek kell megfelelnünk, 
hisz a legkisebb hiba is emberéletekbe kerülhet.
 Új kihívások után kutatva 2019 szeptemberétől a jászfényszarui 
Thyssenkrupp Components Technology Hungary kft autóipari vállalatnál töltök 
be beszállítói minőségbiztosítási mérnök pozíciót. A minőség iránti elkötele-
zettségemet édesapámtól kaptam, aki szintén hasonló pozícióban dolgozott, 
például a Ganz Árammérő gyárban, Gödöllőn. A felelősségvállalást pedig édes-
anyámtól örököltem, aki a tanári hivatást szolgálta majd 40 éven át főleg itt, 
Turán. Szabadidőmben szívesen foglalkozom tudományos és ismeretterjesztő 
cikkek, programok követésével, valamint minden sportot preferálok. Szeretek 
utazni, számomra még ismeretlen „világokat” és kultúrákat megismerni.
 Az Alternatív Tura társulat által ki akarom venni a részemet váro-
sunk életéből. Egy olyan kihívásként tekintek a kezdeményezésben helyet 
foglaló pozíciómra, amelynél maga az út is inspiráló és élvezetes, nem csak az 
elérni kívánt cél eredménye. Azt akarom, hogy felfrissülés, megújulás, nyitott-
ság, következetesség, fejlődés és példamutatás jellemezze Turát, valamint a 
megértés, hogy egy erős és elkötelezett közösségnek építő ereje van.

 Tisztelettel, Czira István

CZIRA ISTVÁN

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

LAJTOS JÁNOS

A FIDESZ-KDNP KÖZÖS
KÉPVISELŐ-JELÖLTJE

Lajtos Jánosnak hívnak („Szatyor”), 1975-
ben születtem, születésem óta Turán élek, 
két lánygyermek édesapja vagyok.

 Az általános iskolát követően Hatvanban tanultam és 1993-
ban ács-állványozó szakmunkás lettem. 1995-től egyéni vállalkozást 
indítottam. Majd 1998 óta létrejött családi vállalkozásunkban dolgozom 
az építőipar területén. 1997-ben sikeresen leérettségiztem. 2011-ben a 
Kereskedelmi és Iparkamaránál ács-állványozó mestervizsgát tettem. 
2015-ben kipróbáltam magam más téren is, társasházak építésével 
foglalkozom.
 2004 óta a helyi FIDESZ szervezet aktív tagja vagyok. Sze-
retném támogatni a város fejlődését, segíteni a képviselő testület 
munkáját szakmai tapasztalatommal és kapcsolataimmal.
 Tura fejlődése és fejlesztése régóta szívügyem, ezért az el-
következő ciklusban – képviselőként történő megválasztásom esetén - 
kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a munkahelyteremtés elősegí-
tésére, a helyi vállalkozók munkalehetőséghez jutására városunkon 
belül, valamint az úthálózatok és járdák további bővítésére, továbbá a 
már folyamatban lévő beruházások és várost érintő fejlesztések mi-
előbbi megvalósulását igyekszem minden erőmmel elősegíteni. 
 Ehhez kérem támogatásukat az elkövetkező választáson.

DR. VIGH JUDIT

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

1981 októberében születtem Hatvanban, születé-
sem óta Turán élek. Már anyai dédnagyszüleim is 
itt éltek, jómagam férjemmel és kislányommal 
lakom városunkban. A középiskolát a hatvani 
Bajza József Gimnáziumban végeztem. 2006-ban 
doktoráltam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 Jog- és Államtudományi Karán, ezt követően ügyvédjelöltként dolgoztam 4 évig 
egy budapesti ügyvédi irodánál, majd 2011-től a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(jelenleg Pénzügyminisztérium) Adó- és Vámigazgatási Főosztályán dolgozom. 
Jogi szakvizsgám letételét követően a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál sze-
reztem adótanácsadói oklevelet. Jelenleg a hét hónapos kislányommal vagyok 
itthon GYED-en. 1993 óta vagyok tagja a turai cserkészcsapatnak, melyben 
őrsvezetőként 20 éven keresztül foglalkoztam gyerekekkel. A cserkészet adott 
lehetőséget a természetjárás szépségeinek megismerésére; erősítette bennem 
a természetszeretetet, felismertette a közösségi összefogás erejét.
 Célom, hogy képviselőként jogász minőségben is segíthessem 
Tura fejlődésének előmozdítását, az itt élők életkörülményeinek javítását. Fon-
tosnak tartom a nagyobb odafigyelést a nehezen és egyedül élő idősekre, a kul-
turális és közösségi élet fellendítését, a magyar népi hagyományok erősítését, a 
pályázatok által elérhető lehetőségek legteljesebb felhasználását. Városunk 
adottságai nagyon jók, ezek legjobb kihasználása, kiaknázása mindannyiunk fe-
lelőssége. Szívügyemnek tekintem továbbá a fiatalok és a gyermekes családok 
támogatását. A közel 20 éves ingázás a lakóhelyem és a munkahelyem között 
még inkább arra ösztönöz, hogy a helyben történő munkahelyteremtésre sokkal 
nagyobb figyelmet fordítsunk. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a fiatalok itt 
maradjanak, illetve itt telepedjenek le, hogy Tura ne csökkenő lélekszámú tele-
pülés legyen.
Ehhez a munkához kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazataikkal.

1978-ban születtem Hatvanban, iskoláimat 
Gödöllőn és Aszódon végeztem. 25 éve Tu-
rán lakom feleségemmel, két kisgyermeket 
nevelünk. Két vállalkozást vezetünk, étter-

met és zöldségboltot, ezek lévén sokan ismerhetnek. 
 Köszönöm Önöknek a bizalmat, mely lehetővé tette, hogy 
az elmúlt 5 évben képviselőként tevékenykedtem. Ebben a ciklusban, 
amit lehetett, képviselő társaimmal megtettünk Tura város előre mozdí-
tása érdekében. Még nagyon sok tervünk van, de ebbe az időszakba 
ennyi fért. Továbbra is szeretném a turai úthálózatot fejleszteni, szerény 
forrásaink ellenére most is sikerült néhány utcát leaszfaltozni. Továbbra 
is nagyon fontos, hogy a meglévő, folyamatban lévő építkezéseket se-
gítsük, hiszen általuk komoly értékekkel gyarapodik városunk (Tura 
Városi Sportcsarnok, Botaniq Turai Kastély, Geotermikus erőmű - hő-
forrás, orvosi rendelők, melyekről polgármester úr már tájékoztatta a 
lakosságot, ezért nem sorolnám fel részletesen). Mindegyik létesít-
mény nagy lehetőségeket rejt magában, munkahelyeket, bevételeket 
hoz városunknak.
 Sok pozitív változás, előremozdulás történt. Szeretném to-
vább folytatni a településért végzett munkásságomat, hogy befejez-
hessük terveinket, megvalósíthassuk elképzeléseinket!
 Közös ügyünk Tura jövője!
 Köszönöm, ha rám szavaznak.

DEMÉNY ZSOLT

FÜGGETLEN
KÉPVISELŐ-JELÖLT

VÁLASZTÁSI MELLÉKLETVÁLASZTÁSI MELLÉKLET



BUDAI ATTILA

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Budai Attila vagyok, Tura Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzatának jelenlegi elnöke. Az elmúlt öt évben komoly ered-
ményeket értünk el képviselő-társaimmal karöltve, a települési ön-
kormányzattal konstruktívan együttműködve.
 Legfontosabb, hogy évtizedes várakozást követően az Aká-
cos és a Tavasz utca minőségi aszfaltréteget kapott. Közbenjárásunk 
segítségével a helyi fejlesztések kapcsán (útépítés, kastély, sport-
csarnok, járda építése) sok helyi cigány vállalkozó és közmunkás ka-
pott munkalehetőséget. Az együttműködés másik kiemelkedő példája a 
nemzetiségi kulturális hagyományaink közös ápolása, az Emlékezés 
Napja rendezvényen az elhunyt cigányzenészek és sportolók előtt 
közösen hajtunk fejet minden búcsúkor.
 Továbbra is célunk képviselő-jelölt társaimmal karöltve - 
CSOLLÁK RUDOLF, RÁCZ JENŐ, FARKAS BÉLA, LAKATOSNÉ 
BUZÁS MARIANN - a helyi cigányság problémáinak hiteles, megbíz-
ható érdekképviselete, az összekötő „híd” megerősítése és a jó kap-
csolat ápolása! Kérem, erősítsék meg szavazatukkal terveinket!

Tisztelettel, Budai Attila

KÁTAI ÁDÁM LÁSZLÓ

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Kátai Ádám László vagyok, 36 éves.
Turai lakosként feleségemmel 13 éve élünk 
együtt.

Az ÉKE-Jogvédő egyesület és A Mi Pártunk-IMA párt Pest Megyei 
elnökeként 5 éve intenzíven dolgozom önkéntesen az emberekért.
 Munkáim során, számos egyéb tapasztalatokat szereztem 
a szociális és az érdekvédelmi ügyekben.
A roma nemzetiségi önkormányzatban a csapattársaimmal ( Farkas 
Pál, Vidák sándor, Kállai Zsolt, Ifj.Vidák Sándorral) bejutásunkat 
követően nagyobb odafigyeléssel, maximális támogatást szeretnénk 
nyújtani a kultúrális programokra, sport tevékenységekre, a szociális 
ügyekre, továbbá az érdekképviselet gyakorlása több területen.
 Szavazz rám és csapattársaimra: Farkas Pál, Kállai 
Zsolt,Vidák Sándor, és Ifj.Vidák Sándorra ! 

Bizalmadat előre is köszönöm ! 
          / ÉKE /

VIDÁK SÁNDOR

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

FARKAS BÉLA

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Farkas Béla vagyok. A Turai Cigány Focicsapat örö-
kös tagja.
 Úgy érzem, elég ambíció van bennem ahhoz, hogy 
egy hiteles csapatban - akik Budai Attila vezetésével el is értek 
valamit - dolgozzak és cselekedjek a közösségünkért!
 Ehhez kérem támogatásukat!

Tisztelettel, Farkas Béla

KÁLLAI ZSOLT

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

CSOLLÁK RUDOLF

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Csollák Rudolf vagyok. Tura Város Roma Nemze-
tiségi Önkormányzatának képviselője.
 Budai Attilával közösen az elmúlt öt évben számos 
sikert értünk el, lásd a talán legfontosabbat: útépítések!
 Szeretném, ha október 13-án a kibővített csapatunkra 
szavazna, hogy tovább folytathassuk ezt az utat.

Tisztelettel, Csollák Rudolf

FARKAS PÁL

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

RÁCZ JENŐ

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Rácz Jenő vagyok, a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat jelenlegi alelnöke.
 Szeretnénk tovább folytatni és ápolni azt az utat, amit 
az elmúlt öt évben Budai Attilával együtt kitapsotunk.
 Kérem bizalmukkal tiszteljenek meg és szavazzanak 
ránk.

Tisztelettel, Rácz Jenő
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ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT
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KÁTAI ÁDÁM LÁSZLÓ

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

Kátai Ádám László vagyok, 36 éves.
Turai lakosként feleségemmel 13 éve élünk 
együtt.

Az ÉKE-Jogvédő egyesület és A Mi Pártunk-IMA párt Pest Megyei 
elnökeként 5 éve intenzíven dolgozom önkéntesen az emberekért.
 Munkáim során, számos egyéb tapasztalatokat szereztem 
a szociális és az érdekvédelmi ügyekben.
A roma nemzetiségi önkormányzatban a csapattársaimmal ( Farkas 
Pál, Vidák sándor, Kállai Zsolt, Ifj.Vidák Sándorral) bejutásunkat 
követően nagyobb odafigyeléssel, maximális támogatást szeretnénk 
nyújtani a kultúrális programokra, sport tevékenységekre, a szociális 
ügyekre, továbbá az érdekképviselet gyakorlása több területen.
 Szavazz rám és csapattársaimra: Farkas Pál, Kállai 
Zsolt,Vidák Sándor, és Ifj.Vidák Sándorra ! 

Bizalmadat előre is köszönöm ! 
          / ÉKE /

VIDÁK SÁNDOR

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

FARKAS BÉLA

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT
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KÁLLAI ZSOLT

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

CSOLLÁK RUDOLF

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Csollák Rudolf vagyok. Tura Város Roma Nemze-
tiségi Önkormányzatának képviselője.
 Budai Attilával közösen az elmúlt öt évben számos 
sikert értünk el, lásd a talán legfontosabbat: útépítések!
 Szeretném, ha október 13-án a kibővített csapatunkra 
szavazna, hogy tovább folytathassuk ezt az utat.

Tisztelettel, Csollák Rudolf

FARKAS PÁL

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

RÁCZ JENŐ

ROMA NEMZETISÉGI
KÉPVISELŐ-JELÖLT

 Rácz Jenő vagyok, a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat jelenlegi alelnöke.
 Szeretnénk tovább folytatni és ápolni azt az utat, amit 
az elmúlt öt évben Budai Attilával együtt kitapsotunk.
 Kérem bizalmukkal tiszteljenek meg és szavazzanak 
ránk.

Tisztelettel, Rácz Jenő
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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 hNyitva tartás: kedd 14-18 , szerda 8-12

Központi Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969
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reggel 6 - este 21 óráig: 06 20 264 4705 

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

Beküldendő a V9, F6 és a F10 sorok megfejtése.
A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a művelődési ház posta-
ládájába várjuk . 2019.október 10-ig

Az augusztusi rejtvényünk helyes megfejtése: V2. A délibábok hőse, V12. Melis, F1. 
gőzmozdony, F8. Pollack. . Gratulálunk!  A szerencsés nyertes: Pászti Istvánné
Nyereménye a Kovács Szépségműhely (2194, Tura, Magdolna út 18.) által 
felajánlott 3000 Ft-os ajándékutalvány, melyet az értesítést követően személyesen 
vehet át a Bartók Béla Művelődési Házban.

MATEMATIKA KORREPETÁLÁST, középszintű 
érettségire való felkészítést vállalok. 06 30 276-1241
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VÍZSZINTES 1. 9. 175 Idegen női név. 4. Szeszes ital. 7. Becézett fiatal nő. 
éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar mérnök, feltaláló. 
Híres amerikai feltaláló munkatársa volt az USA-ban. Ki ő (Thomas 
Alva). 11. Fejen át felhúzható, takarószerű női indián viselet. 12. Elakad az 
elején (!) 13. Sereg. 14. Átmérő. 15. Várkapitány (György, 16. sz.) v. írónő 
(Zsuzsa, 20. sz.). 17. Szél igéje. 18. Figura. 20. Titokban lemásolja. 21. 
Politúros. 

FÜGGŐLEGES 1. Elemészti magát, senyved. 2. Gyanúsít. 3. Ritka női név 
(július 26.) v. román város. 4. Fehéroroszország internetes kódja. 5. Oxigén. 6. 
100 éve, 1919. szeptember 14-én született filmrendező (László, +1983). 
Filmek: Árvácska, Pacsirta, Légy jó mindhalálig. 8. Labdajátékos, aki 
palánkra dob! 10. 100 éve, 1919. szeptember 5-én halt meg a 
Halászbástya építője (Frigyes, *1854). 15. Város Oroszország középső 
részén az Upa folyó mentén.16. Csendes. 17. Irány. 19. Apró, csekély. 22. 
Oxigén.

TELEK ELADÓ! 102 Hrsz, belterület, 462 m2.
Tel: 30/475-19-27


