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Tisztelt Turai Polgárok!

Tura Város Önkormányzata gazdasági programjának Képviselő-
testületi tárgyalását megelőzően lakossági fórumra hívom Önöket .

A fórum témája: 

- Tura közép-és hosszú távú fejlesztési 
terveinek ismertetése

- Lakossági vélemények, észrevételek

A fórum időpontja:

2019. november 28. (csütörtök) 18:00

A fórum helyszíne: Házasságkötő terem (Petőfi tér 1.)

Megtisztelő jelenlétükre számítok.
Szendrei Ferenc polgármester 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

2019 2024
TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TAKÁCS PÁL GREGORI ÁKOSDR. VIGH JUDIT GYENES LÁSZLÓ

MAROSVÖLGYI JÁNOS KORSÓS ATTILA DEMÉNY ZSOLTLUKÁCS ISTVÁN
SZENDREI FERENC

POLGÁRMESTER

a Szent Margit

Karitász Csoport

ÉV VÉGI

ADOMÁNYGYŰJTÉSI

akciói

Tura	Város
Önkormányzata	

DECEMBER 6-ánDECEMBER 6-ánDECEMBER 6-án

Részletes program a 20. oldalon

bővebben: 7. oldal

pénteken	elhívta	a	Mikulást
a	turai	gyerekeknek!	
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 6 252 fő 
Megjelent 2 548 fő (40,75%)
Nem szavazott 3 704 fő (59,25%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 2 547
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 56
Érvényes szavazólapok száma: 2 491

MAROSVÖLGYI JÁNOS
 Érvényes szavazatok: 1 540 (61.82%)
 Jelölő szervezet: Független
KORSÓS ATTILA
 Érvényes szavazatok: 1 502 (60.3%)
 Jelölő szervezet: Független
DEMÉNY ZSOLT
 Érvényes szavazatok: 1 239 (49.74%)
 Jelölő szervezet: Független
LUKÁCS ISTVÁN
 Érvényes szavazatok: 1 219 (48.94%)
 Jelölő szervezet: Független
TAKÁCS PÁL
 Érvényes szavazatok: 1 146 (46.01%)
 Jelölő szervezet: Független
GREGORI ÁKOS
 Érvényes szavazatok: 1 119 (44.92%)
 Jelölő szervezet: Független
DR. VIGH JUDIT
 Érvényes szavazatok: 1 097 (44.04%)
 Jelölő szervezet: Független
GYENES LÁSZLÓ
 Érvényes szavazatok: 926 (37.17%)
 Jelölő szervezet: Független

LAJTOS JÁNOS
 Érvényes szavazatok: 839 (33.68%)
 Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP 
DILIGENS REGINA
 Érvényes szavazatok: 795 (31.91%)
 Jelölő szervezet: Független

 Az ülésen valamennyi kép-
viselő jelen volt.
 Tura Város Képviselő-testü-
lete 2019. október 30-án tartotta meg 
alakuló ülését. Az ülésen Nagyné Se-
res Terézia, a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke ismertette a 2019. október 
13-i önkormányzati választások végle-
ges eredményét, majd a képviselők 
letették az esküt és átvették megbízó-
leveleiket.
 Az esküt tett Képviselő-tes-
tület előtt tette le esküjét Szendrei 
Ferenc polgármester és vette át pol-
gármesteri megbízólevelét a HVB el-
nökétől.
 A polgármester nem javasol-
ta az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosí-
tását, változatlan bizottsági struktúrát 
javasolt, és az alpolgármesteri tiszt-
ség betöltésére vonatkozó rendelke-
zések módosítását sem javasolta, 
ezért a Képviselő-testület egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy nem módosít-
ja a Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 4/2013.(II.13.) önkor-
mányzati rendeletét.
 Az alakuló ülés törvényben 
meghatározott kötelező napirendje és 
egyben közérdekű adat a polgármes-
ter illetményének és költségtéríté-
sének megállapítása. A polgármesteri 
illetmény megállapítása során a Kép-
viselő-testületnek nincs mérlegelési 
jogköre, az illetményt törvény hatá-
rozza meg, ettől függetlenül a Képvi-
selő-testület - mint a polgármester 
felett munkáltatói jogokat gyakorló 
szerv - az alakuló ülésen meg kell, 
hogy állapítsa a polgármester illet-
ményét.

 Szendrei Ferenc polgármes-
ter személyes érintettsége okán kérte 
a kizárását az illetménye és költség-
térítése megállapítására vonatkozó 
döntéshozatalból, melyet a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, majd 
a polgármester átadta az ülés vezeté-
sét Gregori Ákos képviselőnek, aki is-
mertette a főállású polgármester 
illetményének és költségtérítésének 
megállapítására vonatkozó jogsza-
bályi előírásokat. A Képviselő-testület 
egyhangú határozatában Szendrei Fe-
renc főállású polgármester illetmé-
nyét havi bruttó 598.300 Ft-ban, 
költségtérítésének havi összegét illet-
ménye 15%-nak megfelelő összegben, 
bruttó 89.745 Ft-ban állapította meg.
 Illetménye megállapítását 
követően a polgármester javaslatot 
tett az önkormányzati bizottságok tag-
jaira, majd a Képviselő-testület egy-
hangúlag megválasztotta a bizott-
ságok 5-5 tagját, akik közül három fő 
képviselő, további két fő külsős bi-
zottsági tagként került megválasz-
tásra.
 A választás eredménye alap-
ján az önkormányzati bizottságok 
összetétele az alábbi:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke: dr. Vigh Judit
tagjai: Gyenes László, Gregori Ákos, 
külsős tagjai: Tóth István, Budai Attila
Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság
elnöke: Lukács István
tagjai: Takács Pál, Demény Zsolt, 
külsős tagjai: Sápi Zoltánné, Laka-
tosné Buzás Mariann
Közművelődési, Köznevelési és 
Sportbizottság:

elnöke: Gyenes László
tagjai: Takács Pál, Demény Zsolt, 
külsős tagjai: Berente-Hódos Eszter, 
Maczkó Mária
Városfejlesztési Bizottság
elnöke: Gregori Ákos
tagjai: Lukács István, dr. Vigh Judit, 
külsős tagjai: dr. Dobos László, Do-
lányi Mihály (Éva u.)
Megválasztásukat követően a bizott-
ságok külsős tagjai is letették az esküt.
 Az ülés következő napi-
rendjeként a polgármester javaslatot 
tett az alpolgármesterek titkos vá-
lasztásának lebonyolításához szava-
zatszámláló bizottság megválasz-
tására. A javaslatot a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta.
 A polgármester ismertette 
javaslatát az alpolgármesterek szemé-
lyére: általános helyettesének Maros-
völgyi János képviselőt javasolta, míg 
a városüzemeltetési feladatok, to-
vábbá az önkormányzat által fenntar-
tott piacok és vásárok működteté-
sének irányítására külsős alpolgár-
mesternek Juhász Sándort javasolta.
(Az alpolgármesterek személyére ki-
zárólag a polgármester tehet javas-
latot és megválasztásukra titkos sza-
vazással kerülhet sor.)
 A szavazatszámláló bizottság 
lebonyolította a titkos alpolgármester 
választást, majd ismertette annak 
eredményét: A Képviselő-testület egy-
hangúlag megválasztotta Marosvölgyi 
Jánost és Juhász Sándort társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek, 
majd megállapította tiszteletdíjukat és 
költségtérítésüket.
 A Képviselő-testület a társa-
dalmi megbízatású alpolgármester 

Összefoglaló a Képviselő-testület 2019. október 30-i alakuló üléséről
havi tiszteletdíjának összegét az 5001- 
10 000 fő lakosságszámú településen 
maximum 269 200 Ft összegben álla-
píthatja meg. A Képviselő-testület a 
polgármester javaslatára mindkét 
alpolgármester tiszteletdíját 269.200 
Ft-ban, költségtérítésük összegét havi 
40.380 Ft-ban állapította meg. Az al-

polgármesterek e minőségükben is le-
tették az esküt.
 A polgármester javaslatára a 
Képviselő-testület egyhangúlag meg-
választotta Korsós Attila képviselőt 
egészségügyi tanácsnoknak.
 Az alakuló ülésen a testület 
tagjai tájékoztatást kaptak határidős 

törvényi kötelezettségeikről: vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségről, a 
köztartozás-mentességük igazolásá-
nak szükségességéről, esetleges 
összeférhetetlenségük megszünteté-
sével összefüggő kötelezettségeikről, 
valamint a kötelező képviselői tovább-
képzésről.

Tura, 2019. november 6.

Dolányi Róbertné jegyző

KUTI TAMÁS
 Érvényes szavazatok: 774 (31.07%)
 Jelölő szervezet: Független
MÉSZÁROS ATTILA
 Érvényes szavazatok: 685 (27.5%)
 Jelölő szervezet: Független
NAGYNÉ KÖNCZÖL BEÁTA
 Érvényes szavazatok: 582 (23.36%)
 Jelölő szervezet: Független
SERES TAMÁS
 Érvényes szavazatok: 517 (20.75%)
 Jelölő szervezet: Független
CZIRA ISTVÁN
 Érvényes szavazatok: 502 (20.15%)
 Jelölő szervezet: Független
SÁRA TAMÁS
 Érvényes szavazatok: 500 (20.07%)
 Jelölő szervezet: Független
KÓKAI PÉTER
 Érvényes szavazatok: 470 (18.87%)
 Jelölő szervezet: Független
SZÉNÁSI JÁNOS (1998)
 Érvényes szavazatok: 419 (16.82%)
 Jelölő szervezet: Független
SZÉNÁSI JÁNOS (1959)
 Érvényes szavazatok: 291 (11.68%)
 Jelölő szervezet: FIROSZ 
FARKAS ZSOLT (1992)
 Érvényes szavazatok: 206 (8.27%)
 Jelölő szervezet: FIROSZ 
FARKAS ZSOLT (1972)
 Érvényes szavazatok: 204 (8.19%)
 Jelölő szervezet: FIROSZ 
VIDÁK SÁNDOR
 Érvényes szavazatok: 170 (6.82%)
 Jelölő szervezet: Független

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 6 252 fő
Megjelent 2 548 fő (40,75%)
Nem szavazott 3 704 fő (59,25%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 2 546
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 49
Érvényes szavazólapok száma: 2 497

SZENDREI FERENC 
Érvényes szavazatok: 1 405 (56.27%)
Jelölő szervezet: Független
TAKÁCS PÁL 
Érvényes szavazatok: 1 092 (43.73%)
Jelölő szervezet: Független

Helyi önkormányzati választás 2019 - Tura

Polgármester-választás

Egyéni listás választás

T.A. (forrás: valasztas.hu)
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 6 252 fő 
Megjelent 2 548 fő (40,75%)
Nem szavazott 3 704 fő (59,25%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 2 547
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 56
Érvényes szavazólapok száma: 2 491

MAROSVÖLGYI JÁNOS
 Érvényes szavazatok: 1 540 (61.82%)
 Jelölő szervezet: Független
KORSÓS ATTILA
 Érvényes szavazatok: 1 502 (60.3%)
 Jelölő szervezet: Független
DEMÉNY ZSOLT
 Érvényes szavazatok: 1 239 (49.74%)
 Jelölő szervezet: Független
LUKÁCS ISTVÁN
 Érvényes szavazatok: 1 219 (48.94%)
 Jelölő szervezet: Független
TAKÁCS PÁL
 Érvényes szavazatok: 1 146 (46.01%)
 Jelölő szervezet: Független
GREGORI ÁKOS
 Érvényes szavazatok: 1 119 (44.92%)
 Jelölő szervezet: Független
DR. VIGH JUDIT
 Érvényes szavazatok: 1 097 (44.04%)
 Jelölő szervezet: Független
GYENES LÁSZLÓ
 Érvényes szavazatok: 926 (37.17%)
 Jelölő szervezet: Független

LAJTOS JÁNOS
 Érvényes szavazatok: 839 (33.68%)
 Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP 
DILIGENS REGINA
 Érvényes szavazatok: 795 (31.91%)
 Jelölő szervezet: Független

 Az ülésen valamennyi kép-
viselő jelen volt.
 Tura Város Képviselő-testü-
lete 2019. október 30-án tartotta meg 
alakuló ülését. Az ülésen Nagyné Se-
res Terézia, a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke ismertette a 2019. október 
13-i önkormányzati választások végle-
ges eredményét, majd a képviselők 
letették az esküt és átvették megbízó-
leveleiket.
 Az esküt tett Képviselő-tes-
tület előtt tette le esküjét Szendrei 
Ferenc polgármester és vette át pol-
gármesteri megbízólevelét a HVB el-
nökétől.
 A polgármester nem javasol-
ta az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosí-
tását, változatlan bizottsági struktúrát 
javasolt, és az alpolgármesteri tiszt-
ség betöltésére vonatkozó rendelke-
zések módosítását sem javasolta, 
ezért a Képviselő-testület egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy nem módosít-
ja a Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 4/2013.(II.13.) önkor-
mányzati rendeletét.
 Az alakuló ülés törvényben 
meghatározott kötelező napirendje és 
egyben közérdekű adat a polgármes-
ter illetményének és költségtéríté-
sének megállapítása. A polgármesteri 
illetmény megállapítása során a Kép-
viselő-testületnek nincs mérlegelési 
jogköre, az illetményt törvény hatá-
rozza meg, ettől függetlenül a Képvi-
selő-testület - mint a polgármester 
felett munkáltatói jogokat gyakorló 
szerv - az alakuló ülésen meg kell, 
hogy állapítsa a polgármester illet-
ményét.

 Szendrei Ferenc polgármes-
ter személyes érintettsége okán kérte 
a kizárását az illetménye és költség-
térítése megállapítására vonatkozó 
döntéshozatalból, melyet a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, majd 
a polgármester átadta az ülés vezeté-
sét Gregori Ákos képviselőnek, aki is-
mertette a főállású polgármester 
illetményének és költségtérítésének 
megállapítására vonatkozó jogsza-
bályi előírásokat. A Képviselő-testület 
egyhangú határozatában Szendrei Fe-
renc főállású polgármester illetmé-
nyét havi bruttó 598.300 Ft-ban, 
költségtérítésének havi összegét illet-
ménye 15%-nak megfelelő összegben, 
bruttó 89.745 Ft-ban állapította meg.
 Illetménye megállapítását 
követően a polgármester javaslatot 
tett az önkormányzati bizottságok tag-
jaira, majd a Képviselő-testület egy-
hangúlag megválasztotta a bizott-
ságok 5-5 tagját, akik közül három fő 
képviselő, további két fő külsős bi-
zottsági tagként került megválasz-
tásra.
 A választás eredménye alap-
ján az önkormányzati bizottságok 
összetétele az alábbi:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke: dr. Vigh Judit
tagjai: Gyenes László, Gregori Ákos, 
külsős tagjai: Tóth István, Budai Attila
Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság
elnöke: Lukács István
tagjai: Takács Pál, Demény Zsolt, 
külsős tagjai: Sápi Zoltánné, Laka-
tosné Buzás Mariann
Közművelődési, Köznevelési és 
Sportbizottság:

elnöke: Gyenes László
tagjai: Takács Pál, Demény Zsolt, 
külsős tagjai: Berente-Hódos Eszter, 
Maczkó Mária
Városfejlesztési Bizottság
elnöke: Gregori Ákos
tagjai: Lukács István, dr. Vigh Judit, 
külsős tagjai: dr. Dobos László, Do-
lányi Mihály (Éva u.)
Megválasztásukat követően a bizott-
ságok külsős tagjai is letették az esküt.
 Az ülés következő napi-
rendjeként a polgármester javaslatot 
tett az alpolgármesterek titkos vá-
lasztásának lebonyolításához szava-
zatszámláló bizottság megválasz-
tására. A javaslatot a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta.
 A polgármester ismertette 
javaslatát az alpolgármesterek szemé-
lyére: általános helyettesének Maros-
völgyi János képviselőt javasolta, míg 
a városüzemeltetési feladatok, to-
vábbá az önkormányzat által fenntar-
tott piacok és vásárok működteté-
sének irányítására külsős alpolgár-
mesternek Juhász Sándort javasolta.
(Az alpolgármesterek személyére ki-
zárólag a polgármester tehet javas-
latot és megválasztásukra titkos sza-
vazással kerülhet sor.)
 A szavazatszámláló bizottság 
lebonyolította a titkos alpolgármester 
választást, majd ismertette annak 
eredményét: A Képviselő-testület egy-
hangúlag megválasztotta Marosvölgyi 
Jánost és Juhász Sándort társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek, 
majd megállapította tiszteletdíjukat és 
költségtérítésüket.
 A Képviselő-testület a társa-
dalmi megbízatású alpolgármester 

Összefoglaló a Képviselő-testület 2019. október 30-i alakuló üléséről
havi tiszteletdíjának összegét az 5001- 
10 000 fő lakosságszámú településen 
maximum 269 200 Ft összegben álla-
píthatja meg. A Képviselő-testület a 
polgármester javaslatára mindkét 
alpolgármester tiszteletdíját 269.200 
Ft-ban, költségtérítésük összegét havi 
40.380 Ft-ban állapította meg. Az al-

polgármesterek e minőségükben is le-
tették az esküt.
 A polgármester javaslatára a 
Képviselő-testület egyhangúlag meg-
választotta Korsós Attila képviselőt 
egészségügyi tanácsnoknak.
 Az alakuló ülésen a testület 
tagjai tájékoztatást kaptak határidős 

törvényi kötelezettségeikről: vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségről, a 
köztartozás-mentességük igazolásá-
nak szükségességéről, esetleges 
összeférhetetlenségük megszünteté-
sével összefüggő kötelezettségeikről, 
valamint a kötelező képviselői tovább-
képzésről.

Tura, 2019. november 6.

Dolányi Róbertné jegyző

KUTI TAMÁS
 Érvényes szavazatok: 774 (31.07%)
 Jelölő szervezet: Független
MÉSZÁROS ATTILA
 Érvényes szavazatok: 685 (27.5%)
 Jelölő szervezet: Független
NAGYNÉ KÖNCZÖL BEÁTA
 Érvényes szavazatok: 582 (23.36%)
 Jelölő szervezet: Független
SERES TAMÁS
 Érvényes szavazatok: 517 (20.75%)
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 6 252 fő
Megjelent 2 548 fő (40,75%)
Nem szavazott 3 704 fő (59,25%)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 2 546
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 49
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Helyi önkormányzati választás 2019 - Tura

Polgármester-választás

Egyéni listás választás

T.A. (forrás: valasztas.hu)
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 Tura Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2019. október 28-án (hétfő) 18:00 órai 
kezdettel tartotta alakuló ülését a Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő termében.
 Első napirendi pontként Nagyné Seres Terézia, a 
Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket 
a 2019. október 13-i települési roma nemzetiségi önkor-
mányzati választások végleges eredményéről és átadta a 
képviselői megbízóleveleket Budai Attila, Lakatosné Buzás 
Mariann, Csollák Rudolf, Rácz Jenő és Farkas Béla számára. 
A képviselők eskütételét követően került sor a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének, majd elnök-helyettesének meg-
választására.
 Tura Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
elnöke: Budai Attila. Elnök-helyettes: Rácz Jenő.

T.A.

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 573 fő
Megjelent 281 (49,04%)
Nem szavazott 292 (50,96%)
Beérkezett lezárt borítékok száma: 281
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0
Lebélyegzett szavazólapok száma: 281
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (+/-): 0
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 4
Érvényes szavazólapok száma: 277

A települési önkormányzat tagjainak száma: 5 

LAKATOSNÉ BUZÁS MARIANN
 Érvényes szavazatok: 125 (45,13%)
 Jelölő szervezet: PHRALIPE
BUDAI ATTILA
 Érvényes szavazatok: 124 (44,77%)
 Jelölő szervezet: PHRALIPE
CSOLLÁK RUDOLF
 Érvényes szavazatok: 120 (43,32%)
 Jelölő szervezet: PHRALIPE
RÁCZ JENŐ
 Érvényes szavazatok: 111 (40,07%)
 Jelölő szervezet: PHRALIPE
FARKAS BÉLA
 Érvényes szavazatok: 103 (37,18%)
 Jelölő szervezet: PHRALIPE

SZÉNÁSI JÁNOS
 Érvényes szavazatok: 100 (36,10%)
 Jelölő szervezet: FIROSZ
FARKAS ZSOLT (1972)
 Érvényes szavazatok: 100 (36,10%)
 Jelölő szervezet: FIROSZ
SZÉNÁSI RÓBERT
 Érvényes szavazatok: 95 (34,30%)
 Jelölő szervezet: FIROSZ
FARKAS ZSOLT (1992)
 Érvényes szavazatok: 82 (29,60%)
 Jelölő szervezet: FIROSZ
KÁTAI ÁDÁM LÁSZLÓ
 Érvényes szavazatok: 80 (28,88%)
 Jelölő szervezet: ÉKE

VIDÁK SÁNDOR (1964)
 Érvényes szavazatok: 65 (23,47%)
 Jelölő szervezet: ÉKE
VIDÁK ZOLTÁN
 Érvényes szavazatok: 63 (22,74%)
 Jelölő szervezet: FIROSZ
VIDÁK SÁNDOR (1982)
 Érvényes szavazatok: 59 (21,30%)
 Jelölő szervezet: ÉKE
FARKAS PÁL
 Érvényes szavazatok: 52 (18,77%)
 Jelölő szervezet: ÉKE
KÁLLAI ZSOLT
 Érvényes szavazatok: 46 (16,61%)
 Jelölő szervezet: ÉKE

Települési roma nemzetiségi önkormányzati választás

Hulladékszállítás járatterv
december

Jelmagyarázat:

T.A. (forrás: valasztas.hu)

 A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása 
alapján Pest megye területén a Pilisi Parkerdő Zrt. Bu-
dakeszi Erdészetében elhullott vaddisznókból vett min-
tában afrikai sertéspestis betegség került megállapításra.
 Az Országos Főállatorvos emiatt elrendelte Pest 
megyében a Helyi Járványvédelmi Központ felállítását. A 
Helyi Járványvédelmi Központ az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalokkal 
közösen hozzák meg a szükséges intézkedéseket. 
 Az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határo-
zatában előírta, hogy a járvány terjedésének megakadá-
lyozásához szükséges a hatékony beavatkozás. Ezen feladat 
részeként a Pest megyében magas kockázati besorolású 
településeken a 2019. október 2-át követő 60 napon belül az 
ott található valamennyi sertéstartót állatorvosnak kell 
felkeresnie a sertésállományok korcsoportonkénti össze-
írása, valamint a járványügyi felülvizsgálata és az állat-
tartók járványügyi tájékoztatása céljából.
 Az afrikai sertéspestis Magyarország területén 
csak vaddisznóban megállapított megbetegedés, de veszé-
lyeztetve vannak a házi sertés-állományok is.
 A Pest Megyei Kormányhivatal a települési önkor-
mányzatok bevonásával kérte, hogy a járványmegelőzés 
első lépcsőjében a házi sertésállományok tájékozódó jellegű 
összeírását végezzék el. Az előszűrést követően, a Pest Me-
gyei Kormányhivatalnak megküldött lista alapján állat-
orvosok fogják a sertésállományok konkrét járványügyi in-
formációinak begyűjtését, összeírását, rögzítését (darab-
szám, korcsoport, felhasználás, tenyészet adatok, minta-
vétel) elvégezni.

 A betegség leküzdésével kapcsolatosan állami 
kártalanítás csak annak járhat, aki eleget tesz az állo-
mánya nyilvántartásával, a járványmegelőzéssel és a 
betegség felszámolásával kapcsolatos előírásoknak és 
elvárásoknak, ezért is rendkívül fontos, hogy a telepü-
lésen élő valamennyi sertéstartót időben fel tudják 
keresni az állatorvosok.

Felhívom a sertéstartók figyelmét, hogy 
sertésösszeírási kötelezettségüknek

2019. november 20-ig
szíveskedjenek eleget tenni!

 A város alábbi pontjain találhatók a nyomtat-
ványok, valamint azok gyűjtésére rendszeresített gyűjtő-
dobozok:

 Polgármesteri Hivatal földszint

 Régi Gödör kocsma (vasútállomásnál)

 Petőfi téri háziorvosi rendelő

 Maros-Épker. Kft.

Köszönjük az együttműködésüket!

Tura, 2019. október 30.
Dolányi Róbertné

jegyző

Tisztelt Sertéstartók!
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Tura Város Jegyzője pályázatot hirdet

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.
Ellátandó főbb feladatok:
 Iktatási, ügyiratkezelési, irattárazási feladatok 
ellátása az ASP Iratszakrendszer használatával.
Jogállás, illetmény, juttatások:
 A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései, Tura Város Jegyző-
jének 1/2019. (III.28.) számú  intézkedése az egységes 
közszolgálati szabályzatról, Turai Polgármesteri Hivatal 
cafetéria szabályzata az irányadóak.
Pályázati feltételek:

· Magyar állampolgárság,

· Cselekvőképesség,

· Büntetlen előélet,

· Középiskola/gimnázium

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· ügykezelői alapvizsgával rendelkezés,

· ASP Iratszakrendszerben szerzett gyakorlat, 
tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

· Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) 
másolata, 

· 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, 

· A 87/2019. Kormányrendelt 1. sz. melléklete 
szerinti részletes szakmai önéletrajz, 

· A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.

A munkakör legkorábban 2020. január 1. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
    2019. november 25.

A pályázatok benyújtásának módja: 

· Postai úton, a pályázatnak a Turai Polgár-
mesteri Hivatal címére történő megkül-
désével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
TPH/7410/2019, valamint a munkakör 
megnevezését: közszolgálati ügykezelő

· Személyesen: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 
Turai Polgármesteri Hivatal Titkársága

 A pályázattal kapcsolatban további információt 
Dolányi Róbertné jegyző nyújt a +36-28-581-020 te-
lefonszámon.

· A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. december 3.

 Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus okozta fertőző 
betegség, amely iránt Európában a házisertés és az európai 
vaddisznó fogékony. Afrikában a közönséges varacs-
kosdisznó és egyéb disznófélék, valamint Ornithodoros 
nembe tartozó óvantagok (lágy kullancsok) játszanak sze-
repet a betegség fenntartásában. Európában az óvantagok 
ASP átvitelével kapcsolatos szerepéről még viszonylag 
kevés információ áll rendelkezésre.
 A betegség vírusellenes állatgyógyászati készítmé-
nyekkel nem gyógyítható és az állatok védőoltására engedé-
lyezett, hatékony oltóanyag (vakcina) sem áll rendel-
kezésre. Az ASP vírusa iránt a sertés és a vaddisznó minden 
életkorban fogékony és a megbetegedett állatok szinte 
kivétel nélkül elpusztulnak. Az ASP vírus az embert nem 
betegíti meg, ezért közegészségügyi jelentősége nincs, de a 
felelőtlen emberi magatartásnak a betegség terjesztésében 
döntő szerepe lehet.
 Az ASP nagy gazdagsági kárt okozó fertőző be-
tegség, mert a betegségtől addig mentes országok-
ba/régiókba való behurcolását követően csak szigorú igaz-
gatási/rendészeti intézkedésekkel és jelentős anyagi ál-
dozatok árán lehet felszámolni. Ugyanis a fertőzött állomá-
nyokat, és legtöbbször a velük kapcsolatba került állomá-
nyok valamennyi sertését is, le kell ölni, az állathullákat a 
fertőzés terjedését kizáró módon ártalmatlanítani kell, a 
felszámolt sertésállományok tartási helyét ismételten fer-
tőtleníteni kell, a sertésforgalmazást és felvásárlást regio-
nális vagy országos szinten korlátozzák, az élő sertések, a 
sertéshús és a sertéshúsból készült félkész és késztermékek 
exportja nem engedélyezett.

 Az említett intézkedések és korlátozások közvet-
lenül, vagy közvetve súlyos pénzügyi veszteséget okoznak a 
sertéstartóknak és a velük kapcsolatban álló felvásárlók-
nak, exportőröknek, vágóhidaknak és húsfeldolgozó üze-
meknek is.
 A hazai sertéságazat fennmaradása és középtávú 
fejlesztése szempontjából a betegség behurcolásának 
megelőzése nagyon fontos minden érdekelt számára. Az u-
tóbbi évtized kedvezőtlen járványtani fejleménye, hogy az 
ASP vírusa 2007 elején Grúziában is megjelent, majd onnan 
részben a vaddisznók, részben a fertőzött házisertések és az 
ezekből származó élelmiszerek, élelmiszerhulladékok, va-
lamint az állat- és takarmányszállító járművek közvetíté-
sével a betegség átterjedt a Kaukázus térségének orszá-
gaira, továbbá Oroszországra, Ukrajnára és Fehérorosz-
országra is. Az Európai Unió tagállamai közül 2014-ben 
Litvániában, Lettországban, Észtországban és Lengyelor-
szágban is megállapították a betegséget elhullott vaddisz-
nókban, illetve házisertés állományokban is. 2016-ban a be-
tegség megjelent a Moldovai Köztársaságban is.
 Az ASP közel száz éves történetében példátlan 
kiterjedésű és súlyosságú az a járvány, amely a Kaukázus 
térségéből kiindulóan Oroszország európai területén, Uk-
rajnában és a balti állomokban kialakult. Az ASP közép-
európai megjelenésének kockázata és hazánk sertésállo-
mányainak veszélyeztetettsége az utóbbi egy évben jelentő-
sen megnőtt, amit tovább fokozott a 2016. évvégi kárpát-
aljai eset. Hazánk keleti határátkelőin elrendelt óvintézke-
dések is az ASP vírus behurcolásának megelőzését szol-
gálják.

Sertésvásárlás előtt mindig konzul-
táljon állatorvosával. Sertést másik 
állattartótól, vagy állatorvosi ellenőr-
zés alatt álló állatvásáron csak a meg-
felelő szállítási bizonylatokkal együtt 
vásároljon meg.

1. Ne vásároljon sertéseket ismeretlen 
személyektől, különösen személy-
gépkocsi utánfutókról olcsón eladásra 
kínált, jelöletlen állatokat.

2. A megvásárolt sertéseket kb. egy 
hónapig különítse el saját állomá-
nyától.

3. Rendszeresen takarítsa és fertőtle-
nítse a sertések tartási helyét, az ete-
tésre és itatásra használt eszközöket.

4. Ne keressen fel olyan sertéstartó 
udvart, ahol az állatok megbeteged-
tek, még a szomszéd, vagy közeli is-
merős erre irányuló kérésére sem.

5. Ha Ön házisertéseket is tartó va-
dász, akkor kerülje el azt, hogy serté-
sei a vaddisznók zsigereléséből/ 
feldolgozásából származó nyesedék-
hez hozzájussanak. A vadászaton 
használt öltözékét és lábbelijét cserél-
je le, mielőtt sertéseit itatni vagy 
etetni akarja.

6. Amennyiben a település külterüle-
tén tart sertéseket, akkor azok vad-
disznókkal való közvetlen érintkezését 
akadályozza meg a kerítés megerősí-
tésével. Vaddisznók által megdézsmált 
takarmányt ne adjon sertéseinek, és a 
vaddisznók által összetúrt, azok ürülé-
kével szennyezett szalmakazlat se 
használja almozásra.

7. Állatai megbetegedését, vagy várat-
lan elhullását mindig jelentse be a te-
lepülésen dolgozó állatorvosnak. El-
hullott sertései szakszerű ártalmatla-
nításának módját beszélje meg az ál-
latorvossal.

8. Az Európai uniós és ennek megfe-
lelően a hazai jogszabályok tiltják az 
állati eredetű melléktermékek közé 
tartozó élelmiszerhulladék (közismer-
tebb néven „konyhamoslék”) serté-
sekkel (más élelmiszertermelő állatok-
kal) való etetését, mivel ez számos fer-
tőző betegség terjesztője lehet. Ebből 
a szempontból különösen veszélyesek 
az autópályák és az országos főutak 
mellett lévő kamionparkolók terüle-
téről összegyűjtött, állati eredetű élel-
miszerek maradékát is tartalmazó hul-
ladékok. A szállodákból, éttermekből, 
közkonyhákból származó élelmiszer-

hulladék esetében is fokozott a járvá-
nyügyi kockázat. Éppen ezért nem 
csak a jogszabályi tilalom, de saját ál-
latállományuk védelme érdekében se 
etessenek élelmiszerhulladékot serté-
seikkel!

9. Ne adjon és ne kérjen kölcsön a ser-
tések ápolásához, ellátásához hasz-
nált eszközöket, szerszámokat.

10. Kocáit csak olyan tenyészkannal 
fedeztesse, amelynek a fontosabb fer-
tőző betegségektől való mentességét 
állatorvos igazolja. Ha kocáit mester-
ségesen akarja termékenyíttetni, ak-
kor e feladatra engedéllyel rendelkező 
személyt (állatorvost, nyilvántartásba 
vett inszeminátort) kérjen meg.

HASZNOS TANÁCSOK az afrikai sertéspestis MEGELŐZÉSÉHEZ

Az ASP megelőzése szempontjából is hasznos 
tanácsok a kislétszámú sertésállományok tartói 

részére

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
portal.nebih.gov.hu

ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
Telefon: 06-1 336 9009

Zöld szám: 06-80 263 244

20
19

/1
0-

11

HÍREK, INFORMÁCIÓK

TARTÓS ÉLELMISZER 
GYŰJTÉS

(liszt, cukor, rizs, olaj , zsír, konzerv, tészta, édesség,
és minden egyéb elálló élelem,

ami karácsonyra adható a rászoruló családoknak)

November 4 -től a róm. kat. 
templomban, 

(Az adományok elhelyezhetők szentmisék előtt, hátul az erre a célra 
kihelyezett asztalnál.)

a COOP ABC-ben:
November 22-én pénteken 11 órától

November 23-án szombaton 13 óráig.

December elejétől újra indul a

„CIPŐSDOBOZNYI SZERETET” 
akció is, melyhez az adományok

a templomi gyűjtéssel is leadhatók.
(az ajándékon kérjük megjelölni a gyermek nemét és életkorát)

„EGYMILLIÓ CSILLAG A 
SZEGÉNYEKÉRT”

A gyertya meghitt lángja fényt, meleget sugároz, az 
önzetlenség és a szeretet jelképe. 

A gyertya megvásárlásával Ön is hozzájárul a 
Katolikus Karitász munkájához, valamint hogy a 

szegényebb turai családok ünnepe is boldog legyen.
Kérjük, gyújtsa meg ezt a gyertyát az ünnepi asztalnál 

és lángja emlékeztesse arra, hogy egy másik 
családban egy másik asztanál ülők Önnek mondanak 

hálát nagylelkűségéért.

KARÁCSONYI KÖNYV- ÉS 
AJÁNDÉKVÁSÁR

december 8-án és 15-én
a templomnál, a 11 órás szentmise előtt és 

után
Igényes szépirodalom, gyermekkönyvek, lelki 

táplálékok és apró ajándéktárgyak megvásárlásával 
szintén a helyi szegényeket tudjuk segíteni.

Idén a Rákóczi úti Tejcsárda Üzlet
(Csányi Petra) is beszállt a gyűjtésbe. Gyűjt (és árul) 

tartós élelmiszert, leadhatók a”Cipősdobozok”
és kapható lesz az „Egymillió csillag” gyertya is. 

a Szent Margit Karitász Csoport
év végi adománygyűjtési akciói

Szent Margit Karitász csoport
Tura

„Mi csak akkor tudunk 
természetbeni dolgokkal 
segíteni a rászorulókon, 

ha vannak jószívű 
adakozók.”
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Tura Város Jegyzője pályázatot hirdet

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
 Pest megye, 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.
Ellátandó főbb feladatok:
 Iktatási, ügyiratkezelési, irattárazási feladatok 
ellátása az ASP Iratszakrendszer használatával.
Jogállás, illetmény, juttatások:
 A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései, Tura Város Jegyző-
jének 1/2019. (III.28.) számú  intézkedése az egységes 
közszolgálati szabályzatról, Turai Polgármesteri Hivatal 
cafetéria szabályzata az irányadóak.
Pályázati feltételek:

· Magyar állampolgárság,

· Cselekvőképesség,

· Büntetlen előélet,

· Középiskola/gimnázium

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· ügykezelői alapvizsgával rendelkezés,

· ASP Iratszakrendszerben szerzett gyakorlat, 
tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

· Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) 
másolata, 

· 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, 

· A 87/2019. Kormányrendelt 1. sz. melléklete 
szerinti részletes szakmai önéletrajz, 

· A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.

A munkakör legkorábban 2020. január 1. 
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
    2019. november 25.

A pályázatok benyújtásának módja: 

· Postai úton, a pályázatnak a Turai Polgár-
mesteri Hivatal címére történő megkül-
désével (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
TPH/7410/2019, valamint a munkakör 
megnevezését: közszolgálati ügykezelő

· Személyesen: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 
Turai Polgármesteri Hivatal Titkársága

 A pályázattal kapcsolatban további információt 
Dolányi Róbertné jegyző nyújt a +36-28-581-020 te-
lefonszámon.

· A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. december 3.

 Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus okozta fertőző 
betegség, amely iránt Európában a házisertés és az európai 
vaddisznó fogékony. Afrikában a közönséges varacs-
kosdisznó és egyéb disznófélék, valamint Ornithodoros 
nembe tartozó óvantagok (lágy kullancsok) játszanak sze-
repet a betegség fenntartásában. Európában az óvantagok 
ASP átvitelével kapcsolatos szerepéről még viszonylag 
kevés információ áll rendelkezésre.
 A betegség vírusellenes állatgyógyászati készítmé-
nyekkel nem gyógyítható és az állatok védőoltására engedé-
lyezett, hatékony oltóanyag (vakcina) sem áll rendel-
kezésre. Az ASP vírusa iránt a sertés és a vaddisznó minden 
életkorban fogékony és a megbetegedett állatok szinte 
kivétel nélkül elpusztulnak. Az ASP vírus az embert nem 
betegíti meg, ezért közegészségügyi jelentősége nincs, de a 
felelőtlen emberi magatartásnak a betegség terjesztésében 
döntő szerepe lehet.
 Az ASP nagy gazdagsági kárt okozó fertőző be-
tegség, mert a betegségtől addig mentes országok-
ba/régiókba való behurcolását követően csak szigorú igaz-
gatási/rendészeti intézkedésekkel és jelentős anyagi ál-
dozatok árán lehet felszámolni. Ugyanis a fertőzött állomá-
nyokat, és legtöbbször a velük kapcsolatba került állomá-
nyok valamennyi sertését is, le kell ölni, az állathullákat a 
fertőzés terjedését kizáró módon ártalmatlanítani kell, a 
felszámolt sertésállományok tartási helyét ismételten fer-
tőtleníteni kell, a sertésforgalmazást és felvásárlást regio-
nális vagy országos szinten korlátozzák, az élő sertések, a 
sertéshús és a sertéshúsból készült félkész és késztermékek 
exportja nem engedélyezett.

 Az említett intézkedések és korlátozások közvet-
lenül, vagy közvetve súlyos pénzügyi veszteséget okoznak a 
sertéstartóknak és a velük kapcsolatban álló felvásárlók-
nak, exportőröknek, vágóhidaknak és húsfeldolgozó üze-
meknek is.
 A hazai sertéságazat fennmaradása és középtávú 
fejlesztése szempontjából a betegség behurcolásának 
megelőzése nagyon fontos minden érdekelt számára. Az u-
tóbbi évtized kedvezőtlen járványtani fejleménye, hogy az 
ASP vírusa 2007 elején Grúziában is megjelent, majd onnan 
részben a vaddisznók, részben a fertőzött házisertések és az 
ezekből származó élelmiszerek, élelmiszerhulladékok, va-
lamint az állat- és takarmányszállító járművek közvetíté-
sével a betegség átterjedt a Kaukázus térségének orszá-
gaira, továbbá Oroszországra, Ukrajnára és Fehérorosz-
országra is. Az Európai Unió tagállamai közül 2014-ben 
Litvániában, Lettországban, Észtországban és Lengyelor-
szágban is megállapították a betegséget elhullott vaddisz-
nókban, illetve házisertés állományokban is. 2016-ban a be-
tegség megjelent a Moldovai Köztársaságban is.
 Az ASP közel száz éves történetében példátlan 
kiterjedésű és súlyosságú az a járvány, amely a Kaukázus 
térségéből kiindulóan Oroszország európai területén, Uk-
rajnában és a balti állomokban kialakult. Az ASP közép-
európai megjelenésének kockázata és hazánk sertésállo-
mányainak veszélyeztetettsége az utóbbi egy évben jelentő-
sen megnőtt, amit tovább fokozott a 2016. évvégi kárpát-
aljai eset. Hazánk keleti határátkelőin elrendelt óvintézke-
dések is az ASP vírus behurcolásának megelőzését szol-
gálják.

Sertésvásárlás előtt mindig konzul-
táljon állatorvosával. Sertést másik 
állattartótól, vagy állatorvosi ellenőr-
zés alatt álló állatvásáron csak a meg-
felelő szállítási bizonylatokkal együtt 
vásároljon meg.

1. Ne vásároljon sertéseket ismeretlen 
személyektől, különösen személy-
gépkocsi utánfutókról olcsón eladásra 
kínált, jelöletlen állatokat.

2. A megvásárolt sertéseket kb. egy 
hónapig különítse el saját állomá-
nyától.

3. Rendszeresen takarítsa és fertőtle-
nítse a sertések tartási helyét, az ete-
tésre és itatásra használt eszközöket.

4. Ne keressen fel olyan sertéstartó 
udvart, ahol az állatok megbeteged-
tek, még a szomszéd, vagy közeli is-
merős erre irányuló kérésére sem.

5. Ha Ön házisertéseket is tartó va-
dász, akkor kerülje el azt, hogy serté-
sei a vaddisznók zsigereléséből/ 
feldolgozásából származó nyesedék-
hez hozzájussanak. A vadászaton 
használt öltözékét és lábbelijét cserél-
je le, mielőtt sertéseit itatni vagy 
etetni akarja.

6. Amennyiben a település külterüle-
tén tart sertéseket, akkor azok vad-
disznókkal való közvetlen érintkezését 
akadályozza meg a kerítés megerősí-
tésével. Vaddisznók által megdézsmált 
takarmányt ne adjon sertéseinek, és a 
vaddisznók által összetúrt, azok ürülé-
kével szennyezett szalmakazlat se 
használja almozásra.

7. Állatai megbetegedését, vagy várat-
lan elhullását mindig jelentse be a te-
lepülésen dolgozó állatorvosnak. El-
hullott sertései szakszerű ártalmatla-
nításának módját beszélje meg az ál-
latorvossal.

8. Az Európai uniós és ennek megfe-
lelően a hazai jogszabályok tiltják az 
állati eredetű melléktermékek közé 
tartozó élelmiszerhulladék (közismer-
tebb néven „konyhamoslék”) serté-
sekkel (más élelmiszertermelő állatok-
kal) való etetését, mivel ez számos fer-
tőző betegség terjesztője lehet. Ebből 
a szempontból különösen veszélyesek 
az autópályák és az országos főutak 
mellett lévő kamionparkolók terüle-
téről összegyűjtött, állati eredetű élel-
miszerek maradékát is tartalmazó hul-
ladékok. A szállodákból, éttermekből, 
közkonyhákból származó élelmiszer-

hulladék esetében is fokozott a járvá-
nyügyi kockázat. Éppen ezért nem 
csak a jogszabályi tilalom, de saját ál-
latállományuk védelme érdekében se 
etessenek élelmiszerhulladékot serté-
seikkel!

9. Ne adjon és ne kérjen kölcsön a ser-
tések ápolásához, ellátásához hasz-
nált eszközöket, szerszámokat.

10. Kocáit csak olyan tenyészkannal 
fedeztesse, amelynek a fontosabb fer-
tőző betegségektől való mentességét 
állatorvos igazolja. Ha kocáit mester-
ségesen akarja termékenyíttetni, ak-
kor e feladatra engedéllyel rendelkező 
személyt (állatorvost, nyilvántartásba 
vett inszeminátort) kérjen meg.

HASZNOS TANÁCSOK az afrikai sertéspestis MEGELŐZÉSÉHEZ

Az ASP megelőzése szempontjából is hasznos 
tanácsok a kislétszámú sertésállományok tartói 

részére

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
portal.nebih.gov.hu

ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
Telefon: 06-1 336 9009

Zöld szám: 06-80 263 244
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TARTÓS ÉLELMISZER 
GYŰJTÉS

(liszt, cukor, rizs, olaj , zsír, konzerv, tészta, édesség,
és minden egyéb elálló élelem,

ami karácsonyra adható a rászoruló családoknak)

November 4 -től a róm. kat. 
templomban, 

(Az adományok elhelyezhetők szentmisék előtt, hátul az erre a célra 
kihelyezett asztalnál.)

a COOP ABC-ben:
November 22-én pénteken 11 órától

November 23-án szombaton 13 óráig.

December elejétől újra indul a

„CIPŐSDOBOZNYI SZERETET” 
akció is, melyhez az adományok

a templomi gyűjtéssel is leadhatók.
(az ajándékon kérjük megjelölni a gyermek nemét és életkorát)

„EGYMILLIÓ CSILLAG A 
SZEGÉNYEKÉRT”

A gyertya meghitt lángja fényt, meleget sugároz, az 
önzetlenség és a szeretet jelképe. 

A gyertya megvásárlásával Ön is hozzájárul a 
Katolikus Karitász munkájához, valamint hogy a 

szegényebb turai családok ünnepe is boldog legyen.
Kérjük, gyújtsa meg ezt a gyertyát az ünnepi asztalnál 

és lángja emlékeztesse arra, hogy egy másik 
családban egy másik asztanál ülők Önnek mondanak 

hálát nagylelkűségéért.

KARÁCSONYI KÖNYV- ÉS 
AJÁNDÉKVÁSÁR

december 8-án és 15-én
a templomnál, a 11 órás szentmise előtt és 

után
Igényes szépirodalom, gyermekkönyvek, lelki 

táplálékok és apró ajándéktárgyak megvásárlásával 
szintén a helyi szegényeket tudjuk segíteni.

Idén a Rákóczi úti Tejcsárda Üzlet
(Csányi Petra) is beszállt a gyűjtésbe. Gyűjt (és árul) 

tartós élelmiszert, leadhatók a”Cipősdobozok”
és kapható lesz az „Egymillió csillag” gyertya is. 

a Szent Margit Karitász Csoport
év végi adománygyűjtési akciói

Szent Margit Karitász csoport
Tura

„Mi csak akkor tudunk 
természetbeni dolgokkal 
segíteni a rászorulókon, 

ha vannak jószívű 
adakozók.”
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Városunkban a megemlékezést az Őszirózsa Idősek 
Otthonában Dr. Király János emléktáblájánál történő koszo-
rúzás nyitotta, ahol Tura Város Önkormányzata és a FIDESZ 
helyi szervezete is tiszteletét tette. Ezt követően teával, 
szendviccsel és süteménnyel kedveskedtek a résztvevőknek 
az Otthon dolgozói.
 Este hat órai kezdettel az '56-os hősök tiszteletére 
celebrált szentmisét Palya János plébános a turai római ka-
tolikus templomban. A szertartás végeztével a templom-
kertben felállított mini színpadon köszöntötte az emléke-
zőket a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, 
Seres Tünde. Szendrei Ferenc polgármester ünnepi beszé-
dében kiemelte, hogy hatvanhárom év elteltével is fontos 
üzenetet közvetítenek az ’56-os események, melyekről így 
fogalmazott:

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

az  emlékére1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik-
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”

(Márai Sándor: Mennyből az angyal)

Márai Sándor 1956-ban, a tengeren túli emigrá-
cióban írt versében olvashatjuk az alábbi sorokat.  Hatvan-
három évvel a forradalom és szabadságharc után is gon-
dolatokat ébreszthetnek bennünk a sorai: mi is az, amit 
„örökségbe kaptunk”? S valóban „ilyen nagy dolog a Sza-
badság”?

Az 1956. október 23. napján történt eseményeknek 
sokkal többnek kell lennie annál, mint egy fejezetnek a tör-
ténelem tankönyvekben, vagy éppen egy piros betűs ünnep-
nek a naptárban. 1956-ban a magyar nemzet egy emberként 
lépett fel a demokrácia iránti vágy érvényre juttatása ér-
dekében. A hatvanhárom évvel ezelőtti eseményekből mit 
érthetünk meg mi, akik nem voltunk részesei a forradalom 

napjainak, s mit érthetnek azok, akik átélték. A fiatalabb ko-
rosztály a demokráciát a mindennapok részeként éli meg, 
hiszen a véleménynyilvánítás szabadságának ma már kitün-
tetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között.
 Ezzel szemben 1956 októberében emberek töme-
gének kellett olyan döntést, döntéseket meghoznia, ame-
lyek egész életükre kihatottak. Számos személy volt, akik-
nek ez a döntés az életükbe került, másoknak hosszú komor 
börtönéveket, vagy több évtizednyi emigrációt jelentett.
 Ezen a napon elsősorban azok emléke előtt 
tisztelgünk, akik életüket, hazájukat, szabadságukat adták 
azért, hogy megteremtsenek egy szabad, független magyar 
nemzetet. 

 „Október 23-a az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emléknapja, mely nemcsak nekünk, de a 20. század 
világtörténetében számos népnek közös ünnepe. E nap a 
terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság 
szeretetére emlékeztet. 1956 nélkül ma Európa sem lenne 
az a szellemi, gazdasági és politikai közösség, melyben Ma-
gyarországnak ismét helye van!...
 Mi lehetne ennek a nagyszerű napnak a legfeleme-
lőbb üzenete, ha nem az, hogy ennek a kicsi országnak min-
den baja közös baj. Hogy nem mindegy, hogy van-e bennünk 
közös szeretet és összetartozás, amellyel minden nehézség 
ellenére is tudunk országot építeni, jövőt teremteni. Hi-
szem, hogy hatvanhárom évvel a forradalom után van még 
bennünk elég elszánás és erő. Magyarországot, és közvet-
len környezetünket, az otthonunkat, Turát erősíteni tudjuk, 

és nincs bennünk megosztottság, hanem együtt érjük el a 
közös céljainkat. Magyarország újra egységes és erős lesz, 
melyre tisztelettel néznek szerte a világon.
 Majd Polgármester Úr Örkény István szavait idéz-
te: „A kerek világon, minden térképen és glóbuszon ma át-
írják a nevedet Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. 
Budapest ma annyit tesz, mint hősiesség. Budapest minden 
nyelvén a világnak azt jelenti: hűség, önfeláldozás, nemzeti 
becsület. Kívánom én is: légy mindörökké olyan, amilyen ma 
vagy Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok 
jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye.”

A műsort emelkedettebb hangulatúvá varázsolta 

Maczkó Mária énekeivel, valamint Seres Tünde és Lévai 
József az alkalomhoz összegyűjtött verseikkel. Köszönet 
illeti a Kaszap István Cserkészcsapatot és Scheigl Márk 
parancsnokot szolgálatukért, zászlókkal és fáklyákkal 
történő felvonulásukért, mellyel hozzájárultak az ünnep 
méltóbbá tételéhez.

A megemlékezést követően Tura Város Önkor-
mányzata, a FIDESZ helyi szervezete, valamint a Hevesy 
György Általános Iskola képviselői elhelyezték koszorúikat 
a templomkertben álló kopjafánál, mely méltó lezárása volt 
a forradalom emlékére rendezett ünnepségnek.

BnéPE.

 A lehetőség az utolsó pillanatban érkezett, de egy-
ből tudtam, hogy nincs más, menni kell.
 Sokan nem tudják pontosan, mire is „jók” ezek a 
testvértelepülések, egyáltalán Turának miért van kettő is? 
Én is tapasztalatlannak éreztem magam ezen a területen, de 
szerencsére pár korábbi Turai Hírlapot fellapozva kicsit kö-
zelebb kerültem a válaszhoz. A testvértelepülési kapcso-
latoknak közösségépítő szerepük van, emellett megismer-
hetünk más kultúrákat és természetesen lehetőség van sze-
replésre is. A fiataloknak hatalmas élmény megismerkedni 
messzi tájakon élőkkel és a programok, a jókedv, a gasztro-
nómiai csodák összehozzák az embereket.
 Ez volt az első találkozásom Erdéllyel, és az, hogy 
ilyen messze, a határtól sok-száz kilométerre lévő magyar-
lakta települések rengetegjén hajtottam át, valami egészen 
új érzést adott.
 Amikor megérkeztünk Csíkszentimrére, egy teljes 
csapat fogadott minket. Természetesen a testvértelepülés 
első embere köszöntött és már mutatta is, hogy van kijelölt 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK

 Ahogy Turának a Híresvárosi Vigadalom, Csíkszentimrének az Oktober-
fest jelenti a település egyik legnagyobb éves rendezvényét. Idén október har-
madik hétvégéjén változatos programokat kínált az érdeklődőknek a nagyszabású 
fesztivál, melyre szeretettel hívták és várták a turai delegációt is. Takács Pál újon-
nan megválasztott képviselőként abban a megtiszteltetésben részesült, hogy pár-
jával képviselhette településünket az izgalmakban és látnivalókban bővelkedő, 
eseménydús hétvégén. A protokoll kötelezettségeket mellőző fesztiválon a képvi-
selő-testület új tagja élt a felkínált lehetőséggel, új ismeretségek, kapcsolatok 
épültek, mely tovább erősíti a két település hosszú évek óta fennálló testvér-kap-
csolatát. Élményeiről a Turai Hírlap olvasóinak örömmel számolt be, egyúttal 
megcáfolván a települések közötti kapcsolatok megszakadásáról szóló híresz-
teléseket.

Vendégségben jártunk Csíkszentimrén, az Októberfest-en
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Városunkban a megemlékezést az Őszirózsa Idősek 
Otthonában Dr. Király János emléktáblájánál történő koszo-
rúzás nyitotta, ahol Tura Város Önkormányzata és a FIDESZ 
helyi szervezete is tiszteletét tette. Ezt követően teával, 
szendviccsel és süteménnyel kedveskedtek a résztvevőknek 
az Otthon dolgozói.
 Este hat órai kezdettel az '56-os hősök tiszteletére 
celebrált szentmisét Palya János plébános a turai római ka-
tolikus templomban. A szertartás végeztével a templom-
kertben felállított mini színpadon köszöntötte az emléke-
zőket a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, 
Seres Tünde. Szendrei Ferenc polgármester ünnepi beszé-
dében kiemelte, hogy hatvanhárom év elteltével is fontos 
üzenetet közvetítenek az ’56-os események, melyekről így 
fogalmazott:

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

az  emlékére1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik-
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”

(Márai Sándor: Mennyből az angyal)

Márai Sándor 1956-ban, a tengeren túli emigrá-
cióban írt versében olvashatjuk az alábbi sorokat.  Hatvan-
három évvel a forradalom és szabadságharc után is gon-
dolatokat ébreszthetnek bennünk a sorai: mi is az, amit 
„örökségbe kaptunk”? S valóban „ilyen nagy dolog a Sza-
badság”?

Az 1956. október 23. napján történt eseményeknek 
sokkal többnek kell lennie annál, mint egy fejezetnek a tör-
ténelem tankönyvekben, vagy éppen egy piros betűs ünnep-
nek a naptárban. 1956-ban a magyar nemzet egy emberként 
lépett fel a demokrácia iránti vágy érvényre juttatása ér-
dekében. A hatvanhárom évvel ezelőtti eseményekből mit 
érthetünk meg mi, akik nem voltunk részesei a forradalom 

napjainak, s mit érthetnek azok, akik átélték. A fiatalabb ko-
rosztály a demokráciát a mindennapok részeként éli meg, 
hiszen a véleménynyilvánítás szabadságának ma már kitün-
tetett szerepe van az alkotmányos alapjogok között.
 Ezzel szemben 1956 októberében emberek töme-
gének kellett olyan döntést, döntéseket meghoznia, ame-
lyek egész életükre kihatottak. Számos személy volt, akik-
nek ez a döntés az életükbe került, másoknak hosszú komor 
börtönéveket, vagy több évtizednyi emigrációt jelentett.
 Ezen a napon elsősorban azok emléke előtt 
tisztelgünk, akik életüket, hazájukat, szabadságukat adták 
azért, hogy megteremtsenek egy szabad, független magyar 
nemzetet. 

 „Október 23-a az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emléknapja, mely nemcsak nekünk, de a 20. század 
világtörténetében számos népnek közös ünnepe. E nap a 
terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadság 
szeretetére emlékeztet. 1956 nélkül ma Európa sem lenne 
az a szellemi, gazdasági és politikai közösség, melyben Ma-
gyarországnak ismét helye van!...
 Mi lehetne ennek a nagyszerű napnak a legfeleme-
lőbb üzenete, ha nem az, hogy ennek a kicsi országnak min-
den baja közös baj. Hogy nem mindegy, hogy van-e bennünk 
közös szeretet és összetartozás, amellyel minden nehézség 
ellenére is tudunk országot építeni, jövőt teremteni. Hi-
szem, hogy hatvanhárom évvel a forradalom után van még 
bennünk elég elszánás és erő. Magyarországot, és közvet-
len környezetünket, az otthonunkat, Turát erősíteni tudjuk, 

és nincs bennünk megosztottság, hanem együtt érjük el a 
közös céljainkat. Magyarország újra egységes és erős lesz, 
melyre tisztelettel néznek szerte a világon.
 Majd Polgármester Úr Örkény István szavait idéz-
te: „A kerek világon, minden térképen és glóbuszon ma át-
írják a nevedet Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. 
Budapest ma annyit tesz, mint hősiesség. Budapest minden 
nyelvén a világnak azt jelenti: hűség, önfeláldozás, nemzeti 
becsület. Kívánom én is: légy mindörökké olyan, amilyen ma 
vagy Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok 
jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye.”

A műsort emelkedettebb hangulatúvá varázsolta 

Maczkó Mária énekeivel, valamint Seres Tünde és Lévai 
József az alkalomhoz összegyűjtött verseikkel. Köszönet 
illeti a Kaszap István Cserkészcsapatot és Scheigl Márk 
parancsnokot szolgálatukért, zászlókkal és fáklyákkal 
történő felvonulásukért, mellyel hozzájárultak az ünnep 
méltóbbá tételéhez.

A megemlékezést követően Tura Város Önkor-
mányzata, a FIDESZ helyi szervezete, valamint a Hevesy 
György Általános Iskola képviselői elhelyezték koszorúikat 
a templomkertben álló kopjafánál, mely méltó lezárása volt 
a forradalom emlékére rendezett ünnepségnek.

BnéPE.

 A lehetőség az utolsó pillanatban érkezett, de egy-
ből tudtam, hogy nincs más, menni kell.
 Sokan nem tudják pontosan, mire is „jók” ezek a 
testvértelepülések, egyáltalán Turának miért van kettő is? 
Én is tapasztalatlannak éreztem magam ezen a területen, de 
szerencsére pár korábbi Turai Hírlapot fellapozva kicsit kö-
zelebb kerültem a válaszhoz. A testvértelepülési kapcso-
latoknak közösségépítő szerepük van, emellett megismer-
hetünk más kultúrákat és természetesen lehetőség van sze-
replésre is. A fiataloknak hatalmas élmény megismerkedni 
messzi tájakon élőkkel és a programok, a jókedv, a gasztro-
nómiai csodák összehozzák az embereket.
 Ez volt az első találkozásom Erdéllyel, és az, hogy 
ilyen messze, a határtól sok-száz kilométerre lévő magyar-
lakta települések rengetegjén hajtottam át, valami egészen 
új érzést adott.
 Amikor megérkeztünk Csíkszentimrére, egy teljes 
csapat fogadott minket. Természetesen a testvértelepülés 
első embere köszöntött és már mutatta is, hogy van kijelölt 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK

 Ahogy Turának a Híresvárosi Vigadalom, Csíkszentimrének az Oktober-
fest jelenti a település egyik legnagyobb éves rendezvényét. Idén október har-
madik hétvégéjén változatos programokat kínált az érdeklődőknek a nagyszabású 
fesztivál, melyre szeretettel hívták és várták a turai delegációt is. Takács Pál újon-
nan megválasztott képviselőként abban a megtiszteltetésben részesült, hogy pár-
jával képviselhette településünket az izgalmakban és látnivalókban bővelkedő, 
eseménydús hétvégén. A protokoll kötelezettségeket mellőző fesztiválon a képvi-
selő-testület új tagja élt a felkínált lehetőséggel, új ismeretségek, kapcsolatok 
épültek, mely tovább erősíti a két település hosszú évek óta fennálló testvér-kap-
csolatát. Élményeiről a Turai Hírlap olvasóinak örömmel számolt be, egyúttal 
megcáfolván a települések közötti kapcsolatok megszakadásáról szóló híresz-
teléseket.

Vendégségben jártunk Csíkszentimrén, az Októberfest-en
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ÓVODAI HÍREKKÖZÖSSÉGI ÉLET

helyünk a már jó ideje elkezdődött műsorukra. Az előadáson 
többek között székelyföldi humoristák léptek fel, mint Szé-
kely Góbé, Pittyes2es és Gyufa. A szervezés és kiemelt figye-
lem a nézők részéről mind azt mutatták, hogy itt valami egé-
szen szokatlan dolog történik. Minden óramű pontossággal 
működött, az előadás után egyből ülhettünk asztalhoz, ahol 
kiváló ételekkel kínáltak.
 Ekkor tűnt fel, hogy más településekről egész 
nagyszámú delegáció érkezett, viszont Turát sajnos csak 
ketten tudtuk képviselni. A vacsora után elkísértek minket a 
szállásra, ahol egy kedves szentimrei család biztosított 
számunkra helyet. A szállás ablakából elénk magasodott a 
falu temploma, ami még jobban emelte a kedvünket, igaz ezt 
csak másnap reggel csodálhattuk meg teljes pompájában.
 Reggel is folytatódott tovább az, amit  érkezésünk-
kor csak sejtettünk. Ahogy kiértünk a focipályára, teljes 
döbbenet fogott el bennünket. Ez a nagyjából 2000 fő lakos-
sal rendelkező község olyan közösségi erővel bír, hogy a 
nagy zöld területen elterülő pálya tele volt emberekkel. Ma-
gyarországon nem nagyon tapasztaltam ezt sehol máshol 
már nagyon régóta. Csíkszentimre vezetése teljes erőbedo-
bással azon volt, hogy minden a helyén legyen. Ki kell emel-
nem, hogy Kencse Előd polgármester úr és Fülöp Kinga 
alpolgármester asszony nélkül ez nem működhetett volna. A 
sok teendőjük mellett még arra is szakítottak időt, hogy az 
ide utazott vendégek maximálisan jól érezzék magukat, fi-
gyelmességük példaértékű volt.
 A reggeli focimeccs és hagyományőrző bemutatók 
után lehetőségünk volt elmenni egy úgynevezett szafarira. 
Ez arról szólt, hogy egy nagy nyitott ülőhelyekkel ellátott 
utánfutón utazhattunk végig a hegyvidéki, erdős tájon, cso-
dálatos élményt ajándékozva a résztvevőknek. Az úton me-
séltek nekünk a helyi történetekről, melyik résznek mi a ne-
ve és hogy milyen állatok fordulnak elő az erdőben.

 A szafari után egy szépségverseny következett, 
amivel kapcsolatban voltak fenntartásaim. Féltem tőle, 
hogy egy ilyen jellegű műsor, hogyan fog esetleg lekötni 
hosszabb időn keresztül. Ezután én magam lepődtem meg 
azon, hogy mennyire jól kitalált és mennyire ötletes volt a 
műsor. Észre se vettük és jött a szombati vacsora, ahol sike-
rült a széles körű jászói küldöttséggel is beszélgetnünk, 
akik szintén nagyon kedvesek voltak. Sajnos gyorsan el-
ment az idő ismét és vasárnap már vissza kellett indulnunk, 
de természetesen még voltak aznapi programok is, ame-
lyeken egy lovas-hintó ügyességi versenyé volt a főszerep. 
Mindenki komolyan vette a versenyt, gyönyörű hintók és 
nagyszerű lovak dolgoztak együtt hajtóikkal, élvezet volt 
nézni ezt is. Sietnünk kellett vissza, de még akár egy hetet is 
maradtunk volna, annyira jól éreztük magunkat.
 Nagyon sok új gondolattal lettünk gazdagabbak. A 
székely emberek valahogy közelebb állnak a természethez 
és megőrizték azt a magyarságot, amit itthon én már csak 
nyomokban vélek felfedezni. Ez a fajta összetartás, jókedv, 
tenni akarás, egymás segítése és a természethez való hozzá-
állás példaértékű és követendő. Természetesen semmi sem 
tökéletes, itt is voltak felújításra váró épületek és nem asz-
faltozott utak, de az érzés, ami átsugárzott az embereken, 
az a közösségi erő, amit tapasztaltam, megerősített abban a 
hitemben, hogy igen is van remény, tanulnunk kell tőlük, és 
talán érdemes lenne jobban ápolni kapcsolatainkat testvér-
településeinkkel, még több turai lakost bevonva ezekbe a 
csodálatos élményekbe.

Takács Pál

VÁROSFEJLESZTÉS

Arany János utcai
orvosi rendelő épülete

 A Kastélykerti Óvoda szokásos évindító hétköznap-
jait több program is színesítette. Szeptember hónap köze-
pén a tűzriadó gyakorlat tette próbára minden gyermek és 
felnőtt ügyességét. Nagyon büszkék voltunk, hogy bő egy 
perc alatt mindenki elhagyta az épületet!
 A következő hét a betakarításról, a szüretről, a Mi-
hály-napról és a Népmese Napjáról szólt. Az egész hetes 
projekt alatt 25-én a Portéka Színpad bábelőadását láthat-
tuk, 26-án szőlőt préseltünk, mustot kóstoltunk, lovas játé-
kot és csőszös játékot játszottunk, Vivi néni vezetésével 
táncházi hangulatot varázsolva roptuk, majd a program zá-
rásaként Szilágyi Mihály (Cirok) és neje Pannika jóvoltából 
ülhettünk lovon, lovaskocsizhattunk a városban. Ezúton is 
köszönjük szépen a sok szülői és baráti segítséget!

Szent Mihály és Mindszent hava
a Kastély tövében!

 Ezen a nyáron gőzerővel dolgoztunk a csoportszo-
bák, az udvar, a közös terek megújításán. Átgondoltabb bel-
ső terek, egységesebb színvilág, újra burkolt öltöző és cso-
portszoba várta szeptembertől a visszatérő nyaralókat saját 
erőink mozgósításával és a város támogatásával. Izgalom-
mal várjuk még mindig az új udvari játékot, egy torony-
csúszdát, amit a Moki Fa jóvoltából nyert el óvodánk! Sajnos 
betegség miatt csúszott az őszi szünet idejére ígért te-
lepítés.

 27-én - jeles napjaink közül - Szent Mihály nap-
jának szokásaival ismerkedtek gyermekeink. Délelőtt az óvó 
nénik és a Méhecske csoport elevenítette fel a népszokást 
egy ragyogó dramatikus játék keretében, majd mindenki 
választhatott a petákjáért cserébe vásárfiát a Méhecskés 
árusoktól. Déltől kezdődött a családos Mihály-napi vásár. 
Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere! Kézműves termé-
kek, ínycsiklandozó befőttek, lekvárok, sütemények, gyógy-
növények, játékok, növények és könyvek… no meg vidám, 
mozgatós népzene!  Rengeteg felajánlás érkezett, sok volt a 
vásárló, vidám beszélgetésektől volt hangos az udvar zárá-
sig! Köszönet illet minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt, 
leendő ovist, aki valamilyen módon részt vett ennek a nap-
nak a sikerében! A nap bevételének segítségével a kará-
csonyt igyekszünk majd megszépíteni gyermekeink számá-
ra, hogy a fa alatt minden csoportnak legyen játék!

 Hétfőn a Magyar Népmese Napját ünnepeltük. A 
csoportos óvó nénik örvendeztették meg a gyermekcso-
portokat korosztályuknak megfelelő népmesével, ízes ma-
gyar szóval, illetve ebéd előtt mesemoziban láthattak a 
gyermekek igényes magyar népmesét.

 Október 4-én az Állatok 
Világnapja alkalmából a 
környék kutyabarátainak 
egyesülete tartott fantasz-
tikus bemutatót, aminek ke-
retében a gyermekek a fele-
lős állattartásról, a kutyák 
neveléséről, tartásáról is 
többet tudhattak meg.

 A következő héten a Tura tűzvédelméért felelős 
Tűzoltó laktanyát látogathatták meg a nagycsoportok. 
Hatalmas élményekkel gazdagodva tértek haza!
 Még ezen a napon gyermekeink gerinc és talp-
vizsgálatát is elvégezték, illetve a héten a belső tudás-
megosztás keretében hospitálások zajlottak csoport-
jainkban.

 Október hónapot a Tökfesztivál hete zárta, amikor 
is töklámpásokat faragtak, festettek, zöldségbábokat ké-
szítettek, sült tököt és tökmagot majszolhattak kicsinyeink.
Ezen a héten megtörtént udvari játékaink biztonsági elle-
nőrzése is. 
 Így zártuk az ősz első két hónapját vidáman, ak-
tívan, most pedig már nagy lelkesedéssel készülünk az ad-
venti időszakra, hogy a téli hónapok is örömet hozzanak!

Bertók Gabriella intézményvezető

BOTANIQ Turai Kastély - Álláshírek

 Többször adtunk hírt a BOTANIQ Turai Kastélyt 
üzemeltető cég filozófiájáról, miszerint az állások meghir-
detésekor elsősorban a környékbeli embereknek szeretné-
nek lehetőséget adni. Munkatársunk azzal a kérdéssel ke-
reste fel a cég képviselőjét, hogy több állásinterjút követően 
mennyire sikerült a kitűzött célt megvalósítani.
 Az üzemeltető cég képviselője örömmel állt ren-
delkezésünkre és elmondta, hogy a sok kiváló helyi jelentke-
zőnek köszönhetően az összes eddig felvett kolléga 70%-a 
Turán vagy környékén él. Több személyes interjút követően 
a kiválasztott jelentkezőknek megküldték az ajánlatokat és 
már szinte mindannyian aláírták a szerződésüket. 
 A BOTANIQ Turai Kastély üzemeltetője továbbra is 
várja a jelentkezéseket alábbi pozíciókba:
 • szakács • recepciós • felszolgáló
Megtudtuk továbbá, hogy a Kastély várhatóan 2020. év ele-
jén nyitja meg kapuit. E hónap végére remélhetőleg elkészül 
egy rövid tájékoztató film a felújításról a kastélyban dolgozó 
festő- és kőrestaurátor segítségével, melyet a Turai Hírlap, 
így a turai lakosság részére is elérhetővé tesznek.
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helyünk a már jó ideje elkezdődött műsorukra. Az előadáson 
többek között székelyföldi humoristák léptek fel, mint Szé-
kely Góbé, Pittyes2es és Gyufa. A szervezés és kiemelt figye-
lem a nézők részéről mind azt mutatták, hogy itt valami egé-
szen szokatlan dolog történik. Minden óramű pontossággal 
működött, az előadás után egyből ülhettünk asztalhoz, ahol 
kiváló ételekkel kínáltak.
 Ekkor tűnt fel, hogy más településekről egész 
nagyszámú delegáció érkezett, viszont Turát sajnos csak 
ketten tudtuk képviselni. A vacsora után elkísértek minket a 
szállásra, ahol egy kedves szentimrei család biztosított 
számunkra helyet. A szállás ablakából elénk magasodott a 
falu temploma, ami még jobban emelte a kedvünket, igaz ezt 
csak másnap reggel csodálhattuk meg teljes pompájában.
 Reggel is folytatódott tovább az, amit  érkezésünk-
kor csak sejtettünk. Ahogy kiértünk a focipályára, teljes 
döbbenet fogott el bennünket. Ez a nagyjából 2000 fő lakos-
sal rendelkező község olyan közösségi erővel bír, hogy a 
nagy zöld területen elterülő pálya tele volt emberekkel. Ma-
gyarországon nem nagyon tapasztaltam ezt sehol máshol 
már nagyon régóta. Csíkszentimre vezetése teljes erőbedo-
bással azon volt, hogy minden a helyén legyen. Ki kell emel-
nem, hogy Kencse Előd polgármester úr és Fülöp Kinga 
alpolgármester asszony nélkül ez nem működhetett volna. A 
sok teendőjük mellett még arra is szakítottak időt, hogy az 
ide utazott vendégek maximálisan jól érezzék magukat, fi-
gyelmességük példaértékű volt.
 A reggeli focimeccs és hagyományőrző bemutatók 
után lehetőségünk volt elmenni egy úgynevezett szafarira. 
Ez arról szólt, hogy egy nagy nyitott ülőhelyekkel ellátott 
utánfutón utazhattunk végig a hegyvidéki, erdős tájon, cso-
dálatos élményt ajándékozva a résztvevőknek. Az úton me-
séltek nekünk a helyi történetekről, melyik résznek mi a ne-
ve és hogy milyen állatok fordulnak elő az erdőben.

 A szafari után egy szépségverseny következett, 
amivel kapcsolatban voltak fenntartásaim. Féltem tőle, 
hogy egy ilyen jellegű műsor, hogyan fog esetleg lekötni 
hosszabb időn keresztül. Ezután én magam lepődtem meg 
azon, hogy mennyire jól kitalált és mennyire ötletes volt a 
műsor. Észre se vettük és jött a szombati vacsora, ahol sike-
rült a széles körű jászói küldöttséggel is beszélgetnünk, 
akik szintén nagyon kedvesek voltak. Sajnos gyorsan el-
ment az idő ismét és vasárnap már vissza kellett indulnunk, 
de természetesen még voltak aznapi programok is, ame-
lyeken egy lovas-hintó ügyességi versenyé volt a főszerep. 
Mindenki komolyan vette a versenyt, gyönyörű hintók és 
nagyszerű lovak dolgoztak együtt hajtóikkal, élvezet volt 
nézni ezt is. Sietnünk kellett vissza, de még akár egy hetet is 
maradtunk volna, annyira jól éreztük magunkat.
 Nagyon sok új gondolattal lettünk gazdagabbak. A 
székely emberek valahogy közelebb állnak a természethez 
és megőrizték azt a magyarságot, amit itthon én már csak 
nyomokban vélek felfedezni. Ez a fajta összetartás, jókedv, 
tenni akarás, egymás segítése és a természethez való hozzá-
állás példaértékű és követendő. Természetesen semmi sem 
tökéletes, itt is voltak felújításra váró épületek és nem asz-
faltozott utak, de az érzés, ami átsugárzott az embereken, 
az a közösségi erő, amit tapasztaltam, megerősített abban a 
hitemben, hogy igen is van remény, tanulnunk kell tőlük, és 
talán érdemes lenne jobban ápolni kapcsolatainkat testvér-
településeinkkel, még több turai lakost bevonva ezekbe a 
csodálatos élményekbe.

Takács Pál

VÁROSFEJLESZTÉS

Arany János utcai
orvosi rendelő épülete

 A Kastélykerti Óvoda szokásos évindító hétköznap-
jait több program is színesítette. Szeptember hónap köze-
pén a tűzriadó gyakorlat tette próbára minden gyermek és 
felnőtt ügyességét. Nagyon büszkék voltunk, hogy bő egy 
perc alatt mindenki elhagyta az épületet!
 A következő hét a betakarításról, a szüretről, a Mi-
hály-napról és a Népmese Napjáról szólt. Az egész hetes 
projekt alatt 25-én a Portéka Színpad bábelőadását láthat-
tuk, 26-án szőlőt préseltünk, mustot kóstoltunk, lovas játé-
kot és csőszös játékot játszottunk, Vivi néni vezetésével 
táncházi hangulatot varázsolva roptuk, majd a program zá-
rásaként Szilágyi Mihály (Cirok) és neje Pannika jóvoltából 
ülhettünk lovon, lovaskocsizhattunk a városban. Ezúton is 
köszönjük szépen a sok szülői és baráti segítséget!

Szent Mihály és Mindszent hava
a Kastély tövében!

 Ezen a nyáron gőzerővel dolgoztunk a csoportszo-
bák, az udvar, a közös terek megújításán. Átgondoltabb bel-
ső terek, egységesebb színvilág, újra burkolt öltöző és cso-
portszoba várta szeptembertől a visszatérő nyaralókat saját 
erőink mozgósításával és a város támogatásával. Izgalom-
mal várjuk még mindig az új udvari játékot, egy torony-
csúszdát, amit a Moki Fa jóvoltából nyert el óvodánk! Sajnos 
betegség miatt csúszott az őszi szünet idejére ígért te-
lepítés.

 27-én - jeles napjaink közül - Szent Mihály nap-
jának szokásaival ismerkedtek gyermekeink. Délelőtt az óvó 
nénik és a Méhecske csoport elevenítette fel a népszokást 
egy ragyogó dramatikus játék keretében, majd mindenki 
választhatott a petákjáért cserébe vásárfiát a Méhecskés 
árusoktól. Déltől kezdődött a családos Mihály-napi vásár. 
Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere! Kézműves termé-
kek, ínycsiklandozó befőttek, lekvárok, sütemények, gyógy-
növények, játékok, növények és könyvek… no meg vidám, 
mozgatós népzene!  Rengeteg felajánlás érkezett, sok volt a 
vásárló, vidám beszélgetésektől volt hangos az udvar zárá-
sig! Köszönet illet minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt, 
leendő ovist, aki valamilyen módon részt vett ennek a nap-
nak a sikerében! A nap bevételének segítségével a kará-
csonyt igyekszünk majd megszépíteni gyermekeink számá-
ra, hogy a fa alatt minden csoportnak legyen játék!

 Hétfőn a Magyar Népmese Napját ünnepeltük. A 
csoportos óvó nénik örvendeztették meg a gyermekcso-
portokat korosztályuknak megfelelő népmesével, ízes ma-
gyar szóval, illetve ebéd előtt mesemoziban láthattak a 
gyermekek igényes magyar népmesét.

 Október 4-én az Állatok 
Világnapja alkalmából a 
környék kutyabarátainak 
egyesülete tartott fantasz-
tikus bemutatót, aminek ke-
retében a gyermekek a fele-
lős állattartásról, a kutyák 
neveléséről, tartásáról is 
többet tudhattak meg.

 A következő héten a Tura tűzvédelméért felelős 
Tűzoltó laktanyát látogathatták meg a nagycsoportok. 
Hatalmas élményekkel gazdagodva tértek haza!
 Még ezen a napon gyermekeink gerinc és talp-
vizsgálatát is elvégezték, illetve a héten a belső tudás-
megosztás keretében hospitálások zajlottak csoport-
jainkban.

 Október hónapot a Tökfesztivál hete zárta, amikor 
is töklámpásokat faragtak, festettek, zöldségbábokat ké-
szítettek, sült tököt és tökmagot majszolhattak kicsinyeink.
Ezen a héten megtörtént udvari játékaink biztonsági elle-
nőrzése is. 
 Így zártuk az ősz első két hónapját vidáman, ak-
tívan, most pedig már nagy lelkesedéssel készülünk az ad-
venti időszakra, hogy a téli hónapok is örömet hozzanak!

Bertók Gabriella intézményvezető

BOTANIQ Turai Kastély - Álláshírek

 Többször adtunk hírt a BOTANIQ Turai Kastélyt 
üzemeltető cég filozófiájáról, miszerint az állások meghir-
detésekor elsősorban a környékbeli embereknek szeretné-
nek lehetőséget adni. Munkatársunk azzal a kérdéssel ke-
reste fel a cég képviselőjét, hogy több állásinterjút követően 
mennyire sikerült a kitűzött célt megvalósítani.
 Az üzemeltető cég képviselője örömmel állt ren-
delkezésünkre és elmondta, hogy a sok kiváló helyi jelentke-
zőnek köszönhetően az összes eddig felvett kolléga 70%-a 
Turán vagy környékén él. Több személyes interjút követően 
a kiválasztott jelentkezőknek megküldték az ajánlatokat és 
már szinte mindannyian aláírták a szerződésüket. 
 A BOTANIQ Turai Kastély üzemeltetője továbbra is 
várja a jelentkezéseket alábbi pozíciókba:
 • szakács • recepciós • felszolgáló
Megtudtuk továbbá, hogy a Kastély várhatóan 2020. év ele-
jén nyitja meg kapuit. E hónap végére remélhetőleg elkészül 
egy rövid tájékoztató film a felújításról a kastélyban dolgozó 
festő- és kőrestaurátor segítségével, melyet a Turai Hírlap, 
így a turai lakosság részére is elérhetővé tesznek.
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Tücsökavató
 Októberben a már hagyománnyá vált Tücsökavató 
ünnepségre is sor került. a három ötödikes osztály lelkesen 
vett részt a DÖNK által szervezett játékos feladatokon, így 
igazán jó hangulatúra sikerült a közös délután. Mindegyik 
osztálynak gratulálunk, főleg a győztes 5.a tanulóinak! 

Andersen teáskannája és egy rendhagyó iro-
dalom óra
 Az ötödikes irodalmi tananyag első nagy témaköre 
a mesék világa. Heine Éva tanárnő az 5.a osztállyal nem ha-
gyományos módon dolgozta fel Andersen: A teáskanna c. 
meséjét. Mindenki elhozta a kedvenc bögréjét, pár diák sa-
ját maga készített süteményt, az iskolai konyha dolgozói 
pedig teát főztek. A gyerekek kaptak egy színezhető teás-
kannát, és egy rövid összefoglalót is a világ különböző né-
peinek teázási szokásairól. Emlékezetes meseóra kereke-
dett, lehet is gondolkodni egy következőn.

Sára Sándorra emlékeztünk
 A 8. a és c osztállyal Heine Éva tanárnő rendhagyó 
emlékórát tartott az iskolai könyvtárban. A tanárnő mondta, 
hogy fontosnak tartja kis városunk nagy emberének megis-
mertetését a mai fiatalokkal. Sára Sándor jelentősebb élet-
rajzi adatai és munkássága rövid áttekintése után a tanulók 
két dokumentumfilmet nézhettek meg.

Aradi vértanúkra emlékeztünk
 A Tabán úti iskolában a 3.a osztály kis műsorával 
emlékeztek meg az aradi vértanúkról, Bangóné Boros Ilona 
szervezésével. A Hevesy úti épületben Sándor-Kis Anita 
tanárnő az 5.b osztállyal készült műsorral.

Október 23.
 A Hevesy úti iskolaépületben Kálna Tibor tanár úr 
szervezésében készültek a 7.b osztály tanulói ünnepi mű-
sorral. Az aula bejáratánál elhelyezett installációhoz min-
den osztály képviseletében 2-2 diák elhelyezte a megem-
lékezés mécseseit.

Papírgyűjtés, Állatok világnapja
 A papírgyűjtés iskolánkban idén is három napos 
volt (szept.16-18.). Helyszíne a Tabán úti épület hátsó udva-
ra lett. Az akció már hagyomány, célja a hulladékok újra 
hasznosítására való figyelemfelhívás. Kollégák, diákok és 
szülők is aktív részesei voltak ezeknek a napoknak. Mun-
kánk eredménye több mint 6 tonna papírhulladék. Gratulá-
lunk minden osztálynak! Október első hetében az ÁLLATOK 
VILÁGNAPI versenyek kezdődtek. Fotó-és rajzpályázatot ír-

tunk ki. Témák: Kedvenceim, Mesebeli állatok. Sok szép al-
kotás érkezett: fotók (kb. 40 db), rajzok (több mint 100 db). 
Nehéz zsűrizés utána következő eredmények születtek: A 
Tabán útra kutyás rendőr érkezett a jeles nap alkalmából. 
Bemutatásra került a rendőrkutyák munkája (keresési fe-
ladatok) és beszéltek az állatok kiképzéséről, jelentőségéről 
is.
Állatok Világnapi eredmények: Fotó pályázat: 1. Bojtár Gré-
ta, 2. Murányi Szófia 3.c, 3. Bencsik Gergő 1.a, 4. Jenei Esz-
ter 5.a, 5. Pálinkás Márton 7.a, 6. Raáb Jázmin 4.c
Rajz pályázat: Gyémánt fokozat: Csongor Luca 8.b, Szénási 
Ákos 8.c, Murányi Mira 5.a, Barna Judit 5.a. Arany fokozat: 
Kurucz Dorka 8.b, Nemecz Noémi 8.d, Barabás Noémi 5.b. 
Ezüst fokozat: Szénási Petra 8.b, Dóra Natasa 5.a, Terkovics 
Ádám 5.a. Bronz fokozat: Henczler Sára 5.b.
A pályázatokon induló diákok ötöst, a díjazásban részesülők 
osztályfőnöki dicséretet kaptak.
Papírgyűjtés eredmények: 1. 2.a 827 kg, 2. 4.a 728 kg , 3. 5.a 
678 kg , 4. 4.b 574 kg,  5. 2.b 416 kg, 6. 8.a 386 kg, 7. 3.a 376 
kg, 8. 8.b 296 kg, 9. 1.c 256 kg, 10. 5.b 245 kg, 11. 3.c 231 
kg, 12. 3.b 196 kg, 13. 6.a 158 kg, 14. 1.b 144 kg, 15. 7.c 143 
kg, 16. 7.b 134 kg, 17. 4.c 114 kg, 18. 6.b és 6.c 100 kg, 19. 
8.d 90 kg, 20. 8.c 62 kg, 21. 1.a 53 kg, 22. 7.a 25 kg, 23. 5.c 
21 kg, Összesen: 6353 kg
Díjazás: Alsó: I. 2.a  II. 4.a  III. 4.b, 
Felső: I. 5.a  II. 8.a  III. 8.b.
A papírt hozó gyerekek és a délutáni segítők is osztály-
főnöki dicséretet kaptak.

Pályaorientációs nap
 Október 15-én, kedden minden diák legnagyobb 
örömére nem kellett tankönyveket hozni az iskolába. Pálya-
orientációs napunkra változatos programokat szerveztünk. 
Minden évfolyam külön szervezte meg az aznapi elfoglalt-
ságát, így a teljesség igénye nélkül az alábbi lehetőségekkel 
éltünk: fazekasműhely meglátogatása, méhészet megláto-
gatása, dokumentumfilmek megtekintése. Az iskola épüle-
tében maradt osztályok sem unatkoztak, ugyanis ellátoga-
tott hozzánk egy rendőr és két polgárőr is. Ki lehetett pró-
bálni a bilincset, aki pedig mozogni vágyott, nagy szere-
tettel várták a tornateremben a kick-box oktatók egy kis 
speciális testnevelés órára.

Tücsökavató Sára Sándorra emlékeztünk Az Aradi vértanúkra emlékeztünk Október 23.

Pályaorientációs nap

Állatok Világnapi kerékpáros kirándulás -  
október 22.
 Sok szervezés és sok rossz idő után került sor a Tu-
rai Hevesy György Általános Iskola felső tagozatán erre a 
délutáni programra. Az októberi Állatok Világnapjához 
kapcsolódott a témaválasztás: őshonos állatfajták megisme-
rése saját környezetükben. A Polgármester úr meghívására 
érkeztünk a Tura-Boldog határában lévő tanyájához. Meg-
néztünk számos állatfajtát: mangalicát, racka juhot, szürke-
marhát, magyartarkát, bivalyt. A diákok is készültek. Kiselő-
adásokat hallgattunk a gyönyörű környezetben melyeket a 
polgármester úr egészített ki. A csapat ezek után finom u-
zsonnát (gulyásleves, palacsinta) kapott és következett a 
szabadjáték, a szalmabálákon. Nagyon tartalmas és érde-
kes órákat töltöttünk együtt. A tanulók érdeklődése és fi-
gyelme/fegyelme példaértékű volt Köszönjük a lehetőséget! 
Sokan feltették a kérdést: Mikor megyünk legközelebb?

Zöldség-gyümölcs fesztivál - október 24.
 Iskolánk nagy hagyománya ez a nap. Örökös Ökois-
kolaként kötelességünk felhívni a figyelmet az egészséges 
táplálkozásra, a növényismeretre, egyes zöldségek/gyümöl-
csök jótékony hatására és a betegségmegelőzésre. Alsó ta-
gozaton szobrok készülnek (köszönet a lelkes szülőknek) és 
a kóstolgatásé a nap. Felső tagozaton tökfaragással foglal-
koztak az osztályok.

 Szerintem a kislányok jelentős része álmodozik 
arról, hogy híres balerina lesz. A kecses mozdulatok, 
klasszikus zene és a próbákon elhangzó francia kifejezések 
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember lánya óha-
tatlanul is tartozni szeretne ebbe a szép és magával ragadó 
környezetbe. Városunkban 2015 óta van lehetősége a gyere-
keknek, hogy betekintést nyerjenek ebbe a varázslatos vi-
lágba. Tóth Marianna táncpedagógus vezetésével három 
korcsoportban tanulnak a gyerekek balett gimnasztikát, 
klasszikus balett alapokat és színpadi táncokat. A Turai 
Táncműhely évek óta sikeresen szerepel különböző orszá-
gos versenyeken, ahol nagyvárosok balettiskolái és számos 
alapfokú művészeti intézmény tánccsoportjaival mérhetik 
össze tudásukat. Ez azért is különösen nagy szó, mert nem 
professzionális körülmények között tanulnak, és ahhoz, 
hogy egy-egy produkció ilyen sikeres legyen, szükség van 
egy olyan támogató szülői közösségre is, mint amilyen a 
Turai Táncműhely mögött áll.
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 Egyik karaktertáncuk a Bohócok címet viseli. Ez a 
produkció idén a Budapesten megrendezett Berczik Sára 
Emlékversenyen gyermekkorcsoportban, karaktertánc ka-
tegóriában I. helyezést ért el. Az Érden megrendezett VII. 
Abigél Nemzetközi Minősítő Táncfesztiválon bronz minő-
sítést kapott, a júniusban Szolnokon megrendezett VIII. Or-
szágos Táncfesztivál és Koreográfus Versenyen 2. helyezést 
ért el.
 Az Abigél Országos Minősítő versenyen a Breki-
balett című koreográfiájuk idén gyermek korcsoportban, 
klasszikus balett kategóriában Bronz minősítést kapott.
 Legnagyobb csoportjuk az Aladin címet viselő mo-
dern balett táncukkal sikeresen szerepelt idén az Abigél 
Nemzetközi Minősítő Táncfesztiválon.
 Nyalókák című karaktertáncuk a VIII. Szolnoki 
Táncművészeti Fesztivál és Koreográfus Versenyen 3. 
helyezést ért el.
 Sok szeretettel várja a táncolni vágyó gyerekeket 
minden héten a Turai Táncműhely a művelődési házban! 
Érdeklődni lehet: Tóth Marianna,
e-mail: tothmary7@gmail.com, tel.: 06306783622

btm

Balett oktatás Turán
„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, 
lassúság mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik 
azt, de nincs, kinek ne tetszenék a tánc...”

/Kalidásza/
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Tücsökavató
 Októberben a már hagyománnyá vált Tücsökavató 
ünnepségre is sor került. a három ötödikes osztály lelkesen 
vett részt a DÖNK által szervezett játékos feladatokon, így 
igazán jó hangulatúra sikerült a közös délután. Mindegyik 
osztálynak gratulálunk, főleg a győztes 5.a tanulóinak! 

Andersen teáskannája és egy rendhagyó iro-
dalom óra
 Az ötödikes irodalmi tananyag első nagy témaköre 
a mesék világa. Heine Éva tanárnő az 5.a osztállyal nem ha-
gyományos módon dolgozta fel Andersen: A teáskanna c. 
meséjét. Mindenki elhozta a kedvenc bögréjét, pár diák sa-
ját maga készített süteményt, az iskolai konyha dolgozói 
pedig teát főztek. A gyerekek kaptak egy színezhető teás-
kannát, és egy rövid összefoglalót is a világ különböző né-
peinek teázási szokásairól. Emlékezetes meseóra kereke-
dett, lehet is gondolkodni egy következőn.

Sára Sándorra emlékeztünk
 A 8. a és c osztállyal Heine Éva tanárnő rendhagyó 
emlékórát tartott az iskolai könyvtárban. A tanárnő mondta, 
hogy fontosnak tartja kis városunk nagy emberének megis-
mertetését a mai fiatalokkal. Sára Sándor jelentősebb élet-
rajzi adatai és munkássága rövid áttekintése után a tanulók 
két dokumentumfilmet nézhettek meg.

Aradi vértanúkra emlékeztünk
 A Tabán úti iskolában a 3.a osztály kis műsorával 
emlékeztek meg az aradi vértanúkról, Bangóné Boros Ilona 
szervezésével. A Hevesy úti épületben Sándor-Kis Anita 
tanárnő az 5.b osztállyal készült műsorral.

Október 23.
 A Hevesy úti iskolaépületben Kálna Tibor tanár úr 
szervezésében készültek a 7.b osztály tanulói ünnepi mű-
sorral. Az aula bejáratánál elhelyezett installációhoz min-
den osztály képviseletében 2-2 diák elhelyezte a megem-
lékezés mécseseit.

Papírgyűjtés, Állatok világnapja
 A papírgyűjtés iskolánkban idén is három napos 
volt (szept.16-18.). Helyszíne a Tabán úti épület hátsó udva-
ra lett. Az akció már hagyomány, célja a hulladékok újra 
hasznosítására való figyelemfelhívás. Kollégák, diákok és 
szülők is aktív részesei voltak ezeknek a napoknak. Mun-
kánk eredménye több mint 6 tonna papírhulladék. Gratulá-
lunk minden osztálynak! Október első hetében az ÁLLATOK 
VILÁGNAPI versenyek kezdődtek. Fotó-és rajzpályázatot ír-

tunk ki. Témák: Kedvenceim, Mesebeli állatok. Sok szép al-
kotás érkezett: fotók (kb. 40 db), rajzok (több mint 100 db). 
Nehéz zsűrizés utána következő eredmények születtek: A 
Tabán útra kutyás rendőr érkezett a jeles nap alkalmából. 
Bemutatásra került a rendőrkutyák munkája (keresési fe-
ladatok) és beszéltek az állatok kiképzéséről, jelentőségéről 
is.
Állatok Világnapi eredmények: Fotó pályázat: 1. Bojtár Gré-
ta, 2. Murányi Szófia 3.c, 3. Bencsik Gergő 1.a, 4. Jenei Esz-
ter 5.a, 5. Pálinkás Márton 7.a, 6. Raáb Jázmin 4.c
Rajz pályázat: Gyémánt fokozat: Csongor Luca 8.b, Szénási 
Ákos 8.c, Murányi Mira 5.a, Barna Judit 5.a. Arany fokozat: 
Kurucz Dorka 8.b, Nemecz Noémi 8.d, Barabás Noémi 5.b. 
Ezüst fokozat: Szénási Petra 8.b, Dóra Natasa 5.a, Terkovics 
Ádám 5.a. Bronz fokozat: Henczler Sára 5.b.
A pályázatokon induló diákok ötöst, a díjazásban részesülők 
osztályfőnöki dicséretet kaptak.
Papírgyűjtés eredmények: 1. 2.a 827 kg, 2. 4.a 728 kg , 3. 5.a 
678 kg , 4. 4.b 574 kg,  5. 2.b 416 kg, 6. 8.a 386 kg, 7. 3.a 376 
kg, 8. 8.b 296 kg, 9. 1.c 256 kg, 10. 5.b 245 kg, 11. 3.c 231 
kg, 12. 3.b 196 kg, 13. 6.a 158 kg, 14. 1.b 144 kg, 15. 7.c 143 
kg, 16. 7.b 134 kg, 17. 4.c 114 kg, 18. 6.b és 6.c 100 kg, 19. 
8.d 90 kg, 20. 8.c 62 kg, 21. 1.a 53 kg, 22. 7.a 25 kg, 23. 5.c 
21 kg, Összesen: 6353 kg
Díjazás: Alsó: I. 2.a  II. 4.a  III. 4.b, 
Felső: I. 5.a  II. 8.a  III. 8.b.
A papírt hozó gyerekek és a délutáni segítők is osztály-
főnöki dicséretet kaptak.

Pályaorientációs nap
 Október 15-én, kedden minden diák legnagyobb 
örömére nem kellett tankönyveket hozni az iskolába. Pálya-
orientációs napunkra változatos programokat szerveztünk. 
Minden évfolyam külön szervezte meg az aznapi elfoglalt-
ságát, így a teljesség igénye nélkül az alábbi lehetőségekkel 
éltünk: fazekasműhely meglátogatása, méhészet megláto-
gatása, dokumentumfilmek megtekintése. Az iskola épüle-
tében maradt osztályok sem unatkoztak, ugyanis ellátoga-
tott hozzánk egy rendőr és két polgárőr is. Ki lehetett pró-
bálni a bilincset, aki pedig mozogni vágyott, nagy szere-
tettel várták a tornateremben a kick-box oktatók egy kis 
speciális testnevelés órára.

Tücsökavató Sára Sándorra emlékeztünk Az Aradi vértanúkra emlékeztünk Október 23.

Pályaorientációs nap

Állatok Világnapi kerékpáros kirándulás -  
október 22.
 Sok szervezés és sok rossz idő után került sor a Tu-
rai Hevesy György Általános Iskola felső tagozatán erre a 
délutáni programra. Az októberi Állatok Világnapjához 
kapcsolódott a témaválasztás: őshonos állatfajták megisme-
rése saját környezetükben. A Polgármester úr meghívására 
érkeztünk a Tura-Boldog határában lévő tanyájához. Meg-
néztünk számos állatfajtát: mangalicát, racka juhot, szürke-
marhát, magyartarkát, bivalyt. A diákok is készültek. Kiselő-
adásokat hallgattunk a gyönyörű környezetben melyeket a 
polgármester úr egészített ki. A csapat ezek után finom u-
zsonnát (gulyásleves, palacsinta) kapott és következett a 
szabadjáték, a szalmabálákon. Nagyon tartalmas és érde-
kes órákat töltöttünk együtt. A tanulók érdeklődése és fi-
gyelme/fegyelme példaértékű volt Köszönjük a lehetőséget! 
Sokan feltették a kérdést: Mikor megyünk legközelebb?

Zöldség-gyümölcs fesztivál - október 24.
 Iskolánk nagy hagyománya ez a nap. Örökös Ökois-
kolaként kötelességünk felhívni a figyelmet az egészséges 
táplálkozásra, a növényismeretre, egyes zöldségek/gyümöl-
csök jótékony hatására és a betegségmegelőzésre. Alsó ta-
gozaton szobrok készülnek (köszönet a lelkes szülőknek) és 
a kóstolgatásé a nap. Felső tagozaton tökfaragással foglal-
koztak az osztályok.

 Szerintem a kislányok jelentős része álmodozik 
arról, hogy híres balerina lesz. A kecses mozdulatok, 
klasszikus zene és a próbákon elhangzó francia kifejezések 
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember lánya óha-
tatlanul is tartozni szeretne ebbe a szép és magával ragadó 
környezetbe. Városunkban 2015 óta van lehetősége a gyere-
keknek, hogy betekintést nyerjenek ebbe a varázslatos vi-
lágba. Tóth Marianna táncpedagógus vezetésével három 
korcsoportban tanulnak a gyerekek balett gimnasztikát, 
klasszikus balett alapokat és színpadi táncokat. A Turai 
Táncműhely évek óta sikeresen szerepel különböző orszá-
gos versenyeken, ahol nagyvárosok balettiskolái és számos 
alapfokú művészeti intézmény tánccsoportjaival mérhetik 
össze tudásukat. Ez azért is különösen nagy szó, mert nem 
professzionális körülmények között tanulnak, és ahhoz, 
hogy egy-egy produkció ilyen sikeres legyen, szükség van 
egy olyan támogató szülői közösségre is, mint amilyen a 
Turai Táncműhely mögött áll.
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 Egyik karaktertáncuk a Bohócok címet viseli. Ez a 
produkció idén a Budapesten megrendezett Berczik Sára 
Emlékversenyen gyermekkorcsoportban, karaktertánc ka-
tegóriában I. helyezést ért el. Az Érden megrendezett VII. 
Abigél Nemzetközi Minősítő Táncfesztiválon bronz minő-
sítést kapott, a júniusban Szolnokon megrendezett VIII. Or-
szágos Táncfesztivál és Koreográfus Versenyen 2. helyezést 
ért el.
 Az Abigél Országos Minősítő versenyen a Breki-
balett című koreográfiájuk idén gyermek korcsoportban, 
klasszikus balett kategóriában Bronz minősítést kapott.
 Legnagyobb csoportjuk az Aladin címet viselő mo-
dern balett táncukkal sikeresen szerepelt idén az Abigél 
Nemzetközi Minősítő Táncfesztiválon.
 Nyalókák című karaktertáncuk a VIII. Szolnoki 
Táncművészeti Fesztivál és Koreográfus Versenyen 3. 
helyezést ért el.
 Sok szeretettel várja a táncolni vágyó gyerekeket 
minden héten a Turai Táncműhely a művelődési házban! 
Érdeklődni lehet: Tóth Marianna,
e-mail: tothmary7@gmail.com, tel.: 06306783622

btm

Balett oktatás Turán
„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, 
lassúság mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik 
azt, de nincs, kinek ne tetszenék a tánc...”

/Kalidásza/
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 A Vörösmarty utcában családi ház elé érkezve Ilona 
néni unokája Sallai Marianna vár a kapuban. A nagymama 
az utcára néző szobában az ágy mellett lévő fotelben várt 
kíváncsian és mosolygósan. Mivel az egy évszázadot felölelő 
emlékezés már nehézkesen megy, ezért a nagymama gondo-
zását végző Mariann segít az emlékezésben. A nagyi 1919. 
május 6-án született Turán - mondja az unoka. Nagy készü-
lődés előzte meg a századik születésnap megünneplését. 
Sütöttünk, főztünk egész nap. A nagyi nem tudott semmiről 
sem, ezért annál nagyobb volt az öröme.
 A mosolygós szépen megöregedett Ilonka néni is 
bekapcsolódik a beszélgetésbe - én csak a jót tudom elbe-
szélni -, mondja, szépen halkan, majd folytatja - Magyar Já-
nos volt az édesapám, édesanyám pedig Kocsi Julianna. 
Heten voltunk testvérek, hat lány és egy fiú. Hat osztályt 
kijártam, de már gyerekekként is dolgoztunk a földeken, 
elmentünk még summásnak is.   
 Itt egy kicsit megpihent a nagymama így az unoka 
folytatta - Én vagyok itthon a mamával, gondozom, ápolom. 
Rendkívül tüneményes jó lelkű asszony. Sosem panaszkodik 
és mindent megköszön, amit érte teszek. Egy nap számta-
lanszor mondja el, hogy szeret és puszil meg mellé. Sosem 
keseredett el, mindig szorgalmasan dolgozott, pedig nem 
volt könnyű élete. Az édesapja fiatalon elhunyt így szinte 
egyedül nevelte fel őket az édesanyjuk. Amikor férjhez ment 
született két lánygyermeke a nagynéném Fülök Ilona 1942-
ben az édesanyám Fülök Mária pedig 1955-ben született. A 
nagyi a férjét a nagyapánkat fiatalon elveszítette. Eltemette 
már mindkét gyermekét és egy unokáját is. Ennek ellenére 
annyi jóság és szeretet van benne, sosincs egy rossz szava 
sem senkihez. 
 Szeretni kell, mindenkit - mondja szelíden Ilona né-
ni. Fülök Lajos volt a férjem, aki Múcsonyban született. A 
papát én nem ismertem - mondja Mariann. A papa vasútnál 
volt a Keletiben hordár ott ismerkedtek meg. A papa udva-
rias volt, kezet csókolt a mamának-így mesélte a nagyi. Ami-
kor megszülettem a papa már nem élt. Ez a családi házunk 
ebben éltünk mindig a mamával. A szüleink már nem élnek, 
nekünk ő a mindenünk. A tsz-ből ment nyugdíjba, de a nyug-

díj mellett is dolgozott. Pesten takarított az első vonattal 
ment fel és késő délután jött haza. Zolival, a tesómmal min-
dig kimentünk előtte, hogy mit hozott Pestről nekünk. So-
sem jött haza üres kézzel, az utolsót is odaadta nekünk. 
Amikorra visszaemlékszem, azt tudom mondani, hogy a ma-
ma mindig dolgozott. Másfél évvel ezelőtt még a kertben 
tevékenykedett. 
 Szerettem a kertben dolgozni - bólogat mosolyogva 
Ilona mama - és szerettem olvasni és kézimunkázni. Na meg 
főzni - folytatja Mariann. Amikor én jöttem haza iskolából ő 
már megfőzött, így várt haza. Emellett nagyon jól süt a ma-
ma. Négy évvel ezelőtt még szilveszterre ő sütötte a rétest. 
Hajnalban keltünk én reszeltem a káposztát, segítettem a 
mama pedig hagyományosan nyújtotta a rétest és sütöttük 
késő délutánig az egész családnak. 
 Tőlem visszakapja azt a sok jót, amit adott nekem. 
A közelmúltban, derült ki egy érdekes dolog, amikor egy-
szer Zoli tesóm vigyázott a mamira. Mindig kis katonákra 
vágom az ételt, hogy könnyen el tudja fogyasztani. Amikor 
végzett mindig két falatot a tányéron hagyott mindig. Zoli, 
amikor rákérdezett, hogy miért, azt mondta - ez a két falat 
mindig azé, aki az ételt behozza nekem.  
 Nagyon szeretem a mamát, hiszen apám 25 éve, 
anyám pedig 10 éve halt meg. A mama sokat segített rajtam! 
Ő meg rajtam - súgta halkan a mama. Minden unoka egyéb-
ként úgy szereti, ahogyan én. Hat unokája van: Surányi Ági, 
Surányi Pisti, jómagam-Sallai Marianna, Sallai Zoltán, 
Sallai Rita, Sallai Dávid. Dédunokák: Sima Ádám, Sima Ni-
koletta, Surányi Lilla, Sallai Csenge, Sallai Gergely. Ük-
unoka: Darnyik Dominik 
 A mama, amikor még bírt menni, akkor minden va-
sárnap ott volt a templomban. Nem tévézik, és nem hallgat 
rádiót. Imádkozni szokott mindig. 
 Arra a kérdésre, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki 
ilyen sokáig éljen ezt válaszolta a 100 éves Ilona nagyi: -Volt, 
amikor elkeseredtem, de nem sokáig! Ember tervez, Isten 
végez!  Ezt nem tudnám megmondani, hogy mi kell a 100 év-
hez. De szeretnek az unokák, a jó Isten áldja meg őket!

Szénási József

Tura legidősebb 100 évese
Fülök Lajosné- Magyar Ilona

 Turán, hála Istennek, egyre többen élik meg a 100. életévüket. Idén két 
hölgy is megünnepelhette a szerettei körében a három szánjegyből álló szü-
letésnapját.   
 Pontosan száz és fél évvel ezelőtt 1919. május 6-án született a Vörös-
marty Mihály utcában élő Magyar Ilona, aki kicsivel több, mint három hónappal 
előbb fújhatta el gyertyákat a tortán, mint Nyitrai Menyhértné Mariska néni.

 A „Cserhát Művészkör Turai-Nógrádi Csoportja” 
meg mérettetett és megfelelőnek találtatott a 2019. október 
19-én Budapesten az országos Gálán. Izgalommal készül-
tünk a napra, vártuk, hogy milyen értékelést kapnak mun-
káink – verseink, festményeink - a szigorú szakmai zsűritől. 
Délelőtt együtt örültünk több százan a színvonalas előadá-
sok látványának. A csodálatos, igényes műsor után délután 
elérkezett a díjkiosztó magasztos pillanata. 200 darab pá-
lyázat érkezett a zsűrihez, amiből különböző hiányosságok 
miatt 50 darabot elutasítottak. Izgalmas volt a pályázati ki-
írás: Három költő - Weörös Sándor: Örök pillanat, Radnóti 
Miklós: Eső után, Ady Endre: Május - versei alapján lehetett 
festményeket készíteni; Ferenczy Károly festő, a magyar 
festészet „Monet-je” műveiből: Beszélgetők, Október, Ma-
dárdal festményeihez pedig prózai alkotásokat, verset írni.
 Csoportunk pályázatot benyújtott tagjai szép ered-
ményeket értek el. Szilágyi–Kis Margit költő Vác „Szépiro-
dalmi Elismerésben oklevelet”, valamint „Önzetlen Munká-
jáért emlékplakettet”, Tóth Dóra Mária festőművész Ausz-
tria „Képzőművészeti díjat”, Kascsák József festőművész 
Budapest, „Képzőművészeti díjat”, Sándor István József köl-
tő, festőművész Gödöllő, vers pályázatáért „Költészeti 
díjat”, festményéért „Képzőművészeti díjat”, N Sebestyén 
Katalin költő, festőművész (Univerzum festője) „Képzőmű-
vészeti Nívódíj”, V. Sándor Irén Ilona költő Tura, festőmű-
vész a vers pályázatáért „Irodalmi Fődíjban és Magas Elis-
merésben”, festmény pályázatáért pedig „Képzőművészeti 
díjban” részesült.
 „Kis piktorok” közül Ritli Nóra 8 éves Tura, „Ifjú-
sági Elismerő Díjban”, Hirei Jázmin 10 éves Mohora „Elnöki 

„A felszínen ugyan különállóak vagyunk, mások a körül-
ményeink, a történeteink, de a mélyben összetartozunk. 
Ezért sem mindegy, hogyan bánunk egymással.”
 2019. szeptember 16-án a Sérült Gyermekek Napja 
alkalmából az Alapítvány fiataljai meghívást kaptak ismét a 
Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Hat fiatal és kísérője vett 
részt egy egész napos eseményen. Nagyon élvezték a válto-
zatos programokat és a sétát az állatkertben. Fáradtan, de 
boldogan tértek haza.
Az alapítvány vezetése a következő meghívót kapta:
 Tisztelt Csörgi Katalin!
Az alábbiakban szeretném meghívni Önöket, mint a Mint a 
többi ember Közhasznú Alapítvány intézmény képvisele-
tében a SAMSUNG Zrt. Adományozó Ünnepségére.
Időpont: 2019.09.18., szerda 09:00 - 11:00
Helyszín: Samsung Electronics Magyar Zrt, 5126 Jászfény-
szaru, Samsung tér 1.
Az Önök adománya: 1 darab 55" TV készülék
Nagy örömet okozott a fiatalok körében, hogy - az Alapít-
vány elnökének kérelmét elfogadva - a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. alapítványunk részére egy nagy képernyős te-
levíziót adományozott. Az átadó ünnepségen az alapító Ger-

Újabb kaland

Dicséretben”, Hirei Kamilla 10 éves Mohora „Elnöki Dicsé-
retben” részült.
 Csoportunk tagjainak lakóhelye a szélrózsa min-
den irányában található, de összeköt bennünket a szeretet, 
az együtt gondolkodás és a béke. Örülünk annak, hogy sok 
éve együtt alkotunk, biztatjuk és segítjük egymást és az 
egészséges beszélgetéseken kívül nem volt vita. Mai ko-
runkban ez nagy kincsnek számít. Bízunk abban, hogy ez így 
is marad. Természetes kiválasztódás található, ami békés 
lemorzsolódás. Örülünk egymás sikerének. Nincs egoista 
harc, mert tudjuk, hogy minden ember egyformán értékes, 
megkülönböztetés foka a lelkében élő szeretet.

Tóth Antal Istvánné

MEGKEZDŐDÖTT A FOGLAKOZÁS A MINT A TÖBBI EMBER ALAPÍTVÁNY FOGLALKOZTATÓJÁBAN

hátné Ági és lánya, Lencsi, valamint Barnáné Sümegi Judit 
vettek részt, mivel a megjelenési létszám kötött volt.
 A Pesti Magyar Színházzal érvényes együttműkö-
dési megállapodás értelmében, színházi előadásra kaptunk 
meghívást. 2019. szeptember 29-én a PIN:OKKIO című da-
rab bemutató utáni első előadására. Az Alapítvány tíz fővel 
képviseltette magát az előadáson. A látványos, meseszerű, 
ámde megható történet a mai korban játszódik. A színpadi 
fény és zene igen fordulatos történettel párosul. A fiatalok-
nak nagyon tetszett. Az igen hosszú előadást türelemmel és 
élvezettel nézték végig. Élményekkel gazdagon tértek haza.
 Köszönet Seres Tündének, hogy az Alapítvány 
egyenpólóinak grafikáját a sérültek kézimunkája alapján 
elkészítette, a TIM Sportban Tóth M. Imrének pedig, hogy 
kedvezményes árral támogatta a pólók gyártását, amit a 
fiatalok és segítők is büszkén viselnek minden rendezvé-
nyen. Köszönjük a faültetés támogatóinak az átutalt össze-
geket, nevezetesen: Kis Gábornak, Sára Gabriellának és Ku-
ti Tamásnak. A faültetés november elején lesz.

Tóth-Antal Istvánné
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 A Vörösmarty utcában családi ház elé érkezve Ilona 
néni unokája Sallai Marianna vár a kapuban. A nagymama 
az utcára néző szobában az ágy mellett lévő fotelben várt 
kíváncsian és mosolygósan. Mivel az egy évszázadot felölelő 
emlékezés már nehézkesen megy, ezért a nagymama gondo-
zását végző Mariann segít az emlékezésben. A nagyi 1919. 
május 6-án született Turán - mondja az unoka. Nagy készü-
lődés előzte meg a századik születésnap megünneplését. 
Sütöttünk, főztünk egész nap. A nagyi nem tudott semmiről 
sem, ezért annál nagyobb volt az öröme.
 A mosolygós szépen megöregedett Ilonka néni is 
bekapcsolódik a beszélgetésbe - én csak a jót tudom elbe-
szélni -, mondja, szépen halkan, majd folytatja - Magyar Já-
nos volt az édesapám, édesanyám pedig Kocsi Julianna. 
Heten voltunk testvérek, hat lány és egy fiú. Hat osztályt 
kijártam, de már gyerekekként is dolgoztunk a földeken, 
elmentünk még summásnak is.   
 Itt egy kicsit megpihent a nagymama így az unoka 
folytatta - Én vagyok itthon a mamával, gondozom, ápolom. 
Rendkívül tüneményes jó lelkű asszony. Sosem panaszkodik 
és mindent megköszön, amit érte teszek. Egy nap számta-
lanszor mondja el, hogy szeret és puszil meg mellé. Sosem 
keseredett el, mindig szorgalmasan dolgozott, pedig nem 
volt könnyű élete. Az édesapja fiatalon elhunyt így szinte 
egyedül nevelte fel őket az édesanyjuk. Amikor férjhez ment 
született két lánygyermeke a nagynéném Fülök Ilona 1942-
ben az édesanyám Fülök Mária pedig 1955-ben született. A 
nagyi a férjét a nagyapánkat fiatalon elveszítette. Eltemette 
már mindkét gyermekét és egy unokáját is. Ennek ellenére 
annyi jóság és szeretet van benne, sosincs egy rossz szava 
sem senkihez. 
 Szeretni kell, mindenkit - mondja szelíden Ilona né-
ni. Fülök Lajos volt a férjem, aki Múcsonyban született. A 
papát én nem ismertem - mondja Mariann. A papa vasútnál 
volt a Keletiben hordár ott ismerkedtek meg. A papa udva-
rias volt, kezet csókolt a mamának-így mesélte a nagyi. Ami-
kor megszülettem a papa már nem élt. Ez a családi házunk 
ebben éltünk mindig a mamával. A szüleink már nem élnek, 
nekünk ő a mindenünk. A tsz-ből ment nyugdíjba, de a nyug-

díj mellett is dolgozott. Pesten takarított az első vonattal 
ment fel és késő délután jött haza. Zolival, a tesómmal min-
dig kimentünk előtte, hogy mit hozott Pestről nekünk. So-
sem jött haza üres kézzel, az utolsót is odaadta nekünk. 
Amikorra visszaemlékszem, azt tudom mondani, hogy a ma-
ma mindig dolgozott. Másfél évvel ezelőtt még a kertben 
tevékenykedett. 
 Szerettem a kertben dolgozni - bólogat mosolyogva 
Ilona mama - és szerettem olvasni és kézimunkázni. Na meg 
főzni - folytatja Mariann. Amikor én jöttem haza iskolából ő 
már megfőzött, így várt haza. Emellett nagyon jól süt a ma-
ma. Négy évvel ezelőtt még szilveszterre ő sütötte a rétest. 
Hajnalban keltünk én reszeltem a káposztát, segítettem a 
mama pedig hagyományosan nyújtotta a rétest és sütöttük 
késő délutánig az egész családnak. 
 Tőlem visszakapja azt a sok jót, amit adott nekem. 
A közelmúltban, derült ki egy érdekes dolog, amikor egy-
szer Zoli tesóm vigyázott a mamira. Mindig kis katonákra 
vágom az ételt, hogy könnyen el tudja fogyasztani. Amikor 
végzett mindig két falatot a tányéron hagyott mindig. Zoli, 
amikor rákérdezett, hogy miért, azt mondta - ez a két falat 
mindig azé, aki az ételt behozza nekem.  
 Nagyon szeretem a mamát, hiszen apám 25 éve, 
anyám pedig 10 éve halt meg. A mama sokat segített rajtam! 
Ő meg rajtam - súgta halkan a mama. Minden unoka egyéb-
ként úgy szereti, ahogyan én. Hat unokája van: Surányi Ági, 
Surányi Pisti, jómagam-Sallai Marianna, Sallai Zoltán, 
Sallai Rita, Sallai Dávid. Dédunokák: Sima Ádám, Sima Ni-
koletta, Surányi Lilla, Sallai Csenge, Sallai Gergely. Ük-
unoka: Darnyik Dominik 
 A mama, amikor még bírt menni, akkor minden va-
sárnap ott volt a templomban. Nem tévézik, és nem hallgat 
rádiót. Imádkozni szokott mindig. 
 Arra a kérdésre, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki 
ilyen sokáig éljen ezt válaszolta a 100 éves Ilona nagyi: -Volt, 
amikor elkeseredtem, de nem sokáig! Ember tervez, Isten 
végez!  Ezt nem tudnám megmondani, hogy mi kell a 100 év-
hez. De szeretnek az unokák, a jó Isten áldja meg őket!

Szénási József

Tura legidősebb 100 évese
Fülök Lajosné- Magyar Ilona

 Turán, hála Istennek, egyre többen élik meg a 100. életévüket. Idén két 
hölgy is megünnepelhette a szerettei körében a három szánjegyből álló szü-
letésnapját.   
 Pontosan száz és fél évvel ezelőtt 1919. május 6-án született a Vörös-
marty Mihály utcában élő Magyar Ilona, aki kicsivel több, mint három hónappal 
előbb fújhatta el gyertyákat a tortán, mint Nyitrai Menyhértné Mariska néni.

 A „Cserhát Művészkör Turai-Nógrádi Csoportja” 
meg mérettetett és megfelelőnek találtatott a 2019. október 
19-én Budapesten az országos Gálán. Izgalommal készül-
tünk a napra, vártuk, hogy milyen értékelést kapnak mun-
káink – verseink, festményeink - a szigorú szakmai zsűritől. 
Délelőtt együtt örültünk több százan a színvonalas előadá-
sok látványának. A csodálatos, igényes műsor után délután 
elérkezett a díjkiosztó magasztos pillanata. 200 darab pá-
lyázat érkezett a zsűrihez, amiből különböző hiányosságok 
miatt 50 darabot elutasítottak. Izgalmas volt a pályázati ki-
írás: Három költő - Weörös Sándor: Örök pillanat, Radnóti 
Miklós: Eső után, Ady Endre: Május - versei alapján lehetett 
festményeket készíteni; Ferenczy Károly festő, a magyar 
festészet „Monet-je” műveiből: Beszélgetők, Október, Ma-
dárdal festményeihez pedig prózai alkotásokat, verset írni.
 Csoportunk pályázatot benyújtott tagjai szép ered-
ményeket értek el. Szilágyi–Kis Margit költő Vác „Szépiro-
dalmi Elismerésben oklevelet”, valamint „Önzetlen Munká-
jáért emlékplakettet”, Tóth Dóra Mária festőművész Ausz-
tria „Képzőművészeti díjat”, Kascsák József festőművész 
Budapest, „Képzőművészeti díjat”, Sándor István József köl-
tő, festőművész Gödöllő, vers pályázatáért „Költészeti 
díjat”, festményéért „Képzőművészeti díjat”, N Sebestyén 
Katalin költő, festőművész (Univerzum festője) „Képzőmű-
vészeti Nívódíj”, V. Sándor Irén Ilona költő Tura, festőmű-
vész a vers pályázatáért „Irodalmi Fődíjban és Magas Elis-
merésben”, festmény pályázatáért pedig „Képzőművészeti 
díjban” részesült.
 „Kis piktorok” közül Ritli Nóra 8 éves Tura, „Ifjú-
sági Elismerő Díjban”, Hirei Jázmin 10 éves Mohora „Elnöki 

„A felszínen ugyan különállóak vagyunk, mások a körül-
ményeink, a történeteink, de a mélyben összetartozunk. 
Ezért sem mindegy, hogyan bánunk egymással.”
 2019. szeptember 16-án a Sérült Gyermekek Napja 
alkalmából az Alapítvány fiataljai meghívást kaptak ismét a 
Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Hat fiatal és kísérője vett 
részt egy egész napos eseményen. Nagyon élvezték a válto-
zatos programokat és a sétát az állatkertben. Fáradtan, de 
boldogan tértek haza.
Az alapítvány vezetése a következő meghívót kapta:
 Tisztelt Csörgi Katalin!
Az alábbiakban szeretném meghívni Önöket, mint a Mint a 
többi ember Közhasznú Alapítvány intézmény képvisele-
tében a SAMSUNG Zrt. Adományozó Ünnepségére.
Időpont: 2019.09.18., szerda 09:00 - 11:00
Helyszín: Samsung Electronics Magyar Zrt, 5126 Jászfény-
szaru, Samsung tér 1.
Az Önök adománya: 1 darab 55" TV készülék
Nagy örömet okozott a fiatalok körében, hogy - az Alapít-
vány elnökének kérelmét elfogadva - a Samsung Electronics 
Magyar Zrt. alapítványunk részére egy nagy képernyős te-
levíziót adományozott. Az átadó ünnepségen az alapító Ger-

Újabb kaland

Dicséretben”, Hirei Kamilla 10 éves Mohora „Elnöki Dicsé-
retben” részült.
 Csoportunk tagjainak lakóhelye a szélrózsa min-
den irányában található, de összeköt bennünket a szeretet, 
az együtt gondolkodás és a béke. Örülünk annak, hogy sok 
éve együtt alkotunk, biztatjuk és segítjük egymást és az 
egészséges beszélgetéseken kívül nem volt vita. Mai ko-
runkban ez nagy kincsnek számít. Bízunk abban, hogy ez így 
is marad. Természetes kiválasztódás található, ami békés 
lemorzsolódás. Örülünk egymás sikerének. Nincs egoista 
harc, mert tudjuk, hogy minden ember egyformán értékes, 
megkülönböztetés foka a lelkében élő szeretet.

Tóth Antal Istvánné

MEGKEZDŐDÖTT A FOGLAKOZÁS A MINT A TÖBBI EMBER ALAPÍTVÁNY FOGLALKOZTATÓJÁBAN

hátné Ági és lánya, Lencsi, valamint Barnáné Sümegi Judit 
vettek részt, mivel a megjelenési létszám kötött volt.
 A Pesti Magyar Színházzal érvényes együttműkö-
dési megállapodás értelmében, színházi előadásra kaptunk 
meghívást. 2019. szeptember 29-én a PIN:OKKIO című da-
rab bemutató utáni első előadására. Az Alapítvány tíz fővel 
képviseltette magát az előadáson. A látványos, meseszerű, 
ámde megható történet a mai korban játszódik. A színpadi 
fény és zene igen fordulatos történettel párosul. A fiatalok-
nak nagyon tetszett. Az igen hosszú előadást türelemmel és 
élvezettel nézték végig. Élményekkel gazdagon tértek haza.
 Köszönet Seres Tündének, hogy az Alapítvány 
egyenpólóinak grafikáját a sérültek kézimunkája alapján 
elkészítette, a TIM Sportban Tóth M. Imrének pedig, hogy 
kedvezményes árral támogatta a pólók gyártását, amit a 
fiatalok és segítők is büszkén viselnek minden rendezvé-
nyen. Köszönjük a faültetés támogatóinak az átutalt össze-
geket, nevezetesen: Kis Gábornak, Sára Gabriellának és Ku-
ti Tamásnak. A faültetés november elején lesz.

Tóth-Antal Istvánné
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Calgary, 2019. Október 21.

Tisztelt Szendrei Ferenc Polgármester Úr és Juhász Sán-
dor Alpolgármester Úr,

 Ezúton szeretném megköszönni, hogy az idei nyár vé-
gén meghívást kaptam a Polgármesteri Hivatalba és betekin-
tést nyerhettem szeretett városom fejlődésébe.
 Mint tősgyökeres Turai polgár, annak ellenére, hogy 
jelenleg a Kanadai Calgaryban lakom, mindig szívemen viselem 
Tura sorsát. Ezért volt nagy megtiszteltetés számomra, hogy lá-
togatásom során Polgármester Úr olyan szívélyesen fogadott és 
ismertette velem a városban történt számos változást. Csak 
elismeréssel adózhatok annak a komoly szakértelemmel és át-
gondolással folytatott áldozatos gazdasági, népességpolitikai 
és kulturális munkának, ami az elmúlt évek fejlődését eredmé-
nyezte.
 Látogatásom során képet kaptam Polgármester Úr, 
valamint a városi vezetőség törekvéseiről, hogy a környék ér-
tékeit, nevezetességeit megőrizze és továbbadja. Betekintést 
nyerhettem a térség vadgazdálkodásának összetett probléma-
körébe. Ezek után pedig nagy öröm volt számomra a kastély 
végtelen körültekintéssel és szakértelemmel végzett rekon-
strukciójába bepillantani. Megdobogtatta szívemet, ahogy Tu-
ra büszkesége felébred Csipkerózsika álmából és életre kelnek 
a gyönyörű freskók, az óratorony és pálmaház.
 Ezt követően, nagy izgalommal tekintettem meg az 
épülő sportcsarnokot. Ez a létesítmény új lendületet és lehető-
séget ad Tura és térsége sportéletének további felvirágoztatá-
sára. Mint egykori tornász, tudom, mennyire fontos a lehetősé-
gek megteremtése a fiatalság egészséges neveléséhez és hogy 
építő szórakozási lehetőséget biztosítson a város a környékbeli 
fiatalságnak. Édesapám, Várkonyi József, aki négy évtizeden át 
küzdött Tura sport életéért és rendszeresen nyert csapataival 
rangos eredményeket Úttörő Olimpiákon, milyen büszke lenne 
most, ha mindezt látná!
 Csak gratulálni tudok Polgármester Úrnak, Alpolgár-
mester Úrnak és a Város Vezetőségének, hogy ilyen komoly 
eredményeket értek el eddig, és hogy a város polgársága újból 
bizalmat szavazott Önöknek, hogy ezt a munkát folytathassák. 
Csakis az Önök odaadó tevékenységének köszönhető, hogy Tu-
ra újra épül és szépül. További erőt, egészséget és kitartást 
kívánok áldásos munkájukhoz.

Tisztelettel,
Savanyane, Várkonyi Eszter

President
HUNGARIAN ARTS & HERITAGE FOUNDATION OF ALBERTA

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 

2019. november 16-tól december 7-ig 
Rákos – Hatvan állomások között végzett 

pályakarbantartási munkák miatt
a 80a Budapest – Hatvan vasútvonalon a vonatok 

módosított menetrend szerint közlekednek. 
Budapest-Keleti Verseny utca – 

Hatvanvasútállomás között  az InterCity vonatok 
helyett,  Pécel – Hatvan vasútállomás között a 
gyors és sebesvonatok helyett (kivéve 5500 és 

1511 sz. gyorsvonatok Rákos – Hatvan 
viszonylatban), Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan és 

Rákos – Hatvan állomások között a 
személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok 

közlekednek.

 „- Gyere utánam, Erzsi!” – mondta a sáros bevezető 
úton egy férfi egyik egykori hölgy osztálytársának a kastély 
épülete felé haladva, majd nevetve folytatta: „- Ez régebben 
fordítva volt!” Hogy hogyan futottak szép lányok után vagy épp 
milyen csínyeket követtek el pl. gesztenyékkel bedobva a pál-
maház üvegablakait – ilyen és ehhez hasonló nosztalgikus és 
szellemes, humoros emléktöredékek sziporkáztak a megér-
kezéstől a búcsúzásig azon a szeptemberi délelőttön. Valami 
megmagyarázhatatlan, s a mai fiatal generációnak talán meg-
lepő és érthetetlen kötelék kapcsolta össze ezt az 1969-ben el-
ballagott évfolyamot, mely a turai kastély falai között töltötte 
boldog általános iskolás diákéveit. Örök barátságok, szerel-
mek, házasságok köttettek. Lehet, hogy a kastély varázsa? 
Amely megújuló pompájában – még ha jelen lehetőségek között 
csak kívülről látogatható módon – is elvarázsolta az öregdi-
ákokat. „- Ide, ha elkészül a szálloda, mindenképp eljövünk az 
asszonnyal, még ha három hónapig éhezünk is, olyan szép évek 
kötnek a kastélyhoz.” – hallgattam bele akaratlanul is egy vá-
gyódó beszélgetésbe. 
 A gesztenyefák ölelésében eleven zsongás támadt a 
kastélykertben. Tudatosult bennem, hogy amint a turai kastély 
renoválásával és új funkcióba helyezésével komoly értékmen-
tés folyik, úgy értékmentő az a közösségépítő és közösségmeg-
tartó tevékenység is, amit az eszmei szerző Pecze Erzsi, Cser-
háti István, Kajtor Péter teremt az évfolyamtalálkozókkal, most 
már másodízben. Éppen ez az időn, korszakokon felüli értékál-
landóságba, a közösségi összetartás erejébe, az egymásra 
szánt idő fontosságába vetett hit teszi arra érdemessé az össze-
jövetelt, hogy ismételten tudósítsunk róla. Korábban 2015 októ-
bere volt az évfolyam találkozási időpontja, de most nem is 
elégedtek meg a 2019. szeptember 8-i alkalommal, hanem az 
iskolatársak később ismerős arcként bukkantak fel és érkeztek 
sorjában a nemcsak szervezőként helytálló, de zenész-zene-
szerző-tanárként is példaértékűt alkotó Cserháti Csedy István 
októberi szerzői estjére a turai művelődési házba.
 Az effajta társadalmi és baráti összejöveteleket, a szü-
lőföldhöz való kötődést elismeréssel méltatta Szendrei Ferenc 
polgármester is, aki megtisztelte jelenlétével és köszöntésével 
az öregdiákokat és az őket elkísérő volt pedagógusaikat, Varju 
Mihályné Ilonka nénit és Békési Istvánt. Nemcsak a kastély-
parkban, hanem az épülő sportcsarnok már látványossá vált és 
méreteiben is jól érzékelhető tereiben kalauzolta végig polgár-
mester úr a kifogyhatatlan kíváncsiságú látogatóközönséget. 
Reményét fejezte ki, hogy következő találkozásuk alkalmával 
már egy szállodaként működő kastélyban és egy üzemelő sport-
csarnokban fogadhatja a visszatérő turai vendégeket. Ugyan a 
résztvevők több mint hatvan százaléka Turán lakik, de mégis 
nagy volt a fejlődésre való rácsodálkozás.
 A városnéző körutat követően, évfolyamonként ültek 
le a – sok helyütt házastársakkal is kibővült – résztvevők a De-
mény Étteremben, mintegy 89 fővel. A sajnálatosan megnöve-
kedett számú elhunyt osztálytársakra való emlékezés és gyer-

tyagyújtás, Sára Zsuzsa versmondása után felolvasásra került 
Kovács Géza köszöntő levele, aki kínai kiküldetésből üdvözölte 
együtt ünneplő társait. Büszkén írta le, hogy 50 éve kapták meg 
általános iskolai bizonyítványukat. „Szülőfalunk, iskolánk és 
egymás szeretete köt össze bennünket.” – fogalmazott elérzé-
kenyülve. Azután megeredt a beszélgetés folyama… rácsodál-
kozások a változásokra, különbözőségekre egymás életében, 
megörvendve a hasonlóságoknak, középpontba helyezve és 
büszkélkedve az unokákkal.
 Jómagam körbejártam az asztaltársaságokat, de most 
főképp az egykori tanárok aspektusából tettünk időutazást. 
Ilonka néni arról beszélt, hogy a kastély egy csoda volt, a park a 
nyugalmat szolgáltatta nekik. S valóban lelki töltést adhat az 
embernek a szép természeti környezet, ahová felemelő érzés 
lehetett iskolába járni, őrsi gyűléseket tartani, telente lankáin 
szánkózni. Óriási volt a birtokba vehető tér, akár látószögükön 
kívül is kerültek diákok a szünetekben, de tanórára mindig 
visszatértek. A gyerekek szerecsendiónak nevezték a feketedi-
ót és rendkívül jó illata miatt betették a tornazsákokba. Rend-
szeresen ették az édeskefák terméseit, s olyan növényeket cso-
dálhattak meg a franciakert maradványaiként, melyeket koráb-
ban sosem láttak: buxus, kis téli zöld meténg… A zöld övezet 
nemcsak látványa miatt volt különleges, de kiváló volt szabad-
téri testneveléshez is, ahol a csodát művelték a fiatalokkal. Az 
egykori gyakorlati kert közelében volt a futópálya, a magasug-
rás és a távolugró gödör, de a terület alkalmas volt gimnasz-
tikára is. Varjuné sportága, a szertorna sokak ügyességét meg-
ragyogtatta. Cserháti Pisti – saját elmondása alapján – ennek a 
következetes edzőmunkának köszönheti hasizmát, Pecze Erzsi 
testnevelő tanári pályára lépését. „- Az ember sokszor azt gon-
dolja, hogy a diákok nem is emlékeznek szeretettel vissza az is-
kolásévekre, de jó látni, hogy ez nem így van. Akkor még mertük 
szeretni a gyerekeket.” – érzékenyült el Ilonka néni hangja.
 Békési István csak egy évig volt osztályfőnöke az ások-
nak (mivel csapatvezető lett), de az ásoknak és a béseknek ma-
tekot és összesen kilenc osztályban fizikát is tanított. Az osz-
tályfőnöki óráit a kastélypark legcsendesebb zugaiban tartotta. 
Külön élvezettel töltötte el, hogy a sokféle osztályban nem le-
hetett ugyanúgy tanítani, mindegyikre másképp kellett felké-
szülni. Pista bácsi ezen az összejövetelen is élvezte ezt a válto-
zatosságot és külön-külön odaült minden asztalhoz egy kis 
nosztalgiázásra. Volt mire emlékezni... Elmesélte, hogy mire ez 

Csodák márpedig vannak...

 Amikor - 4 évvel ezelőtt - három lelkes társunk megál-
modta a nagy évfolyamtalálkozót, kissé szkeptikus voltam...
 Ennyi év után? Felismerjük majd egymást? Miről fo-
gunk beszélgetni? Egyáltalán..kell az,hogy az ember évtizedek 
óta nem látott arcokban kutassa a régenvolt, gyermeki voná-
sokat? 
 Aztán eljött a nap,és az első percekben választ kaptam 
az összes kérdésemre.
        Igenis,kellenek ezek a találkozások,mert közünk van 
egymáshoz...
 Ha nem ismerjük fel a  másikat,megkérdezhetjük: ki is 
vagy te? Ahogyan tőlünk is megkérdezhette bárki.. és a ráisme-
rések fellobbanó fényében kirajzolódott a régi arc, felidéződött 
egy-egy emlék... csodálatos pillanatok voltak..
 Ezen előzmények tükrében az idei találkozót már a jól-
eső várakozás izgalma előzte meg.. És nem csalódtunk.. a csoda 
ismét bekövetkezett - s ha lehet, még mélyebb érzelmekkel..
 Szülőfalunk, a gyermekkori élmények,a „félszavakból 
is értjük egymást” - cinkossága még közelebb hozta a jelen-
voltakat ...meghitt,őszinte beszélgetésekből, ölelésekből, 
könnybe lábadt tekintetekből nem volt hiány ezen a napon sem.
 És a címben említett (hétköznapi) csoda sokunkban 
megerősítette a folytatás vágyát, mindannyian tudjuk, ezek a 
találkozások immár - visszavonhatatlanul - részei lettek az éle-
tünknek.. .. 
 Szeptember 8-án új értelmet nyert számunkra Nagy 
László ars poeticája: Műveld a csodát,ne magyarázd! 

-bézsé-

„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

Szabadlelkű ’69-esek

az évfolyam nyolcadikos lett, egy jól felszerelt szertára lett az 
iskolának nemcsak a fizika, hanem más természettudományok 
terén is. Ő maga is nagy sportrajongó, így különös büszkeség 
töltötte el, hogy kiváló focicsapatot lehetett szervezni a turai 
fiúkból – szinte a komplett focicsapat az ásokból került ki. Tóth 
Dénes fantasztikus karriert futott be, a győri Rába ETO-ban NB 
I-ben, Vácon NB I-ben és NB II-ben is edzősködött. A mátraházi 
edző-központ igazgatójaként ment nyugdíjba.
 Az egyik asztaltársaságnál előkerült egy-két ifjúsági 
szépirodalmi könyv bejegyzésekkel. A dések élénken mesélték 
el, hogy Várkonyi Józsefné utolsó osztályaként náluk vezetett be 
egy új szokást. Mindenki kapott születésnapjára egy könyvet, 
amibe minden osztálytárs beleírta, hogy szeretettel adja. Örök 
emlékként itt fogják a kezükben.
 A legtöbb diák arról is beszámolt, hogy a gimnáziumi, 
középiskolás években abból a tudásból éltek, melyet kiváló ta-
náraiktól általános iskolásként magukba szívtak. Sokuk hivatá-
sának választását is inspirálták az egykori pedagógus példa-
képek, még ha nevelési módszereiket tekintve olykor előkerült 
a testi fenyítés is. A hatások, melyek akkor érték az embert, 
nem közvetlenül csapódtak le, de megadták az orientáltságot, 
gyümölcseik később értek be. Olyan útravalót kaptak, melynek 
köszönhetően az életben mindenki megállta a helyét, s alig vár-
ják, hogy erről a helytállásról évente vagy négyévente ismét 
kötetlenül, jóízűen, derűvel beszélgethessenek.
 A résztvevő osztályok tagjai ezúton mondanak köszö-
netet Szendrei Ferenc polgármesternek a találkozó megrende-
zéséhez nyújtott támogatásért, valamint a Tura Biztonságáért 
2002 Polgárőr Egyesület tagjainak az autóval bejárt útvonala-
kon biztosított zavartalan áthaladásért. 

S.T.

/Ady Endre/
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Calgary, 2019. Október 21.

Tisztelt Szendrei Ferenc Polgármester Úr és Juhász Sán-
dor Alpolgármester Úr,

 Ezúton szeretném megköszönni, hogy az idei nyár vé-
gén meghívást kaptam a Polgármesteri Hivatalba és betekin-
tést nyerhettem szeretett városom fejlődésébe.
 Mint tősgyökeres Turai polgár, annak ellenére, hogy 
jelenleg a Kanadai Calgaryban lakom, mindig szívemen viselem 
Tura sorsát. Ezért volt nagy megtiszteltetés számomra, hogy lá-
togatásom során Polgármester Úr olyan szívélyesen fogadott és 
ismertette velem a városban történt számos változást. Csak 
elismeréssel adózhatok annak a komoly szakértelemmel és át-
gondolással folytatott áldozatos gazdasági, népességpolitikai 
és kulturális munkának, ami az elmúlt évek fejlődését eredmé-
nyezte.
 Látogatásom során képet kaptam Polgármester Úr, 
valamint a városi vezetőség törekvéseiről, hogy a környék ér-
tékeit, nevezetességeit megőrizze és továbbadja. Betekintést 
nyerhettem a térség vadgazdálkodásának összetett probléma-
körébe. Ezek után pedig nagy öröm volt számomra a kastély 
végtelen körültekintéssel és szakértelemmel végzett rekon-
strukciójába bepillantani. Megdobogtatta szívemet, ahogy Tu-
ra büszkesége felébred Csipkerózsika álmából és életre kelnek 
a gyönyörű freskók, az óratorony és pálmaház.
 Ezt követően, nagy izgalommal tekintettem meg az 
épülő sportcsarnokot. Ez a létesítmény új lendületet és lehető-
séget ad Tura és térsége sportéletének további felvirágoztatá-
sára. Mint egykori tornász, tudom, mennyire fontos a lehetősé-
gek megteremtése a fiatalság egészséges neveléséhez és hogy 
építő szórakozási lehetőséget biztosítson a város a környékbeli 
fiatalságnak. Édesapám, Várkonyi József, aki négy évtizeden át 
küzdött Tura sport életéért és rendszeresen nyert csapataival 
rangos eredményeket Úttörő Olimpiákon, milyen büszke lenne 
most, ha mindezt látná!
 Csak gratulálni tudok Polgármester Úrnak, Alpolgár-
mester Úrnak és a Város Vezetőségének, hogy ilyen komoly 
eredményeket értek el eddig, és hogy a város polgársága újból 
bizalmat szavazott Önöknek, hogy ezt a munkát folytathassák. 
Csakis az Önök odaadó tevékenységének köszönhető, hogy Tu-
ra újra épül és szépül. További erőt, egészséget és kitartást 
kívánok áldásos munkájukhoz.

Tisztelettel,
Savanyane, Várkonyi Eszter

President
HUNGARIAN ARTS & HERITAGE FOUNDATION OF ALBERTA
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viszonylatban), Pécel – Aszód, Pécel – Hatvan és 

Rákos – Hatvan állomások között a 
személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok 

közlekednek.

 „- Gyere utánam, Erzsi!” – mondta a sáros bevezető 
úton egy férfi egyik egykori hölgy osztálytársának a kastély 
épülete felé haladva, majd nevetve folytatta: „- Ez régebben 
fordítva volt!” Hogy hogyan futottak szép lányok után vagy épp 
milyen csínyeket követtek el pl. gesztenyékkel bedobva a pál-
maház üvegablakait – ilyen és ehhez hasonló nosztalgikus és 
szellemes, humoros emléktöredékek sziporkáztak a megér-
kezéstől a búcsúzásig azon a szeptemberi délelőttön. Valami 
megmagyarázhatatlan, s a mai fiatal generációnak talán meg-
lepő és érthetetlen kötelék kapcsolta össze ezt az 1969-ben el-
ballagott évfolyamot, mely a turai kastély falai között töltötte 
boldog általános iskolás diákéveit. Örök barátságok, szerel-
mek, házasságok köttettek. Lehet, hogy a kastély varázsa? 
Amely megújuló pompájában – még ha jelen lehetőségek között 
csak kívülről látogatható módon – is elvarázsolta az öregdi-
ákokat. „- Ide, ha elkészül a szálloda, mindenképp eljövünk az 
asszonnyal, még ha három hónapig éhezünk is, olyan szép évek 
kötnek a kastélyhoz.” – hallgattam bele akaratlanul is egy vá-
gyódó beszélgetésbe. 
 A gesztenyefák ölelésében eleven zsongás támadt a 
kastélykertben. Tudatosult bennem, hogy amint a turai kastély 
renoválásával és új funkcióba helyezésével komoly értékmen-
tés folyik, úgy értékmentő az a közösségépítő és közösségmeg-
tartó tevékenység is, amit az eszmei szerző Pecze Erzsi, Cser-
háti István, Kajtor Péter teremt az évfolyamtalálkozókkal, most 
már másodízben. Éppen ez az időn, korszakokon felüli értékál-
landóságba, a közösségi összetartás erejébe, az egymásra 
szánt idő fontosságába vetett hit teszi arra érdemessé az össze-
jövetelt, hogy ismételten tudósítsunk róla. Korábban 2015 októ-
bere volt az évfolyam találkozási időpontja, de most nem is 
elégedtek meg a 2019. szeptember 8-i alkalommal, hanem az 
iskolatársak később ismerős arcként bukkantak fel és érkeztek 
sorjában a nemcsak szervezőként helytálló, de zenész-zene-
szerző-tanárként is példaértékűt alkotó Cserháti Csedy István 
októberi szerzői estjére a turai művelődési házba.
 Az effajta társadalmi és baráti összejöveteleket, a szü-
lőföldhöz való kötődést elismeréssel méltatta Szendrei Ferenc 
polgármester is, aki megtisztelte jelenlétével és köszöntésével 
az öregdiákokat és az őket elkísérő volt pedagógusaikat, Varju 
Mihályné Ilonka nénit és Békési Istvánt. Nemcsak a kastély-
parkban, hanem az épülő sportcsarnok már látványossá vált és 
méreteiben is jól érzékelhető tereiben kalauzolta végig polgár-
mester úr a kifogyhatatlan kíváncsiságú látogatóközönséget. 
Reményét fejezte ki, hogy következő találkozásuk alkalmával 
már egy szállodaként működő kastélyban és egy üzemelő sport-
csarnokban fogadhatja a visszatérő turai vendégeket. Ugyan a 
résztvevők több mint hatvan százaléka Turán lakik, de mégis 
nagy volt a fejlődésre való rácsodálkozás.
 A városnéző körutat követően, évfolyamonként ültek 
le a – sok helyütt házastársakkal is kibővült – résztvevők a De-
mény Étteremben, mintegy 89 fővel. A sajnálatosan megnöve-
kedett számú elhunyt osztálytársakra való emlékezés és gyer-

tyagyújtás, Sára Zsuzsa versmondása után felolvasásra került 
Kovács Géza köszöntő levele, aki kínai kiküldetésből üdvözölte 
együtt ünneplő társait. Büszkén írta le, hogy 50 éve kapták meg 
általános iskolai bizonyítványukat. „Szülőfalunk, iskolánk és 
egymás szeretete köt össze bennünket.” – fogalmazott elérzé-
kenyülve. Azután megeredt a beszélgetés folyama… rácsodál-
kozások a változásokra, különbözőségekre egymás életében, 
megörvendve a hasonlóságoknak, középpontba helyezve és 
büszkélkedve az unokákkal.
 Jómagam körbejártam az asztaltársaságokat, de most 
főképp az egykori tanárok aspektusából tettünk időutazást. 
Ilonka néni arról beszélt, hogy a kastély egy csoda volt, a park a 
nyugalmat szolgáltatta nekik. S valóban lelki töltést adhat az 
embernek a szép természeti környezet, ahová felemelő érzés 
lehetett iskolába járni, őrsi gyűléseket tartani, telente lankáin 
szánkózni. Óriási volt a birtokba vehető tér, akár látószögükön 
kívül is kerültek diákok a szünetekben, de tanórára mindig 
visszatértek. A gyerekek szerecsendiónak nevezték a feketedi-
ót és rendkívül jó illata miatt betették a tornazsákokba. Rend-
szeresen ették az édeskefák terméseit, s olyan növényeket cso-
dálhattak meg a franciakert maradványaiként, melyeket koráb-
ban sosem láttak: buxus, kis téli zöld meténg… A zöld övezet 
nemcsak látványa miatt volt különleges, de kiváló volt szabad-
téri testneveléshez is, ahol a csodát művelték a fiatalokkal. Az 
egykori gyakorlati kert közelében volt a futópálya, a magasug-
rás és a távolugró gödör, de a terület alkalmas volt gimnasz-
tikára is. Varjuné sportága, a szertorna sokak ügyességét meg-
ragyogtatta. Cserháti Pisti – saját elmondása alapján – ennek a 
következetes edzőmunkának köszönheti hasizmát, Pecze Erzsi 
testnevelő tanári pályára lépését. „- Az ember sokszor azt gon-
dolja, hogy a diákok nem is emlékeznek szeretettel vissza az is-
kolásévekre, de jó látni, hogy ez nem így van. Akkor még mertük 
szeretni a gyerekeket.” – érzékenyült el Ilonka néni hangja.
 Békési István csak egy évig volt osztályfőnöke az ások-
nak (mivel csapatvezető lett), de az ásoknak és a béseknek ma-
tekot és összesen kilenc osztályban fizikát is tanított. Az osz-
tályfőnöki óráit a kastélypark legcsendesebb zugaiban tartotta. 
Külön élvezettel töltötte el, hogy a sokféle osztályban nem le-
hetett ugyanúgy tanítani, mindegyikre másképp kellett felké-
szülni. Pista bácsi ezen az összejövetelen is élvezte ezt a válto-
zatosságot és külön-külön odaült minden asztalhoz egy kis 
nosztalgiázásra. Volt mire emlékezni... Elmesélte, hogy mire ez 

Csodák márpedig vannak...

 Amikor - 4 évvel ezelőtt - három lelkes társunk megál-
modta a nagy évfolyamtalálkozót, kissé szkeptikus voltam...
 Ennyi év után? Felismerjük majd egymást? Miről fo-
gunk beszélgetni? Egyáltalán..kell az,hogy az ember évtizedek 
óta nem látott arcokban kutassa a régenvolt, gyermeki voná-
sokat? 
 Aztán eljött a nap,és az első percekben választ kaptam 
az összes kérdésemre.
        Igenis,kellenek ezek a találkozások,mert közünk van 
egymáshoz...
 Ha nem ismerjük fel a  másikat,megkérdezhetjük: ki is 
vagy te? Ahogyan tőlünk is megkérdezhette bárki.. és a ráisme-
rések fellobbanó fényében kirajzolódott a régi arc, felidéződött 
egy-egy emlék... csodálatos pillanatok voltak..
 Ezen előzmények tükrében az idei találkozót már a jól-
eső várakozás izgalma előzte meg.. És nem csalódtunk.. a csoda 
ismét bekövetkezett - s ha lehet, még mélyebb érzelmekkel..
 Szülőfalunk, a gyermekkori élmények,a „félszavakból 
is értjük egymást” - cinkossága még közelebb hozta a jelen-
voltakat ...meghitt,őszinte beszélgetésekből, ölelésekből, 
könnybe lábadt tekintetekből nem volt hiány ezen a napon sem.
 És a címben említett (hétköznapi) csoda sokunkban 
megerősítette a folytatás vágyát, mindannyian tudjuk, ezek a 
találkozások immár - visszavonhatatlanul - részei lettek az éle-
tünknek.. .. 
 Szeptember 8-án új értelmet nyert számunkra Nagy 
László ars poeticája: Műveld a csodát,ne magyarázd! 

-bézsé-

„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

Szabadlelkű ’69-esek

az évfolyam nyolcadikos lett, egy jól felszerelt szertára lett az 
iskolának nemcsak a fizika, hanem más természettudományok 
terén is. Ő maga is nagy sportrajongó, így különös büszkeség 
töltötte el, hogy kiváló focicsapatot lehetett szervezni a turai 
fiúkból – szinte a komplett focicsapat az ásokból került ki. Tóth 
Dénes fantasztikus karriert futott be, a győri Rába ETO-ban NB 
I-ben, Vácon NB I-ben és NB II-ben is edzősködött. A mátraházi 
edző-központ igazgatójaként ment nyugdíjba.
 Az egyik asztaltársaságnál előkerült egy-két ifjúsági 
szépirodalmi könyv bejegyzésekkel. A dések élénken mesélték 
el, hogy Várkonyi Józsefné utolsó osztályaként náluk vezetett be 
egy új szokást. Mindenki kapott születésnapjára egy könyvet, 
amibe minden osztálytárs beleírta, hogy szeretettel adja. Örök 
emlékként itt fogják a kezükben.
 A legtöbb diák arról is beszámolt, hogy a gimnáziumi, 
középiskolás években abból a tudásból éltek, melyet kiváló ta-
náraiktól általános iskolásként magukba szívtak. Sokuk hivatá-
sának választását is inspirálták az egykori pedagógus példa-
képek, még ha nevelési módszereiket tekintve olykor előkerült 
a testi fenyítés is. A hatások, melyek akkor érték az embert, 
nem közvetlenül csapódtak le, de megadták az orientáltságot, 
gyümölcseik később értek be. Olyan útravalót kaptak, melynek 
köszönhetően az életben mindenki megállta a helyét, s alig vár-
ják, hogy erről a helytállásról évente vagy négyévente ismét 
kötetlenül, jóízűen, derűvel beszélgethessenek.
 A résztvevő osztályok tagjai ezúton mondanak köszö-
netet Szendrei Ferenc polgármesternek a találkozó megrende-
zéséhez nyújtott támogatásért, valamint a Tura Biztonságáért 
2002 Polgárőr Egyesület tagjainak az autóval bejárt útvonala-
kon biztosított zavartalan áthaladásért. 

S.T.

/Ady Endre/
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 Halottak Napja környékén, amikor halottainkért 
imádkozunk, lelkünk azt keresi, hová tekintsen. 
 Mindenszentek ünnepén, a szentmise olvasmá-
nyain, pontosabban a Jelenések Könyvén keresztül belete-
kintettünk az örökkévalóságba, láttuk a szentek dicső-
séges seregét. 
Halottak Napján inkább fájdalmas emlékezés honolt 
lelkünkben, és azt éreztük, hogy az ég bezárult fölöttünk és 
előttünk. Sokakban felmerülhetett a kérdés: vajon miben 
remélhetünk?
 Hiszem és vallom, hogy Halottak Napján a ke-
resztényeknek Krisztus keresztjére kell tekinteniük, 
mert csak azon keresztül juthatunk el a feltámadt és a meg-
dicsőült Jézus Krisztushoz. 
 Ahogyan pörögnek éveink, és haladunk előre a ke-
resztény hitben, annál inkább közelebb érezzük magunkhoz 
Krisztus keresztjét, és megértjük a húsvéti misztériumot 
(titkot). Arra hívok meg minden jóakaratú embert, hogy a 
Húsvét és a feltámadás fényében elmélkedjünk és imád-
kozzunk ma és minden nap szeretteinkért. Emlékezzünk 
Krisztus feltámadásának a fényében szeretteink életére és 
végső napjaira is. Bizonyára még él a fájdalom azok szívé-
ben, akik nem olyan rég vettek búcsút szeretteiktől, de ked-
veseink távozása örökre nyomot hagy mindannyiunk lelké-
ben akkor is, ha több éve vagy évtizede szakadtunk el egy-
mástól. A keresztény embernek – csak azért, mert keresz-
tény – nem kell elrejtenie emberi érzelmeit. Úgy tekintünk 
emberi mulandóságunkra és halálunkra, mint Jézus, akin 
szintén erőt vettek az emberi érzelmek, hiszen sírt és vérrel 
verítékezett, de mindvégig feltekintett az Atyára, az Ő aka-
ratát kereste és állandóan imádkozott.
 Krisztus kereszthalála nem hiába történt. A keresz-
ténység tanításának alapja, hogy Jézus húsvéti misztériuma 
(kereszthalála és feltámadása) életünk leglényegesebb 
mozzanatáért történt, vagyis azért, hogy meghívást kapjunk 
az örök életre. Ezért írja Pál apostol: „Örömmel adjatok há-
lát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek 
legyen a szentek örökségében, a világosságban; kiragadott 
minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia 
országába.” (Kol 1,12-13).
 Az embernek a halállal szembeni legfájdalmasabb 
reakciója a kétségbeesés és a reménytelenség, amely lel-
künkre nehezedik, megszólaltatja lelki sebeinket, és kaput 
nyithat a tudatos vagy tudattalan hitetlenségnek is. Amikor 

Jézus a 21. zsoltárt imádkozta a kereszten: „Istenem, Iste-
nem, miért hagytál el, engem?”, hisszük, hogy átment eze-
ken az emberi megpróbáltatásokon is, és azokért és azokkal 
imádkozott, akik majd egy napon kétségbeesve azt hiszik, 
hogy az Atya elhagyta őket.
 Jézus egész életén keresztül küzdött az em-
bert elszomorító betegség, rossz és halál ellen. Ezt fe-
jezte ki az erős emberről szóló példázatában, amikor azt 
mondta, hogy az erős embert, aki házát védelmezi, legyőzi a 
nálánál erősebb, tudniillik a sátánt az Isten Fia (Lk 11,21-
22). Pedig amikor meghalt a kereszten, a jelenlévők talán 
azt hitték, hogy a gonoszság győzött fölötte. Mi pedig a 
nagypénteki liturgiában énekeljük: „Élet itt a halállal meg-
vív csoda csatával, a holt életvezér ma Úr és él!”. Máshol ezt 
énekeljük nagypénteki himnuszként: „Hű keresztfa, minden 
fánál százezerszer nemesebb… Üdvösségünk drága művét 
rend kívánta, szent, örök, hogy okosság nyerjen harcot száz-
fortélyú bűn fölött: onnan jöjjön gyógyulás is, hol sebet a 
bűn ütött.” (Hozsanna 76. ének) 
 Húsvét szent titka tanítja – és a mi keresztény re-
ményünk sugallja –, hogy a látszat ellenére szeretteink 
életében is az élet erősebbnek bizonyult a halálnál, és Pál 
apostollal valljuk: kiragadta őket a sötétség hatalmából, és 
áthelyezte szeretett Fia országába (Kol 1,13).
 A Jelenések könyvében olvashatunk erről az or-
szágról: „Új eget és új földet láttam…” (Jel 21. fejezet); 
„Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasz-
szony…” (Jel 21,2); „Nem hallatszik többé benne sem sírás, 
sem jajkiáltás…” (Iz 65,19), mert a régi világ elmúlik és az új 
fog megvalósulni, ahol Isten szeretete mindent betölt. 
 Ha elolvassuk a nyolc boldogságot (Mt 5,3-12), 
ahol a „boldogok” szó nyolcszor hagyja el a tanító Jézus aj-
kát, megértjük, hogy szeretteink mire vágyakoztak egész 
életükben, és hisszük, hogy el is nyerték azóta mint mun-
kájuk, türelmük, szeretetük és hitük jutalmát. 
 A Boldogságok az örök élet alkotmányát jelentik, 
amit Krisztus feltámadása szerzett meg nekünk. Isten nem 
hagyott a gonoszság és a halál hatalmában bennünket, ha-
nem szeretetből Jézus Krisztusban alávetette magát minden 
emberi gonoszságnak, hogy a halál általi és afölötti diada-
lával megszabadítson bennünket a mulandóság hatalmából. 
Földi életünkben csak hittel kapcsolódhatunk bele ebbe az 
igazi Életbe, amely Isten boldogságában részesít minket, de 
hisszük, hogy szeretteink már benne nyugosznak. Ezért 
imádkozzuk: „Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!” – És vá-
laszoljuk: „És az örök világosság fényeskedjék nekik!” Le-
gyen osztályrészük tehát nekik is, nekünk is az az Isten, aki 
szeretetével örök fénybe öltöztet minket, hiszen ahol az 
Örök Szeretet van, ott nem lehet halál, csak Élet, az is 
ÖRÖKKÉ!

Palya János plébános

ELMÉLKEDÉS HALOTTAK NAPJA KÖRNYÉKÉN 
földi életről, halálról, örök életről

 Ébredj nemzet!

Kelj fel álmodból hazám, ha sors kegyetlen átka válladra nehezedik,
Láncodat tépd ma el, ha kínod elhatalmasodik.
Nemzeted védelmezd és becsüld, mert hatalmas volt az ár,
Mit értünk hoztak ősapáink – kioltott vérük égbe kiállt.

Itt nemzett az emberölő bosszú számos ésszerűtlen csatát,
A harcban elesettekért itt mormoltak számos zsolozsmát.
Magyar nemzet védelmezte hősiesen a hazánk,
S kegyetlen ütközet után diadalra emelte zászlaját.

Ha véred kell áldoznod, hát áldozd büszkén,
S neved angyalok írják majd az ég tükrén.
A cél, mely eddig hajtott, virágozzon hát tovább,
Elkövetkező ezredek harsogják diadalittas dalát.

Kelj fel álmodból hazám, ha sors kegyetlen átka válladra nehezedik,
A szót: szabadság, egy életre megtanuld!
Nemzeted védelmezd és becsüld, mert hatalmas volt az ár,
Mit értünk hoztak ősapáink – kioltott vérük égbe kiállt.

BnéPE.

 Egy percre

Jó lenne lehalkítani az idő ketyegését,
s megállni egy percre, végre.
Felemelni folyton lehajtott fejünket,
s nyitott szemmel felnézni az égre.

Meglátni létezésünket az ég színében,
észrevenni a kézzel fogható valóságot.
Csukott tekintettel is látni,
magunkban a meztelen igazságot.

FATSINA LINDA (Bojtár-Fatsina Linda)
2019. január

Pénztárcabarát praktikák - Hangyák a lakásban

 Ki nem találkozott még 
azokkal az apró hívatlan vendégek-
kel a spejzben, szobában, nappali-
ban? Roppant idegesítőek tudnak 
lenni. Leginkább azért, mert bármi-
kor megjelennek. Nos igen, ők a 
hangyák. Megtalálnak minden 
egyes apró lyukat a házon és befu-
rakodva raktározzák a télirevalót. A 
gyerekeim viszont egyszerűen zse-
nik. Megoldották a problémát még a 
nyáron, és azóta sem találkoztam 
szorgos hangya lényekkel- lega-
lábbis a lakásban nem. Szerintem 
szabadalmaztatni fogom az ötletet.

 Történt ugyanis egy forró júliusi 
délutánon, hogy kedves férjem - szoká-
sához híven - fellocsolta a teraszt. Arra 
figyeltünk fel a gyerekekkel, hogy a te-
raszt és nappalit elválasztó hatalmas ab-
lakaim aljánál százával özönlenek be a 
hangyák egyenesen a nappali felé. Mikor 
bementünk, már láttuk, hogy a siserehad 
fele kezdi birtokába venni a helyiséget, 
szóval azonnali közbelépés kellett. Elő-
vettük kedves barátukat a porszívót és jól 
elláttuk a bajukat. Illetve csak elláttuk 
volna, mert a hangyaáradat valahogy 
nem akart megszűnni. Ekkor a gyerekek 
óriási ötlettel álltak elő. Elkezdték betöm-

ködni papírzsebkendővel ezeket az ap-
rócska lyukakat az aljzat és a fal között. 
Azt a részt, ahonnan a sziloplaszt már ki-
potyogott. És láss csodát, a hangyák 
egyre kevesebb helyen tudtak utat törni 
maguknak. A dolog annyira jól sikerült, 
hogy mai napig kitartanak a papír zseb-
kendő torlaszok, sőt egy későbbi alka-
lommal, mikor a spejzt vették célba- 
tanulva a technikát - én is így oldottam 
meg. Volt hangya, nincs hangya. Szerin-
tem kb. 50 forintos tétellel kipipálhatjuk a 
problémát!- és tényleg jobb lesz a hangu-
latunk!

btm

GASZTRO-PERCEK
 Kedves Olvasóim!
 Ezúttal 2 őszi receptet hoztam. Mindkettő 
könnyen, gyorsan kivitelezhető, a kezdők is nekiállhat-
nak. De akkor is ideális választás, ha rövid az idő arra, 
hogy a családunk elé tegyünk valami könnyű ebédet, 
vacsorát.

Elkészítés:
A húsról a vízzel öblítést követően felitatom a nedvességet, egy 
hegyes késsel lehártyázom. 12 szeletre vágom, a szalonnákba 
betekerem, fogvájóval megtűzöm, sóval, borssal, kakukkfűvel 
hintem, majd egy nagyobb serpenyőben felhevítve az olajat, 
nagy lángon mindkét oldalukat néhány perc alatt megpirítom.
A sütőt közben 180 fokra és légkeveréses funkcióra kapcsolom, 
hogy előmelegedjen. 
Hőálló tálba szedtem át a húsokat, meglocsolom a pecsenye-
olajjal, melléjük szórom a leszemezett, megmosott szőlőt és 15-
20 perc alatt készre sütöm.
Ízlés szerint, akár rizskörettel is tálalható, miután a szűzér-
mékből gondosan eltávolítjuk a fogvájókat.

Szőlővel sült, baconbe tekert szűzérmék

Hozzávalók:
70 dkg szűzpecsenye, 12 
szelet bacon, só, bors, 
kakukkfű (a legjobb, ha friss, 
de megteszi a szárított is), fél 
dl olaj, 50 dkg szőlő (lehet 
piros és fehér is), (fogvájó)

Elkészítés:
A kimért lisztet elkeverem a sütőporral. Kisebb kockákra vágva 
hozzáadom a vajat, amit kézzel gyorsan elmorzsolom vele. 
Belerakom a porcukrot, a tojássárgáját (a fehérjét egy közepes 
keverőtálban félre tettem), a tejfölt, és az egészet összegyúrom.
Folpack fóliába csomagolva a hűtőbe teszem, amíg elkészítem a 
tölteléket.
A körtét megtisztítom, a magházat kivágom, lábasba reszelem. 
Hozzáadom a cukrot, a citrom reszelt héját, tűzre téve felfor-
ralom, mialatt levet enged. Ekkor hozzáadom a diót és a mákot, 
elkeverem, majd lehúzom a tűzről. Hűlni hagyom.
Előveszek egy kisebb tepsit (pl. 25x30 centist).
A hűtőből kivettem a tésztát, két részre osztva az egyiket eny-
hén lisztezett gyúródeszkán a tepsi méretére nyújtom. A nyújtó-
fára feltekerve kibélelem vele a tepsit. Megszórom 2 evőkanál 
zsemlemorzsával. A már félretett tojásfehérjéhez egy másikat 
adok (a maradék tojássárgáját megint félreteszem), egy csipet 
sóval kemény habbá vertem. Fakanállal óvatosan hozzáforgat-
tam a körtés töltelékhez, amit egyenletesen eloszlatok a mor-
zsával szórt tészta tetején. Rászórom a másik 2 evőkanál zsem-
lemorzsát, majd befedem a másik kinyújtott tésztalappal.
Villával megszurkálom a tetejét, a maradék tojássárgájával vé-
konyan megkenem és kb. 25 perc alatt a 180 fokra előmele-
gített, alsó-felső sütésre kapcsolt sütőben pirosra sütöm. A sü-
tőből kivéve kihűtöm, kockákra vágom, porcukorral hintem.
Jó étvágyat kívánok az ételekhez!

Körtés, mákos, diós linzerkocka

Hozzávalók: A tésztához: 30 dkg liszt (+ 
egy kevés a nyújtáskor), 1 teáskanál sü-
tőpor, 15 dkg hideg vaj, 10 dkg porcukor, 
1 tojássárgája, 2 evőkanál tejföl, 2 tojás-
fehérje, csipet só
A töltelékhez: 50 dkg körte, 10 dkg cukor, 
1 biocitrom, 15 dkg darált dió, 10 dkg da-
rált mák, 4 evőkanál zsemlemorzsa, 2 to-
jásfehérje

 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.

Tetézi Éva

  Dec. 24. KARÁCSONY 

szenteste: du. 1/2 5 órakor 

pásztorjáték

  ÉJFÉLI SZENTMISE

Dec. 25. KARÁCSONY: 11 óra

Dec. 26. Karácsony 2. napja: 10 óra 

Dec. 29. Vasárnap

 Szent Család ünnepe: 11 óra 

(családok megáldása)

Dec. 31. SZILVESZTER: ESTE 7 óra 

(23:30-tól éjszakai szentségimádás)

Jan.   1. ÚJÉV: reggel 7 óra és ESTE 6 óra

ÜNNEPI MISEREND
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 Halottak Napja környékén, amikor halottainkért 
imádkozunk, lelkünk azt keresi, hová tekintsen. 
 Mindenszentek ünnepén, a szentmise olvasmá-
nyain, pontosabban a Jelenések Könyvén keresztül belete-
kintettünk az örökkévalóságba, láttuk a szentek dicső-
séges seregét. 
Halottak Napján inkább fájdalmas emlékezés honolt 
lelkünkben, és azt éreztük, hogy az ég bezárult fölöttünk és 
előttünk. Sokakban felmerülhetett a kérdés: vajon miben 
remélhetünk?
 Hiszem és vallom, hogy Halottak Napján a ke-
resztényeknek Krisztus keresztjére kell tekinteniük, 
mert csak azon keresztül juthatunk el a feltámadt és a meg-
dicsőült Jézus Krisztushoz. 
 Ahogyan pörögnek éveink, és haladunk előre a ke-
resztény hitben, annál inkább közelebb érezzük magunkhoz 
Krisztus keresztjét, és megértjük a húsvéti misztériumot 
(titkot). Arra hívok meg minden jóakaratú embert, hogy a 
Húsvét és a feltámadás fényében elmélkedjünk és imád-
kozzunk ma és minden nap szeretteinkért. Emlékezzünk 
Krisztus feltámadásának a fényében szeretteink életére és 
végső napjaira is. Bizonyára még él a fájdalom azok szívé-
ben, akik nem olyan rég vettek búcsút szeretteiktől, de ked-
veseink távozása örökre nyomot hagy mindannyiunk lelké-
ben akkor is, ha több éve vagy évtizede szakadtunk el egy-
mástól. A keresztény embernek – csak azért, mert keresz-
tény – nem kell elrejtenie emberi érzelmeit. Úgy tekintünk 
emberi mulandóságunkra és halálunkra, mint Jézus, akin 
szintén erőt vettek az emberi érzelmek, hiszen sírt és vérrel 
verítékezett, de mindvégig feltekintett az Atyára, az Ő aka-
ratát kereste és állandóan imádkozott.
 Krisztus kereszthalála nem hiába történt. A keresz-
ténység tanításának alapja, hogy Jézus húsvéti misztériuma 
(kereszthalála és feltámadása) életünk leglényegesebb 
mozzanatáért történt, vagyis azért, hogy meghívást kapjunk 
az örök életre. Ezért írja Pál apostol: „Örömmel adjatok há-
lát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek 
legyen a szentek örökségében, a világosságban; kiragadott 
minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia 
országába.” (Kol 1,12-13).
 Az embernek a halállal szembeni legfájdalmasabb 
reakciója a kétségbeesés és a reménytelenség, amely lel-
künkre nehezedik, megszólaltatja lelki sebeinket, és kaput 
nyithat a tudatos vagy tudattalan hitetlenségnek is. Amikor 

Jézus a 21. zsoltárt imádkozta a kereszten: „Istenem, Iste-
nem, miért hagytál el, engem?”, hisszük, hogy átment eze-
ken az emberi megpróbáltatásokon is, és azokért és azokkal 
imádkozott, akik majd egy napon kétségbeesve azt hiszik, 
hogy az Atya elhagyta őket.
 Jézus egész életén keresztül küzdött az em-
bert elszomorító betegség, rossz és halál ellen. Ezt fe-
jezte ki az erős emberről szóló példázatában, amikor azt 
mondta, hogy az erős embert, aki házát védelmezi, legyőzi a 
nálánál erősebb, tudniillik a sátánt az Isten Fia (Lk 11,21-
22). Pedig amikor meghalt a kereszten, a jelenlévők talán 
azt hitték, hogy a gonoszság győzött fölötte. Mi pedig a 
nagypénteki liturgiában énekeljük: „Élet itt a halállal meg-
vív csoda csatával, a holt életvezér ma Úr és él!”. Máshol ezt 
énekeljük nagypénteki himnuszként: „Hű keresztfa, minden 
fánál százezerszer nemesebb… Üdvösségünk drága művét 
rend kívánta, szent, örök, hogy okosság nyerjen harcot száz-
fortélyú bűn fölött: onnan jöjjön gyógyulás is, hol sebet a 
bűn ütött.” (Hozsanna 76. ének) 
 Húsvét szent titka tanítja – és a mi keresztény re-
ményünk sugallja –, hogy a látszat ellenére szeretteink 
életében is az élet erősebbnek bizonyult a halálnál, és Pál 
apostollal valljuk: kiragadta őket a sötétség hatalmából, és 
áthelyezte szeretett Fia országába (Kol 1,13).
 A Jelenések könyvében olvashatunk erről az or-
szágról: „Új eget és új földet láttam…” (Jel 21. fejezet); 
„Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasz-
szony…” (Jel 21,2); „Nem hallatszik többé benne sem sírás, 
sem jajkiáltás…” (Iz 65,19), mert a régi világ elmúlik és az új 
fog megvalósulni, ahol Isten szeretete mindent betölt. 
 Ha elolvassuk a nyolc boldogságot (Mt 5,3-12), 
ahol a „boldogok” szó nyolcszor hagyja el a tanító Jézus aj-
kát, megértjük, hogy szeretteink mire vágyakoztak egész 
életükben, és hisszük, hogy el is nyerték azóta mint mun-
kájuk, türelmük, szeretetük és hitük jutalmát. 
 A Boldogságok az örök élet alkotmányát jelentik, 
amit Krisztus feltámadása szerzett meg nekünk. Isten nem 
hagyott a gonoszság és a halál hatalmában bennünket, ha-
nem szeretetből Jézus Krisztusban alávetette magát minden 
emberi gonoszságnak, hogy a halál általi és afölötti diada-
lával megszabadítson bennünket a mulandóság hatalmából. 
Földi életünkben csak hittel kapcsolódhatunk bele ebbe az 
igazi Életbe, amely Isten boldogságában részesít minket, de 
hisszük, hogy szeretteink már benne nyugosznak. Ezért 
imádkozzuk: „Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!” – És vá-
laszoljuk: „És az örök világosság fényeskedjék nekik!” Le-
gyen osztályrészük tehát nekik is, nekünk is az az Isten, aki 
szeretetével örök fénybe öltöztet minket, hiszen ahol az 
Örök Szeretet van, ott nem lehet halál, csak Élet, az is 
ÖRÖKKÉ!

Palya János plébános

ELMÉLKEDÉS HALOTTAK NAPJA KÖRNYÉKÉN 
földi életről, halálról, örök életről

 Ébredj nemzet!

Kelj fel álmodból hazám, ha sors kegyetlen átka válladra nehezedik,
Láncodat tépd ma el, ha kínod elhatalmasodik.
Nemzeted védelmezd és becsüld, mert hatalmas volt az ár,
Mit értünk hoztak ősapáink – kioltott vérük égbe kiállt.

Itt nemzett az emberölő bosszú számos ésszerűtlen csatát,
A harcban elesettekért itt mormoltak számos zsolozsmát.
Magyar nemzet védelmezte hősiesen a hazánk,
S kegyetlen ütközet után diadalra emelte zászlaját.

Ha véred kell áldoznod, hát áldozd büszkén,
S neved angyalok írják majd az ég tükrén.
A cél, mely eddig hajtott, virágozzon hát tovább,
Elkövetkező ezredek harsogják diadalittas dalát.

Kelj fel álmodból hazám, ha sors kegyetlen átka válladra nehezedik,
A szót: szabadság, egy életre megtanuld!
Nemzeted védelmezd és becsüld, mert hatalmas volt az ár,
Mit értünk hoztak ősapáink – kioltott vérük égbe kiállt.

BnéPE.

 Egy percre

Jó lenne lehalkítani az idő ketyegését,
s megállni egy percre, végre.
Felemelni folyton lehajtott fejünket,
s nyitott szemmel felnézni az égre.

Meglátni létezésünket az ég színében,
észrevenni a kézzel fogható valóságot.
Csukott tekintettel is látni,
magunkban a meztelen igazságot.

FATSINA LINDA (Bojtár-Fatsina Linda)
2019. január

Pénztárcabarát praktikák - Hangyák a lakásban

 Ki nem találkozott még 
azokkal az apró hívatlan vendégek-
kel a spejzben, szobában, nappali-
ban? Roppant idegesítőek tudnak 
lenni. Leginkább azért, mert bármi-
kor megjelennek. Nos igen, ők a 
hangyák. Megtalálnak minden 
egyes apró lyukat a házon és befu-
rakodva raktározzák a télirevalót. A 
gyerekeim viszont egyszerűen zse-
nik. Megoldották a problémát még a 
nyáron, és azóta sem találkoztam 
szorgos hangya lényekkel- lega-
lábbis a lakásban nem. Szerintem 
szabadalmaztatni fogom az ötletet.

 Történt ugyanis egy forró júliusi 
délutánon, hogy kedves férjem - szoká-
sához híven - fellocsolta a teraszt. Arra 
figyeltünk fel a gyerekekkel, hogy a te-
raszt és nappalit elválasztó hatalmas ab-
lakaim aljánál százával özönlenek be a 
hangyák egyenesen a nappali felé. Mikor 
bementünk, már láttuk, hogy a siserehad 
fele kezdi birtokába venni a helyiséget, 
szóval azonnali közbelépés kellett. Elő-
vettük kedves barátukat a porszívót és jól 
elláttuk a bajukat. Illetve csak elláttuk 
volna, mert a hangyaáradat valahogy 
nem akart megszűnni. Ekkor a gyerekek 
óriási ötlettel álltak elő. Elkezdték betöm-

ködni papírzsebkendővel ezeket az ap-
rócska lyukakat az aljzat és a fal között. 
Azt a részt, ahonnan a sziloplaszt már ki-
potyogott. És láss csodát, a hangyák 
egyre kevesebb helyen tudtak utat törni 
maguknak. A dolog annyira jól sikerült, 
hogy mai napig kitartanak a papír zseb-
kendő torlaszok, sőt egy későbbi alka-
lommal, mikor a spejzt vették célba- 
tanulva a technikát - én is így oldottam 
meg. Volt hangya, nincs hangya. Szerin-
tem kb. 50 forintos tétellel kipipálhatjuk a 
problémát!- és tényleg jobb lesz a hangu-
latunk!

btm

GASZTRO-PERCEK
 Kedves Olvasóim!
 Ezúttal 2 őszi receptet hoztam. Mindkettő 
könnyen, gyorsan kivitelezhető, a kezdők is nekiállhat-
nak. De akkor is ideális választás, ha rövid az idő arra, 
hogy a családunk elé tegyünk valami könnyű ebédet, 
vacsorát.

Elkészítés:
A húsról a vízzel öblítést követően felitatom a nedvességet, egy 
hegyes késsel lehártyázom. 12 szeletre vágom, a szalonnákba 
betekerem, fogvájóval megtűzöm, sóval, borssal, kakukkfűvel 
hintem, majd egy nagyobb serpenyőben felhevítve az olajat, 
nagy lángon mindkét oldalukat néhány perc alatt megpirítom.
A sütőt közben 180 fokra és légkeveréses funkcióra kapcsolom, 
hogy előmelegedjen. 
Hőálló tálba szedtem át a húsokat, meglocsolom a pecsenye-
olajjal, melléjük szórom a leszemezett, megmosott szőlőt és 15-
20 perc alatt készre sütöm.
Ízlés szerint, akár rizskörettel is tálalható, miután a szűzér-
mékből gondosan eltávolítjuk a fogvájókat.

Szőlővel sült, baconbe tekert szűzérmék

Hozzávalók:
70 dkg szűzpecsenye, 12 
szelet bacon, só, bors, 
kakukkfű (a legjobb, ha friss, 
de megteszi a szárított is), fél 
dl olaj, 50 dkg szőlő (lehet 
piros és fehér is), (fogvájó)

Elkészítés:
A kimért lisztet elkeverem a sütőporral. Kisebb kockákra vágva 
hozzáadom a vajat, amit kézzel gyorsan elmorzsolom vele. 
Belerakom a porcukrot, a tojássárgáját (a fehérjét egy közepes 
keverőtálban félre tettem), a tejfölt, és az egészet összegyúrom.
Folpack fóliába csomagolva a hűtőbe teszem, amíg elkészítem a 
tölteléket.
A körtét megtisztítom, a magházat kivágom, lábasba reszelem. 
Hozzáadom a cukrot, a citrom reszelt héját, tűzre téve felfor-
ralom, mialatt levet enged. Ekkor hozzáadom a diót és a mákot, 
elkeverem, majd lehúzom a tűzről. Hűlni hagyom.
Előveszek egy kisebb tepsit (pl. 25x30 centist).
A hűtőből kivettem a tésztát, két részre osztva az egyiket eny-
hén lisztezett gyúródeszkán a tepsi méretére nyújtom. A nyújtó-
fára feltekerve kibélelem vele a tepsit. Megszórom 2 evőkanál 
zsemlemorzsával. A már félretett tojásfehérjéhez egy másikat 
adok (a maradék tojássárgáját megint félreteszem), egy csipet 
sóval kemény habbá vertem. Fakanállal óvatosan hozzáforgat-
tam a körtés töltelékhez, amit egyenletesen eloszlatok a mor-
zsával szórt tészta tetején. Rászórom a másik 2 evőkanál zsem-
lemorzsát, majd befedem a másik kinyújtott tésztalappal.
Villával megszurkálom a tetejét, a maradék tojássárgájával vé-
konyan megkenem és kb. 25 perc alatt a 180 fokra előmele-
gített, alsó-felső sütésre kapcsolt sütőben pirosra sütöm. A sü-
tőből kivéve kihűtöm, kockákra vágom, porcukorral hintem.
Jó étvágyat kívánok az ételekhez!

Körtés, mákos, diós linzerkocka

Hozzávalók: A tésztához: 30 dkg liszt (+ 
egy kevés a nyújtáskor), 1 teáskanál sü-
tőpor, 15 dkg hideg vaj, 10 dkg porcukor, 
1 tojássárgája, 2 evőkanál tejföl, 2 tojás-
fehérje, csipet só
A töltelékhez: 50 dkg körte, 10 dkg cukor, 
1 biocitrom, 15 dkg darált dió, 10 dkg da-
rált mák, 4 evőkanál zsemlemorzsa, 2 to-
jásfehérje

 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.

Tetézi Éva

  Dec. 24. KARÁCSONY 

szenteste: du. 1/2 5 órakor 

pásztorjáték

  ÉJFÉLI SZENTMISE

Dec. 25. KARÁCSONY: 11 óra

Dec. 26. Karácsony 2. napja: 10 óra 

Dec. 29. Vasárnap

 Szent Család ünnepe: 11 óra 

(családok megáldása)

Dec. 31. SZILVESZTER: ESTE 7 óra 

(23:30-tól éjszakai szentségimádás)

Jan.   1. ÚJÉV: reggel 7 óra és ESTE 6 óra

ÜNNEPI MISEREND
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 Nyuszi Gyuszi és Sün Saci vidáman játszanak az 
erdei tisztáson, amikor eszükbe jut, hogy ma érkezik a Téla-
pó. Nagy izgalommal elkezdenek készülődni. Ám Róka Ricsi 
a sompolygó gazfickó elcseni a karácsonyfadíszeket, hogy 
borsot törjön az orruk alá. Ekkor odaröppen Varjú néni, aki 
elmeséli, hogy Ő már látta a Hótündért, aki itt lebeg a fenyő-
fák között, és keresi a legszebben feldíszített fát, hogy arra 
helyezze a varázscsillagját. Sün Saci elmeséli neki, hogy el-
tűntek a fenyődíszek és most nagy bajban vannak. Varjú né-
ni jó tanácsaival viszont sikerül csillogóvá varázsolni a fe-
nyőfát. Végre megérkezik a Télapó, aki megdicséri a gyere-
keket a gyönyörű fa láttán. A hosszú úton nagyon elfáradt és 
elmegy lepihenni. A szánt süniék háza mellet hagyják, s ez 
okozza a legnagyobb bajt, mert az éj leple alatt a ravaszdi 
róka elviszi a szánt a sok-sok ajándékkal együtt. Hogy mi-
ként sikerül visszaszerezni Télapó szánkóját, – megtudhat-
játok az előadáson.

Belépés már megváltott 4 alkalmas bérlettel (4.800 Ft) 
vagy még megvásárolható 3 alkalmas bérlettel (3.600 Ft). 
Külön-külön előadásonként: 1.400 Ft/fő/alkalom 
Információ: 06-30-638-4603, bartok.kultura@gmail.com

 A „Földobott kő” Alapítvány (2194 Tura, Szent 
István út 78.) a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
kihirdeti első alkotói ösztöndíj pályázatát a 2019-es évre.
A pályázat nyilvános kihirdetése: 2019. január 20., vasárnap 
15:00, Tura – Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
A pályázat témái: 
 1. „Szülőföldem, a Galga mente” (innen származó 
pályázóknak)
 2. „Lakóhelyem, a Galga mente”  (nem innen 
származó, de itt élő pályázóknak)
 3. „A Galga mente elfogulatlanul” (nem itt élő, 
nem innen származó, de a téma iránt fogékony pályázóknak)
Pályázatban felhasználható vizuális alkotótechnikák: 
 1. kategória – fotózás
 2. kategória – mozgókép készítés
Technikai követelmények:
 A technikai eszközhasználattal kapcsolatban megkö-
tés nincs. A fénykép igényelt minimális felbontása és lehet-
séges formátumai: képeredeti min. 2480 x 3508 pixel 300 DPI 
TIFF vagy RAW formátum, de a pályázatra benyújtani egyelőre 
csak megtekintő képpel kell jpg formátumban. A film igényelt 
minimális felbontása és lehetséges formátumai: MP4 8-15 
Mbps Pal HD minőségben, 1920x1080 pixel
 Pályázni csak elektronikus formában lehet. Egy pá-
lyázó maximum 5 db fényképet küldhet, melyek lehetnek önálló 
képek vagy sorozatok is, ill. maximum 2 db rövidfilmet (etüd, 
kisjátékfilm, dokumentumfilm, animációs film, stb.) egyenként 
max. 25 perces időtartamban. A digitális állományt vagy a hoz-
záférés linkjét az alábbi címre kell eljuttatni:
  foldobott.ko2018@gmail.com
Nevezési díj: 1.000 Ft, melyet az Alapítvány alábbi 
bankszámlaszámára lehet átutalni:
 Centrál Takarék 65900107-17101031

 Pályázók köre: Az Alapítvány célkitűzései alapján 
„Ösztöndíj adományozása a Galga mentén (Püspökhatvan, 
Galgagyörk, Galgamácsa, Iklad, Domony, Aszód, Kartal, Bag, 
Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura, Zsámbok, Jászfényszaru, Bol-
dog) élő vagy a Galga mentéről származó fiataloknak (35 éves 
korig) alkotó- és előadó-művészeti, népművészeti vagy az eh-
hez kapcsolódó tudományos tevékenységének megsegítésére, 
illetőleg mindazon fiatalok művészeti és tudományos pro-
duktumainak támogatására, amely a Galga mentéről készül.”
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó 
mentort választ a kedvezményezett települések valamelyikén 
élő 35 év feletti alkotók közül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 - Szakmai önéletrajz.
 - Témaválasztás rövid indoklása.
 - Mentor és mentorált szakmai együttműködésének 

leírása.
 - Pályamű(vek) műcímmel.
Benyújtási határidő: 2019. december 31.
 Elbírálás: Pénzbeli díjazásban a kategóriák győztesei 
részesülnek: 150.000 Ft (fotó), 300.000 Ft (mozgókép). Az 
MMA, mint együttműködő partner pedig különdíjakat oszthat 
ki saját elbírálása szerint. 
 A döntéshozó szakmai bizottság válogatása alapján a 
pályamunkákból időszaki kiállítás nyílik és nyilvános vetítésre 
kerül sor. Ünnepélyes eredményhirdetés és kiállításmegnyitó 
2020 tavaszán.

Információ: Seres Tünde alapítványi titkár – 06306384603, 
foldobott.ko2018@gmail.com
Részletek: A „Földobott kő” Alapítvány facebook oldalán és a 
tura.hu-n

A GALGA MENTE – pályázat MEGHOSSZABBÍTVA!
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Tura	Város	Önkormányzata	

14:00	órától:	

	 Ünnepi	kézműveskedő	sátor	
(Foglalkozásvezetők:	Dolányi	Anna,	Kastélykerti	O� voda	

és	a	Többsincs	O� voda	és	Bölcsőde	óvodapedagógusai)	

	 Kézműves	adventi	vásár	

	 Egymillió	csillag	a	szegényekért	
–	KARITASZ	turai	csoportjának	adománygyűjtő	akciója	

és	könyvvására

17:00	Mikulásvárás	és	

csomagosztás	a	Zenepavilonnál	
(ének-	és	zeneszóval	várják:	Turai	Kisénekmondók,	

Turai	furulyacsoport,	turai	népzenész	növendékek)	–	

bármelyik	gyermek,	akinek	kedve	és	bátorsága	van,	

verset	mondhat	vagy	énekelhet	a	Mikulásnak

18:00	Szabó	Csilla	Band:	„HALIHÓ”		
E� lő	zenei	koncert

	 	 	 Megzenésített	versek

	 	 	 az	egész	családnak!

pénteken
elhívta	a	Mikulást

a	turai	gyerekeknek!	
Szeretettel	várunk

Téged	is
az	egész	családdal!

DECEMBER 6-ánDECEMBER 6-ánDECEMBER 6-án

14:00-18:00
MIKULÁSVONAT
szabad	járatok	20	percenként	a	
Főtérről,	változatos	útvonalakon.

Azért,	hogy	minél	ünnepibb	útvo-
nalon	közlekedhessen	a	kisvonat,	
köszönettel	vesszük,	ha	minél	töb-
ben	karácsonyváró	fényekbe	öltöz-
tetik	és	feldíszítik	ablakaikat,
	 	 	 udvaraikat!

GYEREKSZÍNHÁZ

Második alkalom
Időpont:

2019. , DECEMBER 17.
kedd 15 óra
Hókirálynő Meseszínpad: 

TÉLAPÓ KARÁCSONYA 
című ünnepre hangoló zenés 
mesejáték (60 perc)
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GÖDÖLLŐ
(Jegyek kaphatók a www. muza.hu oldalon, illetve 
a Művészetek Háza jegypénztárában)

November 16. 19:00 Remekművek Gödöllőn- a 
romantikától a XX. századig; Művészetek Háza 
Gödöllő; Színházterem

November 17. 15:00 Ann-Droid- egy robotlány cso-
dálatos kalandjai- a Bandart társulat előadá-
sában; Művészetek Háza Gödöllő, Színházterem

November 18. 19:00 Killer Queen- Queen Show from 
London; Művészetek Háza Gödöllő, Színház-
terem

November 19. 14:00 Prokofjev: Rómeó és Júlia; Művé-
szetek Háza Gödöllő, Színházterem

November 19. 18:00 Aranyosi Péter és Badár Sándor 
közös estje; Művészetek Háza Gödöllő, Szín-
házterem

November 19. 20:30 Aranyosi Péter és Badár Sándor 
közös estje; Művészetek Háza Gödöllő, Színház-
terem

November 22. 16:00 Sport és egészség, Gémesi Csa-
nád előadása; Művészetek Háza Gödöllő, F62 
Rendezvény- és Kiállítóterem

November 22. 20:00 Kovax és barátai; Művészetek 
Háza Gödöllő, Királyi váró

November 23. 19:00 Dr Übü- a Clubszínház előadás; 
Művészetek Háza Gödöllő, F16 József Attila 
Stúdió-színpad

November 24. 17:00 Operett, Magyar és cigánynóta 
est-Gödöllő Város Népi Zenekarának koncertje; 
Művészetek Háza Gödöllő, Színházterem

November 28. 10:00 Síppal, dobbal! - a Vaskakas Báb-
színház babaszínházi előadása; Művészetek Háza 
Gödöllő, F51-52 Nagy táncterem

November 29. 19:00 Bordás Eszter és Illés Adrienn 
koncertje; Művészetek Háza Gödöllő, Királyi váró

November 30. 19:00 A 7. számú vegyesbolt - a Club 
Színház előadása; Művészetek Háza Gödöllő, F16 
József Attila Stúdiószínpad

November 30. 19:00 Neil Labute: Valami Csaj(ok)- 
Rózsavölgyi Szalon előadása; Művészetek Háza 
Gödöllő, Színházterem

December 03. 16:00 Inversedance - Fodor Zoltán 
Társulat - Vackor karácsonya; Művészetek Háza 
Gödöllő, Színházterem

December 05. 17:00 Gömbös Mária Mandala festé-
szet kiállításmegnyitó; Ficak Galéria, Gödöllő

December 05. 19:00 Chazz Palminteri: A Hűtlenség 
ára (Faithful)- a Fórum Színház előadása; Mű-
vészetek Háza Gödöllő, Színházterem

December 06. 16:00 Szent Miklóstól a Luca boszor-
káig - néphagyományok advent idején - Benedek 
Krisztina előadása; Művészetek Háza Gödöllő, 
F62 Rendezvény- és kiállítóterem

December 06. 19:00 Margaret Island- A csend színei 
turné 2019; Művészetek Háza Gödöllő, Színház-
terem

December 07. 19:00 Noir - a Club Színház előadása; 
Művészetek Háza Gödöllő, F16 József Attila Stú-
diószínpad

December 08. 15:00 Melyiket a kilenc közül? A Mú-
zsart Színház Egyesület előadása; Művészetek 
Háza Gödöllő, 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: DECEMBER 4. szerda 10:00
Foglalkozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta 
okleveles kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 800 Ft/baba-szülő

 Jake Fisher részt vesz egy esküvőn. A szerelme 
esküvőjén. Az esküvőn Natalie megesketi, hogy 
soha többé nem fogja őt keresni. Ezt az ígéretet 
Jake hat évig be is tartja.

Egy napon Jake meglát egy gyászjelentést az 
interneten. Natalie férje váratlanul meghalt. Úgy 
dönt, hogy elmegy a férfi temetésére. Ott azonban 
meglepetés éri: az elhúnyt felesége nem Natalie 
volt.

   Jake nyomozásba kezd, hogy felkutassa Natalie-t és válaszokat 
kapjon a kérdéseire. A keresés közben folyton falakba ütközik. Régi 
ismerősöket keres fel, de senki nem emlékszik rá vagy Natalie-ra. A nő 
felszívódott. Mintha sosem létezett volna. 
   Ahogy közeledik az igazság felé, Jake-nek fontos döntést kell meg-
hoznia: a szeretett nőt választja vagy a saját életét.

T.S.

Harlan Coben: Hat év

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszöntés és bánat

Köszönet egy 90 éves Édesanyától, Nagymamától!

Köszönet:
 Megköszönöm a Jó Istennek, hogy ennyi szép időt 
adott nekem. Megköszönöm a fiamnak, menyemnek, unokáim-
nak, legközelebbi hozzátartozóimnak, rokonaimnak, akiktől sok 
szeretetet és segítséget kapok. Ezek a fájdalmamat enyhítik, és 
a bánatomat.
 Köszönet Altmár Erika Doktornőnek, Palya János Atyá-
nak, Maczkó Zsuzsikának, Seres Ilonkának, Kiss Erzsinek, Lehel 
utcai jó szomszédaimnak. Messze távoli ismerőseimnek, akik 
fájdalmamban és bánatomban velem együtt vannak és vigasz-
talnak és szeretnek.
 Köszönet a 3 unokámnak, 6 dédunokámnak, akik kö-
szöntöttek egy-egy szál virággal 90. születésnapom alkalmából. 
Örömkönnyek hullottak a szememből, de ott volt a bánatkönny 
is, mert a legközelebbi hozzátartozóim nem lehettek itt. Sajnos a 
4. unokám gyilkosság áldozata lett 32 évesen Domonyvölgyben, 
ami nagy fájdalmat és bánatot hagyott ránk és rám, amit a mai 
napig hordozom - és a sírba viszem magammal.

Köszönettel:
özv. Jenei Elekné Dolányi Mária (Bibók Mariska néni)

Kísérő rendezvény:

VIDEÓKALENDÁRIUM
(Lukács Péter, Lévai József) 

CSILLA FOTÓ KIÁLLÍTÁSA
válogatás a 2019. év

turai kulturális eseményeiből

Belépődíj: tehetség szerint!

a Bartók Béla Művelődési Házban

2019. december 21.

szombat 16:00

A MŰVELŐDÉSI HÁZ AMATŐR 

MŰVÉSZETI CSOPORTJAINAK

SZÍNPADI BEMUTATÓI

Turai Biztosítási Alkusz Irodába ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS 
/ADMINISZTRÁTOR munkatársat keresünk főállásban. 
Irodai gyakorlat feltétel. Tel.:06703615105
turairoda@pannonsafe.hu

A P R Ó H I R D E T É S

VÉRADÁS
Helyszín: Tura, Bartók Béla

Művelődési Ház és Könyvtár

Időpont: 2019. december 10.
kedd 15:00-18:00

ÉVZÁRÓ
GÁLAMUSOR

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

November 16. 19:00 Remekművek Gödöllőn- a 
romantikától a XX. századig; Művészetek Háza 
Gödöllő; Színházterem

November 17. 15:00 Ann-Droid- egy robotlány cso-
dálatos kalandjai- a Bandart társulat előadá-
sában; Művészetek Háza Gödöllő, Színházterem

November 18. 19:00 Killer Queen- Queen Show from 
London; Művészetek Háza Gödöllő, Színház-
terem

November 19. 14:00 Prokofjev: Rómeó és Júlia; Művé-
szetek Háza Gödöllő, Színházterem

November 19. 18:00 Aranyosi Péter és Badár Sándor 
közös estje; Művészetek Háza Gödöllő, Szín-
házterem

November 19. 20:30 Aranyosi Péter és Badár Sándor 
közös estje; Művészetek Háza Gödöllő, Színház-
terem

November 22. 16:00 Sport és egészség, Gémesi Csa-
nád előadása; Művészetek Háza Gödöllő, F62 
Rendezvény- és Kiállítóterem

November 22. 20:00 Kovax és barátai; Művészetek 
Háza Gödöllő, Királyi váró

November 23. 19:00 Dr Übü- a Clubszínház előadás; 
Művészetek Háza Gödöllő, F16 József Attila 
Stúdió-színpad

November 24. 17:00 Operett, Magyar és cigánynóta 
est-Gödöllő Város Népi Zenekarának koncertje; 
Művészetek Háza Gödöllő, Színházterem

November 28. 10:00 Síppal, dobbal! - a Vaskakas Báb-
színház babaszínházi előadása; Művészetek Háza 
Gödöllő, F51-52 Nagy táncterem

November 29. 19:00 Bordás Eszter és Illés Adrienn 
koncertje; Művészetek Háza Gödöllő, Királyi váró

November 30. 19:00 A 7. számú vegyesbolt - a Club 
Színház előadása; Művészetek Háza Gödöllő, F16 
József Attila Stúdiószínpad

November 30. 19:00 Neil Labute: Valami Csaj(ok)- 
Rózsavölgyi Szalon előadása; Művészetek Háza 
Gödöllő, Színházterem

December 03. 16:00 Inversedance - Fodor Zoltán 
Társulat - Vackor karácsonya; Művészetek Háza 
Gödöllő, Színházterem

December 05. 17:00 Gömbös Mária Mandala festé-
szet kiállításmegnyitó; Ficak Galéria, Gödöllő

December 05. 19:00 Chazz Palminteri: A Hűtlenség 
ára (Faithful)- a Fórum Színház előadása; Mű-
vészetek Háza Gödöllő, Színházterem

December 06. 16:00 Szent Miklóstól a Luca boszor-
káig - néphagyományok advent idején - Benedek 
Krisztina előadása; Művészetek Háza Gödöllő, 
F62 Rendezvény- és kiállítóterem

December 06. 19:00 Margaret Island- A csend színei 
turné 2019; Művészetek Háza Gödöllő, Színház-
terem

December 07. 19:00 Noir - a Club Színház előadása; 
Művészetek Háza Gödöllő, F16 József Attila Stú-
diószínpad

December 08. 15:00 Melyiket a kilenc közül? A Mú-
zsart Színház Egyesület előadása; Művészetek 
Háza Gödöllő, 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: DECEMBER 4. szerda 10:00
Foglalkozásvezető: Kovács Zoltánné Lajos Kriszta 
okleveles kerekítő várja a babákat, mamákat/papákat. 
Részvételi díj: 800 Ft/baba-szülő

 Jake Fisher részt vesz egy esküvőn. A szerelme 
esküvőjén. Az esküvőn Natalie megesketi, hogy 
soha többé nem fogja őt keresni. Ezt az ígéretet 
Jake hat évig be is tartja.

Egy napon Jake meglát egy gyászjelentést az 
interneten. Natalie férje váratlanul meghalt. Úgy 
dönt, hogy elmegy a férfi temetésére. Ott azonban 
meglepetés éri: az elhúnyt felesége nem Natalie 
volt.

   Jake nyomozásba kezd, hogy felkutassa Natalie-t és válaszokat 
kapjon a kérdéseire. A keresés közben folyton falakba ütközik. Régi 
ismerősöket keres fel, de senki nem emlékszik rá vagy Natalie-ra. A nő 
felszívódott. Mintha sosem létezett volna. 
   Ahogy közeledik az igazság felé, Jake-nek fontos döntést kell meg-
hoznia: a szeretett nőt választja vagy a saját életét.

T.S.

Harlan Coben: Hat év

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszöntés és bánat

Köszönet egy 90 éves Édesanyától, Nagymamától!

Köszönet:
 Megköszönöm a Jó Istennek, hogy ennyi szép időt 
adott nekem. Megköszönöm a fiamnak, menyemnek, unokáim-
nak, legközelebbi hozzátartozóimnak, rokonaimnak, akiktől sok 
szeretetet és segítséget kapok. Ezek a fájdalmamat enyhítik, és 
a bánatomat.
 Köszönet Altmár Erika Doktornőnek, Palya János Atyá-
nak, Maczkó Zsuzsikának, Seres Ilonkának, Kiss Erzsinek, Lehel 
utcai jó szomszédaimnak. Messze távoli ismerőseimnek, akik 
fájdalmamban és bánatomban velem együtt vannak és vigasz-
talnak és szeretnek.
 Köszönet a 3 unokámnak, 6 dédunokámnak, akik kö-
szöntöttek egy-egy szál virággal 90. születésnapom alkalmából. 
Örömkönnyek hullottak a szememből, de ott volt a bánatkönny 
is, mert a legközelebbi hozzátartozóim nem lehettek itt. Sajnos a 
4. unokám gyilkosság áldozata lett 32 évesen Domonyvölgyben, 
ami nagy fájdalmat és bánatot hagyott ránk és rám, amit a mai 
napig hordozom - és a sírba viszem magammal.

Köszönettel:
özv. Jenei Elekné Dolányi Mária (Bibók Mariska néni)

Kísérő rendezvény:

VIDEÓKALENDÁRIUM
(Lukács Péter, Lévai József) 

CSILLA FOTÓ KIÁLLÍTÁSA
válogatás a 2019. év

turai kulturális eseményeiből

Belépődíj: tehetség szerint!

a Bartók Béla Művelődési Házban

2019. december 21.

szombat 16:00

A MŰVELŐDÉSI HÁZ AMATŐR 

MŰVÉSZETI CSOPORTJAINAK

SZÍNPADI BEMUTATÓI

Turai Biztosítási Alkusz Irodába ÜGYFÉLSZOLGÁLATOS 
/ADMINISZTRÁTOR munkatársat keresünk főállásban. 
Irodai gyakorlat feltétel. Tel.:06703615105
turairoda@pannonsafe.hu

A P R Ó H I R D E T É S

VÉRADÁS
Helyszín: Tura, Bartók Béla

Művelődési Ház és Könyvtár

Időpont: 2019. december 10.
kedd 15:00-18:00
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CIVIL OLDALAK
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 Sára Sándor Kossuth-nagydíjas filmrendező, 
operatőr, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadé-
mia rendes tagja 2019. szeptember 22-én, életének 86. 
évében visszaadta lelkét Teremtőjének – adta közre csa-
ládja, felesége, Szegedi Erika, közös lányuk, Júlia és fia, 
Balázs. 
 A méltósággal viselt betegségben eltávozott szeretett 
halottuktól 2019. október 11-én vettek végső búcsút a buda-
pesti Szent István-bazilikában. A gyászmisét katolikus szertar-
tás szerint Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a 
Szent István-bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre celebrálta. Bú-
csúztató egyházi és liturgikus népénekeivel közreműködött 
Maczkó Mária, mely nemcsak tisztelgés volt az örök hazába tá-
vozó Sára Sándor előtt, hanem az elhunyt végakarata is. 
 A Magyar Művészeti Akadémia, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. saját 
halottjának tekintette. Ennek megfelelően – a gyászoló család, 
valamint Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke, Fekete György, az MMA tiszteletbeli 
elnöke, Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára, az általa ala-
pított Földobott Kő Alapítvány kurátorai, Szendrei Ferenc turai 
polgármester és Juhász Sándor turai alpolgármester, számos 
pályatársa, Turáról és az ország minden részéről érkező, a temp-
lomot zsúfolásig megtöltő tisztelői jelenlétében – gyászbeszé-
det mondott Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere, 
majd Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatója, Lugossy László filmrendező, az MMA Film- és Fotómű-
vészeti Tagozat rendes tagja, Kovács Géza, a Magyar Rádió Ze-
nei Együtteseinek ügyvezető igazgatója, a „Földobott kő” Alapít-
vány elnöke. A búcsúztatók előtt és végeztével a Magyar Rádió 

BÚCSÚ SÁRA SÁNDORTÓL
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Énekkara interpretálásában, Pad Zoltán vezényletével csendül-
tek fel Kodály Zoltán: Székely keserves és Esti dal c. kórusművei.
 Kedves halottunk földi maradványait egy későbbi idő-
pontban szeretett szülővárosában, a turai családi ház kertjében 
helyezik majd végső nyugalomra.

S.T.

 Sándor! Nyár volt, mikor átmentem Hozzátok, és megálltam a kert-
kapuban. Néztelek. A diófa alatt ültél, széles karimájú szalmakalapodon villód-
zott a leveleken átszűrődő napfény, mint egy impresszionista festményen. A 
ragyogó kék égbolton ott felejtett kis felhőfoltot figyelted, hosszan, szűkre össze-
vont szemmel, ahogy a festők és az operatőrök szokták. Kis fényképezőgép ló-
gott a nyakadban. Melletted az a nagy kő, az a Pannon-tenger mélyéről felvető-
dött vulkándarab ott, a Balaton-felvidéki Köveskálon, – hűséges társad volt el-
mélyült tűnődéseid óráiban, ahogy körbejárattad tekintetedet a toscanai szépsé-
gű tájon. Ültél a szótlan csendben, de távoli neszekre figyeltél. Valahonnan, kö-
nyörtelen történelmi idők ködfüggönye mögül drámai zajok közeledtek. A sza-
badság hívó szavától megittasodott huszárok lovas rohama a sziklás hegyek 
között; a halálba küldött honvédeink golgotája a negyven fokos fagyban, pusz-
tulásuk a gyilkos pergőtűzben; a hadak útjára kergetett ártatlan asszonyok és 
gyermekek, akik szeméből már kiapadt a könny, és csak az út siratta őket; 
messzi lágerek barakkjaiból hazavergődött nehézsorsúak memento-vallomá-
sai. Tájképek csata közben és csata után. És arcok, arcok. Odagyűltek köréd, 
bebocsátást kértek készülő filmjeidbe, éberen figyelték a forgatókönyvbe írt 
mondataidat, hogy Rád bízott történeteikkel belevéssék magukat az emléke-
zetünkbe – visszavonhatatlanul. A Főiskolán, ahol először találkoztunk, nem ta-
níthattál minket, frissen felvetteket, mert '56-ban tagja voltál a forradalmi bizott-
ságnak, de már első óráinkon a Gaál Istvánnal együtt készített legendás diplo-
mafilmetekből, a Pályamunkásokból tanultuk a mesterség csínját-bínját. Lelke-
sedtünk érte. Akkoriban minden magyar film születése ünnep volt számunkra is, 
akik még csak a partvonalról figyelhettük a „nagyok”, a mestereink játékát. Hát 
még mikor megjelentek kortársaink filmjei, melyeket közös nemzedéki élmény 
fűzött egymáshoz. A balázs bélás nemzedéké. Köztük olyan filmek köszönhetik 
Neked, Sándor különleges, újszerű képi világukat, mint a „Sodrásban – Gyerek-
betegségek – Apa – Ünnepnapok – Tűzoltó utca 25. –Szindbád”. Közelről 
láthattam, ahogy egy nemcsak nemzedéki, de szellemi egymásra találásban 
megfogant a magyar filmművészet immár klasszikus remeke, a Kósa Ferenc 
által rendezett „Tízezer nap”, amelynek Csoóri Sándor írói, Te pedig operatőri 
társalkotója voltál. Ekkortájt, – többek között – a cenzúrával folytatott állhatatos 
küzdelmetek során köttetett hármótok egész életre szóló alkotói szövetsége és 
barátsága, amelynek – szerencsémre – én is vonzáskörébe kerültem, s igaz 
barátokra leltem. Fél évszázad messzeségéből is magam előtt látom, ahogy a 
Dózsa-film, az „Ítélet” helyszíneit keresve beautóztuk a hajdan volt Magyar-
ország egymástól határsorompókkal elrekesztett tájait – Ti hárman, s én, az 
asszisztens. Együtt. Nem hagytad magad siettetni, hogy alaposan szemügyre 
vehesd a fenséges erdélyi hegyeket, a völgybe bújt falvak szoros utcáin sora-
kozó székelykapukat, a felvidéki erődtemplomokat. Gyakran megállíttattad a ko-
csit, kiszálltál s türelmesen kerested a legjobb nézőpontot, ahonnan képbe sűrít-
hetted, amit éreztél. Nem is a lenyűgöző látvány volt legerősebb élményed. 
Hanem az emberek. A drámákkal terhes élettörténeteik, amelyek félve, töredé-
kesen, de mégiscsak kikívánkoztak belőlük és megosztották azokat a meglepe-

 Sára Sándor halálával mérhetetlen veszteség érte a magyar és 
egyetemes film- és fotóművészetet. Hiánya egyelőre alig mérhető, mert a gyász 
elhomályosítja tekintetünket, a végtelen bánat megüli gondolatainkat. 
 Siratja őt szülőföldje is. Siratja ragyogó, fényes csillagát, hűséges 
fiát. A turai, ikladi, aszódi gyermekévek, a Galga-mente szelíd tája, a fehér falú 
parasztházak, a földet művelő parasztemberek, a gyerekkoron átgázoló történe-
lem érlelték meg többek között azt a tántoríthatatlan művészt, akinek halálával 
most lezárult egy hatalmas, fölénk magasodó életmű. 
 Már gyermekkorában szembesült a kisemmizettek, elesettek, üldö-
zöttek, a történelem áldozatainak sorsával. Fiatal, később érett művészként el-
sősorban őket láttatta kamerájával, őket szólította meg és vélhetőleg abban bí-
zott, hogy a művészet sokszor titokzatos erejével segíthet is rajtuk.
 Első önálló játékfilmjében, a Földobott kőben jeleníti meg saját fiatal-
kora hányattatásait, önmagára találását. Ezek az emlékek vezérelték akkor is, 
amikor élete utolsó közéleti tetteként létrehozta a film címét idéző Földobott Kő 
Alapítványt. Világos szándéka szerint ez az alapítvány azokat a fiatal alkotó-
művészeket, tudósokat segíti, akik a szülőfalu, Tura és a tágabb tájegység, a 
Galga-mente vidékéről származnak, akik e tájegység népművészetét segítik, e 
vidéken, e vidékről hoznak létre művészi, vagy tudományos értékeket. Saját tu-
rai házát, filmes, fotós, forgatókönyvírói életműve egy jelentős részét hagyta 
alapítványára, melynek nemes céljait nekünk, általa kiválasztott kurátoroknak 
immár nélküle kell tovább szolgálnunk. Hálával gondolunk földinkre, e páratlan 
művészre és nagylelkű tanítómesterre, aki most végleg megtér szülőföldjéhez.

„Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra

Hazajön a fiad.
Messze tornyokat látogat sorba,

Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.”

 Sára Sándor, drága Sanyi Bátyánk, Istent kérjük, adjon neked örök 
nyugodalmat!

Kovács Géza
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 Sára Sándor Kossuth-nagydíjas filmrendező, 
operatőr, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadé-
mia rendes tagja 2019. szeptember 22-én, életének 86. 
évében visszaadta lelkét Teremtőjének – adta közre csa-
ládja, felesége, Szegedi Erika, közös lányuk, Júlia és fia, 
Balázs. 
 A méltósággal viselt betegségben eltávozott szeretett 
halottuktól 2019. október 11-én vettek végső búcsút a buda-
pesti Szent István-bazilikában. A gyászmisét katolikus szertar-
tás szerint Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a 
Szent István-bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre celebrálta. Bú-
csúztató egyházi és liturgikus népénekeivel közreműködött 
Maczkó Mária, mely nemcsak tisztelgés volt az örök hazába tá-
vozó Sára Sándor előtt, hanem az elhunyt végakarata is. 
 A Magyar Művészeti Akadémia, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. saját 
halottjának tekintette. Ennek megfelelően – a gyászoló család, 
valamint Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke, Fekete György, az MMA tiszteletbeli 
elnöke, Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára, az általa ala-
pított Földobott Kő Alapítvány kurátorai, Szendrei Ferenc turai 
polgármester és Juhász Sándor turai alpolgármester, számos 
pályatársa, Turáról és az ország minden részéről érkező, a temp-
lomot zsúfolásig megtöltő tisztelői jelenlétében – gyászbeszé-
det mondott Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere, 
majd Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatója, Lugossy László filmrendező, az MMA Film- és Fotómű-
vészeti Tagozat rendes tagja, Kovács Géza, a Magyar Rádió Ze-
nei Együtteseinek ügyvezető igazgatója, a „Földobott kő” Alapít-
vány elnöke. A búcsúztatók előtt és végeztével a Magyar Rádió 
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Énekkara interpretálásában, Pad Zoltán vezényletével csendül-
tek fel Kodály Zoltán: Székely keserves és Esti dal c. kórusművei.
 Kedves halottunk földi maradványait egy későbbi idő-
pontban szeretett szülővárosában, a turai családi ház kertjében 
helyezik majd végső nyugalomra.

S.T.

 Sándor! Nyár volt, mikor átmentem Hozzátok, és megálltam a kert-
kapuban. Néztelek. A diófa alatt ültél, széles karimájú szalmakalapodon villód-
zott a leveleken átszűrődő napfény, mint egy impresszionista festményen. A 
ragyogó kék égbolton ott felejtett kis felhőfoltot figyelted, hosszan, szűkre össze-
vont szemmel, ahogy a festők és az operatőrök szokták. Kis fényképezőgép ló-
gott a nyakadban. Melletted az a nagy kő, az a Pannon-tenger mélyéről felvető-
dött vulkándarab ott, a Balaton-felvidéki Köveskálon, – hűséges társad volt el-
mélyült tűnődéseid óráiban, ahogy körbejárattad tekintetedet a toscanai szépsé-
gű tájon. Ültél a szótlan csendben, de távoli neszekre figyeltél. Valahonnan, kö-
nyörtelen történelmi idők ködfüggönye mögül drámai zajok közeledtek. A sza-
badság hívó szavától megittasodott huszárok lovas rohama a sziklás hegyek 
között; a halálba küldött honvédeink golgotája a negyven fokos fagyban, pusz-
tulásuk a gyilkos pergőtűzben; a hadak útjára kergetett ártatlan asszonyok és 
gyermekek, akik szeméből már kiapadt a könny, és csak az út siratta őket; 
messzi lágerek barakkjaiból hazavergődött nehézsorsúak memento-vallomá-
sai. Tájképek csata közben és csata után. És arcok, arcok. Odagyűltek köréd, 
bebocsátást kértek készülő filmjeidbe, éberen figyelték a forgatókönyvbe írt 
mondataidat, hogy Rád bízott történeteikkel belevéssék magukat az emléke-
zetünkbe – visszavonhatatlanul. A Főiskolán, ahol először találkoztunk, nem ta-
níthattál minket, frissen felvetteket, mert '56-ban tagja voltál a forradalmi bizott-
ságnak, de már első óráinkon a Gaál Istvánnal együtt készített legendás diplo-
mafilmetekből, a Pályamunkásokból tanultuk a mesterség csínját-bínját. Lelke-
sedtünk érte. Akkoriban minden magyar film születése ünnep volt számunkra is, 
akik még csak a partvonalról figyelhettük a „nagyok”, a mestereink játékát. Hát 
még mikor megjelentek kortársaink filmjei, melyeket közös nemzedéki élmény 
fűzött egymáshoz. A balázs bélás nemzedéké. Köztük olyan filmek köszönhetik 
Neked, Sándor különleges, újszerű képi világukat, mint a „Sodrásban – Gyerek-
betegségek – Apa – Ünnepnapok – Tűzoltó utca 25. –Szindbád”. Közelről 
láthattam, ahogy egy nemcsak nemzedéki, de szellemi egymásra találásban 
megfogant a magyar filmművészet immár klasszikus remeke, a Kósa Ferenc 
által rendezett „Tízezer nap”, amelynek Csoóri Sándor írói, Te pedig operatőri 
társalkotója voltál. Ekkortájt, – többek között – a cenzúrával folytatott állhatatos 
küzdelmetek során köttetett hármótok egész életre szóló alkotói szövetsége és 
barátsága, amelynek – szerencsémre – én is vonzáskörébe kerültem, s igaz 
barátokra leltem. Fél évszázad messzeségéből is magam előtt látom, ahogy a 
Dózsa-film, az „Ítélet” helyszíneit keresve beautóztuk a hajdan volt Magyar-
ország egymástól határsorompókkal elrekesztett tájait – Ti hárman, s én, az 
asszisztens. Együtt. Nem hagytad magad siettetni, hogy alaposan szemügyre 
vehesd a fenséges erdélyi hegyeket, a völgybe bújt falvak szoros utcáin sora-
kozó székelykapukat, a felvidéki erődtemplomokat. Gyakran megállíttattad a ko-
csit, kiszálltál s türelmesen kerested a legjobb nézőpontot, ahonnan képbe sűrít-
hetted, amit éreztél. Nem is a lenyűgöző látvány volt legerősebb élményed. 
Hanem az emberek. A drámákkal terhes élettörténeteik, amelyek félve, töredé-
kesen, de mégiscsak kikívánkoztak belőlük és megosztották azokat a meglepe-

 Sára Sándor halálával mérhetetlen veszteség érte a magyar és 
egyetemes film- és fotóművészetet. Hiánya egyelőre alig mérhető, mert a gyász 
elhomályosítja tekintetünket, a végtelen bánat megüli gondolatainkat. 
 Siratja őt szülőföldje is. Siratja ragyogó, fényes csillagát, hűséges 
fiát. A turai, ikladi, aszódi gyermekévek, a Galga-mente szelíd tája, a fehér falú 
parasztházak, a földet művelő parasztemberek, a gyerekkoron átgázoló történe-
lem érlelték meg többek között azt a tántoríthatatlan művészt, akinek halálával 
most lezárult egy hatalmas, fölénk magasodó életmű. 
 Már gyermekkorában szembesült a kisemmizettek, elesettek, üldö-
zöttek, a történelem áldozatainak sorsával. Fiatal, később érett művészként el-
sősorban őket láttatta kamerájával, őket szólította meg és vélhetőleg abban bí-
zott, hogy a művészet sokszor titokzatos erejével segíthet is rajtuk.
 Első önálló játékfilmjében, a Földobott kőben jeleníti meg saját fiatal-
kora hányattatásait, önmagára találását. Ezek az emlékek vezérelték akkor is, 
amikor élete utolsó közéleti tetteként létrehozta a film címét idéző Földobott Kő 
Alapítványt. Világos szándéka szerint ez az alapítvány azokat a fiatal alkotó-
művészeket, tudósokat segíti, akik a szülőfalu, Tura és a tágabb tájegység, a 
Galga-mente vidékéről származnak, akik e tájegység népművészetét segítik, e 
vidéken, e vidékről hoznak létre művészi, vagy tudományos értékeket. Saját tu-
rai házát, filmes, fotós, forgatókönyvírói életműve egy jelentős részét hagyta 
alapítványára, melynek nemes céljait nekünk, általa kiválasztott kurátoroknak 
immár nélküle kell tovább szolgálnunk. Hálával gondolunk földinkre, e páratlan 
művészre és nagylelkű tanítómesterre, aki most végleg megtér szülőföldjéhez.

„Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra

Hazajön a fiad.
Messze tornyokat látogat sorba,

Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.”

 Sára Sándor, drága Sanyi Bátyánk, Istent kérjük, adjon neked örök 
nyugodalmat!

Kovács Géza
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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

Még mindig nem késő elvé-
geztetni a szezon megkezdé-
séhez elengedhetetlenül 
szükséges karbantartási mun-
kálatokat a tüzelő-fűtő be-
rendezések esetében.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, 
ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha 
szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres mű-
szaki felülvizsgálatot elmulasztották. Ugyan a fűtési szezon 
hivatalosan csak október 15-én kezdődik, az idő egyre hű-
vösebb, napról-napra közelebb kerülünk ahhoz, hogy újra 
üzembe helyezzük fűtőberendezéseinket. 
 A fűtési szezon elindulása előtt fontos felülvizs-
gáltatni a fűtőeszközöket és a kéményeket. Egy elkoszo-
lódott kazán teljesítménye romlik, működtetése veszélyes. 
Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gá-
zokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a 
korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a 
kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba. 
Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi 
korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőesz-
közben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes 
fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag 
korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár 
meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.
 Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a ké-
ményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által 

foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisz-
títást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugy-
felszolgalat linken lehet időpontot foglalni.
 A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a 
fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, míg 
naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a katasz-
trófavédelem tűzoltóegységeit, a fűtési időszakban meg is 
duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi 
mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőz-
hetőek lennének. Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő 
van, nem keletkezik nagyobb tűz, hiszen még annak ki-
alakulásakor meg lehet fékezni a lángokat. Egy füstérzékelő 
nemcsak életet ment, hanem annak köszönhetően a kelet-
kező károk mértéke is jóval kisebb.
 A fűtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-
monoxid, a mérgezések elkerülése érdekében az eszközök 
karbantartása mellett a lakás megfelelő szellőzéséről is gon-
doskodni kell. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba cél-
szerű résszellőzőt szereltetni. A szén-monoxid akkor alakul 
ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba leve-
gőjét az égéshez, és nincs meg a szükséges levegő-után-
pótlás. Ahogy a tűz, úgy a szén-monoxid érzékelésére is van 
eszköz, amelynek használata életeket menthet.
 Az alábbi linken található érzékelők megfelelő 
biztonságot nyújtanak:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/
1_CO_Pozitiv_lista_20190919.pdf

katasztrofavedelem.hu

Biztonságban induljon a fűtési szezon 

Kedves Gyászolók, Összegyűltek, Kedves Atya, 
köszönöm megrendítő szavait!

Kedves bátyám, Gábor, aki betegsége miatt nem 
vállalhatta a hosszú utazást ide a turai temetőbe!

A háború legsötétebb poklában fogant egy lélek, ami már magában 
hordozza a CSODÁT. Születése után MÁRIA névre keresztelték. Alig 4 
éves korában agyhártyagyulladást kapott. Élet és halál, lenni vagy nem 
lenni. Ebben az ártatlan gyermeki korban a hamletti kérdés megvá-
laszolásra került. Az élet az életet választotta. Szerető Édesanyád, az 
én Jó Nagymamám tudta, ha megmaradsz, mindig más leszel, mint mi, 
az úgynevezett egészségesek, a normálisak.
Drága Marika, én most nem búcsúzni jöttem, hiszen Te várni fogsz rám, 
hanem megKÖSZÖNNI MINDENT!
* Megköszönni a gyermekkoromat, amikor a kisszéken ülve tanítottad 
nekem a turai hímzést. Egész nyáron varrtunk. Cserébe befűztem Ne-
ked a cérnát, mert a remegős kezeddel neked néha nem sikerült. 
* Megköszönni Neked a tanítást, mert amikor én már kezdtem írás-
tudóvá válni, délutánonként gyakoroltam veled, hogy te is tanulj meg 
írni. Tőled valami mást tanultam meg: nem kell mindenkinek mindent 
tudni. Az egyik ember ebben jó, a másik meg abban. AMIT TE TUDTÁL, 
AZ TÖBB VOLT! A te tudásod fölülmúlt mindannyiunkét. TE TUDTÁL 
SZERETNI, MERTÉL MINDENKINEK EGY NAGY CSÓKOT ADNI, 
MEGÖLELNI, DICSÉRNI, HÁLÁSAN MEGKÖSZÖNNI, TUDTÁL MIN-
DENKIT SZÉPNEK LÁTNI.
* Köszönöm Neked a sok nevetést, táncot. A csendes imákat, miket 
értünk imádkoztál.
* Köszönöm Neked szerető hűséged. Amikor engem egyszer jobbról, 
máskor balról fújt a szél, te csak szerettél. Amikor a nagyszüleimet, 
szüleimet, barátaimat temettem, fogtad a kezem.
* Megköszönöm életem legnagyobb tanítását. Te példátlan egysze-
rűséggel élted életed, amihez nekem meg kellett majdhogynem öreged-
nem, mire igazán megértettem. TŐLED SOSE HALLOTTAM EGY 
SZITKOT, SOSE BÁNTOTTÁL MÁSOKAT. Mert minden cselekedetünk 
a gondolat szüleménye, és te – ezt élted. – NEKED NEM VOLT bántó 
gondolatod.
* Egyszer az iskolában dolgozatot kellett írnom, a téma a PÉLDAKÉP.
* Megköszönöm NEKED, hogy ma már meg tudnám írni azt a dolgo-
zatot! Úgy kezdeném…
 MARIKA, aki méltón viselte élete során a MÁRIA nevet!

Kérlek Téged magyarok SZŰZ MÁRIÁJA, vedd a mi MARIKÁNK lelkét 
magadhoz, és vezesd őt JÉZUS KRISZTUS, a Te Fiadhoz!

A MI SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉLNI FOGSZ!
ISTEN VELED MARIKA ♥

Szeretnék őszinte köszönetünket kifejezni drága 
rokonaimnak, barátainknak, ismerőseimnek, és 
nem utolsósorban a Budapesti Közlekedési Vál-
lalat cinkotai telephely buszvezetőinek. János is 
több évig, nyugdíjas koráig dolgozott. Elkísérték 
utolsó földi útjára.

A temetésen részt vettek, velünk együttéreztek, és osztoztak mérhe-
tetlen nagy fájdalmunkban.

Szerető családja

„DRÁGA FÉRJEM! BÚCSÚZOM TŐLED!“
Jó Istentől azt kívánom neked, adjon örök nyugodalmat,

ahol többé nem érzel nagy fájdalmat.
Feleséged, Pannika

ANDERKOVITS MÁRIA

Marika csak szeretni tudott…

SÓTI JÁNOS

Sára Erika

1945 - 2019

tésszerűen, váratlanul odavetődött anyaországi filmesekkel. Velünk, Sándor. 
Késő éjszakába érő baráti beszélgetéseinknek még a csendjei is arról szóltak, 
hogy összetartozunk. Ezerkilencszáz-hatvannyolcat írtunk. Megszületett első, 
önéletrajzi ihletésű játékfilmed, a „Feldobott kő”. Máig nem tudok betelni vele, 
pedig majd minden évben megnézem azóta is. Csupa felkavaró, személyesen 
megélt élményedről szól, a Rákosi-éra hétköznapi terrorjáról, a téeszbe kény-
szerített tanyasiak kiszolgáltatottságáról, a gyalázatos cigányüldözésről – de a 
film egészéből sugárzik főhősének alkotójának embersége. Ezért is szeretem. 
 „Feledheted-e ezeket az arcokat?” – Így szól Sára Sándornak a „Fel-
dobott kő”-ben önmagával szembeszegezett kérdése. „Majd számon kérik tőled 
a történelmet és igazuk lesz. Kérd számon a történelemtől az embert és igazad 
lesz. És kérd számon magadtól is.” Ennek a művészi vállalásnak jegyében szü-
lettek emlékezetes dokumentumfilmjei. Már a korai „Pro Patria” című filmverse 
is, amely tiltakozás a háború, minden háború borzalmai ellen, – vádbeszéd a 
szoborba öltöztetett hamis, hazafiaskodó pátosz ellen, és rekviem a vágóhídra 
hajtott katonákért, akik még utoljára belénk kapaszkodnak kétségbeesett tekin-
tetükkel, mielőtt végleg elnyelné őket a tömegsír. Aztán a második magyar had-
sereg doni pusztulásáról valló Krónika, amelynek teljes változatát Sándor három 
álló napon át vetítette a szűk baráti körnek. Máig nem felejthetem azt a megkapó 
történetet, amely egy magyar katonának, egyébként költőnek egy sorsüldözte 
ukrán asszony iránti, valószínűtlennek tűnő, ám mégis igaz szerelméről szól az 
öldöklő háború közben. Szovjet intervencióra épp e miatt tiltották le a televízió 
műsoráról. A bukovinai székelyek vesszőfutását bemutató „Sír az út előttem” a 
sztálini Gulag magyar áldozatairól megemlékező dokumentumfilmek hosszú 
sora. Az 56-os forradalomról és a megtorlásról szóló „Aki magyar, velünk tart”. 
Folytathatnám… E megrázó erejű élettörténetek – egyben bizonyító erejű tanú-
vallomások a történelmi léptékű perekben, különösen a diktatúrák tetemre hívá-
sában. Nem csoda, ha a megfélemlített tanúk hosszú hallgatásra ítéltettek, de 
megnyíltak, mikor Sára Sándor az igazság-keresés szándékával és empátiával 
fordult feléjük. Megérezték, hogy úgy bízhatnak benne, mint önmagukban. 
 Sándor! Eltelt huszonöt év a Dózsa-film óta, és lám, újra együtt jártuk 
Veled az ismerős tájakat. Te, az elnök vezetted a hajdani Duna Televízió alkotó 
csapatát. Ragaszkodtál hozzá, hogy ne csak a képernyőn keresztül, de szemé-
lyesen is találkozzunk azokkal a határainkon kívül rekedt magyarokkal, akikből 
hűséges nézőink tábora verbuválódott. Akik úgy szomjazták a hozzájuk magya-
rul, őszintén szóló műsorainkat, mint kimerült vándor a forrásvizet. Hozzájuk 
köszöntünk be minden nap „kék szárnyú sirályokkal” – ahogy Sütő András emb-
lémánkat köszöntőjében elkeresztelte. Velük osztottuk meg örömünket, mikor 
az UNESCO a világ legjobb kulturális televíziója címét adományozta a Duna TV-
nek. És egy-mással. Veled, aki a valódi értékek iránt elkötelezetten, nyugodt, 
barátságos légkört teremtve vezetted az összetartozás televízióját. Tudtuk, 
éreztük akkor is, visszatekintve még inkább, – szerencsések vagyunk, hogy ezt 
a nemes vállalkozást, egy valódi, független közszolgálati televízió megterem-
tésének kísérletét Te vezeted. Köszönjük, Sándor, hogy közös munkálkodásunk 
emléke máig összeköt minket egymással és Veled.
 Tisztelt gyászoló egybegyűltek! 
Sára Sándor családja, barátai, pályatársai, tisztelői! Akitől ma szomorú szívvel 
búcsút kell vennünk, olyan markáns emléket hagyott bennünk, amit életünk vé-
géig őrizni fogunk. Nem feledhetjük az arcát. Filmjeiben szigorúság volt, de sze-
mélyiségéből szeretni való közvetlenség, megbízhatóság áradt. És határtalan 
életkedv. Erdők, mezők iránti rajongás. Költői lélek, fogékony minden szépre és 
igazra. „Európából Európába. Mit viszek magammal?” – ez a pár perces filmvers 
legsajátabb nyelvén, a képekén vall emberi léptékű hazaszeretetéről. A köves-
káli otthonát körülölelő lankákon pompázó mandulafák, a nyári nap sütötte kőke-
resztek, a szelíden konduló harangok zenéje, a rozsdás őszből hófehér télbe, 
majd újra tavaszba forduló természet képei – az élet iránti szeretetét és tisz-
teletét hirdetik. Úgy hiszem, ez adott néki erőt bajai férfias, zokszó nélküli elvi-
selésére is. 
 Sándor! Búcsúzik Tőled a Magyar Művészeti Akadémia. Már az e-
gyesületként működő kezdetek idején ügyvezető alelnöke voltál. Később, elnök-
ségi tagként, aktív részt vállaltál köztestületté alakításában. Film- és fotómű-
vészeti tagozatunkban megszállottan szorgalmaztad a magyar filmművészet 
maradandó értékeinek megőrzését és népszerűsítését. Búcsúznak egykori Du-
na Televízió-béli munkatársaid. Barátaid és pályatársaid. A Magyar Filmművé-
szek Szövetsége, az általad alapított és vezetett Duna-versitas tanítványai és 
oktatói.
 Elégtelenek a szavaim, hogy köszönetet mondjak a sorsnak a Veled 
való találkozás szerencséjéért és Neked, Sándor, hat évtizednyi hűséges ba-
rátságodért. Az a kő, amit a köveskáli diófa alól előre küldtél, már ott vár Téged a 
turai szülőházad kertjében. Ott vigyázza majd hűségesen az álmodat, és örökre 
megőrzi emlékedet, miképpen megőrizzük mi is, amíg csak megadatik.
 Isten Veled, drága Barátom! Nyugodj békében!

Lugossy László
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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

Még mindig nem késő elvé-
geztetni a szezon megkezdé-
séhez elengedhetetlenül 
szükséges karbantartási mun-
kálatokat a tüzelő-fűtő be-
rendezések esetében.

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, 
ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha 
szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres mű-
szaki felülvizsgálatot elmulasztották. Ugyan a fűtési szezon 
hivatalosan csak október 15-én kezdődik, az idő egyre hű-
vösebb, napról-napra közelebb kerülünk ahhoz, hogy újra 
üzembe helyezzük fűtőberendezéseinket. 
 A fűtési szezon elindulása előtt fontos felülvizs-
gáltatni a fűtőeszközöket és a kéményeket. Egy elkoszo-
lódott kazán teljesítménye romlik, működtetése veszélyes. 
Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gá-
zokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a 
korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a 
kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba. 
Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi 
korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőesz-
közben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes 
fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag 
korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár 
meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.
 Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a ké-
ményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által 

foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisz-
títást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugy-
felszolgalat linken lehet időpontot foglalni.
 A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a 
fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, míg 
naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a katasz-
trófavédelem tűzoltóegységeit, a fűtési időszakban meg is 
duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi 
mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőz-
hetőek lennének. Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő 
van, nem keletkezik nagyobb tűz, hiszen még annak ki-
alakulásakor meg lehet fékezni a lángokat. Egy füstérzékelő 
nemcsak életet ment, hanem annak köszönhetően a kelet-
kező károk mértéke is jóval kisebb.
 A fűtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-
monoxid, a mérgezések elkerülése érdekében az eszközök 
karbantartása mellett a lakás megfelelő szellőzéséről is gon-
doskodni kell. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba cél-
szerű résszellőzőt szereltetni. A szén-monoxid akkor alakul 
ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba leve-
gőjét az égéshez, és nincs meg a szükséges levegő-után-
pótlás. Ahogy a tűz, úgy a szén-monoxid érzékelésére is van 
eszköz, amelynek használata életeket menthet.
 Az alábbi linken található érzékelők megfelelő 
biztonságot nyújtanak:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/
1_CO_Pozitiv_lista_20190919.pdf

katasztrofavedelem.hu

Biztonságban induljon a fűtési szezon 

Kedves Gyászolók, Összegyűltek, Kedves Atya, 
köszönöm megrendítő szavait!

Kedves bátyám, Gábor, aki betegsége miatt nem 
vállalhatta a hosszú utazást ide a turai temetőbe!

A háború legsötétebb poklában fogant egy lélek, ami már magában 
hordozza a CSODÁT. Születése után MÁRIA névre keresztelték. Alig 4 
éves korában agyhártyagyulladást kapott. Élet és halál, lenni vagy nem 
lenni. Ebben az ártatlan gyermeki korban a hamletti kérdés megvá-
laszolásra került. Az élet az életet választotta. Szerető Édesanyád, az 
én Jó Nagymamám tudta, ha megmaradsz, mindig más leszel, mint mi, 
az úgynevezett egészségesek, a normálisak.
Drága Marika, én most nem búcsúzni jöttem, hiszen Te várni fogsz rám, 
hanem megKÖSZÖNNI MINDENT!
* Megköszönni a gyermekkoromat, amikor a kisszéken ülve tanítottad 
nekem a turai hímzést. Egész nyáron varrtunk. Cserébe befűztem Ne-
ked a cérnát, mert a remegős kezeddel neked néha nem sikerült. 
* Megköszönni Neked a tanítást, mert amikor én már kezdtem írás-
tudóvá válni, délutánonként gyakoroltam veled, hogy te is tanulj meg 
írni. Tőled valami mást tanultam meg: nem kell mindenkinek mindent 
tudni. Az egyik ember ebben jó, a másik meg abban. AMIT TE TUDTÁL, 
AZ TÖBB VOLT! A te tudásod fölülmúlt mindannyiunkét. TE TUDTÁL 
SZERETNI, MERTÉL MINDENKINEK EGY NAGY CSÓKOT ADNI, 
MEGÖLELNI, DICSÉRNI, HÁLÁSAN MEGKÖSZÖNNI, TUDTÁL MIN-
DENKIT SZÉPNEK LÁTNI.
* Köszönöm Neked a sok nevetést, táncot. A csendes imákat, miket 
értünk imádkoztál.
* Köszönöm Neked szerető hűséged. Amikor engem egyszer jobbról, 
máskor balról fújt a szél, te csak szerettél. Amikor a nagyszüleimet, 
szüleimet, barátaimat temettem, fogtad a kezem.
* Megköszönöm életem legnagyobb tanítását. Te példátlan egysze-
rűséggel élted életed, amihez nekem meg kellett majdhogynem öreged-
nem, mire igazán megértettem. TŐLED SOSE HALLOTTAM EGY 
SZITKOT, SOSE BÁNTOTTÁL MÁSOKAT. Mert minden cselekedetünk 
a gondolat szüleménye, és te – ezt élted. – NEKED NEM VOLT bántó 
gondolatod.
* Egyszer az iskolában dolgozatot kellett írnom, a téma a PÉLDAKÉP.
* Megköszönöm NEKED, hogy ma már meg tudnám írni azt a dolgo-
zatot! Úgy kezdeném…
 MARIKA, aki méltón viselte élete során a MÁRIA nevet!

Kérlek Téged magyarok SZŰZ MÁRIÁJA, vedd a mi MARIKÁNK lelkét 
magadhoz, és vezesd őt JÉZUS KRISZTUS, a Te Fiadhoz!

A MI SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉLNI FOGSZ!
ISTEN VELED MARIKA ♥

Szeretnék őszinte köszönetünket kifejezni drága 
rokonaimnak, barátainknak, ismerőseimnek, és 
nem utolsósorban a Budapesti Közlekedési Vál-
lalat cinkotai telephely buszvezetőinek. János is 
több évig, nyugdíjas koráig dolgozott. Elkísérték 
utolsó földi útjára.

A temetésen részt vettek, velünk együttéreztek, és osztoztak mérhe-
tetlen nagy fájdalmunkban.

Szerető családja

„DRÁGA FÉRJEM! BÚCSÚZOM TŐLED!“
Jó Istentől azt kívánom neked, adjon örök nyugodalmat,

ahol többé nem érzel nagy fájdalmat.
Feleséged, Pannika

ANDERKOVITS MÁRIA

Marika csak szeretni tudott…

SÓTI JÁNOS

Sára Erika

1945 - 2019

tésszerűen, váratlanul odavetődött anyaországi filmesekkel. Velünk, Sándor. 
Késő éjszakába érő baráti beszélgetéseinknek még a csendjei is arról szóltak, 
hogy összetartozunk. Ezerkilencszáz-hatvannyolcat írtunk. Megszületett első, 
önéletrajzi ihletésű játékfilmed, a „Feldobott kő”. Máig nem tudok betelni vele, 
pedig majd minden évben megnézem azóta is. Csupa felkavaró, személyesen 
megélt élményedről szól, a Rákosi-éra hétköznapi terrorjáról, a téeszbe kény-
szerített tanyasiak kiszolgáltatottságáról, a gyalázatos cigányüldözésről – de a 
film egészéből sugárzik főhősének alkotójának embersége. Ezért is szeretem. 
 „Feledheted-e ezeket az arcokat?” – Így szól Sára Sándornak a „Fel-
dobott kő”-ben önmagával szembeszegezett kérdése. „Majd számon kérik tőled 
a történelmet és igazuk lesz. Kérd számon a történelemtől az embert és igazad 
lesz. És kérd számon magadtól is.” Ennek a művészi vállalásnak jegyében szü-
lettek emlékezetes dokumentumfilmjei. Már a korai „Pro Patria” című filmverse 
is, amely tiltakozás a háború, minden háború borzalmai ellen, – vádbeszéd a 
szoborba öltöztetett hamis, hazafiaskodó pátosz ellen, és rekviem a vágóhídra 
hajtott katonákért, akik még utoljára belénk kapaszkodnak kétségbeesett tekin-
tetükkel, mielőtt végleg elnyelné őket a tömegsír. Aztán a második magyar had-
sereg doni pusztulásáról valló Krónika, amelynek teljes változatát Sándor három 
álló napon át vetítette a szűk baráti körnek. Máig nem felejthetem azt a megkapó 
történetet, amely egy magyar katonának, egyébként költőnek egy sorsüldözte 
ukrán asszony iránti, valószínűtlennek tűnő, ám mégis igaz szerelméről szól az 
öldöklő háború közben. Szovjet intervencióra épp e miatt tiltották le a televízió 
műsoráról. A bukovinai székelyek vesszőfutását bemutató „Sír az út előttem” a 
sztálini Gulag magyar áldozatairól megemlékező dokumentumfilmek hosszú 
sora. Az 56-os forradalomról és a megtorlásról szóló „Aki magyar, velünk tart”. 
Folytathatnám… E megrázó erejű élettörténetek – egyben bizonyító erejű tanú-
vallomások a történelmi léptékű perekben, különösen a diktatúrák tetemre hívá-
sában. Nem csoda, ha a megfélemlített tanúk hosszú hallgatásra ítéltettek, de 
megnyíltak, mikor Sára Sándor az igazság-keresés szándékával és empátiával 
fordult feléjük. Megérezték, hogy úgy bízhatnak benne, mint önmagukban. 
 Sándor! Eltelt huszonöt év a Dózsa-film óta, és lám, újra együtt jártuk 
Veled az ismerős tájakat. Te, az elnök vezetted a hajdani Duna Televízió alkotó 
csapatát. Ragaszkodtál hozzá, hogy ne csak a képernyőn keresztül, de szemé-
lyesen is találkozzunk azokkal a határainkon kívül rekedt magyarokkal, akikből 
hűséges nézőink tábora verbuválódott. Akik úgy szomjazták a hozzájuk magya-
rul, őszintén szóló műsorainkat, mint kimerült vándor a forrásvizet. Hozzájuk 
köszöntünk be minden nap „kék szárnyú sirályokkal” – ahogy Sütő András emb-
lémánkat köszöntőjében elkeresztelte. Velük osztottuk meg örömünket, mikor 
az UNESCO a világ legjobb kulturális televíziója címét adományozta a Duna TV-
nek. És egy-mással. Veled, aki a valódi értékek iránt elkötelezetten, nyugodt, 
barátságos légkört teremtve vezetted az összetartozás televízióját. Tudtuk, 
éreztük akkor is, visszatekintve még inkább, – szerencsések vagyunk, hogy ezt 
a nemes vállalkozást, egy valódi, független közszolgálati televízió megterem-
tésének kísérletét Te vezeted. Köszönjük, Sándor, hogy közös munkálkodásunk 
emléke máig összeköt minket egymással és Veled.
 Tisztelt gyászoló egybegyűltek! 
Sára Sándor családja, barátai, pályatársai, tisztelői! Akitől ma szomorú szívvel 
búcsút kell vennünk, olyan markáns emléket hagyott bennünk, amit életünk vé-
géig őrizni fogunk. Nem feledhetjük az arcát. Filmjeiben szigorúság volt, de sze-
mélyiségéből szeretni való közvetlenség, megbízhatóság áradt. És határtalan 
életkedv. Erdők, mezők iránti rajongás. Költői lélek, fogékony minden szépre és 
igazra. „Európából Európába. Mit viszek magammal?” – ez a pár perces filmvers 
legsajátabb nyelvén, a képekén vall emberi léptékű hazaszeretetéről. A köves-
káli otthonát körülölelő lankákon pompázó mandulafák, a nyári nap sütötte kőke-
resztek, a szelíden konduló harangok zenéje, a rozsdás őszből hófehér télbe, 
majd újra tavaszba forduló természet képei – az élet iránti szeretetét és tisz-
teletét hirdetik. Úgy hiszem, ez adott néki erőt bajai férfias, zokszó nélküli elvi-
selésére is. 
 Sándor! Búcsúzik Tőled a Magyar Művészeti Akadémia. Már az e-
gyesületként működő kezdetek idején ügyvezető alelnöke voltál. Később, elnök-
ségi tagként, aktív részt vállaltál köztestületté alakításában. Film- és fotómű-
vészeti tagozatunkban megszállottan szorgalmaztad a magyar filmművészet 
maradandó értékeinek megőrzését és népszerűsítését. Búcsúznak egykori Du-
na Televízió-béli munkatársaid. Barátaid és pályatársaid. A Magyar Filmművé-
szek Szövetsége, az általad alapított és vezetett Duna-versitas tanítványai és 
oktatói.
 Elégtelenek a szavaim, hogy köszönetet mondjak a sorsnak a Veled 
való találkozás szerencséjéért és Neked, Sándor, hat évtizednyi hűséges ba-
rátságodért. Az a kő, amit a köveskáli diófa alól előre küldtél, már ott vár Téged a 
turai szülőházad kertjében. Ott vigyázza majd hűségesen az álmodat, és örökre 
megőrzi emlékedet, miképpen megőrizzük mi is, amíg csak megadatik.
 Isten Veled, drága Barátom! Nyugodj békében!

Lugossy László
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Beküldendő a V1, F1 és a F6 sorok megfejtése.
A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a művelődési ház 
postaládájába várjuk . 2019.december 5-ig

A szeptemberi rejtvényünk helyes megfejtése: . . V9. Edison, F6  Ranódy, F10. Schulek. (Tura)A szerencsés nyertes: Földes Zsigmond 
Gratulálunk! 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.

Herczig József ebrendész
06/20-964-3025

Tura Város Önkormányzatának szerződött partnere

KÖZTERÜLETEN KÓBORLÓ EBEK BEFOGÁSA

VÍZSZINTES 1. 75 éve,1944.november 9-én gyilkolták meg Radnóti 
Miklós költőt Abda határában. Napló alcímű írása 1940-ben jelent meg. 
10. Bibliai tó Galileában. 13. .. Dame – székesegyház Párizsban. 14. Település a 
Galga mentén! 15. Zenedráma. 17. Kossuth-díjas szobrász (Tamás, 1926). 18. 
Acélmetszet része (!) 19. Madagaszkáron élő majom. 20. Urán. 21. Ung ukrán 
neve. 22. Étkező eszköze. 24. Község a Rábaközben. 26. Férfinév (május 28). 
27. Melankolikus afroamerikai népi táncdal. 28. Zuhanni kezd (!) 29. Urán, 
foszfor vgyj. 30. Vegyjele: B. 32. Van ideje. 34. Olasz foci első osztálya. 

FÜGGŐLEGES 1. 150 éve, 1869. november 2-án született Veigelsberg 
Hugó, az 1908-ban indult Nyugat folyóirat egyik alapítója. Írói álneve? 2. 
Fáraó (Kr.e. 2551 - 2528), a legnagyobb piramis építtetője. 3. Néma Renáta (!) 4. 
Spanyol autójel. 5. Kálium vgyj. 6. Radnóti 1942. október 15 és november 19 
között itt volt munkaszolgálatos. 7. Portékáik (-'). 8. Római költő (Publius … 
Maro, Kr. E. 70 – Kr. E. 19). Nagy hatással volt Radnóti lírájára. 9. Peru utolsó 
inkája. 11. Nem arra! 12. … mays = kukorica. 16. Izsák fia, Jákob ikertestvére. 
22. Gyulai nyomda alapítója (Izidor, 1860-1935). 23. Orosz-kínai határfolyó v. 
halfajta. 25. Gázlóban áll (!) 26. Övé. 27. Dél-balatoni borok, pezsgők. 31. Kör 
sugara. 33. Dehogy!
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