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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI JÁRATTERV
2020 I. NEGYEDÉV

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  Polgármesteri Hivatalban

2019. december 16. és 2019. december 31. között
TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET lesz. 

Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeiben az ügyfélfogadás 
szünetel, anyakönyvi ügyekben telefonos ügyeletet tartunk a 06/30- 739-1190 telefonszámon.

Az  Aszódi Járási Hivatal Turai Okmányirodájának munkarendjét az igazgatási szünet nem érinti.

Megértésüket köszönjük!

2019	DECEMBER

A Turai Hírlap szerkesztősége és lapunk

fenntartója, Tura Város Önkormányzata

ezúton köszöni meg kedves olvasóinak ezévi 

érdeklődését, s kíván áldott, békés karácsonyt

és az olvasás örömét is nyújtó, boldog új esztendőt!

3
A SZÉPSÉGIPAR KAPUJÁN KOPOGTAT
A TURAI GYÓGYVÍZ

Karácsonynak	éjjelén

Karácsonynak	éjjelén,
de	jó	is	volna.
Kitenni,	lelkünkből	egy
darabot	a	hóba.

Mint	a	friss	bejglit,		
a	süteményes	tálba.
Úgy	kínálni	a	szeretetet,	
annak	aki	arra	járna.

A	fák	alatt	nem	ajándék	állna,
csupán	szívünknek	érzelme.
Megbocsájtás,	együttérzés…,
kinek	mire	van	épp	szüksége.

Díszbe	csomagolt,
pár	kedves,	őszinte	szó.
Semmi	giccs,	és	parádé,
az	volna	csak	igazán	jó.

Félre	rosszindulat,	és	gőg,
félre	harag,	gyűlölet!
Csupán	zengő	kacaj	maradna,
mi	elmosná	a	fájó	könnyeket.

Mindenhol,	csak	az	önzetlen
szeretetről	szólna.
Karácsonynak	éjjelén,
de	jó	is	volna!

FATSINA	LINDA
(Bojtár-Fatsina	Linda)
2018.	december
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

	 2019.	november	27-i	ülés
	 A	Képviselő-testület	négy	napirendet	tárgyalt	nyilvá-
nos	ülésén,	vala-mennyi	határozatát	egyhangúlag	elfogadta.
	 A	lejárt	határidejű	határozatokról	szóló	jelentés	elfo-
gadását	követő-en	a	Képviselő-testület	 tárgyalta	300	millió	Ft	
állami	támogatásnak	az	FTC	Kézilabdasport	Nonpro�it	Kft.	-	mint	
Beruházó	–	részére	történő	átadására	vonatkozó	megállapodás	
tervezetet.	 A	 döntés	 előzménye,	 hogy	 az	 Emberi	 Erőforrások	
Minisztériuma	Tura	Város	O� nkormányzatát	„Kézilabda	csarnok	
megvalósításával	kapcsolatos	feladatok	ellátásával”	közvetlenül	
összefüggő	költségekhez	háromszázmillió	forint	támogatásban	
részesıt́ ette.	A	támogatott	tevékenység	felhasználásának	határi-
deje	2020.	október	31.	Az	előıŕt	fenntartási	időszak	a	beruházás	
megvalósıt́ását	követő	15	év.	A	pénzeszköz	átadására	vonatkozó	
megállapodás	rögzıt́i,	hogy	a	Beruházó	a	részére	átadásra	kerülő	
300	millió	Ft	állami	támogatás	terhére	kizárólag	a	Tura	8/2	hrsz.	
alatt	épülő	kézilabda	csarnok	beruházáshoz	szorosan	és	közvet-
lenül	kapcsolódó	költségeket	számolhatja	el	a	Támogatói	Okirat-
ban	foglalt	költségtervben	meghatározott	tételek	szerinti	bon-
tásban	és	szakmai	program	szerint.		

	 A	polgármester	tájékoztatta	a	Képviselő-testületet	sza-
badsága	igénybevételéről.
	 A	 Képviselő-testület	 tájékoztatást	 kapott	 121/2019.	
(IX.25.)	és	136/2019.(X.2)	számú	határozatai	végrehajtása	so-
rán	a	Szép	Turáért	Egyesülettel	aláıŕt	megállapodásról,	melynek	
alapján	Tura	Város	O� nkormányzata	a	művelődési	ház	udvarán	az	
Egyesület	megrendelésére	megvalósıt́ott	kerıt́és,	térkövezés	és	
szociális	 épület	 (vizesblokk	 épıt́mény)	 értékének	megtérıt́ése	
jogcı́men	 10.285.110	 Ft-ot	 �izet	 az	 Egyesült	 részére,	 3	
részletben.
2019.	december	10-i	ülés
	 A	Képviselő-testület	a	piaci	ár	meghatározása	céljából	
döntött	 a	 „Négycsillagos	 szálloda	 létesítése	 Turán”	 tárgyú	 fej-
lesztés	megvalósıt́hatósági	tanulmányának	és	épıt́ész	vázlat	ter-
veinek	 elkészıt́éséhez	 ajánlattevők	 kiválasztásáról	 és	 felhatal-
mazta	a	polgármestert,	hogy	amennyiben	az	ajánlatok	alapján	a	
tervezett	 szolgáltatások	 ellenértéke	 közbeszerzési	 értékhatár	
alatti,	úgy	a	Beszerzési	Szabályzat	szerint	kösse	meg	a	szerző-
dést	a	legalacsonyabb	összegű	ajánlatot	adó	gazdasági	szerep-
lővel.

Összefoglaló	a	Képviselő-testület	üléseiről

	 A	közös	gondolkodás	és	cselekvés	a	legfőbb	célki-
tűzése	annak	a	lakossági	fórum	kezdeményezésnek,	melyet	
Tura	Város	Önkormányzata	indított	útjára.	Nem	titkolt	cél	a	
Turán	élő	�iatalok	megszólítása	és	bevonása	a	város	vérke-
ringésébe,	aktivitásra,	összefogásra	és	cselekvésre	ösztön-
zése.
	 A	már	megszokott	közmeghallgatási	protokollhoz	ké-
pest	egy	ilyen	jellegű	fórum	több	lehetőséget,	szabadabb	moz-
gásteret	kıńál	nemcsak	a	hivatalos	képviselők,	hanem	a	lakosság	
számára	is,	hiszen	kevésbé	feszes	kommunikációt	tesz	lehetővé.	
Tura	Város	O� nkormányzatának	Képviselő-testülete	Szendrei	Fe-
renc	polgármester	úr	vezetésével	bıźik	abban,	hogy	a	városunk-
ban	élő	�iatalabb	generáció,	családosok	is	azonosulni	tudnak	az	
épıt́ő	közösségi	 szemlélettel,	mely	magába	 foglalja	nemcsak	a	
problémák	közös	 feltárását,	hanem	azok	közös	megoldását	 is.	
Mindannyiunk	érdeke,	hogy	ez	a	város	élhető	és	vonzó	település	
legyen.	Ezt	a	célt	együtt	tudjuk	elérni,	a	lakosság	és	a	városveze-
tés	együttműködésben.	
	 Ezen	gondolatokat	átadva	nyitotta	meg	polgármester	
úr	a	2019.	november	28-ára	meghirdetett	lakossági	fórumot	és	
tette	meg	az	első	lépést	a	kitűzött	cél	irányába.
	 Rövid	összefoglalót	tartott	a	2019.	évi	önkormányzati	
választásról,	annak	tapasztalatairól.	Elmondta,	hogy	minden	hó-
napban	 szeretne	 lakossági	 fórumot	 összehıv́ni,	 ahol	 közösen	
alakıt́anák	a	közös	 jövőnket.	További	 tervként	emlıt́ette,	hogy	
szeretné	 kiépıt́eni	 az	 utcabizalmi	 rendszert,	 ennek	 keretében	
emlıt́ést	tett	a	tiszta	udvar,	rendes	ház	mozgalom	létrehozásáról,	
tekintettel	arra,	hogy	más	településen	is	jól	és	sikeresen	műkö-
dik	a	program.	Bevezetőjében	kitért	arra	 is,	hogy	jó	 lenne	be-
kapcsolódni	a	10	millió	Fa	országos	programba	 legalább	ezer	
darab	új	fa	telepıt́ésével.
	 Polgármester	úr	néhány	mondatban	felvázolta	a	jelen-
leg	futó	fejlesztési	projekteket,	melynek	kapcsán	a	lakosságot	is	
pozitıv́	és	segıt́ő	hozzáállásra	ösztönözte,	hiszen	ezek	a	fejlesz-
tések	mindannyiunk	számára	 jót	 jelentenek,	gyümölcsöző	be-
ruházásokról	van	szó,	gazdagszik	általuk	a	település,	akár	a	vá-
ros	kasszájába	 �izetett	adó	 formájában,	 infrastrukturális	 fejlő-
dés,	 vagy	 helyi	munkahelyek	 létesıt́ése	 által.	 Kitért	 továbbá	 a	
melegvı́z	 fürdőként	 való	 hasznosı́tására,	 a	 vı́z	 gyógyvı́zzé	
történő	minősıt́ési	eljárás	státuszára,	illetve	a	geotermális	fűtési	
rendszer	megvalósıt́ásának	lehetőségére.	Ehhez	szorosan	kap-

csolódik,	hogy	a	fórumon	meghıv́ott	vendégként	jelen	volt	Fórizs	
Zoltán,	a	geotermális	fűtés	megvalósıt́ásában	érdekelt	cég	veze-
tője.	Elmondta,	hogy	európai	viszonylatban	is	példaértékű	fej-
lesztés	indult	meg	Turán.	A	társaság,	akit	képvisel,	azt	a	célt	tűzte	
ki,	hogy	egy	geotermián	alapuló	hűtő-fűtő	mintaközpontot	hoz-
zon	 létre	 a	 visszasajtoló	 kút	 környezetében,	 ami	 az	 előzetes	
mérések	alapján	egy	Tura	méretű	város	fűtő-hűtő	energia	ellátá-
sára	alkalmas.
	 Fórizs	Zoltán	továbbá	elhozta	a	lakosságnak	azt	a	be-
mutató	készıt́ményt,	amelyet	dr.	E� kes	Gábor,	a	Hélia-D	feltalálója	
készıt́ett	 a	 turai	 vıź	 felhasználásával,	 amely	 rengeteg	 ásványi	
anyagot	tartalmaz,	ıǵy	alkalmas	a	bőr	ránctalanıt́ására,	valamint	
bőrfeszesség	megőrzésére.
	 Polgármester	 úr	 elmondta,	 hogy	 nagyon	 szeretne	
olyan	beruházásokat	is	eszközölni,	amelyek	elsősorban	az	itt	é-
lők	 számára	 láttatja	 a	 folyamatos	 fejlődést.	 Ismételten	 hang-
súlyozta	 a	 lakosság	 szerepét,	 közös	 gondolkodásra	 invitált,	
kiemelten	a	�iatal	korosztályt	kéri	nagyobb	aktivitásra.

BnéPE.	és	T.A.

Településfejlesztés	lakossági	szemszögből

	 A	2019.	november	28-án	megtartott	 lakos-
sági	 fórum	 vendége	 volt	 Fórizs	 Zoltán,	 aki	Dr.	 Ékes	
Gábor	 a	 Hélia-D	 feltalálójának	 a	 laboratóriumából	
hozta	a	lakosok	elé	a	turai	gyógyvíz	felhasználásával	
előállított	ránctalanító	és	bőrfeszesítő	arckrémet.
	 Fórizs	Zoltán	elmondta,	hogy	néhány	hónappal	
ezelőtt	vıźmintákat	 juttatott	el	dr.	E� kes	Gábor	 laborató-
riumába	azzal	a	céllal,	hogy	Tura	értékeit	ne	csak	a	gyó-
gyászatban,	hanem	a	szépségiparba	is	megvizsgálják.	
	 A	 laboratóriumi	 vizsgálatok	 során	 megállapı-́
tásra	került,	hogy	a	szépségipar	számára	roppant	értékes	
és	 fontos	 nyomelemeket,	 a	 budapesti	 gyógyfürdőknél	
többszörösen	értékesebb	ásványi	anyagokat	tartalmaz	a	
vıź.	Ezt	részben	laboratóriumi,	részben	vıźkémiai	elem-
zéssel	állapıt́ották	meg.	
	 A	vıźkémiai	jelentés	már	sokkal	korábban	a	ren-
delkezésre	állt,	és	ebből	már	tudni	lehetett,	hogy	rengeteg	
értékes	anyagot	tartalmaz	a	turai	vıź.		
	 Fórizs	Zoltán	azt	 is	megosztotta	a	 lakossággal,	
hogy	már	 folytak	 előzetes	 egyeztetések,	 konzultációk	 a	
szépségipar	 multinacionális	 szereplőjével,	 az	 indonéz	
székhelyű	 Wellis	 céggel.	 Ez	 a	 cég	 hajlandóságot	 mutat	
arra,	 hogy	 a	 turai	 vıźben	 rejlő	 értékeket	 a	 szépségipar	
számára	felkarolja	és	világszerte	forgalmazza.	
	 Dr.	E� kes	Gábor	elemzései	alapján	a	lakosoknak	
bemutatott	készıt́mény	ránctalanıt́ás,	illetve	bőrfeszesség	
megőrzésére	alkalmas	értékes	ásványi	anyagokat	tartal-
maz,	valamint	gyakorlatilag	mindazt,	ami	a	szépészetben	
a	hölgyek	számára	legmeghatározóbb.	
	 Bıźzunk	benne,	hogy	pár	év	múlva	már	a	mi	für-
dőszobai	 polcunkat	 is	 ékesıt́eni	 fogja	 a	 turai	 vıźből	 ké-
szıt́ett	arckrém.

BnéPe.

A	szépségipar	kapuján	kopogtat
a	turai	gyógyvíz

	 A	 Budapest–Hatvan	 vasútvonal	 rekonstrukciójának	
következő	 fázisában,	 március	 20-ig	 módosított	 menetrend	
szerint	 közlekednek	 a	 vonatok	 és	 a	 beruházás	 befejezéséig,	
2020	végéig	már	nem	lesz	szükség	a	forgalom	teljes	szünetel-
tetésére.
	 Az	idei	év	eleje	óta	érvényben	lévő	teljes	kizárásos	vágány-
zárat	december	közepén	feloldották,	és	az	év	végi	ünnepek	előtt	meg-
indulhatott	a	vonatforgalom	Pécel	és	Aszód	között	a	felújıt́ott	szaka-
szon.	 Decemberben	 a	 vasútvonal	 állomásai	 és	megállóhelyei	még	
ideiglenes	megoldásokkal	kerülnek	visszaadásra	az	utazóközönség	
számára.	
	 A	Budapest	–	Hatvan	között	közlekedő	személyvonatok	
december	15-től	március	20-ig	a	Keleti	pályaudvarról	minden	pá-
ratlan	 óra	30.	percében	 indulnak,	Hatvanba	páros	 óra	44	perckor	
érkeznek.	Hatvanból	páratlan	óra	12-kor	indulnak	és	a	Keleti	pálya-
udvarra	minden	páros	 óra	30	perckor	 érkeznek.	Reggeli	csúcsidő-
szakban	 a	 vonatok	mennyisége	megmarad,	 csak	5	perccel	 később	
érkeznek	a	Keleti	pályaudvarra.	A	Keletiből	20	órakor	és	22	órakor	
induló,	 Hatvanig	 közlekedő	 gyorsıt́ ott	 személyvonatok	 naponta	
közlekednek,	azaz	nem	csak	munkanapon.	
	 Munkatársunk	kérdésére	Hideg	András,	 a	Nemzeti	 Infra-
struktúra	Fejlesztő	Zrt.	kommunikációs	igazgatója	a	következő	tájé-
koztatást	 adta	 a	 turai	megállóhely	 készültségi	 állapotával	 kapcso-
latban:	 „Turán	 az	 új	 utasperonok	 és	 a	 gyalogos	 aluljáró	már	 hasz-
nálhatók.	A	liftek	építése	még	nem	fejeződött	be.	Buszforduló	létesül,	
valamint	Tura	külterületén	zöldmezős	beruházásban	módosul	a	vasúti	
pálya	nyomvonala	is.	Az	átépítést	követően	itt	160	km/h	lesz	a	vonatok	
sebessége.	Az	új	pályaszakasz	forgalomba	helyezésére	és	a	régi	bon-
tására	2020	nyarán	kerül	majd	sor.”	
	 A	kivitelezési	munkák	az	eredeti	ütemtervnek	megfelelően	
2020-ban	is	folytatódnak.	

T.A.

nem	lesz	több

Vágányzári
hírek

	 Kérem,	engedjenek	meg	néhány	gondolatot	az	utóbbi	hó-
napok	tapasztalatai	és	a	lakossági	fórum	kapcsán.	Mindenekelőtt	a	
legnagyobb	tiszteletemet	szeretném	kifejezni	az	idősebb	korosztály	
iránt!	A	lakossági	fórumon	sokan	voltunk,	elsősorban	az	Önök	gene-
rációja	képviseltette	magát.	Önök,	akik	sosem	fáradtak,	sosem	ke-
resnek	kifogást,	ha	úgy	hozza	a	 szükség,	mennek	és	 cselekednek.	
Együtt	élnek	a	várossal,	követik	az	eseményeket.	Önök,	akik	már	
nem	 egyszer,	 nem	 kétszer	 bizonyították	 a	 közösség	 erejét.	 Önök,	
akik	már	értik,	hogy	„Tura	az	én	városom	is!”	Önök,	akik	a	céljaik	
érdekében	�iatalként	felálltak	a	karosszékből,	értve	azt,	hogy	Önö-
kön,	az	itt	élőkön	is	múlik	a	város	sorsa,	a	mi	sorsunk	is.
	 És	Önök,	akik	aggódva	�igyelik	a	jövőt.	Keresik	az	után-
pótlást,	keresik	azokat	a	�iatal,	talpraesett	embereket,	akik	alázat-
tal	és	önzetlenül	dolgoznának	tovább	a	közösségért,	a	településün-
kért,	 akiknek	 nyugodt	 szívvel	 átadnák	 a	 stafétabotot.	 Azokat	 a	
�iatalokat,	akik	megértik,	hogy	a	város	jövője	az	ő	jövőjük	is.	Akik	
felállnának	végre	a	kényelmes	karosszékből	és	hellyel	kínálnák	Önö-
ket.	Nem	kellene	ékes	beszéd,	csak	ennyi:	„Köszönjük,	amit	értünk	
tettél.	 Most	 pihenj,	 eddig	 te	 dolgoztál	 értem,	 most	 én	 dolgozom	
érted,	mindannyiunkért!”

T.A.

Tura,	2019.december	12. Dolányi	Róbertné	jegyző

	 Minden	 évben	 előfordulnak	 karácsonyfa	 vagy	 az	
adventi	koszorú	miatti	 tűzesetek.	Ennek	elkerülése	érde-
kében	összegyűjtöttünk	néhány	tippet	arról,	hogyan	lehet	
elkerülni,	hogy	az	ünnepi	hangulatból	tragédia	legyen.
	 A	 tűzesetekből	 származó	 tragédiák	 megelőzhetőek	
füstriasztó	 érzékelő	 felszerelésével.	Fontos,	hogy	az	 érzékelők	
működését	rendszeresen	ellenőrizzük,	a	szükséges	karbantar-
tásokat	(elemcsere,	tisztıt́ás)	elvégezzük.	A	tűzvizsgálati	statisz-
tikák	két	keletkezési	okot	regisztrálnak:	az	elektromos	áramot	
és	a	nyıĺt	lángot.A	csillagszóró	szikrái	önmagukban	nem	tudják	
meggyújtani	a	fát,	viszont	ha	rosszul	helyezzük	el	–	hozzáér	a	tű-
levelekhez,	vagy	a	papıŕdıśzekhez	–	a	felizzó,	szikrát	vető	része	
meg	 fogja	 gyújtani	 azokat,	 majd	 a	 fenyőfát!	 A	 viaszgyertya	
használatát	 lehetőleg	 mellőzzük	 a	 karácsonyfán!	 Tűzvédelmi	
szempontból	nem	javasolt	a	fenyőfán	elhelyezett	gyertyák	meg-
gyújtása,de	ha	már	nyıĺt	lángot	használunk	a	fán,	nagyon	fontos	
az	elővigyázatosság.	Ajánlott	alufólia	tálcák	készıt́ése	a	fenyőfára	
helyezett	gyertyák	alá,	ıǵy	egyszerre	lehet	megakadályozni	azt,	
hogy	a	viasz	lecsöppenjen,	vagy	a	gyertya	eldőljön.	Nagyon	fon-
tos,	hogy	a	gyertyákat	stabilan	rögzıt́sék.	Pirotechnikai	eszkö-
zöket	csak	az	arra	kijelölt	legális	eladóhelyen	vásároljunk.	Hasz-
nálatuk	tűzveszélyes,	emellett	hirtelen	erős	zajt	keltenek,	ami	
ijedtséget,	balesetet	okozhat.	A	forgalmazási	helyeken	szakkép-

zett	pirotechnikus	dolgozik,	aki	 felvilágosıt́ást	adhat	a	 termék	
használatáról,	amelyeket	a	balesetek	elkerülése	érdekében	min-
den	esetben	be	kell	tartani.	A	pirotechnikai	eszközöket	csak	a	
meghatározott	 időpontban	 (szilveszterkor),	 vagy	 külön	 enge-
dély	alapján	lehet	használni.	A	petárda	használata	és	birtoklása	
tiltott!A	fel	nem	használt,	hibás	vagy	lejárt	szavatosságú,	továb-
bá	a	vevő	 által	visszaadott	 tűzijátékot	a	 forgalmazóhoz	vissza	
kell	szállıt́ ani,	aki	ezt	köteles	térıt́és	nélkül	visszavenni.	Pirotech-
nikai	 terméket	 csak	 hatósági	 engedéllyel	 rendelkező,	 legális	
árusıt́ó	helyen	vásároljanak!

T.A.	(forrás:	katasztrofavedelem.hu)

Ég	a	gyertya,	ég..!
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	 2019.	november	27-i	ülés
	 A	Képviselő-testület	négy	napirendet	tárgyalt	nyilvá-
nos	ülésén,	vala-mennyi	határozatát	egyhangúlag	elfogadta.
	 A	lejárt	határidejű	határozatokról	szóló	jelentés	elfo-
gadását	követő-en	a	Képviselő-testület	 tárgyalta	300	millió	Ft	
állami	támogatásnak	az	FTC	Kézilabdasport	Nonpro�it	Kft.	-	mint	
Beruházó	–	részére	történő	átadására	vonatkozó	megállapodás	
tervezetet.	 A	 döntés	 előzménye,	 hogy	 az	 Emberi	 Erőforrások	
Minisztériuma	Tura	Város	O� nkormányzatát	„Kézilabda	csarnok	
megvalósításával	kapcsolatos	feladatok	ellátásával”	közvetlenül	
összefüggő	költségekhez	háromszázmillió	forint	támogatásban	
részesıt́ ette.	A	támogatott	tevékenység	felhasználásának	határi-
deje	2020.	október	31.	Az	előıŕt	fenntartási	időszak	a	beruházás	
megvalósıt́ását	követő	15	év.	A	pénzeszköz	átadására	vonatkozó	
megállapodás	rögzıt́i,	hogy	a	Beruházó	a	részére	átadásra	kerülő	
300	millió	Ft	állami	támogatás	terhére	kizárólag	a	Tura	8/2	hrsz.	
alatt	épülő	kézilabda	csarnok	beruházáshoz	szorosan	és	közvet-
lenül	kapcsolódó	költségeket	számolhatja	el	a	Támogatói	Okirat-
ban	foglalt	költségtervben	meghatározott	tételek	szerinti	bon-
tásban	és	szakmai	program	szerint.		

	 A	polgármester	tájékoztatta	a	Képviselő-testületet	sza-
badsága	igénybevételéről.
	 A	 Képviselő-testület	 tájékoztatást	 kapott	 121/2019.	
(IX.25.)	és	136/2019.(X.2)	számú	határozatai	végrehajtása	so-
rán	a	Szép	Turáért	Egyesülettel	aláıŕt	megállapodásról,	melynek	
alapján	Tura	Város	O� nkormányzata	a	művelődési	ház	udvarán	az	
Egyesület	megrendelésére	megvalósıt́ott	kerıt́és,	térkövezés	és	
szociális	 épület	 (vizesblokk	 épıt́mény)	 értékének	megtérıt́ése	
jogcı́men	 10.285.110	 Ft-ot	 �izet	 az	 Egyesült	 részére,	 3	
részletben.
2019.	december	10-i	ülés
	 A	Képviselő-testület	a	piaci	ár	meghatározása	céljából	
döntött	 a	 „Négycsillagos	 szálloda	 létesítése	 Turán”	 tárgyú	 fej-
lesztés	megvalósıt́hatósági	tanulmányának	és	épıt́ész	vázlat	ter-
veinek	 elkészıt́éséhez	 ajánlattevők	 kiválasztásáról	 és	 felhatal-
mazta	a	polgármestert,	hogy	amennyiben	az	ajánlatok	alapján	a	
tervezett	 szolgáltatások	 ellenértéke	 közbeszerzési	 értékhatár	
alatti,	úgy	a	Beszerzési	Szabályzat	szerint	kösse	meg	a	szerző-
dést	a	legalacsonyabb	összegű	ajánlatot	adó	gazdasági	szerep-
lővel.

Összefoglaló	a	Képviselő-testület	üléseiről

	 A	közös	gondolkodás	és	cselekvés	a	legfőbb	célki-
tűzése	annak	a	lakossági	fórum	kezdeményezésnek,	melyet	
Tura	Város	Önkormányzata	indított	útjára.	Nem	titkolt	cél	a	
Turán	élő	�iatalok	megszólítása	és	bevonása	a	város	vérke-
ringésébe,	aktivitásra,	összefogásra	és	cselekvésre	ösztön-
zése.
	 A	már	megszokott	közmeghallgatási	protokollhoz	ké-
pest	egy	ilyen	jellegű	fórum	több	lehetőséget,	szabadabb	moz-
gásteret	kıńál	nemcsak	a	hivatalos	képviselők,	hanem	a	lakosság	
számára	is,	hiszen	kevésbé	feszes	kommunikációt	tesz	lehetővé.	
Tura	Város	O� nkormányzatának	Képviselő-testülete	Szendrei	Fe-
renc	polgármester	úr	vezetésével	bıźik	abban,	hogy	a	városunk-
ban	élő	�iatalabb	generáció,	családosok	is	azonosulni	tudnak	az	
épıt́ő	közösségi	 szemlélettel,	mely	magába	 foglalja	nemcsak	a	
problémák	közös	 feltárását,	hanem	azok	közös	megoldását	 is.	
Mindannyiunk	érdeke,	hogy	ez	a	város	élhető	és	vonzó	település	
legyen.	Ezt	a	célt	együtt	tudjuk	elérni,	a	lakosság	és	a	városveze-
tés	együttműködésben.	
	 Ezen	gondolatokat	átadva	nyitotta	meg	polgármester	
úr	a	2019.	november	28-ára	meghirdetett	lakossági	fórumot	és	
tette	meg	az	első	lépést	a	kitűzött	cél	irányába.
	 Rövid	összefoglalót	tartott	a	2019.	évi	önkormányzati	
választásról,	annak	tapasztalatairól.	Elmondta,	hogy	minden	hó-
napban	 szeretne	 lakossági	 fórumot	 összehıv́ni,	 ahol	 közösen	
alakıt́anák	a	közös	 jövőnket.	További	 tervként	emlıt́ette,	hogy	
szeretné	 kiépıt́eni	 az	 utcabizalmi	 rendszert,	 ennek	 keretében	
emlıt́ést	tett	a	tiszta	udvar,	rendes	ház	mozgalom	létrehozásáról,	
tekintettel	arra,	hogy	más	településen	is	jól	és	sikeresen	műkö-
dik	a	program.	Bevezetőjében	kitért	arra	 is,	hogy	jó	 lenne	be-
kapcsolódni	a	10	millió	Fa	országos	programba	 legalább	ezer	
darab	új	fa	telepıt́ésével.
	 Polgármester	úr	néhány	mondatban	felvázolta	a	jelen-
leg	futó	fejlesztési	projekteket,	melynek	kapcsán	a	lakosságot	is	
pozitıv́	és	segıt́ő	hozzáállásra	ösztönözte,	hiszen	ezek	a	fejlesz-
tések	mindannyiunk	számára	 jót	 jelentenek,	gyümölcsöző	be-
ruházásokról	van	szó,	gazdagszik	általuk	a	település,	akár	a	vá-
ros	kasszájába	 �izetett	adó	 formájában,	 infrastrukturális	 fejlő-
dés,	 vagy	 helyi	munkahelyek	 létesıt́ése	 által.	 Kitért	 továbbá	 a	
melegvı́z	 fürdőként	 való	 hasznosı́tására,	 a	 vı́z	 gyógyvı́zzé	
történő	minősıt́ési	eljárás	státuszára,	illetve	a	geotermális	fűtési	
rendszer	megvalósıt́ásának	lehetőségére.	Ehhez	szorosan	kap-

csolódik,	hogy	a	fórumon	meghıv́ott	vendégként	jelen	volt	Fórizs	
Zoltán,	a	geotermális	fűtés	megvalósıt́ásában	érdekelt	cég	veze-
tője.	Elmondta,	hogy	európai	viszonylatban	is	példaértékű	fej-
lesztés	indult	meg	Turán.	A	társaság,	akit	képvisel,	azt	a	célt	tűzte	
ki,	hogy	egy	geotermián	alapuló	hűtő-fűtő	mintaközpontot	hoz-
zon	 létre	 a	 visszasajtoló	 kút	 környezetében,	 ami	 az	 előzetes	
mérések	alapján	egy	Tura	méretű	város	fűtő-hűtő	energia	ellátá-
sára	alkalmas.
	 Fórizs	Zoltán	továbbá	elhozta	a	lakosságnak	azt	a	be-
mutató	készıt́ményt,	amelyet	dr.	E� kes	Gábor,	a	Hélia-D	feltalálója	
készıt́ett	 a	 turai	 vıź	 felhasználásával,	 amely	 rengeteg	 ásványi	
anyagot	tartalmaz,	ıǵy	alkalmas	a	bőr	ránctalanıt́ására,	valamint	
bőrfeszesség	megőrzésére.
	 Polgármester	 úr	 elmondta,	 hogy	 nagyon	 szeretne	
olyan	beruházásokat	is	eszközölni,	amelyek	elsősorban	az	itt	é-
lők	 számára	 láttatja	 a	 folyamatos	 fejlődést.	 Ismételten	 hang-
súlyozta	 a	 lakosság	 szerepét,	 közös	 gondolkodásra	 invitált,	
kiemelten	a	�iatal	korosztályt	kéri	nagyobb	aktivitásra.

BnéPE.	és	T.A.

Településfejlesztés	lakossági	szemszögből

	 A	2019.	november	28-án	megtartott	 lakos-
sági	 fórum	 vendége	 volt	 Fórizs	 Zoltán,	 aki	Dr.	 Ékes	
Gábor	 a	 Hélia-D	 feltalálójának	 a	 laboratóriumából	
hozta	a	lakosok	elé	a	turai	gyógyvíz	felhasználásával	
előállított	ránctalanító	és	bőrfeszesítő	arckrémet.
	 Fórizs	Zoltán	elmondta,	hogy	néhány	hónappal	
ezelőtt	vıźmintákat	 juttatott	el	dr.	E� kes	Gábor	 laborató-
riumába	azzal	a	céllal,	hogy	Tura	értékeit	ne	csak	a	gyó-
gyászatban,	hanem	a	szépségiparba	is	megvizsgálják.	
	 A	 laboratóriumi	 vizsgálatok	 során	 megállapı-́
tásra	került,	hogy	a	szépségipar	számára	roppant	értékes	
és	 fontos	 nyomelemeket,	 a	 budapesti	 gyógyfürdőknél	
többszörösen	értékesebb	ásványi	anyagokat	tartalmaz	a	
vıź.	Ezt	részben	laboratóriumi,	részben	vıźkémiai	elem-
zéssel	állapıt́ották	meg.	
	 A	vıźkémiai	jelentés	már	sokkal	korábban	a	ren-
delkezésre	állt,	és	ebből	már	tudni	lehetett,	hogy	rengeteg	
értékes	anyagot	tartalmaz	a	turai	vıź.		
	 Fórizs	Zoltán	azt	 is	megosztotta	a	 lakossággal,	
hogy	már	 folytak	 előzetes	 egyeztetések,	 konzultációk	 a	
szépségipar	 multinacionális	 szereplőjével,	 az	 indonéz	
székhelyű	 Wellis	 céggel.	 Ez	 a	 cég	 hajlandóságot	 mutat	
arra,	 hogy	 a	 turai	 vıźben	 rejlő	 értékeket	 a	 szépségipar	
számára	felkarolja	és	világszerte	forgalmazza.	
	 Dr.	E� kes	Gábor	elemzései	alapján	a	lakosoknak	
bemutatott	készıt́mény	ránctalanıt́ás,	illetve	bőrfeszesség	
megőrzésére	alkalmas	értékes	ásványi	anyagokat	tartal-
maz,	valamint	gyakorlatilag	mindazt,	ami	a	szépészetben	
a	hölgyek	számára	legmeghatározóbb.	
	 Bıźzunk	benne,	hogy	pár	év	múlva	már	a	mi	für-
dőszobai	 polcunkat	 is	 ékesıt́eni	 fogja	 a	 turai	 vıźből	 ké-
szıt́ett	arckrém.

BnéPe.

A	szépségipar	kapuján	kopogtat
a	turai	gyógyvíz

	 A	 Budapest–Hatvan	 vasútvonal	 rekonstrukciójának	
következő	 fázisában,	 március	 20-ig	 módosított	 menetrend	
szerint	 közlekednek	 a	 vonatok	 és	 a	 beruházás	 befejezéséig,	
2020	végéig	már	nem	lesz	szükség	a	forgalom	teljes	szünetel-
tetésére.
	 Az	idei	év	eleje	óta	érvényben	lévő	teljes	kizárásos	vágány-
zárat	december	közepén	feloldották,	és	az	év	végi	ünnepek	előtt	meg-
indulhatott	a	vonatforgalom	Pécel	és	Aszód	között	a	felújıt́ott	szaka-
szon.	 Decemberben	 a	 vasútvonal	 állomásai	 és	megállóhelyei	még	
ideiglenes	megoldásokkal	kerülnek	visszaadásra	az	utazóközönség	
számára.	
	 A	Budapest	–	Hatvan	között	közlekedő	személyvonatok	
december	15-től	március	20-ig	a	Keleti	pályaudvarról	minden	pá-
ratlan	 óra	30.	percében	 indulnak,	Hatvanba	páros	 óra	44	perckor	
érkeznek.	Hatvanból	páratlan	óra	12-kor	indulnak	és	a	Keleti	pálya-
udvarra	minden	páros	 óra	30	perckor	 érkeznek.	Reggeli	csúcsidő-
szakban	 a	 vonatok	mennyisége	megmarad,	 csak	5	perccel	 később	
érkeznek	a	Keleti	pályaudvarra.	A	Keletiből	20	órakor	és	22	órakor	
induló,	 Hatvanig	 közlekedő	 gyorsıt́ ott	 személyvonatok	 naponta	
közlekednek,	azaz	nem	csak	munkanapon.	
	 Munkatársunk	kérdésére	Hideg	András,	 a	Nemzeti	 Infra-
struktúra	Fejlesztő	Zrt.	kommunikációs	igazgatója	a	következő	tájé-
koztatást	 adta	 a	 turai	megállóhely	 készültségi	 állapotával	 kapcso-
latban:	 „Turán	 az	 új	 utasperonok	 és	 a	 gyalogos	 aluljáró	már	 hasz-
nálhatók.	A	liftek	építése	még	nem	fejeződött	be.	Buszforduló	létesül,	
valamint	Tura	külterületén	zöldmezős	beruházásban	módosul	a	vasúti	
pálya	nyomvonala	is.	Az	átépítést	követően	itt	160	km/h	lesz	a	vonatok	
sebessége.	Az	új	pályaszakasz	forgalomba	helyezésére	és	a	régi	bon-
tására	2020	nyarán	kerül	majd	sor.”	
	 A	kivitelezési	munkák	az	eredeti	ütemtervnek	megfelelően	
2020-ban	is	folytatódnak.	

T.A.

nem	lesz	több

Vágányzári
hírek

	 Kérem,	engedjenek	meg	néhány	gondolatot	az	utóbbi	hó-
napok	tapasztalatai	és	a	lakossági	fórum	kapcsán.	Mindenekelőtt	a	
legnagyobb	tiszteletemet	szeretném	kifejezni	az	idősebb	korosztály	
iránt!	A	lakossági	fórumon	sokan	voltunk,	elsősorban	az	Önök	gene-
rációja	képviseltette	magát.	Önök,	akik	sosem	fáradtak,	sosem	ke-
resnek	kifogást,	ha	úgy	hozza	a	 szükség,	mennek	és	 cselekednek.	
Együtt	élnek	a	várossal,	követik	az	eseményeket.	Önök,	akik	már	
nem	 egyszer,	 nem	 kétszer	 bizonyították	 a	 közösség	 erejét.	 Önök,	
akik	már	értik,	hogy	„Tura	az	én	városom	is!”	Önök,	akik	a	céljaik	
érdekében	�iatalként	felálltak	a	karosszékből,	értve	azt,	hogy	Önö-
kön,	az	itt	élőkön	is	múlik	a	város	sorsa,	a	mi	sorsunk	is.
	 És	Önök,	akik	aggódva	�igyelik	a	jövőt.	Keresik	az	után-
pótlást,	keresik	azokat	a	�iatal,	talpraesett	embereket,	akik	alázat-
tal	és	önzetlenül	dolgoznának	tovább	a	közösségért,	a	településün-
kért,	 akiknek	 nyugodt	 szívvel	 átadnák	 a	 stafétabotot.	 Azokat	 a	
�iatalokat,	akik	megértik,	hogy	a	város	jövője	az	ő	jövőjük	is.	Akik	
felállnának	végre	a	kényelmes	karosszékből	és	hellyel	kínálnák	Önö-
ket.	Nem	kellene	ékes	beszéd,	csak	ennyi:	„Köszönjük,	amit	értünk	
tettél.	 Most	 pihenj,	 eddig	 te	 dolgoztál	 értem,	 most	 én	 dolgozom	
érted,	mindannyiunkért!”

T.A.

Tura,	2019.december	12. Dolányi	Róbertné	jegyző

	 Minden	 évben	 előfordulnak	 karácsonyfa	 vagy	 az	
adventi	koszorú	miatti	 tűzesetek.	Ennek	elkerülése	érde-
kében	összegyűjtöttünk	néhány	tippet	arról,	hogyan	lehet	
elkerülni,	hogy	az	ünnepi	hangulatból	tragédia	legyen.
	 A	 tűzesetekből	 származó	 tragédiák	 megelőzhetőek	
füstriasztó	 érzékelő	 felszerelésével.	Fontos,	hogy	az	 érzékelők	
működését	rendszeresen	ellenőrizzük,	a	szükséges	karbantar-
tásokat	(elemcsere,	tisztıt́ás)	elvégezzük.	A	tűzvizsgálati	statisz-
tikák	két	keletkezési	okot	regisztrálnak:	az	elektromos	áramot	
és	a	nyıĺt	lángot.A	csillagszóró	szikrái	önmagukban	nem	tudják	
meggyújtani	a	fát,	viszont	ha	rosszul	helyezzük	el	–	hozzáér	a	tű-
levelekhez,	vagy	a	papıŕdıśzekhez	–	a	felizzó,	szikrát	vető	része	
meg	 fogja	 gyújtani	 azokat,	 majd	 a	 fenyőfát!	 A	 viaszgyertya	
használatát	 lehetőleg	 mellőzzük	 a	 karácsonyfán!	 Tűzvédelmi	
szempontból	nem	javasolt	a	fenyőfán	elhelyezett	gyertyák	meg-
gyújtása,de	ha	már	nyıĺt	lángot	használunk	a	fán,	nagyon	fontos	
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T.A.	(forrás:	katasztrofavedelem.hu)

Ég	a	gyertya,	ég..!
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Jelmagyarázat:

	 …	hó	a	subája,	jég	a	cipője…	ötödik	éve	látogat	váro-
sunk	Főterére	a	Mikulás!	December	6-án	délután	nem	csak	
a	Télapó	cipője	volt	jég,	hanem	a	szeszélyes	időjárás	ónos	
ajándéka	folytán	az	utak	is.	Bárhogyan	is,	de	aki	jönni	akart,	
jött!	A	gyerekeket	semmivel	sem	lehetett	visszatartani	at-
tól,	hogy	idén	újra	találkozhassanak	a	nagyszakállúval!	
	 Délután	kettő	órakor	indult	a	parti,	a	kézműves	sátor-
ban	Dolányi	Anna	(Nusi),	a	Kastélykerti	O� voda	és	a	Többsincs	
O� voda	 és	Bölcsőde	 óvodapedagógusai	segıt́ségével	rénszarvas	
bábok,	karácsonyi	és	asztaldıśzek	is	készültek	a	kreatıv́,	 ügyes	
kezecskék	által.
	 Töretlen	népszerűségnek	örvend	a	Mikulásvonat,	dé-
lután	2	és	este	6	óra	között	megállás	nélkül	rótta	a	város	utcáit,	
szállı́totta	 a	 gyermeksereget	 és	 kı́sérőiket.	 Akik	 épp	 nem	
vonatoztak,	ők	sem	unatkoztak!	A	térzene	csodálatos	hangulatot	
varázsolt	a	sétálókra.	Folyamatos	volt	az	érdeklődés	a	kézműves	
adventi	vásár	és	a	KARITASZ	turai	csoportjának	adománygyűjtő	
akciója,	könyvvására	iránt.	Természetesen	a	téli	csemegék	illata	
is	kulináris	élvezetekre	csábıt́ott,	forró	teát,	forralt	bort,	sült	al-
mát	és	sütőtököt	is	kıńáltak	a	Főtéren	felállıt́ ott	nagy	sátorban.
	 Gyorsan	besötétedett…	délután	5	órakor	minden	gye-
rek	várva	várt,	vidám	ének	hangja	szállt	a	Turai	Kisénekmondók	
és	a	Turai	Furulyacsoport	közreműködésével.	Megérkezett	a	Mi-
kulás!	A	bátrabb	gyerekek	 énekeltek,	 verset	mondhattak,	 ter-
mészetesen	mindenki	kapott	ajándékot	a	nagy,	piros	puttony-
ból!
	 Télapó	 látogatását	a	Szabó	Csilla	Band	
Halihó!	 cıḿű	 élő	 zenei	 koncertje	 tette	 teljessé,	
hiszen	a	műsorban	elhangzott	megzenésıt́ett	ver-
sek	nem	csak	a	kicsiket,	hanem	a	felnőtteket	is,	az	
egész	családot	megszólıt́otta.
	 Tura	 Város	 O� nkormányzata	 ezen	 ren-
dezvény	 keretében	 kıv́án	 a	 város	 lakosságának	
A� ldott,	 Szeretetteljes	 Karácsonyi	 U� nnepeket	 és	
Sikerekben	gazdag	2020-as	U� j	Esztendőt!

T.A.

Elkészült	 az	Arany	 János	utcai	Orvosi	Rendelő	 felú-
jítása
	 Tura	Város	O� nkormányzata	örömmel	tájékoztatja	a	la-
kosságot,	hogy	befejeződtek	az	Arany	János	utcai	rendelő	épü-
letén	a	felújıt́ási	munkálatok.	A	30	millió	forint	pályázati	 	támo-
gatásból	és	12	millió	Ft	önreszből	az	épület	teljes	felújıt́ása	meg-
történt.	Az	épület	alaprajzilag	is	átalakult,	komplett	tetőfelújıt́ás,	
homlokzati	hőszigetelés,	teljes	épület	villamossági		és	gépészeti	
felújıt́ás,	burkolat	csere	és	személyzeti	vizesblokk	került	kialakı-́
tásra.	Elkészült	az	épület	akadálymentesıt́ése,	valamint	új	moz-
gássérült	parkoló	is.	A	lakosság	és	a	körzeti	orvosok	várhatóan	
januárban	vehetik	birtokba	a	teljesen	megújult	rendelőépületet.

Újabb	aszfaltozott	utakon	közlekedhetünk
	 Az	 ősz	 folyamán	elkészült	az	 öt	belterületi	utca	 felú-
jıt́ása.	A	Park	út	szélesebb	nyomvonalat	és	szegélykövet	kapott,	a	

VÁROSFEJLESZTÉS

Szövetség	utca,	a	Bacsó	Béla	utca,	a	Tavasz	utca	,	Akácos	utca	va-
lamint	a	Tüzér	utca	szilárd	burkolatot	kapott.	Tura	Város	O� n-
kormányzata	a	jövőben	is	folytatni	kıv́ánja	a	hátra	lévő	földutak	
szilárd	burkolattal	történő	ellátását.

Energetikai	korszerűsítés
	 Jelenleg	 is	 folynak	 a	 munkálatok	 a	 Központi	 Orvosi	
Rendelő	és	a	Polgármesteri	Hivatal	két	épületén	a	KEHOP-5.2.9-
16-2017-0017	kódszámú,	eredményes	pályázatnak	köszönhe-
tően,	 amelyben	 energetikai	 korszerűsıt́ésre	 nyıĺt	 lehetőség.	 A	
Központi	Orvosi	Rendelő	épületén	a	pincefödém	szigetelés	van	
még	 hátra.	 A	 hivatal	 két	 épületén	 a	 nyıĺászárók	 cseréje	meg-
történt,	 a	homlokzati	hőszigetelési	munkálatok	 javában	 zajla-
nak,	a	pince	és	a	padlásfödém	szigetelés	van	még	hátra.	A	projekt	
vissza	nem	térıt́endő	támogatásának	összege	82.509.856.-	Ft.

T.A.

az	Arany	János	utcai	Orvosi	Rendelő	épülete	(Fotó:	Müller	G.)

Télapó	itt	van..!
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ban	Dolányi	Anna	(Nusi),	a	Kastélykerti	O� voda	és	a	Többsincs	
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vonatoztak,	ők	sem	unatkoztak!	A	térzene	csodálatos	hangulatot	
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T.A.

Elkészült	 az	Arany	 János	utcai	Orvosi	Rendelő	 felú-
jítása
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kosságot,	hogy	befejeződtek	az	Arany	János	utcai	rendelő	épü-
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Újabb	aszfaltozott	utakon	közlekedhetünk
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Energetikai	korszerűsítés
	 Jelenleg	 is	 folynak	 a	 munkálatok	 a	 Központi	 Orvosi	
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A KASTÉLYKERTI ÓVODA HÍREI

	 Aztán	 izgalommal	 készültek	 a	 Luca	 napra.	 Jó	 előre	 búzát	
ültettek	 a	 Pillangó	 csoportosok,	 rigmust	 tanultak,	 ruhát	 készıt́ettek,	
december	13-án	pedig	minden	csoportba,	minden	dolgozóhoz	elvitték	a	
jövő	évre	szóló	jókıv́ánságaikat.	Meg	is	rakták	mindenhol	a	kosárkáikat	
a	friss,	szép	búzáért	cserébe!
	 Most	izgalommal	várjuk	a	Karácsonyt!
	 Mindenki	jó	volt,	vagy	majdnem	jó!		:)
Akár	fehér	lesz	a	karácsony,	akár	nem,	egészen	biztosan	lesz	ajándék	a	fa	
alatt	mindenkinek!
	 Innen	a	Kastély	tövéből	kívánunk	
áldott,	 békességes,	 boldog	Karácsonyt,	 az	
új	 évre	 pedig	 bőséget,	 szeretetet,	 egész-
séget	Tura	aprajának	és	nagyjának!
Fogadják	 tőlünk	szeretettel	ezt	a	kedves	kis	
verset:

Adventi	Napok	a	Kastélyoviban

	 December	 hónap	 olyan	 gyorsan	
elszáll,	 mint	 a	 pillanat!	 Annyi	minden	 tör-
ténik	 ilyenkor	 egy	 óvodában…csillognak	 a	
dı́szek,	 ragyognak	 a	 fények,	 �inom	 illatok	
szállnak…minden	 zugban	 van	 valami	 cso-
magocska	eldugva…	
	 Advent	első	vasárnapja	után	dıśz-
be	öltözve	várta	az	óvoda	a	kicsiket.	Decem-
ber	 eleje	 óta	 készültek	 a	 pici	 ajándékok,	
leveleket	 ı́rtunk	 a	 Mikulásnak,	 rajzok	 ké-
szültek…éééés	élveztük	a	hóesést!	

	 Azt	csiripelték	a	verebek,	azt	ma-
kogták	 a	mókusok,	 idén	 szánkón	 érkezik	 a	
Mikulás.	 Nagy	 örömmel	 fogadták	 a	 nagy-
szakállút!	 A	 csomagokban	 volt	 mindenféle	
földi	 jó!	(A	Mikulásnak	idén	Tura	Városa	is	
besegıt́ett	mindenki	nagy	örömére!)
	 December	hatodikán	bárhol	jártak	
a	kicsik,	mindenütt	ajándék	várta	őket	–	az	
oviban,	a	Főtéren,	otthon!	E� lvezték	a	vásári	
forgatagot,	 a	 Mikulás	 vonatot,	 a	 kézműves	
foglalkozásokat…

Pálfalvi	Nándor:	Karácsony

Karácsony	ünnepén
az	a	kívánságom.
Legyen	boldog	mindenki
ezen	a	világon.
Itt	is,	ott	is	mindenütt
legyen	olyan	béke,
mint	amilyen	bent	lakik
az	emberek	szívébe.

A	Kastélykerti	O� voda
minden	gyermeke	és	dolgozója

	 A	 Turai	 Tanulókért	 Alapı́tvány	 létrehozói	 20	 évvel	
ezelőtt	álmodták	meg	a	jótékonysági	bált.	Szerencsére	azóta	is	
minden	 évben	 akadtak	 lelkes	 szervezők.	 Idén	 a	 20-as	 éveket	
elevenıt́ettük	fel.	Köszönet	minden	támogatásért,	felajánlásért,	
szervezésért.
KO� SZO� NJU� K:
-	 a	 Demény	 E� tteremnek,	 hogy	 a	 helyet	 biztosı́tották	 szá-

munkra.
-	 a	 	 hangulatteremtő	 műsort	 Kis	 Anitának	 és	 a	 Világi	 Női	

Karnak.
-	 a		dekoráció	ötletességét	és	megvalósıt́ását	Kuruczné	Nyilas	

A� gnesnek	és	Varjú	Krisztinának
-	 az	Antikvitás	boltnak	a	kiegészıt́ő	tárgyakat.
-	 a	 charleston	 tánc	 bemutatását	 és	 tanıt́ását	 Polonkai	 Zol-

tánnak.
-	 a		�inom	süteményeket	a	szülőknek.
-	 a		talpalávaló	zenét	Kovács	Viktor	DJ-nek.
Köszönjük	Bertókné	Kurucz	Ildikónak	az	est	szıńvonalas	meg-
szervezését!	 Köszönünk	minden	 pénzbeli	 és	 tárgyi	 adományt	
TÁMOGATÓINKnak:
ELMOTECH	Kft,	 TORNA� DO� 	 TRADE	2000	Kft.,	Mészáros	Attila	
Fatelep,	TIM	SPORT,	Demény	E� tterem,	Pepita	Pont	papıŕ-ıŕószer,	
Gólyáné	Demény	Mária,	GALGA-Park,	Lukács	István,	MONYELLA	
Kft.,	GEOVITEK	Kft.,	Lingurár	János,	Tej-csárda,	Marcsi	Falatozó,	
Szélyes	Józsefné,	STIHL,	U� jpest.hu,	Kékpáfrány	virágbolt,	LAMI	
2003	Kft.,	Kincsvadász	Antik-Dekor	Szalon,	Force	Fitness,	Ko-
vács	Szépség	Műhely,	Diós	István	GRAFIT	Papıŕbolt,	Póló	üzlet-
ház,	MINT	A	TO� BBI	EMBER	ALAPI�TVA� NY,	Mikrofon	Zenei	Alap-
fokú	Művészeti	 Iskola,	UNI	VILL	villamossági	 szaküzlet,	Csilla	
Fotó,	Fantázia	Bútorbolt,	Szendrei	Ferencné	(Gazdabolt),	Virág-
stúdió,	Kónya-tó	csemege	ABC,	Csányi	Petra,	AVON	tanácsadó,	
Tura	Tabak	Bt.,	TOP-COMPU-TEL	Kft.,	Kıńai	bolt,	Póló	divatház,	

Báloztunk!

Sára	Péter	 (Gazdabolt),	Gabi-Csali	Horgászbolt,	 Swing	kisáru-
ház,	Tilla	Tisztıt́ó	és	Illatszer	U� zlet,	Orchidea	Illatszer,	Szárazhús	
Kft.,	Zágoni	CBA,	100	Ft-os	bolt,	Ergoline	Szolárium	Stúdió,	Tej-
csárda,	Kedvencek	Boltja,	TUTI–RUCI,	Lévai	Ferenc,	Sára	István,	
Kovács	Zsolt,	Tóth	Mihály,	Kurucz	Mihály,	Bertók	Béla,	Lévai	Gab-		
riella,	Sallai	Tamás,	Hugyák	Mihály	és	családja,	Raáb	György	és	
családja,	Tóth-Sebesné	Edina	(Ovi	Angol),	Kiss	Alexandra,	Nagy	
Erika,	Darázs	Andrea,	Mihulicz	Bernadett	ev.
	 Minden	segítséget	és	felajánlást	köszönünk,	a	gye-
rekeinkért	tették!

	 A	hatvani	Bajza	 József	Gimnáziumban	megrendezett	
történelemverseny	szóbeli	fordulóján	csapatunk	a	III.	helyet	sze-
rezte	meg.	Csapattagok:	Kurucz	Dorka	(8.b),	Tóth-Máté	Ber-
nadett	(8.a),	Kollár	Ádám	(8.a).	Felkészıt́ő:	Sándor-Kis	Anita.	
Gratulálunk!
	 A	hatvani	Bajza	 József	Gimnáziumban	megrendezett	
matematikaverseny	elődöntőjébe	jutott:	Bozlék	Rita	(8.d),	Jenei	
A� gnes	(8.d),	Lévai	 Julianna	Málna	(8.a).	Felkészıt́őik:	Berente-
Hódos	Eszter,	Hegedűsné	Görbe	Magdolna.	Gratulálunk!

	 November	 16-án	 került	
megrendezésre	 Fóton	 a	 ha-
gyományos	 a	 „Fóti	 ősz”	 ke-
retében	megrendezett	vers	és	
prózamondó	 verseny	 a	 Né-
meth	Kálmán	A� ltalános	 Isko-
lában.	 Iskolánkat	 a	 4.a	 osz-
tályból	 három	 tanuló	 képvi-
selte.

Dobák	Dóra	-	próza
II.	helyezés

Barsi	Tıḿea	-	vers
Horváth	Fruzsina	-	vers
	 A	 számos	 induló	 közül	
sajnos	ők	nem	kerültek	dobo-
góra,	 de	 sok	 új	 élménnyel	 és	
tapasztalattal	gazdagodtak.
	 Felkészıt́őjük:
Nagy-Tóthné	Jurásek	Ilona
	 Gratulálunk!

	 A	 Bajza	 József	 Gimnáziumban	 megrendezett	 anya-
nyelvi	versenyen	a	8.b	és	d	osztály	csoportja	II.	helyezést	ért	el.	
Résztvevők:	Bozlék	Rita	(8.d),	Jenei	A� gnes	(8.d),	Kurucz	Dorka	
(8.b).	Felkészıt́őjük:	Jónás	Sándorné.	Nagyon	izgalmas,	szıńvo-
nalas	 verseny	 volt.	 Udvarias,	 kedves	 fogadtatás,	 változatos,	
szıńes	feladatokkal.	Gratulálunk!
	 A	 Széchenyi	 István	 Római	 Katolikus	 Gimnázium	 és	
Szakgimnázium	által	szervezett	angol	Pannon	nyelvvizsga	tıṕu-
sú	verseny	 ıŕásbeli	 fordulóján	11	 tanulónk	vett	 részt.	ebből	2	
hetedikes	 és	 4	 nyolcadikos	 diáknak	 sikerült	 teljesıt́ enie	 a	 B1	
ıŕásbeli	szintet:	Berente	Hanga	Eszter	(7.b),	Kollár	A� kos	(7.a),	
Csongor	Luca	(8.b),	Jakus	Beatrix	Felıćia	(8.b),	Kollár	A� dám	(8.a),	
Lévai	Julianna	Málna	(8.a).	Gratulálunk!
	 Az	ıŕásban	legjobban	teljesıt́ ő	Lévai	Julianna	Málna	be-
jutott	a	szóbeli	döntőbe	is,	ahová	a	100	legjobban	teljesıt́ ő	tanu-
lóból	csupán	10-et	hıv́tak	be.	Málna	a	szóbeli	döntőben	a	II.	he-
lyen	végzett!	Gratulálunk	a	versenyzőknek,	és	külön	Málnának	is	
a	döntőben	nyújtott	szép	eredményéért!

Versenyek,	eredmények:
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A KASTÉLYKERTI ÓVODA HÍREI

	 Aztán	 izgalommal	 készültek	 a	 Luca	 napra.	 Jó	 előre	 búzát	
ültettek	 a	 Pillangó	 csoportosok,	 rigmust	 tanultak,	 ruhát	 készıt́ettek,	
december	13-án	pedig	minden	csoportba,	minden	dolgozóhoz	elvitték	a	
jövő	évre	szóló	jókıv́ánságaikat.	Meg	is	rakták	mindenhol	a	kosárkáikat	
a	friss,	szép	búzáért	cserébe!
	 Most	izgalommal	várjuk	a	Karácsonyt!
	 Mindenki	jó	volt,	vagy	majdnem	jó!		:)
Akár	fehér	lesz	a	karácsony,	akár	nem,	egészen	biztosan	lesz	ajándék	a	fa	
alatt	mindenkinek!
	 Innen	a	Kastély	tövéből	kívánunk	
áldott,	 békességes,	 boldog	Karácsonyt,	 az	
új	 évre	 pedig	 bőséget,	 szeretetet,	 egész-
séget	Tura	aprajának	és	nagyjának!
Fogadják	 tőlünk	szeretettel	ezt	a	kedves	kis	
verset:

Adventi	Napok	a	Kastélyoviban

	 December	 hónap	 olyan	 gyorsan	
elszáll,	 mint	 a	 pillanat!	 Annyi	minden	 tör-
ténik	 ilyenkor	 egy	 óvodában…csillognak	 a	
dı́szek,	 ragyognak	 a	 fények,	 �inom	 illatok	
szállnak…minden	 zugban	 van	 valami	 cso-
magocska	eldugva…	
	 Advent	első	vasárnapja	után	dıśz-
be	öltözve	várta	az	óvoda	a	kicsiket.	Decem-
ber	 eleje	 óta	 készültek	 a	 pici	 ajándékok,	
leveleket	 ı́rtunk	 a	 Mikulásnak,	 rajzok	 ké-
szültek…éééés	élveztük	a	hóesést!	

	 Azt	csiripelték	a	verebek,	azt	ma-
kogták	 a	mókusok,	 idén	 szánkón	 érkezik	 a	
Mikulás.	 Nagy	 örömmel	 fogadták	 a	 nagy-
szakállút!	 A	 csomagokban	 volt	 mindenféle	
földi	 jó!	(A	Mikulásnak	idén	Tura	Városa	is	
besegıt́ett	mindenki	nagy	örömére!)
	 December	hatodikán	bárhol	jártak	
a	kicsik,	mindenütt	ajándék	várta	őket	–	az	
oviban,	a	Főtéren,	otthon!	E� lvezték	a	vásári	
forgatagot,	 a	 Mikulás	 vonatot,	 a	 kézműves	
foglalkozásokat…

Pálfalvi	Nándor:	Karácsony

Karácsony	ünnepén
az	a	kívánságom.
Legyen	boldog	mindenki
ezen	a	világon.
Itt	is,	ott	is	mindenütt
legyen	olyan	béke,
mint	amilyen	bent	lakik
az	emberek	szívébe.

A	Kastélykerti	O� voda
minden	gyermeke	és	dolgozója

	 A	 Turai	 Tanulókért	 Alapı́tvány	 létrehozói	 20	 évvel	
ezelőtt	álmodták	meg	a	jótékonysági	bált.	Szerencsére	azóta	is	
minden	 évben	 akadtak	 lelkes	 szervezők.	 Idén	 a	 20-as	 éveket	
elevenıt́ettük	fel.	Köszönet	minden	támogatásért,	felajánlásért,	
szervezésért.
KO� SZO� NJU� K:
-	 a	 Demény	 E� tteremnek,	 hogy	 a	 helyet	 biztosı́tották	 szá-

munkra.
-	 a	 	 hangulatteremtő	 műsort	 Kis	 Anitának	 és	 a	 Világi	 Női	

Karnak.
-	 a		dekoráció	ötletességét	és	megvalósıt́ását	Kuruczné	Nyilas	

A� gnesnek	és	Varjú	Krisztinának
-	 az	Antikvitás	boltnak	a	kiegészıt́ő	tárgyakat.
-	 a	 charleston	 tánc	 bemutatását	 és	 tanıt́ását	 Polonkai	 Zol-

tánnak.
-	 a		�inom	süteményeket	a	szülőknek.
-	 a		talpalávaló	zenét	Kovács	Viktor	DJ-nek.
Köszönjük	Bertókné	Kurucz	Ildikónak	az	est	szıńvonalas	meg-
szervezését!	 Köszönünk	minden	 pénzbeli	 és	 tárgyi	 adományt	
TÁMOGATÓINKnak:
ELMOTECH	Kft,	 TORNA� DO� 	 TRADE	2000	Kft.,	Mészáros	Attila	
Fatelep,	TIM	SPORT,	Demény	E� tterem,	Pepita	Pont	papıŕ-ıŕószer,	
Gólyáné	Demény	Mária,	GALGA-Park,	Lukács	István,	MONYELLA	
Kft.,	GEOVITEK	Kft.,	Lingurár	János,	Tej-csárda,	Marcsi	Falatozó,	
Szélyes	Józsefné,	STIHL,	U� jpest.hu,	Kékpáfrány	virágbolt,	LAMI	
2003	Kft.,	Kincsvadász	Antik-Dekor	Szalon,	Force	Fitness,	Ko-
vács	Szépség	Műhely,	Diós	István	GRAFIT	Papıŕbolt,	Póló	üzlet-
ház,	MINT	A	TO� BBI	EMBER	ALAPI�TVA� NY,	Mikrofon	Zenei	Alap-
fokú	Művészeti	 Iskola,	UNI	VILL	villamossági	 szaküzlet,	Csilla	
Fotó,	Fantázia	Bútorbolt,	Szendrei	Ferencné	(Gazdabolt),	Virág-
stúdió,	Kónya-tó	csemege	ABC,	Csányi	Petra,	AVON	tanácsadó,	
Tura	Tabak	Bt.,	TOP-COMPU-TEL	Kft.,	Kıńai	bolt,	Póló	divatház,	

Báloztunk!

Sára	Péter	 (Gazdabolt),	Gabi-Csali	Horgászbolt,	 Swing	kisáru-
ház,	Tilla	Tisztıt́ó	és	Illatszer	U� zlet,	Orchidea	Illatszer,	Szárazhús	
Kft.,	Zágoni	CBA,	100	Ft-os	bolt,	Ergoline	Szolárium	Stúdió,	Tej-
csárda,	Kedvencek	Boltja,	TUTI–RUCI,	Lévai	Ferenc,	Sára	István,	
Kovács	Zsolt,	Tóth	Mihály,	Kurucz	Mihály,	Bertók	Béla,	Lévai	Gab-		
riella,	Sallai	Tamás,	Hugyák	Mihály	és	családja,	Raáb	György	és	
családja,	Tóth-Sebesné	Edina	(Ovi	Angol),	Kiss	Alexandra,	Nagy	
Erika,	Darázs	Andrea,	Mihulicz	Bernadett	ev.
	 Minden	segítséget	és	felajánlást	köszönünk,	a	gye-
rekeinkért	tették!

	 A	hatvani	Bajza	 József	Gimnáziumban	megrendezett	
történelemverseny	szóbeli	fordulóján	csapatunk	a	III.	helyet	sze-
rezte	meg.	Csapattagok:	Kurucz	Dorka	(8.b),	Tóth-Máté	Ber-
nadett	(8.a),	Kollár	Ádám	(8.a).	Felkészıt́ő:	Sándor-Kis	Anita.	
Gratulálunk!
	 A	hatvani	Bajza	 József	Gimnáziumban	megrendezett	
matematikaverseny	elődöntőjébe	jutott:	Bozlék	Rita	(8.d),	Jenei	
A� gnes	(8.d),	Lévai	 Julianna	Málna	(8.a).	Felkészıt́őik:	Berente-
Hódos	Eszter,	Hegedűsné	Görbe	Magdolna.	Gratulálunk!

	 November	 16-án	 került	
megrendezésre	 Fóton	 a	 ha-
gyományos	 a	 „Fóti	 ősz”	 ke-
retében	megrendezett	vers	és	
prózamondó	 verseny	 a	 Né-
meth	Kálmán	A� ltalános	 Isko-
lában.	 Iskolánkat	 a	 4.a	 osz-
tályból	 három	 tanuló	 képvi-
selte.

Dobák	Dóra	-	próza
II.	helyezés

Barsi	Tıḿea	-	vers
Horváth	Fruzsina	-	vers
	 A	 számos	 induló	 közül	
sajnos	ők	nem	kerültek	dobo-
góra,	 de	 sok	 új	 élménnyel	 és	
tapasztalattal	gazdagodtak.
	 Felkészıt́őjük:
Nagy-Tóthné	Jurásek	Ilona
	 Gratulálunk!

	 A	 Bajza	 József	 Gimnáziumban	 megrendezett	 anya-
nyelvi	versenyen	a	8.b	és	d	osztály	csoportja	II.	helyezést	ért	el.	
Résztvevők:	Bozlék	Rita	(8.d),	Jenei	A� gnes	(8.d),	Kurucz	Dorka	
(8.b).	Felkészıt́őjük:	Jónás	Sándorné.	Nagyon	izgalmas,	szıńvo-
nalas	 verseny	 volt.	 Udvarias,	 kedves	 fogadtatás,	 változatos,	
szıńes	feladatokkal.	Gratulálunk!
	 A	 Széchenyi	 István	 Római	 Katolikus	 Gimnázium	 és	
Szakgimnázium	által	szervezett	angol	Pannon	nyelvvizsga	tıṕu-
sú	verseny	 ıŕásbeli	 fordulóján	11	 tanulónk	vett	 részt.	ebből	2	
hetedikes	 és	 4	 nyolcadikos	 diáknak	 sikerült	 teljesıt́ enie	 a	 B1	
ıŕásbeli	szintet:	Berente	Hanga	Eszter	(7.b),	Kollár	A� kos	(7.a),	
Csongor	Luca	(8.b),	Jakus	Beatrix	Felıćia	(8.b),	Kollár	A� dám	(8.a),	
Lévai	Julianna	Málna	(8.a).	Gratulálunk!
	 Az	ıŕásban	legjobban	teljesıt́ ő	Lévai	Julianna	Málna	be-
jutott	a	szóbeli	döntőbe	is,	ahová	a	100	legjobban	teljesıt́ ő	tanu-
lóból	csupán	10-et	hıv́tak	be.	Málna	a	szóbeli	döntőben	a	II.	he-
lyen	végzett!	Gratulálunk	a	versenyzőknek,	és	külön	Málnának	is	
a	döntőben	nyújtott	szép	eredményéért!

Versenyek,	eredmények:
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CIVIL OLDALAKMEGKÉRDEZTÜK

Milyen	kötődésed	van	Turához?
	 23	éves	koromig	Turán	éltem,	ide	jártam	általános	is-
kolába.	 Anyukámnál	 2	 hetente-havonta	ma	 is	 összegyűlünk	 a	
testvéreimmel,	és	családjainkkal.	Szıv́esen	követem	�igyelemmel	
a	város	programjait,	rendezvényeit,	épülését-szépülését,	hiszen	
rengeteg	emlék	köt	 ide.	Nagyon	örülök,	hogy	sokan	gondolják	
úgy	itt,	hogy	a	hagyományok	őrzése,	és	azok	generációk	közötti	
átadása	 fontos,	 különösen	 egy	 olyan	 városban,	 ami	 annyi	
kinccsel	rendelkezik,	mint	Tura.	
Tanultál	szakács,	vagy	cukrász	mesterséget?
	 Nem.	Mint	sokan	mások,	én	is	a	gyermekeim	születése	
után	vetettem	bele	magamat	a	sütés-főzés	világába.	Ma	már	az	
interneten	rengeteg	a	recept,	a	közeli	boltokban	pedig	a	régen	
különlegesnek	számıt́ó	alapanyagok	is	elérhetők	azok	számára,	
akik	 szeretnének	 megtanulni	 főzni.	 Az,	 hogy	 egy	 recept-blog	
ıŕása	lett	belőle,	talán	annak	a	sok	bıźtatásnak	volt	köszönhető,	
amit	 a	 barátaimtól,	 ismerőseimtől	 kaptam	 egy-egy	 ételfotóm	
láttán.	Mindenki	 csak	nyert	belőle,	hiszen	mıǵ	 általam	mások	
részletes	receptekhez	jutottak,	 én	örömmel	készıt́ettem	a	sze-
met	gyönyörködtető	fotókat,	leıŕásokat,	a	családom	pedig	szıv́e-
sen	fogyasztotta	a	gyakran	hétköznap	is	háromfogásos	ételeket,	
melyeket	 egyre	 tudatosabban	 és	 egészségesebb	 változatban	
igyekeztem	elkészıt́eni.
Jelenleg	nem	aktív	a	blogod.	Mi	ennek	az	oka?
	 Miután	visszamentem	dolgozni,	kevesebb	idő	maradt	a	
hobbimra.	Ma	is	főzök,	leginkább	a	korábbi	receptjeim	alapján,	
csak	nem	osztom	meg	a	közösségi	felületeken.	Ezen	kıv́ül,	ami-
kor	a	ma	10	éves	�iam	első	osztályos	lett,	az	átlagostól	nehezebb	
beilleszkedése	miatt	a	fókuszom	átterelődött	abba	az	irányba,	
hogy	kiderıt́sem,	mi	áll	a	háttérben	és	hogyan	segıt́sem	az	álla-
pota	jobbá	tételében.
Ha	jól	tudom,	ADHD-t	diagnosztizáltak	nála.
	 Igen.	Az	ADHD	�igyelem-,	aktivitás-,	 érzelem-,	 impul-
zuskontroll-zavar,	valamint	a	kivitelezés	végrehajtás-szabályo-
zásának	a	zavara.	Ez	a	rendellenesség	kb.	80-85	%-ban	genetikai	
eredetű,	de	nagyon	fontosak	a	korai	környezeti	faktorok	is,	mert	
azok	aktiválhatnak	vagy	kapcsolhatnak	ki	egy-egy	gént.	Az,	hogy	
mennyire	tud	jól	működni	egy	ADHD-s	gyerek,	az	nem	csak	attól	
függ,	hogy	milyen	súlyosak	a	tünetei,	hanem	attól	is,	hogy	milyen	
előnyös	 tulajdonságai	 vannak,	 amik	azokat	 ellensúlyozzák,	 ill.	
hogy	milyen	a	környezete:	a	szülők,	a	tanárok	támogató	szerep-
ben,	a	környezetében	kihıv́ások	vannak-e.	Megnehezıt́ i	a	hétköz-
napjainkat	ez	a	másság,	mert	a	 �iamnak	nem	könnyű	véghez-
vinnie,	pl.	elvárt	viselkedési	formákat,	feladatokat,	kontrollálni	a	
tevékenységét,	 beszédét,	 amely	 tünetek	 az	 olyanok	 számára,	
akik	nem	ismernek	minket	(vagy	a	lányainkat),	vagy	nincs	érin-
tettségük	benne,	neveletlenségnek	tűnhetnek.	Csak	azért	nem	
mondható	betegségnek,	mert	annak	nincsenek	pozitıv́	tünetei.	A	
�iam	rendkıv́ül	érdeklődő	a	felnőtt	tevékenységek	iránt,	kreatıv́,	
segıt́őkész,	 és	a	 szuperfókuszának	köszönhetően	kimagaslóan	
teljesıt́ 	azokban	a	dolgokban,	amelyek	az	érdeklődési	körébe	es-
nek.	Azt	szoktam	mondani,	hogy	annyira	megoldás-centrikus	a	
gondolkodása,	hogy	tuti,	hogy	egyszer	még	valamilyen	hétköz-
napi	tevékenységet	segıt́ő	eszközt	fog	feltalálni…	
Milyen	 segítség	van	az	ADHD-sok	 számára?	Hogyan	befo-
lyásolja	ezt	a	nehezítettséget	pl.	a	táplálkozás?

	 Nagyon	fontos	a	korai	felismerés.	Ha	egy	anya	úgy	érzi,	
hogy	a	gyermekével	az	élet	egy	hegymenet,	akkor	érdemes	utána	
járni,	hogy	mi	állhat	a	háttérben.	Az	ADHD-n	kıv́ül	nagyon	sok	
féle	diagnózis	van,	melyeknek	nem	feltétlenül	vannak	kıv́ülről	
látható	 tüneteik.	 Egy	 biztos,	 hogy	 valamennyi	 akkor	 fog	 eny-
hülni,	 ha	 a	megfelelő	 terápiákat	 alkalmazzuk.	 ADHD-ban	 (is)	
például	sokat	számıt́anak	a	bevitt	táplálékok.	Elsősorban	a	cukor	
(mely	pörget),	de	a	tej,	és	a	glutén	is	(melyek	neurotoxinként	hat-
nak	 az	 azokra	 érzékeny	 gyerekekre),	 amelyeket	 érdemes	 el-
hagyni	(a	megerősıt́ő	gasztroenterológiai	vizsgálat	után,	ahol	a	
�iamnak	ki	is	jött	a	kazein).	Fontos,	hogy	nem	csak	pl.	a	bőrki-
ütések,	a	hasmenés	utalhat	ételintoleranciára,	de	jelentős	válto-
zás	 állhat	be	a	viselkedésben	is,	ha	ezeket	a	megfelelő	helyet-
tesıt́őkkel	pótoljuk.			
Milyen	és	mekkora	változást	hozott	nálatok	a	diéta	a	min-
dennapokban?
	 A	 „tisztulás”	első	 jelei	kb.	1	hónap	diéta	után	 jelent-
keztek.	A	�igyelmében	nyilvánult	meg	leginkább.	Pl.	az	egyébként	
állandóan	rohanó	�iam	meg	tudott	állni,	és	nem	csak	beszéltem	
hozzá,	hanem	 látható	 volt,	hogy	 „fogja”	 is,	 amit	mondok	neki.	
Olyan	gondolatait	fogalmazta	meg,	ami	addig	nem	volt	jellemző.	
Az	igazán	látványos	változás	egyébként	akkor	volt,	amikor	3	hó-
nap	 után	 kıv́áncsiságból	 visszaterheltük	 a	 glutént,	 és	 mintha	
csak	 azonnal	 hatott	 volna	 –	méregként.	Minden	 pozitıv́	 ered-
mény,	rögtön	eltűnt.	Nem	is	volt	kérdés	számunkra,	hogy	a	diétát	
folytatnunk	kell.
Az	egész	család	követi	a	diétát?
	 Eleinte	csak	a	�iam	kapott	mentes	dolgokat.	Azután	–	őt	
erősıt́endő,	és	mert	alaposan	utána	járva,	beláttam,	hogy	nekem	
is	csak	használna	–	én	is	csatlakoztam	hozzá.	Nem	tévedtem,	rám	
is	hihetetlenül	jó	hatással	volt.	Hogy	csak	egyet	emlıt́sek	–	bár	
nem	volt	alapvető	cél,	ezért	nem	is	tudom	pontosan,	de	–	kb.	3	
hónap	alatt	nagyjából	10	kg	súlyfelesleg	ment	le	rólam	főleg	a	
glutén	elhagyása	miatt.	Az	egészséges	táplálkozás	ugyan	idő	és	

pénz,	de	hosszútávon	megéri.		A	leggyakrabban	eleve	olyan	ételt	
főzök	az	egész	családnak,	ami	alapból	sem	tartalmazza	a	nem	kı-́
vánatos	alapanyagokat.	A	�iam	már	megtanulta,	hogy	megkér-
dezze,	 hogy	 eheti-e	 azt,	 amit	meglátott.	 A	 diétahiba	 elkerülé-
séhez,	hogy	ne	romoljanak	az	ADHD-s	tünetei,	elengedhetetlen,	
hogy	 a	 környezetünkben	mindenki	megértse,	miért	 fontos	 ez	
számára.	A	testvérei,	a	lányok	is	még	könnyen	befolyásolhatók,	
szerencsére	nyitottak	az	egészségesebb	ételekre,	és	a	férjemnek	
sem	okoz	gondot.	Egy	főzeléket	például	nem	kétféleképpen	ké-
szıt́ek	 el,	 hanem	mindenkinek	 az	 önmagával,	 vagy	 rizsliszttel	
sűrıt́ett	változatát	adom.	A	rántott	hús	panıŕja	nálunk	darált	ku-
koricapehely.	 Szerintünk	 még	 �inomabb	 is,	 mint	 a	 zsemle-
morzsa.	Ma	már	könnyen	beszerezhetők	a	helyettesıt́ők.	Nekünk	
a	tejre	pl.	a	rizstej	vált	be.	A	�iam	szerint	annak	van	a	legsemle-
gesebb	ıźe	a	magtejek	közül.	A	legtöbb	élelmiszerboltban	és	a	
bioboltokban	 megtalálhatók	 a	 gluténmentes	 tészták,	 és	 a	 to-
vábbi	alternatıv́ák.	Az	interneten	és	a	specializálódott	közösségi	

	 A	Mint	a	Többi	Ember	Alapıt́vány	vezetősége,	a	�iatalok	
és	 szüleik	 csatlakoztak	 a	 „10	millió	 fa-Tura”	 elnevezésű	 prog-
ramhoz.	A	programra	kapott	magánszemélyek	támogatásából	és	
az	 alapı́tvány	 felajánlásából	 vásárolt	 az	 alapı́tvány	 5	 darab	
gömbjuhart	 és	100	darab	vadkörte	magágyi	csemetét.	A	dıśz-
fákat	a	kaszinó	téren	november	9-én	a	járda	mellé	 ültették	el,	
amiről	Benedekné	Fekete	Hajnalka	a	következőket	ıŕta:
	 „Köszönjük!	Raáb	Jázmin,	Raábné	Pálinkás	Anett,	Raáb	
György,	Püspöki	Györgyné,	Takács	Pál,	Kuti	Tamás,	Jenei	Csabá-
né,	Kis	Gábor,	Pásztorné	Dolányi	Magdolna,	Benedek	András,	Be-
nedek	Miklós,	Barnáné	Sümegi	Judit,	Csörgi	Katalin,	Szép	Dénes,	
Horváth	 Györgyné,	 Horváth	 Zoltán,	 Orosz	 Tamás,	 Szilágyi	 Er-
zsébet,	Tarcsi	Anna,	Lajtos	Léna,	Kuti	Hunor,	Lukácsi	Dominik,	
Horváth	György,	hogy	ma	délelőtt	velünk		ültettetek!		Köszönjük	
a	pénzfelajánlóknak	(Kis	Gábor,	Sára	Gabriella,	Kuti	Tamás	és	Ta-
kács	Pál),	hogy	5	gyönyörű	gömbjuhar	 fa	vásárlásához	hozzá-
járultak!	Köszönjük	a	nyárfát,	a	két	tuját	és	a	sövény	sor	bokrait!	
A	humuszt,	amivel	a	talajt	gazdagıt́ottuk.	A	Mint	a	Többi	Ember	
Alapıt́vány	segıt́ő-szervező	munkáját!	Tura	Város	O� nkormány-
zatának	a	gödrök	kimarkolását	 és	a	 trágyát.	A	Nyugdıj́as	klub	
meleg	teáját,	és	�inom	süteményeit!	Holnap	a	Turai	Legelőn	foly-
tatjuk!”
	 Másnap,	november	10-én,	szakadó	esőben	indult	a	lel-
kes	brigád	(helybéli	és	a	környező	településekről	érkezők),	hogy	
az	erdészet	magágyi	csemetéit	elültessék.	Az	alapıt́ványt	kép-
viselő	ültetők	csapattagként	szinte	„bőrig	ázva”	ültették	el,	majd	
kerıt́ették	el	a	vadaktól	a	kicsi	csemetéket.	Fáradtan,	de	jóked-
vűen	telt	a	nap.	
	 A	faültetésnek	még	nincs	vége.	Az	alapıt́vány	terveiben	
szerepel,	hogy	a	jövőben	a	Kaszinó	térre,	a	lakosokkal	megbe-
szélve	 újabb	 dıśzfákat	 ültetnek	 majd,	 valamint	 felajánlották,	
hogy	az	emlékmű	körüli	parkot	rendszeresen	gondozzák.

Karácsonyi	kérdéskör	Tetézi	Évával
	 A	Turai	Hírlap	karácsonyi	kiadására	tekintettel	ezúttal	nem	receptet	és	fotó-
kat	kértünk	Tetézi	Évától,	2015.	decembere	óta	állandó	receptrovatunk	szerzőjétől.	
Kérdeztünk,	hogy	a	velünk	tartó	kedves	olvasóink	jobban	megismerhessék	őt.
	 Megtudhatják	például,	hogy	Éva	milyen	módon	kapcsolódik	Turához,	hogyan	
lett	 recept-blogger,	 vagy	 hogy	 kis�iának	 nehezítettsége	 milyen	 módon	 van	 össze-
függésben	a	táplálkozásával.	

csoportokban	 szuper	 praktikákat	 tudhatunk	meg	 a	 témában.	
Annak	 elfogadása,	 hogy	 itthon	 más	 alapanyagokkal	 főzök,	
szerintem	azon	múlik,	mennyire	értik	meg,	hogy	mi	az	oka,	és	
hogy	 sikerül-e	 továbbra	 is	 ehető,	 sőt,	 �inom	 ételeket	 eléjük	
tennem.	Kettőnkön	kıv́ül	a	 többiek	máshol	nem	esznek	diétás	
ételeket,	de	természetes,	hogy	formálja	a	hozzáállásukat,	ıǵ y	ha	
módjukban	áll,	�igyelnek	a	választásaikra.	
Az	utolsó	kérdésem	egy	aktualitás:	mi	lesz	a	menü	nálatok	
Szenteste?
	 A	24.-ét	hagyományosan	anyuéknál	töltjük,	mıǵ	25.-ét	
a	 férjem	anyukájánál.	 O� k	 készıt́ik	 el	 a	 klasszikus	 ünnepi	 ebé-
deket,	nekem	elég	süteményt	vinnem	-	persze,	menteset…
Köszönöm	a	válaszokat!
	 E� n	is	köszönöm	a	kérdéseket,	és	meg	is	ragadnám	az	al-
kalmat,	 hogy	minden	 Turai	 Hıŕlap	 olvasónak	 kellemes	 ünne-
peket	és	boldog	új	évet	kıv́ánjak.

btm

Az	ünnepek	előtt

	 December	6-án	az	alapıt́vány	foglalkoztatójába	vendé-
gek	érkeztek.	Nagy	volt	a	meglepetés,	mivel	általuk	a	Mikulás	jött	
a	�iatalokhoz.	Az	alapıt́vány	vezetése	köszöni	Farkas	Zsoltnak,	
Szénási	Jánosnak	és	Szénási	Józsefnek,	hogy	ajándékaikkal	örö-
met	 szereztek	 az	 alapıt́vány	 �iataljainak.	 Ezúton	 is	 szeretettel	
hıv́ja	meg	őket	és	minden	támogatóját	az	évzáró	műsorra,	ahol	
az	alapıt́vány	egy	meglepetés	 előadással	köszönetet	 fog	mon-
dani	támogatásukért.
	 Az	alapıt́vány	december	6-án	kinn	volt	a	kézműves	vá-
sáron,	saját	készıt́ésű	szőnyegekkel,	horgolt	dıśzekkel,	játékok-
kal,	 kosarakkal.	 A	 �iatalok	 és	 a	 támogatók	 által	 készıt́ett	 ter-
mékek	 megvásárlásával	 a	 vásárló	 az	 alapı́tvány	 működését	
támogatta,	amit	szeretettel	megköszöntek.

Tóth-Antal	Istvánné

A	Mint	a	Többi	Ember	Alapítvány	hírei
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Milyen	kötődésed	van	Turához?
	 23	éves	koromig	Turán	éltem,	ide	jártam	általános	is-
kolába.	 Anyukámnál	 2	 hetente-havonta	ma	 is	 összegyűlünk	 a	
testvéreimmel,	és	családjainkkal.	Szıv́esen	követem	�igyelemmel	
a	város	programjait,	rendezvényeit,	épülését-szépülését,	hiszen	
rengeteg	emlék	köt	 ide.	Nagyon	örülök,	hogy	sokan	gondolják	
úgy	itt,	hogy	a	hagyományok	őrzése,	és	azok	generációk	közötti	
átadása	 fontos,	 különösen	 egy	 olyan	 városban,	 ami	 annyi	
kinccsel	rendelkezik,	mint	Tura.	
Tanultál	szakács,	vagy	cukrász	mesterséget?
	 Nem.	Mint	sokan	mások,	én	is	a	gyermekeim	születése	
után	vetettem	bele	magamat	a	sütés-főzés	világába.	Ma	már	az	
interneten	rengeteg	a	recept,	a	közeli	boltokban	pedig	a	régen	
különlegesnek	számıt́ó	alapanyagok	is	elérhetők	azok	számára,	
akik	 szeretnének	 megtanulni	 főzni.	 Az,	 hogy	 egy	 recept-blog	
ıŕása	lett	belőle,	talán	annak	a	sok	bıźtatásnak	volt	köszönhető,	
amit	 a	 barátaimtól,	 ismerőseimtől	 kaptam	 egy-egy	 ételfotóm	
láttán.	Mindenki	 csak	nyert	belőle,	hiszen	mıǵ	 általam	mások	
részletes	receptekhez	jutottak,	 én	örömmel	készıt́ettem	a	sze-
met	gyönyörködtető	fotókat,	leıŕásokat,	a	családom	pedig	szıv́e-
sen	fogyasztotta	a	gyakran	hétköznap	is	háromfogásos	ételeket,	
melyeket	 egyre	 tudatosabban	 és	 egészségesebb	 változatban	
igyekeztem	elkészıt́eni.
Jelenleg	nem	aktív	a	blogod.	Mi	ennek	az	oka?
	 Miután	visszamentem	dolgozni,	kevesebb	idő	maradt	a	
hobbimra.	Ma	is	főzök,	leginkább	a	korábbi	receptjeim	alapján,	
csak	nem	osztom	meg	a	közösségi	felületeken.	Ezen	kıv́ül,	ami-
kor	a	ma	10	éves	�iam	első	osztályos	lett,	az	átlagostól	nehezebb	
beilleszkedése	miatt	a	fókuszom	átterelődött	abba	az	irányba,	
hogy	kiderıt́sem,	mi	áll	a	háttérben	és	hogyan	segıt́sem	az	álla-
pota	jobbá	tételében.
Ha	jól	tudom,	ADHD-t	diagnosztizáltak	nála.
	 Igen.	Az	ADHD	�igyelem-,	aktivitás-,	 érzelem-,	 impul-
zuskontroll-zavar,	valamint	a	kivitelezés	végrehajtás-szabályo-
zásának	a	zavara.	Ez	a	rendellenesség	kb.	80-85	%-ban	genetikai	
eredetű,	de	nagyon	fontosak	a	korai	környezeti	faktorok	is,	mert	
azok	aktiválhatnak	vagy	kapcsolhatnak	ki	egy-egy	gént.	Az,	hogy	
mennyire	tud	jól	működni	egy	ADHD-s	gyerek,	az	nem	csak	attól	
függ,	hogy	milyen	súlyosak	a	tünetei,	hanem	attól	is,	hogy	milyen	
előnyös	 tulajdonságai	 vannak,	 amik	azokat	 ellensúlyozzák,	 ill.	
hogy	milyen	a	környezete:	a	szülők,	a	tanárok	támogató	szerep-
ben,	a	környezetében	kihıv́ások	vannak-e.	Megnehezıt́ i	a	hétköz-
napjainkat	ez	a	másság,	mert	a	 �iamnak	nem	könnyű	véghez-
vinnie,	pl.	elvárt	viselkedési	formákat,	feladatokat,	kontrollálni	a	
tevékenységét,	 beszédét,	 amely	 tünetek	 az	 olyanok	 számára,	
akik	nem	ismernek	minket	(vagy	a	lányainkat),	vagy	nincs	érin-
tettségük	benne,	neveletlenségnek	tűnhetnek.	Csak	azért	nem	
mondható	betegségnek,	mert	annak	nincsenek	pozitıv́	tünetei.	A	
�iam	rendkıv́ül	érdeklődő	a	felnőtt	tevékenységek	iránt,	kreatıv́,	
segıt́őkész,	 és	a	 szuperfókuszának	köszönhetően	kimagaslóan	
teljesıt́ 	azokban	a	dolgokban,	amelyek	az	érdeklődési	körébe	es-
nek.	Azt	szoktam	mondani,	hogy	annyira	megoldás-centrikus	a	
gondolkodása,	hogy	tuti,	hogy	egyszer	még	valamilyen	hétköz-
napi	tevékenységet	segıt́ő	eszközt	fog	feltalálni…	
Milyen	 segítség	van	az	ADHD-sok	 számára?	Hogyan	befo-
lyásolja	ezt	a	nehezítettséget	pl.	a	táplálkozás?

	 Nagyon	fontos	a	korai	felismerés.	Ha	egy	anya	úgy	érzi,	
hogy	a	gyermekével	az	élet	egy	hegymenet,	akkor	érdemes	utána	
járni,	hogy	mi	állhat	a	háttérben.	Az	ADHD-n	kıv́ül	nagyon	sok	
féle	diagnózis	van,	melyeknek	nem	feltétlenül	vannak	kıv́ülről	
látható	 tüneteik.	 Egy	 biztos,	 hogy	 valamennyi	 akkor	 fog	 eny-
hülni,	 ha	 a	megfelelő	 terápiákat	 alkalmazzuk.	 ADHD-ban	 (is)	
például	sokat	számıt́anak	a	bevitt	táplálékok.	Elsősorban	a	cukor	
(mely	pörget),	de	a	tej,	és	a	glutén	is	(melyek	neurotoxinként	hat-
nak	 az	 azokra	 érzékeny	 gyerekekre),	 amelyeket	 érdemes	 el-
hagyni	(a	megerősıt́ő	gasztroenterológiai	vizsgálat	után,	ahol	a	
�iamnak	ki	is	jött	a	kazein).	Fontos,	hogy	nem	csak	pl.	a	bőrki-
ütések,	a	hasmenés	utalhat	ételintoleranciára,	de	jelentős	válto-
zás	 állhat	be	a	viselkedésben	is,	ha	ezeket	a	megfelelő	helyet-
tesıt́őkkel	pótoljuk.			
Milyen	és	mekkora	változást	hozott	nálatok	a	diéta	a	min-
dennapokban?
	 A	 „tisztulás”	első	 jelei	kb.	1	hónap	diéta	után	 jelent-
keztek.	A	�igyelmében	nyilvánult	meg	leginkább.	Pl.	az	egyébként	
állandóan	rohanó	�iam	meg	tudott	állni,	és	nem	csak	beszéltem	
hozzá,	hanem	 látható	 volt,	hogy	 „fogja”	 is,	 amit	mondok	neki.	
Olyan	gondolatait	fogalmazta	meg,	ami	addig	nem	volt	jellemző.	
Az	igazán	látványos	változás	egyébként	akkor	volt,	amikor	3	hó-
nap	 után	 kıv́áncsiságból	 visszaterheltük	 a	 glutént,	 és	 mintha	
csak	 azonnal	 hatott	 volna	 –	méregként.	Minden	 pozitıv́	 ered-
mény,	rögtön	eltűnt.	Nem	is	volt	kérdés	számunkra,	hogy	a	diétát	
folytatnunk	kell.
Az	egész	család	követi	a	diétát?
	 Eleinte	csak	a	�iam	kapott	mentes	dolgokat.	Azután	–	őt	
erősıt́endő,	és	mert	alaposan	utána	járva,	beláttam,	hogy	nekem	
is	csak	használna	–	én	is	csatlakoztam	hozzá.	Nem	tévedtem,	rám	
is	hihetetlenül	jó	hatással	volt.	Hogy	csak	egyet	emlıt́sek	–	bár	
nem	volt	alapvető	cél,	ezért	nem	is	tudom	pontosan,	de	–	kb.	3	
hónap	alatt	nagyjából	10	kg	súlyfelesleg	ment	le	rólam	főleg	a	
glutén	elhagyása	miatt.	Az	egészséges	táplálkozás	ugyan	idő	és	

pénz,	de	hosszútávon	megéri.		A	leggyakrabban	eleve	olyan	ételt	
főzök	az	egész	családnak,	ami	alapból	sem	tartalmazza	a	nem	kı-́
vánatos	alapanyagokat.	A	�iam	már	megtanulta,	hogy	megkér-
dezze,	 hogy	 eheti-e	 azt,	 amit	meglátott.	 A	 diétahiba	 elkerülé-
séhez,	hogy	ne	romoljanak	az	ADHD-s	tünetei,	elengedhetetlen,	
hogy	 a	 környezetünkben	mindenki	megértse,	miért	 fontos	 ez	
számára.	A	testvérei,	a	lányok	is	még	könnyen	befolyásolhatók,	
szerencsére	nyitottak	az	egészségesebb	ételekre,	és	a	férjemnek	
sem	okoz	gondot.	Egy	főzeléket	például	nem	kétféleképpen	ké-
szıt́ek	 el,	 hanem	mindenkinek	 az	 önmagával,	 vagy	 rizsliszttel	
sűrıt́ett	változatát	adom.	A	rántott	hús	panıŕja	nálunk	darált	ku-
koricapehely.	 Szerintünk	 még	 �inomabb	 is,	 mint	 a	 zsemle-
morzsa.	Ma	már	könnyen	beszerezhetők	a	helyettesıt́ők.	Nekünk	
a	tejre	pl.	a	rizstej	vált	be.	A	�iam	szerint	annak	van	a	legsemle-
gesebb	ıźe	a	magtejek	közül.	A	legtöbb	élelmiszerboltban	és	a	
bioboltokban	 megtalálhatók	 a	 gluténmentes	 tészták,	 és	 a	 to-
vábbi	alternatıv́ák.	Az	interneten	és	a	specializálódott	közösségi	

	 A	Mint	a	Többi	Ember	Alapıt́vány	vezetősége,	a	�iatalok	
és	 szüleik	 csatlakoztak	 a	 „10	millió	 fa-Tura”	 elnevezésű	 prog-
ramhoz.	A	programra	kapott	magánszemélyek	támogatásából	és	
az	 alapı́tvány	 felajánlásából	 vásárolt	 az	 alapı́tvány	 5	 darab	
gömbjuhart	 és	100	darab	vadkörte	magágyi	csemetét.	A	dıśz-
fákat	a	kaszinó	téren	november	9-én	a	járda	mellé	 ültették	el,	
amiről	Benedekné	Fekete	Hajnalka	a	következőket	ıŕta:
	 „Köszönjük!	Raáb	Jázmin,	Raábné	Pálinkás	Anett,	Raáb	
György,	Püspöki	Györgyné,	Takács	Pál,	Kuti	Tamás,	Jenei	Csabá-
né,	Kis	Gábor,	Pásztorné	Dolányi	Magdolna,	Benedek	András,	Be-
nedek	Miklós,	Barnáné	Sümegi	Judit,	Csörgi	Katalin,	Szép	Dénes,	
Horváth	 Györgyné,	 Horváth	 Zoltán,	 Orosz	 Tamás,	 Szilágyi	 Er-
zsébet,	Tarcsi	Anna,	Lajtos	Léna,	Kuti	Hunor,	Lukácsi	Dominik,	
Horváth	György,	hogy	ma	délelőtt	velünk		ültettetek!		Köszönjük	
a	pénzfelajánlóknak	(Kis	Gábor,	Sára	Gabriella,	Kuti	Tamás	és	Ta-
kács	Pál),	hogy	5	gyönyörű	gömbjuhar	 fa	vásárlásához	hozzá-
járultak!	Köszönjük	a	nyárfát,	a	két	tuját	és	a	sövény	sor	bokrait!	
A	humuszt,	amivel	a	talajt	gazdagıt́ottuk.	A	Mint	a	Többi	Ember	
Alapıt́vány	segıt́ő-szervező	munkáját!	Tura	Város	O� nkormány-
zatának	a	gödrök	kimarkolását	 és	a	 trágyát.	A	Nyugdıj́as	klub	
meleg	teáját,	és	�inom	süteményeit!	Holnap	a	Turai	Legelőn	foly-
tatjuk!”
	 Másnap,	november	10-én,	szakadó	esőben	indult	a	lel-
kes	brigád	(helybéli	és	a	környező	településekről	érkezők),	hogy	
az	erdészet	magágyi	csemetéit	elültessék.	Az	alapıt́ványt	kép-
viselő	ültetők	csapattagként	szinte	„bőrig	ázva”	ültették	el,	majd	
kerıt́ették	el	a	vadaktól	a	kicsi	csemetéket.	Fáradtan,	de	jóked-
vűen	telt	a	nap.	
	 A	faültetésnek	még	nincs	vége.	Az	alapıt́vány	terveiben	
szerepel,	hogy	a	jövőben	a	Kaszinó	térre,	a	lakosokkal	megbe-
szélve	 újabb	 dıśzfákat	 ültetnek	 majd,	 valamint	 felajánlották,	
hogy	az	emlékmű	körüli	parkot	rendszeresen	gondozzák.

Karácsonyi	kérdéskör	Tetézi	Évával
	 A	Turai	Hírlap	karácsonyi	kiadására	tekintettel	ezúttal	nem	receptet	és	fotó-
kat	kértünk	Tetézi	Évától,	2015.	decembere	óta	állandó	receptrovatunk	szerzőjétől.	
Kérdeztünk,	hogy	a	velünk	tartó	kedves	olvasóink	jobban	megismerhessék	őt.
	 Megtudhatják	például,	hogy	Éva	milyen	módon	kapcsolódik	Turához,	hogyan	
lett	 recept-blogger,	 vagy	 hogy	 kis�iának	 nehezítettsége	 milyen	 módon	 van	 össze-
függésben	a	táplálkozásával.	

csoportokban	 szuper	 praktikákat	 tudhatunk	meg	 a	 témában.	
Annak	 elfogadása,	 hogy	 itthon	 más	 alapanyagokkal	 főzök,	
szerintem	azon	múlik,	mennyire	értik	meg,	hogy	mi	az	oka,	és	
hogy	 sikerül-e	 továbbra	 is	 ehető,	 sőt,	 �inom	 ételeket	 eléjük	
tennem.	Kettőnkön	kıv́ül	a	 többiek	máshol	nem	esznek	diétás	
ételeket,	de	természetes,	hogy	formálja	a	hozzáállásukat,	ıǵ y	ha	
módjukban	áll,	�igyelnek	a	választásaikra.	
Az	utolsó	kérdésem	egy	aktualitás:	mi	lesz	a	menü	nálatok	
Szenteste?
	 A	24.-ét	hagyományosan	anyuéknál	töltjük,	mıǵ	25.-ét	
a	 férjem	anyukájánál.	 O� k	 készıt́ik	 el	 a	 klasszikus	 ünnepi	 ebé-
deket,	nekem	elég	süteményt	vinnem	-	persze,	menteset…
Köszönöm	a	válaszokat!
	 E� n	is	köszönöm	a	kérdéseket,	és	meg	is	ragadnám	az	al-
kalmat,	 hogy	minden	 Turai	 Hıŕlap	 olvasónak	 kellemes	 ünne-
peket	és	boldog	új	évet	kıv́ánjak.

btm

Az	ünnepek	előtt

	 December	6-án	az	alapıt́vány	foglalkoztatójába	vendé-
gek	érkeztek.	Nagy	volt	a	meglepetés,	mivel	általuk	a	Mikulás	jött	
a	�iatalokhoz.	Az	alapıt́vány	vezetése	köszöni	Farkas	Zsoltnak,	
Szénási	Jánosnak	és	Szénási	Józsefnek,	hogy	ajándékaikkal	örö-
met	 szereztek	 az	 alapıt́vány	 �iataljainak.	 Ezúton	 is	 szeretettel	
hıv́ja	meg	őket	és	minden	támogatóját	az	évzáró	műsorra,	ahol	
az	alapıt́vány	egy	meglepetés	 előadással	köszönetet	 fog	mon-
dani	támogatásukért.
	 Az	alapıt́vány	december	6-án	kinn	volt	a	kézműves	vá-
sáron,	saját	készıt́ésű	szőnyegekkel,	horgolt	dıśzekkel,	játékok-
kal,	 kosarakkal.	 A	 �iatalok	 és	 a	 támogatók	 által	 készıt́ett	 ter-
mékek	 megvásárlásával	 a	 vásárló	 az	 alapı́tvány	 működését	
támogatta,	amit	szeretettel	megköszöntek.

Tóth-Antal	Istvánné

A	Mint	a	Többi	Ember	Alapítvány	hírei



1 Sz Boglárka, Alfonz
2 V Lehel, Özséb
3 H Hermina, Lídia
4 K Domonkos,Dominik
5 Sz Krisztina, Dominika
6 Cs Berta, Bettina
7 P Ibolya
8 Sz László, Eszmeralda
9 V Emõd
10 H Lõrinc, Csilla
11 K Zsuzsanna, Tiborc
12 Sz Klára, Diána
13 Cs Ipoly, Vitália
14 P Marcell, Özséb
15 Sz Mária
16 V Ábrahám, Rókus
17 H Jácint, Réka
18 K Ilona
19 Sz Huba, Emília
20 CS ÁLLAMI ÜNNEP,István,Vajk
21 P Sámuel, Hajna
22 Sz Menyhért, Mirjam
23 V Bence, Fülöp
24 H Bertalan, Alíz
25 K Lajos, Patrícia
26 Sz Izsó, Natália
27 Cs Gáspár, Cézár
28 P Ágoston, Mózes
29 Sz Beatrix, Erna
30 V Rózsa, Félix
31 H Erika, Bella

1 Sz Ignác, Brigitta
2 V  Karolina, Aida
3  Balázs, OszkárH
4  Ráhel, CsengeK
5 Sz Ágota, Ingrid
6  Dorottya, DóraCs
7  Tódor, RómeóP
8 Sz Aranka, Jeromos
9 V  Abigél, Alex
10  ElviraH
11  Bertold, MariettaK
12 Sz Lídia, Lívia
13  Ella, LindaCs
14  Bálint,ValentinP
15 Sz Kolos, Georgina
16 V  Julianna, Lilla
17  DonátH
18  Bernadett, KonrádK
19 Sz Zsuzsanna, Elza
20  Aladár, ÁlmosCs
21  EleonóraP
22 Sz Gerzson
23 V  Alfréd, Mirtil
24  H Szökõnap
25  K Mátyás
26 Sz Géza, Cézár
27  Cs Edina
28  P Ákos, Bátor
29 Sz Elemér, Oszvald

6.

7.

8.

9.

32.

33.

34.

35.

36.

Február

Augusztus
1  Egyed, EllaK
2 Sz Rebeka, Dorina
3 Cs Hilda
4  Rozália, IdaP
5  Viktor, LõrincSz
6 V Zakariás
7  ReginaH
8  Mária, AdriennK
9 Sz Ádám
10 Cs Nikolett, Hunor
11  Teodóra, IgorP
12  MáriaSz
13 V Kornél, Ludovika
14  Szeréna, RoxánaH
15  Enikõ, Melitta, LolaK
16 Sz Edit, Ciprián
17 Cs Zsófia, Szofi
18  DiánaP
19  Vilhelmina, VilmaSz
20 V Friderika
21  Máté, MirellaH
22  MóricK
23 Sz Tekla, Líviusz
24 Cs Gellért, Mercédesz
25  Eufrozina, KendeP
26  JusztinaSz
27 V Adalbert
28  VencelH
29  MihályK
30 Sz Jeromos

1 V  Albin, Lea
2 H Lujza, Henriett
3 K Kornélia, Frigyes
4 Sz Kázmér, Lúciusz
5 Cs Adorján, Adrián
6 P Leonóra, Inez
7 Sz Tamás, Felicitász
8 V Zoltán
9 H Franciska, Fanni
10 K Ildikó, Emil
11 Sz Szilárd, Konstantin
12 Cs Gergely, Maximilián
13 P Krisztián, Ajtony
14 Sz Matild, Paulina
15 V NEMZETI ÜNNEP, Kristóf
16 H Henrietta, Herbert
17 K Gertrúd, Patrik
18 Sz Sándor, Ede
19 Cs József, Bánk
20 P Klaudia, Hubert
21 Sz Benedek, Bence
22 V Beáta, Izolda
23 H Emõke
24 K Gábor, Karina
25 Sz Irén, Írisz
26 Cs Emánuel
27 P Hajnalka
28 SZ Gedeon,Johanna
29 V Auguszta
30 H Zalán
31 K Árpád

10.

11.

12.

13.

14.

37.

38.

39.

40.

Március

Szeptember
1 Cs Malvin
2  PetraP
3  HelgaSz
4 V Ferenc
5  AurélH
6  Brúnó, RenátaK
7 Sz Amália
8 Cs Koppány, Etelka
9  Dénes, LoraP
10  Gedeon, BendegúzSz
11 V Brigitta, Gitta
12  Miksa, RezsH ô
13  Kálmán, EdeK
14 Sz Helén. Lívia
15 Cs Teréz
16  GálP
17  Hedvig, RudolfSz
18 V Lukács
19  Nándor, FerdinándH
20  VendelK
21 Sz Orsolya, Klementina
22 Cs Elõd, Korinna
23 P NEMZETI ÜNNEP, Gyöngyi
24  Salamon, HeroldSz
25 V Blanka, Bianka
26  Dömötör, AlbinH
27  Szabina, AntoniettaK
28 Sz Simon, Szimonetta
29 Cs Nárcisz
30 P Alfonz, Stefánia
31 Sz Farkas, Cseke

1 Sz Hugó
2 Cs Áron, Ferenc
3 P Buda, Richárd
4 Sz Izidor
5 V Vince
6 H Vilmos, Bíborka
7 K Herman
8 Sz Dénes
9 Cs Erhard
10 P NAGYPÉNTEK,  Zsolt
11 Sz Leó, Szaniszló
12 V HÚSVÉT,  Gyula
13 H HÚSVÉT, Ida
14  TiborK
15 Sz Tas, Anasztázia
16 Cs Csongor
17 RudolfP 
18 Sz Andrea, Ilma
19 V Emma
20 H Tivadar
21 K Konrád
22 Sz Csilla, Noémi
23 BélaCs 
24 P György
25 Sz Márk, Ányos
26 V Ervin, Aida
27 H Zita, Mariann
28 K Valéria
29 Sz Péter
30 Cs Katalin, Kitti

15.

16.

17.

18.

41.

42.

43.

44.

Április

Október
1 V MINDENSZENTEK,Marianna
2  Achilles, TóbiásH
3  GyõzõK
4 Sz Károly
5 Cs Imre
6  LénárdP
7  Rezsõ, CsengerSz
8 V Zsombor, Gottfrid
9  TivadarH
10  Réka, VirgíniaK
11 Sz Márton, Nimród
12 Cs Jónás, Renátó
13  Szilvia, SzaniszlóP
14  Alíz, SzidóniaSz
15 V Albert, Lipót
16  Ödön,EdmondH
17  Hortenzia, GergõK
18 Sz Jenõ
19 Cs Erzsébet, Zsóka
20  JolánP
21  OlivérSz
22 V Cecília, Filemon
23  Kelemen,KlementinaH
24  Emma, VirágK
25 Sz Katalin, Liza
26 Cs Virág, Lénárd
27  Virgil, VirgíniaP
28  StefániaSz
29 V Taksony, Ilma
30  András, AndorH

1 P A MUNKA ÜNNEPE, Fülöp
2 Sz Zsigmond
3 V Tímea, Irma
4 H Mónika, Flórián
5 K Györgyi, Gotthárd
6 Sz Ivett, Frida, Tamara
7 Cs Gizella, Gusztáv
8 P Mihály, Gyôzô
9 Sz Gergely, Alberta
10 V Ármin, Pálma
11 H Ferenc, Fábiusz
12 K Pongrác
13 Sz Szervác, Imola
14 Cs Bonifác, Gyöngyi
15 P Zsófia, Szonja
16 SZ Mózes,Botond
17 V Paszkál, Ditmár
18 H Erik, Alexandra
19 K Ivó, Milán
20 Sz Bernát, Felícia
21 Cs Konstantin
22 P Júlia, Rita
23 Sz Dezsõ, Renáta
24 V Eszter, Elza
25 H Orbán
26 K Fülöp, Evelin
27 Sz Hella, Pelbárt
28 Cs Emil, Csanád
29 P Magdolna, Ervin
30 Sz Janka, Zsanett
31 V PÜNKÖSD , Angéla

19.

20.

21.

22.

45.

46.

47.

48.

49.

Május

November

1 H PÜNKÖSD, Tünde, Paulina
2 K Kármen, Anita
3 Sz Klotild
4 Cs Bulcsú, Kerény
5 P Fatime
6 Sz Norbert, Cintia
7 V Róbert
8 H Medárd, Helga
9 K Félix, Annamária
10 Sz Margit, Gréta
11 Cs Barnabás
12 P Villõ, Orfeusz
13 Sz Antal, Anett
14 V Vazul
15 H Jolán, Vid
16 K Jusztin
17 Sz Laura, Alida
18 Cs Armond, Levente
19 P Gyárfás
20 Sz Rafael
21 V Alajos, Leila
22 H Paulina
23 K Zoltán
24 Sz Iván
25 Cs Vilmos
26 P János, Pál
27 Sz László
28 V Levente, Irén, Lora
29 H Péter, Pál
30 K Pál

1  Elza, NatáliaK
2 Sz Melinda, Vivien
3 Cs Ferenc, Olívia
4  Borbála, BarbaraP
5  Vilma, SebSz ô
6 V Miklós, Csinszka
7  Ambrus, AmbróziaH
8  Mária, Em keK ô
9 Sz Natália, Valéria
10 Cs Judit
11  ÁrpádP
12  Gabriella,FranciskaSz
13 V Luca, Ottília
14  SzilárdaH
15  Valér, DetreK
16 Sz Etelka, Aletta
17 Cs Lázár, Olimpia
18  Auguszta, TöhötömP
19  Viola, AnasztázSz
20 V Teofil
21  TamásH
22  Zénó, FlóriánK
23 Sz Viktória
24 Cs Ádám, Éva
25 P KARÁCSONY, Eugénia
26 SZ KARÁCSONY, István
27 V János, Teodor
28  KamillaH
29  Tamás,TamaraK
30 Sz Dávid, Hunor
31 Cs Szilveszter

23.

24.

25.

26.

27.

50.

51.

52.

53.

Június

December

1 SZ ÚJÉV , Fruzsina
2  ÁbelCs
3  Genovéva,BenjáminP
4 Sz Titusz, Leona
5 V  Simon
6  BoldizsárH
7  Attila, RamónaK
8 Sz Gyöngyvér, Keve
9  MarcellCs
10  MelániaP
11 Sz Ágota
12 V  Tatjana, Ernõ
13  VeronikaH
14  BódogK
15 Sz Lóránt, Loránd
16  GusztávCs
17  Antal, AntóniaP
18 Sz Piroska
19 V  Sára, Márió
20  Fábián, SebestyénH
21  ÁgnesK
22 Sz Vince, Artúr
23  Zelma, RajmundCs
24  Timót, Xéniap
25 Sz Pál
26 V  Vanda, Paula
27  AngelikaH
28  Károly, KarolaK
29 Sz Adél
30  Martina, GerdaCs
31  MarcellaP

1.

2.

3.

4.

5.

Január

1 Sz Tihamér, Annamária
2 Cs Ottó
3  Kornél, SomaP
4  UlrikSz
5 V Emese, Sarolta
6  CsabaH
7  Apollónia, CirillK
8 Sz Ellák, Liza
9 Cs Lukrécia
10  AmáliaP
11  Nóra, LiliSz
12 V Izabella, Dalma
13  JenõH
14  Örs, StellaK
15 Sz Henrik, Roland
16 Cs Valter
17  Endre, Elek, LottiP
18  FrigyesSz
19 V Emília
20  Illés, MargarétaH
21  Dániel, DaniellaK
22 Sz Magdolna, Léna
23 Cs Lenke, Brigitta
24  Kinga, KincsõP
25  Kristóf, JakabSz
26 V Anna, Anikó
27  Olga, LiliánaH
28  SzabolcsK
29 Sz Márta, Flóra
30 Cs Judit, Xénia
31  Oszkár, IgnácP

28.

29.

30.

31.

Július

+ 36 28 581 - 020

www.tura.hu
info@tura.hu

Turai Polgármesteri Hivatal
H - 2194 Tura, Petõfi tér 1.

„Lássam a tettek erejét és magját,
S ne a szavaknak turkáljam salakját.”2020 Eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendôt kíván Tura Város Önkormányzata!

J. W. von Goethe

BOTANIQ
Turai Kastély
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CIVIL OLDALAK

	 December	7-én	egy	borongós	szombati	napon	került	
sor	 a	 Cserhát	Művészkör	 Turai	 -	 Nógrádi	 Csoportjának	 talál-
kozójára	a	Kaszinó	téri	Nyugdıj́as	Klubban.	A	most	már	hagyo-
mányosan	 évente	megrendezésre	 kerülő	 eseményen	 -	 az	 idő-
járás	viszontagságai	ellenére	–	mintegy	ötven	fő	vett	részt	Turá-
ról	és	az	ország	több	pontjáról	is.
	 Ajándékozzunk	egymásnak	Szeretetet!	E	szavakkal	kö-
szöntötte	V.	Sándor	Irén	Ilona	a	„Cserhát	Művészkör	Turai-	Nóg-
rádi	Csoport”	vezetője	a	megjelenteket,	megadva	ezzel	a	gondo-
lattal	a	rendezvény	hangulatát.
	 A	Mikulást	hıv́ogató	énekre	megjelent	a	Mikulás	bácsi	
(Szilágyi	József)	kedves	krampuszával	(Szilágyi	Józsefnével,	Bö-
bével)	és	az	ajándékokkal	teli	kosarával.	Kedves	és	vidám	sza-
vakkal	 köszöntötték	 a	 megjelenteket,	 amiből	 kiderült,	 hogy	
mindenki	jó	volt	ebben	az	esztendőben	és	rászolgált	az	ajándék-
ra.	A	Mikulás	bácsi	és	a	jó	krampusz	kedvességét	és	ajándékait	a	
Budapestről	 a	 szüleivel	 érkezett	 négy	 éves	 Fodor	 Liliána	 kö-
szönte	meg	egy	szép	karácsonyi	énekkel.
	 Ezt	követően	a	Cserhát	Művészkör	országos	elnöke	L.	
Bornemissza	Attila	mondott	köszöntőt	és	adott	számot	a	több	
mint	700	tagot	számláló	Cserhát	Művészkör	és	benne	a	Turai	-	
Nógrádi	csoport	ez	évi	munkájáról	és	eredményeiről,	kiemelve	a	
június	1-i	turai	Szeretetnapot,	a	Kascsák	József	festőművész	által	
vezetett	 sikeres	Alkotónapot,	 továbbá	 a	Budapesten	 két	 alka-
lommal	megrendezésre	került	országos	Gálaműsort.	
	 Ezt	követően	elismerésekre	került	sor,	amellyel	Lovag	
Bornemisza	Attila	megköszönte	a	Turai	-	Nógrádi	csoport	ered-
ményes	munkáját	és	emléklapokat,	okleveleket	adott	át	név	sze-
rint:	Marinka	Sándornénak,	Móré	Lászlónénak,	Könczöl	István-
nak,	Marinka	Sándornak,	a	rendezvények	szıńvonalas	lebonyolı-́
tásában	 résztvevő	 „Turai	 sátorépıt́ők”	 csapatának	 a	 Mikulás	
program	 megálmodóinak,	 Szilágyi	 Józsefnek	 és	 feleségének	
Szilágyi	 Józsefnének.	A	 továbbiakban	E� liás	Marcsi,	 Tóth	Antal	
Istvánné,	Sándor	István	József,	vehették	át	az	elismerést	a	vidéki	
alkotókkal	együtt.	O� sszesen	 tizenheten	részesültek	az	elisme-
résben.
	 Majd	Sándor	István	József	a	csoport	titkára	adott	szá-
mot	a	végzett	munkáról	 és	a	2020-as	 évben	tervezett	progra-
mokról,	megköszönve	Lovag	Bornemisza	Attila	országos	elnök	
segıt́ő,	támogató	munkáját	és	átadta	részére	a	Turai	-	Nógrádi	
csoport	köszönő	oklevelét.
	 Az	elismerések	átadását	követően	már	a	felszabadul-
tabb,	vidámabb	program	következett.	Könczöl	 István	két	Baki	
Anett	verset	adott	elő.	Fekete	László	tanár	úr	tanıt́ványa,	a	vi-
lágjáró	kiváló	turai	zenész	és	előadóművész	Győri	Péter	harmo-

Ajándékozzunk	egymásnak	Szeretetet!

nikán	és	szintetizátoron	előadott	népszerű	dallamokkal	szóra-
koztatta	 a	 közönséget,	 táncra	 perdıt́ve	 a	 táncos	 lábúakat	 és	
visszarepıt́ve	az	örök	�iatalokat	az	i�júságuk	idejébe.
	 A	Gödöllői	Nyugdıj́as	Egyesület	 elnöke	 és	 kedves	 fe-
lesége	 Erzsike,	 viszonozva	 a	 Turai	 O� szirózsa	Nyugdıj́as	 Egye-
sület	 ez	 évi	 gödöllői	 látogatását	 és	 nagysikerű	 fellépését,	
köszöntötte	az	egybegyűlteket.	Pataki	Pálné	Erzsike	Ady	verset,	
Pataki	 Pál	 pedig	 saját	 novelláját	 és	 verseit	 adta	 elő,	 mély	 át-
éléssel,	könnyeket	csalva	a	szemekbe.
	 Lovag	Bornemisza	Attila	előadott	versei	(Ihász	Kovács	
E� va:	„Celi	búcsú”	és	a	Pécel	Margit	által	ıŕt,	János	Evangéliuma	
ihlette	„Megkövezés”	cıḿű	versek)	segıt́ették	a	jelenlévőket	rá-
hangolódni	békére,	a	szeretetre	és	a	Karácsony	misztériumára.	
	 Majd	a	„Turai	nyugdıj́as	dalkör”	angyali	éneke	szólalt	
meg.	Karácsonyi	dalokat	adtak	elő	csodálatos	 átéléssel	 és	Szi-
lágyi	Józsefné	tisztán	csengő	szólóénekével.
	 Közösen	 fogyasztottuk	 el	 Marinka	 Sándorné,	 Ilonka	
szenzációs	 ragulevesét,	 amiben	megint	 nem	 csalódtunk.	Min-
denki	elismeréssel	szólt	a	csodálatos	ebédről,	a	rendezésről	és	a	
rendezők	előkészıt́ő	munkájáról.	Az	E� liás	Marcsi	vezette	 tom-
bolasorsolás	is	nagy	sikert	aratott.	A	résztvevők	gyermeki	öröm-
mel	nézték	nyereményeiket	és	együtt	örültek	az	ajándékoknak.	
Ebéd	után	Lovag	Bornemisza	Attila	országos	elnök	egy	szál	gi-
tárral,	 kedves	 huncutsággal	 szórakoztatta,	 és	 dalra	 hıv́ta	 az	
elcsendesült	 ünneplőket,	 akik	 gyorsan	 be	 is	 kapcsolódtak	 az	
éneklésbe.	 Késő	 délutánig	 örömmel	 maradtak	 együtt	 a	
jelenlévők.	
	 V.	Sándor	Irén	Ilona	záró	gondolatai	 is	a	közelgő	Ka-
rácsonyi	 ünnepre	 a	 Szeretet	 életben	 tartására	 utaltak,	megis-
mételve	 a	 rendezvény	 alapgondolatát,	 hogy	 ajándékozzunk	
egymásnak	Szeretetet!

Tóth-Antal	Istvánné

	 A	népesség	nagy	része	ma	már	internetet	használ,	mű-
szaki	tudással	bıŕ.	Az	idősebb	korosztály	is	mára	beletanult	az	
internet	használatába,	a	�iatalabb	korosztály	pedig	az	internet	
világában	nő	fel.	Sokan,	sokszor	rádöbbentek	már,	hogy	milyen	
nehéz	az	interneten	kommunikálni,	s	mennyire	könnyű	félreér-
telmezni	egy	e-mailt,	annak	jelentését,	szándékát.	Kapcsolatok,	
együttműködések	 bomolhatnak	 fel	 miatta,	 viták,	 félreértések	
keletkezhetnek	belőle,	 sőt	heves	 indulatoktól	 sem	mentes	há-
borúskodások,	 akár	 egy	 levelezőlistán,	 internetes	 csoportban,	
egy	közösség	„füle	hallatára”	is.	Gyanıt́om,	hogy	mindez	ugyan-
arról	a	tőről	fakad:	a	mindennapjainkban	sem	tudunk	viselkedni,	
nem	csak	a	neten.	Mıǵ	az	 élőszavas	beszélgetésnél	gesztikulá-
lunk,	hangsúlyozunk,	a	hatást	azonnal	észlelve	korrigálni	tudjuk,	
addig	mindez	leıŕva	egészen	más	hatást	kelt,	mintegy	felerősıt́ve	
a	gyenge	fogalmazókészségünket,	a	mások	iránti	tolerancia	hiá-
nyát.	Sokan	csupán	értetlenségből,	de	azonnal	a	támadva	véde-
kezéssel	 reagálnak,	 gondolkodás	 helyett.	 Nem	 tudunk	 visel-
kedni,	ám	a	lehetőség	a	tanulásra	ezen	a	területen	is	adott.
	 A	következő	gyűjtésben	megpróbálunk	néhány	tippet,	
gondolatmorzsát	adni	ahhoz,	hogy	hogyan	kerülheti	el	a	netes	
társadalom,	hogy	komplett	balféket	csináljon	magából,	miköz-
ben	tweetel,	Facebook	posztokat	vagy	kommenteket	ıŕ.

„Ha	az	adott	dolgot	nem	mondanád	közösségi	vagy	munkahelyi	
környezetben,	akkor	online	se	tedd!”(Scott	Steinberg)

Maradj	elegáns
	 Vajon	miért	tartják	a	közösségi	médiát	annyian	magán-
jellegű	platformnak?	Még	ha	 sokkal	 informálisabb	 is	 az	 adott	
online	tér,	mint	például	egy	szakmai	oldal,	akkor	 is	kitörölhe-
tetlen	digitális	foltot	hagyunk	a	személyes	pro�ilunkon.	Maradj	
mindig	pozitív,	még	akkor	is,	ha	egy	troll	piszkálni	kezd	téged.	
Ha	belekeveredsz	egy	ilyen	helyzetbe,	még	akkor	is	kerüld	a	koc-
kázatát	 annak,	 hogy	 azonos	 módon	 kezeled	 az	 ellenségedet,	
mint	ő	téged,	ha	egyébként	neked	van	igazad.	Hagyd	inkább	a	
perpatvart,	és	ne	reagálj	a	provokációra	–	legfeljebb	csak	miután	
lehiggadtál.

„Ha	tudod,	hogy	valamit	jól	csinálsz,	akkor	nem	kell	leértékelned	
másokat”.	(John	Patrick	Hickey)

Mutass	jó	képet	magadról
	 Ehhez	a	tanácshoz	tényleg	elég	a	józan	ész,	mégis	ren-
getegen	 posztolnak	 magukról	 végtelenül	 kıńos	 fotókat.	 Ezzel	
szintén	az	a	probléma,	hogy	ha	még	törölted	is	e	kellemetlen	ké-
peket,	valahol	továbbélnek	az	internet	egy	sötét	zugában,	akár-
csak	a	lidércek.	Mielőtt	tehát	úgy	döntenél,	hogy	feltöltesz	ma-
gadról	 egy	 vidám	képet,	 például	 fehérneműben	 a	 fejed	körül,	
talán	kétszer	is	gondold	meg,	hogy	valóban	jó	ötlet-e	megtenni	
ezt.
A	státuszod	nem	a	naplód
	 Mindenkinek	van	legalább	egy	olyan	ismerőse,	aki	ki-
csivel	talán	több	információt	oszt	meg	a	kelleténél.	Az	internet	
sajnos	megadja	a	lehetőséget	nekik	arra,	hogy	a	világhálón	is	ıǵy	
viselkedjenek.	Hiszen	végre	sokkal	szélesebb	a	közönségük,	akik	
virtuális	szemeiket	folyamatosan	a	bizarr	magánéleti	részlete-
ken	legeltethetik.	Ha	te	sem	tudsz	ellenállni	a	megosztás	készte-
tésének,	takarékoskodj,	és	amennyire	lehet,	homályos,	nem	spe-
ci�ikus	 kifejezéseket	 használj	 az	 érintett	 felek	 kedvéért,	 vagy	
szimplán	csak	azért,	hogy	ne	zargasd	azokat	a	barátaidat,	akik	
nem	kıv́áncsiak	a	drámára.
Ne	ügynökösködj
	 Soha	ne	hirdesd	a	termékedet,	szolgáltatásodat	vagy	
üzleti	lehetőségeidet	valaki	más	nyilvános	üzenőfalán,	mert	ha-
mar	tiltólistára	kerülsz,	és	joggal	akasztják	rád	a	„kétségbeesett	
parazita”	cıḿkét.	Hasonlóképp	soha	ne	használd	fel	üzleti	célra	

azokat	az	elérhetőségi	adatokat,	amelyek	az	ismerőseid	nyilvá-
nos	pro�ilján	szerepelnek.	A	telemarketing	ezen	módja	nem	mű-
ködik,	 és	hamar	blokkolva	leszel.	Vagy	ami	még	ennél	 is	rosz-
szabb,	jelentést	fognak	küldeni	rólad.
Ne	feledd,	hogy	termék	vagy	a	kirakatban
	 Ha	még	nem	tudtad,	hogy	a	toborzók	és	a	leendő	mun-
káltatók	 folyamatosan	 a	 LinkedIn	 pro�ilodat	 vagy	 a	 Facebook	
bejegyzéseidet	kémlelik,	akkor	itt	az	ideje	felébredni.	Vess	egy	
pillantást	 arra,	 milyen	 találati	 eredményeket	 dob	 ki	 rólad	 a	
Google.	 Vannak	 köztük	 Facebookon	 közzétett	 képek?	 Látsz	
néhányat	a	régi	 tweetjeid	közül?	Aztán	az	 összes	talált	adatot	
próbáld	meg	a	kiválasztók	szemszögéből	nézni.	Van	esetleg	va-
lami	káros,	rád	nézve	kıń os	dolog	valahol,	amit	jobb,	ha	nem	lát	
senki?	Ugye	nem	akarod,	hogy	a	jelentkezésedet	visszautasıt́sák	
egy	rossz	tweet	vagy	egy	béna	pro�ilkép	miatt,	ami	egy	részeges	
karácsonyi	partin	készült	rólad?	Az	első	benyomás	nemcsak	a	
valóságban,	de	az	online	világban	is	legalább	ugyanolyan	fontos.	
Vigyázz	ezekre	az	apróságoknak	tűnő	hibákra!

Alapvető	(illem)szabályok	az	online	világban

•	 Fel	kell	tételezned,	hogy	az	Interneten	történő	bármely	tevé-
kenység	nem	biztonságos,	kivéve,	ha	valamilyen	rejtjelező	esz-
közt	 (akár	szoftvert,	akár	hardvert)	használsz.	Ne	 ıŕjál	 semmi	
olyasmit,	amit	nem	küldenél	el	levelezőlapon.
•	 Tiszteld	a	szerző	jogait	azzal	az	anyaggal	kapcsolatban,	amit	
másolsz.	Majdnem	minden	országban	vannak	a	szerzők	 jogait	
védő	törvények.
•	 Mindig	tartsd	szem	előtt,	hogy	az	internet	többi	felhasználója	
is	emberi	lény,	akinek	talán	a	kultúrája,	nyelve,	humora	egészen	
más	is	lehet,	mint	a	tiéd.	Ne	sértsd	meg	más	vallási	és	hazájához	
fűződő	érzelmeit!
•	 Használj	vegyesen	kis-	és	nagybetűt,	akárcsak	a	közönséges	
ıŕáskor.	A	CSUPA	NAGYBETU� 	OLYAN,	MINTHA	ORDI�TANA� L!
•	 Használj	„mosolygókat”	(smiley)	a	hangszıń	jelzésére,	de	bánj	
velünk	takarékosan.
•	 Ne	káromkodj,	ne	ıŕj	trágárul!
•	 Ne	használj	többszörös	ıŕásjeleket!

Közösségi	Média	(Facebook,	Instagram,	Twitter)

	 A	közösségi	média	egy	médiaeszköz,	ahol	az	üzenetet	
közösségi	interakciókon	keresztül	szórják	szét.	A	közösségi	mé-
dia	az	internetet	és	az	online	megjelenési	lehetőségeket	aknázza	
ki	annak	érdekében,	hogy	a	média	monológokat	(egy	a	sokhoz)	
átalakıt́sa	 dialógusokká	 (sok	 a	 sokhoz).	 Elősegıt́i	 a	 tudás-de-
mokráciát,	mialatt	tartalom	befogadókból	tartalom	szerkesztő-
vé	alakıt́ja	az	embereket.
•	 Az	„online	éned”	is	a	valódi	énedet	tükrözze,	az	interneten	se	
légy	szemtelenebb,	szókimondóbb,	mint	a	valóságban.
•	 Hivatalos	ügyekben	ne	a	közösségi	oldalakat	használd!	
•	 Nem	szégyen	visszautasıt́ani	egy	bejelölést,	és	nem	szégyen	
megszüntetni	egy	barátságot.	Ha	egyszer	láttál	valakit	az	utcán,	
az	nem	ok	arra,	hogy	bejelöld	a	Facebookon.
•	 Használj	biztonsági	beállıt́ ásokat!
•	 Névvel	 vállald	 a	közösségi	 oldalakon	a	 jelenlétedet,	 ne	 élj	
vissza	az	anonimitással	a	weben.
•	 Tartsd	szem	előtt,	hogy	a	közösségi	oldalakon	fent	lehet	le-
endő	főnököd,	tanárod,	anyósod	is.
•	 Ne	„szemetelj”	a	virtuális	térben!	Válogass!	Különösen	igaz	
ez	barátaid	üzenőfalára.
•	 Ne	 ossz	 meg	 olyan	 tartalmakat,	 amivel	 mást	 kellemetlen	
helyzetbe	hozhatsz!
•	 Mielőtt	 bármit	 csinálsz,	 tájékozódj,	 ismerd	 meg	 a	 „ház”	
szabályait.

Tudsz	viselkedni	az	interneten?
Érdemes	áttekinteni,	mi	illendő	és	mi	nem.	Digitális	jómodor.

•	 Gondold	végig	a	várható	következményeket,	mielőtt	egy	ké-
pet	felteszel	vagy	hozzászólsz	egy	témához.	
•	 Tartsd	tiszteletben	mások	magánéletét,	privát	szféráját.	U� gy	
védd	mások	adatait,	mint	a	sajátodat.	Tartsd	tiszteletben,	hogy	
O� k	mit	szeretnének,	hisz	csak	ıǵy	várhatsz	el	Te	is	hasonló	maga-
tartást	másoktól.
•	 Gondolkodj,	 mielőtt	 cselekszel.	 Hirtelen	 felindulásból	 sok	
utólag	 megbánt	 dolog	 történhet.	 Ne	 reagálj	 indulatos	 üze-
netekre.
•	 Ne	ıŕj	kéretlen	tartalmakat	(spam,	reklám,	stb.)	csoportokba.
•	 Véleményed,	kritikád	úgy	fogalmazd	meg,	hogy	az	ne	legyen	
jogsértő	sem.
•	 Ne	gerjessz	parttalan	vitákat.
•	 Ne	akard,	hogy	mindig	Tiéd	legyen	az	utolsó	szó.	Biztos	lesz	
még	egy	ember,	aki	ugyanezt	akarja.
•	 Ne	csinálj	a	bolhából	elefántot,	vagyis	ne	húzd	fel,	ne	idege-
sıt́sd	magad	 apróságokon.	Ne	 törődj	 vele,	 ha	 valaki	 nem	 jelöl	

vissza,	kihagy	egy	eseményből	vagy	egy	csoportból,	nem	szavaz	
rád	egy	versenyben..
•	 Mások	engedélye	nélkül	ne	tegyél,	küldjél	képeket,	videókat	
másokról.
•	 Ne	vidd	túlzásba	a	hangulatjelek	használatát.

	 Ha	 egy	 mondatban	 kellene	 összefoglalni	 a	 netikett	
lényegét,	 akkor	 ez	 lenne	 az:	 Uralkodj	 magadon,	 és	 ural-
kodhatsz	a	világhálón	is!

Mi	az	a	netikett?
	 A	 netikett	 szó	 az	 angol	 “netiquette”	 (network	 eti-
quette)	magyarosıt́ott	formája,	és	az	internetes	kommunikáció	
általános	illemszabályait	rögzıt́i.	Magában	foglalja	többek	közt	
az	 email	 küldés,	 a	 közösségi	 médiákon	 való	 kommunikáció	
(Facebook,	Twitter,fórumok,	stb)	követendő	magatartását.

T.A.	(forrás:	mlbe.hu,	burotika.hu,	wikipedia.hu)



12 Turai Hírlap

CIVIL OLDALAK

20
19

/1
2

Turai Hírlap 13

20
19

/1
2

CIVIL OLDALAK

	 December	7-én	egy	borongós	szombati	napon	került	
sor	 a	 Cserhát	Művészkör	 Turai	 -	 Nógrádi	 Csoportjának	 talál-
kozójára	a	Kaszinó	téri	Nyugdıj́as	Klubban.	A	most	már	hagyo-
mányosan	 évente	megrendezésre	 kerülő	 eseményen	 -	 az	 idő-
járás	viszontagságai	ellenére	–	mintegy	ötven	fő	vett	részt	Turá-
ról	és	az	ország	több	pontjáról	is.
	 Ajándékozzunk	egymásnak	Szeretetet!	E	szavakkal	kö-
szöntötte	V.	Sándor	Irén	Ilona	a	„Cserhát	Művészkör	Turai-	Nóg-
rádi	Csoport”	vezetője	a	megjelenteket,	megadva	ezzel	a	gondo-
lattal	a	rendezvény	hangulatát.
	 A	Mikulást	hıv́ogató	énekre	megjelent	a	Mikulás	bácsi	
(Szilágyi	József)	kedves	krampuszával	(Szilágyi	Józsefnével,	Bö-
bével)	és	az	ajándékokkal	teli	kosarával.	Kedves	és	vidám	sza-
vakkal	 köszöntötték	 a	 megjelenteket,	 amiből	 kiderült,	 hogy	
mindenki	jó	volt	ebben	az	esztendőben	és	rászolgált	az	ajándék-
ra.	A	Mikulás	bácsi	és	a	jó	krampusz	kedvességét	és	ajándékait	a	
Budapestről	 a	 szüleivel	 érkezett	 négy	 éves	 Fodor	 Liliána	 kö-
szönte	meg	egy	szép	karácsonyi	énekkel.
	 Ezt	követően	a	Cserhát	Művészkör	országos	elnöke	L.	
Bornemissza	Attila	mondott	köszöntőt	és	adott	számot	a	több	
mint	700	tagot	számláló	Cserhát	Művészkör	és	benne	a	Turai	-	
Nógrádi	csoport	ez	évi	munkájáról	és	eredményeiről,	kiemelve	a	
június	1-i	turai	Szeretetnapot,	a	Kascsák	József	festőművész	által	
vezetett	 sikeres	Alkotónapot,	 továbbá	 a	Budapesten	 két	 alka-
lommal	megrendezésre	került	országos	Gálaműsort.	
	 Ezt	követően	elismerésekre	került	sor,	amellyel	Lovag	
Bornemisza	Attila	megköszönte	a	Turai	-	Nógrádi	csoport	ered-
ményes	munkáját	és	emléklapokat,	okleveleket	adott	át	név	sze-
rint:	Marinka	Sándornénak,	Móré	Lászlónénak,	Könczöl	István-
nak,	Marinka	Sándornak,	a	rendezvények	szıńvonalas	lebonyolı-́
tásában	 résztvevő	 „Turai	 sátorépıt́ők”	 csapatának	 a	 Mikulás	
program	 megálmodóinak,	 Szilágyi	 Józsefnek	 és	 feleségének	
Szilágyi	 Józsefnének.	A	 továbbiakban	E� liás	Marcsi,	 Tóth	Antal	
Istvánné,	Sándor	István	József,	vehették	át	az	elismerést	a	vidéki	
alkotókkal	együtt.	O� sszesen	 tizenheten	részesültek	az	elisme-
résben.
	 Majd	Sándor	István	József	a	csoport	titkára	adott	szá-
mot	a	végzett	munkáról	 és	a	2020-as	 évben	tervezett	progra-
mokról,	megköszönve	Lovag	Bornemisza	Attila	országos	elnök	
segıt́ő,	támogató	munkáját	és	átadta	részére	a	Turai	-	Nógrádi	
csoport	köszönő	oklevelét.
	 Az	elismerések	átadását	követően	már	a	felszabadul-
tabb,	vidámabb	program	következett.	Könczöl	 István	két	Baki	
Anett	verset	adott	elő.	Fekete	László	tanár	úr	tanıt́ványa,	a	vi-
lágjáró	kiváló	turai	zenész	és	előadóművész	Győri	Péter	harmo-

Ajándékozzunk	egymásnak	Szeretetet!

nikán	és	szintetizátoron	előadott	népszerű	dallamokkal	szóra-
koztatta	 a	 közönséget,	 táncra	 perdıt́ve	 a	 táncos	 lábúakat	 és	
visszarepıt́ve	az	örök	�iatalokat	az	i�júságuk	idejébe.
	 A	Gödöllői	Nyugdıj́as	Egyesület	 elnöke	 és	 kedves	 fe-
lesége	 Erzsike,	 viszonozva	 a	 Turai	 O� szirózsa	Nyugdıj́as	 Egye-
sület	 ez	 évi	 gödöllői	 látogatását	 és	 nagysikerű	 fellépését,	
köszöntötte	az	egybegyűlteket.	Pataki	Pálné	Erzsike	Ady	verset,	
Pataki	 Pál	 pedig	 saját	 novelláját	 és	 verseit	 adta	 elő,	 mély	 át-
éléssel,	könnyeket	csalva	a	szemekbe.
	 Lovag	Bornemisza	Attila	előadott	versei	(Ihász	Kovács	
E� va:	„Celi	búcsú”	és	a	Pécel	Margit	által	ıŕt,	János	Evangéliuma	
ihlette	„Megkövezés”	cıḿű	versek)	segıt́ették	a	jelenlévőket	rá-
hangolódni	békére,	a	szeretetre	és	a	Karácsony	misztériumára.	
	 Majd	a	„Turai	nyugdıj́as	dalkör”	angyali	éneke	szólalt	
meg.	Karácsonyi	dalokat	adtak	elő	csodálatos	 átéléssel	 és	Szi-
lágyi	Józsefné	tisztán	csengő	szólóénekével.
	 Közösen	 fogyasztottuk	 el	 Marinka	 Sándorné,	 Ilonka	
szenzációs	 ragulevesét,	 amiben	megint	 nem	 csalódtunk.	Min-
denki	elismeréssel	szólt	a	csodálatos	ebédről,	a	rendezésről	és	a	
rendezők	előkészıt́ő	munkájáról.	Az	E� liás	Marcsi	vezette	 tom-
bolasorsolás	is	nagy	sikert	aratott.	A	résztvevők	gyermeki	öröm-
mel	nézték	nyereményeiket	és	együtt	örültek	az	ajándékoknak.	
Ebéd	után	Lovag	Bornemisza	Attila	országos	elnök	egy	szál	gi-
tárral,	 kedves	 huncutsággal	 szórakoztatta,	 és	 dalra	 hıv́ta	 az	
elcsendesült	 ünneplőket,	 akik	 gyorsan	 be	 is	 kapcsolódtak	 az	
éneklésbe.	 Késő	 délutánig	 örömmel	 maradtak	 együtt	 a	
jelenlévők.	
	 V.	Sándor	Irén	Ilona	záró	gondolatai	 is	a	közelgő	Ka-
rácsonyi	 ünnepre	 a	 Szeretet	 életben	 tartására	 utaltak,	megis-
mételve	 a	 rendezvény	 alapgondolatát,	 hogy	 ajándékozzunk	
egymásnak	Szeretetet!

Tóth-Antal	Istvánné

	 A	népesség	nagy	része	ma	már	internetet	használ,	mű-
szaki	tudással	bıŕ.	Az	idősebb	korosztály	is	mára	beletanult	az	
internet	használatába,	a	�iatalabb	korosztály	pedig	az	internet	
világában	nő	fel.	Sokan,	sokszor	rádöbbentek	már,	hogy	milyen	
nehéz	az	interneten	kommunikálni,	s	mennyire	könnyű	félreér-
telmezni	egy	e-mailt,	annak	jelentését,	szándékát.	Kapcsolatok,	
együttműködések	 bomolhatnak	 fel	 miatta,	 viták,	 félreértések	
keletkezhetnek	belőle,	 sőt	heves	 indulatoktól	 sem	mentes	há-
borúskodások,	 akár	 egy	 levelezőlistán,	 internetes	 csoportban,	
egy	közösség	„füle	hallatára”	is.	Gyanıt́om,	hogy	mindez	ugyan-
arról	a	tőről	fakad:	a	mindennapjainkban	sem	tudunk	viselkedni,	
nem	csak	a	neten.	Mıǵ	az	 élőszavas	beszélgetésnél	gesztikulá-
lunk,	hangsúlyozunk,	a	hatást	azonnal	észlelve	korrigálni	tudjuk,	
addig	mindez	leıŕva	egészen	más	hatást	kelt,	mintegy	felerősıt́ve	
a	gyenge	fogalmazókészségünket,	a	mások	iránti	tolerancia	hiá-
nyát.	Sokan	csupán	értetlenségből,	de	azonnal	a	támadva	véde-
kezéssel	 reagálnak,	 gondolkodás	 helyett.	 Nem	 tudunk	 visel-
kedni,	ám	a	lehetőség	a	tanulásra	ezen	a	területen	is	adott.
	 A	következő	gyűjtésben	megpróbálunk	néhány	tippet,	
gondolatmorzsát	adni	ahhoz,	hogy	hogyan	kerülheti	el	a	netes	
társadalom,	hogy	komplett	balféket	csináljon	magából,	miköz-
ben	tweetel,	Facebook	posztokat	vagy	kommenteket	ıŕ.

„Ha	az	adott	dolgot	nem	mondanád	közösségi	vagy	munkahelyi	
környezetben,	akkor	online	se	tedd!”(Scott	Steinberg)

Maradj	elegáns
	 Vajon	miért	tartják	a	közösségi	médiát	annyian	magán-
jellegű	platformnak?	Még	ha	 sokkal	 informálisabb	 is	 az	 adott	
online	tér,	mint	például	egy	szakmai	oldal,	akkor	 is	kitörölhe-
tetlen	digitális	foltot	hagyunk	a	személyes	pro�ilunkon.	Maradj	
mindig	pozitív,	még	akkor	is,	ha	egy	troll	piszkálni	kezd	téged.	
Ha	belekeveredsz	egy	ilyen	helyzetbe,	még	akkor	is	kerüld	a	koc-
kázatát	 annak,	 hogy	 azonos	 módon	 kezeled	 az	 ellenségedet,	
mint	ő	téged,	ha	egyébként	neked	van	igazad.	Hagyd	inkább	a	
perpatvart,	és	ne	reagálj	a	provokációra	–	legfeljebb	csak	miután	
lehiggadtál.

„Ha	tudod,	hogy	valamit	jól	csinálsz,	akkor	nem	kell	leértékelned	
másokat”.	(John	Patrick	Hickey)

Mutass	jó	képet	magadról
	 Ehhez	a	tanácshoz	tényleg	elég	a	józan	ész,	mégis	ren-
getegen	 posztolnak	 magukról	 végtelenül	 kıńos	 fotókat.	 Ezzel	
szintén	az	a	probléma,	hogy	ha	még	törölted	is	e	kellemetlen	ké-
peket,	valahol	továbbélnek	az	internet	egy	sötét	zugában,	akár-
csak	a	lidércek.	Mielőtt	tehát	úgy	döntenél,	hogy	feltöltesz	ma-
gadról	 egy	 vidám	képet,	 például	 fehérneműben	 a	 fejed	körül,	
talán	kétszer	is	gondold	meg,	hogy	valóban	jó	ötlet-e	megtenni	
ezt.
A	státuszod	nem	a	naplód
	 Mindenkinek	van	legalább	egy	olyan	ismerőse,	aki	ki-
csivel	talán	több	információt	oszt	meg	a	kelleténél.	Az	internet	
sajnos	megadja	a	lehetőséget	nekik	arra,	hogy	a	világhálón	is	ıǵy	
viselkedjenek.	Hiszen	végre	sokkal	szélesebb	a	közönségük,	akik	
virtuális	szemeiket	folyamatosan	a	bizarr	magánéleti	részlete-
ken	legeltethetik.	Ha	te	sem	tudsz	ellenállni	a	megosztás	készte-
tésének,	takarékoskodj,	és	amennyire	lehet,	homályos,	nem	spe-
ci�ikus	 kifejezéseket	 használj	 az	 érintett	 felek	 kedvéért,	 vagy	
szimplán	csak	azért,	hogy	ne	zargasd	azokat	a	barátaidat,	akik	
nem	kıv́áncsiak	a	drámára.
Ne	ügynökösködj
	 Soha	ne	hirdesd	a	termékedet,	szolgáltatásodat	vagy	
üzleti	lehetőségeidet	valaki	más	nyilvános	üzenőfalán,	mert	ha-
mar	tiltólistára	kerülsz,	és	joggal	akasztják	rád	a	„kétségbeesett	
parazita”	cıḿkét.	Hasonlóképp	soha	ne	használd	fel	üzleti	célra	

azokat	az	elérhetőségi	adatokat,	amelyek	az	ismerőseid	nyilvá-
nos	pro�ilján	szerepelnek.	A	telemarketing	ezen	módja	nem	mű-
ködik,	 és	hamar	blokkolva	leszel.	Vagy	ami	még	ennél	 is	rosz-
szabb,	jelentést	fognak	küldeni	rólad.
Ne	feledd,	hogy	termék	vagy	a	kirakatban
	 Ha	még	nem	tudtad,	hogy	a	toborzók	és	a	leendő	mun-
káltatók	 folyamatosan	 a	 LinkedIn	 pro�ilodat	 vagy	 a	 Facebook	
bejegyzéseidet	kémlelik,	akkor	itt	az	ideje	felébredni.	Vess	egy	
pillantást	 arra,	 milyen	 találati	 eredményeket	 dob	 ki	 rólad	 a	
Google.	 Vannak	 köztük	 Facebookon	 közzétett	 képek?	 Látsz	
néhányat	a	régi	 tweetjeid	közül?	Aztán	az	 összes	talált	adatot	
próbáld	meg	a	kiválasztók	szemszögéből	nézni.	Van	esetleg	va-
lami	káros,	rád	nézve	kıń os	dolog	valahol,	amit	jobb,	ha	nem	lát	
senki?	Ugye	nem	akarod,	hogy	a	jelentkezésedet	visszautasıt́sák	
egy	rossz	tweet	vagy	egy	béna	pro�ilkép	miatt,	ami	egy	részeges	
karácsonyi	partin	készült	rólad?	Az	első	benyomás	nemcsak	a	
valóságban,	de	az	online	világban	is	legalább	ugyanolyan	fontos.	
Vigyázz	ezekre	az	apróságoknak	tűnő	hibákra!

Alapvető	(illem)szabályok	az	online	világban

•	 Fel	kell	tételezned,	hogy	az	Interneten	történő	bármely	tevé-
kenység	nem	biztonságos,	kivéve,	ha	valamilyen	rejtjelező	esz-
közt	 (akár	szoftvert,	akár	hardvert)	használsz.	Ne	 ıŕjál	 semmi	
olyasmit,	amit	nem	küldenél	el	levelezőlapon.
•	 Tiszteld	a	szerző	jogait	azzal	az	anyaggal	kapcsolatban,	amit	
másolsz.	Majdnem	minden	országban	vannak	a	szerzők	 jogait	
védő	törvények.
•	 Mindig	tartsd	szem	előtt,	hogy	az	internet	többi	felhasználója	
is	emberi	lény,	akinek	talán	a	kultúrája,	nyelve,	humora	egészen	
más	is	lehet,	mint	a	tiéd.	Ne	sértsd	meg	más	vallási	és	hazájához	
fűződő	érzelmeit!
•	 Használj	vegyesen	kis-	és	nagybetűt,	akárcsak	a	közönséges	
ıŕáskor.	A	CSUPA	NAGYBETU� 	OLYAN,	MINTHA	ORDI�TANA� L!
•	 Használj	„mosolygókat”	(smiley)	a	hangszıń	jelzésére,	de	bánj	
velünk	takarékosan.
•	 Ne	káromkodj,	ne	ıŕj	trágárul!
•	 Ne	használj	többszörös	ıŕásjeleket!

Közösségi	Média	(Facebook,	Instagram,	Twitter)

	 A	közösségi	média	egy	médiaeszköz,	ahol	az	üzenetet	
közösségi	interakciókon	keresztül	szórják	szét.	A	közösségi	mé-
dia	az	internetet	és	az	online	megjelenési	lehetőségeket	aknázza	
ki	annak	érdekében,	hogy	a	média	monológokat	(egy	a	sokhoz)	
átalakıt́sa	 dialógusokká	 (sok	 a	 sokhoz).	 Elősegıt́i	 a	 tudás-de-
mokráciát,	mialatt	tartalom	befogadókból	tartalom	szerkesztő-
vé	alakıt́ja	az	embereket.
•	 Az	„online	éned”	is	a	valódi	énedet	tükrözze,	az	interneten	se	
légy	szemtelenebb,	szókimondóbb,	mint	a	valóságban.
•	 Hivatalos	ügyekben	ne	a	közösségi	oldalakat	használd!	
•	 Nem	szégyen	visszautasıt́ani	egy	bejelölést,	és	nem	szégyen	
megszüntetni	egy	barátságot.	Ha	egyszer	láttál	valakit	az	utcán,	
az	nem	ok	arra,	hogy	bejelöld	a	Facebookon.
•	 Használj	biztonsági	beállıt́ ásokat!
•	 Névvel	 vállald	 a	közösségi	 oldalakon	a	 jelenlétedet,	 ne	 élj	
vissza	az	anonimitással	a	weben.
•	 Tartsd	szem	előtt,	hogy	a	közösségi	oldalakon	fent	lehet	le-
endő	főnököd,	tanárod,	anyósod	is.
•	 Ne	„szemetelj”	a	virtuális	térben!	Válogass!	Különösen	igaz	
ez	barátaid	üzenőfalára.
•	 Ne	 ossz	 meg	 olyan	 tartalmakat,	 amivel	 mást	 kellemetlen	
helyzetbe	hozhatsz!
•	 Mielőtt	 bármit	 csinálsz,	 tájékozódj,	 ismerd	 meg	 a	 „ház”	
szabályait.

Tudsz	viselkedni	az	interneten?
Érdemes	áttekinteni,	mi	illendő	és	mi	nem.	Digitális	jómodor.

•	 Gondold	végig	a	várható	következményeket,	mielőtt	egy	ké-
pet	felteszel	vagy	hozzászólsz	egy	témához.	
•	 Tartsd	tiszteletben	mások	magánéletét,	privát	szféráját.	U� gy	
védd	mások	adatait,	mint	a	sajátodat.	Tartsd	tiszteletben,	hogy	
O� k	mit	szeretnének,	hisz	csak	ıǵy	várhatsz	el	Te	is	hasonló	maga-
tartást	másoktól.
•	 Gondolkodj,	 mielőtt	 cselekszel.	 Hirtelen	 felindulásból	 sok	
utólag	 megbánt	 dolog	 történhet.	 Ne	 reagálj	 indulatos	 üze-
netekre.
•	 Ne	ıŕj	kéretlen	tartalmakat	(spam,	reklám,	stb.)	csoportokba.
•	 Véleményed,	kritikád	úgy	fogalmazd	meg,	hogy	az	ne	legyen	
jogsértő	sem.
•	 Ne	gerjessz	parttalan	vitákat.
•	 Ne	akard,	hogy	mindig	Tiéd	legyen	az	utolsó	szó.	Biztos	lesz	
még	egy	ember,	aki	ugyanezt	akarja.
•	 Ne	csinálj	a	bolhából	elefántot,	vagyis	ne	húzd	fel,	ne	idege-
sıt́sd	magad	 apróságokon.	Ne	 törődj	 vele,	 ha	 valaki	 nem	 jelöl	

vissza,	kihagy	egy	eseményből	vagy	egy	csoportból,	nem	szavaz	
rád	egy	versenyben..
•	 Mások	engedélye	nélkül	ne	tegyél,	küldjél	képeket,	videókat	
másokról.
•	 Ne	vidd	túlzásba	a	hangulatjelek	használatát.

	 Ha	 egy	 mondatban	 kellene	 összefoglalni	 a	 netikett	
lényegét,	 akkor	 ez	 lenne	 az:	 Uralkodj	 magadon,	 és	 ural-
kodhatsz	a	világhálón	is!

Mi	az	a	netikett?
	 A	 netikett	 szó	 az	 angol	 “netiquette”	 (network	 eti-
quette)	magyarosıt́ott	formája,	és	az	internetes	kommunikáció	
általános	illemszabályait	rögzıt́i.	Magában	foglalja	többek	közt	
az	 email	 küldés,	 a	 közösségi	 médiákon	 való	 kommunikáció	
(Facebook,	Twitter,fórumok,	stb)	követendő	magatartását.

T.A.	(forrás:	mlbe.hu,	burotika.hu,	wikipedia.hu)
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	 Véget	értek	a	2019.	július	1-től	2020.	június	30-ig	tartó	
bajnokság	őszi	szezonjának	mérkőzései.
	 A	 2019/2020-as	 bajnoki	 évadban,	 az	 MLSZ	 Pest	
megyei	Igazgatósága	által	szervezett	bajnokságokban	U14,	U16	
és	 U19	 korosztályú	 utánpótlás	 csapatokkal	 versenyez	 a	 Tura	
VSK,	 valamint	 a	 kiegészı́tő	 versenyrendszerben,	 öreg�iúk	
bajnokságban	a	Tura	VSK-Rabel.
	 Bozsik	korosztályaink	az	MTK	Regionális	Utánpótlás	
Központ	alatt,	a	Gödöllői	Alközpont	Tura	csoportjában	szerepel-
nek.	Csoportunkhoz	tartozik	Dány	KSK,	Zsámbok	SE,	Valkó	KSK,	
Vácszentlászló	SE,	Galgahévıź	SK,	Hévıźgyörk-Pető�i	DSE,	Bagi	
TC,	Aszód	FC.
Bozsik	csoportok:	az	 ősz	 folyamán	az	U7	 és	U9	korosztályban	
négy	 központi	 fesztivál	 került	 lebonyolıt́ásra	 Gödöllőn-	 szep-
tember	15-én,	29-én	és	október	13-án,	27-én.	A	gyerekek,	Tajmel	
Barnabás	edző	vezetésével	sikeresen	teljesıt́ ették	a	fesztiválok	
feladatait.	Keretek	tagjai:
U7:	Katona	Vince,	Deli	Márk,	Szabó	Barna,	Baranyi	Kornél,	Ko-
menda	Bence,	Kállai	Patrik,	Sárközi	Dániel.
U9:	Lőrincz	Ildikó	,	Lőrincz	Attila,	Totó	Nikolasz,	Todor	Dávid,	
Kolesza	Zétény,	Lingurár	Mihály,		Kuti	Bence,	Eledu	David.
U11	és	U13	korosztályban	5	torna	került	megrendezésre:	szep-
tember	08-án	Turán,	szeptember	22-én	Hévıźgyörkön,	október	
06-án	Vácszentlászlón,	október	19-én	Valkón	és	november	10-
én	ismét	Turán.	Sukaj	Zsolt	edző	irányıt́ásával	mindkét	korosz-
tály	sikeresen	teljesıt́ ette	az	5	tornát.
Keretek	tagjai:
U11:	Bohák	Zenina,	Máté	Márton,	Könczöl	Kristóf,	Sára	Levente,	
Nagy	Gergely,	Boda	A� lmos,	Módos	Bálint,	Szécsényi	Mihály,	Ta-
kács	A� bel,	Szénási	Bence,	Lukács	Dávid,	Farkas	Erik,	Sajó	Kornél.
U13:	 Kurucz	 Vince,	 Nagy	 Zsombor	 (2007),	 Nagy	 Zsombor	
(2008),	Saska	Bálint,	Prohászka	Bence,	Lukács	A� dám,	E� liás	Ru-
ben,	Ludányi	László,	Soós	Levente,	Sajó	Kornél,	Baranyi	Rudolf,
Bajnokságok:
U14	 korosztályunk	 a	 Pest	megyei	 bajnokság	 E� szakkeleti	 cso-
portjában	versenyez.	A	csoportba	8	csapat	kapott	besorolást,	ıǵy	
az	őszi	szezonban	7	mérkőzést	kellett	volna	játszani,	viszont	2	
csapat	(Pásztói	ULC,	Mogyoród	FC)	nem	jelent	meg	a	mérkőzé-
sen,	ıǵy	versenybizottsági	határozattal	kaptuk	meg	a	3	pontot.	
O� szi	mérlegünk	7	mérkőzésből	7	győzelem,	21	pont,	58	lőtt,	8	
kapott	gól.	A	Pásztói	ULC	előtt	5	pont	előnnyel	várjuk	a	tavaszi	
folytatást.	
A	 csapat	 tagjai:	 Farkas	A� ron	 -	Kurucz	Vince,	Tóth	Csaba,	Bili-
sánczki	Bence,	Kátai	Krisztián,	Soós	Levente,	Pálinkás	Kristóf,	
Ledniczky	Dániel,	Lukács	A� dám,	Stekbauer	Arnold,	Földes	Gá-
bor,	Nagy	Zsombor,	Saska	Bálint.	Edző:	Sukaj	Zsolt.
U16	korosztályú	csapatunk	a	Pest	megyei	II.osztály	E� szakkeleti	
csoportjában	versenyez.	A	bajnokság	12	csapattal	 indult,	de	a	
bajnokság	elején	a	Zsámboki	SE,	az	őszi	szezon	vége	előtt	pedig	a	

Pásztói	ULC	csapata	kizárásra	került,	ıǵy	10	csapat	alkotja	a	cso-
portot.	O� szi	mérlegünk:	9	mérkőzésből	7	győzelem,	1	döntetlen,	
1	vereség,	97	lőtt,	14	kapott	gól,	22	pont.	Ezzel	2	ponttal	lema-
radva	az	első	helyen	álló	Kartal	SE	mögött,	a	2.	helyről	várjuk	a	
tavaszi	rajtot.
A	csapat	tagjai:	Farkas	A� ron	-	Ancsa	Botond,	Sára	Péter,	Szél	Vik-
tor,	Varga	Kornél,	Bolbás	Máté,	Gliva	Krisztián,	Kanalas	Tibor,	
Kanalas	Zoltán,	Tellér	Dávid,	Gáspár	Zoltán,	Kürti	Tamás,	Sápi	
Marcell,	 Lakatos	 Roland,	 Széles	 Szeverin,	 Dobsi	 Donát.	 Edző:	
Tóth-Máté	Imre
U19	korosztályú	csapatunk	a	Pest	megyei	bajnokság	Keleti	cso-
portjában	versenyez.	A	 csoportba	12	 csapat	nyert	besorolást.	
Mérlegünk:	11	mérkőzés	10	győzelem,	1	döntetlen,	63	lőtt,	13	
kapott	gól,	21	pont.	Ezzel	2	pont	előnnyel	az	SK	Tóalmás	előtt,	a	
tabella	első	fokáról	várjuk	a	tavaszi	folytatást.
A	csapat	tagjai:	Szél	Martin,	Penderik	Erik-Sára	Dávid,	Kiszely	Ti-
bor,	Tóth-Máté	Tamás,	Kürti	Csaba,	Sallai	Gergely,	Szabó	Norbert,	
Baranyi	 László,	 Penderik	 Márk,	 Hajdu	 Tamás,	 Horváth	 Péter,	
Zadravecz	Tamás,	Kovács	Richárd,	Tóth	Patrik,	Sukaj	Gergő.	Pá-
lyára	lépett	az	U16	csapatból	Szél	Viktor	és	Kürti	Tamás	is.	Edző:	
Tóth-Máté	Imre
Az	Öreg�iúk	csapat	a	Pest	megyei	bajnokság	Keleti	csoportjában	
versenyez.	A	bajnokság	12	csapattal	indult,	de	a	bajnokság	dere-
kán	az	O� rbottyán	KSE	csapatát	kizárta	a	versenybizottság.	Mér-
legünk:	10	mérkőzés,	9	győzelem,	1	döntetlen,	60	lőtt,	12	kapott	
gól,	28	pont.	Ezzel	az	őszi	eredménnyel,	5	pont	előnnyel	a	Kistar-
csai	VSC	I.	csapat	előtt	őszi	1.	a	Tura	VSK-Rabel	csapata.
A	csapat	tagjai:	Varró	István	-	Baranyai	Pál,	Hubert	Norbert,	Vi-
dák	János,	Less	Tamás,	Less	Krisztián,	Köles	Mihály,	Sóss	Csaba,	
Gerhát	Viktor,	Zalaegerszegi	Roland,	Rácz	Tamás,	Radics	Gábor,	
Véghelyi	Csaba,	Hegedűs	Csaba,	Horváth	Zoltán,	Csoma	Gábor,	
Kátai	Krisztián,	Dobray	Zsolt,	Fülep	Norbert,	Jakus	Máté,	Jakus	
Péter,	Balázs	Péter,	Tokai	Norbert.	Csapatvezető:	Rácz	Tamás
	 A	klub	játékosai	télen	sem	pihennek.	Az	edzéseken	túl	
Bozsik	korosztályaink	különböző	tornákon,	3	Bozsik	futsal	tor-
nán	vesznek	részt.	Klubunk	2	csapattal	U17	és	U20	korosztállyal	
nevezett	a	Pest	megyei	futsal	7vége	program	sorozatra.

forrás:	turafoci.gportal.hu

Tura	VSK	–	félévi	összegzés

	 A	Pest	megyei	ötfős	sakkcsapat	
bajnokság	 őszi	 évadját	 idegenben	kezd-
tük,	 és	csapatunk	3:2	arányú	győzelem-
mel	 tért	 haza	 Szigetszentmártonból.	 A	
következő	fordulót	itthon	játszottuk	Bia-
torbágy	ellen,	és	megint	győzelmet	sike-
rült	 elérnünk,	 ezúttal	 3,5:1,5	 arányban.	
Aztán	a	sorsolás	szeszélye	folytán	két	ide-
genbeli	mérkőzés	 következett,	melynek	
egyikét	minimális	arányban	(3:2)	elvesz-
tettük	 Szentendre	 ellen,	 de	 ezt	 sikerült	
korrigálni	a	következő	hétvégén,	mivel	a	
zömében	 �iatal	 játékosaink	 remeklé-

sének	 köszönhetően	 Szigetszentmik-
lósról	 4:1	 arányú	 győzelemmel	 térhet-
tünk	haza.	Számunkra	tehát	jól	kezdődött	
a	 2019-2020-as	 bajnokság,	 ezt	 mutatja	
előkelő	helyünk	a	tabellán:
1.	 Dunaharaszti	 	 13,5	pont
2.	 Galgavidék	 	 12,5	pont
3.	 Szigetszentmárton	 12				pont
4.	 Veresegyház	 	 12				pont
5.	 Dunakeszi-Alag	 11			pont
6.	 Vác	 	 			9			pont
7.	 Gödöllő	 	 7,5			pont
8.	 Szentendre	 	 6,5			pont

9.	 Biatorbágy	 	 6,5			pont
10.		Szigetszentmiklós	 4,5			pont
	 Láthatóan	akad	egy	kis	tüleke-
dés	az	élen,	és	az	idén	hátralévő	két	for-
dulóban	épp	a	pillanatnyilag	első	helyen	
álló	Dunaharaszti	csapatával	játszunk	itt-
hon,	aztán	az	őszi	szezont	az	ugyancsak	
élbolyban	látható	Veresegyháza	csapatá-
val	 zárjuk	 idegenben.	Nem	 lesz	 könnyű	
találkozó	 egyik	 sem,	 de	 remélhetőleg	
meg	 tudjuk	 tartani	 jó	 pozıćiónkat	 a	 ta-
vaszi	fordulók	elkezdéséhez.

tóthmáté

Sakk	-	Élbolyban	a	Galgavidék

U9-es	csapat
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EGYHÁZI ÉLET

„Békesség	a	földön	a	jóakaratú	embereknek…”

	 Karácsonyra	 készü-
lünk,	Karácsonyt	várjuk,	de	
mit	 teszünk	 érte?	Ugyanis	
Karácsony	 még	 ma	 is	 a	
kereszténység	 legbotrá-
nyosabb	 ünnepe.	 Nem	
azért,	 mert	 mi	 magunk	
megbotránkozunk	 rajta,

	hiszen	a	szeretet	ünnepe,	hanem	azért,	mert	szinte	kikapcsolja	a	
földi	időt	és	a	földi	teret	még	azoknak	az	embereknek	az	életében	
is,	akik	már	régóta	nem	hisznek	többé	a	Megváltó	betlehemi	is-
tállóban	való	születésében.	
	 Botrányos	azért,	mert	a	„piac,	utca	elhagyott	ma…”	–	
ıŕta	 egy	költő	 a	 versében.	Ez	 áll	december	24-ére.	De	addig…	
Mindenki	rohan,	mindenki	nyüzsög,	azon	rágja	a	körmét,	hogy	
mit	vegyen	a	másiknak,	a	szeretteinek.	Mintha	ettől	függne	a	Ka-
rácsony	öröme	és	boldogsága.	Pedig…	pedig…	
	 A	mai	ember	számára	–	sajnos	–	ettől	függ.	I�gy	sikkad	el	
a	 lényeg!	 I�gy	 felejtjük	 el,	 hogy	a	Karácsony	 nem	más,	mint	
Isten	szeretetének	megnyilvánulása	az	emberek	felé.	Ettől	
többet	 vajon	 tudsz-e	 adni	 az	 embereknek?	 Tudsz-e	 valami	
szebbet	 adni	 a	 szétszakadt	 családoknak,	 az	 idegenként	 élő	
családtagoknak,	mint	a	megbékélést?	
	 Sajnos	nem	hiszünk	már	abban	sem,	hogy	az	angyalok	
békét	hirdettek	a	földön	a	jóakaratú	embereknek!	Nem	hiszünk	
benne,	mert	állandóan	a	háborúk	borzalmait	látjuk.	(E� s	még	jó,	
ha	csak	látjuk!)	De	azért	a	számtalan	csatamezőn	is	karácsonyi	
tűzszünet	állt	be	az	istállói	születés	óta.	A	háború	félbeszakadt,	
mert	a	mezőn,	a	pásztorok	fölött	ott	lebegett	a	mennyei	sereg:	
„békesség	a	földön…”!	Utána	persze	a	lövöldözés	folytatódott,	de	
arra	a	kis	időre…	
	 Nincs	béke	sem	a	világban,	sem	a	lelkekben!	Legfeljebb	
erre	 a	 kis	 időre,	 Karácsony	 estéjére.	 Leteszik	 a	 csatabárdot.	
Biztos?	E� s	ıǵy	–	ha	befúrja	magát	a	kétely	a	lelkünkbe	–	nem	is	
lesz	egyhamar.	
	 Mit	jelentsen	hát	ez	a	sajátságos	idő,	a	kereszténység-
nek	ez	az	egyetlen	ünnepe,	amelynél	még	érezhető	az	örökké-va-
lóság	betörése	a	mi	időleges	létünkbe?	Mert	ezt	–	az	örökkévaló-
ságnak	ezt	a	kis	szikráját	–	még	azok	is	megérzik,	akik	számára	
egyébként	csak	maradi	babona	az	örökkévalóság.	
	 A	karácsonyi	evangéliumban	–	ahogy	gyermekkoruk-
ból	 még	 a	 legtöbben	 ismerik	 –	 az	 angyalok	 ı́gy	 énekelnek:	
„Békesség	a	földön	a	jóakaratú	embereknek”.	Az	egyik	Szentıŕás-
fordıt́ásban	ez	a	mondat	ıǵy	hangzik:	„Békesség	a	földön	az	Isten-
nek	tetsző	embereknek”!
	 Ha	 belegondolunk,	 akkor	 ez	 rettenetes!	Hiszen	 ezek	
szerint	csak	azoknak	az	embereknek	lesz	békesség	itt	a	földön,	
akik	tetszenek	az	Istennek,	és	nem	minden	embernek!	E� s	ez	len-
ne	az	örömhıŕ?	Igen,	ez	az	örömhıŕ,	ha	az	emberek	jól	�igyelnek,	
és	 hajlandók	 megérteni,	 hogy	 a	 karácsonyi	 evangéliumban	
egészen	 más	 békéről	 van	 szó,	 mint	 amit	 mi	 olyan	 forrón	
óhajtunk	az	egész	földkerekségre.	
	 Isten	igéje,	és	a	kedvelt	karácsonyi	evangélium	is	nem	
utolsósorban	azért	olyan	botrányos,	mert	elsősorban	az	egész	
emberhez	fordul.	Nem	csak	úgy,	nagy	általánosságban	az	embe-
rekhez,	hanem	az	egyénhez:	HOZZÁD,	HOZZÁM!	Az	általános	
szólamot	könnyű	 lenne	megtartani,	vagy	még	 inkább	megtar-
tatni	másokkal.	De	itt	RÓLAM	van	szó!	Rólam,	mint	egyénről,	és	
nem	tömeg-emberről,	akit	 lehet	manipulálni,	aki	másokra	há-
rıt́hatja	 a	 felelősségét!	A	 felelősség	 az	 enyém!	 Igaz,	 az	 evan-
gélium	nem	ad	müncheni	egyezményt,	nem	vet	föl	világarányú	
béketervet,	mert	a	Szentıŕásnak	szokatlanul	reális	képe	van	az	
emberről.	Ehhez	a	realizmushoz	hozzátartozik,	hogy	nem	lehet	
béke	a	földön	csupa	békétlen	ember	között.

	 Pszichológusok,	 pszichoanalitikusok,	 pszichoterape-
uták	 egész	 serege	 lép	 föl,	 hogy	 kibékítsék	 az	 embereket	
önmagukkal.	Ez	esetenként	jó	és	hasznos	lehet,	csak	éppen	az	a	
béke	nem	áll	rendelkezésre	a	rendelőjükben,	amely	minden	ér-
telmünket	meghaladja.	De	pontosan	ezt	a	békességet	hirdeti	a	
karácsonyi	evangélium,	amikor	az	angyalok	a	pásztorok	fölött	
énekelnek.	„Mert	Megváltó	született	ma	nektek…”	–	mondja	az	U� r	
angyala.	
	 A	Gyermek	a	betlehemi	 istállóban	visszaadja	 lel-
ketek	 épségét,	 kibékít	 önmagatokkal,	 bocsánatot	 ad	 bű-
neitekre,	 hogy	mindennap	 újra	 ébredhessetek,	 újra	 kezdhes-
setek,	 hogy	 ne	 kelljen	 elmúlt	 napok,	 elmúlt	 mulasztások	
nyomasztó	terhét	cipelnetek.	Felébredhessetek	és	kezdhessétek	
a	 napot	 békességben,	 minden	 bűnötöktől	 megszabadulva.	 E� s	
csak	ezután	–	miután	kibékültetek	önmagatokkal	és	az	Istennel	
–,	bizony	csak	ezután	törődhettek	azzal,	hogy	békét	teremtsetek	
a	földön!
	 Ezért	szól	a	földi	béke	ıǵérete	„az	Istennek	tetsző	embe-
reknek”,	 vagyis	 azoknak,	 akik	 a	 jászolban	 fekvő	 gyermeket	
elfogadják	 Megváltójuknak,	 Üdvözítőjüknek.	 Csak	 tőlük	
jöhetne	béke	ebbe	a	beteg	világba,	nem	pedig	beteg	emberektől,	
akik	folyton	folyvást	útban	vannak	saját	maguknak,	mert	nem	
tudják	elfogadni	a	bocsánatot.	–	Ezért	ők	sem	bocsátanak	meg	a	
többi	embernek.
	 E� s	máris	ismét	benne	vagyunk	a	békétlenségnek	ebben	
a	rettenetes	körforgásában	emberek	és	népek	között.	
	 Péter	egyszer	megkérdezte	Jézust,	hogy	hányszor	kell	
naponta	megbocsátania	testvérének,	ha	az	vét	ellene.	Elég-e	hét-
szer?	Akkor	Jézus	ıǵy	szólt	hozzá:	„Nem	hétszer,	hanem	hetven-
szer	hétszer!”
	 Nem	szabad	hallatlanra	vennünk,	hogy	itt	a	Péter	és	Jé-
zus	közti	párbeszédben	megint	csak	az	egész	emberről	van	szó,	
aki	megbocsát,	és	akinek	meg	kell	bocsátani.	Csak	ıǵy	kereked-
hetik	felül	a	béke	a	földön.	
	 E� ppen	itt	az	ideje,	hogy	megértsük	ezt,	és	ne	kábıt́suk	
magunkat	általános	bizonygatással	ott,	ahol	személyesen	rólunk	
van	 szó.	 Karácsony	 éjszakájának	 üzenete	 nem	 az	 egész	
világnak	 szóló	 kiáltvány	 volt,	 hanem	 egy	 istállóban	 ment	
végbe,	 és	az	éjszakában	virrasztó	néhány	pásztornak	szólt,	
akiket	Isten	méltónak	talált	arra,	hogy	a	mennyei	seregek	hir-
dessék	ezt	nekik.	
	 Talán	megint	 csak	meg	 kellene	próbálnunk,	 hogy	 az	
„évközi	 időben”	ezekkel	az	egyszerű	pásztorokkal	menjünk	el	
Betlehembe,	 a	 Béke	 Városába!	 Csak	 ıǵy	 lehet	 boldog	 a	 Kará-
csonyunk,	békés	az	ajándékozásunk,	szeretetteljes	a	gesztusunk	
és	a	szavunk!
Legyen	hát	„békesség	a	földön	a	jóakaratú	embereknek!”

Palya	János	plébános

 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: 11 óra és ESTE 6 óra

ÜNNEPI MISEREND
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	 Véget	értek	a	2019.	július	1-től	2020.	június	30-ig	tartó	
bajnokság	őszi	szezonjának	mérkőzései.
	 A	 2019/2020-as	 bajnoki	 évadban,	 az	 MLSZ	 Pest	
megyei	Igazgatósága	által	szervezett	bajnokságokban	U14,	U16	
és	 U19	 korosztályú	 utánpótlás	 csapatokkal	 versenyez	 a	 Tura	
VSK,	 valamint	 a	 kiegészı́tő	 versenyrendszerben,	 öreg�iúk	
bajnokságban	a	Tura	VSK-Rabel.
	 Bozsik	korosztályaink	az	MTK	Regionális	Utánpótlás	
Központ	alatt,	a	Gödöllői	Alközpont	Tura	csoportjában	szerepel-
nek.	Csoportunkhoz	tartozik	Dány	KSK,	Zsámbok	SE,	Valkó	KSK,	
Vácszentlászló	SE,	Galgahévıź	SK,	Hévıźgyörk-Pető�i	DSE,	Bagi	
TC,	Aszód	FC.
Bozsik	csoportok:	az	 ősz	 folyamán	az	U7	 és	U9	korosztályban	
négy	 központi	 fesztivál	 került	 lebonyolıt́ásra	 Gödöllőn-	 szep-
tember	15-én,	29-én	és	október	13-án,	27-én.	A	gyerekek,	Tajmel	
Barnabás	edző	vezetésével	sikeresen	teljesıt́ ették	a	fesztiválok	
feladatait.	Keretek	tagjai:
U7:	Katona	Vince,	Deli	Márk,	Szabó	Barna,	Baranyi	Kornél,	Ko-
menda	Bence,	Kállai	Patrik,	Sárközi	Dániel.
U9:	Lőrincz	Ildikó	,	Lőrincz	Attila,	Totó	Nikolasz,	Todor	Dávid,	
Kolesza	Zétény,	Lingurár	Mihály,		Kuti	Bence,	Eledu	David.
U11	és	U13	korosztályban	5	torna	került	megrendezésre:	szep-
tember	08-án	Turán,	szeptember	22-én	Hévıźgyörkön,	október	
06-án	Vácszentlászlón,	október	19-én	Valkón	és	november	10-
én	ismét	Turán.	Sukaj	Zsolt	edző	irányıt́ásával	mindkét	korosz-
tály	sikeresen	teljesıt́ ette	az	5	tornát.
Keretek	tagjai:
U11:	Bohák	Zenina,	Máté	Márton,	Könczöl	Kristóf,	Sára	Levente,	
Nagy	Gergely,	Boda	A� lmos,	Módos	Bálint,	Szécsényi	Mihály,	Ta-
kács	A� bel,	Szénási	Bence,	Lukács	Dávid,	Farkas	Erik,	Sajó	Kornél.
U13:	 Kurucz	 Vince,	 Nagy	 Zsombor	 (2007),	 Nagy	 Zsombor	
(2008),	Saska	Bálint,	Prohászka	Bence,	Lukács	A� dám,	E� liás	Ru-
ben,	Ludányi	László,	Soós	Levente,	Sajó	Kornél,	Baranyi	Rudolf,
Bajnokságok:
U14	 korosztályunk	 a	 Pest	megyei	 bajnokság	 E� szakkeleti	 cso-
portjában	versenyez.	A	csoportba	8	csapat	kapott	besorolást,	ıǵy	
az	őszi	szezonban	7	mérkőzést	kellett	volna	játszani,	viszont	2	
csapat	(Pásztói	ULC,	Mogyoród	FC)	nem	jelent	meg	a	mérkőzé-
sen,	ıǵy	versenybizottsági	határozattal	kaptuk	meg	a	3	pontot.	
O� szi	mérlegünk	7	mérkőzésből	7	győzelem,	21	pont,	58	lőtt,	8	
kapott	gól.	A	Pásztói	ULC	előtt	5	pont	előnnyel	várjuk	a	tavaszi	
folytatást.	
A	 csapat	 tagjai:	 Farkas	A� ron	 -	Kurucz	Vince,	Tóth	Csaba,	Bili-
sánczki	Bence,	Kátai	Krisztián,	Soós	Levente,	Pálinkás	Kristóf,	
Ledniczky	Dániel,	Lukács	A� dám,	Stekbauer	Arnold,	Földes	Gá-
bor,	Nagy	Zsombor,	Saska	Bálint.	Edző:	Sukaj	Zsolt.
U16	korosztályú	csapatunk	a	Pest	megyei	II.osztály	E� szakkeleti	
csoportjában	versenyez.	A	bajnokság	12	csapattal	 indult,	de	a	
bajnokság	elején	a	Zsámboki	SE,	az	őszi	szezon	vége	előtt	pedig	a	

Pásztói	ULC	csapata	kizárásra	került,	ıǵy	10	csapat	alkotja	a	cso-
portot.	O� szi	mérlegünk:	9	mérkőzésből	7	győzelem,	1	döntetlen,	
1	vereség,	97	lőtt,	14	kapott	gól,	22	pont.	Ezzel	2	ponttal	lema-
radva	az	első	helyen	álló	Kartal	SE	mögött,	a	2.	helyről	várjuk	a	
tavaszi	rajtot.
A	csapat	tagjai:	Farkas	A� ron	-	Ancsa	Botond,	Sára	Péter,	Szél	Vik-
tor,	Varga	Kornél,	Bolbás	Máté,	Gliva	Krisztián,	Kanalas	Tibor,	
Kanalas	Zoltán,	Tellér	Dávid,	Gáspár	Zoltán,	Kürti	Tamás,	Sápi	
Marcell,	 Lakatos	 Roland,	 Széles	 Szeverin,	 Dobsi	 Donát.	 Edző:	
Tóth-Máté	Imre
U19	korosztályú	csapatunk	a	Pest	megyei	bajnokság	Keleti	cso-
portjában	versenyez.	A	 csoportba	12	 csapat	nyert	besorolást.	
Mérlegünk:	11	mérkőzés	10	győzelem,	1	döntetlen,	63	lőtt,	13	
kapott	gól,	21	pont.	Ezzel	2	pont	előnnyel	az	SK	Tóalmás	előtt,	a	
tabella	első	fokáról	várjuk	a	tavaszi	folytatást.
A	csapat	tagjai:	Szél	Martin,	Penderik	Erik-Sára	Dávid,	Kiszely	Ti-
bor,	Tóth-Máté	Tamás,	Kürti	Csaba,	Sallai	Gergely,	Szabó	Norbert,	
Baranyi	 László,	 Penderik	 Márk,	 Hajdu	 Tamás,	 Horváth	 Péter,	
Zadravecz	Tamás,	Kovács	Richárd,	Tóth	Patrik,	Sukaj	Gergő.	Pá-
lyára	lépett	az	U16	csapatból	Szél	Viktor	és	Kürti	Tamás	is.	Edző:	
Tóth-Máté	Imre
Az	Öreg�iúk	csapat	a	Pest	megyei	bajnokság	Keleti	csoportjában	
versenyez.	A	bajnokság	12	csapattal	indult,	de	a	bajnokság	dere-
kán	az	O� rbottyán	KSE	csapatát	kizárta	a	versenybizottság.	Mér-
legünk:	10	mérkőzés,	9	győzelem,	1	döntetlen,	60	lőtt,	12	kapott	
gól,	28	pont.	Ezzel	az	őszi	eredménnyel,	5	pont	előnnyel	a	Kistar-
csai	VSC	I.	csapat	előtt	őszi	1.	a	Tura	VSK-Rabel	csapata.
A	csapat	tagjai:	Varró	István	-	Baranyai	Pál,	Hubert	Norbert,	Vi-
dák	János,	Less	Tamás,	Less	Krisztián,	Köles	Mihály,	Sóss	Csaba,	
Gerhát	Viktor,	Zalaegerszegi	Roland,	Rácz	Tamás,	Radics	Gábor,	
Véghelyi	Csaba,	Hegedűs	Csaba,	Horváth	Zoltán,	Csoma	Gábor,	
Kátai	Krisztián,	Dobray	Zsolt,	Fülep	Norbert,	Jakus	Máté,	Jakus	
Péter,	Balázs	Péter,	Tokai	Norbert.	Csapatvezető:	Rácz	Tamás
	 A	klub	játékosai	télen	sem	pihennek.	Az	edzéseken	túl	
Bozsik	korosztályaink	különböző	tornákon,	3	Bozsik	futsal	tor-
nán	vesznek	részt.	Klubunk	2	csapattal	U17	és	U20	korosztállyal	
nevezett	a	Pest	megyei	futsal	7vége	program	sorozatra.

forrás:	turafoci.gportal.hu

Tura	VSK	–	félévi	összegzés

	 A	Pest	megyei	ötfős	sakkcsapat	
bajnokság	 őszi	 évadját	 idegenben	kezd-
tük,	 és	csapatunk	3:2	arányú	győzelem-
mel	 tért	 haza	 Szigetszentmártonból.	 A	
következő	fordulót	itthon	játszottuk	Bia-
torbágy	ellen,	és	megint	győzelmet	sike-
rült	 elérnünk,	 ezúttal	 3,5:1,5	 arányban.	
Aztán	a	sorsolás	szeszélye	folytán	két	ide-
genbeli	mérkőzés	 következett,	melynek	
egyikét	minimális	arányban	(3:2)	elvesz-
tettük	 Szentendre	 ellen,	 de	 ezt	 sikerült	
korrigálni	a	következő	hétvégén,	mivel	a	
zömében	 �iatal	 játékosaink	 remeklé-

sének	 köszönhetően	 Szigetszentmik-
lósról	 4:1	 arányú	 győzelemmel	 térhet-
tünk	haza.	Számunkra	tehát	jól	kezdődött	
a	 2019-2020-as	 bajnokság,	 ezt	 mutatja	
előkelő	helyünk	a	tabellán:
1.	 Dunaharaszti	 	 13,5	pont
2.	 Galgavidék	 	 12,5	pont
3.	 Szigetszentmárton	 12				pont
4.	 Veresegyház	 	 12				pont
5.	 Dunakeszi-Alag	 11			pont
6.	 Vác	 	 			9			pont
7.	 Gödöllő	 	 7,5			pont
8.	 Szentendre	 	 6,5			pont

9.	 Biatorbágy	 	 6,5			pont
10.		Szigetszentmiklós	 4,5			pont
	 Láthatóan	akad	egy	kis	tüleke-
dés	az	élen,	és	az	idén	hátralévő	két	for-
dulóban	épp	a	pillanatnyilag	első	helyen	
álló	Dunaharaszti	csapatával	játszunk	itt-
hon,	aztán	az	őszi	szezont	az	ugyancsak	
élbolyban	látható	Veresegyháza	csapatá-
val	 zárjuk	 idegenben.	Nem	 lesz	 könnyű	
találkozó	 egyik	 sem,	 de	 remélhetőleg	
meg	 tudjuk	 tartani	 jó	 pozıćiónkat	 a	 ta-
vaszi	fordulók	elkezdéséhez.

tóthmáté

Sakk	-	Élbolyban	a	Galgavidék

U9-es	csapat
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EGYHÁZI ÉLET

„Békesség	a	földön	a	jóakaratú	embereknek…”

	 Karácsonyra	 készü-
lünk,	Karácsonyt	várjuk,	de	
mit	 teszünk	 érte?	Ugyanis	
Karácsony	 még	 ma	 is	 a	
kereszténység	 legbotrá-
nyosabb	 ünnepe.	 Nem	
azért,	 mert	 mi	 magunk	
megbotránkozunk	 rajta,

	hiszen	a	szeretet	ünnepe,	hanem	azért,	mert	szinte	kikapcsolja	a	
földi	időt	és	a	földi	teret	még	azoknak	az	embereknek	az	életében	
is,	akik	már	régóta	nem	hisznek	többé	a	Megváltó	betlehemi	is-
tállóban	való	születésében.	
	 Botrányos	azért,	mert	a	„piac,	utca	elhagyott	ma…”	–	
ıŕta	 egy	költő	 a	 versében.	Ez	 áll	december	24-ére.	De	addig…	
Mindenki	rohan,	mindenki	nyüzsög,	azon	rágja	a	körmét,	hogy	
mit	vegyen	a	másiknak,	a	szeretteinek.	Mintha	ettől	függne	a	Ka-
rácsony	öröme	és	boldogsága.	Pedig…	pedig…	
	 A	mai	ember	számára	–	sajnos	–	ettől	függ.	I�gy	sikkad	el	
a	 lényeg!	 I�gy	 felejtjük	 el,	 hogy	a	Karácsony	 nem	más,	mint	
Isten	szeretetének	megnyilvánulása	az	emberek	felé.	Ettől	
többet	 vajon	 tudsz-e	 adni	 az	 embereknek?	 Tudsz-e	 valami	
szebbet	 adni	 a	 szétszakadt	 családoknak,	 az	 idegenként	 élő	
családtagoknak,	mint	a	megbékélést?	
	 Sajnos	nem	hiszünk	már	abban	sem,	hogy	az	angyalok	
békét	hirdettek	a	földön	a	jóakaratú	embereknek!	Nem	hiszünk	
benne,	mert	állandóan	a	háborúk	borzalmait	látjuk.	(E� s	még	jó,	
ha	csak	látjuk!)	De	azért	a	számtalan	csatamezőn	is	karácsonyi	
tűzszünet	állt	be	az	istállói	születés	óta.	A	háború	félbeszakadt,	
mert	a	mezőn,	a	pásztorok	fölött	ott	lebegett	a	mennyei	sereg:	
„békesség	a	földön…”!	Utána	persze	a	lövöldözés	folytatódott,	de	
arra	a	kis	időre…	
	 Nincs	béke	sem	a	világban,	sem	a	lelkekben!	Legfeljebb	
erre	 a	 kis	 időre,	 Karácsony	 estéjére.	 Leteszik	 a	 csatabárdot.	
Biztos?	E� s	ıǵy	–	ha	befúrja	magát	a	kétely	a	lelkünkbe	–	nem	is	
lesz	egyhamar.	
	 Mit	jelentsen	hát	ez	a	sajátságos	idő,	a	kereszténység-
nek	ez	az	egyetlen	ünnepe,	amelynél	még	érezhető	az	örökké-va-
lóság	betörése	a	mi	időleges	létünkbe?	Mert	ezt	–	az	örökkévaló-
ságnak	ezt	a	kis	szikráját	–	még	azok	is	megérzik,	akik	számára	
egyébként	csak	maradi	babona	az	örökkévalóság.	
	 A	karácsonyi	evangéliumban	–	ahogy	gyermekkoruk-
ból	 még	 a	 legtöbben	 ismerik	 –	 az	 angyalok	 ı́gy	 énekelnek:	
„Békesség	a	földön	a	jóakaratú	embereknek”.	Az	egyik	Szentıŕás-
fordıt́ásban	ez	a	mondat	ıǵy	hangzik:	„Békesség	a	földön	az	Isten-
nek	tetsző	embereknek”!
	 Ha	 belegondolunk,	 akkor	 ez	 rettenetes!	Hiszen	 ezek	
szerint	csak	azoknak	az	embereknek	lesz	békesség	itt	a	földön,	
akik	tetszenek	az	Istennek,	és	nem	minden	embernek!	E� s	ez	len-
ne	az	örömhıŕ?	Igen,	ez	az	örömhıŕ,	ha	az	emberek	jól	�igyelnek,	
és	 hajlandók	 megérteni,	 hogy	 a	 karácsonyi	 evangéliumban	
egészen	 más	 békéről	 van	 szó,	 mint	 amit	 mi	 olyan	 forrón	
óhajtunk	az	egész	földkerekségre.	
	 Isten	igéje,	és	a	kedvelt	karácsonyi	evangélium	is	nem	
utolsósorban	azért	olyan	botrányos,	mert	elsősorban	az	egész	
emberhez	fordul.	Nem	csak	úgy,	nagy	általánosságban	az	embe-
rekhez,	hanem	az	egyénhez:	HOZZÁD,	HOZZÁM!	Az	általános	
szólamot	könnyű	 lenne	megtartani,	vagy	még	 inkább	megtar-
tatni	másokkal.	De	itt	RÓLAM	van	szó!	Rólam,	mint	egyénről,	és	
nem	tömeg-emberről,	akit	 lehet	manipulálni,	aki	másokra	há-
rıt́hatja	 a	 felelősségét!	A	 felelősség	 az	 enyém!	 Igaz,	 az	 evan-
gélium	nem	ad	müncheni	egyezményt,	nem	vet	föl	világarányú	
béketervet,	mert	a	Szentıŕásnak	szokatlanul	reális	képe	van	az	
emberről.	Ehhez	a	realizmushoz	hozzátartozik,	hogy	nem	lehet	
béke	a	földön	csupa	békétlen	ember	között.

	 Pszichológusok,	 pszichoanalitikusok,	 pszichoterape-
uták	 egész	 serege	 lép	 föl,	 hogy	 kibékítsék	 az	 embereket	
önmagukkal.	Ez	esetenként	jó	és	hasznos	lehet,	csak	éppen	az	a	
béke	nem	áll	rendelkezésre	a	rendelőjükben,	amely	minden	ér-
telmünket	meghaladja.	De	pontosan	ezt	a	békességet	hirdeti	a	
karácsonyi	evangélium,	amikor	az	angyalok	a	pásztorok	fölött	
énekelnek.	„Mert	Megváltó	született	ma	nektek…”	–	mondja	az	U� r	
angyala.	
	 A	Gyermek	a	betlehemi	 istállóban	visszaadja	 lel-
ketek	 épségét,	 kibékít	 önmagatokkal,	 bocsánatot	 ad	 bű-
neitekre,	 hogy	mindennap	 újra	 ébredhessetek,	 újra	 kezdhes-
setek,	 hogy	 ne	 kelljen	 elmúlt	 napok,	 elmúlt	 mulasztások	
nyomasztó	terhét	cipelnetek.	Felébredhessetek	és	kezdhessétek	
a	 napot	 békességben,	 minden	 bűnötöktől	 megszabadulva.	 E� s	
csak	ezután	–	miután	kibékültetek	önmagatokkal	és	az	Istennel	
–,	bizony	csak	ezután	törődhettek	azzal,	hogy	békét	teremtsetek	
a	földön!
	 Ezért	szól	a	földi	béke	ıǵérete	„az	Istennek	tetsző	embe-
reknek”,	 vagyis	 azoknak,	 akik	 a	 jászolban	 fekvő	 gyermeket	
elfogadják	 Megváltójuknak,	 Üdvözítőjüknek.	 Csak	 tőlük	
jöhetne	béke	ebbe	a	beteg	világba,	nem	pedig	beteg	emberektől,	
akik	folyton	folyvást	útban	vannak	saját	maguknak,	mert	nem	
tudják	elfogadni	a	bocsánatot.	–	Ezért	ők	sem	bocsátanak	meg	a	
többi	embernek.
	 E� s	máris	ismét	benne	vagyunk	a	békétlenségnek	ebben	
a	rettenetes	körforgásában	emberek	és	népek	között.	
	 Péter	egyszer	megkérdezte	Jézust,	hogy	hányszor	kell	
naponta	megbocsátania	testvérének,	ha	az	vét	ellene.	Elég-e	hét-
szer?	Akkor	Jézus	ıǵy	szólt	hozzá:	„Nem	hétszer,	hanem	hetven-
szer	hétszer!”
	 Nem	szabad	hallatlanra	vennünk,	hogy	itt	a	Péter	és	Jé-
zus	közti	párbeszédben	megint	csak	az	egész	emberről	van	szó,	
aki	megbocsát,	és	akinek	meg	kell	bocsátani.	Csak	ıǵy	kereked-
hetik	felül	a	béke	a	földön.	
	 E� ppen	itt	az	ideje,	hogy	megértsük	ezt,	és	ne	kábıt́suk	
magunkat	általános	bizonygatással	ott,	ahol	személyesen	rólunk	
van	 szó.	 Karácsony	 éjszakájának	 üzenete	 nem	 az	 egész	
világnak	 szóló	 kiáltvány	 volt,	 hanem	 egy	 istállóban	 ment	
végbe,	 és	az	éjszakában	virrasztó	néhány	pásztornak	szólt,	
akiket	Isten	méltónak	talált	arra,	hogy	a	mennyei	seregek	hir-
dessék	ezt	nekik.	
	 Talán	megint	 csak	meg	 kellene	próbálnunk,	 hogy	 az	
„évközi	 időben”	ezekkel	az	egyszerű	pásztorokkal	menjünk	el	
Betlehembe,	 a	 Béke	 Városába!	 Csak	 ıǵy	 lehet	 boldog	 a	 Kará-
csonyunk,	békés	az	ajándékozásunk,	szeretetteljes	a	gesztusunk	
és	a	szavunk!
Legyen	hát	„békesség	a	földön	a	jóakaratú	embereknek!”

Palya	János	plébános

 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: 11 óra és ESTE 6 óra

ÜNNEPI MISEREND
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PROGRAMAJÁNLÓ

	 Birinyi	József	népzenekutató,	hangszeres	szólista	mű-
sora	 „tiszta	 forrásból”	 merı́tett	 élmény	 minden	 korosztály	
számára.
	 A	művész	65	db	hangszert	ismertet	meg	a	közönséggel	
-	 tréfás	 és	 csodás	 történeteket	 mesél	 készıt́ésükről,	 történe-
tükről,	használatukról,	a	hangszerekkel	kapcsolatos	hiedelmek-
ről-	és	minden	hangszert	megszólaltat	a	műsorban.	A	korhatár	
nélküli	program	interaktıv́.	A	közönséget	-	korosztálynak	meg-
felelő	dalokkal,	játékokkal,	hangszerekkel	-	bevonja,	a	rögtönzött	
zenekarokkal	együtt	muzsikál.

Helyszín:	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	nagyterme
Jegyár	előadásonként:	1.400	Ft/fő/alkalom	
Információ:	06-30-638-4603,	bartok.kultura@gmail.com

GYEREKSZÍNHÁZ

Harmadik	alkalom

2020.	 ,	keddMÁRCIUS	10. 	15	óra

BIRINYI	JO� ZSEF:	„SÍPPAL-DOBBAL...”	
Történeti	és	népi	hangszerbemutató	és	koncert	(90	perc)

	 KEREKÍTŐ!
	 Tippentő,	bábos	torna,	hangszerjáték,
népi	hangszerek,	népi	ölbeli	játékok,	népdalok,
jeles	napi	foglalkozások
Helyszıń:	Tura,	Bartók	Béla	Művelődési	Ház
és	Könyvtár	(gyerekkönyvtár)

Időpont:	2020.	JANUÁR	9.	csüt.	10:00
Foglalkozásvezető:	Kovács	Zoltánné	Lajos	Kriszta	okleveles	
kerekıt́ő	várja	a	babákat,	mamákat/papákat.	
Részvételi	dıj́ :	800	Ft/baba-szülő
Következő	alkalom:	Február	6.

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA

A	kapzsi	Ebenezer	 Scrooge	 gyűlöli	
az	 ünnepeket.	 Karácsony	 estéjén	
azonban	 három	 szellem	 látogatja	
meg,	és	végigvezetik	a	múltján,	jele-
nén,	jövőjén	keresztül,	hogy	megta-

pasztalhassa	miről	is	szól	valójában	az	év	legszebb	ünnepe.	
Scrooge	urat	a	 jelenések	 új	emberré	 teszik.	Charles	Dic-
kens	örökérvényű	regénye,	amely	a	szeretetről	és	a	megbo-
csájtásról	szól	,	most	a	�iatal	olvasóink	részére	jelent	meg	
Geronimo	Stilton	tolmácsolásában.

Geronimo	Stilton

Karácsonyi	ének

	 Nem	 vagyok	 egy	 süti	 sütős	 alkat.	 Nálam	 az	
egyszerű,	de	nagyszerű	receptek	válnak	csak	valóra.	
Beleöntöm,	összekavarom,	beteszem	a	sütőbe	és	kész	
is.
	 Van	egy	alapreceptem,	ezt	szoktam	egészséges,	
és	 nagyon	 nem	 egészséges	 változatban	 is	 elkészı́teni.	
Egyelőre	a	gyerekek	nem	unják	-	és	én	sem.	Azért	gyakran	
eljátszadozok	a	gondolattal,	hogy	ha	majd	unokáim	lesz-
nek,	talán	én	is	előnyben	részesıt́ em	majd	a	pepecselős	sü-
ti	recepteket.	
	 Most	 viszont	 találtam	 három	 olyan	 egyszerű	
praktikát,	ami	még	nálam	is	megállja	a	helyét	sütés	előtt,	
közben,	után.
1.	 Ha	a	sütés	során	nem	használtad	fel	az	összes	tojás-
sárgáját,	 akkor	 ahelyett,	 hogy	 kidobnád	 a	maradékot,	 a	
még	egészben	 lévő	sárgáját	 óvatosan	csúsztasd	egy	csé-
szébe,	engedj	rá	annyi	hideg	vizet,	hogy	ellepje,	és	ıǵy	he-
lyezd	 a	 hűtőbe!	 Néhány	 napig	 eláll	 a	 hűtőszekrényben	
anélkül,	hogy	kiszáradna.
2.	 A	tojásfehérjével	pedig	még	könnyebb	a	dolgod,	ez	
ugyanis	a	mélyhűtőben	akár	egy	évig	is	eláll,	ha	egy	tiszta	
edényben	lefagyasztod.
3.	 Ha	a	csemetéid	nem	bıŕták	ki,	hogy	ne	kóstolják	meg	
az	elkészült	bejglit,	és	kénytelen	voltál	felvágni,	még	nem	
kell	aggódnod,	hogy	a	frissen	vágott	felülete	megszárad!	
Helyezz	 rá	 egy	 szelet	 friss	 kenyeret,	 és	 ı́gy	 tekerd	 be	
folpack-kal!

btm	(forrás:	www.femina.hu)

Pénztárcabarát praktikák

„sütis-sütős”

 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 bankszámla-
számára 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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HATVAN
December	20.	19:30-22:00	Karácsonyi	Jégdisco;
	 Kossuth	tér
December	 21.	 09:00-13:00	 U� nnepváró	 játszóház;	 Ady	

Endre	könyvtár
December	 22.	 13:00-16:00	 Karácsony	 a	 Vadasparkban;	

Vadaspark
December	22.	16:00-18:00	Advent	negyedik	vasárnapja;	

Grassalkovich	Kastély	dıśzterme
December	22.	18:00-18:30	Advent	negyedik	vasárnapja-	

gyertyagyújtás;	Kossuth	tér
December	 25.	 17:30-19:30	 Treff	 Karácsony;	 Grassal-

kovich	Művelődési	Ház
December	 27-30.	 40.	 Karácsonyi	 Labdarúgó	 Kupa;	

Hatvani	Kodály	Zoltán	E� rtékközvetıt́ő	és	Képesség-
fejlesztő	A� ltalános	Iskola	Sportcsarnok

December	27.	19:30-22:00	Előszilveszteri	Jégdisco;	Kos-
suth	tér

December	 31.	 10:00-14:00	 Adománygyűjtő	 Szilveszteri	
Futás;	U� jhatvani	Római	Katolikus	A� ltalános	Iskola

Január	03.	19:30-22:00	U� jévi	Jégdisco;	Kossuth	Lajos	tér
Január	04.	 18:00-20:00	U� jévi	 hangverseny;	Nagy	 Endre	

Rendezvényterem
Január	05.	09:00-12:00	Fussunk	össze	januárban	is!;	DISZI	

parkoló
Január	 15.	 14:00-16:00	 Farsangi	 játszóház	 a	 Daliban;	

VOKE	Liszt	Ferenc	Művelődési	Ház
Január	 22.	 18:00-19:30	 A	 Magyar	 Kultúra	 Napja;	 Gras-

salkovich	kastély	dıśzterme

GÖDÖLLŐ
	 Jegyek:	 www.muza.hu;	 Gödöllő	 Művészetek	 Háza;	

Tel.:	+36/28-514130;	+36/70-4527268
December	21.	19:00	A	három	király	ajándéka-	a	Gödöllői	

Fiatal	 Művészek	 Egyesületének	 előadása;	 Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

December	28.	19:00	Tolcsvay	László,	Müller	Péter,	Müller	
Péter	 Sziámi:	 Isten	 pénze-	 Magyarock	 Dalszıń ház	
Komárom	előadásában,	Művészetek	Háza	Gödöllő,	
Szıńházterem

December	30.	15:00	Nyugdıj́asok	Szilveszteri	Mulatsága;	
Művészetek	Háza	Gödöllő,	Konferenciaterem

Január	16.	 19:00	Molnár	Ferenc:	Az	 ibolya	1,2,3;	Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

Január	17.	 19:00	Molnár	Ferenc:	Az	 ibolya	1,2,3;	Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

Január	18.	 19:00	Molnár	Ferenc:	Az	 ibolya	1,2,3;	Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

Január	19.	 19:00	Molnár	Ferenc:	Az	 ibolya	1,2,3;	Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

Január	 20.	18:00	Háború	 a	 napért	 -	 Vörös	 Eszter	 Anna	
kiállıt́ ásmegnyitó;	 Művészetek	 Háza	 Gödöllő,	 Kon-
ferenciaterem

btm

Solymosi	Máté
különdíjban	részesült

a	legjobb	népdalfeldolgozásért	

	 A	 2019.	 december	 8-án,	 első	 alkalommal	 megren-
dezett	Roby	Lakatos	Nemzetközi	 Improvizációs	Hegedűverse-
nyen	Solymosi	Máté	a	legjobb	népdalfeldolgozásért	külön-
díjban	részesült.
	 A	világon	 is	egyedülálló	 zenei	kezdeményezés	zsűri-
jében	Roby	Lakatos	mellett	helyet	foglalt	Michael	Guttman	he-
gedűművész,	Eliane	Reyes	zongoraművész,	Oláh	Vilmos	hege-
dűművész,	Szakcsi	Lakatos	Béla	zongoraművész,	Vásáry	Tamás	
zongoraművész,	karmester	 és	Sárközi	Lajos	hegedűművész.	A	
verseny	dıj́átadójára	a	pénzdıj́ak	mellé	három	neves	hangszer-
készıt́ő	mester:	a	belga	Fabien	Gram,	Losó	Károly	 és	Rácz	Pál	
ajánlott	fel	jutalomként	egy-egy	hegedűt.
	 A	zsűri	az	improvizációs	készséget	és	technikát	érté-
kelte.	A	vasárnapi	megmérettetésen	egy	szabadon	választott	és	
három	kötelező	darabot	kellett	eljátszaniuk	kıśérőzenekarral.
	 Az	eseményt	nyilvános	dıj́átadó	és	gálaest	zárta	a	Ha-
gyományok	Házában,	a	műsorban	a	döntősök	és	a	zsűritagok	is	
szıńpadra	léptek.	A	verseny	fővédnöke	Fekete	Péter	kultúráért	
felelős	 államtitkár,	 védnöke	 Ragány	 Misa,	 az	 Emmi	 előadó-
művészeti	főosztályának	vezetője	volt.

T.A.	(forrás:	ATEMPO.sk/MTI)

	 „Nagyon	büszkék	vagyunk	hegedűsünkre,	Solymosi	Má-
téra,	aki	az	1.	Roby	Lakatos	International	Improvisational	Violin	
Competition-en	egy	128	éves	magyar	mesterhegedű	formájában	
különdíjat	kapott	a	legjobb	népdal	előadásáért!	Gratulál	a	Cim-
baliband	összes	tagja	és	stábja!	Muzsikáljunk	együtt	még	nagyon	
sokáig!	Alig	várjuk,	hogy	hallhassuk,	hogy	szól	az	új	hangszered!”	
Unger	Balázs,	Cimbaliband

Kedves	Olvasóink!

A	könyvtár	

DECEMBER	22-JANUÁR	5-IG	
ZÁRVA	TART.

NYITA� S:		JANUA� R	6.,	13:00

Kegyelmekben	gazdag	karácsonyt	és	
boldog	új	évet	kıv́ánunk	minden	

kedves	látogatónknak!

Búcsúzunk
Szilágyi Sándorné Ujvári Marikától (1958-2019)

Egy csillaggal több ragyog az égen, egy jó lélekkel kevesebb közöttünk.
Drága Marikánk, aki csupa szívjóság voltál, már nem vagy közöttünk.

Te mindenkit csak szerettél, kedves, megnyugtató szavaiddal vigasztaltál.
A te szíved már megnyugodott, de a miénk vérzik. Köszönjük, hogy a sógornőid 

lehettünk. A fiadat itt hagytad, de reméljük, hogy a férjed és a kislányod 
társaságában vagy.

Kérjük a Szűz Anyát, ültessen Isten közelébe, mert te megérdemled.
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel és anyagi támogatásukkal segítették 

az itt maradtakat.

Búcsúzik tőled szerető fiad, Laci, rokonaid, szomszédaid és minden ismerősöd.

Nyugodj Békében, Isten Veled.



Turai Hírlap16

20
19

/1
2

PROGRAMAJÁNLÓ

	 Birinyi	József	népzenekutató,	hangszeres	szólista	mű-
sora	 „tiszta	 forrásból”	 merı́tett	 élmény	 minden	 korosztály	
számára.
	 A	művész	65	db	hangszert	ismertet	meg	a	közönséggel	
-	 tréfás	 és	 csodás	 történeteket	 mesél	 készıt́ésükről,	 történe-
tükről,	használatukról,	a	hangszerekkel	kapcsolatos	hiedelmek-
ről-	és	minden	hangszert	megszólaltat	a	műsorban.	A	korhatár	
nélküli	program	interaktıv́.	A	közönséget	-	korosztálynak	meg-
felelő	dalokkal,	játékokkal,	hangszerekkel	-	bevonja,	a	rögtönzött	
zenekarokkal	együtt	muzsikál.

Helyszín:	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	nagyterme
Jegyár	előadásonként:	1.400	Ft/fő/alkalom	
Információ:	06-30-638-4603,	bartok.kultura@gmail.com

GYEREKSZÍNHÁZ

Harmadik	alkalom

2020.	 ,	keddMÁRCIUS	10. 	15	óra

BIRINYI	JO� ZSEF:	„SÍPPAL-DOBBAL...”	
Történeti	és	népi	hangszerbemutató	és	koncert	(90	perc)

	 KEREKÍTŐ!
	 Tippentő,	bábos	torna,	hangszerjáték,
népi	hangszerek,	népi	ölbeli	játékok,	népdalok,
jeles	napi	foglalkozások
Helyszıń:	Tura,	Bartók	Béla	Művelődési	Ház
és	Könyvtár	(gyerekkönyvtár)

Időpont:	2020.	JANUÁR	9.	csüt.	10:00
Foglalkozásvezető:	Kovács	Zoltánné	Lajos	Kriszta	okleveles	
kerekıt́ő	várja	a	babákat,	mamákat/papákat.	
Részvételi	dıj́ :	800	Ft/baba-szülő
Következő	alkalom:	Február	6.

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLÓJA

A	kapzsi	Ebenezer	 Scrooge	 gyűlöli	
az	 ünnepeket.	 Karácsony	 estéjén	
azonban	 három	 szellem	 látogatja	
meg,	és	végigvezetik	a	múltján,	jele-
nén,	jövőjén	keresztül,	hogy	megta-

pasztalhassa	miről	is	szól	valójában	az	év	legszebb	ünnepe.	
Scrooge	urat	a	 jelenések	 új	emberré	 teszik.	Charles	Dic-
kens	örökérvényű	regénye,	amely	a	szeretetről	és	a	megbo-
csájtásról	szól	,	most	a	�iatal	olvasóink	részére	jelent	meg	
Geronimo	Stilton	tolmácsolásában.

Geronimo	Stilton

Karácsonyi	ének

	 Nem	 vagyok	 egy	 süti	 sütős	 alkat.	 Nálam	 az	
egyszerű,	de	nagyszerű	receptek	válnak	csak	valóra.	
Beleöntöm,	összekavarom,	beteszem	a	sütőbe	és	kész	
is.
	 Van	egy	alapreceptem,	ezt	szoktam	egészséges,	
és	 nagyon	 nem	 egészséges	 változatban	 is	 elkészı́teni.	
Egyelőre	a	gyerekek	nem	unják	-	és	én	sem.	Azért	gyakran	
eljátszadozok	a	gondolattal,	hogy	ha	majd	unokáim	lesz-
nek,	talán	én	is	előnyben	részesıt́ em	majd	a	pepecselős	sü-
ti	recepteket.	
	 Most	 viszont	 találtam	 három	 olyan	 egyszerű	
praktikát,	ami	még	nálam	is	megállja	a	helyét	sütés	előtt,	
közben,	után.
1.	 Ha	a	sütés	során	nem	használtad	fel	az	összes	tojás-
sárgáját,	 akkor	 ahelyett,	 hogy	 kidobnád	 a	maradékot,	 a	
még	egészben	 lévő	sárgáját	 óvatosan	csúsztasd	egy	csé-
szébe,	engedj	rá	annyi	hideg	vizet,	hogy	ellepje,	és	ıǵy	he-
lyezd	 a	 hűtőbe!	 Néhány	 napig	 eláll	 a	 hűtőszekrényben	
anélkül,	hogy	kiszáradna.
2.	 A	tojásfehérjével	pedig	még	könnyebb	a	dolgod,	ez	
ugyanis	a	mélyhűtőben	akár	egy	évig	is	eláll,	ha	egy	tiszta	
edényben	lefagyasztod.
3.	 Ha	a	csemetéid	nem	bıŕták	ki,	hogy	ne	kóstolják	meg	
az	elkészült	bejglit,	és	kénytelen	voltál	felvágni,	még	nem	
kell	aggódnod,	hogy	a	frissen	vágott	felülete	megszárad!	
Helyezz	 rá	 egy	 szelet	 friss	 kenyeret,	 és	 ı́gy	 tekerd	 be	
folpack-kal!

btm	(forrás:	www.femina.hu)
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„sütis-sütős”

 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 bankszámla-
számára 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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HATVAN
December	20.	19:30-22:00	Karácsonyi	Jégdisco;
	 Kossuth	tér
December	 21.	 09:00-13:00	 U� nnepváró	 játszóház;	 Ady	

Endre	könyvtár
December	 22.	 13:00-16:00	 Karácsony	 a	 Vadasparkban;	

Vadaspark
December	22.	16:00-18:00	Advent	negyedik	vasárnapja;	

Grassalkovich	Kastély	dıśzterme
December	22.	18:00-18:30	Advent	negyedik	vasárnapja-	

gyertyagyújtás;	Kossuth	tér
December	 25.	 17:30-19:30	 Treff	 Karácsony;	 Grassal-

kovich	Művelődési	Ház
December	 27-30.	 40.	 Karácsonyi	 Labdarúgó	 Kupa;	

Hatvani	Kodály	Zoltán	E� rtékközvetıt́ő	és	Képesség-
fejlesztő	A� ltalános	Iskola	Sportcsarnok

December	27.	19:30-22:00	Előszilveszteri	Jégdisco;	Kos-
suth	tér

December	 31.	 10:00-14:00	 Adománygyűjtő	 Szilveszteri	
Futás;	U� jhatvani	Római	Katolikus	A� ltalános	Iskola

Január	03.	19:30-22:00	U� jévi	Jégdisco;	Kossuth	Lajos	tér
Január	04.	 18:00-20:00	U� jévi	 hangverseny;	Nagy	 Endre	

Rendezvényterem
Január	05.	09:00-12:00	Fussunk	össze	januárban	is!;	DISZI	

parkoló
Január	 15.	 14:00-16:00	 Farsangi	 játszóház	 a	 Daliban;	

VOKE	Liszt	Ferenc	Művelődési	Ház
Január	 22.	 18:00-19:30	 A	 Magyar	 Kultúra	 Napja;	 Gras-

salkovich	kastély	dıśzterme

GÖDÖLLŐ
	 Jegyek:	 www.muza.hu;	 Gödöllő	 Művészetek	 Háza;	

Tel.:	+36/28-514130;	+36/70-4527268
December	21.	19:00	A	három	király	ajándéka-	a	Gödöllői	

Fiatal	 Művészek	 Egyesületének	 előadása;	 Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

December	28.	19:00	Tolcsvay	László,	Müller	Péter,	Müller	
Péter	 Sziámi:	 Isten	 pénze-	 Magyarock	 Dalszıń ház	
Komárom	előadásában,	Művészetek	Háza	Gödöllő,	
Szıńházterem

December	30.	15:00	Nyugdıj́asok	Szilveszteri	Mulatsága;	
Művészetek	Háza	Gödöllő,	Konferenciaterem

Január	16.	 19:00	Molnár	Ferenc:	Az	 ibolya	1,2,3;	Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

Január	17.	 19:00	Molnár	Ferenc:	Az	 ibolya	1,2,3;	Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

Január	18.	 19:00	Molnár	Ferenc:	Az	 ibolya	1,2,3;	Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

Január	19.	 19:00	Molnár	Ferenc:	Az	 ibolya	1,2,3;	Művé-
szetek	Háza	Gödöllő,	Szıńházterem

Január	 20.	18:00	Háború	 a	 napért	 -	 Vörös	 Eszter	 Anna	
kiállıt́ ásmegnyitó;	 Művészetek	 Háza	 Gödöllő,	 Kon-
ferenciaterem

btm

Solymosi	Máté
különdíjban	részesült

a	legjobb	népdalfeldolgozásért	

	 A	 2019.	 december	 8-án,	 első	 alkalommal	 megren-
dezett	Roby	Lakatos	Nemzetközi	 Improvizációs	Hegedűverse-
nyen	Solymosi	Máté	a	legjobb	népdalfeldolgozásért	külön-
díjban	részesült.
	 A	világon	 is	egyedülálló	 zenei	kezdeményezés	zsűri-
jében	Roby	Lakatos	mellett	helyet	foglalt	Michael	Guttman	he-
gedűművész,	Eliane	Reyes	zongoraművész,	Oláh	Vilmos	hege-
dűművész,	Szakcsi	Lakatos	Béla	zongoraművész,	Vásáry	Tamás	
zongoraművész,	karmester	 és	Sárközi	Lajos	hegedűművész.	A	
verseny	dıj́átadójára	a	pénzdıj́ak	mellé	három	neves	hangszer-
készıt́ő	mester:	a	belga	Fabien	Gram,	Losó	Károly	 és	Rácz	Pál	
ajánlott	fel	jutalomként	egy-egy	hegedűt.
	 A	zsűri	az	improvizációs	készséget	és	technikát	érté-
kelte.	A	vasárnapi	megmérettetésen	egy	szabadon	választott	és	
három	kötelező	darabot	kellett	eljátszaniuk	kıśérőzenekarral.
	 Az	eseményt	nyilvános	dıj́átadó	és	gálaest	zárta	a	Ha-
gyományok	Házában,	a	műsorban	a	döntősök	és	a	zsűritagok	is	
szıńpadra	léptek.	A	verseny	fővédnöke	Fekete	Péter	kultúráért	
felelős	 államtitkár,	 védnöke	 Ragány	 Misa,	 az	 Emmi	 előadó-
művészeti	főosztályának	vezetője	volt.

T.A.	(forrás:	ATEMPO.sk/MTI)

	 „Nagyon	büszkék	vagyunk	hegedűsünkre,	Solymosi	Má-
téra,	aki	az	1.	Roby	Lakatos	International	Improvisational	Violin	
Competition-en	egy	128	éves	magyar	mesterhegedű	formájában	
különdíjat	kapott	a	legjobb	népdal	előadásáért!	Gratulál	a	Cim-
baliband	összes	tagja	és	stábja!	Muzsikáljunk	együtt	még	nagyon	
sokáig!	Alig	várjuk,	hogy	hallhassuk,	hogy	szól	az	új	hangszered!”	
Unger	Balázs,	Cimbaliband

Kedves	Olvasóink!

A	könyvtár	

DECEMBER	22-JANUÁR	5-IG	
ZÁRVA	TART.

NYITA� S:		JANUA� R	6.,	13:00

Kegyelmekben	gazdag	karácsonyt	és	
boldog	új	évet	kıv́ánunk	minden	

kedves	látogatónknak!

Búcsúzunk
Szilágyi Sándorné Ujvári Marikától (1958-2019)

Egy csillaggal több ragyog az égen, egy jó lélekkel kevesebb közöttünk.
Drága Marikánk, aki csupa szívjóság voltál, már nem vagy közöttünk.

Te mindenkit csak szerettél, kedves, megnyugtató szavaiddal vigasztaltál.
A te szíved már megnyugodott, de a miénk vérzik. Köszönjük, hogy a sógornőid 

lehettünk. A fiadat itt hagytad, de reméljük, hogy a férjed és a kislányod 
társaságában vagy.

Kérjük a Szűz Anyát, ültessen Isten közelébe, mert te megérdemled.
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel és anyagi támogatásukkal segítették 

az itt maradtakat.

Búcsúzik tőled szerető fiad, Laci, rokonaid, szomszédaid és minden ismerősöd.

Nyugodj Békében, Isten Veled.
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SZOLGÁLTATÁS

„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

	 Ismételten	arra	kérjük	a	gazdákat,	hogy	december	
31-én	és	 január	1-jén	egész	nap	tartsák	kedvencüket	biz-
tonságos	helyen,	 bezárva.	Nemcsak	a	petárdák,	 de	 az	 egyéb,	
kisebb-nagyobb	 hanghatással	 járó	 pirotechnikai	 termékek	 is	
sokkolóan	 hathatnak	 házi	 kedvenceinkre.	 Kérjük	 az	 állattar-
tókat,	hogy	fokozottan	�igyeljenek	oda	négylábú	társaikra	az	
ünnepek	alatt	és	már	Szilveszter	előtt	gondoskodjanak	az	állatok	
biztonságáról.
	 Mind	 a	 kutyák,	 mind	 a	macskák	 nyakában	 folyama-
tosan	legyen	e	néhány	nap	során	nyakörv	és	a	gazda	adatait	tar-
talmazó	 biléta.	 Ideiglenes	 bilétának	 tökéletesen	megfelel	 egy	
kulcsfeliratozó	biléta	is!	A	legbiztonságosabb	megoldás	a	2013.	
január	1-től	minden	kutya	számára	kötelező	mikrochip.	A	kutya	
gazdája	maga	ellenőrizheti	az	interneten	(petvetdata.hu),	hogy	a	
az	állat	adatai	szerepelnek-e	az	internetes	nyilvántartásban.
	 Kérjük,	 hogy	 kedvenceiket	 tartsák	 biztonságos,	
zárt	helyen.	Karácsony	után	lehetőleg	már	CSAK	PÓRÁZON	
sétáltassanak,	és	ha	tudják,	hogy	az	állat	félős,	jó	előre	gon-
doskodjanak	számára	nyugtatóról,	melyet	az	állatorvostól	
szerezhetnek	be.	Ne	hagyjuk	magukra	kedvenceinket	ebben	a	
kritikus	időszakban!

T.A.	(forrás:	Noé	A� llatothon	Alapıt́vány)
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TÖRD A FEJED!
ÉVFORDULÓK

FENYÕ-FÛRÉSZÁRU

ÉPÜLETFA

A KÖRNYÉK

LEGJOBB ÁRAIVAL!

HÍVJON, MEGÉRI!

BOLDOGI FATELEP

06 70 426 9885

Kalodás tûzifa

35 000 Ft
+ szállítás

ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Fiókiroda
2194, Tura, Rákóczi út 119.

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

Központi Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969

 Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület:

reggel 6 - este 21 óráig: 06 20 264 4705 

ÉMÁSZ hibabejelentő: 06 80 42 43 44
Tura Város Polgármesteri Hivatala: 06 28 581 020

Gödöllői Rendőrkapitányság Ügyelet: 06 28 524 600

Szelektív Kft.: 06 30 222 6305

Daköv Kft. 06 28 467 790 (csatorna hibaelhárítás) 

Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: 06 28 580 581

Turai Római Katolikus Plébánia: 06 28 632 615

Segélyhívó: 112
Tura Járőrszolgálat: 06 30 678 7309
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Beküldendő	a	V3,	V13,	V18	és	a	F3	sorok	megfejtése.
A	megfejtéseket	postai	úton	a	szerkesztőség	cıḿére,	vagy	a	művelődési	ház	postaládájába	várjuk .	2020.	január	24-ig

Az	október-novemberi	rejtvényünk	helyes	megfejtése:	V .	 ,	 .	 ,	 .	 . .	1 Ikrek	hava F1 Ignotus F6 Hatvan 	 (Tura)A	szerencsés	nyertes:	Maczkó	Mihályné	
Gratulálunk!	Nyereménye	a	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	felajánlása,	a	„Gyökér	adja	a	fáját	-	magyar	népdalok	jó	turai	szívvel”	
című	CD	 (a	 turai	 folklórcsoportok	 közreműködésével)	és	Tánczos	Katalin:	 Az	 én	Miatyánkom	 című	könyv,	melyeket	 az	 értesıt́ést	 követően	
személyesen	vehet	át	a	művelődési	házban.

Herczig József ebrendész
06/20-964-3025

Tura Város Önkormányzatának szerződött partnere

KÖZTERÜLETEN KÓBORLÓ EBEK BEFOGÁSA
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VÍZSZINTES	 3.	100	éve,	1919.	december	9-én	1.	Gémeskútban	van.	
meghalt	 francia	 festő	 (Pierre-Auguste,	 *1841).	 9.	 Dehogy!	 10.	
Kutyát	szabaddá	tesz.	11.	Ukrajnában	eredő	és	Galatinál	a	Dunába	
ömlő	folyó.	12.	Nitrogén,	vanádium	vgyj.	13.	75	éve,	1944.	december	
10-én	 meghalt	 szobrász	 (Miklós,	 *1871).	 Műve	 pl.	 Anonymus	
szobra	 a	 Városligetben.	 16.	 Folyadék,	 gáz	 mértékegysége.	 17.	
Kigondoló.	 18.	 75	 éve,	 1944.	 december	 24-én	 végezték	 ki	 a	
nyilasok	 Bajcsi-Zsilinszky	 Endrét	 (*1886).	 Lapjának	 címe.	 22.	
Kollégiumban	élés.	25.	Művet	átıŕó.

FÜGGŐLEGES	1.	Svájci	nagyváros	a	Rhône	folyó	mentén.	2.	Gyönyör.	
3.	75	éve,	1944.	decenber	30-án	meghalt	Nobel-díjas	francia	író	
(Romain,	 *1866).	 4.	 Kiváló.	 5.	 Norvég,	 német	 autójel.	 7.	 Német	
autómárka.	 8.	 Rubeldarab	 (!)	 9.	 Diagonális.	 14.	 Gál	 családi	 név	
változata.	15.	Benzoinzöldben	van	(!)	18.	Kén	vgyj.	19.	Gazdasági	
társulási	forma.	20.		Dagadni	kezd	(!)	21.	Jó	sós	a	közepe	(!)	22.	Apó.	
23.	Kiütés.	24.	A� zik	az	elején	(!)	26.	Oxigén.	27.	Mint	a	16.	sor.	
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