
A TARTALOMBÓL:

INGYENES	KÖZÉLETI	HAVILAP

XXIX.	évfolyam	3.	szám		 2020	ÁPRILIS	-	MÁJUS

Nyit a Nagybani
piac és a Vásár

részletek: 2. oldal bővebben: 4. oldal részletek: 6. oldal

Tájékoztató a Központi
Orvosi Ügyelet
változásáról

Nemzeti Összetartozás
Napja
Programajánló

TURA VÁROS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK TÁMOGATÁSA

	 Régóta	várta	már	a	turai	lakosság,	most	lehetőség	
nyıĺt	 új	 járda	 és	 kerékpárút	 épıt́ésére	 a	 Vácszentlászlói	
úton	a	Fűzfa	büfétől	az	új	temető	bejáratáig.	Felújıt́ásra	ke-
rül	a	Köztársaság	utcától	kezdődő	járda	egészen	az	O� szi-
rózsa	Idősek	Otthonáig	(Kis-Galga	hıd́ig).	
	 A	keretösszegből	két	új	játszóteret	is	kıv́án	tele-
pıt́eni	Tura	Város	O� nkormányzata,	melyek	a	Vasút	utca	és	
Alkotmány	utca	sarkán	lévő	önkormányzati	tulajdonú	in-
gatlan	 kertjében,	 valamint	 a	Kónya	 tó	mögötti	 zöldöve-
zetben	szolgálják	majd	a	gyermekek	és	a	családok	kényel-
mét,	szórakozását.	A	„Kónya	Tó	és	környéke	komplex	fej-
lesztési	program”	részeként	nem	csak	a	játszótér,	hanem	
egy	szabadtéri	sportpark	is	megvalósul	azon	a	területen.	
	 Polgármester	úr	elmondta	továbbá,	hogy	szeret-
nék	a	munkát	minél	előbb	megkezdeni.	A	projektek	kivi-
telezési	és	előkészıt́ési	szakaszait	�igyelembe	véve,	az	egy-
szerűbben	megvalósıt́ható	játszóterekkel	kezdődnek	meg	
hamarosan	 a	 másfél	 évet	 átfogó	 infrastrukturális	 fej-
lesztési	munkálatok.

T.A.

355,2 millió forint
vissza nem térítendő 

támogatást biztosít út-, és 
járdaépítés, játszótér kialakítás 

megvalósítása érdekében.
	 A	 támogatás	 pénzügyi	 felhasználásának	 határi-
deje	2021.	december	31.
	 Szendrei	Ferenc	polgármester	tájékoztatta	mun-
katársunkat	 a	 Képviselő-testület	 által	 jóváhagyott	 fej-
lesztési	célokról.
	 A	tervek	szerint,	ebből	a	keretösszegből	megva-
lósul	a	Szele	Andor	utca,	 a	Kenderföld	utca	 és	a	Nyárfa	
utca,	 Bem	 József	 utcáig	 tartó	 szakaszának	 szilárd	 bur-
kolattal	történő	ellátása,	valamint	tartós	burkolatot	kap	a	
Mártıŕok	útja,	Csendes	utca	és	a	Temető	utca.	Kialakıt́ásra	
kerül	a	régi	és	az	új	temető	belső	úthálózata	is.

A	Belügyminisztérium,	mint	támogató,	a	1065/2020.	(II.28.)	Korm.	határozat	alapján
Tura	Város	O� nkormányzata	részére
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	 Tájékoztatjuk	tisztelt	lakosságot,	hogy	május	11-től	a	
hatvani	 és	 a	 jászfényszarui	 hulladékudvarok,	május	 18-tól	 a	
turai	 telephely	 szolgáltatásai	 igénybe	 vehetők	 a	 lakosság	
számára,	a	veszélyhelyzet	előıŕásaihoz	igazodó	szabályozással.
A	hulladékudvarok	nyitva-tartása	változatlan:
	 Hatvan:			 hétfő,	szerda,	péntek:	8-15	óráig,
	 	 	 kedd,	csütörtök:	12-18	óráig.
	 Tura	telephely:		 hétfő	–	csütörtök:	7-15	óráig,
	 	 	 pénteken	7-14	óráig.
	 A	hulladékudvar	a	65	év	felettiek	védelme	érdekében	
megmaradó	 korlátozásokhoz	 igazodóan	 az	 alábbiak	 szerint	
látogatható:	a	nyitvatartási	 idő	első	két	 órájában	csak	a	65	 év	
felettiek,	azt	követően	a	65	év	alattiak	vehetik	igénybe	a	szol-
gáltatást.	A	hulladékudvar	 területén	egyszerre	1	 fő	+	kıśérője	
tartózkodhat.	A	hulladékudvaron	kötelező	maszkot	és	kesztyűt	
viselni.
	 Felhıv́juk	 a	 tisztelt	 lakosság	 �igyelmét,	 hogy	 ameny-
nyiben	a	veszélyhelyzetre	vonatkozó	korlátozó	rendelkezések	a	
későbbiekben	 szigorodnak,	 úgy	 társaságunk	 is	 felülbıŕálhatja	
fenti	döntését.

Szelektıv́	Np.	Kft.

	 A	Helyi	Operatıv́	Törzs	április	20-án	hosszasan	mérle-
gelte	 a	 heti	 kispiac	 újranyitásának	 lehetőségét.	 Mindannyian	
egyetértettek	abban,	hogy	a	2020.	március	16.	napjától	bezárt	
heti	piac	 újranyitását	oly	módon	kell	Tura	Város	O� nkormány-
zatának	 megszerveznie,	 hogy	 a	 járvány	 akkori	 szakaszában	
egyetlen	 ember	 egészségét	 és	 életét	 se	 kockáztassák.	 Egyet-
értettek	abban	is,	hogy	önmagában	a	maszk	viselésére	kötelezés	
és	a	csoportosulások	tiltása	nem	garancia	a	járvány	terjedésé-
nek	megakadályozására,	 hiszen	 a	 vásárlás	 során	 a	 készpénz-
használat	 nem	 mellőzhető,	 a	 készpénzhasználatot	 követő	
folyamatos	kézfertőtlenıt́és	 előıŕása	 eladók	 és	 vevők	 számára	
nem	 ellenőrizhető	 teljes	 körűen.	 A	 települési	 háziorvosok	 a	
maszk	és	gumikesztyű	viselésének	előıŕása	mellett	a	higiénés	
szabályok	szigorú	betartását	és	a	folyamatos	fertőtlenıt́és	szük-
ségességére	hıv́ták	fel	a	�igyelmet.
	 A	főtéri	kispiacon	jelenleg	bérleti	szerződéssel	rendel-
kező	 árusok	száma	57	fő,	ezen	eladói	kör	kiegészül	azokkal	a	
termelőkkel,	akik	napi	helyjegy	váltásával	szeretnék	termékei-
ket	értékesıt́eni.	Egy	áprilisi-májusi	szombati	piaci	napon	csak	
az	árusok	száma	közel	100	fő.
	 Fentiek	 okán	 a	 Helyi	 Operatıv́	 Törzs	 egységes	 állás-
pontot	alakıt́ott	ki	arról,	hogy	a	heti	kispiac	helyszıńe	a	Vásártér	
legyen.
	 Szendrei	 Ferenc	 polgármester	 Tura	 Város	 O� nkor-
mányzata	 képviseletében	 az	 ülést	 követően,	még	 aznap	 elin-
dıt́otta	a	heti	kispiac	Vásártéren	való	megtartásának	hatósági	
engedélyezési	eljárását,	a	meglévő	engedély	módosıt́ ását,	majd	
tájékoztatást	adott	arról,	hogy	az	üzemeltetésre	jogosıt́ó	Ható-
sági	Engedély	birtokában	és	a	járványügyi	helyzet	alakulásától	
függően	fog	intézkedni	a	heti	kispiac	újranyitása	felől.
	 Az	 intézkedésekkel	 egyidejűleg	 elkészült	 egy	 helyi	
adatbázis	azon	turai	termelők	részére,	akik	erre	igényt	tartanak.	
Egy	 adatlapon	nevük,	 cıḿük	 és	 az	 általuk	 értékesıt́eni	 kıv́ánt	
termékek	feltüntetésével	a	termelők	kérhetik	a	helyi	termelői	
nyilvántartásba	való	felvételüket	abból	a	célból,	hogy	elérhetővé	

váljanak	a	 lakosság	 részére,	 a	megtermelt	 zöldség,	 gyümölcs,	
palánta,	virág	otthoni,	háznál	történő	 értékesıt́ése	 érdekében.	
Az	adatbázis	a	tura.hu	weboldalon	érhető	el,	PDF	formátumban.
	 A	kispiaci	árusıt́ó	helyekre	már	be�izetett	bérleti	dıj́ a-
kat	a	bérlő	választása	szerint	Tura	Város	O� nkormányzata	vissza-
térıt́i	vagy	a	vásártérre	tervezett	kispiacon	a	be�izetett	dıj́	elle-
nében	árusıt́ó	helyet	biztosıt́	részére.
	 Szendrei	 Ferenc	 polgármester	 Tura	 Város	 O� nkor-
mányzata	 Képviselő-testületének	 jogkörében	 eljárva,	 a	 Kor-
mány	 által	 kihirdetett	 veszélyhelyzetben,	 a	 katasztrófavéde-
lemről	 és	a	hozzá	kapcsolódó	egyes	 törvények	módosıt́ ásáról	
szóló	a	2011.	 évi	CXXVIII.	 törvény	46.§.(4)	bekezdésében	biz-
tosıt́ott	jogkörömben	eljárva	11/2020.(IV.27.)	számú	rendkıv́üli	
határozattában	 elrendelte	 a	 Tura	 Város	 O� nkormányzata	 által	
üzemeltetett	heti	élelmiszer	kispiac	újranyitását	2020.	május	2.	
napjától.
	 A	heti	piac	helyszíne:	Vásártér
	 Nyitva	tartás:	csütörtökön	és	szombaton,
	 	 	 06:00	h-tól	12:00	h-ig
Ÿ A	65	év	feletti	vásárlók	a	piacon,	a	május	7-i	módosıt́ás	értel-

mében	9:00	h	és	12:00	h	között	vásárolhatnak.
Ÿ Vásárlás	befejezését	követően	a	piac	területét	mindenki	kö-

teles	elhagyni,	csoportosulni	tilos!
Ÿ A	piac	területén	a	maszk	vagy	az	orrot	és	szájat	is	eltakaró	sál	

vagy	kendő	viselése	mindenki	számára	kötelező!	A	piacon	
csoportosulni	tilos!

A	piac	bejárata:	Szent	János	sor	felől,	a	parkolás	ingyenes
A	bérelt	árusıt́ó	hellyel	rendelkezők	a	részükre	kijelölt	árusıt́ó	
helyet	kötelesek	elfoglalni.
A	piac	rendjét	a	rendőrség	és	a	polgárőrség	felügyeli.

T.A.	(forrás:	tura.hu)

	 2020.	május	20-án	kihirdetésre	került	a	Magyar	Köz-
lönyben	a	Kormány	215/2020.(v.20.)	számú	rendelete	az	óvo-
dák	és	bölcsődék	újranyitásáról,	valamint	a	nyári	táborok	meg-
szervezéséről.
	 Fenti	Kormányrendelet	alapján	2020.	május	25-étől	a	
Budapest	főváros	területén	kıv́ül	működő		óvodák	és	bölcsődék	
veszélyhelyzet	 előtti	 szokásos	 rendben	működnek,	 a	 gyerme-
keket	az	óvodai	nevelésben,	illetve	a	bölcsődei	ellátásban	való	
részvétel	 jogszabályi	 feltételei	 szerint,	 további	 feltételek	 elő-
ıŕása	nélkül	fogadják.
	 Mindezek	alapján	a	Tura	Város	Önkormányzata	által	
fenntartott	 Kastélykerti	 Óvodában,	 valamint	 Többsincs	
Óvoda	 és	 Bölcsődében	 elrendelt	 rendkívüli	 szünet	 2020.	
május	25-től	megszűnik.
	 Kérjük	 a	 szülőket	 ,	 hogy	 óvodás	 és	 bölcsődés	 gyer-
mekük	 elhelyezése	 iránti	 igényüket	 az	 intézményvezetőknél	
jelezzék!
	 Kastélykerti	Óvoda	:
	 	 Bertók	Gabriella	06/30-638-4600

	 Többsincs	Óvoda	és	Bölcsőde:
	 	 Szilágyi	Józsefné	06/30-638-4601

Tura	Város	O� nkormányzata	(tura.hu)

Heti élelmiszer kispiac újranyitása a Vásártéren

	 Tura	Város	O� nkormányzata	2020.	május	25-én	 (hét-
főn)	megnyitja	a	nagybani	piacot	a	Vásártéren,	2020.	június	3-án	
megrendezésre	kerül	az	országos	állat-	és	kirakodóvásár.
	 A	parkolás	ingyenes.

Nyit a nagybani piac és a vásár!

Tájékoztatás
a hulladékudvarok megnyitásáról

Május 25-től véget ér a rendkívüli szünet
óvodáinkban és bölcsődénkben

Pénzügyminisztérium
PESTMEGYE

Sajtóközlemény

 Ezúton tájékoztatjuk Tura Város lakosságát, hogy 
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 meg-
valósításához nyújtandó pénzügyi támogatás keretében a 
Pénzügyminisztérium támogatásával megkezdődött 
városunkban a 

PM_CSAPVIZGAZD_2018/52  azonosítószámú,

„Tura déli településrészének
csapadékvíz-rendezése”

projekt megvalósítása.

A projekt során az alábbi utcák felszíni csapadékvíz-elvezető 
rendszerének kiépítése, fejlesztése történik:

  - Alsóerdő sor
  - Határ út
  - Cinka Panna utca – Nyár utca
  - Hajnal utca,
  - Tárogató utca,
  - Fráter Lóránd utca
  - Dankó Pista utca
  - Radics Béla utca

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A BERUHÁZÁS PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA KERETÉBEN

A PEST MEGYEI FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATBÓL VALÓSUL MEG
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 A terület csapadékvíz-
elvezető rendszerének kialakítása 
hozzájárul a terület vízkár veszé-
lyeztetettségének  csökkentéséhez, 
javítja a településrész környezeti 
állapotát. A beruházással a terü-
leten keletkező csapadékvizek 
helybentartása szabályozottan 
megvalósul.

A támogatott tevékenység 
megkezdésének időpontja:     

2020.április 27.
A támogatott tevékenység 

tervezett befejezésének időpontja:  
2020.október 23.

Kivitelező:
Bácskay Elemér egyéni vállalkozó, 
2194 Tura, Kossuth Lajos út 8.
 A projekt Tura Város Ön-
kormányzatának tulajdonában 
lévő közutakon valósul meg. A mű-

szaki tervdokumentáció - mely geo-
technikai jelentésen és a helyszíni 
terepviszonyokat mutató geodéziai 
felmérés alapján készült - rendel-
kezésre áll. A projekt teljes egé-
szében illeszkedik a Pest megye te-
rületén érvényes vízgyűjtő-gaz-
dálkodási tervhez. E szerint a belte-
rületi csapadékvíz-gazdálkodás 
célja a csapadékvíz szabályozatlan 
lefolyásának megszüntetése, és az 
abból származó szennyezések meg-
szüntetése.
 A tervezett beruházás e 
célnak megfelel, szolgálja a felszíni 
és felszín alatti vizek védelmét és a 
belterületi vízvisszatartást elősegíti. 
A csapadékvíz helybentartásával a 
természetes beszivárgás kihasz-
nálásával a talajvíz pótlása meg-
valósul.
 A projekt eredményeként 
1851,50 m hosszban megvalósul a 

felszíni csapadékvíz-elvezető árkok 
kiépítése, 136,16 fm-es szakaszon a 
meglévő árok felújítása. 
 A településrészen a terve-
zéssel érintett utcákban jelenleg 
több, mint 200 lakóingatlan van. A 
projekt megvalósításával jelentős 
mértékben javul az ingatlanok 
megközelíthetősége, a közutak és, 
a terület környezeti állapota, így a 
település elmaradott részének fej-
lődéséhez jelentősen hozzájárul.
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	 Szendrei	 Ferenc	 polgármester	 Tura	 Város	 O� nkor-
mányzata	 képviseletében	 az	 ülést	 követően,	még	 aznap	 elin-
dıt́otta	a	heti	kispiac	Vásártéren	való	megtartásának	hatósági	
engedélyezési	eljárását,	a	meglévő	engedély	módosıt́ ását,	majd	
tájékoztatást	adott	arról,	hogy	az	üzemeltetésre	jogosıt́ó	Ható-
sági	Engedély	birtokában	és	a	járványügyi	helyzet	alakulásától	
függően	fog	intézkedni	a	heti	kispiac	újranyitása	felől.
	 Az	 intézkedésekkel	 egyidejűleg	 elkészült	 egy	 helyi	
adatbázis	azon	turai	termelők	részére,	akik	erre	igényt	tartanak.	
Egy	 adatlapon	nevük,	 cıḿük	 és	 az	 általuk	 értékesıt́eni	 kıv́ánt	
termékek	feltüntetésével	a	termelők	kérhetik	a	helyi	termelői	
nyilvántartásba	való	felvételüket	abból	a	célból,	hogy	elérhetővé	

váljanak	a	 lakosság	 részére,	 a	megtermelt	 zöldség,	 gyümölcs,	
palánta,	virág	otthoni,	háznál	történő	 értékesıt́ése	 érdekében.	
Az	adatbázis	a	tura.hu	weboldalon	érhető	el,	PDF	formátumban.
	 A	kispiaci	árusıt́ó	helyekre	már	be�izetett	bérleti	dıj́ a-
kat	a	bérlő	választása	szerint	Tura	Város	O� nkormányzata	vissza-
térıt́i	vagy	a	vásártérre	tervezett	kispiacon	a	be�izetett	dıj́	elle-
nében	árusıt́ó	helyet	biztosıt́	részére.
	 Szendrei	 Ferenc	 polgármester	 Tura	 Város	 O� nkor-
mányzata	 Képviselő-testületének	 jogkörében	 eljárva,	 a	 Kor-
mány	 által	 kihirdetett	 veszélyhelyzetben,	 a	 katasztrófavéde-
lemről	 és	a	hozzá	kapcsolódó	egyes	 törvények	módosıt́ ásáról	
szóló	a	2011.	 évi	CXXVIII.	 törvény	46.§.(4)	bekezdésében	biz-
tosıt́ott	jogkörömben	eljárva	11/2020.(IV.27.)	számú	rendkıv́üli	
határozattában	 elrendelte	 a	 Tura	 Város	 O� nkormányzata	 által	
üzemeltetett	heti	élelmiszer	kispiac	újranyitását	2020.	május	2.	
napjától.
	 A	heti	piac	helyszíne:	Vásártér
	 Nyitva	tartás:	csütörtökön	és	szombaton,
	 	 	 06:00	h-tól	12:00	h-ig
Ÿ A	65	év	feletti	vásárlók	a	piacon,	a	május	7-i	módosıt́ás	értel-

mében	9:00	h	és	12:00	h	között	vásárolhatnak.
Ÿ Vásárlás	befejezését	követően	a	piac	területét	mindenki	kö-

teles	elhagyni,	csoportosulni	tilos!
Ÿ A	piac	területén	a	maszk	vagy	az	orrot	és	szájat	is	eltakaró	sál	

vagy	kendő	viselése	mindenki	számára	kötelező!	A	piacon	
csoportosulni	tilos!

A	piac	bejárata:	Szent	János	sor	felől,	a	parkolás	ingyenes
A	bérelt	árusıt́ó	hellyel	rendelkezők	a	részükre	kijelölt	árusıt́ó	
helyet	kötelesek	elfoglalni.
A	piac	rendjét	a	rendőrség	és	a	polgárőrség	felügyeli.

T.A.	(forrás:	tura.hu)

	 2020.	május	20-án	kihirdetésre	került	a	Magyar	Köz-
lönyben	a	Kormány	215/2020.(v.20.)	számú	rendelete	az	óvo-
dák	és	bölcsődék	újranyitásáról,	valamint	a	nyári	táborok	meg-
szervezéséről.
	 Fenti	Kormányrendelet	alapján	2020.	május	25-étől	a	
Budapest	főváros	területén	kıv́ül	működő		óvodák	és	bölcsődék	
veszélyhelyzet	 előtti	 szokásos	 rendben	működnek,	 a	 gyerme-
keket	az	óvodai	nevelésben,	illetve	a	bölcsődei	ellátásban	való	
részvétel	 jogszabályi	 feltételei	 szerint,	 további	 feltételek	 elő-
ıŕása	nélkül	fogadják.
	 Mindezek	alapján	a	Tura	Város	Önkormányzata	által	
fenntartott	 Kastélykerti	 Óvodában,	 valamint	 Többsincs	
Óvoda	 és	 Bölcsődében	 elrendelt	 rendkívüli	 szünet	 2020.	
május	25-től	megszűnik.
	 Kérjük	 a	 szülőket	 ,	 hogy	 óvodás	 és	 bölcsődés	 gyer-
mekük	 elhelyezése	 iránti	 igényüket	 az	 intézményvezetőknél	
jelezzék!
	 Kastélykerti	Óvoda	:
	 	 Bertók	Gabriella	06/30-638-4600

	 Többsincs	Óvoda	és	Bölcsőde:
	 	 Szilágyi	Józsefné	06/30-638-4601

Tura	Város	O� nkormányzata	(tura.hu)

Heti élelmiszer kispiac újranyitása a Vásártéren

	 Tura	Város	O� nkormányzata	2020.	május	25-én	 (hét-
főn)	megnyitja	a	nagybani	piacot	a	Vásártéren,	2020.	június	3-án	
megrendezésre	kerül	az	országos	állat-	és	kirakodóvásár.
	 A	parkolás	ingyenes.

Nyit a nagybani piac és a vásár!

Tájékoztatás
a hulladékudvarok megnyitásáról

Május 25-től véget ér a rendkívüli szünet
óvodáinkban és bölcsődénkben

Pénzügyminisztérium
PESTMEGYE

Sajtóközlemény

 Ezúton tájékoztatjuk Tura Város lakosságát, hogy 
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest 
Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 meg-
valósításához nyújtandó pénzügyi támogatás keretében a 
Pénzügyminisztérium támogatásával megkezdődött 
városunkban a 

PM_CSAPVIZGAZD_2018/52  azonosítószámú,

„Tura déli településrészének
csapadékvíz-rendezése”

projekt megvalósítása.

A projekt során az alábbi utcák felszíni csapadékvíz-elvezető 
rendszerének kiépítése, fejlesztése történik:

  - Alsóerdő sor
  - Határ út
  - Cinka Panna utca – Nyár utca
  - Hajnal utca,
  - Tárogató utca,
  - Fráter Lóránd utca
  - Dankó Pista utca
  - Radics Béla utca

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A BERUHÁZÁS PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA KERETÉBEN

A PEST MEGYEI FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATBÓL VALÓSUL MEG
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 A terület csapadékvíz-
elvezető rendszerének kialakítása 
hozzájárul a terület vízkár veszé-
lyeztetettségének  csökkentéséhez, 
javítja a településrész környezeti 
állapotát. A beruházással a terü-
leten keletkező csapadékvizek 
helybentartása szabályozottan 
megvalósul.

A támogatott tevékenység 
megkezdésének időpontja:     

2020.április 27.
A támogatott tevékenység 

tervezett befejezésének időpontja:  
2020.október 23.

Kivitelező:
Bácskay Elemér egyéni vállalkozó, 
2194 Tura, Kossuth Lajos út 8.
 A projekt Tura Város Ön-
kormányzatának tulajdonában 
lévő közutakon valósul meg. A mű-

szaki tervdokumentáció - mely geo-
technikai jelentésen és a helyszíni 
terepviszonyokat mutató geodéziai 
felmérés alapján készült - rendel-
kezésre áll. A projekt teljes egé-
szében illeszkedik a Pest megye te-
rületén érvényes vízgyűjtő-gaz-
dálkodási tervhez. E szerint a belte-
rületi csapadékvíz-gazdálkodás 
célja a csapadékvíz szabályozatlan 
lefolyásának megszüntetése, és az 
abból származó szennyezések meg-
szüntetése.
 A tervezett beruházás e 
célnak megfelel, szolgálja a felszíni 
és felszín alatti vizek védelmét és a 
belterületi vízvisszatartást elősegíti. 
A csapadékvíz helybentartásával a 
természetes beszivárgás kihasz-
nálásával a talajvíz pótlása meg-
valósul.
 A projekt eredményeként 
1851,50 m hosszban megvalósul a 

felszíni csapadékvíz-elvezető árkok 
kiépítése, 136,16 fm-es szakaszon a 
meglévő árok felújítása. 
 A településrészen a terve-
zéssel érintett utcákban jelenleg 
több, mint 200 lakóingatlan van. A 
projekt megvalósításával jelentős 
mértékben javul az ingatlanok 
megközelíthetősége, a közutak és, 
a terület környezeti állapota, így a 
település elmaradott részének fej-
lődéséhez jelentősen hozzájárul.
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TISZTELT LAKOSOK!
Településükön az orvosi ügyeleti szolgáltatás

2020. április 01-től az Országos Orvosi Ügyelet Nonprot 
Kft. Hatvan Központi Orvosi Ügyeleti telephelyén 

történik.
Az ügyelet központja:

 3000 Hatvan, Balassa Bálint út 16.

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől- Csütörtökig: 17:00-08:00

A hét utolsó munkanapján: 12:00-08:00
Hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan

Telefonszáma: 06/70-3703-104
Az Országos Mentőszolgálat hívószáma: 112 

 Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fo-
gadása a következők szerint történik:
Társaságunk a sürgősségi betegellátás hatékonyságá-
nak fokozása, a párhuzamos hívások számának csök-
kentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságá-
nak javítása érdekében az ügyelet irányítására 

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:

• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az 
ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy 
akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsa-
dást)

• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli 
és szolgáltatók közötti hatékony együttműködés-
hez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a 
lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeménye-
zésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben 
elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül 
kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon 
át jut ellátáshoz.

MI	A	KÖZPONTI	ORVOSI	ÜGYELET	FELADATA?
	 ALAPFELADATUNK	 A	 SU� RGO� S	 EGE� SZSE� GU� GYI	 BE-
AVATKOZA� ST	 IGE� NYLO� 	 ESETEK,	 SU� LYOS	 MEGBETEGEDE� SEK	
ELLA�TA� SA,	MAGAS	SZAKMAI	SZI�NVONALON.
	 Az	orvosi	ügyelet	NEM	helyettesıt́i	a	háziorvosi	rende-
lést,	hanem	alapvetően	a	háziorvosi	rendelési	és	rendelkezésre	
állási	 időn	 kıv́üli	 időszakra,	 alapellátási	 szintű	 sürgősségi	 el-
látásra	és	hatósági	közreműködésre	szervezett	ügyeleti	ellátás	
(amely	a	háziorvosok	rendelési	idejében	is	elérhető,	de	ezen	idő-
szakban	azon	esetekre	melyeket	azilletékes	háziorvos	valamely	
méltányolható	okból	nem	tud	elvégezni).
	 Kérjük,	legyenek	�igyelemmel	a	rendszeresen	szedett	
gyógyszereik	időben	történő	felıŕatására	és	kiváltására,	mert	az	
ügyelet	 főként	 életmentő,	 sürgősségi	 gyógyszerekkel	 rendel-
kezik,	a	rendszeresen	szedett	gyógyszerek	elfogyása	esetén	nem	
minden	esetben	tudunk	segıt́eni.	A	rendszeresen	szedett	gyógy-
szerek	felıŕása	a	Háziorvos	feladata.
	 Receptet	csak	az	ügyeletet	felkereső	beteg	akut	meg-
betegedésére	tudunk	felıŕni	ill.	a	rendszeresen	szedettek	közül	
csak	 abban	 az	 esetben,	 ha	 annak	 kihagyása	 súlyos	 egészség-
károsodást/életveszélyt	idézne	elő,	ekkor	is	csak	a	legkisebb	ki-
szerelést.

AZ	ÜGYELETI	BETEGELLÁTÁS	HELYE:
	 Az	 ügyeleti	 időben	történő	betegellátás	alapvetően	a	
központi	 ügyeleti	 rendelőben	 történik,	 melynek	 helye:	 3000	
Hatvan,	Balassi	Bálint	u.	16.	alatti	Központi	Orvosi	Ügyeleti	
Rendelő.	
	 Lakáson,	területen	történő	helyszıńi	ellátásra	kizáró-
lag	 a	 jogszabály	 adta	 kereteken	 belül,	 csak	 valóban	 indokolt	
esetekben,	súlyos	betegség,	mozgáskorlátozottság	esetén	kerül-
het	 sor.	 Az	 ügyelet	 házhoz	 hívása	 kényelmi	 szempontok	
alapján	nem	megengedhető	gyakorlat.

Az	alapellátási	Ügyelet	jogi	háttere:

	 Minden	betegnek	joga	van:	sürgős	szükség	esetén	az	
életmentő,	 illetve	 súlyos	 vagy	maradandó	 egészségkárosodás	
megelőzését	 biztosıt́ó	 ellátáshoz,	 fájdalmának	 csillapıt́ ásához,	
szenvedésének	csökkentéséhez,	az	egészségi	 állapota	 által	 in-
dokolt,	megfelelő,	folyamatosan	hozzáférhető	és	az	egyenlő	bá-
násmód	követelményének	megfelelő	egészségügyi	ellátáshoz.	
	 Az	orvosi	ügyelet	feladata,	hogy	a	háziorvosok	munka-
idején	 túl,	 illetve	hétvégén	 és	 ünnepnapokon	biztosıt́sa	 az	 al-
kalomszerű	és	azonnali	sürgősségi	beavatkozásokat.	Hangsúly	a	
sürgősségi	kifejezésen	van.	Ez	egyben	azt	is	jelenti,	hogy	az	or-
vosi	 ügyelet	 teljes	 egészében	 nem	 helyettesı́ti	 a	 háziorvosi	
ellátást,	azaz	a	törvény	szerint	csupán	gyógyszerek	felıŕásáért	
hozzájuk	fordulókat,	nem	azonnali	ellátást	igénylő	akut	panasz-
szal	jelentkezőket	el	is	utasıt́hatják.
	 Az	alapvető	problémát	nem	az	indokolatlan	lakásra	hı-́
vások	jelentik,	hanem	az	a	tény,	hogy	ilyenkor	részben	ellátatlan	
marad	a	terület.		

HOGYAN	HÍVJUK	AZ	ÜGYELETET?

	 Az	U� gyelet	diszpécserszolgálatot	működtet,	melynek	
telefonszáma:	06-703-703-104,	az	ügyelet	tehát	ezen	a	számon	
érhető	el.
(Természetesen	továbbra	is	él	a	mentőszolgálat	104-es	hıv́ó-
száma,	amit	a	hirtelen	jelentkező	legsúlyosabb	kórképek:	pl.	esz-
méletvesztés,	szélütés-	vagy	szıv́infarktus	gyanúja	vagy	pl.	bale-
setek	esetén	azonnal	hıv́hatnak.	Ha	kétségük	van,	hogy	melyik	
hıv́ószámot	 tárcsázzák,	 bármelyiket	 hıv́hatják,	 tehát	 a	 104-et	
vagy	a	06-703-703-104-et	is)

LAKOSSÁGI	TÁJÉKOZTATÓ
a	Hatvani	Központi	Orvosi	Ügyelet	Működéséről

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET VÁLTOZÁSÁRÓL!
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Teendők	az	ügyelet	hívásakor:

•	 Az	ügyeletet	lehetőleg	csak	felnőtt	hıv́ja,	gyerekeket	ne	
bıźzunk	meg	ezzel.

•	 A	bejelentés	során	őrizze	meg	nyugalmát,	próbáljon	lé-
nyegre	 törő,	 pontos	 információkat	 adni,	 hogy	 ezzel	 is	
segıt́se	a	beteg	időben	történő	ellátását!

•	 A	bejelentő	lehetőleg	tartózkodjon	a	beteg	mellett,	hogy	
pontos	információkat	tudjon	adni	a	mentésirányıt́ónak.

•	 Fontos,	hogy	pontosan	adják	meg	a	bejelentő	nevét,	a	
beteg	nevét,	 a	 beteg	 tartózkodási	 helyét	 (nem	mindig	
azonos	a	lakcıḿmel!),	a	beteg	panaszait,	valamint	azt	a	
telefonszámot,	ahol	az	ügyelet	szükség	esetén	a	beteget	
elérheti.

•	 Az	 ügyelet	 megérkezéséig	 a	 bejelentő	 tartózkodjon	 a	
helyszı́nen,	 biztosı́tsa	 az	 ügyeletes	 orvos	 beteghez	
történő	bejutását

•	 A	 beteg	 állapotának	 változása/romlása	 esetén	 hala-
déktalanul	jelezzék	ezt	a	közös	diszpécserszolgálatnak

•	 A	 bejelentő	 fogadja	 a	 telefonhıv́ást,	 amennyiben	 az	
ügyeletes	 orvos	 a	megadott	 számon	 szükség	 esetén	 a	
bejelentőt	visszahıv́ja.

	 A	telefonos	bejelentés	során	a	hıv́ást	fogadó	diszpécser	
a	 bejelentőnek	 több	 kérdést	 is	 feltehet	 a	 beteg	 feltalálási	 he-
lyével,	 a	 betegség	 kialakulásával	 és	 a	 beteg	 állapotával	 kap-
csolatban.	 Kérjük	 ne	 vegyék	 ezt	 felesleges	 időpocsékolásnak,	
ezek	az	információk	alapvetően	szükségesek	ahhoz,	hogy	min-
den	 beteg	 az	 állapotának	megfelelően,	 a	 lehető	 leghamarabb	
ellátásra	kerüljön!	

Tura háziorvosai

a mellékelt tájékoztatóval

hívják fel betegeik gyelmét

A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS ÚJ RENDJÉRE.

 2020. május 21-től dr. Albert Andrea és dr. Iván 
Csilla háziorvosok újra az Arany János utcai orvosi 
rendelőben fogadják a betegeket.

 Tura Város Önkormányzata 2019. július 9-én - 
közbeszerzési eljárás eredményeként - kötött vállalkozói 
szerződést a Turai L&L Kft.-vel az Arany János utcai orvosi 
rendelő felújítására.

 A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 42 
989 856 Ft, ebből 30.000.000 Ft pályázati forrás volt. Ezen 
felül Tura Város Önkormányzata  2.000.000.- Ft értékben 
vásárolt bútorokat, berendezési tárgyakat.

 A megvalósult beruházás eredményeként egy 
energetikailag korszerű épület jött létre. Megvalósult az 
épületben az akadálymentes vizesblokk és a bejutáshoz 
szükséges rámpa.

 Új burkolatok, vizesblokkok készültek, a rendelő 
teljes berendezése és bútorzata is megújult. A rossz 
állapotú, beázó tetőszerkezet helyett új fedélszék és 
fedés készült. Az épületen villámvédelmi rendszer került 
kiépítésre. Elkészült a padló, a födém, a külső falak 
hőszigetelése, továbbá új, háromrétegű üvegezésű 
homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre.

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK
A PARK ÚTI GYERMEKORVOSI RENDELŐ

ÉS A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

 2020. május 25-től dr. Lévai Mária gyermekorvos 
és a védőnői szolgálat a Pető S. tér 2. szám alatti, volt 
ügyeleti rendelőben működik. 

MÁJUS 21-TŐL MINDKÉT HÁZIORVOS
A FELÚJÍTOTT ARANY JÁNOS UTCAI

RENDELŐBEN RENDEL

Tura Város Önkormányzata (www.tura.hu)
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Tura	Város	O� nkormányzata	
képviseletében	ezúton	is	köszönöm

Tóth	István	és	családja
(Tura,	József	A.	út	5.)

nagy	összegű	adományát,	melyet	
önkormányzatunknak,	a	turai	

járványhelyzet	kezelésére	juttatott.

Szendrei	Ferenc	polgármester
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TISZTELT LAKOSOK!
Településükön az orvosi ügyeleti szolgáltatás

2020. április 01-től az Országos Orvosi Ügyelet Nonprot 
Kft. Hatvan Központi Orvosi Ügyeleti telephelyén 

történik.
Az ügyelet központja:

 3000 Hatvan, Balassa Bálint út 16.

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől- Csütörtökig: 17:00-08:00

A hét utolsó munkanapján: 12:00-08:00
Hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan

Telefonszáma: 06/70-3703-104
Az Országos Mentőszolgálat hívószáma: 112 

 Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fo-
gadása a következők szerint történik:
Társaságunk a sürgősségi betegellátás hatékonyságá-
nak fokozása, a párhuzamos hívások számának csök-
kentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságá-
nak javítása érdekében az ügyelet irányítására 

DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.
A Diszpécserszolgálat működésének előnyei:

• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az 
ellátást (az esettől függően küld ügyeletet vagy 
akár azonnal mentőt ill. biztosít szakszerű tanácsa-
dást)

• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli 
és szolgáltatók közötti hatékony együttműködés-
hez (OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a 
lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeménye-
zésével az ügyelet és a diszpécserszolgálat egy időben 
elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül 
kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon 
át jut ellátáshoz.

MI	A	KÖZPONTI	ORVOSI	ÜGYELET	FELADATA?
	 ALAPFELADATUNK	 A	 SU� RGO� S	 EGE� SZSE� GU� GYI	 BE-
AVATKOZA� ST	 IGE� NYLO� 	 ESETEK,	 SU� LYOS	 MEGBETEGEDE� SEK	
ELLA�TA� SA,	MAGAS	SZAKMAI	SZI�NVONALON.
	 Az	orvosi	ügyelet	NEM	helyettesıt́i	a	háziorvosi	rende-
lést,	hanem	alapvetően	a	háziorvosi	rendelési	és	rendelkezésre	
állási	 időn	 kıv́üli	 időszakra,	 alapellátási	 szintű	 sürgősségi	 el-
látásra	és	hatósági	közreműködésre	szervezett	ügyeleti	ellátás	
(amely	a	háziorvosok	rendelési	idejében	is	elérhető,	de	ezen	idő-
szakban	azon	esetekre	melyeket	azilletékes	háziorvos	valamely	
méltányolható	okból	nem	tud	elvégezni).
	 Kérjük,	legyenek	�igyelemmel	a	rendszeresen	szedett	
gyógyszereik	időben	történő	felıŕatására	és	kiváltására,	mert	az	
ügyelet	 főként	 életmentő,	 sürgősségi	 gyógyszerekkel	 rendel-
kezik,	a	rendszeresen	szedett	gyógyszerek	elfogyása	esetén	nem	
minden	esetben	tudunk	segıt́eni.	A	rendszeresen	szedett	gyógy-
szerek	felıŕása	a	Háziorvos	feladata.
	 Receptet	csak	az	ügyeletet	felkereső	beteg	akut	meg-
betegedésére	tudunk	felıŕni	ill.	a	rendszeresen	szedettek	közül	
csak	 abban	 az	 esetben,	 ha	 annak	 kihagyása	 súlyos	 egészség-
károsodást/életveszélyt	idézne	elő,	ekkor	is	csak	a	legkisebb	ki-
szerelést.

AZ	ÜGYELETI	BETEGELLÁTÁS	HELYE:
	 Az	 ügyeleti	 időben	történő	betegellátás	alapvetően	a	
központi	 ügyeleti	 rendelőben	 történik,	 melynek	 helye:	 3000	
Hatvan,	Balassi	Bálint	u.	16.	alatti	Központi	Orvosi	Ügyeleti	
Rendelő.	
	 Lakáson,	területen	történő	helyszıńi	ellátásra	kizáró-
lag	 a	 jogszabály	 adta	 kereteken	 belül,	 csak	 valóban	 indokolt	
esetekben,	súlyos	betegség,	mozgáskorlátozottság	esetén	kerül-
het	 sor.	 Az	 ügyelet	 házhoz	 hívása	 kényelmi	 szempontok	
alapján	nem	megengedhető	gyakorlat.

Az	alapellátási	Ügyelet	jogi	háttere:

	 Minden	betegnek	joga	van:	sürgős	szükség	esetén	az	
életmentő,	 illetve	 súlyos	 vagy	maradandó	 egészségkárosodás	
megelőzését	 biztosıt́ó	 ellátáshoz,	 fájdalmának	 csillapıt́ ásához,	
szenvedésének	csökkentéséhez,	az	egészségi	 állapota	 által	 in-
dokolt,	megfelelő,	folyamatosan	hozzáférhető	és	az	egyenlő	bá-
násmód	követelményének	megfelelő	egészségügyi	ellátáshoz.	
	 Az	orvosi	ügyelet	feladata,	hogy	a	háziorvosok	munka-
idején	 túl,	 illetve	hétvégén	 és	 ünnepnapokon	biztosıt́sa	 az	 al-
kalomszerű	és	azonnali	sürgősségi	beavatkozásokat.	Hangsúly	a	
sürgősségi	kifejezésen	van.	Ez	egyben	azt	is	jelenti,	hogy	az	or-
vosi	 ügyelet	 teljes	 egészében	 nem	 helyettesı́ti	 a	 háziorvosi	
ellátást,	azaz	a	törvény	szerint	csupán	gyógyszerek	felıŕásáért	
hozzájuk	fordulókat,	nem	azonnali	ellátást	igénylő	akut	panasz-
szal	jelentkezőket	el	is	utasıt́hatják.
	 Az	alapvető	problémát	nem	az	indokolatlan	lakásra	hı-́
vások	jelentik,	hanem	az	a	tény,	hogy	ilyenkor	részben	ellátatlan	
marad	a	terület.		

HOGYAN	HÍVJUK	AZ	ÜGYELETET?

	 Az	U� gyelet	diszpécserszolgálatot	működtet,	melynek	
telefonszáma:	06-703-703-104,	az	ügyelet	tehát	ezen	a	számon	
érhető	el.
(Természetesen	továbbra	is	él	a	mentőszolgálat	104-es	hıv́ó-
száma,	amit	a	hirtelen	jelentkező	legsúlyosabb	kórképek:	pl.	esz-
méletvesztés,	szélütés-	vagy	szıv́infarktus	gyanúja	vagy	pl.	bale-
setek	esetén	azonnal	hıv́hatnak.	Ha	kétségük	van,	hogy	melyik	
hıv́ószámot	 tárcsázzák,	 bármelyiket	 hıv́hatják,	 tehát	 a	 104-et	
vagy	a	06-703-703-104-et	is)

LAKOSSÁGI	TÁJÉKOZTATÓ
a	Hatvani	Központi	Orvosi	Ügyelet	Működéséről

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET VÁLTOZÁSÁRÓL!
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Teendők	az	ügyelet	hívásakor:

•	 Az	ügyeletet	lehetőleg	csak	felnőtt	hıv́ja,	gyerekeket	ne	
bıźzunk	meg	ezzel.

•	 A	bejelentés	során	őrizze	meg	nyugalmát,	próbáljon	lé-
nyegre	 törő,	 pontos	 információkat	 adni,	 hogy	 ezzel	 is	
segıt́se	a	beteg	időben	történő	ellátását!

•	 A	bejelentő	lehetőleg	tartózkodjon	a	beteg	mellett,	hogy	
pontos	információkat	tudjon	adni	a	mentésirányıt́ónak.

•	 Fontos,	hogy	pontosan	adják	meg	a	bejelentő	nevét,	a	
beteg	nevét,	 a	 beteg	 tartózkodási	 helyét	 (nem	mindig	
azonos	a	lakcıḿmel!),	a	beteg	panaszait,	valamint	azt	a	
telefonszámot,	ahol	az	ügyelet	szükség	esetén	a	beteget	
elérheti.

•	 Az	 ügyelet	 megérkezéséig	 a	 bejelentő	 tartózkodjon	 a	
helyszı́nen,	 biztosı́tsa	 az	 ügyeletes	 orvos	 beteghez	
történő	bejutását

•	 A	 beteg	 állapotának	 változása/romlása	 esetén	 hala-
déktalanul	jelezzék	ezt	a	közös	diszpécserszolgálatnak

•	 A	 bejelentő	 fogadja	 a	 telefonhıv́ást,	 amennyiben	 az	
ügyeletes	 orvos	 a	megadott	 számon	 szükség	 esetén	 a	
bejelentőt	visszahıv́ja.

	 A	telefonos	bejelentés	során	a	hıv́ást	fogadó	diszpécser	
a	 bejelentőnek	 több	 kérdést	 is	 feltehet	 a	 beteg	 feltalálási	 he-
lyével,	 a	 betegség	 kialakulásával	 és	 a	 beteg	 állapotával	 kap-
csolatban.	 Kérjük	 ne	 vegyék	 ezt	 felesleges	 időpocsékolásnak,	
ezek	az	információk	alapvetően	szükségesek	ahhoz,	hogy	min-
den	 beteg	 az	 állapotának	megfelelően,	 a	 lehető	 leghamarabb	
ellátásra	kerüljön!	

Tura háziorvosai

a mellékelt tájékoztatóval

hívják fel betegeik gyelmét

A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS ÚJ RENDJÉRE.

 2020. május 21-től dr. Albert Andrea és dr. Iván 
Csilla háziorvosok újra az Arany János utcai orvosi 
rendelőben fogadják a betegeket.

 Tura Város Önkormányzata 2019. július 9-én - 
közbeszerzési eljárás eredményeként - kötött vállalkozói 
szerződést a Turai L&L Kft.-vel az Arany János utcai orvosi 
rendelő felújítására.

 A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 42 
989 856 Ft, ebből 30.000.000 Ft pályázati forrás volt. Ezen 
felül Tura Város Önkormányzata  2.000.000.- Ft értékben 
vásárolt bútorokat, berendezési tárgyakat.

 A megvalósult beruházás eredményeként egy 
energetikailag korszerű épület jött létre. Megvalósult az 
épületben az akadálymentes vizesblokk és a bejutáshoz 
szükséges rámpa.

 Új burkolatok, vizesblokkok készültek, a rendelő 
teljes berendezése és bútorzata is megújult. A rossz 
állapotú, beázó tetőszerkezet helyett új fedélszék és 
fedés készült. Az épületen villámvédelmi rendszer került 
kiépítésre. Elkészült a padló, a födém, a külső falak 
hőszigetelése, továbbá új, háromrétegű üvegezésű 
homlokzati nyílászárók kerültek beépítésre.

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK
A PARK ÚTI GYERMEKORVOSI RENDELŐ

ÉS A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

 2020. május 25-től dr. Lévai Mária gyermekorvos 
és a védőnői szolgálat a Pető S. tér 2. szám alatti, volt 
ügyeleti rendelőben működik. 

MÁJUS 21-TŐL MINDKÉT HÁZIORVOS
A FELÚJÍTOTT ARANY JÁNOS UTCAI

RENDELŐBEN RENDEL

Tura Város Önkormányzata (www.tura.hu)
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KÖSZÖNETNYILVÁNTÁS

Tura	Város	O� nkormányzata	
képviseletében	ezúton	is	köszönöm

Tóth	István	és	családja
(Tura,	József	A.	út	5.)

nagy	összegű	adományát,	melyet	
önkormányzatunknak,	a	turai	

járványhelyzet	kezelésére	juttatott.

Szendrei	Ferenc	polgármester
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 A szerződés magyar aláírói, Benárd Ágost kül-
döttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) és Drasche-
Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár (jobbra, fe-
detlen fővel) távoznak az aláírás után

	 1920.	június	4-én	ıŕták	alá	a	versailles-i	Nagy-Trianon	
palotában	azt	a	békediktátumot,	mely	területe	kétharmadával	
megcsonkıt́otta	a	történelmi	Magyarországot.	
	 Az	1918.	november	3-án	Padovában	–	még	a	Monar-
chia	részeként	–	majd	november	13-án	Belgrádban	fegyverszü-
netet	 kérő	Magyarország	 elvesztette	 az	 első	 világháborút,	 ıǵy	
aztán	 szembe	kellett	néznie	a	 soknemzetiségű	Monarchia	ko-
rábbi	 kisebbségeinek	 követeléseivel,	 aminek	 a	 háború	 előtti	
nagyhatalmi	helyzetben	azok	nem	tudtak	érvényt	szerezni.	Az	
ország	területén	egyre-másra	alakultak	a	nemzetiségi	tanácsok,	
melyek	programjában	a	háború	előtti	cseh,	román,	délszláv	ter-
vek	párosultak	az	antant	ıǵéreteivel.	Ezek	a	tervek	Magyarország	
területének	 felosztását	 helyezték	 kilátásba.	 A	 tervezett	 béke-
konferencia	 jóindulata	 érdekében	 az	 őszirózsás	 forradalom	
(1918.	 október	 31.)	 után	 népköztársaságot	 létrehozó	 Károlyi	
Mihály	 és	 kormánya	 nem	 állta	 útját	 a	 Felvidéket,	 Erdélyt	 és	
Délvidéket	 megszálló	 szerb,	 csehszlovák	 és	 román	 hadsere-
geknek,	ez	pedig	súlyos	hibának	bizonyult.	

„Európa	békéje	a	trianoni	békeszerződés
		napján	szűnt	meg.”

Baldwin,	angol	miniszterelnök

Idén századik éve emlékezünk 

meg a történelmi Magyarországot 

megcsonkító dokumentum 

aláírásának időpontjáról.

	„A	trianoni	békéről	elmondható,	hogy	erőszakos	
diktátum	volt,	melyet	egyoldalúan	kényszerítettek	

Magyarországra,	és	amely	végül	megtagadta	mindazon	
elveket,	melyek	nevében	megszületett”
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Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.

	 Mint	utóbb	kiderült,	ezek	a	csapatok	nem	a	békeszer-
ződés	aláıŕásáig	–	tehát	pusztán	rendfenntartási	céllal	–	szállták	
meg	az	ország	nagy	részét,	hanem	már	a	később	elcsatolt	terüle-
teket	vették	birtokba.	Magyarországnak	1918	őszén	talán	még	
elegendő	ereje	lett	volna	a	megszállók	megállıt́ ására,	de	miután	
1919	februárjára	az	ország	területe	a	maihoz	hasonló	méretűre	
zsugorodott,	erre	már	esély	sem	maradt.	A	trianoni	határokat	
elsősorban	az	erő	alapján	szabták	meg,	 és	a	paci�ista	politikát	
választó,	hadseregét	leszerelő	Károlyi-kormányzat	éppen	ezzel	
rendelkezett	legkevésbé.	
	 A	trianoni	békeszerződés	a	versailles-i	békerendszer	
részeként	született	meg,	melyet	a	világháború	 lezárását	köve-
tően	egy	másfél	éves	konferencia	készıt́ett	elő.	A	győztes	antant	
hatalmak	1919.	január	18-án	kezdték	meg	a	tanácskozást	a	Pá-
rizs	 környéki	 kastélyokban,	 ahol	 a	 „négy	 nagy”,	 Clemenceau	
francia,	 Lloyd	George	brit,	Orlando	olasz	miniszterelnökök	 és	
Wilson	amerikai	elnök	szava	dominált.	A	legyőzöttek	képviselői	
is	részt	vettek	a	tárgyalásokon,	de	tényleges	ráhatásuk	nem	volt	
az	események	menetére,	csupán	az	1919.	júliusától	születő	szer-
ződéseket	ıŕták	alá.	
	 A	magyar	 politikai	 vezetés	 –	 1919	márciusáig	 a	 Ká-
rolyi-kormány	–	kezdetben	optimizmussal	tekintett	a	tárgyalá-
sokra,	 de	miután	 onnan	 csak	 további	 területek	 kiürıt́ését	 kö-
vetelő	jegyzékeket	–	pl.	az	1919.	márciusi	Vix-jegyzéket	–	kapott,	
végül	belebukott	ebbe	a	reménybe.	A	Kun	Béla	vezetésével	ha-
talomra	 kerülő	 kommunisták	 nem	 voltak	 szalonképes	 erő	 az	
antant	számára,	bár	Clemenceau	a	tanácsköztársaság	csapatai-
nak	visszavonása	érdekében	megvillantotta	előttük	a	részvétel	
lehetőségét.	1919	augusztusában,	amikor	az	ország	nagy	része	
román	megszállás	alá	került,	ez	a	köztes	 állapot	már	terhessé	
vált	a	tárgyaló	felek	számára,	de	a	Nemzeti	Hadsereg	segıt́ségé-
vel	új,	kozervatıv́	rendszert	épıt́ő	Horthy	Miklós	már	megfelelő	
partnernek	tűnt.	Magyarországnak	csak	ekkor,	1919	végén	küld-
ték	el	a	meghıv́ót	a	békekonferenciára.	
	 A	gróf	Apponyi	Albert	által	vezetett	magyar	delegáció	
hosszas	 munka	 után,	 Teleki	 Pál	 „vörös	 térképével”,	 etnikai,	
néprajzi,	 történelmi	munkák	 és	 érvek	 tucatjával	 érkezett	meg	
1920	januárjában	Párizsba	–	mindhiába.	A	magyar	küldöttséget	
a	tárgyalások	ideje	alatt	házi	őrizetben	tartották,	szót	pedig	csak	
1920.	 január	 16-án,	 a	 béketervezet	 véglegesıt́ ése	 után	 adtak	
Apponyi	Albert	vezérszónoknak.	A	konferencián	Magyarország-
nak	nem	volt	lehetősége	érveket	hozni	a	csehszlovák,	román	és	
délszláv	területi	követelések,	a	hamisıt́ott	etnikai	adatok	és	kér-
dőıv́ek	ellenében,	az	antantnak	lényegében	semmi	másra	nem	
volt	szüksége,	mint	két	megbıźottra,	akik	aláıŕják	majd	a	kész	
szerződést.	Erre	az	aktusra	végül	1920.	június	4-én,	a	Nagy-Tri-
anon	palotában	került	sor,	ahol	két	teljesen	súlytalan	politikus,	
Benárd	 A� goston	 és	 Drasche-Lázár	 Alfréd	 ı́rta	 alá	 a	 trianoni	
békediktátumot,	 ezzel	 szentesıt́ették	 a	 történelmi	 Magyaror-
szág	szétszakıt́ását.	
	 A	trianoni	béke	pontjai	ismertek:	Magyarország	elve-
szı́tette	 területének	 és	 lakosságának	 mintegy	 kétharmadát,	
ennek	megfelelően	320	ezer	négyzetkilométer	 területű,	húsz-
milliós	középhatalomból	90	ezer	négyzetkilométeres,	hétmillió	
lakost	 számláló	kisállammá	vált.	Románia	megszerezte	a	Par-
tiumot	és	Erdélyt,	a	délszláv	állam	a	Délvidéket,	Csehszlovákia	
pedig	a	Felvidéket	és	Kárpátalját.	A	béke	minden	más	szempont-
ból	is	gúzsba	kötötte	az	országot,	miután	a	háború	egyik	felelő-
seként	tetemes	jóvátételt	szabott	ki	Magyarországra,	hadseregét	
35	000	főben	határozta	meg,	és	számos	egyéb	gazdasági	és	kato-
nai	kérdés	kapcsán	sértette	a	vesztes	állam	szuverenitását.
	 A	 trianoni	 békéről	 tehát	 mindezek	 alapján	 elmond-
ható,	hogy	erőszakos	diktátum	volt,	melyet	egyoldalúan	kény-
szerıt́ ettek	Magyarországra,	 és	amely	végül	megtagadta	mind-
azon	 elveket,	 melyek	 nevében	 megszületett.	 Annak	 ellenére,	
hogy	a	területüket	gyarapıt́ó	országok	célja	hivatalosan	a	nem-
zeti	 önrendelkezés	 megvalósıt́ása,	 önálló	 nemzetállamok	 lét-

rehozása	volt,	a	békekonferencián	valójában	az	a	cél	vezérelte	
őket,	 hogy	 Magyarország	 területéből	 minél	 nagyobb	 részt	
szerezhessenek	meg.	
	 Nemzetállamok	helyett	soknemzetiségű	országok	jöt-
tek	 létre,	 ahol	 a	 kisebbségbe	 szorult	 magyarság	 ugyanolyan	
diszkriminatıv́	bánásmódban	részesült,	mint	amivel	korábban	a	
Monarchia	alatt	éppen	az	akkori	többségi	magyarságot	vádolták,	
csupán	 a	 szerepek	 fordultak	meg.	 A	 béke	 a	 térség	 stabilitása	
szempontjából	 is	 káros	 volt,	 hiszen	a	 győztes-vesztes	 ellentét	
kiélezése	megszabta	azokat	a	kényszerpályákat	–	Magyarország	
a	revıźió	útjára	lépett,	a	megalakuló	kisantant	pedig	a	megszer-
zett	 területek	 görcsös	 védelmére	 rendezkedett	 be	 –	 melyek	
mentén	 Közép-Európa	 később	 egy	 újabb	 világháborúba	 sod-
ródott.	

-btm-
(forrás:	http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/	

1920_junius_4_a_trianoni_beke_alairasa)

„Önök most megásták Magyarország sírját,
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 A szerződés magyar aláírói, Benárd Ágost kül-
döttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) és Drasche-
Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár (jobbra, fe-
detlen fővel) távoznak az aláírás után

	 1920.	június	4-én	ıŕták	alá	a	versailles-i	Nagy-Trianon	
palotában	azt	a	békediktátumot,	mely	területe	kétharmadával	
megcsonkıt́otta	a	történelmi	Magyarországot.	
	 Az	1918.	november	3-án	Padovában	–	még	a	Monar-
chia	részeként	–	majd	november	13-án	Belgrádban	fegyverszü-
netet	 kérő	Magyarország	 elvesztette	 az	 első	 világháborút,	 ıǵy	
aztán	 szembe	kellett	néznie	a	 soknemzetiségű	Monarchia	ko-
rábbi	 kisebbségeinek	 követeléseivel,	 aminek	 a	 háború	 előtti	
nagyhatalmi	helyzetben	azok	nem	tudtak	érvényt	szerezni.	Az	
ország	területén	egyre-másra	alakultak	a	nemzetiségi	tanácsok,	
melyek	programjában	a	háború	előtti	cseh,	román,	délszláv	ter-
vek	párosultak	az	antant	ıǵéreteivel.	Ezek	a	tervek	Magyarország	
területének	 felosztását	 helyezték	 kilátásba.	 A	 tervezett	 béke-
konferencia	 jóindulata	 érdekében	 az	 őszirózsás	 forradalom	
(1918.	 október	 31.)	 után	 népköztársaságot	 létrehozó	 Károlyi	
Mihály	 és	 kormánya	 nem	 állta	 útját	 a	 Felvidéket,	 Erdélyt	 és	
Délvidéket	 megszálló	 szerb,	 csehszlovák	 és	 román	 hadsere-
geknek,	ez	pedig	súlyos	hibának	bizonyult.	

„Európa	békéje	a	trianoni	békeszerződés
		napján	szűnt	meg.”

Baldwin,	angol	miniszterelnök

Idén századik éve emlékezünk 

meg a történelmi Magyarországot 

megcsonkító dokumentum 

aláírásának időpontjáról.

	„A	trianoni	békéről	elmondható,	hogy	erőszakos	
diktátum	volt,	melyet	egyoldalúan	kényszerítettek	

Magyarországra,	és	amely	végül	megtagadta	mindazon	
elveket,	melyek	nevében	megszületett”
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Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.

	 Mint	utóbb	kiderült,	ezek	a	csapatok	nem	a	békeszer-
ződés	aláıŕásáig	–	tehát	pusztán	rendfenntartási	céllal	–	szállták	
meg	az	ország	nagy	részét,	hanem	már	a	később	elcsatolt	terüle-
teket	vették	birtokba.	Magyarországnak	1918	őszén	talán	még	
elegendő	ereje	lett	volna	a	megszállók	megállıt́ ására,	de	miután	
1919	februárjára	az	ország	területe	a	maihoz	hasonló	méretűre	
zsugorodott,	erre	már	esély	sem	maradt.	A	trianoni	határokat	
elsősorban	az	erő	alapján	szabták	meg,	 és	a	paci�ista	politikát	
választó,	hadseregét	leszerelő	Károlyi-kormányzat	éppen	ezzel	
rendelkezett	legkevésbé.	
	 A	trianoni	békeszerződés	a	versailles-i	békerendszer	
részeként	született	meg,	melyet	a	világháború	 lezárását	köve-
tően	egy	másfél	éves	konferencia	készıt́ett	elő.	A	győztes	antant	
hatalmak	1919.	január	18-án	kezdték	meg	a	tanácskozást	a	Pá-
rizs	 környéki	 kastélyokban,	 ahol	 a	 „négy	 nagy”,	 Clemenceau	
francia,	 Lloyd	George	brit,	Orlando	olasz	miniszterelnökök	 és	
Wilson	amerikai	elnök	szava	dominált.	A	legyőzöttek	képviselői	
is	részt	vettek	a	tárgyalásokon,	de	tényleges	ráhatásuk	nem	volt	
az	események	menetére,	csupán	az	1919.	júliusától	születő	szer-
ződéseket	ıŕták	alá.	
	 A	magyar	 politikai	 vezetés	 –	 1919	márciusáig	 a	 Ká-
rolyi-kormány	–	kezdetben	optimizmussal	tekintett	a	tárgyalá-
sokra,	 de	miután	 onnan	 csak	 további	 területek	 kiürıt́ését	 kö-
vetelő	jegyzékeket	–	pl.	az	1919.	márciusi	Vix-jegyzéket	–	kapott,	
végül	belebukott	ebbe	a	reménybe.	A	Kun	Béla	vezetésével	ha-
talomra	 kerülő	 kommunisták	 nem	 voltak	 szalonképes	 erő	 az	
antant	számára,	bár	Clemenceau	a	tanácsköztársaság	csapatai-
nak	visszavonása	érdekében	megvillantotta	előttük	a	részvétel	
lehetőségét.	1919	augusztusában,	amikor	az	ország	nagy	része	
román	megszállás	alá	került,	ez	a	köztes	 állapot	már	terhessé	
vált	a	tárgyaló	felek	számára,	de	a	Nemzeti	Hadsereg	segıt́ségé-
vel	új,	kozervatıv́	rendszert	épıt́ő	Horthy	Miklós	már	megfelelő	
partnernek	tűnt.	Magyarországnak	csak	ekkor,	1919	végén	küld-
ték	el	a	meghıv́ót	a	békekonferenciára.	
	 A	gróf	Apponyi	Albert	által	vezetett	magyar	delegáció	
hosszas	 munka	 után,	 Teleki	 Pál	 „vörös	 térképével”,	 etnikai,	
néprajzi,	 történelmi	munkák	 és	 érvek	 tucatjával	 érkezett	meg	
1920	januárjában	Párizsba	–	mindhiába.	A	magyar	küldöttséget	
a	tárgyalások	ideje	alatt	házi	őrizetben	tartották,	szót	pedig	csak	
1920.	 január	 16-án,	 a	 béketervezet	 véglegesıt́ ése	 után	 adtak	
Apponyi	Albert	vezérszónoknak.	A	konferencián	Magyarország-
nak	nem	volt	lehetősége	érveket	hozni	a	csehszlovák,	román	és	
délszláv	területi	követelések,	a	hamisıt́ott	etnikai	adatok	és	kér-
dőıv́ek	ellenében,	az	antantnak	lényegében	semmi	másra	nem	
volt	szüksége,	mint	két	megbıźottra,	akik	aláıŕják	majd	a	kész	
szerződést.	Erre	az	aktusra	végül	1920.	június	4-én,	a	Nagy-Tri-
anon	palotában	került	sor,	ahol	két	teljesen	súlytalan	politikus,	
Benárd	 A� goston	 és	 Drasche-Lázár	 Alfréd	 ı́rta	 alá	 a	 trianoni	
békediktátumot,	 ezzel	 szentesıt́ették	 a	 történelmi	 Magyaror-
szág	szétszakıt́ását.	
	 A	trianoni	béke	pontjai	ismertek:	Magyarország	elve-
szı́tette	 területének	 és	 lakosságának	 mintegy	 kétharmadát,	
ennek	megfelelően	320	ezer	négyzetkilométer	 területű,	húsz-
milliós	középhatalomból	90	ezer	négyzetkilométeres,	hétmillió	
lakost	 számláló	kisállammá	vált.	Románia	megszerezte	a	Par-
tiumot	és	Erdélyt,	a	délszláv	állam	a	Délvidéket,	Csehszlovákia	
pedig	a	Felvidéket	és	Kárpátalját.	A	béke	minden	más	szempont-
ból	is	gúzsba	kötötte	az	országot,	miután	a	háború	egyik	felelő-
seként	tetemes	jóvátételt	szabott	ki	Magyarországra,	hadseregét	
35	000	főben	határozta	meg,	és	számos	egyéb	gazdasági	és	kato-
nai	kérdés	kapcsán	sértette	a	vesztes	állam	szuverenitását.
	 A	 trianoni	 békéről	 tehát	 mindezek	 alapján	 elmond-
ható,	hogy	erőszakos	diktátum	volt,	melyet	egyoldalúan	kény-
szerıt́ ettek	Magyarországra,	 és	amely	végül	megtagadta	mind-
azon	 elveket,	 melyek	 nevében	 megszületett.	 Annak	 ellenére,	
hogy	a	területüket	gyarapıt́ó	országok	célja	hivatalosan	a	nem-
zeti	 önrendelkezés	 megvalósıt́ása,	 önálló	 nemzetállamok	 lét-

rehozása	volt,	a	békekonferencián	valójában	az	a	cél	vezérelte	
őket,	 hogy	 Magyarország	 területéből	 minél	 nagyobb	 részt	
szerezhessenek	meg.	
	 Nemzetállamok	helyett	soknemzetiségű	országok	jöt-
tek	 létre,	 ahol	 a	 kisebbségbe	 szorult	 magyarság	 ugyanolyan	
diszkriminatıv́	bánásmódban	részesült,	mint	amivel	korábban	a	
Monarchia	alatt	éppen	az	akkori	többségi	magyarságot	vádolták,	
csupán	 a	 szerepek	 fordultak	meg.	 A	 béke	 a	 térség	 stabilitása	
szempontjából	 is	 káros	 volt,	 hiszen	a	 győztes-vesztes	 ellentét	
kiélezése	megszabta	azokat	a	kényszerpályákat	–	Magyarország	
a	revıźió	útjára	lépett,	a	megalakuló	kisantant	pedig	a	megszer-
zett	 területek	 görcsös	 védelmére	 rendezkedett	 be	 –	 melyek	
mentén	 Közép-Európa	 később	 egy	 újabb	 világháborúba	 sod-
ródott.	

-btm-
(forrás:	http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/	

1920_junius_4_a_trianoni_beke_alairasa)

„Önök most megásták Magyarország sírját,
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ÓVODAI ÉLET

	 Ha	 valaki	 azzal	 a	 szándékkal	
kezdi	el	olvasni	ezt	a	cikket,	hogy	temér-
dek	számadatot	talál	a	sportcsarnok	épı-́
tésével	kapcsolatban,	akkor	azt	el	kell	ke-
serıt́ enem,	mert	nem	számadatból	lesz	a	
legtöbb,	inkább	élményből,	mivel	a	mos-
tani	 bejárás	 élménydús	 volt.	 Ezt	 az	 él-
ményt	szeretném	tolmácsolni	leginkább,	
bár	adatokat	is	hallottunk,	nem	keveset.	
	 Induljunk	 onnan,	 hogy	 régóta	
nagy	vágya	volt	már	Turának,	hogy	egy	
olyan	sportlétesıt́mény	valósuljon	meg	a	
területén,	 ami	 egyaránt	 alkalmas	 arra,	
hogy	a	helybeliek	sportolási	igényeit	ki-
elégıt́se,	 de	 alkalomadtán	 nagyobb	 ren-
dezvények,	sportesemények	lebonyolıt́á-
sára	is	alkalmas	legyen.	Ennek	az	álom-
nak	a	megvalósulása	vette	kezdetét	2018.	
március	 8-án,	 az	 alapkőletételkor.	 E� n	 is	
jelen	voltam	az	alapkőletételkor,	azonban	
az	azóta	eltelt	időben	inkább	csak	mesz-
sziről,	néha	csak	az	itt	megjelent	hıŕadá-
sokon	követtem	nyomon	az	épıt́és	alaku-
lását.	Nemrég	azonban	volt	 szerencsém	
egy	szakértő	kalauzzal	végigjárni	az	épıt́-
kezést.	Ezúton	is	köszönöm	Bacsik	Zsolt-
nak	a	részletes,	mindenre	kiterjedő	tájé-
koztatást,	azt	hiszem	nem	tudtam	volna	
olyat	kérdezni	tőle,	amire	ne	tudott	volna	
kimerıt́ő	választ	adni.	Nem	is	csoda,	his-
zen	ő	az,	aki	a	kezdetek	óta	nyomon	kö-
veti	az	épıt́kezést,	szinte	együtt	él,	együtt	
lélegzik	vele.	
	 A	 legutóbbi	 hı́radások	 arról	
szóltak,	hogy	az	 épület	szerkezete	elké-
szült,	ezzel	az	első	ütem	lezárult.	Ezt	ta-
lán	úgy	lehet	mindenki	számára	érthető-
vé	tenni,	hogy	a	főfalak,	a	fő	tartóelemek	
és	 a	 födém	 elkészültek.	 Még	 2019-ben	
elkezdődtek	 az	 úgynevezett	 második	
ütem	munkálatai,	ami	a	belső	munkála-
tokat	 jelenti.	A	válaszfalakat,	 a	hűtés	 és	
fűtés	rendszerét,	az	elektromos	hálózatot	
és	minden	olyat,	amitől	egyéniséget	nyer	
az	 első	 ütemben	 kivitelezett	 váz,	 vala-
mint	működő	egységgé	válik.	Majd	ebbe	

kell	életet	vinni	a	turai	közösségeknek	a	
„harmadik	ütemben”.	
	 Természetesen	az	egész	világon	
végigsöprő	 járvány	 itt	 is	befolyásoló	 té-
nyezővé	 vált,	 néhány	 napos	 elmaradást	
okozott	a	kivitelezésben	eredeti	tervhez	
képest,	de	az	ottlétünkkor	már	legalább	
15-en	serénykedtek	különböző	területe-
ken	 és	a	következő	hetekben	 több	mint	
kétszeresére	 is	növekedhet	az	 épıt́kezé-
sen	dolgozók	száma.
	 E� rdekes	 volt	 látni,	 hogy	 egy	
ilyen	 nagyberuházás	 folyamán	 mennyi	
apróságra	kell	 ügyelni,	mennyi	módosı-́
tást	kell	eszközölni	az	eredeti	koncepció-
hoz	 képest.	 Nem	 kell	 itt	 nagy	 dolgokra	
gondolni,	csak	olyanokra,	amikre	a	papıŕ	
és	a	számıt́ógépes	tervezőprogram	mel-
lett	nem	derül	fény,	mert	azok	csak	a	va-
lós	 épı́tkezési	 területen	 jelentkeznek.	
Beszéltünk	itt	lejtésekről,	kivezetésekről	
rétegrendekről,	 burkolatokról,	 vezeté-
kekről,	alapokról...	nem	volt	terület,	amit	
ne	 érintettünk	 volna,	 de	 jó	 volt	 látni	 és	
hallani,	 hogy	 a	 műszaki	 vezető	 szinte	
saját	 gyermekeként	 viseli	 gondját	 az	
épıt́kezés	legapróbb	részletének	is.

2	 A	2700m 	alapterületű	csarnok	
belső	 területének	 falazási	munkái	90%-
ban	elkészültek	néhány	válaszfal	a	galé-
riarészen	 illetve	 a	 tornacsarnokot	 levá-
lasztó	fal	és	a	burkolatok	elkészıt́ése	hi-
ányzik	még.	A	vizes	rendszerek	telepıt́ése	
előrehaladott	 állapotban	 van,	 a	 legtöbb	
helyen	már	a	beépıt́ett	 öblıt́ők	 is	beépı-́
tésre	kerültek,	csakúgy,	mint	a	tűzoltó	és	
a	fűtési	rendszerek.	A	légtechnika	kiépı-́
tése	az	ottjártunkkor	is	zajlott	és	a	kb.	20	
km-nyi	elektromos	vezeték	nagy	része	is	
már	a	 falakban,	csövekben,	kábeltálcák-
ban	volt.	Természetesen	már	látszottak	a	
végső	formai	elemek	is,	hiszen	az	álmeny-
nyezetet	 tartó	pálcák	 is	 sok	helyen	 fent	
voltak,	látszott,	hogy	napról	napra	alakul,	
fejlődik	a	tér	és	lassan	elnyeri	végső	for-
máját.	Mint	mindenhol,	ezen	az	épıt́kezé-

sen	is	lehetett	találni	nem	tökéletes	dol-
gokat,	de	olyat	nem,	amiről	ne	lett	volna	
legalább	 elképzelés,	 hogy	 az	 átadásig	
hogyan	lehet	megoldani,	hogy	az	a	részlet	
is	tökéletes	legyen.
	 Számomra	kiemelkedően	szim-
patikus	volt	az	a	környezettudatos	szem-
lélet,	amivel	az	épıt́kezésen	találkoztam.	
A	 lehető	 legkevesebb	 hulladék	 képzése	
mellett	a	szelektıv́	gyűjtés	is	nagy	hang-
súlyt	kapott	az	épıt́kezés	egész	folyamán,	
sőt	az	alapozás	során	elhordott	 és	lede-
pózott	termőföld	lesz	majd	az	a	föld,	ami-
vel	a	parkosıt́ást	kivitelezik	az	épület	kö-
rül.	Azt	tapasztaltuk	összességében,	hogy	
a	kivitelezés	 jól	halad,	 és	minden	remé-
nyünk	szerint	ősszel	már	birtokba	vehe-
tik	a	turaiak	a	sportcsarnokot.	
	 Csak	 egy	 apró	 mellékszál:	 el-
kezdődött	–	a	tervek	szerint	–	a	bekötő	út	
előkészıt́ése	is,	a	„Vıźsorral”	szemben	lé-
vő	épület	bontásával,	ıǵy	reális	esély	mu-
tatkozik	arra,	hogy	az	 átadásra	már	ké-
nyelmesen	megközelıt́ hetővé	váljon	az	új	
létesıt́mény.

Gabica

Városi	Sportcsarnok	-	2020	május

Fo
tó

: 
B

a
c

si
k
 Z

so
lt
, 

Tó
th

 A
n

it
a

I S K O L A I   H Í R E K

Turai Hírlap 9

20
20

/4
-5

KÖZÉRDEKŰ HÍREK, INFORMÁCIÓK

	 A	TITOK	Oktatásszervező	BT	által	megrendezett	or-
szágos	angol	nyelvi	levelezőversenyen	a	több	száz	csapat	kö-
zül	 az	 5-6.	 évfolyamon	 BARANYI	 ENIKO� -DO� RA	 NATASA-
KATONA	 ESZTER-LUKA� CSI	 MERCE� DESZ	 8.	 helyen	 végzett.	
Barna	 Judit-Murányi	F.	Mira	11.,	Farkas	Flóra-Kókai	Doroti-
Lapu	 Vanda-Szilágyi	 Dóra	 16.,	 Berente	 Zoé-Sáfrány	 Sára	 és	
Slezák	Dóra	22.,	Kuti	Kevin-Kuti	Hunor	27.,	Jenei	Eszter-Tóth-
Gáspár	Noémi	49.,	Muszka	Barbara-Szénási	Amina	69.	lett.	A	
7-8.	 évfolyamon	Fülöp	Rebeka-Jenei	A� gnes-Nemecz	Noémi-
Polgár	Judit	a	12.	helyet	érték	el.	Felkészıt́ő	tanárok:	Fülöpné	
Barna	A� gnes,	Gecsey	Krisztina	és	Nagy-Varga	Judit.
	 Gratulálunk!

	 Dóra	Natasa	5.a	osztályos	
tanuló	a	London	Bridge	angol	nyelvi	
tesztverseny	 két	 iskolai	 fordulóját	
követően	bejutott	az	országos	dön-
tőbe,	 amit	 a	 koronavı́rus	 helyzet	
miatt	digitális	 formában	 rendeztek	
meg	április	20-án.	A	maximálisan	el-
érhető	30	pontból	26-ot	ért	el,	ami-
vel	az	előkelő	5.	helyen	végzett.	Fel-
készıt́ő	tanára	Nagy-Varga	Judit.
	 Szıv́ből	Gratulálunk!

	 Az	enyhébb	tavaszi	 időjárás	beköszöntével	egyre	
többen	 választanak	 szabadtéri	 programot	 és	 tevékenysé-
get,	ennek	során	fokozottabb	�igyelmet	kell	fordítani	a	sza-
badban	keletkező	tüzek	megelőzésére.	A	veszélyt	a	száraz	
aljnövényzet	és	avar	jelenti,	amelyben	könnyen	és	gyorsan	
terjed	a	tűz,	különösen	erős	szél	esetén.	A	szabadtéri	tűz-
esetek	keletkezésének	fő	oka	az	emberi	gondatlanság.	A	ká-
rok	 akkor	 előzhetőek	 meg	 a	 legkönnyebben,	 ha	 tisztában	
vagyunk	a	biztonságos	szabadtéri	tűzgyújtás	és	a	tűzmegelőzés	
alapvető	szabályaival.
	 A	levegő	védelméről	szóló	306/2010.	(XII.	23.)	Korm.	
rendelet	értelmében	tilos	a	növényzet,	illetve	a	növénytermesz-
téssel	összefüggésben	keletkezett,	vagy	kerti	hulladék	szabad-
téri	égetése,	kivéve,	ha	azt	külön	jogszabály	megengedi.	Avar	és	
kerti	hulladék	égetését	csak	az	adott	település	önkormányzata	
engedélyezheti	rendeletében,	de	égetni	ebben	az	esetben	is	csak	
a	rendeletben	meghatározott	helyen,	napokon	és	módon	szabad.	
Külterületi	ingatlanok	esetében,	amennyiben	az	égetést	jogsza-
bály	megengedi,	5	nappal	az	égetést	megelőzően	ıŕásban	be	kell	
jelenteni	 az	 illetékes	 katasztrófavédelmi	 szerv	 területi	 szer-
véhez.	Továbbra	is	megengedett	a	kerti	grillezés	és	a	tűzön	tör-
ténő	sütés-főzés	a	tűz	állandó	felügyelete	mellett.
	 A	szabadtéri	tűzgyújtás	feltételeit	az	Országos	Tűzvé-
delmi	 Szabályzatról	 szóló	 54/2014.	 (XII.	 5.)	 BM	 rendelet	 tar-
talmazza.	A	szabadban	meggyújtott	tüzet	soha	ne	hagyjuk	felü-
gyelet	 nélkül	 és	 minden	 esetben	 gondoskodjunk	 megfelelő	
mennyiségű	oltóanyagról.	Mindig	legyen	nálunk	a	tűz	oltására	
alkalmas	kézi	szerszám,	és	csak	akkora	tüzet	gyújtsunk,	amek-
korát	folyamatosan	felügyeletünk	alatt	tudunk	tartani.	Tájéko-
zódjunk	a	várható	időjárásról,	mert	a	szél	kedvez	a	tűz	gyors	to-
vábbterjedésének.	A	felügyelet	nélkül	hagyott	tűz	könnyen	to-
vábbterjedhet	és	életveszélyt	jelentő,	vagy	súlyos	kárt	okozó	tü-
zek	forrásává	válhat.
	 A	szabadtéri	tűz	kockázata	jelentősen	függ	az	időjárási	
viszonyoktól,	a	száraz	és	szeles	időjárás	elősegıt́i	a	tűz	kialaku-
lását,	továbbterjedését.	Erdőtűz-veszélyes	időszakban	országos	
szinten	a	vidékfejlesztési	miniszter,	területi	szinten	az	erdészeti	
hatóság	tűzgyújtási	tilalmat	rendelhet	el,	mely	esetén	az	érintett	
területen	akkor	is	tilos	a	tűzgyújtás	–	beleértve	a	kijelölt	tűzrakó-
helyeket	is	–,	ha	azt	egyébként	más	jogszabály	megengedi.
	 A	jogszabályi	tilalom	ellenére,	illetve	jogszabálytól	el-
térő	tűzgyújtási	tevékenység	miatt	az	önkormányzat,	a	környe-
zetvédelmi	hatóság	és	a	tűzvédelmi	hatóság	bıŕságot	szabhat	ki.
	 Tűzgyújtási	 tilalommal	 és	 erdőtüzekkel	 kapcsolatos	
további	információkért	keresse	fel	a	Katasztrófavédelem	oldala-
it	(http://www.katasztrofavedelem.hu,	http://pest.katasztrofa-
vedelem.hu),	 vagy	 a	 NE� BIH	 Erdészeti	 Igazgatóság	 honlapját	
(www.erdotuz.hu).

T.A.	(forrás:	katasztrofavedelem.hu)

MOST TE LEGYÉL A MESEMONDÓ!

 Emlékszel, amikor kiskorodban a nagymamád, 
vagy a papád mesélt neked? Biztosan hallottad már a 
farkas és a hét kecskegida történetét, a kismalac esetét 
a farkasokkal, vagy a Piroskáról szóló
mesét. 

Mi a közös ezekben a mesékben?

Az, hogy valamennyiben 
megtévesztik a mesehősöket!

A negatív szereplő, valamilyen
„legendával” átveri a főszereplőt, és így tesz szert az ál-
tala vágyott nyereségre, a nom, szaftos falatokra.

A ma élő – sajnos nem 
mesebeli – csalók, anyagi 
haszonszerzés reményé-
ben, a titeket nagyon sze-
rető nagyszüleitek jó szí-
vét használják ki sok eset-
ben.

 Telefonon felhívják a nagyiékat, előadják azt, 
hogy baleset ért benneteket és azonnal pénzre van szük-
ségetek az egészségügyi ellátáshoz, vagy a kocsi meg-
javíttatásához. 
 Szegény nagyszülők kétségbeesésükben oda-
adják a kis spórolt pénzüket, miközben ti, erről mit sem 
sejtve, szerencsére egészségesen élitek a megszokott 
életeteket.

SEGÍTS A NAGYSZÜLEIDNEK,
HOGY NE VÁLJANAK CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ! 

MONDD EL NEKIK, HOGY:
• ha ismeretlen telefonszámról keresik őket és 

rátok, vagy a szüleitekre hivatkoznak, bontsák 
a vonalat, tegyék le a készüléket! 

• Ezután ellenőrizzék le a történetet, hívjanak fel 
benneteket a ti, saját számaitokon! 

• semmiképp ne adják oda a pénzüket, 
ékszereiket idegeneknek! 

• bűncselekmény gyanúja 
esetén azonnal értesítsék 
a rendőrséget a 107, vagy 
112 segélyhívószámon!

PEST MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek

megelőzésére
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ÓVODAI ÉLET

	 Ha	 valaki	 azzal	 a	 szándékkal	
kezdi	el	olvasni	ezt	a	cikket,	hogy	temér-
dek	számadatot	talál	a	sportcsarnok	épı-́
tésével	kapcsolatban,	akkor	azt	el	kell	ke-
serıt́ enem,	mert	nem	számadatból	lesz	a	
legtöbb,	inkább	élményből,	mivel	a	mos-
tani	 bejárás	 élménydús	 volt.	 Ezt	 az	 él-
ményt	szeretném	tolmácsolni	leginkább,	
bár	adatokat	is	hallottunk,	nem	keveset.	
	 Induljunk	 onnan,	 hogy	 régóta	
nagy	vágya	volt	már	Turának,	hogy	egy	
olyan	sportlétesıt́mény	valósuljon	meg	a	
területén,	 ami	 egyaránt	 alkalmas	 arra,	
hogy	a	helybeliek	sportolási	igényeit	ki-
elégıt́se,	 de	 alkalomadtán	 nagyobb	 ren-
dezvények,	sportesemények	lebonyolıt́á-
sára	is	alkalmas	legyen.	Ennek	az	álom-
nak	a	megvalósulása	vette	kezdetét	2018.	
március	 8-án,	 az	 alapkőletételkor.	 E� n	 is	
jelen	voltam	az	alapkőletételkor,	azonban	
az	azóta	eltelt	időben	inkább	csak	mesz-
sziről,	néha	csak	az	itt	megjelent	hıŕadá-
sokon	követtem	nyomon	az	épıt́és	alaku-
lását.	Nemrég	azonban	volt	 szerencsém	
egy	szakértő	kalauzzal	végigjárni	az	épıt́-
kezést.	Ezúton	is	köszönöm	Bacsik	Zsolt-
nak	a	részletes,	mindenre	kiterjedő	tájé-
koztatást,	azt	hiszem	nem	tudtam	volna	
olyat	kérdezni	tőle,	amire	ne	tudott	volna	
kimerıt́ő	választ	adni.	Nem	is	csoda,	his-
zen	ő	az,	aki	a	kezdetek	óta	nyomon	kö-
veti	az	épıt́kezést,	szinte	együtt	él,	együtt	
lélegzik	vele.	
	 A	 legutóbbi	 hı́radások	 arról	
szóltak,	hogy	az	 épület	szerkezete	elké-
szült,	ezzel	az	első	ütem	lezárult.	Ezt	ta-
lán	úgy	lehet	mindenki	számára	érthető-
vé	tenni,	hogy	a	főfalak,	a	fő	tartóelemek	
és	 a	 födém	 elkészültek.	 Még	 2019-ben	
elkezdődtek	 az	 úgynevezett	 második	
ütem	munkálatai,	ami	a	belső	munkála-
tokat	 jelenti.	A	válaszfalakat,	 a	hűtés	 és	
fűtés	rendszerét,	az	elektromos	hálózatot	
és	minden	olyat,	amitől	egyéniséget	nyer	
az	 első	 ütemben	 kivitelezett	 váz,	 vala-
mint	működő	egységgé	válik.	Majd	ebbe	

kell	életet	vinni	a	turai	közösségeknek	a	
„harmadik	ütemben”.	
	 Természetesen	az	egész	világon	
végigsöprő	 járvány	 itt	 is	befolyásoló	 té-
nyezővé	 vált,	 néhány	 napos	 elmaradást	
okozott	a	kivitelezésben	eredeti	tervhez	
képest,	de	az	ottlétünkkor	már	legalább	
15-en	serénykedtek	különböző	területe-
ken	 és	a	következő	hetekben	 több	mint	
kétszeresére	 is	növekedhet	az	 épıt́kezé-
sen	dolgozók	száma.
	 E� rdekes	 volt	 látni,	 hogy	 egy	
ilyen	 nagyberuházás	 folyamán	 mennyi	
apróságra	kell	 ügyelni,	mennyi	módosı-́
tást	kell	eszközölni	az	eredeti	koncepció-
hoz	 képest.	 Nem	 kell	 itt	 nagy	 dolgokra	
gondolni,	csak	olyanokra,	amikre	a	papıŕ	
és	a	számıt́ógépes	tervezőprogram	mel-
lett	nem	derül	fény,	mert	azok	csak	a	va-
lós	 épı́tkezési	 területen	 jelentkeznek.	
Beszéltünk	itt	lejtésekről,	kivezetésekről	
rétegrendekről,	 burkolatokról,	 vezeté-
kekről,	alapokról...	nem	volt	terület,	amit	
ne	 érintettünk	 volna,	 de	 jó	 volt	 látni	 és	
hallani,	 hogy	 a	 műszaki	 vezető	 szinte	
saját	 gyermekeként	 viseli	 gondját	 az	
épıt́kezés	legapróbb	részletének	is.

2	 A	2700m 	alapterületű	csarnok	
belső	 területének	 falazási	munkái	90%-
ban	elkészültek	néhány	válaszfal	a	galé-
riarészen	 illetve	 a	 tornacsarnokot	 levá-
lasztó	fal	és	a	burkolatok	elkészıt́ése	hi-
ányzik	még.	A	vizes	rendszerek	telepıt́ése	
előrehaladott	 állapotban	 van,	 a	 legtöbb	
helyen	már	a	beépıt́ett	 öblıt́ők	 is	beépı-́
tésre	kerültek,	csakúgy,	mint	a	tűzoltó	és	
a	fűtési	rendszerek.	A	légtechnika	kiépı-́
tése	az	ottjártunkkor	is	zajlott	és	a	kb.	20	
km-nyi	elektromos	vezeték	nagy	része	is	
már	a	 falakban,	csövekben,	kábeltálcák-
ban	volt.	Természetesen	már	látszottak	a	
végső	formai	elemek	is,	hiszen	az	álmeny-
nyezetet	 tartó	pálcák	 is	 sok	helyen	 fent	
voltak,	látszott,	hogy	napról	napra	alakul,	
fejlődik	a	tér	és	lassan	elnyeri	végső	for-
máját.	Mint	mindenhol,	ezen	az	épıt́kezé-

sen	is	lehetett	találni	nem	tökéletes	dol-
gokat,	de	olyat	nem,	amiről	ne	lett	volna	
legalább	 elképzelés,	 hogy	 az	 átadásig	
hogyan	lehet	megoldani,	hogy	az	a	részlet	
is	tökéletes	legyen.
	 Számomra	kiemelkedően	szim-
patikus	volt	az	a	környezettudatos	szem-
lélet,	amivel	az	épıt́kezésen	találkoztam.	
A	 lehető	 legkevesebb	 hulladék	 képzése	
mellett	a	szelektıv́	gyűjtés	is	nagy	hang-
súlyt	kapott	az	épıt́kezés	egész	folyamán,	
sőt	az	alapozás	során	elhordott	 és	lede-
pózott	termőföld	lesz	majd	az	a	föld,	ami-
vel	a	parkosıt́ást	kivitelezik	az	épület	kö-
rül.	Azt	tapasztaltuk	összességében,	hogy	
a	kivitelezés	 jól	halad,	 és	minden	remé-
nyünk	szerint	ősszel	már	birtokba	vehe-
tik	a	turaiak	a	sportcsarnokot.	
	 Csak	 egy	 apró	 mellékszál:	 el-
kezdődött	–	a	tervek	szerint	–	a	bekötő	út	
előkészıt́ése	is,	a	„Vıźsorral”	szemben	lé-
vő	épület	bontásával,	ıǵy	reális	esély	mu-
tatkozik	arra,	hogy	az	 átadásra	már	ké-
nyelmesen	megközelıt́ hetővé	váljon	az	új	
létesıt́mény.

Gabica

Városi	Sportcsarnok	-	2020	május
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	 A	TITOK	Oktatásszervező	BT	által	megrendezett	or-
szágos	angol	nyelvi	levelezőversenyen	a	több	száz	csapat	kö-
zül	 az	 5-6.	 évfolyamon	 BARANYI	 ENIKO� -DO� RA	 NATASA-
KATONA	 ESZTER-LUKA� CSI	 MERCE� DESZ	 8.	 helyen	 végzett.	
Barna	 Judit-Murányi	F.	Mira	11.,	Farkas	Flóra-Kókai	Doroti-
Lapu	 Vanda-Szilágyi	 Dóra	 16.,	 Berente	 Zoé-Sáfrány	 Sára	 és	
Slezák	Dóra	22.,	Kuti	Kevin-Kuti	Hunor	27.,	Jenei	Eszter-Tóth-
Gáspár	Noémi	49.,	Muszka	Barbara-Szénási	Amina	69.	lett.	A	
7-8.	 évfolyamon	Fülöp	Rebeka-Jenei	A� gnes-Nemecz	Noémi-
Polgár	Judit	a	12.	helyet	érték	el.	Felkészıt́ő	tanárok:	Fülöpné	
Barna	A� gnes,	Gecsey	Krisztina	és	Nagy-Varga	Judit.
	 Gratulálunk!

	 Dóra	Natasa	5.a	osztályos	
tanuló	a	London	Bridge	angol	nyelvi	
tesztverseny	 két	 iskolai	 fordulóját	
követően	bejutott	az	országos	dön-
tőbe,	 amit	 a	 koronavı́rus	 helyzet	
miatt	digitális	 formában	 rendeztek	
meg	április	20-án.	A	maximálisan	el-
érhető	30	pontból	26-ot	ért	el,	ami-
vel	az	előkelő	5.	helyen	végzett.	Fel-
készıt́ő	tanára	Nagy-Varga	Judit.
	 Szıv́ből	Gratulálunk!

	 Az	enyhébb	tavaszi	 időjárás	beköszöntével	egyre	
többen	 választanak	 szabadtéri	 programot	 és	 tevékenysé-
get,	ennek	során	fokozottabb	�igyelmet	kell	fordítani	a	sza-
badban	keletkező	tüzek	megelőzésére.	A	veszélyt	a	száraz	
aljnövényzet	és	avar	jelenti,	amelyben	könnyen	és	gyorsan	
terjed	a	tűz,	különösen	erős	szél	esetén.	A	szabadtéri	tűz-
esetek	keletkezésének	fő	oka	az	emberi	gondatlanság.	A	ká-
rok	 akkor	 előzhetőek	 meg	 a	 legkönnyebben,	 ha	 tisztában	
vagyunk	a	biztonságos	szabadtéri	tűzgyújtás	és	a	tűzmegelőzés	
alapvető	szabályaival.
	 A	levegő	védelméről	szóló	306/2010.	(XII.	23.)	Korm.	
rendelet	értelmében	tilos	a	növényzet,	illetve	a	növénytermesz-
téssel	összefüggésben	keletkezett,	vagy	kerti	hulladék	szabad-
téri	égetése,	kivéve,	ha	azt	külön	jogszabály	megengedi.	Avar	és	
kerti	hulladék	égetését	csak	az	adott	település	önkormányzata	
engedélyezheti	rendeletében,	de	égetni	ebben	az	esetben	is	csak	
a	rendeletben	meghatározott	helyen,	napokon	és	módon	szabad.	
Külterületi	ingatlanok	esetében,	amennyiben	az	égetést	jogsza-
bály	megengedi,	5	nappal	az	égetést	megelőzően	ıŕásban	be	kell	
jelenteni	 az	 illetékes	 katasztrófavédelmi	 szerv	 területi	 szer-
véhez.	Továbbra	is	megengedett	a	kerti	grillezés	és	a	tűzön	tör-
ténő	sütés-főzés	a	tűz	állandó	felügyelete	mellett.
	 A	szabadtéri	tűzgyújtás	feltételeit	az	Országos	Tűzvé-
delmi	 Szabályzatról	 szóló	 54/2014.	 (XII.	 5.)	 BM	 rendelet	 tar-
talmazza.	A	szabadban	meggyújtott	tüzet	soha	ne	hagyjuk	felü-
gyelet	 nélkül	 és	 minden	 esetben	 gondoskodjunk	 megfelelő	
mennyiségű	oltóanyagról.	Mindig	legyen	nálunk	a	tűz	oltására	
alkalmas	kézi	szerszám,	és	csak	akkora	tüzet	gyújtsunk,	amek-
korát	folyamatosan	felügyeletünk	alatt	tudunk	tartani.	Tájéko-
zódjunk	a	várható	időjárásról,	mert	a	szél	kedvez	a	tűz	gyors	to-
vábbterjedésének.	A	felügyelet	nélkül	hagyott	tűz	könnyen	to-
vábbterjedhet	és	életveszélyt	jelentő,	vagy	súlyos	kárt	okozó	tü-
zek	forrásává	válhat.
	 A	szabadtéri	tűz	kockázata	jelentősen	függ	az	időjárási	
viszonyoktól,	a	száraz	és	szeles	időjárás	elősegıt́i	a	tűz	kialaku-
lását,	továbbterjedését.	Erdőtűz-veszélyes	időszakban	országos	
szinten	a	vidékfejlesztési	miniszter,	területi	szinten	az	erdészeti	
hatóság	tűzgyújtási	tilalmat	rendelhet	el,	mely	esetén	az	érintett	
területen	akkor	is	tilos	a	tűzgyújtás	–	beleértve	a	kijelölt	tűzrakó-
helyeket	is	–,	ha	azt	egyébként	más	jogszabály	megengedi.
	 A	jogszabályi	tilalom	ellenére,	illetve	jogszabálytól	el-
térő	tűzgyújtási	tevékenység	miatt	az	önkormányzat,	a	környe-
zetvédelmi	hatóság	és	a	tűzvédelmi	hatóság	bıŕságot	szabhat	ki.
	 Tűzgyújtási	 tilalommal	 és	 erdőtüzekkel	 kapcsolatos	
további	információkért	keresse	fel	a	Katasztrófavédelem	oldala-
it	(http://www.katasztrofavedelem.hu,	http://pest.katasztrofa-
vedelem.hu),	 vagy	 a	 NE� BIH	 Erdészeti	 Igazgatóság	 honlapját	
(www.erdotuz.hu).

T.A.	(forrás:	katasztrofavedelem.hu)

MOST TE LEGYÉL A MESEMONDÓ!

 Emlékszel, amikor kiskorodban a nagymamád, 
vagy a papád mesélt neked? Biztosan hallottad már a 
farkas és a hét kecskegida történetét, a kismalac esetét 
a farkasokkal, vagy a Piroskáról szóló
mesét. 

Mi a közös ezekben a mesékben?

Az, hogy valamennyiben 
megtévesztik a mesehősöket!

A negatív szereplő, valamilyen
„legendával” átveri a főszereplőt, és így tesz szert az ál-
tala vágyott nyereségre, a nom, szaftos falatokra.

A ma élő – sajnos nem 
mesebeli – csalók, anyagi 
haszonszerzés reményé-
ben, a titeket nagyon sze-
rető nagyszüleitek jó szí-
vét használják ki sok eset-
ben.

 Telefonon felhívják a nagyiékat, előadják azt, 
hogy baleset ért benneteket és azonnal pénzre van szük-
ségetek az egészségügyi ellátáshoz, vagy a kocsi meg-
javíttatásához. 
 Szegény nagyszülők kétségbeesésükben oda-
adják a kis spórolt pénzüket, miközben ti, erről mit sem 
sejtve, szerencsére egészségesen élitek a megszokott 
életeteket.

SEGÍTS A NAGYSZÜLEIDNEK,
HOGY NE VÁLJANAK CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ! 

MONDD EL NEKIK, HOGY:
• ha ismeretlen telefonszámról keresik őket és 

rátok, vagy a szüleitekre hivatkoznak, bontsák 
a vonalat, tegyék le a készüléket! 

• Ezután ellenőrizzék le a történetet, hívjanak fel 
benneteket a ti, saját számaitokon! 

• semmiképp ne adják oda a pénzüket, 
ékszereiket idegeneknek! 

• bűncselekmény gyanúja 
esetén azonnal értesítsék 
a rendőrséget a 107, vagy 
112 segélyhívószámon!

PEST MEGYEI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek

megelőzésére
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	 A	 bájos	 nőnapi	 köszöntések	 után	 még	 megköszön-
töttük	a	pályázaton	nyertes	nagycsoportosainkat,	(U� jvári	Nori-
na,	Kovács	Zsó�ia)	együtt	tudtuk	ünnepelni	a	Március	15.-ét,	de	
már	akkor	jelentősen	csökkent	a	létszám	a	vıŕusveszély	miatt.	
	 A	zárást	követően	lázas	szervezés	kezdődött.	Meg	kel-
lett	szervezni	Tura	Város	gyermekeinek	zárás	alatti	biztonságos	
étkeztetését,	létre	kellett	hozni	minden	csoport	számára	egy	zárt	
közösségi	 felületet,	 ahol	 a	 szülők	 számára	 a	 gyermekek	
fe j l őd és é t 	 segı́ t ő 	 tarta lmakat 	 tudtak 	 e lhelyezni 	 az	
óvodapedagógusok,	illetve	ide	tudták	a	szülők	feltölteni	a	gyer-
mekek	munkáiról,	napi	tevékenységeiről	a	képeket,	kis	videókat.	
Különösen	fontos	volt	ez	az	iskolába	készülő	gyermekek	számá-
ra,	de	a	kicsik	szülei	is	rendszeresen	gyönyörködtettek	bennün-
ket	versmondással,	virágültetős	képekkel,	rajzokkal.	Innen	tud-
tuk	meg,	 ki	 az,	 aki	megtanult	 segédkerék	nélkül	 biciklizni,	 itt	
küldtük	az	ölelős	matricákat,	a	puszikat,	a	nagy	dicséreteket.
	 Igyekeztünk	 a	 rendes	 óvodai	 tervezésnek	 megfelelő	
verseket,	 meséket,	 dalokat,	 mondókákat,	 rajzos	 feladatokat,	
mozgásos	 és	matematikai	 játékokat	mutatni	 az	 életkori	 sajá-
tosságok	szerint	a	csoportoknak.	A	környezeti	tartalmaknak,	a	
játéknak	és	a	munkának	is	fontos	szerep	jutott	a	kiegyensúlyo-
zott	fejlődés	érdekében.
	 Közben	dolgozóink	több	csoportba	szerveződve	bele-
fogtak	 a	 nagytakarıt́ásba,	 udvar	 rendezésbe,	 játék	 és	 vásár�ia	
készı́tésbe,	 kisebb	 javı́tásokba,	 bekapcsolódtak	 a	 lakossági	

maszkok	kihordásába,	az	idős	lakosok	ellátásába.	Két	kollégánk	
a	helyi	idősotthon	lakói	és	dolgozói	számára	is	varrt	maszkokat.	
Elkészültek	az	óvoda	új	táncos	szoknyái	is	Klári	néni	jóvoltából.
	 Készül	a	hátsó	babaházban	négy	kis	konyha	blokk,	ba-
bahálószoba,	mini	bolt	a	szerepjátékokhoz,	folyik	a	homokozó	
kialakı́tása,	 tervezzük	 a	 mozgásos	 játékpályák	 felfestését	 a	
betonos	 részeken,	 illetve	 további	 meglepetésekkel	 is	 készü-
lünk…	Korlátozott	 lehetőségeink	 ellenére	 is	 szeretnénk	 őszre	
megújult	 udvari	 lehetőségekkel,	 biztonságos	 környezettel	 fo-
gadni	a	gyerekeket.	
	 A	 beıŕatás	 online	 eszközök	 segıt́ségével	 rendben	 le-
zajlott.	Az	eddigi	adatok	alapján	úgy	tűnik,	hogy	ősztől	kevésbé	
lesz	zsúfolt	az	óvoda.
	 A	nyári	időszak	alatt	szigorú	biztonsági	szabályok	mel-
lett	 biztosıt́unk	 folyamatos	 ügyeletet	 azok	 számára,	 akik	nem	
tudják	megoldani	gyermekeik	felügyeletét.
	 A	 hagyományos	 ballagásnak	 ma	 nem	 látjuk	 esélyét,	
ezért	 a	 nagycsoportosok	 búcsúját	 augusztusra	 halasztottuk.	
Mindenképpen	szeretnénk	emlékezetessé	tenni	az	óvodából	va-
ló	elköszönést,	ezért	alternatıv́	megoldáson	dolgozunk.	
	 Innen	is	szeretettel	öleljük	minden	ovisunkat!	Bizton-
ságos,	 szép	 nyarat	 kıv́ánunk!	 Jó	 egészséget	 kıv́ánunk	 a	 turai-
aknak!	Vigyázzanak	magukra,	egymásra!

Bertók	Gabriella,	intézményvezető

	 Március	 16.	meghatározó	 nap	
volt	 intézményünk	 életében.	 A	 korona-
vıŕus-járvány	okozta	rendkıv́üli	helyzet-
ben,	a	 települési	 önkormányzat	polgár-
mestere	rendkıv́üli	szünetet	rendelt	el,	s	
egyben	 biztosı́totta	 számunkra	 a	 táv-
munka	 lehetőségét.	 Megváltozott	 min-
den	körülöttünk	 is,	mint	szerte	a	nagy-
világban.	
	 Hogyan	tovább?	…	Nem	tudtuk	
mi	 fog	 ezután	 történni,	 meddig	 nem	
nyithatjuk	ki	az	óvoda	kapuját.	Azt	tud-
tuk,	 hogy	 magunk	 és	 mások	 egészsé-
gének	 védelme	 érdekében	 a	 legfonto-
sabb,	kötelező	betartani	a	kijárási	korlá-
tozásra	vonatkozó	előıŕásokat.
	 Ekkor	lépett	életbe	az	iskolák-
ban	az	online	oktatás.	Fontosnak	tartot-
tuk,	hogy	ebben	a	nehéz	időszakban	mi	

sem	veszıt́ sük	el	a	kapcsolatot	a	gyerme-
kekkel,	 a	 szülőkkel,	 egymással.	 Ekkor	
jött	 a	 gondolat,	 csináljunk	mi	 is	 online	
óvodát.	 E� s	 elkezdtük	 tanulni	 a	 digitális	
térben	történő	munkavégzést,	gyakorlat	
nélkül,	változó	tudással,	de	erős	akarat-
tal.	Vezetői,	nevelői	értekezleteket,	videó	
konferenciákat	 tartottunk,	 ötleteket	
gyűjtöttünk,	egyeztettünk.	Ki	kellett	 ta-
lálnunk	a	kapcsolattartás	módját,	formá-
ját,	meghatározni	a	fő	irányvonalakat,	az	
alkalmazandó	 módszereket.	 Mindvégig	
szem	 előtt	 tartva	 az	 óvodások	 életkori	
sajátosságait,	 Pedagógiai	 Programunk	
prioritásait.	
	 S	különösen	azt,	hogy	a	szülők	
az	otthoni	munkavégzés	mellett,	az	isko-
lás	testvérrel	való	tanulás,	a	háztartás	ve-
zetése	sok	időt	és	energiát	kıv́án.	Tudtuk	

azt	is,	hogy	az	óvodások	nem	értették	ezt	
a	 kialakult	 helyzetet,	 nyugtalankodtak,	
esetleg	unatkoztak,	hiányoztak	nekik	az	
ovis	társak,	a	felnőttek,	az	óvoda.	Kiala-
kıt́ottuk	saját	stratégiánkat	a	szülők	tá-
mogatása	érdekében.
	 A	kialakult	szituációhoz	alkal-
mazkodva	az	infokommunikációs	eszkö-
zök	használatával	működtetni	az	óvodát,	
ötletekkel,	javaslatokkal	segıt́eni	a	szülő-
ket	gyermekük	otthoni	nevelésében.
	 Tudomásul	 venni	 azt,	 hogy	 a	
gyermek	 elsődleges	 nevelési	 szıńtere	 a	
család.	Most	a	szülőké	a	főszerep	a	gyer-
mek	 nevelésével	 kapcsolatban.	 Az	 óvo-
dapedagógus,	 most	 még	 inkább	 segıt́ő	
szerepben	 van,	 az	 a	 feladatunk,	 hogy	
pedagógiai	 tudásunkkal	 támogassuk	 a	
szülőt,	 hogy	 hasznosan	 töltsék	 a	 meg-

….És	akkor	jött	az	Otthon-Ovi….

	 A	tavasz	az	óvodákban	a	lázas	készülődés	ideje.	Farsang	után	pezsegni	kezd	
minden.	Rendbe	kell	tenni	az	udvart,	növényeket	kell	ültetni,	tervezzük	a	tavaszi	ün-
nepeket:	Nőnap,	Március	15.,	Víz	világnapja,	Húsvét,	Föld	napja,	Május	1.,	Anyák	napja,	
Madarak	és	Fák	napja,	Gyermeknap,	Apák	Napja….	szakmai	képzések….	Aztán	köz-
beszól	az	élet	és	lázasan	igyekszünk	alkalmazkodni	a	megváltozott,	senki	által	nem	
ismert	helyzethez.

A	Többsincs	Óvoda	és	Bölcsőde	élete	a	koronavírus	járvány	idején
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növekedett	közös	időt.	Az	óvodapedagó-
gus	digitális	kompetenciája	nem	a	minél	
több	 online	 tartalom	 megosztásában	
mutatkozik	meg,	hanem	hogy	tudatában	
van	 a	 kisgyermekkori	 digitális	 pedagó-
gia	módszertanának,	 alapvetéseinek	 és	
megoldási	lehetőségeinek.
	 Az	 óvó	 nénik	 példaértékű	 lel-
kesedéssel	vetették	magukat	a	munkába.
Olyan	 informatı́v	 tervet	 készı́tettek,	
amely	gazdag	tevékenységi	élményszer-
zési	lehetőségeket	kıńál,	s	a	felfedező	ta-
pasztalatszerzéshez	 nyújt	 kıńálatot.	 Az	
ötlettár	szinte	átszövi	a	gyermek	napját.	
Minden	 óvodai	 csoportnak	 van	 zárt	
Facebook	csoportja,	ahol	a	tevékenységi	
terveket	 közzé	 tettük,	 hangrögzıt́ők	 és	
videó	 felvételek	 segı́tségével	 szı́nesı́-
tettük	 azokat	 és	 ide	 vártuk	 a	 visszajel-
zéseket	is.	
	 A	csoportokon	keresztül	neve-
lést	 segıt́ő	 szakirodalmat	 ajánlottunk	 a	
szülőknek.	 A	 sok-sok	 visszajelzésből,	
fényképekből,	amit	a	gyermekekről	kap-
tunk	látjuk,	hogy	a	szülők	szıv́esen	vették	
javaslatainkat,	 éltek	 a	 lehetőséggel,	 az	
online	ovi	napjaik	részévé	vált.	A	kreatıv́	
ötletek,	az	óvó	néni	meséje,	éneke,	mon-
dókázása…szı́nesı́tette	 a	 gyermekek	
mindennapjait.	Természetesen	erősıt́et-
tük	a	szülőket	abban,	hogy	egy	gyermek	
fejlődése	sem	fog	leállni,	ha	ebben	az	idő-
szakban	 otthon	 játszik,	 játszik…	 és	 ját-
szik.	Természetesen	nem	minden	család	
vett	részt	ebben	a	folyamatban,	nem	is	ez	

volt	a	cél.	Az,	hogy	aki	igényli	ezt	a	fajta	
támogatást,	lehetősége	legyen	rá.
	 Ebben	 az	 időszakban	megtör-
tént	a	következő	nevelési	 évre	a	beirat-
kozás	 is.	 Azok	 a	 szülők,	 akik	 körzeten	
kıv́ülről,	 vagy	 3	 éven	 aluli	 gyermekük	
felvételét	kérték	online,	telefonon,	levél-
ben	 nyújtották	 be	 szándék	 nyilatkoza-
tukat,	 a	 harmadik	 életévüket	 betöltők	
automatikusan	nyertek	felvételt.	Nagyon	
hiányzott,	hogy	személyesen	nem	ismer-
kedhettünk	meg	az	új	gyermekek	szülei-
vel,	a	gyermekekkel,	hiszen	ez	az	alkalom	
az	 óvodássá	 válás	 fontos	 napja.	 A	 ve-
szélyhelyzet	elmúltával	tervezzük,	hogy	
bepótoljuk	az	első	találkozást.
	 A	 bölcsőde	 dolgozói,	 a	 dajka	
nénik,	 konyhás	 nénik,	 a	 karbantartó,	
mosónő	sem	tétlenkedtek.	A	szigorú	elő-
ıŕások	betartása	mellett	fertőtlenıt́ették,	
takarıt́ották	az	 óvodát,	elvégezték	az	 é-
ves	nagytakarıt́ást,	gondoskodtak	az	ud-
var	tisztaságáról,	a	csoportszobák	rend-
jéről,	 a	 textıĺiák	 rendben	 tartásáról.	Ha	
nem	benn	voltak,	otthon	javıt́ották	a	bá-
bokat,	 ágyneműket,	 babaruhákat,	 új	
bábkészleteket	 készı́tettek.	 A	 konyhai	
dolgozók	előzetes	igényfelmérés	alapján	
biztosıt́ották	az	étkezést	az	arra	rászoru-
ló	családoknak.
	 A	 pedagógiai	 asszisztensek	 a	
Többsincs	 óvoda	 és	 Bölcsőde	 alkalma-
zottai	részére	létrehozott	discord	rend-
szert	 működtették,	 gyarapı́tották	 esz-
közkészletünket.	 Az	 óvodatitkár	 folya-

matosan	nyomon	követte	az	intézmény-
be	 érkezett	 e-mail-eket,	 leveleket,	 vé-
gezte	 a	 határidős	 adminisztrációs	 fela-
datokat.
	 Részt	 vettünk	 az	 önkormány-
zat	veszélyhelyzettel	összefüggő	felada-
tainak	 ellátásában	 is.	 Az	 intézmény	
vezetőjeként	mindezeket	 a	 tevékenysé-
geket	terveztem,	szerveztem,	segıt́ettem	
a	 feladatok	megvalósulását.	Folyamato-
san	tartottam	a	kapcsolatot,	mind	mun-
katársaimmal,	mind	pedig	a	szülőkkel.	
	 Jelenleg	a	bölcsőde	és	az	óvoda	
is	 ügyeleti	 rendszerben	 működik.	 Az		
ügyeletet	azon,	fertőző	betegségben	nem	
szenvedő	 gyermekek	 számára	 biztosıt́-
juk,	akiknek	szülője	vagy	más	törvényes	
képviselője)	–	munkavégzés	vagy	más	ok	
miatt	–	ezt	igényli.	Az	 	ügyeletet	kiscso-
portos	formában	szervezzük,	csoporton-
ként	 legfeljebb	 5	 gyermek	 felügyeletét	
biztosıt́juk.	
	 A	 fenntartóval	 és	 az	 óvoda	
gyermekorvosával	egyeztetve	megalkot-
tuk	 a	 működést	 biztosı́tó	 szabályokat,	
gondoskodunk	a	dolgozók,	a	belépők	vé-
delméről,	 a	 rendszeres,	 alapos	 fertőtle-
nıt́ésről,	és	persze	arról,	hogy	a	kisgyer-
mekek	jól	érezzék	magukat	az	óvodában.
	 E� s	már	várjuk	a	napot,	amikor	
újra	hangos	gyermekzsivaj	 tölti	meg	az	
óvodát.	 Mert	 már	 nagyon	 hiányoznak	
Nekünk	az	ovisaink!

Julika	néni
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	 A	 bájos	 nőnapi	 köszöntések	 után	 még	 megköszön-
töttük	a	pályázaton	nyertes	nagycsoportosainkat,	(U� jvári	Nori-
na,	Kovács	Zsó�ia)	együtt	tudtuk	ünnepelni	a	Március	15.-ét,	de	
már	akkor	jelentősen	csökkent	a	létszám	a	vıŕusveszély	miatt.	
	 A	zárást	követően	lázas	szervezés	kezdődött.	Meg	kel-
lett	szervezni	Tura	Város	gyermekeinek	zárás	alatti	biztonságos	
étkeztetését,	létre	kellett	hozni	minden	csoport	számára	egy	zárt	
közösségi	 felületet,	 ahol	 a	 szülők	 számára	 a	 gyermekek	
fe j l őd és é t 	 segı́ t ő 	 tarta lmakat 	 tudtak 	 e lhelyezni 	 az	
óvodapedagógusok,	illetve	ide	tudták	a	szülők	feltölteni	a	gyer-
mekek	munkáiról,	napi	tevékenységeiről	a	képeket,	kis	videókat.	
Különösen	fontos	volt	ez	az	iskolába	készülő	gyermekek	számá-
ra,	de	a	kicsik	szülei	is	rendszeresen	gyönyörködtettek	bennün-
ket	versmondással,	virágültetős	képekkel,	rajzokkal.	Innen	tud-
tuk	meg,	 ki	 az,	 aki	megtanult	 segédkerék	nélkül	 biciklizni,	 itt	
küldtük	az	ölelős	matricákat,	a	puszikat,	a	nagy	dicséreteket.
	 Igyekeztünk	 a	 rendes	 óvodai	 tervezésnek	 megfelelő	
verseket,	 meséket,	 dalokat,	 mondókákat,	 rajzos	 feladatokat,	
mozgásos	 és	matematikai	 játékokat	mutatni	 az	 életkori	 sajá-
tosságok	szerint	a	csoportoknak.	A	környezeti	tartalmaknak,	a	
játéknak	és	a	munkának	is	fontos	szerep	jutott	a	kiegyensúlyo-
zott	fejlődés	érdekében.
	 Közben	dolgozóink	több	csoportba	szerveződve	bele-
fogtak	 a	 nagytakarıt́ásba,	 udvar	 rendezésbe,	 játék	 és	 vásár�ia	
készı́tésbe,	 kisebb	 javı́tásokba,	 bekapcsolódtak	 a	 lakossági	

maszkok	kihordásába,	az	idős	lakosok	ellátásába.	Két	kollégánk	
a	helyi	idősotthon	lakói	és	dolgozói	számára	is	varrt	maszkokat.	
Elkészültek	az	óvoda	új	táncos	szoknyái	is	Klári	néni	jóvoltából.
	 Készül	a	hátsó	babaházban	négy	kis	konyha	blokk,	ba-
bahálószoba,	mini	bolt	a	szerepjátékokhoz,	folyik	a	homokozó	
kialakı́tása,	 tervezzük	 a	 mozgásos	 játékpályák	 felfestését	 a	
betonos	 részeken,	 illetve	 további	 meglepetésekkel	 is	 készü-
lünk…	Korlátozott	 lehetőségeink	 ellenére	 is	 szeretnénk	 őszre	
megújult	 udvari	 lehetőségekkel,	 biztonságos	 környezettel	 fo-
gadni	a	gyerekeket.	
	 A	 beıŕatás	 online	 eszközök	 segıt́ségével	 rendben	 le-
zajlott.	Az	eddigi	adatok	alapján	úgy	tűnik,	hogy	ősztől	kevésbé	
lesz	zsúfolt	az	óvoda.
	 A	nyári	időszak	alatt	szigorú	biztonsági	szabályok	mel-
lett	 biztosıt́unk	 folyamatos	 ügyeletet	 azok	 számára,	 akik	nem	
tudják	megoldani	gyermekeik	felügyeletét.
	 A	 hagyományos	 ballagásnak	 ma	 nem	 látjuk	 esélyét,	
ezért	 a	 nagycsoportosok	 búcsúját	 augusztusra	 halasztottuk.	
Mindenképpen	szeretnénk	emlékezetessé	tenni	az	óvodából	va-
ló	elköszönést,	ezért	alternatıv́	megoldáson	dolgozunk.	
	 Innen	is	szeretettel	öleljük	minden	ovisunkat!	Bizton-
ságos,	 szép	 nyarat	 kıv́ánunk!	 Jó	 egészséget	 kıv́ánunk	 a	 turai-
aknak!	Vigyázzanak	magukra,	egymásra!

Bertók	Gabriella,	intézményvezető

	 Március	 16.	meghatározó	 nap	
volt	 intézményünk	 életében.	 A	 korona-
vıŕus-járvány	okozta	rendkıv́üli	helyzet-
ben,	a	 települési	 önkormányzat	polgár-
mestere	rendkıv́üli	szünetet	rendelt	el,	s	
egyben	 biztosı́totta	 számunkra	 a	 táv-
munka	 lehetőségét.	 Megváltozott	 min-
den	körülöttünk	 is,	mint	szerte	a	nagy-
világban.	
	 Hogyan	tovább?	…	Nem	tudtuk	
mi	 fog	 ezután	 történni,	 meddig	 nem	
nyithatjuk	ki	az	óvoda	kapuját.	Azt	tud-
tuk,	 hogy	 magunk	 és	 mások	 egészsé-
gének	 védelme	 érdekében	 a	 legfonto-
sabb,	kötelező	betartani	a	kijárási	korlá-
tozásra	vonatkozó	előıŕásokat.
	 Ekkor	lépett	életbe	az	iskolák-
ban	az	online	oktatás.	Fontosnak	tartot-
tuk,	hogy	ebben	a	nehéz	időszakban	mi	

sem	veszıt́ sük	el	a	kapcsolatot	a	gyerme-
kekkel,	 a	 szülőkkel,	 egymással.	 Ekkor	
jött	 a	 gondolat,	 csináljunk	mi	 is	 online	
óvodát.	 E� s	 elkezdtük	 tanulni	 a	 digitális	
térben	történő	munkavégzést,	gyakorlat	
nélkül,	változó	tudással,	de	erős	akarat-
tal.	Vezetői,	nevelői	értekezleteket,	videó	
konferenciákat	 tartottunk,	 ötleteket	
gyűjtöttünk,	egyeztettünk.	Ki	kellett	 ta-
lálnunk	a	kapcsolattartás	módját,	formá-
ját,	meghatározni	a	fő	irányvonalakat,	az	
alkalmazandó	 módszereket.	 Mindvégig	
szem	 előtt	 tartva	 az	 óvodások	 életkori	
sajátosságait,	 Pedagógiai	 Programunk	
prioritásait.	
	 S	különösen	azt,	hogy	a	szülők	
az	otthoni	munkavégzés	mellett,	az	isko-
lás	testvérrel	való	tanulás,	a	háztartás	ve-
zetése	sok	időt	és	energiát	kıv́án.	Tudtuk	

azt	is,	hogy	az	óvodások	nem	értették	ezt	
a	 kialakult	 helyzetet,	 nyugtalankodtak,	
esetleg	unatkoztak,	hiányoztak	nekik	az	
ovis	társak,	a	felnőttek,	az	óvoda.	Kiala-
kıt́ottuk	saját	stratégiánkat	a	szülők	tá-
mogatása	érdekében.
	 A	kialakult	szituációhoz	alkal-
mazkodva	az	infokommunikációs	eszkö-
zök	használatával	működtetni	az	óvodát,	
ötletekkel,	javaslatokkal	segıt́eni	a	szülő-
ket	gyermekük	otthoni	nevelésében.
	 Tudomásul	 venni	 azt,	 hogy	 a	
gyermek	 elsődleges	 nevelési	 szıńtere	 a	
család.	Most	a	szülőké	a	főszerep	a	gyer-
mek	 nevelésével	 kapcsolatban.	 Az	 óvo-
dapedagógus,	 most	 még	 inkább	 segıt́ő	
szerepben	 van,	 az	 a	 feladatunk,	 hogy	
pedagógiai	 tudásunkkal	 támogassuk	 a	
szülőt,	 hogy	 hasznosan	 töltsék	 a	 meg-

….És	akkor	jött	az	Otthon-Ovi….

	 A	tavasz	az	óvodákban	a	lázas	készülődés	ideje.	Farsang	után	pezsegni	kezd	
minden.	Rendbe	kell	tenni	az	udvart,	növényeket	kell	ültetni,	tervezzük	a	tavaszi	ün-
nepeket:	Nőnap,	Március	15.,	Víz	világnapja,	Húsvét,	Föld	napja,	Május	1.,	Anyák	napja,	
Madarak	és	Fák	napja,	Gyermeknap,	Apák	Napja….	szakmai	képzések….	Aztán	köz-
beszól	az	élet	és	lázasan	igyekszünk	alkalmazkodni	a	megváltozott,	senki	által	nem	
ismert	helyzethez.

A	Többsincs	Óvoda	és	Bölcsőde	élete	a	koronavírus	járvány	idején
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növekedett	közös	időt.	Az	óvodapedagó-
gus	digitális	kompetenciája	nem	a	minél	
több	 online	 tartalom	 megosztásában	
mutatkozik	meg,	hanem	hogy	tudatában	
van	 a	 kisgyermekkori	 digitális	 pedagó-
gia	módszertanának,	 alapvetéseinek	 és	
megoldási	lehetőségeinek.
	 Az	 óvó	 nénik	 példaértékű	 lel-
kesedéssel	vetették	magukat	a	munkába.
Olyan	 informatı́v	 tervet	 készı́tettek,	
amely	gazdag	tevékenységi	élményszer-
zési	lehetőségeket	kıńál,	s	a	felfedező	ta-
pasztalatszerzéshez	 nyújt	 kıńálatot.	 Az	
ötlettár	szinte	átszövi	a	gyermek	napját.	
Minden	 óvodai	 csoportnak	 van	 zárt	
Facebook	csoportja,	ahol	a	tevékenységi	
terveket	 közzé	 tettük,	 hangrögzıt́ők	 és	
videó	 felvételek	 segı́tségével	 szı́nesı́-
tettük	 azokat	 és	 ide	 vártuk	 a	 visszajel-
zéseket	is.	
	 A	csoportokon	keresztül	neve-
lést	 segıt́ő	 szakirodalmat	 ajánlottunk	 a	
szülőknek.	 A	 sok-sok	 visszajelzésből,	
fényképekből,	amit	a	gyermekekről	kap-
tunk	látjuk,	hogy	a	szülők	szıv́esen	vették	
javaslatainkat,	 éltek	 a	 lehetőséggel,	 az	
online	ovi	napjaik	részévé	vált.	A	kreatıv́	
ötletek,	az	óvó	néni	meséje,	éneke,	mon-
dókázása…szı́nesı́tette	 a	 gyermekek	
mindennapjait.	Természetesen	erősıt́et-
tük	a	szülőket	abban,	hogy	egy	gyermek	
fejlődése	sem	fog	leállni,	ha	ebben	az	idő-
szakban	 otthon	 játszik,	 játszik…	 és	 ját-
szik.	Természetesen	nem	minden	család	
vett	részt	ebben	a	folyamatban,	nem	is	ez	

volt	a	cél.	Az,	hogy	aki	igényli	ezt	a	fajta	
támogatást,	lehetősége	legyen	rá.
	 Ebben	 az	 időszakban	megtör-
tént	a	következő	nevelési	 évre	a	beirat-
kozás	 is.	 Azok	 a	 szülők,	 akik	 körzeten	
kıv́ülről,	 vagy	 3	 éven	 aluli	 gyermekük	
felvételét	kérték	online,	telefonon,	levél-
ben	 nyújtották	 be	 szándék	 nyilatkoza-
tukat,	 a	 harmadik	 életévüket	 betöltők	
automatikusan	nyertek	felvételt.	Nagyon	
hiányzott,	hogy	személyesen	nem	ismer-
kedhettünk	meg	az	új	gyermekek	szülei-
vel,	a	gyermekekkel,	hiszen	ez	az	alkalom	
az	 óvodássá	 válás	 fontos	 napja.	 A	 ve-
szélyhelyzet	elmúltával	tervezzük,	hogy	
bepótoljuk	az	első	találkozást.
	 A	 bölcsőde	 dolgozói,	 a	 dajka	
nénik,	 konyhás	 nénik,	 a	 karbantartó,	
mosónő	sem	tétlenkedtek.	A	szigorú	elő-
ıŕások	betartása	mellett	fertőtlenıt́ették,	
takarıt́ották	az	 óvodát,	elvégezték	az	 é-
ves	nagytakarıt́ást,	gondoskodtak	az	ud-
var	tisztaságáról,	a	csoportszobák	rend-
jéről,	 a	 textıĺiák	 rendben	 tartásáról.	Ha	
nem	benn	voltak,	otthon	javıt́ották	a	bá-
bokat,	 ágyneműket,	 babaruhákat,	 új	
bábkészleteket	 készı́tettek.	 A	 konyhai	
dolgozók	előzetes	igényfelmérés	alapján	
biztosıt́ották	az	étkezést	az	arra	rászoru-
ló	családoknak.
	 A	 pedagógiai	 asszisztensek	 a	
Többsincs	 óvoda	 és	 Bölcsőde	 alkalma-
zottai	részére	létrehozott	discord	rend-
szert	 működtették,	 gyarapı́tották	 esz-
közkészletünket.	 Az	 óvodatitkár	 folya-

matosan	nyomon	követte	az	intézmény-
be	 érkezett	 e-mail-eket,	 leveleket,	 vé-
gezte	 a	 határidős	 adminisztrációs	 fela-
datokat.
	 Részt	 vettünk	 az	 önkormány-
zat	veszélyhelyzettel	összefüggő	felada-
tainak	 ellátásában	 is.	 Az	 intézmény	
vezetőjeként	mindezeket	 a	 tevékenysé-
geket	terveztem,	szerveztem,	segıt́ettem	
a	 feladatok	megvalósulását.	Folyamato-
san	tartottam	a	kapcsolatot,	mind	mun-
katársaimmal,	mind	pedig	a	szülőkkel.	
	 Jelenleg	a	bölcsőde	és	az	óvoda	
is	 ügyeleti	 rendszerben	 működik.	 Az		
ügyeletet	azon,	fertőző	betegségben	nem	
szenvedő	 gyermekek	 számára	 biztosıt́-
juk,	akiknek	szülője	vagy	más	törvényes	
képviselője)	–	munkavégzés	vagy	más	ok	
miatt	–	ezt	igényli.	Az	 	ügyeletet	kiscso-
portos	formában	szervezzük,	csoporton-
ként	 legfeljebb	 5	 gyermek	 felügyeletét	
biztosıt́juk.	
	 A	 fenntartóval	 és	 az	 óvoda	
gyermekorvosával	egyeztetve	megalkot-
tuk	 a	 működést	 biztosı́tó	 szabályokat,	
gondoskodunk	a	dolgozók,	a	belépők	vé-
delméről,	 a	 rendszeres,	 alapos	 fertőtle-
nıt́ésről,	és	persze	arról,	hogy	a	kisgyer-
mekek	jól	érezzék	magukat	az	óvodában.
	 E� s	már	várjuk	a	napot,	amikor	
újra	hangos	gyermekzsivaj	 tölti	meg	az	
óvodát.	 Mert	 már	 nagyon	 hiányoznak	
Nekünk	az	ovisaink!

Julika	néni
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	 Minden	év	legrövidebb	hónapja,	még	akkor	is,	ha	idén,	
a	szökőév	miatt,	egy	nappal	hosszabb,	vagyis	29	napos.	Tech-
nikailag	a	szökőnap	24-e	de	a	naptárban	a	29-e,	mi	ezzel	a	nap-
pal	kezdjük	a	visszatekintést.	Mivel	igazán	történelmi	eseményt	
nem	 tudok	 emlıt́eni,	 de	 érdekességként	meg	 tudjuk	 emlıt́eni,	
hogy	 2000-ben	 ezen	 a	 napon	 indult	 hódıt́ó	 útjára	 nálunk	 az	
egyik	legnépszerűbb	kvıźműsor,	a	Legyen	O� n	is	milliomos.
	 Visszatérve	a	hónap	elejére,	a	hónap	első	napja	a	köz-
társaság	napja	Magyarországon,	1886-ban	ezen	a	napon	kezdte	
meg	a	működését	a	Magyar	Királyi	Postatakarékpénztár	mely-
nek	első	betétesei	Ferenc	József	császár	és	József	főherceg	vol-
tak	300-300	forinttal,	a	harmadik	pedig	Baross	Gábor	50	forint-
tal.	Gyertyaszentelő	Boldogasszony	napján,	vagyis	másodikán	
hangzott	el	Salgótarjánban	Kádár	János	beszéde,	melyben	Nagy	
Imrét	ellenforradalmi	felkelés	szıt́ásával	vádolva	árulónak	ne-
vezte.	 Február	 harmadikára	 is	 jutott	 egy	 sajnálatos	 esemény,	
ugyanis	ekkor	vette	kezdetét	1949-ben	a	Mindszenty	József	her-
cegprıḿás	elleni	kirakatper.	Ugorva	egyet	február	6-ra,	1946-
ban	jegyzik	Bay	Zoltán	és	csoportja	jelentős	felfedezését	a	radar-
csillagászatban,	 egy	 saját	 fejlesztésű	 radarral	 kimutatták	 a	
Holdra	sugárzott	rádióhullámok	visszaverődését.	Ezt	a	techni-
kát,	illetve	a	jelösszegzés	eljárását	a	mai	napig	használják	a	rádi-
ócsillagászatban.	Február	7-én	1977-ben	ezen	a	napon	adták	át	
Budapesten	a	Semmelweis	Orvostudományi	Egyetem	24	eme-
letes	épületét	is.	Egy	napot	lépve	február	8-án	rövid	tárgyalást	
követően	1949-ben	már	ki	 is	mondják	az	 ıt́életet	Mindszenty	
József	ügyében,	melyben	életfogytig	tartó	börtönre	ıt́élik,	2009-
ben	 pedig	 ezen	 a	 napon	 gyilkosság	 áldozata	 lett	 a	 Veszprém	
román	kézilabdázója	Marian	Cozma.	Néhány	nyugodt	nap	eltel-
tével	máris	február	10-nél	járunk,	amikor	is	1853-ban	elkezdőd-
nek	a	Budai	Váralagút	munkálatai	Clark	A� dám	 tervei	alapján,	
melyhez	az	ötletet	Széchenyi	István	adta.	1947-ben	ugyanezen	a	
napon	 ıŕja	 alá	 a	magyar	 küldöttség	 a	 párizsi	 békeszerződést,	
melynek	következményeként	visszaállnak	a	trianoni	szerződés-
ben	megállapıt́ott	határok.	A	következő	nap	krónikája	is	változa-
tos,	február	11-én,	1893-ban	szabadalmaztatja	Csonka	János	és	
Bánki	Donát	a	porlasztót,	vagy	más	néven	karburátort,	valamint	
1998-ban	ezen	a	napon	lövik	le	a	nyıĺt	utcán	Fenyő	János	média-
vállalkozót,	a	VICO	Kft.	 tulajdonosát.	Február	12-e	a	sportba-
rátok	számára	lehet	emlékezetes	a	közelmúltból,	hiszen	ezen	a	
napon	nyitotta	meg	kapuit	a	Budapest	Sportcsarnok	1982-ben,	
ami	a	maga	idejében	a	legnagyobb	fedett	sportlétesıt́mény	volt	a	
maga	12	500	fős	befogadóképességével.	Ennek	helyére	épült	a	
ma	 is	 látható	Papp	László	Budapest	 Sportaréna,	miután	 a	BS	
1999	decemberében	leégett.	
	 Azt	szokták	mondani,	hogy	a	13	nem	szerencsés	szám,	
de	 úgy	 látszik	 ez	 az	 elmúlt	 idők	 február	 13.	 napjaira	 ez	nem	
feltétlenül	vonatkozik.	Igaz,	1945-ben	ezen	a	napon	foglalják	el	a	
szovjet	csapatok	Budapestet,	ám	1948-ban	ezen	a	napon	alapıt́-
ják	a	Kossuth-dıj́ at,	a	kiemelkedő	kulturális	és	művészi	teljesıt́ -
mények	 elismerésére	 (az	 átadás	mindig	március	 15-én	 van),	
1962-ben	adják	át	először	a	Kazinczy-dıj́at,	mely	a	„szép	magyar	
beszédért”	 odaıt́élt	 dıj́,	 ez	 a	 legrangosabb	 elismerés	 az	 anya-
nyelvápoló	mozgalomban.	2012-re	is	jutott	egy	esemény	erre	a	
napra,	amire	büszkén	tekinthetünk	vissza,	ekkor	állt	pályára	az	
első	magyar	műhold	a	MASAT-1.	Február	14-e	sokaknak	a	sze-
relmesek	napja,	de	1831-ben	ezen	a	napon	a	Magyar	Tudós	Tár-
saság	megtartotta	 első	 ülését	 –	 később	Magyar	 Tudományos	
Akadémia	néven	dolgoztak	tovább	–	de	1931-ben	szintén	ezen	a	
napon	mutatták	be	a	Drakula	cıḿű	�ilmet	Lugosi	Béla	főszerep-
lésével,	1957-ben	pedig	lezárult	az	Operation	Safe	Heaven	mű-
velet,	melyben	az	amerikai	hadsereg	kb	20	ezer	magyar	’56-os	
menekültet	szállıt́ ott	az	Egyesült	A� llamokba	repülővel	és	hajó-
val.	A� térve	a	hónap	 felezővonalán	 február	15-én	kezdi	meg	a	

működését	a	telefonhıŕmondó	Budapesten	1893-ban,	melynek	
feltalálója	Puskás	Tivadar,	kicsivel	korábban	1833-ban	volt	Kas-
sán	az	ősbemutatója	Katona	József	Bánk	Bán	cıḿű	drámájának,	
melynek	érdekessége,	hogy	a	mű	elkészülte	után	18,	és	a	szerző	
halála	után	3	évvel	történt.	Február	17-e	történelméhez	egy	igen	
fontos	esemény	társul,	1867-ben	ezen	a	napon	született	meg	a	
Kiegyezés.	I.	Ferenc	József	osztrák	császár,	magyar	király	–	Deák	
Ferenc	javaslatára	–	Gróf	Andrássy	Gyulát	nevezi	ki	magyar	mi-
niszterelnöknek.	Ezzel	létrejön	a	dualisztikus	államszerkezetű	
Osztrák-Magyar	Monarchia.	Az	elkövetkező	napok	jelentősebb	
események	nélkül	teltek	a	századok	során,	ıǵy	jutunk	el	egészen	
február	21-ig.	1711-ben	ezen	a	napon	hagyta	el	örökre	Magyar-
országot	 II.	 Rákóczi	 Ferenc.	 Rodostóban	 élt,	 száműzetésben,	
1735-ös	haláláig.	Hamvait	ezután	csak	1906-ban	hozták	haza	
Kassára.
	 A	közelmúltból	 is	 érdemes	megemlıt́eni	egy	jelentős	
eseményt,	2018-ban	ezen	a	napon	szerezte	meg	a	fér�i	5000	mé-
teres	 gyorskorcsolya	 váltó	 Magyarország	 első	 téli	 olimpiai	
aranyérmét	 Liu	 Shaoang,	 Liu	 Shaolin	 Sándor,	 Knoch	 Viktor,	
Burján	Csaba	összeállıt́ ásban.	A	következő	nap	krónikája	szin-
tén	nem	túl	bő,	ám	emlıt́ésre	méltó	lehet,	hogy	1919-ben	február	
23-án	kezdte	el	a	földosztást	saját	kápolnai	birtokán,	Gróf	Ká-
rolyi	 Mihály	 köztársasági	 elnök.	 Továbblépve	 február	 24-re,	
1583-ban	I.	Ferdinánd	a	Nyugati	Magyar	Királyság	és	I.	János	a	
Keleti	 Magyar	 Királyság	 uralkodója	 megkötik	 a	 váradi	 béke	
néven	ismertté	vált	megállapodást.
	 Február	25-én	meg	kell	emlıt́eni,	hogy	2000	óta	Ma-
gyarországon	ez	a	nap	a	kommunista	diktatúrák	áldozatainak	
emléknapja.	Kovács	Bélát,	a	Független	Kisgazdapárt	(FKGP)	fő-
titkárát	 1947-ben	ezen	a	napon	a	kommunistákkal	 szembeni	
kiállása	miatt	a	szovjet	hatóságok	letartóztatták	és	a	Szovjetu-
nióba	vitték,	ahol	nyolc	évet	töltött	fogságban,	először	a	Gula-
gon,	majd	1951.	szeptember	25-től	az	A� llambiztonsági	Minisz-
térium	moszkvai	központi	börtönében.
	 Az	elkövetkező	napok	történéseiből	megemlıt́hető	tal-
án	1946	február	27-e	amikor	aláıŕják	a	magyar-csehszlovák	la-
kosságcsere	egyezményt,	meg	talán	1997	február	28-a,	amikor	
kitört	az	úgynevezett	„Postabank-pánik”
	 Természetesen	február	hónapban	is	születtek	nagyja-
ink,	a	teljesség	igénye	nélkül	álljon	itt	néhány	név	ezek	közül:
	 1878	–	Hajós	Alfréd	magyar	épıt́észmérnök,	verseny-
úszó,	 labdarúgó,	Magyarország	első	olimpiai	bajnoka;	1757	–	
Kitaibel	Pál	orvos,	botanikus,	kémikus;	1930	–	Csoóri	Sándor	
kétszers	Kossuth-dıj́ as	 és	kétszeres	 József	Attila-dıj́as	magyar	
költő;	1898	–	Tóth	Aladár	zenetudós;	1947	–	Máté	Péter	zene-
szerző;	 1948	 –	 Wichmann	 Tamás	 kilencszeres	 világbajnok	
kenus;	1788	–	Kisfaludy	Károly	ıŕó,	költő,	festő;	1922	–	Szepesi	
György	 sportriporter;	 1817	 –	 Trefort	 A� goston;	 1917	 -	 Gábor	
Zsazsa	szıńésznő;	1946	–	Radics	Béla	zenész,	gitáros,	 énekes;	
1920	–	Béres	József	magyar	biológus,	kutató;	1862	–	Ferenczy	
Károly	festőművész;	1775	–	Bolyai	Farkas	erdélyi	matematikus;	
1930	–	Petrovics	Emil	kétszeres	Kossuth-dıj́as	zeneszerző;	1807	
–	Batthyány	Lajos	gróf,	Magyarország	első	alkotmányos	minisz-
terelnöke;	1810	–	Barabás	Miklós	festőművész;	1919	–	Besse-
nyei	Ferenc	Kossuth-dıj́as	érdemes	és	kiváló	művész,	a	nemzet	
szı́nésze;	 1922	 -	 Göncz	 A� rpád,	 ı́ró,	 műfordı́tó,	 köztársasági	
elnök;	1898	–	Szilárd	Leó	�izikus;	1887	Csáth	Géza	ıŕó;	1954	–	
Földes	László	(Hobo)	Kossuth-dıj́ad	blues-énekes,	dalszövegıŕó;	
1948	–	Cserhalmi	György	Kossuth	Dıj́as	szıńész;	1954	–	Eperjes	
Károly	Kossuth	Dıj́as	szıńész;	1825	–	Jókai	Mór	ıŕó;	1923	–	Rá-
tonyi	Róbert	szıńész;	1785	–	Szemere	Pál	költő;	1844	–	Munká-
csy	Mihály	magyar	festőművész;	1896	–	Mihalik	Kálmán	a	Szé-
kely	himnusz	zeneszerzője;	1443	–	I.	(Hunyadi)	Mátyás	magyar	
király;	1929	–	Vujicsics	Tihamér	zeneszerző;	1645	–	I.	Rákóczi	
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Ferenc	erdélyi	fejedelem;	1850	–	Jászai	Mari	szinésznő;	1917	–	
Devecseri	Gábor	ıŕó;	1886	–	Rácz	Aladár	Kossuth-dıj́ as	cimba-
lomművész;	1912	–	Alfonzó	artista,	szıńész,	humorista;	1892	–	
Apor	Vilmos	győri	püspök;	1976	–	Kovács	Katalin	világ-	és	olim-
piai	bajnok	kajakozó.
	 Természetesen	megemlékezünk	azókról	is	akik	febru-
árban	hunytak	el,	álljon	hát	itt	néhány	név	nagyjaink	közül:
997	–	Géza	fejedelem;	1961	–	Csók	István	Kossuth-dıj́ as	festő-
művész;	1920	–	Szinyei	Merse	Pál	festőművész;	1989	–	Tıḿár	
Béla	szıńész,	rendező;	2012	–	Csurka	István	ıŕó,	politikus;	1711	
–	Béri	Balogh	A� dám	kuruc	brigadéros;	1993	–	Mensáros	László	
Kossuth-	és	Jászai-dıj́as	szıńész;	1934	–	Móra	Ferec	ıŕó;	1966	–	
Rideg	 Sándor	 ıŕó;	 1957	 –	Horthy	Miklós	 kormányzó;	 1960	 –	
Dohnányi	Ernő	zongoraművész,	zeneszerző;	1979	–	Gábor	Dé-
nes	 Nobel-dıj́ as	 �izikus;	 1957	 –	 Zipernovszky	 Ferenc	 gépész-
mérnök,	feltaláló;	1896	–	Barabás	Miklós	festőművész;	1997	–	

id.	 Rubik	 Ernő	 Kossuth-dıj́as	 gépészmérnök;	 2019	 –	 Tandori	
Dezső	Kossuth-dıj́ as	 költő,	 ıŕó;	 2018	 –	Kallós	 Zoltán	 néprajz-
kutató;	1880	-	Fischer	Mór	porcelángyáros,	a	Herendi	Porcelán-
gyár	alapıt́ója;	1837	–	Sobri	Jóska	dunántúli	betyár;	1998	–	Wass	
Albert	erdélyi	magyar	költő,	ıŕó;	1859	–	Irinyi	József	hıŕlapıŕó,	
műfordıt́ó,	 a	12	pont	 ötletadója;	1944	–	Szisz	Ferenc,	 az	első	
Grad	Prix	győztese;	1989	–	Márai	Sándor	ıŕó;	1852	–	Cziráky	An-
tal	Mózes	az	MTA	alapıt́ó	tagja;	2014	–	Csala	Zsuzsa	szıńésznő;	
1828	–	Fazekas	Mihály	ıŕó,	botanikus;	1836	–	Berzsenyi	Dániel	
költő;	1981	–	Bihari	József	Kossuth-dıj́ as	szıńész;	1947	–	Tihanyi	
Kálmán	�izikus,	feltaláló;	2014	–	Novák	Dezső	olimpiai	bajnok	
labdarúgó;	1865	–	Jósika	Miklós	ıŕó;	2006	–	Kaló	Flórián	szıń-
művész;	1992	–	Karinthy	Ferenc	ıŕó.
	 Minden	másra	pedig	ott	a	Wikipedia!

Gabica

	 Elnyerte	 a	 Fonogram	 Ma-
gyar	 Zenei	 Díjat	 szórakoztatózene	
kategóriában	 a	 Cimbaliband	 és	 Da-
nics	 Dóra	 Iram	 (Fonó,	 2019)	 című	
lemeze.
	 A	 zenekar	 tizenegyedik	 albu-
mának	különlegessége,	hogy	Unger	Ba-
lázs	 népzenei	 ihletettségű	 dallamaira	
Danics	 Dóra	 ı́rt	 szöveget,	 megalkotva	
ezzel	egy	 új,	közös	zenei	világot.	Az	X-
Faktor	 zenei	 vetélkedő	 első	 női	 győz-
tesének	(2013),	Danics	Dórának	csodá-
latos	 énekhangját	 már	 a	 Cimbaliband	
előző	 kettő,	 Balkán	 Projekt	 és	 Recycle	
cıḿű	albumain	is	hallhattuk,	de	a	Cim-
balibanddel	 és	 Unger	 Balázs	 cimbal-
mossal	–	akit	egy	zenekritika	a	cimba-
lom	 Chuck	 Berry-jeként	 emlegetett	 –	
valódi	 alkotótársakká	 az	 Iram	 cı́mű	
albummal	váltak.	Az	autentikus	magyar	
népzenét	 és	 a	 balkán	 dallamvilágát	
múzsaként	 hıv́va,	 belsőséges	 világba	
kalauzolja	el	az	Iram	a	hallgatóságot.	A	
lemez	üzenete	ezekben	a	napokban	kü-
lönösen	aktuálissá	vált:

Az	életet	élvezni	és	örülni	a	
legemlékezetesebb	 élmé-
nyeknek,	 tudatos	 erőfeszí-
téseket	 igényel.	 Szinte	meg	
kell	tanulni	lelassulni	és	él-
vezni	a	jelen	pillanatot.

(részlet	a	lemezborıt́ óról).

	 A	Fonogram	Magyar	Zenei	Dıj́	
a	 legnagyobb	hazai	 elismerés,	 amit	 le-
mez	kaphat.	Az	első	körös	szavazás	so-
rán	 több,	 mint	 800	 nevezés	 közül	 vá-
lasztották	ki	a	szakértők	a	18	kategória	
5-5	 jelöltjét,	 amelyek	 közé	 bekerülni	
már	önmagában	rangot	és	elismerést	je-
lent.	A	második	forduló	voksai	alapján	

kerültek	ki	végül	a	kategóriák	nyertesei,	
a	 dıj́azottakat	 –	 tekintettel	 a	 körülmé-
nyekre	–	on-line	Fonogram	Nap	kereté-
ben	tette	közzé	a	MAHASZ	április	4-én	a	
Fonogram-dıj́	YouTube,	Facebook	és	In-
stagram	felületein.
	 A	 lemez	korábban	bekerült	 a	
Lángoló	Gitárok	2019-es	hazai	világze-
nei	Top	11	válogatásába	is,	ahol	ıǵy	ıŕ-
nak	róla:	„A	Cimbaliband	és	Danics	Dóra	
harmadik	közös	lemezét	az	a	fajta	egyen-
súly	 jellemzi,	 ami	 keveseknek	 jön	 össze	
ilyen	 vehemenciával	 és	 kreativitással;	
úgy	rántanak	fel	slágereket,	hogy	a	ma-
gamfajta	sznobba	hajló	purista	is	örömét	
leli	benne.	A	sűrű	balkáni	folk	és	az	etno-
pop	csúcsformában!”
„Harmadik	 éve	 dolgozunk	 közösen	
Magyarország	 egyik	 legsokoldalúbb	
énekesnőjével,	Danics	Dórával.	Az	eltelt	
több	 száz	 közös	 fellépés,	 koncert	

Cimbalibandéknél karanténban is hatalmas az IRAM!
Fonogram díjat nyert Cimbaliband és Danics Dóra- IRAM című lemeze

alkalmával	 létrejött	 egy	 különleges,	
egyedi	hangzásvilág,	egy	kincsekkel	teli	
mikrokozmosz,	melyet	ezen	a	korongon	
szeretnénk	a	hallgatósággal	megoszta-
ni.
	 Az	általam	komponált	cimbal-
mos	 és	 zenekari	dallamokat,	melyekre	
nagy	hatással	volt	az	autentikus	magyar	
népzene	 és	 a	 balkáni	 népek	 melódiái,	
Danics	Dóra	töltötte	meg	lélekkel	és	tet-
te	 teljessé	 saját	 verseivel,	 énekhang-
jával.
	 Közös	világunk	és	az	IRAM	le-
mez	 megszületésében,	 hatalmas	 érde-
me	van	a	Cimbaliband	összes	zenekari	
tagjának,	 és	 hangtechnikusának,	 akik	
hozzátették	 áldozatos	 és	 fáradhatatlan	
munkájukat”	(részlet	a	lemezborıt́ óról).

T.A.
(forrás:	�idelio.hu)
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CIVIL OLDALAK

	 Minden	év	legrövidebb	hónapja,	még	akkor	is,	ha	idén,	
a	szökőév	miatt,	egy	nappal	hosszabb,	vagyis	29	napos.	Tech-
nikailag	a	szökőnap	24-e	de	a	naptárban	a	29-e,	mi	ezzel	a	nap-
pal	kezdjük	a	visszatekintést.	Mivel	igazán	történelmi	eseményt	
nem	 tudok	 emlıt́eni,	 de	 érdekességként	meg	 tudjuk	 emlıt́eni,	
hogy	 2000-ben	 ezen	 a	 napon	 indult	 hódıt́ó	 útjára	 nálunk	 az	
egyik	legnépszerűbb	kvıźműsor,	a	Legyen	O� n	is	milliomos.
	 Visszatérve	a	hónap	elejére,	a	hónap	első	napja	a	köz-
társaság	napja	Magyarországon,	1886-ban	ezen	a	napon	kezdte	
meg	a	működését	a	Magyar	Királyi	Postatakarékpénztár	mely-
nek	első	betétesei	Ferenc	József	császár	és	József	főherceg	vol-
tak	300-300	forinttal,	a	harmadik	pedig	Baross	Gábor	50	forint-
tal.	Gyertyaszentelő	Boldogasszony	napján,	vagyis	másodikán	
hangzott	el	Salgótarjánban	Kádár	János	beszéde,	melyben	Nagy	
Imrét	ellenforradalmi	felkelés	szıt́ásával	vádolva	árulónak	ne-
vezte.	 Február	 harmadikára	 is	 jutott	 egy	 sajnálatos	 esemény,	
ugyanis	ekkor	vette	kezdetét	1949-ben	a	Mindszenty	József	her-
cegprıḿás	elleni	kirakatper.	Ugorva	egyet	február	6-ra,	1946-
ban	jegyzik	Bay	Zoltán	és	csoportja	jelentős	felfedezését	a	radar-
csillagászatban,	 egy	 saját	 fejlesztésű	 radarral	 kimutatták	 a	
Holdra	sugárzott	rádióhullámok	visszaverődését.	Ezt	a	techni-
kát,	illetve	a	jelösszegzés	eljárását	a	mai	napig	használják	a	rádi-
ócsillagászatban.	Február	7-én	1977-ben	ezen	a	napon	adták	át	
Budapesten	a	Semmelweis	Orvostudományi	Egyetem	24	eme-
letes	épületét	is.	Egy	napot	lépve	február	8-án	rövid	tárgyalást	
követően	1949-ben	már	ki	 is	mondják	az	 ıt́életet	Mindszenty	
József	ügyében,	melyben	életfogytig	tartó	börtönre	ıt́élik,	2009-
ben	 pedig	 ezen	 a	 napon	 gyilkosság	 áldozata	 lett	 a	 Veszprém	
román	kézilabdázója	Marian	Cozma.	Néhány	nyugodt	nap	eltel-
tével	máris	február	10-nél	járunk,	amikor	is	1853-ban	elkezdőd-
nek	a	Budai	Váralagút	munkálatai	Clark	A� dám	 tervei	alapján,	
melyhez	az	ötletet	Széchenyi	István	adta.	1947-ben	ugyanezen	a	
napon	 ıŕja	 alá	 a	magyar	 küldöttség	 a	 párizsi	 békeszerződést,	
melynek	következményeként	visszaállnak	a	trianoni	szerződés-
ben	megállapıt́ott	határok.	A	következő	nap	krónikája	is	változa-
tos,	február	11-én,	1893-ban	szabadalmaztatja	Csonka	János	és	
Bánki	Donát	a	porlasztót,	vagy	más	néven	karburátort,	valamint	
1998-ban	ezen	a	napon	lövik	le	a	nyıĺt	utcán	Fenyő	János	média-
vállalkozót,	a	VICO	Kft.	 tulajdonosát.	Február	12-e	a	sportba-
rátok	számára	lehet	emlékezetes	a	közelmúltból,	hiszen	ezen	a	
napon	nyitotta	meg	kapuit	a	Budapest	Sportcsarnok	1982-ben,	
ami	a	maga	idejében	a	legnagyobb	fedett	sportlétesıt́mény	volt	a	
maga	12	500	fős	befogadóképességével.	Ennek	helyére	épült	a	
ma	 is	 látható	Papp	László	Budapest	 Sportaréna,	miután	 a	BS	
1999	decemberében	leégett.	
	 Azt	szokták	mondani,	hogy	a	13	nem	szerencsés	szám,	
de	 úgy	 látszik	 ez	 az	 elmúlt	 idők	 február	 13.	 napjaira	 ez	nem	
feltétlenül	vonatkozik.	Igaz,	1945-ben	ezen	a	napon	foglalják	el	a	
szovjet	csapatok	Budapestet,	ám	1948-ban	ezen	a	napon	alapıt́-
ják	a	Kossuth-dıj́ at,	a	kiemelkedő	kulturális	és	művészi	teljesıt́ -
mények	 elismerésére	 (az	 átadás	mindig	március	 15-én	 van),	
1962-ben	adják	át	először	a	Kazinczy-dıj́at,	mely	a	„szép	magyar	
beszédért”	 odaıt́élt	 dıj́,	 ez	 a	 legrangosabb	 elismerés	 az	 anya-
nyelvápoló	mozgalomban.	2012-re	is	jutott	egy	esemény	erre	a	
napra,	amire	büszkén	tekinthetünk	vissza,	ekkor	állt	pályára	az	
első	magyar	műhold	a	MASAT-1.	Február	14-e	sokaknak	a	sze-
relmesek	napja,	de	1831-ben	ezen	a	napon	a	Magyar	Tudós	Tár-
saság	megtartotta	 első	 ülését	 –	 később	Magyar	 Tudományos	
Akadémia	néven	dolgoztak	tovább	–	de	1931-ben	szintén	ezen	a	
napon	mutatták	be	a	Drakula	cıḿű	�ilmet	Lugosi	Béla	főszerep-
lésével,	1957-ben	pedig	lezárult	az	Operation	Safe	Heaven	mű-
velet,	melyben	az	amerikai	hadsereg	kb	20	ezer	magyar	’56-os	
menekültet	szállıt́ ott	az	Egyesült	A� llamokba	repülővel	és	hajó-
val.	A� térve	a	hónap	 felezővonalán	 február	15-én	kezdi	meg	a	

működését	a	telefonhıŕmondó	Budapesten	1893-ban,	melynek	
feltalálója	Puskás	Tivadar,	kicsivel	korábban	1833-ban	volt	Kas-
sán	az	ősbemutatója	Katona	József	Bánk	Bán	cıḿű	drámájának,	
melynek	érdekessége,	hogy	a	mű	elkészülte	után	18,	és	a	szerző	
halála	után	3	évvel	történt.	Február	17-e	történelméhez	egy	igen	
fontos	esemény	társul,	1867-ben	ezen	a	napon	született	meg	a	
Kiegyezés.	I.	Ferenc	József	osztrák	császár,	magyar	király	–	Deák	
Ferenc	javaslatára	–	Gróf	Andrássy	Gyulát	nevezi	ki	magyar	mi-
niszterelnöknek.	Ezzel	létrejön	a	dualisztikus	államszerkezetű	
Osztrák-Magyar	Monarchia.	Az	elkövetkező	napok	jelentősebb	
események	nélkül	teltek	a	századok	során,	ıǵy	jutunk	el	egészen	
február	21-ig.	1711-ben	ezen	a	napon	hagyta	el	örökre	Magyar-
országot	 II.	 Rákóczi	 Ferenc.	 Rodostóban	 élt,	 száműzetésben,	
1735-ös	haláláig.	Hamvait	ezután	csak	1906-ban	hozták	haza	
Kassára.
	 A	közelmúltból	 is	 érdemes	megemlıt́eni	egy	jelentős	
eseményt,	2018-ban	ezen	a	napon	szerezte	meg	a	fér�i	5000	mé-
teres	 gyorskorcsolya	 váltó	 Magyarország	 első	 téli	 olimpiai	
aranyérmét	 Liu	 Shaoang,	 Liu	 Shaolin	 Sándor,	 Knoch	 Viktor,	
Burján	Csaba	összeállıt́ ásban.	A	következő	nap	krónikája	szin-
tén	nem	túl	bő,	ám	emlıt́ésre	méltó	lehet,	hogy	1919-ben	február	
23-án	kezdte	el	a	földosztást	saját	kápolnai	birtokán,	Gróf	Ká-
rolyi	 Mihály	 köztársasági	 elnök.	 Továbblépve	 február	 24-re,	
1583-ban	I.	Ferdinánd	a	Nyugati	Magyar	Királyság	és	I.	János	a	
Keleti	 Magyar	 Királyság	 uralkodója	 megkötik	 a	 váradi	 béke	
néven	ismertté	vált	megállapodást.
	 Február	25-én	meg	kell	emlıt́eni,	hogy	2000	óta	Ma-
gyarországon	ez	a	nap	a	kommunista	diktatúrák	áldozatainak	
emléknapja.	Kovács	Bélát,	a	Független	Kisgazdapárt	(FKGP)	fő-
titkárát	 1947-ben	ezen	a	napon	a	kommunistákkal	 szembeni	
kiállása	miatt	a	szovjet	hatóságok	letartóztatták	és	a	Szovjetu-
nióba	vitték,	ahol	nyolc	évet	töltött	fogságban,	először	a	Gula-
gon,	majd	1951.	szeptember	25-től	az	A� llambiztonsági	Minisz-
térium	moszkvai	központi	börtönében.
	 Az	elkövetkező	napok	történéseiből	megemlıt́hető	tal-
án	1946	február	27-e	amikor	aláıŕják	a	magyar-csehszlovák	la-
kosságcsere	egyezményt,	meg	talán	1997	február	28-a,	amikor	
kitört	az	úgynevezett	„Postabank-pánik”
	 Természetesen	február	hónapban	is	születtek	nagyja-
ink,	a	teljesség	igénye	nélkül	álljon	itt	néhány	név	ezek	közül:
	 1878	–	Hajós	Alfréd	magyar	épıt́észmérnök,	verseny-
úszó,	 labdarúgó,	Magyarország	első	olimpiai	bajnoka;	1757	–	
Kitaibel	Pál	orvos,	botanikus,	kémikus;	1930	–	Csoóri	Sándor	
kétszers	Kossuth-dıj́ as	 és	kétszeres	 József	Attila-dıj́as	magyar	
költő;	1898	–	Tóth	Aladár	zenetudós;	1947	–	Máté	Péter	zene-
szerző;	 1948	 –	 Wichmann	 Tamás	 kilencszeres	 világbajnok	
kenus;	1788	–	Kisfaludy	Károly	ıŕó,	költő,	festő;	1922	–	Szepesi	
György	 sportriporter;	 1817	 –	 Trefort	 A� goston;	 1917	 -	 Gábor	
Zsazsa	szıńésznő;	1946	–	Radics	Béla	zenész,	gitáros,	 énekes;	
1920	–	Béres	József	magyar	biológus,	kutató;	1862	–	Ferenczy	
Károly	festőművész;	1775	–	Bolyai	Farkas	erdélyi	matematikus;	
1930	–	Petrovics	Emil	kétszeres	Kossuth-dıj́as	zeneszerző;	1807	
–	Batthyány	Lajos	gróf,	Magyarország	első	alkotmányos	minisz-
terelnöke;	1810	–	Barabás	Miklós	festőművész;	1919	–	Besse-
nyei	Ferenc	Kossuth-dıj́as	érdemes	és	kiváló	művész,	a	nemzet	
szı́nésze;	 1922	 -	 Göncz	 A� rpád,	 ı́ró,	 műfordı́tó,	 köztársasági	
elnök;	1898	–	Szilárd	Leó	�izikus;	1887	Csáth	Géza	ıŕó;	1954	–	
Földes	László	(Hobo)	Kossuth-dıj́ad	blues-énekes,	dalszövegıŕó;	
1948	–	Cserhalmi	György	Kossuth	Dıj́as	szıńész;	1954	–	Eperjes	
Károly	Kossuth	Dıj́as	szıńész;	1825	–	Jókai	Mór	ıŕó;	1923	–	Rá-
tonyi	Róbert	szıńész;	1785	–	Szemere	Pál	költő;	1844	–	Munká-
csy	Mihály	magyar	festőművész;	1896	–	Mihalik	Kálmán	a	Szé-
kely	himnusz	zeneszerzője;	1443	–	I.	(Hunyadi)	Mátyás	magyar	
király;	1929	–	Vujicsics	Tihamér	zeneszerző;	1645	–	I.	Rákóczi	
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Ferenc	erdélyi	fejedelem;	1850	–	Jászai	Mari	szinésznő;	1917	–	
Devecseri	Gábor	ıŕó;	1886	–	Rácz	Aladár	Kossuth-dıj́ as	cimba-
lomművész;	1912	–	Alfonzó	artista,	szıńész,	humorista;	1892	–	
Apor	Vilmos	győri	püspök;	1976	–	Kovács	Katalin	világ-	és	olim-
piai	bajnok	kajakozó.
	 Természetesen	megemlékezünk	azókról	is	akik	febru-
árban	hunytak	el,	álljon	hát	itt	néhány	név	nagyjaink	közül:
997	–	Géza	fejedelem;	1961	–	Csók	István	Kossuth-dıj́ as	festő-
művész;	1920	–	Szinyei	Merse	Pál	festőművész;	1989	–	Tıḿár	
Béla	szıńész,	rendező;	2012	–	Csurka	István	ıŕó,	politikus;	1711	
–	Béri	Balogh	A� dám	kuruc	brigadéros;	1993	–	Mensáros	László	
Kossuth-	és	Jászai-dıj́as	szıńész;	1934	–	Móra	Ferec	ıŕó;	1966	–	
Rideg	 Sándor	 ıŕó;	 1957	 –	Horthy	Miklós	 kormányzó;	 1960	 –	
Dohnányi	Ernő	zongoraművész,	zeneszerző;	1979	–	Gábor	Dé-
nes	 Nobel-dıj́ as	 �izikus;	 1957	 –	 Zipernovszky	 Ferenc	 gépész-
mérnök,	feltaláló;	1896	–	Barabás	Miklós	festőművész;	1997	–	

id.	 Rubik	 Ernő	 Kossuth-dıj́as	 gépészmérnök;	 2019	 –	 Tandori	
Dezső	Kossuth-dıj́ as	 költő,	 ıŕó;	 2018	 –	Kallós	 Zoltán	 néprajz-
kutató;	1880	-	Fischer	Mór	porcelángyáros,	a	Herendi	Porcelán-
gyár	alapıt́ója;	1837	–	Sobri	Jóska	dunántúli	betyár;	1998	–	Wass	
Albert	erdélyi	magyar	költő,	ıŕó;	1859	–	Irinyi	József	hıŕlapıŕó,	
műfordıt́ó,	 a	12	pont	 ötletadója;	1944	–	Szisz	Ferenc,	 az	első	
Grad	Prix	győztese;	1989	–	Márai	Sándor	ıŕó;	1852	–	Cziráky	An-
tal	Mózes	az	MTA	alapıt́ó	tagja;	2014	–	Csala	Zsuzsa	szıńésznő;	
1828	–	Fazekas	Mihály	ıŕó,	botanikus;	1836	–	Berzsenyi	Dániel	
költő;	1981	–	Bihari	József	Kossuth-dıj́ as	szıńész;	1947	–	Tihanyi	
Kálmán	�izikus,	feltaláló;	2014	–	Novák	Dezső	olimpiai	bajnok	
labdarúgó;	1865	–	Jósika	Miklós	ıŕó;	2006	–	Kaló	Flórián	szıń-
művész;	1992	–	Karinthy	Ferenc	ıŕó.
	 Minden	másra	pedig	ott	a	Wikipedia!

Gabica

	 Elnyerte	 a	 Fonogram	 Ma-
gyar	 Zenei	 Díjat	 szórakoztatózene	
kategóriában	 a	 Cimbaliband	 és	 Da-
nics	 Dóra	 Iram	 (Fonó,	 2019)	 című	
lemeze.
	 A	 zenekar	 tizenegyedik	 albu-
mának	különlegessége,	hogy	Unger	Ba-
lázs	 népzenei	 ihletettségű	 dallamaira	
Danics	 Dóra	 ı́rt	 szöveget,	 megalkotva	
ezzel	egy	 új,	közös	zenei	világot.	Az	X-
Faktor	 zenei	 vetélkedő	 első	 női	 győz-
tesének	(2013),	Danics	Dórának	csodá-
latos	 énekhangját	 már	 a	 Cimbaliband	
előző	 kettő,	 Balkán	 Projekt	 és	 Recycle	
cıḿű	albumain	is	hallhattuk,	de	a	Cim-
balibanddel	 és	 Unger	 Balázs	 cimbal-
mossal	–	akit	egy	zenekritika	a	cimba-
lom	 Chuck	 Berry-jeként	 emlegetett	 –	
valódi	 alkotótársakká	 az	 Iram	 cı́mű	
albummal	váltak.	Az	autentikus	magyar	
népzenét	 és	 a	 balkán	 dallamvilágát	
múzsaként	 hıv́va,	 belsőséges	 világba	
kalauzolja	el	az	Iram	a	hallgatóságot.	A	
lemez	üzenete	ezekben	a	napokban	kü-
lönösen	aktuálissá	vált:

Az	életet	élvezni	és	örülni	a	
legemlékezetesebb	 élmé-
nyeknek,	 tudatos	 erőfeszí-
téseket	 igényel.	 Szinte	meg	
kell	tanulni	lelassulni	és	él-
vezni	a	jelen	pillanatot.

(részlet	a	lemezborıt́ óról).

	 A	Fonogram	Magyar	Zenei	Dıj́	
a	 legnagyobb	hazai	 elismerés,	 amit	 le-
mez	kaphat.	Az	első	körös	szavazás	so-
rán	 több,	 mint	 800	 nevezés	 közül	 vá-
lasztották	ki	a	szakértők	a	18	kategória	
5-5	 jelöltjét,	 amelyek	 közé	 bekerülni	
már	önmagában	rangot	és	elismerést	je-
lent.	A	második	forduló	voksai	alapján	

kerültek	ki	végül	a	kategóriák	nyertesei,	
a	 dıj́azottakat	 –	 tekintettel	 a	 körülmé-
nyekre	–	on-line	Fonogram	Nap	kereté-
ben	tette	közzé	a	MAHASZ	április	4-én	a	
Fonogram-dıj́	YouTube,	Facebook	és	In-
stagram	felületein.
	 A	 lemez	korábban	bekerült	 a	
Lángoló	Gitárok	2019-es	hazai	világze-
nei	Top	11	válogatásába	is,	ahol	ıǵy	ıŕ-
nak	róla:	„A	Cimbaliband	és	Danics	Dóra	
harmadik	közös	lemezét	az	a	fajta	egyen-
súly	 jellemzi,	 ami	 keveseknek	 jön	 össze	
ilyen	 vehemenciával	 és	 kreativitással;	
úgy	rántanak	fel	slágereket,	hogy	a	ma-
gamfajta	sznobba	hajló	purista	is	örömét	
leli	benne.	A	sűrű	balkáni	folk	és	az	etno-
pop	csúcsformában!”
„Harmadik	 éve	 dolgozunk	 közösen	
Magyarország	 egyik	 legsokoldalúbb	
énekesnőjével,	Danics	Dórával.	Az	eltelt	
több	 száz	 közös	 fellépés,	 koncert	

Cimbalibandéknél karanténban is hatalmas az IRAM!
Fonogram díjat nyert Cimbaliband és Danics Dóra- IRAM című lemeze

alkalmával	 létrejött	 egy	 különleges,	
egyedi	hangzásvilág,	egy	kincsekkel	teli	
mikrokozmosz,	melyet	ezen	a	korongon	
szeretnénk	a	hallgatósággal	megoszta-
ni.
	 Az	általam	komponált	cimbal-
mos	 és	 zenekari	dallamokat,	melyekre	
nagy	hatással	volt	az	autentikus	magyar	
népzene	 és	 a	 balkáni	 népek	 melódiái,	
Danics	Dóra	töltötte	meg	lélekkel	és	tet-
te	 teljessé	 saját	 verseivel,	 énekhang-
jával.
	 Közös	világunk	és	az	IRAM	le-
mez	 megszületésében,	 hatalmas	 érde-
me	van	a	Cimbaliband	összes	zenekari	
tagjának,	 és	 hangtechnikusának,	 akik	
hozzátették	 áldozatos	 és	 fáradhatatlan	
munkájukat”	(részlet	a	lemezborıt́ óról).

T.A.
(forrás:	�idelio.hu)



Turai Hírlap14
20

20
/4

-5

EGYHÁZI ÉLET

	 Sokszor	 elcsodálkoztam	 Pün-
kösd	 csodáján	 (ld.	 ApCsel	 2.	 fejezet):	 a	
tudatlan,	értetlen	apostolok	a	Szentlélek	
kiáradásakor	 egyből	 megértettek	 min-
dent,	pedig	Jézus	3	éven	át	sulykolta	be-
léjük	 tanıt́ását,	de	akkor	 föl	sem	fogták.	
Most	 meg…	 A	 félelmükben	 bezárkó-
zottak	 kiállnak	 az	 emberek	 elé,	 világos	
tanı́tást	 adnak	 Jézusról,	 és	 bátran	 az	
összegyűlt	 tömeg	 fejére	 olvassák	 bű-
nüket:	 ti,	 hogy	megölték	 Jézust,	 az	 E� let	
szerzőjét,	 és	arra	hıv́ják	meg	az	ott	egy-
begyűlt	embereket,	hogy	térjenek	meg.
	 Ki	 is	hát	ez	a	Szentlélek,	aki	
ekkora	 változást	 tud	 végbe	 vinni	 az	
emberen?
Henri	 Boulad	 Egyiptomban	 elő	 jezsuita	
atyának	 van	 egy	 könyve,	 amelynek	 a	
cıḿe:	„A	Lélek	ezer	arca”.	
	 Egy-két	 gondolatot	 szeretnék	
belőle	 idézni,	 hogy	megláthassuk:	 tény-
leg	ezer	arca	van	a	Szentléleknek,	ráadá-
sul	 sokszor	 érthetetlen	 is	 számunkra	 a	
működése,	 hiszen	 –	 ahogy	 Jézus	 fogal-
mazta	–	„A	szél	ott	fúj,	ahol	akar,	hallod	a	
zúgását,	de	nem	tudod,	honnan	jön	és	hova	
megy.	Így	van	vele	mindenki,	aki	a	Lélekből	
született.”	(Jn	3,8)
-	 A	Szentlélek	ébren	tartja	bennünk	a	
„szent	nyugtalanságot”.

-	 A	Szentlélek	megőriz	bennünket	at-
tól,	 hogy	 gondolkodásunk	 ellapo-
sodjon,	 és	megismerésünk	megme-
revedjen.

-	 A	 Szentlélek	 gondolkozik	 bennem.	
O� 	vezeti	el	gondolatmenetemet	a	he-
lyes	döntésre.

-	 A	 Szentlélek	 arra	 ösztönöz,	 hogy	
lépjünk	ki	a	merev	formákból	és	ad-
juk	 át	 magunkat	 az	 örökké	 Friss	
Szellem	 vezetésének.	 A	 Szentlékek	
ma	is	átviharzik	a	világon	és	az	em-
berek	szıv́én,	behatol	a	laboratóriu-
mokba,	jelen	van	minden	kutatásnál,	
átjárja	 a	 jól	 összeillesztett	 vallásos	
rendszereket,	 és	 feloszlatja	bennük	
a	 hamis	 elképzeléseket.	 Friss	 vért	
ömleszt	ereinkbe,	hogy	a	tunyaság-
ból	felébredjünk,	hatalmával	kibon-
takoztatja	 adottságainkat.	 Segıt́	 bá-
tornak	 és	 kreatıv́nak	 lenni,	 erőt	 ad	
ahhoz,	 hogy	 jövőnk	 előkészı́tésén	
fáradozzunk.

-	 A	 Szentlélek	 nincs	 korhoz	 vagy	
helyhez	kötve.	Napjaink	prófétáinak	
is	 megoldja	 a	 nyelvét,	 és	 párbe-
szédre	szólıt́	fel	mindannyiunkat.	

A	Szentlélek	az	Egyház	sokszıńűségének	
az	alapja.
Ki	hát	a	Szentlélek?
	 A	Szentlélek	az	Egyház	Lelke,	de	
ugyanakkor	minden	egyes	emberben	ott	
működik.
	 Pünkösd	 nemcsak	 az	 Egyház	
születése,	hanem	a	mi	keresztény	létünk-
nek	 is	 tartalma.	Már	 a	 keresztségben	 a	
Szentlélek	elfoglalja	az	ember	lelkét,	be-
árad	 az	 emberbe,	 és	 véghezviszi	 azt	 a	
láthatatlan	 csodát,	 hogy	 egy	 bűnösből,	
egy	Istentől	távoli	emberből	a	keresztvıź	
által	Isten	gyermeke	lesz.	Kıv́ülről	semmi	
sem	látszik,	de	belül,	a	lélek	mélyén	min-
den	megváltozik.	E� s	akkor	úgy,	fokozato-
san,	 ahogyan	 tudatosodunk,	 növeke-
dünk,	úgy	adja	az	ajándékait	is.	
Mi,	 emberek	a	Szentlélek	vezetése	alatt	
állunk,	és	aki	engedi,	azt	elvezeti	a	Szent-
háromság	életébe.
Ennek	 persze	 feltétele	 a	 világ	 csábı́tá-
sainak	 legyőzése,	 és	nem	utolsó	 sorban	
az	 egó	 legyőzése,	 vagy	 Pál	 apostol	 sza-
vaival:	 a	 test	 szerinti	 élet	 letétele	 (Gal	
5,13;	17-25).	 	Tehát	ez	a	legfontosabb	és	
elsődleges	a	mi	számunkra,	ahogyan	Pé-
ter	 apostol	 is	 megfogalmazta	 az	 embe-
reknek	 Pünkösdkor,	 a	 Lélek	 kiáradása	
után:	 „Mit	 tegyünk?	 –	 kérdezték.	 (…)	
Térjetek	meg!”	(ApCsel	2,37-38).	A	„test”	
ugyanis	 nem	 örökölheti	 a	 mennyek	 or-
szágát	 (hiszen	 teljesen	 más	 dimenzió).	
Vagyis	a	 lélekből	való	 újjászületés	szük-
séges.	 Az,	 amiről	 Jézus	 Nikodémusnak	
beszélt	(Jn	3,3-7).	A	test,	az	anyag	a	jelen	
világunkban	 a	 rendezettből	 a	 rendezet-
len	felé	halad	–	ezt	nem	nehéz	felismerni.	
Minden	 öregszik,	 lassan	 működéskép-
telenné	válik,	elkopik,	elhal,	meghal,	meg-
merevedik.	Az	élet	tehát	nem	az	anyag-
ban	van.
A	 kérdés	 persze	 az,	 hogy	 hogyan	 tör-
ténhet	 meg	 a	 Lélekből	 való	 újjászü-
letés	az	ember	életében?
	 Az	első	lépés	természetesen	az,	
hogy	vıźzel	megkereszteltek	bennünket.	
A	vıźzel	való	megkeresztelkedés	ugyanis	
annak	a	jele,	hogy	bekerülünk	az	Istenhez	
igazodó	életbe.	Egy	olyan	vérkeringésbe,	
amelynek	a	központja,	Szıv́e:	Jézus	Krisz-
tus.	Tehát	már	nem	élünk	bele	a	vak	világ-
ba.	 Ha	 csecsemőként	 kereszteltek	 meg	
bennünket,	 akkor	elkezdtünk	 testileg	 is	
növekedni,	elkezdtünk	templomba	járni,	
hittanra,	 szentmisére,	 elkezdtünk	 ke-
resztény	életet	élni,	olvasni	a	Szentıŕást.	

De	a	Biblia	szerint	önmagában	ettől	még	
nem	fogunk	tudni	üdvözülni,	még	akkor	
sem,	 ha	 ez	 sokak	 szerint	 igazságtalan.	
„Nem	 jut	 be	mindenki	 a	mennyek	 orszá-
gába,	 aki	 mondja	 nekem:	 Uram,	 Uram!	
Csak	az,	aki	teljesíti	mennyei	Atyám	aka-
ratát…”	(Mt	7,21-23)
	 Ez	 az	 út,	 amelyet	 ıǵy	 végig	 já-
runk	–	akár	csecsemőként,	akár	felnőtt-
ként	kereszteltek	meg	bennünket	–,	mé-
gis	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 lassan-lassan	
mind	többet	fogadjunk	be	Isten	világos-
ságából,	 és	lassan	átalakuljunk,	önzetle-
nebbé	 váljunk,	 sőt	 teljesen	 keresztre	
szegezzük	az	 önzésünket	másokért	 és	a	
szeretetért.	 Mivel	 ezt	 nagyon	 nehéz	
megélni,	mi	emberek	nem	nagyon	szere-
tünk	beszélni	erről.	Sokkal	inkább	szeret-
jük	 keresni	 a	 csodákat,	 a	 megrendült	
érzéseket,	a	„Valami	Nagyot”.	
	 Nem	kellenek	újabb	tömegren-
dezvények,	 új	 és	 hangos	 táncos	 énekek	
vagy	vakıt́ó	fények	ahhoz,	hogy	a	Szent-
lélek	 tüze	 átjárjon	 minket	 –	 csak	 mi	
kellünk	hozzá.	Valójában	egyetlen	dolog	
szükséges:	 az,	 hogy	 kiüresítsük	 ma-
gunkat	a	világtól	(és	itt	a	világ	az	anyagi,	
mindennapi,	pénzéhes	stb.	világot	jelen-
ti),	és	újra	legyen	helye	a	Szentléleknek	
bennünk.
	 Minden	nap	Pünkösdöm	lehet,	
hiszen	aki	 ismeri	a	Lélek	 igazságait,	aki	
hiszi,	hogy	van	más	–	ezen	a	földi	világon	
túli	 világ	 is	–,	 arra	már	nem	hat	a	világ	
őrülete,	ezzel	gyakorlatilag	az	örök	élete	
kezdődik	el.	Felismeri,	hogy	a	világ	csak	
egy	vetıt́ővászon,	amin	a	Sátán	moziztat	
minket	–	ahol	 folyamatos	vakıt́ás	 folyik,	
hogy	 észre	 ne	 vegyük	 azt,	 ami	mögötte	
van.
	 Jézus	 azonban	 világos	 paran-
csot	ad	apostolainak	a	világ	átalakıt́ásá-
ról,	amikor	a	missziós	parancsot	kimond-
ja	 (Mt	 28,19-20),	 amelynek	 lényege:	
„Menjetek,	 hozzatok	 gyümölcsöt.”	 (Jn	
15,16).	
	 Hozzatok	 gyümölcsöt!	 Ne	
csak	tavasz	legyetek,	hogy	virágoztok	és	
pompáztok.	A	 tavasz	 nem	 öncél,	 a	 ta-
vaszi	virágnak	át	kell	alakulnia	lisztté,	
cukorrá,	gyümölccsé.	A	virág	elhervad,	
és	 gyümölcsnek	 kell	 a	 nyomában	 te-
remnie.	 A	 keresztény	 ember	 számára	
nem	elég	a	hitben	való	személyes	növeke-
dés,	hanem	az	egész	világnak	növekednie	
kell	 általa.	 A	 világban	 kell	 megvalósı́-
tanunk	 Isten	 üdvözı́tő	 tervét.	 Hirdetni	

PÜNKÖSD
„Legyetek	tüzes	lelkűek!”		(Róm	12,11)

	 A	 legnehezebb	 dolog	 a	 Szentlélekről	 beszélni,	 hiszen	 olyan	 megfog-
hatatlan.	Mit	 tudunk	a	Szentlélekről,	arról	a	Lélekről,	Aki	ma	 is	 itt	működik	az	
Egyházban?
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kell	az	embereknek,	hogy	az	Isten	szereti	
őket.
	 Amikor	 ilyenekről	 elmélke-
dünk,	 akkor	mindannyian	 tudjuk,	 érez-
zük,	 hogy	 a	 kereszténységünk	 nem	 egy	
befejezett	 mű.	 A	 Szentlélek	 működése	
bennünk	–	vagyis	a	belső	átalakulásunk	–	
egy	életre	szóló	feladat.	Néha	az	U� r	segıt́	
nekünk,	 hogy	 átalakulhassunk	 lisztté,	
cukorrá,	 gyümölccsé.	 Sokszor	 persze	
nem	 úgy	 segıt́,	 ahogyan	mi	 szeretnénk,	
mert	 O� 	 fentről	 látja	 a	 hıḿzést,	 mi	 csak	
alulról	a	csüngő	fonalakat,	és	számunkra	
az,	amit	látunk	csak	egy	hatalmas	káosz,	
Neki	azonban	mindez	rend.	Ezt	a	rendet	
szeretné	a	lelkünkben,	az	életünkben	is,	
és	ezért	néha	meglátogat	minket	 egy-
két	 tragédiával,	 betegséggel,	 fájdalmas	
elszakı́tással	 dolgoktól,	 személyektől	 –	
mert	látja,	hogy	az	ember	a	maga	erejéből	
képtelen	túllépni	önmagán.	O� 	viszont	azt	
szeretné,	ha	üdvösségre	juthatnánk.	Ezek	
a	 „rossz	 dolgok”	 nem	 Isten	 büntetése,	
ahogy	sokan	vádaskodnak,	hanem	a	Ke-
gyelem	érintése!	Mert	O� 	 látja,	 amit	mi	

nem:	 azt,	 hogyha	 egészségben,	 gazdag-
ságban,	boldog	és	küzdelemmentes	élet-
ben	élnénk,	gyengeségünk	által	mivé	len-
nénk	 –	 talán	 nem	 imádkoznánk,	 nem	
adnánk	 fel	 a	 magunk	 kényelmét,	 hogy	
másokért	 éljünk,	 nem	 apostolkodnánk,	
nem	keresnénk	Istent,	hanem	a	világ	mú-
ló	 örömeiben	 úszkálva	 elveszne	 a	 lel-
künk.	Köszönjük	meg	hát	a	 tragédiákat,	
betegségeket,	 fájdalmakat,	 és	 szálljunk	
magunkba.	 Kérdezzük	 meg	 ilyenkor,	
hogy	hová	akar	terelni	bennünket	minde-
zekkel	az	U� r!?	
	 Mindebből	 az	 is	 következik,	
hogy	a	Szentlélek	szigorú	is.	Nekünk	kell	
Őt	 követni,	 és	 nem	 fordítva!	 Mi,	 em-
berek	 nem	 rendelkezünk	 fölötte,	 nem	
birtokolhatjuk,	 nem	 manipulálhatjuk,	
nem	 foghatjuk	 be	 eszközként	 saját	 cél-
jainkba.	A	Szentlélek	szabad	és	kiszámıt́-
hatatlan.	 Ott	 fúj,	 ahol	 akar.	 (Jn	 3,8)	 Fúj	
Mekkában,	 Jeruzsálemben	 és	 Rómában	
egyaránt.	Fúj	ott,	ahol	éppen	laksz,	 élsz,	
dolgozol,	 szenvedsz,	 örülsz,	 szeretsz…	
Fúj	 ott,	 ahol	 nyitottságot	 talál,	 hogy	

művét	előbbre	vigye.	Nem	hagyja	magát	
könnyen	háttérbe	szorıt́ ani,	miután	itt	is	
ott	is	döbbenetet,	csodálatot,	félelmet	és	
rettegést	kelt.	Buzdıt́ja	a	szıv́eket.	Halld	
meg,	hogy	mit	akar	mondani	ma	is	Neked	
–	 személyesen	 csak	Neked	 ott,	 a	 szıv́ed	
mélyén,	 hiszen	 most	 is	 megszólı́t,	 ha	
engeded!
	 Kérjük	a	Szentlélek	erejét,	hogy	
segıt́sen	 minket	 olyanná	 válni,	 aki	 tud	
Lélek	szerint	élni	és	Lélek	szerint	dolgoz-
ni	 az	 U� r	 szőlőmunkásaként	 otthon,	 a	
munkahelyen,	 vagyis	 a	 világban.	 Akkor	
bekerülhetünk	 a	 szeretetnek	 abba	 a	
szentháromságos	körforgásába,	ami	már	
itt,	ebben	az	 életünkben	felemel,	hiszen	
Istenben	élhetünk	általa.
	 „Ami	 a	 Lélekből	 született,	 az	
lélek.”	 (Jn	 3,6b)	 Legyünk	 hát	 tüzes	 lel-
kűek,	hiszen	az	U� rnak	szolgálunk!	(Róm	
12,11)	E� ljük	a	Léleknek	megfelelő	életet	
(Gal	5,25),	hogy	minden	napunk	Pünkösd	
legyen!

János	atya

	 Több	mint	egy	évszázaddal	ezelőtt	1919.	május	
6-án	született	a	Vörösmarty	Mihály	utcában	élő	Magyar	
Ilona.
	 Az	idei	születésnapi	ünnepséget	a	jelenlegi	korona-
vıŕus	felülıŕta.	Igaz	az	egész	család	megünnepelte,	de	a	szo-
bájába	nem	mentek	be,	csak	az	unokája	Sallai	Mariann,	aki	
gondozza	és	ápolja	a	törékeny	idős	asszonyt.
	 Mariann	elmondta,	hogy	a	végtelenül	szerény	dédit	
ugyanolyan	szeretettel	látja	el,	mint	eddig.	A	dédmama	pedig	
sosem	felejti	el	megköszönni	a	gondoskodást,	amit	azzal	fe-
jez	ki,	hogy	számtalanszor	mondja	el,	hogy	szeret.
	 Ilona	 néniék	 heten	 voltak	 testvérek	 a	 családban,	
hat	lány	és	egy	�iú.	Hat	osztályt	kijárt	és	emellett	már	gyerek-
ként	a	földeken	dolgozott.	Az	édesapját	�iatalon	elveszıt́ette,	
ıǵy	 szinte	 egyedül	 nevelte	 fel	 őket	 az	 édesanyjuk.	 Amikor	
férjhez	ment,	született	két	lánygyermeke	Fülök	Ilona	és	Fü-
lök	Mária.	A	 férjét	 ő	 is	 �iatalon	elveszıt́ette.	Eltemette	már	
mindkét	gyermekét	és	egy	unokáját	is.	Ennek	ellenére	annyi	
jóság	 és	 szeretet	van	benne,	hogy	 sosincs	egy	 rossz	 szava	
sem	senkihez.
	 Szeretni	kell	mindenkit	-	mindig	ezt	mondogatja	
szelıd́ en	Ilona	néni,	aki	még	két	évvel	ezelőtt	is	a	kertben	dol-
gozott	és	minden	erejével	a	családját	segıt́ette.
	 Minden	 unokáját	 rendkıv́üli	 módon	 szereti.	 Hat	
unokája	van:	Surányi	A� gi,	Surányi	Pisti,	Sallai	Mariann,	Sallai	
Rita,	Sallai	Dávid,	Sallai	Zoltán.	Dédunokák:	Sima	A� dám,	Sima	
Nikoletta,	Surányi	Lilla,	Sallai	Csenge,	Sallai	Gergely.	U� kuno-
ka:	 Darnyik	 Dominik.	 Ilonka	 néni	 nem	 néz	 TV-t	 és	 nem	
hallgat	rádiót,	helyette	imádkozik.	
	 A	101	évet	megélt	idős	hölgy	azt	mondja,	nem	tudja	
pontosan,	mi	a	hosszú	 élet	titka.	Azt	gondolja,	talán	a	sze-
retet,	mert	őt	nagyon	szeretik	az	unokái	-	a	jó	Isten	áldja	meg	
őket!

Szénási	József

életévét töltötte be
településük lakója
Magyar Ilona101.  
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	 Sokszor	 elcsodálkoztam	 Pün-
kösd	 csodáján	 (ld.	 ApCsel	 2.	 fejezet):	 a	
tudatlan,	értetlen	apostolok	a	Szentlélek	
kiáradásakor	 egyből	 megértettek	 min-
dent,	pedig	Jézus	3	éven	át	sulykolta	be-
léjük	 tanıt́ását,	de	akkor	 föl	sem	fogták.	
Most	 meg…	 A	 félelmükben	 bezárkó-
zottak	 kiállnak	 az	 emberek	 elé,	 világos	
tanı́tást	 adnak	 Jézusról,	 és	 bátran	 az	
összegyűlt	 tömeg	 fejére	 olvassák	 bű-
nüket:	 ti,	 hogy	megölték	 Jézust,	 az	 E� let	
szerzőjét,	 és	arra	hıv́ják	meg	az	ott	egy-
begyűlt	embereket,	hogy	térjenek	meg.
	 Ki	 is	hát	ez	a	Szentlélek,	aki	
ekkora	 változást	 tud	 végbe	 vinni	 az	
emberen?
Henri	 Boulad	 Egyiptomban	 elő	 jezsuita	
atyának	 van	 egy	 könyve,	 amelynek	 a	
cıḿe:	„A	Lélek	ezer	arca”.	
	 Egy-két	 gondolatot	 szeretnék	
belőle	 idézni,	 hogy	megláthassuk:	 tény-
leg	ezer	arca	van	a	Szentléleknek,	ráadá-
sul	 sokszor	 érthetetlen	 is	 számunkra	 a	
működése,	 hiszen	 –	 ahogy	 Jézus	 fogal-
mazta	–	„A	szél	ott	fúj,	ahol	akar,	hallod	a	
zúgását,	de	nem	tudod,	honnan	jön	és	hova	
megy.	Így	van	vele	mindenki,	aki	a	Lélekből	
született.”	(Jn	3,8)
-	 A	Szentlélek	ébren	tartja	bennünk	a	
„szent	nyugtalanságot”.

-	 A	Szentlélek	megőriz	bennünket	at-
tól,	 hogy	 gondolkodásunk	 ellapo-
sodjon,	 és	megismerésünk	megme-
revedjen.

-	 A	 Szentlélek	 gondolkozik	 bennem.	
O� 	vezeti	el	gondolatmenetemet	a	he-
lyes	döntésre.

-	 A	 Szentlélek	 arra	 ösztönöz,	 hogy	
lépjünk	ki	a	merev	formákból	és	ad-
juk	 át	 magunkat	 az	 örökké	 Friss	
Szellem	 vezetésének.	 A	 Szentlékek	
ma	is	átviharzik	a	világon	és	az	em-
berek	szıv́én,	behatol	a	laboratóriu-
mokba,	jelen	van	minden	kutatásnál,	
átjárja	 a	 jól	 összeillesztett	 vallásos	
rendszereket,	 és	 feloszlatja	bennük	
a	 hamis	 elképzeléseket.	 Friss	 vért	
ömleszt	ereinkbe,	hogy	a	tunyaság-
ból	felébredjünk,	hatalmával	kibon-
takoztatja	 adottságainkat.	 Segıt́	 bá-
tornak	 és	 kreatıv́nak	 lenni,	 erőt	 ad	
ahhoz,	 hogy	 jövőnk	 előkészı́tésén	
fáradozzunk.

-	 A	 Szentlélek	 nincs	 korhoz	 vagy	
helyhez	kötve.	Napjaink	prófétáinak	
is	 megoldja	 a	 nyelvét,	 és	 párbe-
szédre	szólıt́	fel	mindannyiunkat.	

A	Szentlélek	az	Egyház	sokszıńűségének	
az	alapja.
Ki	hát	a	Szentlélek?
	 A	Szentlélek	az	Egyház	Lelke,	de	
ugyanakkor	minden	egyes	emberben	ott	
működik.
	 Pünkösd	 nemcsak	 az	 Egyház	
születése,	hanem	a	mi	keresztény	létünk-
nek	 is	 tartalma.	Már	 a	 keresztségben	 a	
Szentlélek	elfoglalja	az	ember	lelkét,	be-
árad	 az	 emberbe,	 és	 véghezviszi	 azt	 a	
láthatatlan	 csodát,	 hogy	 egy	 bűnösből,	
egy	Istentől	távoli	emberből	a	keresztvıź	
által	Isten	gyermeke	lesz.	Kıv́ülről	semmi	
sem	látszik,	de	belül,	a	lélek	mélyén	min-
den	megváltozik.	E� s	akkor	úgy,	fokozato-
san,	 ahogyan	 tudatosodunk,	 növeke-
dünk,	úgy	adja	az	ajándékait	is.	
Mi,	 emberek	a	Szentlélek	vezetése	alatt	
állunk,	és	aki	engedi,	azt	elvezeti	a	Szent-
háromság	életébe.
Ennek	 persze	 feltétele	 a	 világ	 csábı́tá-
sainak	 legyőzése,	 és	nem	utolsó	 sorban	
az	 egó	 legyőzése,	 vagy	 Pál	 apostol	 sza-
vaival:	 a	 test	 szerinti	 élet	 letétele	 (Gal	
5,13;	17-25).	 	Tehát	ez	a	legfontosabb	és	
elsődleges	a	mi	számunkra,	ahogyan	Pé-
ter	 apostol	 is	 megfogalmazta	 az	 embe-
reknek	 Pünkösdkor,	 a	 Lélek	 kiáradása	
után:	 „Mit	 tegyünk?	 –	 kérdezték.	 (…)	
Térjetek	meg!”	(ApCsel	2,37-38).	A	„test”	
ugyanis	 nem	 örökölheti	 a	 mennyek	 or-
szágát	 (hiszen	 teljesen	 más	 dimenzió).	
Vagyis	a	 lélekből	való	 újjászületés	szük-
séges.	 Az,	 amiről	 Jézus	 Nikodémusnak	
beszélt	(Jn	3,3-7).	A	test,	az	anyag	a	jelen	
világunkban	 a	 rendezettből	 a	 rendezet-
len	felé	halad	–	ezt	nem	nehéz	felismerni.	
Minden	 öregszik,	 lassan	 működéskép-
telenné	válik,	elkopik,	elhal,	meghal,	meg-
merevedik.	Az	élet	tehát	nem	az	anyag-
ban	van.
A	 kérdés	 persze	 az,	 hogy	 hogyan	 tör-
ténhet	 meg	 a	 Lélekből	 való	 újjászü-
letés	az	ember	életében?
	 Az	első	lépés	természetesen	az,	
hogy	vıźzel	megkereszteltek	bennünket.	
A	vıźzel	való	megkeresztelkedés	ugyanis	
annak	a	jele,	hogy	bekerülünk	az	Istenhez	
igazodó	életbe.	Egy	olyan	vérkeringésbe,	
amelynek	a	központja,	Szıv́e:	Jézus	Krisz-
tus.	Tehát	már	nem	élünk	bele	a	vak	világ-
ba.	 Ha	 csecsemőként	 kereszteltek	 meg	
bennünket,	 akkor	elkezdtünk	 testileg	 is	
növekedni,	elkezdtünk	templomba	járni,	
hittanra,	 szentmisére,	 elkezdtünk	 ke-
resztény	életet	élni,	olvasni	a	Szentıŕást.	

De	a	Biblia	szerint	önmagában	ettől	még	
nem	fogunk	tudni	üdvözülni,	még	akkor	
sem,	 ha	 ez	 sokak	 szerint	 igazságtalan.	
„Nem	 jut	 be	mindenki	 a	mennyek	 orszá-
gába,	 aki	 mondja	 nekem:	 Uram,	 Uram!	
Csak	az,	aki	teljesíti	mennyei	Atyám	aka-
ratát…”	(Mt	7,21-23)
	 Ez	 az	 út,	 amelyet	 ıǵy	 végig	 já-
runk	–	akár	csecsemőként,	akár	felnőtt-
ként	kereszteltek	meg	bennünket	–,	mé-
gis	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 lassan-lassan	
mind	többet	fogadjunk	be	Isten	világos-
ságából,	 és	lassan	átalakuljunk,	önzetle-
nebbé	 váljunk,	 sőt	 teljesen	 keresztre	
szegezzük	az	 önzésünket	másokért	 és	a	
szeretetért.	 Mivel	 ezt	 nagyon	 nehéz	
megélni,	mi	emberek	nem	nagyon	szere-
tünk	beszélni	erről.	Sokkal	inkább	szeret-
jük	 keresni	 a	 csodákat,	 a	 megrendült	
érzéseket,	a	„Valami	Nagyot”.	
	 Nem	kellenek	újabb	tömegren-
dezvények,	 új	 és	 hangos	 táncos	 énekek	
vagy	vakıt́ó	fények	ahhoz,	hogy	a	Szent-
lélek	 tüze	 átjárjon	 minket	 –	 csak	 mi	
kellünk	hozzá.	Valójában	egyetlen	dolog	
szükséges:	 az,	 hogy	 kiüresítsük	 ma-
gunkat	a	világtól	(és	itt	a	világ	az	anyagi,	
mindennapi,	pénzéhes	stb.	világot	jelen-
ti),	és	újra	legyen	helye	a	Szentléleknek	
bennünk.
	 Minden	nap	Pünkösdöm	lehet,	
hiszen	aki	 ismeri	a	Lélek	 igazságait,	aki	
hiszi,	hogy	van	más	–	ezen	a	földi	világon	
túli	 világ	 is	–,	 arra	már	nem	hat	a	világ	
őrülete,	ezzel	gyakorlatilag	az	örök	élete	
kezdődik	el.	Felismeri,	hogy	a	világ	csak	
egy	vetıt́ővászon,	amin	a	Sátán	moziztat	
minket	–	ahol	 folyamatos	vakıt́ás	 folyik,	
hogy	 észre	 ne	 vegyük	 azt,	 ami	mögötte	
van.
	 Jézus	 azonban	 világos	 paran-
csot	ad	apostolainak	a	világ	átalakıt́ásá-
ról,	amikor	a	missziós	parancsot	kimond-
ja	 (Mt	 28,19-20),	 amelynek	 lényege:	
„Menjetek,	 hozzatok	 gyümölcsöt.”	 (Jn	
15,16).	
	 Hozzatok	 gyümölcsöt!	 Ne	
csak	tavasz	legyetek,	hogy	virágoztok	és	
pompáztok.	A	 tavasz	 nem	 öncél,	 a	 ta-
vaszi	virágnak	át	kell	alakulnia	lisztté,	
cukorrá,	gyümölccsé.	A	virág	elhervad,	
és	 gyümölcsnek	 kell	 a	 nyomában	 te-
remnie.	 A	 keresztény	 ember	 számára	
nem	elég	a	hitben	való	személyes	növeke-
dés,	hanem	az	egész	világnak	növekednie	
kell	 általa.	 A	 világban	 kell	 megvalósı́-
tanunk	 Isten	 üdvözı́tő	 tervét.	 Hirdetni	

PÜNKÖSD
„Legyetek	tüzes	lelkűek!”		(Róm	12,11)

	 A	 legnehezebb	 dolog	 a	 Szentlélekről	 beszélni,	 hiszen	 olyan	 megfog-
hatatlan.	Mit	 tudunk	a	Szentlélekről,	arról	a	Lélekről,	Aki	ma	 is	 itt	működik	az	
Egyházban?
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kell	az	embereknek,	hogy	az	Isten	szereti	
őket.
	 Amikor	 ilyenekről	 elmélke-
dünk,	 akkor	mindannyian	 tudjuk,	 érez-
zük,	 hogy	 a	 kereszténységünk	 nem	 egy	
befejezett	 mű.	 A	 Szentlélek	 működése	
bennünk	–	vagyis	a	belső	átalakulásunk	–	
egy	életre	szóló	feladat.	Néha	az	U� r	segıt́	
nekünk,	 hogy	 átalakulhassunk	 lisztté,	
cukorrá,	 gyümölccsé.	 Sokszor	 persze	
nem	 úgy	 segıt́,	 ahogyan	mi	 szeretnénk,	
mert	 O� 	 fentről	 látja	 a	 hıḿzést,	 mi	 csak	
alulról	a	csüngő	fonalakat,	és	számunkra	
az,	amit	látunk	csak	egy	hatalmas	káosz,	
Neki	azonban	mindez	rend.	Ezt	a	rendet	
szeretné	a	lelkünkben,	az	életünkben	is,	
és	ezért	néha	meglátogat	minket	 egy-
két	 tragédiával,	 betegséggel,	 fájdalmas	
elszakı́tással	 dolgoktól,	 személyektől	 –	
mert	látja,	hogy	az	ember	a	maga	erejéből	
képtelen	túllépni	önmagán.	O� 	viszont	azt	
szeretné,	ha	üdvösségre	juthatnánk.	Ezek	
a	 „rossz	 dolgok”	 nem	 Isten	 büntetése,	
ahogy	sokan	vádaskodnak,	hanem	a	Ke-
gyelem	érintése!	Mert	O� 	 látja,	 amit	mi	

nem:	 azt,	 hogyha	 egészségben,	 gazdag-
ságban,	boldog	és	küzdelemmentes	élet-
ben	élnénk,	gyengeségünk	által	mivé	len-
nénk	 –	 talán	 nem	 imádkoznánk,	 nem	
adnánk	 fel	 a	 magunk	 kényelmét,	 hogy	
másokért	 éljünk,	 nem	 apostolkodnánk,	
nem	keresnénk	Istent,	hanem	a	világ	mú-
ló	 örömeiben	 úszkálva	 elveszne	 a	 lel-
künk.	Köszönjük	meg	hát	a	 tragédiákat,	
betegségeket,	 fájdalmakat,	 és	 szálljunk	
magunkba.	 Kérdezzük	 meg	 ilyenkor,	
hogy	hová	akar	terelni	bennünket	minde-
zekkel	az	U� r!?	
	 Mindebből	 az	 is	 következik,	
hogy	a	Szentlélek	szigorú	is.	Nekünk	kell	
Őt	 követni,	 és	 nem	 fordítva!	 Mi,	 em-
berek	 nem	 rendelkezünk	 fölötte,	 nem	
birtokolhatjuk,	 nem	 manipulálhatjuk,	
nem	 foghatjuk	 be	 eszközként	 saját	 cél-
jainkba.	A	Szentlélek	szabad	és	kiszámıt́-
hatatlan.	 Ott	 fúj,	 ahol	 akar.	 (Jn	 3,8)	 Fúj	
Mekkában,	 Jeruzsálemben	 és	 Rómában	
egyaránt.	Fúj	ott,	ahol	éppen	laksz,	 élsz,	
dolgozol,	 szenvedsz,	 örülsz,	 szeretsz…	
Fúj	 ott,	 ahol	 nyitottságot	 talál,	 hogy	

művét	előbbre	vigye.	Nem	hagyja	magát	
könnyen	háttérbe	szorıt́ ani,	miután	itt	is	
ott	is	döbbenetet,	csodálatot,	félelmet	és	
rettegést	kelt.	Buzdıt́ja	a	szıv́eket.	Halld	
meg,	hogy	mit	akar	mondani	ma	is	Neked	
–	 személyesen	 csak	Neked	 ott,	 a	 szıv́ed	
mélyén,	 hiszen	 most	 is	 megszólı́t,	 ha	
engeded!
	 Kérjük	a	Szentlélek	erejét,	hogy	
segıt́sen	 minket	 olyanná	 válni,	 aki	 tud	
Lélek	szerint	élni	és	Lélek	szerint	dolgoz-
ni	 az	 U� r	 szőlőmunkásaként	 otthon,	 a	
munkahelyen,	 vagyis	 a	 világban.	 Akkor	
bekerülhetünk	 a	 szeretetnek	 abba	 a	
szentháromságos	körforgásába,	ami	már	
itt,	ebben	az	 életünkben	felemel,	hiszen	
Istenben	élhetünk	általa.
	 „Ami	 a	 Lélekből	 született,	 az	
lélek.”	 (Jn	 3,6b)	 Legyünk	 hát	 tüzes	 lel-
kűek,	hiszen	az	U� rnak	szolgálunk!	(Róm	
12,11)	E� ljük	a	Léleknek	megfelelő	életet	
(Gal	5,25),	hogy	minden	napunk	Pünkösd	
legyen!

János	atya

	 Több	mint	egy	évszázaddal	ezelőtt	1919.	május	
6-án	született	a	Vörösmarty	Mihály	utcában	élő	Magyar	
Ilona.
	 Az	idei	születésnapi	ünnepséget	a	jelenlegi	korona-
vıŕus	felülıŕta.	Igaz	az	egész	család	megünnepelte,	de	a	szo-
bájába	nem	mentek	be,	csak	az	unokája	Sallai	Mariann,	aki	
gondozza	és	ápolja	a	törékeny	idős	asszonyt.
	 Mariann	elmondta,	hogy	a	végtelenül	szerény	dédit	
ugyanolyan	szeretettel	látja	el,	mint	eddig.	A	dédmama	pedig	
sosem	felejti	el	megköszönni	a	gondoskodást,	amit	azzal	fe-
jez	ki,	hogy	számtalanszor	mondja	el,	hogy	szeret.
	 Ilona	 néniék	 heten	 voltak	 testvérek	 a	 családban,	
hat	lány	és	egy	�iú.	Hat	osztályt	kijárt	és	emellett	már	gyerek-
ként	a	földeken	dolgozott.	Az	édesapját	�iatalon	elveszıt́ette,	
ıǵy	 szinte	 egyedül	 nevelte	 fel	 őket	 az	 édesanyjuk.	 Amikor	
férjhez	ment,	született	két	lánygyermeke	Fülök	Ilona	és	Fü-
lök	Mária.	A	 férjét	 ő	 is	 �iatalon	elveszıt́ette.	Eltemette	már	
mindkét	gyermekét	és	egy	unokáját	is.	Ennek	ellenére	annyi	
jóság	 és	 szeretet	van	benne,	hogy	 sosincs	egy	 rossz	 szava	
sem	senkihez.
	 Szeretni	kell	mindenkit	-	mindig	ezt	mondogatja	
szelıd́ en	Ilona	néni,	aki	még	két	évvel	ezelőtt	is	a	kertben	dol-
gozott	és	minden	erejével	a	családját	segıt́ette.
	 Minden	 unokáját	 rendkıv́üli	 módon	 szereti.	 Hat	
unokája	van:	Surányi	A� gi,	Surányi	Pisti,	Sallai	Mariann,	Sallai	
Rita,	Sallai	Dávid,	Sallai	Zoltán.	Dédunokák:	Sima	A� dám,	Sima	
Nikoletta,	Surányi	Lilla,	Sallai	Csenge,	Sallai	Gergely.	U� kuno-
ka:	 Darnyik	 Dominik.	 Ilonka	 néni	 nem	 néz	 TV-t	 és	 nem	
hallgat	rádiót,	helyette	imádkozik.	
	 A	101	évet	megélt	idős	hölgy	azt	mondja,	nem	tudja	
pontosan,	mi	a	hosszú	 élet	titka.	Azt	gondolja,	talán	a	sze-
retet,	mert	őt	nagyon	szeretik	az	unokái	-	a	jó	Isten	áldja	meg	
őket!

Szénási	József

életévét töltötte be
településük lakója
Magyar Ilona101.  
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Kedves	turai	lakosok!

	 Több	mint	két	hónapja	keresett	meg	jó	barátom,	Med-
veczki	A� dám	önkéntes	területvédelmi	tartalékos	szakaszvezető	
azzal,	hogy	hadisıŕokat	hoz	rendbe	egy	kollegájával,	Papp	László	
tartalékos	szakaszvezető	úrral.	U� gy	emlékszik,	hogy	meséltem	
neki	régen	egy	sıŕról,	ami	a	Honvéd	erdőben	található.	Emlékei	
nem	csaltak,	a	sıŕ	régóta	ott	áll,	viszont	az	évek	alatt	az	erdő	el-
vadult,	a	sıŕhoz	vezető	ösvényt	már	rég	benőtte	a	növényzet.	Egy	
hétvégi	 napon	másodmagammal	 bejártuk	 az	 erdőt	 és	megke-
restük	a	sıŕemléket.
	 Mikor	 megtaláltuk,	 szomorúan	 láttuk,	 hogy	 nagyon	
rossz	állapotban	van,	teljesen	elhanyagolt.	Kicsit	utána	jártunk	
még	a	dolognak.	Az	emléktáblát	az	önkormányzat	áthelyezte	a	
város	főteréhez,	viszont	a	katonák	ezen	a	helyen	alusszák	örök	
álmukat.	Itt	az	én	munkám	véget	is	ért,	viszont	katonáik	feladata	
csak	most	kezdődött.
	 Papp	László	szakaszvezető	úr	felvette	a	kapcsolatot	az	
illetékes	honvédelmi	szervezettel,	ahol	örömmel	fogadták	a	lel-
kesedést	az	ügy	iránt	és	egy	bejárás	után	meg	is	kapták	az	enge-
délyt	a	sıŕemlék	rendbehozatalához.
	 Megkezdődtek	a	munkálatok.	Első	körben	a	sıŕemlék	
közvetlen	közelében	lévő	terület	megtisztıt́ására	került	sor.	Mi-

 Turai civilek az egyik népszerű közösségi oldalon 
számoltak be önzetlen cselekedetükről, Szele Andor hu-
szár őrmester és 17 társa síremlékének helyreállításáról. 
Csikós Gergő beszámolóját változtatás nélkül tesszük 
közzé, hogy azok is értesülhessenek a nemes közösségi 
szolgálatról, akik nem az interneten követik az esemé-
nyeket.

T.A.

kor	a	terület	rendezetté	vált,	jöhetett	a	sıŕkő	rendbetétele.	Meg-
tisztıt́ották	a	követ,	majd	nemzeti	lobogónk	szıńeit	festették	fel	
rá.	A	szegélyezést	állapotmegőrzés	céljából	lefestettek,	majd	fel-
szórták	 talajtakaró	mulccsal	 a	 területet.	 Ezután	 virágokat	 he-
lyeztek	el	és	egy	fát	is	ültettek.
	 E� s	már	csak	egy	lépés	maradt	hátra.	Legyártani	és	fel-
helyezni	az	új	emléktáblát.	Az	elkészıt́ésben	Mrkva	Bálint	nyúj-
tott	segıt́séget,	amit	ezúton	is	szeretnénk	megköszönni	neki!
	 A	táblát	2020.05.03.-án	elhelyezték	a	sıŕon,	ıǵy	befeje-
ződtek	a	munkák.	Szele	Andor	huszár	őrmester	és	17	társa,	akik	
az	orosz	haderővel	szemben	vıv́ott	csatában	hősi	halált	haltak,	
ismét	hozzájuk	méltó	körülmények	között	nyugodhatnak	a	ma-
gyar	anyaföldben!
	 Tisztelet	a	hősöknek!

Csikós	Gergő

	 A	Turai	Nyugdıj́as	Klub	vezetősége	szeretettel	köszönti	
az	édesanyákat	a	következő	kis	versikével:

	 Küldök	egy	lángocskát	szıv́em	melegéből
	 Elviszi	egy	angyal,	ki	eljön	az	égből.
	 Füledbe	súgja,	mit	szıv́emből	kıv́ánok,
	 E� desanyák	legyetek	boldogok,	ezen	a	világon.”

Tavaszi álom

Márciusi hónapra ébredve, még tél álmát 
álmodom,
de már elképzelt virágmezőn, lelkemet ringatom.
Valami félve kúszik be a redőny között az ablakon.

E beszűrődő fényt, mint más a friss kávét, úgy 
kóstolom,
s ahogy cseppjeit lassan ízlelgetve kortyolom,
Megújult élettel tölt el, ahogy folyik le a torkomon.

Kulcs nélkül kattan a zár, s már nyílik is lelkem 
jégbezárt ajtaja,
Nincs bejárása, mégis úgy jön be, mintha ez volna 
az új otthona.
Izgatottan fogadom, tán akad neki valahol egy 
kisszoba.

-Jó, hogy jöttél, már úgy vártalak!-Hellyel kínálom,
s az ajtót mögötte jól  bezárom,
hogy ki ne osonjon ez a tavaszi álom.

Mint párjára rátalát cinege
trillázó hangja, szelíden kúszik be fülembe,
ahogy befészkeli magát szívembe.

Lehet még alszom, s álmodom. Ki tudja!?
De a tavasznak első varázslatos sugara,
Letörölhetetlen mosolyt tetovál az arcomra.

FATSINA LINDA(Bojtár-Fatsina Linda)
2020.03.02.

„
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Pénztárcabarát praktikák

	 A	köles	az	egyik	legősibb	termesztésű	gabona-
féle.	Kínából	 származik,	közel	10	000	éves	múltra	
tekint	vissza.	A	gabonafélék	közül	a	köles	élettani	
hatásai	kivételesek:	nagyon	magas	a	rosttartalma	
és	könnyen	emészthető,	ezért	tisztító,	salaktalanító	
hatású.	 A	 magas	 rosttartalom	 elősegíti	 a	 normál

bélműködést,	annak	megfelelő	ritmusát,	segíti	a	teltségérzet	ki-
alakulását,	így	fogyókúrázóknak	is	gyakran	javasolják.
	 Fogyasztásának	 jótékony,	 tisztító	 hatása	miatt	 böjtö-
léskor	is	ajánlott.	Nem	okoz	gázképződést,	könnyen	emészthető.	

	 Az	emberek	nagytöbbsége	sze-
reti	a	kávét,	én	naponta	legalább	kettőt	is	
elfogyasztok.	A	 zaccal	 eddig	nem	sokat	
törődtem,	általában	a	szemetesben	lan-
dolt.	Most	utánajártam	 és	 kiderült,	mi-
lyen	rosszul	is	tettem,	hogy	kidobáltam	
napi	2	adag	kávézaccot.	Számos	felhasz-
nálási	 területe	 van,	 kezdve	 a	 szépség-

ápolással	a	kertészkedésen	át,	egészen	a	
rovarok	 irtásáig.	 Megosztok	 néhány	
ötletet	alkalmazásáról,	melyek	jól	jöhet-
nek	és	tényleg	nem	kerülnek	semmibe.

1.	 Bőrradír:	5	ek	kávézacc,	2	ek	
méz,	3	ek	olívaolaj

Csak	keverd	össze	a	hozzávalókat	és	tedd	
hűtőbe	egy	órára.	Ezután	jól	dörzsöld	át	a	
radıŕozni	 kıv́ánt	 területet.	 Pihe-puhává	
varázsolja	 a	 bőrt	 és	 az	 elhalt	 hámsej-
teknek	is	lőttek.

2.	 Rovarirtóként:	
Szárıt́suk	meg	a	zaccot	és	szórjuk	a	ba-
rázdákba.	A	zacc	távol	tartja	rovarokat	és	
tápanyaggal	tölti	fel	a	földet.

3.	 Húspuhító:	
A	nedves	kávézacc	a	savtartalmának	kö-
szönhetően	 kitűnő	 húspuhıt́ó.	 Kend	 be	
vele	a	húst,	zacskózd	be	és	tedd	a	hűtőbe	
éjszakára.	Sütés-főzés	előtt	mosd	le	róla,	
de	ha	szereted	a	füstös	ıźt,	rajta	is	hagy-
hatod.

Szemétből csodaszer:

a kávézacc!

Elkészítés:
A	húst	szárazra	töröltem	és	csıḱokra	vágtam.
A	fokhagymát	(mivel	szeretjük,	6	gerezdet)	és	a	répát	megtisztı-́
tottam,	mindkettőt	felaprıt́ottam,	ez	utóbbit	gyufaszál	vékony-
ságúra.
	 Egy	nagyobb	serpenyőben	nagy	lángon	felhevıt́ettem	
az	olıv́aolajat,	rádobtam	a	húst.	Felkarikáztam	a	póréhagymát	és	
megtisztıt́ottam,	gerezdekre	vágtam	a	barackokat.	Amikor	a	hús	
kifehéredett,	 hozzáadtam	 a	 fokhagymát	 és	 a	 répát.	 5	 percig	
együtt	pirıt́ottam,	majd	fűszereztem	sóval,	borssal	és	a	kıńai	ke-
verékkel,	ill.	a	póréhagymát	és	a	chilit	is	ekkor	lehet	hozzáadni	
karikázva	-	ez	utóbbi	nálam	a	gyerekek	miatt	kimaradt.	
	 A	szójaszósz	felét	a	mézzel	és	2-3	deci	vıźzel	elkeverve	
öntöttem	a	húsra,	és	közepes	lángon,	fedő	alatt	–	ha	szükséges,	
többször	további	kevés	vıźzel	felöntve	-	főztem	majdnem	puhára	
a	húst	(kb.	45	perc	alatt).	Ekkor	adtam	hozzá	a	barackot.	5	perc	
után	végül	a	másik	fél	deci	szójaszósz	és	fél	deci	vıź	keverékével	
is	meglocsoltam.	Akkor	készült	el,	amikor	kissé	besűrűsödött,	
szirupos	állagúvá	vált	a	szaft.	
	 E� n	 ezúttal	 kölest	 főztem	 hozzá,	 ami	 méltatlanul	
nincs	olyan	gyakori	köretként	a	köztudatban	(pedig	gazdag	K,	E	
és	sokféle	B-vitaminban,	valamint	ásványi	anyagokban,	úgy	mint	
kalciumban,	 vasban,	 magnéziumban,	 foszforban,	 káliumban,	
nátriumban	 és	 cinkben).	 Főzésével	 kapcsolatban	 az	 arany-

Gazdag	vitaminokban	és	olyan	ásványi	anyagokban,	mint	például	
a	fogakat	védő	�luor,	valamint	a	haj,	a	bőr,	a	körmök,	a	szem	és	az	
érfal	egészségét	védő	szilícium.
	 Mindamellett,	hogy	gluténmentes	gabonáról	beszélünk,	
emelett	még	 lényegesen	magasabb	 is	a	 fehérje-és	 rosttartalma,	
mint	a	rizsnek.	De	ugye	előbbinek	már	kultusza	van	a	testépítők,	
sportolók	körében,	a	köles	meg	csak	vár	a	kitörésre.
	 Ebben	 a	 számban	 Tetézi	 Éva	 receptjével	 próbáljuk	
népszerűsíteni	ezt	a	különleges	gabonát.

T.A.

Barackos	sertéscsíkok
kıńai	ıźeket	idéző	különlegesség

Hozzávalók:
60 dkg sertéscomb, 3 evőkanál olívaolaj, 3 répa, 4-6 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 csapott 
teáskanál kínai ötfűszer-keverék, 1 chili, 1 póréhagyma, 5-6 szem őszibarack (kb. 60 dkg), 1 
dl szójaszósz, 1 evőkanál méz, 1 evőkanál kukoricakeményítő

szabály,	hogy	más	magokkal	ellentétben	nem	kell	áztatni,	csak	
hasonlóan	 a	 rizshez,	 egy	 szűrőben	 alaposan	 átmosni,	 három-
szoros	mennyiségű	vıźzel	felönteni	(sózni),	és	fedő	alatt,	forrásig	
nagy	 lángon,	 azután	 pedig	 nagyjából	 15-20	 percig	 kis	 lángon	
főzni.	Térfogata	kb.	 a	háromszorosa	 is	 lesz,	mint	 szárazon,	 és	
fedő	alatt	főzés	után	is	puhul-dagad	még.	
	 Jó	étvágyat	kıv́ánok	hozzá!

Tetézi	E� va

Tippek:	
A	 barack	 helyett	 lehet	 más	 gyümölcs,	 pl.	 frissen	
szedett	szilva	is.
Hamarabb	 elkészül,	 ha	a	 sertéshús	helyett	 csirke,	
vagy	pulykamell-�ilét	használunk	fel.

Ezekben	az	esetekben	a	fűszerzéssel	és	a	póréhagymával	együtt	
mehet	a	barack	is,	és	mindössze	5	perc	együttes	pirítás	után	fel	
lehet	önteni	a	teljes	mennyiségű	mézes-szójás	keverékkel.	
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Kedves	turai	lakosok!

	 Több	mint	két	hónapja	keresett	meg	jó	barátom,	Med-
veczki	A� dám	önkéntes	területvédelmi	tartalékos	szakaszvezető	
azzal,	hogy	hadisıŕokat	hoz	rendbe	egy	kollegájával,	Papp	László	
tartalékos	szakaszvezető	úrral.	U� gy	emlékszik,	hogy	meséltem	
neki	régen	egy	sıŕról,	ami	a	Honvéd	erdőben	található.	Emlékei	
nem	csaltak,	a	sıŕ	régóta	ott	áll,	viszont	az	évek	alatt	az	erdő	el-
vadult,	a	sıŕhoz	vezető	ösvényt	már	rég	benőtte	a	növényzet.	Egy	
hétvégi	 napon	másodmagammal	 bejártuk	 az	 erdőt	 és	megke-
restük	a	sıŕemléket.
	 Mikor	 megtaláltuk,	 szomorúan	 láttuk,	 hogy	 nagyon	
rossz	állapotban	van,	teljesen	elhanyagolt.	Kicsit	utána	jártunk	
még	a	dolognak.	Az	emléktáblát	az	önkormányzat	áthelyezte	a	
város	főteréhez,	viszont	a	katonák	ezen	a	helyen	alusszák	örök	
álmukat.	Itt	az	én	munkám	véget	is	ért,	viszont	katonáik	feladata	
csak	most	kezdődött.
	 Papp	László	szakaszvezető	úr	felvette	a	kapcsolatot	az	
illetékes	honvédelmi	szervezettel,	ahol	örömmel	fogadták	a	lel-
kesedést	az	ügy	iránt	és	egy	bejárás	után	meg	is	kapták	az	enge-
délyt	a	sıŕemlék	rendbehozatalához.
	 Megkezdődtek	a	munkálatok.	Első	körben	a	sıŕemlék	
közvetlen	közelében	lévő	terület	megtisztıt́ására	került	sor.	Mi-

 Turai civilek az egyik népszerű közösségi oldalon 
számoltak be önzetlen cselekedetükről, Szele Andor hu-
szár őrmester és 17 társa síremlékének helyreállításáról. 
Csikós Gergő beszámolóját változtatás nélkül tesszük 
közzé, hogy azok is értesülhessenek a nemes közösségi 
szolgálatról, akik nem az interneten követik az esemé-
nyeket.

T.A.

kor	a	terület	rendezetté	vált,	jöhetett	a	sıŕkő	rendbetétele.	Meg-
tisztıt́ották	a	követ,	majd	nemzeti	lobogónk	szıńeit	festették	fel	
rá.	A	szegélyezést	állapotmegőrzés	céljából	lefestettek,	majd	fel-
szórták	 talajtakaró	mulccsal	 a	 területet.	 Ezután	 virágokat	 he-
lyeztek	el	és	egy	fát	is	ültettek.
	 E� s	már	csak	egy	lépés	maradt	hátra.	Legyártani	és	fel-
helyezni	az	új	emléktáblát.	Az	elkészıt́ésben	Mrkva	Bálint	nyúj-
tott	segıt́séget,	amit	ezúton	is	szeretnénk	megköszönni	neki!
	 A	táblát	2020.05.03.-án	elhelyezték	a	sıŕon,	ıǵy	befeje-
ződtek	a	munkák.	Szele	Andor	huszár	őrmester	és	17	társa,	akik	
az	orosz	haderővel	szemben	vıv́ott	csatában	hősi	halált	haltak,	
ismét	hozzájuk	méltó	körülmények	között	nyugodhatnak	a	ma-
gyar	anyaföldben!
	 Tisztelet	a	hősöknek!

Csikós	Gergő

	 A	Turai	Nyugdıj́as	Klub	vezetősége	szeretettel	köszönti	
az	édesanyákat	a	következő	kis	versikével:

	 Küldök	egy	lángocskát	szıv́em	melegéből
	 Elviszi	egy	angyal,	ki	eljön	az	égből.
	 Füledbe	súgja,	mit	szıv́emből	kıv́ánok,
	 E� desanyák	legyetek	boldogok,	ezen	a	világon.”

Tavaszi álom

Márciusi hónapra ébredve, még tél álmát 
álmodom,
de már elképzelt virágmezőn, lelkemet ringatom.
Valami félve kúszik be a redőny között az ablakon.

E beszűrődő fényt, mint más a friss kávét, úgy 
kóstolom,
s ahogy cseppjeit lassan ízlelgetve kortyolom,
Megújult élettel tölt el, ahogy folyik le a torkomon.

Kulcs nélkül kattan a zár, s már nyílik is lelkem 
jégbezárt ajtaja,
Nincs bejárása, mégis úgy jön be, mintha ez volna 
az új otthona.
Izgatottan fogadom, tán akad neki valahol egy 
kisszoba.

-Jó, hogy jöttél, már úgy vártalak!-Hellyel kínálom,
s az ajtót mögötte jól  bezárom,
hogy ki ne osonjon ez a tavaszi álom.

Mint párjára rátalát cinege
trillázó hangja, szelíden kúszik be fülembe,
ahogy befészkeli magát szívembe.

Lehet még alszom, s álmodom. Ki tudja!?
De a tavasznak első varázslatos sugara,
Letörölhetetlen mosolyt tetovál az arcomra.

FATSINA LINDA(Bojtár-Fatsina Linda)
2020.03.02.

„
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Pénztárcabarát praktikák

	 A	köles	az	egyik	legősibb	termesztésű	gabona-
féle.	Kínából	 származik,	közel	10	000	éves	múltra	
tekint	vissza.	A	gabonafélék	közül	a	köles	élettani	
hatásai	kivételesek:	nagyon	magas	a	rosttartalma	
és	könnyen	emészthető,	ezért	tisztító,	salaktalanító	
hatású.	 A	 magas	 rosttartalom	 elősegíti	 a	 normál

bélműködést,	annak	megfelelő	ritmusát,	segíti	a	teltségérzet	ki-
alakulását,	így	fogyókúrázóknak	is	gyakran	javasolják.
	 Fogyasztásának	 jótékony,	 tisztító	 hatása	miatt	 böjtö-
léskor	is	ajánlott.	Nem	okoz	gázképződést,	könnyen	emészthető.	

	 Az	emberek	nagytöbbsége	sze-
reti	a	kávét,	én	naponta	legalább	kettőt	is	
elfogyasztok.	A	 zaccal	 eddig	nem	sokat	
törődtem,	általában	a	szemetesben	lan-
dolt.	Most	utánajártam	 és	 kiderült,	mi-
lyen	rosszul	is	tettem,	hogy	kidobáltam	
napi	2	adag	kávézaccot.	Számos	felhasz-
nálási	 területe	 van,	 kezdve	 a	 szépség-

ápolással	a	kertészkedésen	át,	egészen	a	
rovarok	 irtásáig.	 Megosztok	 néhány	
ötletet	alkalmazásáról,	melyek	jól	jöhet-
nek	és	tényleg	nem	kerülnek	semmibe.

1.	 Bőrradír:	5	ek	kávézacc,	2	ek	
méz,	3	ek	olívaolaj

Csak	keverd	össze	a	hozzávalókat	és	tedd	
hűtőbe	egy	órára.	Ezután	jól	dörzsöld	át	a	
radıŕozni	 kıv́ánt	 területet.	 Pihe-puhává	
varázsolja	 a	 bőrt	 és	 az	 elhalt	 hámsej-
teknek	is	lőttek.

2.	 Rovarirtóként:	
Szárıt́suk	meg	a	zaccot	és	szórjuk	a	ba-
rázdákba.	A	zacc	távol	tartja	rovarokat	és	
tápanyaggal	tölti	fel	a	földet.

3.	 Húspuhító:	
A	nedves	kávézacc	a	savtartalmának	kö-
szönhetően	 kitűnő	 húspuhıt́ó.	 Kend	 be	
vele	a	húst,	zacskózd	be	és	tedd	a	hűtőbe	
éjszakára.	Sütés-főzés	előtt	mosd	le	róla,	
de	ha	szereted	a	füstös	ıźt,	rajta	is	hagy-
hatod.

Szemétből csodaszer:

a kávézacc!

Elkészítés:
A	húst	szárazra	töröltem	és	csıḱokra	vágtam.
A	fokhagymát	(mivel	szeretjük,	6	gerezdet)	és	a	répát	megtisztı-́
tottam,	mindkettőt	felaprıt́ottam,	ez	utóbbit	gyufaszál	vékony-
ságúra.
	 Egy	nagyobb	serpenyőben	nagy	lángon	felhevıt́ettem	
az	olıv́aolajat,	rádobtam	a	húst.	Felkarikáztam	a	póréhagymát	és	
megtisztıt́ottam,	gerezdekre	vágtam	a	barackokat.	Amikor	a	hús	
kifehéredett,	 hozzáadtam	 a	 fokhagymát	 és	 a	 répát.	 5	 percig	
együtt	pirıt́ottam,	majd	fűszereztem	sóval,	borssal	és	a	kıńai	ke-
verékkel,	ill.	a	póréhagymát	és	a	chilit	is	ekkor	lehet	hozzáadni	
karikázva	-	ez	utóbbi	nálam	a	gyerekek	miatt	kimaradt.	
	 A	szójaszósz	felét	a	mézzel	és	2-3	deci	vıźzel	elkeverve	
öntöttem	a	húsra,	és	közepes	lángon,	fedő	alatt	–	ha	szükséges,	
többször	további	kevés	vıźzel	felöntve	-	főztem	majdnem	puhára	
a	húst	(kb.	45	perc	alatt).	Ekkor	adtam	hozzá	a	barackot.	5	perc	
után	végül	a	másik	fél	deci	szójaszósz	és	fél	deci	vıź	keverékével	
is	meglocsoltam.	Akkor	készült	el,	amikor	kissé	besűrűsödött,	
szirupos	állagúvá	vált	a	szaft.	
	 E� n	 ezúttal	 kölest	 főztem	 hozzá,	 ami	 méltatlanul	
nincs	olyan	gyakori	köretként	a	köztudatban	(pedig	gazdag	K,	E	
és	sokféle	B-vitaminban,	valamint	ásványi	anyagokban,	úgy	mint	
kalciumban,	 vasban,	 magnéziumban,	 foszforban,	 káliumban,	
nátriumban	 és	 cinkben).	 Főzésével	 kapcsolatban	 az	 arany-

Gazdag	vitaminokban	és	olyan	ásványi	anyagokban,	mint	például	
a	fogakat	védő	�luor,	valamint	a	haj,	a	bőr,	a	körmök,	a	szem	és	az	
érfal	egészségét	védő	szilícium.
	 Mindamellett,	hogy	gluténmentes	gabonáról	beszélünk,	
emelett	még	 lényegesen	magasabb	 is	a	 fehérje-és	 rosttartalma,	
mint	a	rizsnek.	De	ugye	előbbinek	már	kultusza	van	a	testépítők,	
sportolók	körében,	a	köles	meg	csak	vár	a	kitörésre.
	 Ebben	 a	 számban	 Tetézi	 Éva	 receptjével	 próbáljuk	
népszerűsíteni	ezt	a	különleges	gabonát.

T.A.

Barackos	sertéscsíkok
kıńai	ıźeket	idéző	különlegesség

Hozzávalók:
60 dkg sertéscomb, 3 evőkanál olívaolaj, 3 répa, 4-6 gerezd fokhagyma, só, bors, 1 csapott 
teáskanál kínai ötfűszer-keverék, 1 chili, 1 póréhagyma, 5-6 szem őszibarack (kb. 60 dkg), 1 
dl szójaszósz, 1 evőkanál méz, 1 evőkanál kukoricakeményítő

szabály,	hogy	más	magokkal	ellentétben	nem	kell	áztatni,	csak	
hasonlóan	 a	 rizshez,	 egy	 szűrőben	 alaposan	 átmosni,	 három-
szoros	mennyiségű	vıźzel	felönteni	(sózni),	és	fedő	alatt,	forrásig	
nagy	 lángon,	 azután	 pedig	 nagyjából	 15-20	 percig	 kis	 lángon	
főzni.	Térfogata	kb.	 a	háromszorosa	 is	 lesz,	mint	 szárazon,	 és	
fedő	alatt	főzés	után	is	puhul-dagad	még.	
	 Jó	étvágyat	kıv́ánok	hozzá!

Tetézi	E� va

Tippek:	
A	 barack	 helyett	 lehet	 más	 gyümölcs,	 pl.	 frissen	
szedett	szilva	is.
Hamarabb	 elkészül,	 ha	a	 sertéshús	helyett	 csirke,	
vagy	pulykamell-�ilét	használunk	fel.

Ezekben	az	esetekben	a	fűszerzéssel	és	a	póréhagymával	együtt	
mehet	a	barack	is,	és	mindössze	5	perc	együttes	pirítás	után	fel	
lehet	önteni	a	teljes	mennyiségű	mézes-szójás	keverékkel.	
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Hulladékszállítás	járatterv
2020.	június	-	július

Jelmagyarázat:

1. Galgavidék  30    pont
2. Dunaharaszti 30    pont
3. Szigetszentmárton 27,5 pont
4. Szentendre  27    pont
5. Veresegyház 26    pont
6. Biatorbágy  20,5 pont
7. Vác  19    pont
8. Dunakeszi-Alag 17,5 pont
9. Szigetszentmiklós 15    pont
10.  Gödöllő  12,5 pont

SAKK	-	Bajnokok	lettünk!

	 Látható,	hogy	az	első	két	helyen	30	ponttal	holtverseny	
alakult	ki,	azonban	a	versenykiıŕás	egyértelműen	tartalmazza,	
hogy	az	ilyen	esetben	a	csapatok	egymás	ellen	elért	eredménye	
határozza	meg	a	végső	sorrendet.	Miután	a	Galgavidék	az	idei	
bajnokság	 5.	 fordulójában	 3,5:1,5	 arányban	 legyőzte	 Duna-
haraszti	csapatát,	ezzel	miénk	lett	a	bajnoki	cıḿ.	
	 A	 Pest	 megyei	 5	 fős	 sakkcsapat	 bajnokság	 utolsó	
fordulója	 előtt	 elvileg	 nyıĺt	 volt	 a	 küzdelem,	 s	 az	 első	 három	
csapat	 közül	 bárki	 az	 élre	 kerülhetett	 volna.	 Emlı́tettük	 a	
korábbiakban,	hogy	nem	lesz	túlságosan	egyszerű	dolgunk	az	
utolsó	fordulóban.	A�m	összejött	a	bravúros	4:1	arányú	győzelem	
a	 dunakesziek	 csapata	 ellen,	 minthogy	 két	 táblán	 döntet-

Nézzük	a	kialakult	sorrendet: leneztünk	és	három	táblán	sikerült	győznünk.	Ugyan	épp	ezt	a	
teljesı́tményt	 nyújtotta	 Vác	 ellen	 Dunaharaszti	 csapata	 is,	
maradt	a	holtverseny,	amely	nekünk	kedvezett.
	 Csapatunk	 �iatal	 játékosainak	 megint	 sikerült	 bizo-
nyıt́aniuk	 rátermettségüket,	 és	 a	 két	 elhalasztott	mérkőzésen	
borotvaélen	táncolva	tudtuk	hozni	azt	a	pontszámot,	amely	épp	
elégnek	bizonyult	a	holtversenyes	első	hely	elérésére.
	 U� gy	 gondolom,	 gratulálhatunk	 valamennyi	 játéko-
sunknak.	Bıźhatunk	abban,	hogy	a	következő	bajnoki	szezonban	
is	ott	leszünk	az	élen,	valószıńűleg	már	a	Turai	Torna	Club	sakk-
csapataként.	Erről	persze	ma	még	csupán	körvonalaiban	beszél-
hetünk,	hiszen	a	járvány	miatt	nem	tudhatjuk,	hogyan	alakul	a	
jövő.	A	szokásos	nyári	egyéni	versenyzésről	sem	lehet	beszél-
nünk	 még,	 hiszen	 a	 Magyar	 Sakkszövetség	 az	 ország	 egész	
területén	felfüggesztette	a	korábbiakban	kiıŕt	valamennyi	FIDE-
verseny	megrendezését.	Azt	is	csak	remélni	tudjuk,	hogy	az	őszi	
szezon	kezdésére	már	helyreáll	a	megszokott	rend.	
	 Kıv́ánjuk,	hogy	ez	minél	előbb	megtörténjen!

tóthmáté,	a	Galgavidék	SE	elnöke

	 Az	MLSZ	Elnöksége	2020.	május	4-én	úgy	határozott,	
hogy	 egyetlen	 amatőr	 verseny	 (valamennyi	 korosztályos	 baj-
nokság,	kupa,	grassroots	torna	stb.)	sem	folytatódik,	azaz	vala-
mennyi	korábban	felfüggesztett	sorozat	véget	ért.
	 A	korábban	felfüggesztett	amatőr	versenyek	nem	foly-
tatódnak,	mindegyik	lezárásra	kerül,	melynek	következtében	az	
elmaradt	 és	 hátralévő	 mérkőzéseket	 (tornákat,	 rendezvénye-
ket)	nem	játszák	le	a	csapatok.
	 A	bajnoki	táblázatok	a	jelenlegi	állapotuk	szerint	rög-
zülnek,	hivatalos	végeredmény	nincs,	ıǵy	nincsenek	végső	helye-
zések,	 nincsenek	 bajnokok,	 nincsenek	 végeredmény	 alapján	
feljutók	és	kiesők,	továbbá	nincs	érem	és	oklevél	dıj́azás	sem.

Állásfoglalás edzésekkel,
edzőmérkőzésekkel kapcsolatban

	 Az	MLSZ	Elnöksége	a	labdarúgóklubok	esetleges	edzé-
seivel,	 sportfoglalkozásaival	 és	 edzőmérkőzéseivel	 kapcsolat-
ban	az	alábbi	állásfoglalást	adta	ki:
	 Az	 Elnökség	 döntése	 szerint	 három	 professzionális	
versenyprogram	kivételével,	a	jelen	járványügyi	helyzetre	tekin-
tettel	a	labdarúgás	egészében	nem	indıt́ 	hivatalos	versenyprog-
ramokat.	Az	ezekben	a	sorozatokban	nem	érintett	klubok	eset-
leges	edzései,	sportfoglalkozásai,	edzőmérkőzései	nem	tartoz-
nak	az	MLSZ	illetékességébe.	Amennyiben	a	klubok	saját	dönté-
sük	 alapján	 újrakezdik/folytatják	 a	 szóban	 forgó	 tevékenysé-
geket,	a	vonatkozó	általános	előıŕásokat,	kormányrendeleteket	
kell	követniük.

T.A.	(forrás:	pmlsz.hu)

Befejeződött az évad
az amatőrök
számára

Ki tud többet Turáról?  III. forduló

Tura története I. (szerk.: Asztalos István) 157 – 252. oldal

(A jobbágyfalu élete – Az uradalom -  Gazdasági-társadalmi változások a 

XIX. század első felében – Tura község élete és a helyi közigazgatás)

1. Mit jelentett a XVIII. századi dicalis összeírásokban a Rideg elnevezés? 

Húzza alá helyes meghatározást!

 - ridegen tartott szarvasmarha

 - többnyire jószágot őrző férfi idénymunkás

 - ideiglenesen megtelepedett vándor iparos

2. Kik voltak a taxalisták? Válaszoljon egész mondattal, és írjon példát is!

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

.....................................................................................................................

3. Hány pálinkafőző üst szerepel Tura 1771-es dicalis összeírásában? 

4 db 7 db 8 db  10 db 

4. Melyik főnemesi család kezében volt Tura a bujáki uradalom részeként a 

XVIII. század közepétől a XIX. század második feléig? Húzza alá!

 - Esterházy család zólyomi ága

 - Esterházy család fraknói ága

 - Grassalkovich család

5. Melyik Turáról kivezető út mentén volt fasor az első katonai felmérés 

rajzolatán (1783-ban)? Karikázza be!

Hévízi út    Hatvani út       Zsámboki út      Szentlászlói út

6. Melyik két évben volt kolerajárvány Turán a XIX. század első felében?

 ! …………………….………………………… 

7. Mekkora volt Tura lakossága a népszámlálási adatok alapján az 1820-as 

években?

 kb. 1800 fő       kb. 2000 fő       kb. 2500 fő       kb. 2800 fő

8. A XIX. század mely időszakában működött úriszék Turán? Adja meg 

években!   ……………………………………………………………. 

9. Fejtse ki részletesen, hogy milyen adóterhek sújtották a jobbágyokat a 

XVIII-XIX. században a jobbágyrendszer felszámolásáig!

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

10. Soroljon fel öt dolgot, ami a bíráskodáson kívül a falusi bíró feladatai 

közé tartozott!   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

11. Milyen állatot ábrázoltak a bírói pecsétek?

  …………………………………..............................................

12. Mi nem tartozott a katonai porcióként beszolgáltatandó dolgok közé? 

liszt zsír  kenyér  széna   szalma

13. Mi volt a XIX. század első felében a tanító latin nyelvű titulusa, és milyen 

feladatot látott még el a község életében? 

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

14. Mikor csináltatott az uraság harangot a templom számára a XIX. század 

első felében? Adja meg az évkört!

  …………………………………………………… 

15. Melyik nemesi családból kerültek ki a kb. 1760-1860 közötti időszakban 

a falu jegyzői?    ……………………………………………………………. #

800	ÉVES	ÉVFORDULÓ

	 Tura	első	okleveles	emlıt́ése,	a	település	cıḿe-

rében	 is	 feltüntetett	 évszám	 szerint,	 1220-ból	 való	

(jóllehet	 a	 történeti	 források	 alapján	 nem	 nyert	 teljes	

bizonyosságot,	hogy	a	mi	településünkre	vonatkozik	ez	

az	évszám).

	 Idén	ünnepeljük	ezen	ıŕásos	történelmi	emlé-

künk	 800.	 évfordulóját.	 Ebből	 az	 alkalomból	 helytör-

téneti	tudáspróbát	indıt́unk	útjára.	Minden	lapszámban	

megjelentetünk	egy-egy	kérdéssort,	melynek	megvála-

szolásához	 segıt́ségül	 hıv́hatják	 a	 2000-ben,	 a	 Millen-

nium	 alkalmából	 kiadott	 Tura	 története	 I-II.	 c.	 mono-

grá�iát.	 Figyeljék	 a	 programajánlókban	 „Helytörténeti	

akadémia”	 felhı́vásunkat,	 mely	 a	 monográ�iában	 is	

feldolgozott	 forrásokon	 alapuló,	 népfőiskolai	 jellegű	

ismeretterjesztő	előadássorozat	lesz.

	 Mindazok	között,	akik	az	összes	helyes	megfej-

tést	 beküldik,	 év	 végén	 értékes	 nyereményeket	 sorso-

lunk	ki.	A	válaszokat	elektronikusan	vagy	papıŕ	alapon	

személyesen	vagy	postai	úton	várjuk	folyamatosan	(akár	

több	 hónap	 megfejtését	 egyszerre)	 az	 alábbi	 cı́mre:	

bartok.kultura@gmail.com	vagy	Bartók	Béla	Művelődési	

Ház	és	Könyvtár	2194	Tura,	Bartók	Béla	tér	3.

	 Gazdagodjunk	 és	 mélyüljünk	 el	 együtt	 hely-

történeti	kincsestárunkban!

Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár
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SZOLGÁLTATÁS

T U R A I  A P R Ó

Örökösöktől  1300 fős  ELADÓ HÁZIORVOSI PRAXIS
Turán. Tel.: 70/620-6936

Elektromos működtetésű BETEGÁPOLÁSI ÁGY BÉR-
BEADÁSA 15.000 ft/hó + egyszeri kiszállítási díj. 
Tel.: 06-30-2027828

MASSZŐR ÉS CSONTKOVÁCS
Nyak-, hát- és derékfájdalmakon segítek. Előre meg-
beszélt időpontban házhoz megyek.
Tel.: 06208072065

Légpuskát, Barkas, Wartburg alkatrészt, CO hegesz-
tőt, párhuzam satut, tekercses diavetítőt, dialme-
ket, régi forgalmi engedélyt, kezelési útmutatót, 

gépkönyvet  ! Tel.: 0620/4457035VÁSÁROLNÉK

HIRDESSEN

A TURAI HÍRLAPBAN!

1/1 oldal 34 500 Ft

1/2 oldal 17 250 Ft

1/4 oldal 8 625 Ft

1/6 oldal 6 000 Ft

1/8 oldal 4 800 Ft

apróhirdetés 60 Ft/szó

HIRDETÉS FELADÁS ÉS INFORMÁCIÓ:
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Tel.: 06 28/ 580 581 • E-mail: bartok.kultura@gmail.com
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Hulladékszállítás	járatterv
2020.	június	-	július

Jelmagyarázat:

1. Galgavidék  30    pont
2. Dunaharaszti 30    pont
3. Szigetszentmárton 27,5 pont
4. Szentendre  27    pont
5. Veresegyház 26    pont
6. Biatorbágy  20,5 pont
7. Vác  19    pont
8. Dunakeszi-Alag 17,5 pont
9. Szigetszentmiklós 15    pont
10.  Gödöllő  12,5 pont

SAKK	-	Bajnokok	lettünk!

	 Látható,	hogy	az	első	két	helyen	30	ponttal	holtverseny	
alakult	ki,	azonban	a	versenykiıŕás	egyértelműen	tartalmazza,	
hogy	az	ilyen	esetben	a	csapatok	egymás	ellen	elért	eredménye	
határozza	meg	a	végső	sorrendet.	Miután	a	Galgavidék	az	idei	
bajnokság	 5.	 fordulójában	 3,5:1,5	 arányban	 legyőzte	 Duna-
haraszti	csapatát,	ezzel	miénk	lett	a	bajnoki	cıḿ.	
	 A	 Pest	 megyei	 5	 fős	 sakkcsapat	 bajnokság	 utolsó	
fordulója	 előtt	 elvileg	 nyıĺt	 volt	 a	 küzdelem,	 s	 az	 első	 három	
csapat	 közül	 bárki	 az	 élre	 kerülhetett	 volna.	 Emlı́tettük	 a	
korábbiakban,	hogy	nem	lesz	túlságosan	egyszerű	dolgunk	az	
utolsó	fordulóban.	A�m	összejött	a	bravúros	4:1	arányú	győzelem	
a	 dunakesziek	 csapata	 ellen,	 minthogy	 két	 táblán	 döntet-

Nézzük	a	kialakult	sorrendet: leneztünk	és	három	táblán	sikerült	győznünk.	Ugyan	épp	ezt	a	
teljesı́tményt	 nyújtotta	 Vác	 ellen	 Dunaharaszti	 csapata	 is,	
maradt	a	holtverseny,	amely	nekünk	kedvezett.
	 Csapatunk	 �iatal	 játékosainak	 megint	 sikerült	 bizo-
nyıt́aniuk	 rátermettségüket,	 és	 a	 két	 elhalasztott	mérkőzésen	
borotvaélen	táncolva	tudtuk	hozni	azt	a	pontszámot,	amely	épp	
elégnek	bizonyult	a	holtversenyes	első	hely	elérésére.
	 U� gy	 gondolom,	 gratulálhatunk	 valamennyi	 játéko-
sunknak.	Bıźhatunk	abban,	hogy	a	következő	bajnoki	szezonban	
is	ott	leszünk	az	élen,	valószıńűleg	már	a	Turai	Torna	Club	sakk-
csapataként.	Erről	persze	ma	még	csupán	körvonalaiban	beszél-
hetünk,	hiszen	a	járvány	miatt	nem	tudhatjuk,	hogyan	alakul	a	
jövő.	A	szokásos	nyári	egyéni	versenyzésről	sem	lehet	beszél-
nünk	 még,	 hiszen	 a	 Magyar	 Sakkszövetség	 az	 ország	 egész	
területén	felfüggesztette	a	korábbiakban	kiıŕt	valamennyi	FIDE-
verseny	megrendezését.	Azt	is	csak	remélni	tudjuk,	hogy	az	őszi	
szezon	kezdésére	már	helyreáll	a	megszokott	rend.	
	 Kıv́ánjuk,	hogy	ez	minél	előbb	megtörténjen!

tóthmáté,	a	Galgavidék	SE	elnöke

	 Az	MLSZ	Elnöksége	2020.	május	4-én	úgy	határozott,	
hogy	 egyetlen	 amatőr	 verseny	 (valamennyi	 korosztályos	 baj-
nokság,	kupa,	grassroots	torna	stb.)	sem	folytatódik,	azaz	vala-
mennyi	korábban	felfüggesztett	sorozat	véget	ért.
	 A	korábban	felfüggesztett	amatőr	versenyek	nem	foly-
tatódnak,	mindegyik	lezárásra	kerül,	melynek	következtében	az	
elmaradt	 és	 hátralévő	 mérkőzéseket	 (tornákat,	 rendezvénye-
ket)	nem	játszák	le	a	csapatok.
	 A	bajnoki	táblázatok	a	jelenlegi	állapotuk	szerint	rög-
zülnek,	hivatalos	végeredmény	nincs,	ıǵy	nincsenek	végső	helye-
zések,	 nincsenek	 bajnokok,	 nincsenek	 végeredmény	 alapján	
feljutók	és	kiesők,	továbbá	nincs	érem	és	oklevél	dıj́azás	sem.

Állásfoglalás edzésekkel,
edzőmérkőzésekkel kapcsolatban

	 Az	MLSZ	Elnöksége	a	labdarúgóklubok	esetleges	edzé-
seivel,	 sportfoglalkozásaival	 és	 edzőmérkőzéseivel	 kapcsolat-
ban	az	alábbi	állásfoglalást	adta	ki:
	 Az	 Elnökség	 döntése	 szerint	 három	 professzionális	
versenyprogram	kivételével,	a	jelen	járványügyi	helyzetre	tekin-
tettel	a	labdarúgás	egészében	nem	indıt́ 	hivatalos	versenyprog-
ramokat.	Az	ezekben	a	sorozatokban	nem	érintett	klubok	eset-
leges	edzései,	sportfoglalkozásai,	edzőmérkőzései	nem	tartoz-
nak	az	MLSZ	illetékességébe.	Amennyiben	a	klubok	saját	dönté-
sük	 alapján	 újrakezdik/folytatják	 a	 szóban	 forgó	 tevékenysé-
geket,	a	vonatkozó	általános	előıŕásokat,	kormányrendeleteket	
kell	követniük.

T.A.	(forrás:	pmlsz.hu)

Befejeződött az évad
az amatőrök
számára

Ki tud többet Turáról?  III. forduló

Tura története I. (szerk.: Asztalos István) 157 – 252. oldal

(A jobbágyfalu élete – Az uradalom -  Gazdasági-társadalmi változások a 

XIX. század első felében – Tura község élete és a helyi közigazgatás)

1. Mit jelentett a XVIII. századi dicalis összeírásokban a Rideg elnevezés? 

Húzza alá helyes meghatározást!

 - ridegen tartott szarvasmarha

 - többnyire jószágot őrző férfi idénymunkás

 - ideiglenesen megtelepedett vándor iparos

2. Kik voltak a taxalisták? Válaszoljon egész mondattal, és írjon példát is!

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

.....................................................................................................................

3. Hány pálinkafőző üst szerepel Tura 1771-es dicalis összeírásában? 

4 db 7 db 8 db  10 db 

4. Melyik főnemesi család kezében volt Tura a bujáki uradalom részeként a 

XVIII. század közepétől a XIX. század második feléig? Húzza alá!

 - Esterházy család zólyomi ága

 - Esterházy család fraknói ága

 - Grassalkovich család

5. Melyik Turáról kivezető út mentén volt fasor az első katonai felmérés 

rajzolatán (1783-ban)? Karikázza be!

Hévízi út    Hatvani út       Zsámboki út      Szentlászlói út

6. Melyik két évben volt kolerajárvány Turán a XIX. század első felében?

 ! …………………….………………………… 

7. Mekkora volt Tura lakossága a népszámlálási adatok alapján az 1820-as 

években?

 kb. 1800 fő       kb. 2000 fő       kb. 2500 fő       kb. 2800 fő

8. A XIX. század mely időszakában működött úriszék Turán? Adja meg 

években!   ……………………………………………………………. 

9. Fejtse ki részletesen, hogy milyen adóterhek sújtották a jobbágyokat a 

XVIII-XIX. században a jobbágyrendszer felszámolásáig!

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

10. Soroljon fel öt dolgot, ami a bíráskodáson kívül a falusi bíró feladatai 

közé tartozott!   

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....

11. Milyen állatot ábrázoltak a bírói pecsétek?

  …………………………………..............................................

12. Mi nem tartozott a katonai porcióként beszolgáltatandó dolgok közé? 

liszt zsír  kenyér  széna   szalma

13. Mi volt a XIX. század első felében a tanító latin nyelvű titulusa, és milyen 

feladatot látott még el a község életében? 

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

14. Mikor csináltatott az uraság harangot a templom számára a XIX. század 

első felében? Adja meg az évkört!

  …………………………………………………… 

15. Melyik nemesi családból kerültek ki a kb. 1760-1860 közötti időszakban 

a falu jegyzői?    ……………………………………………………………. #

800	ÉVES	ÉVFORDULÓ

	 Tura	első	okleveles	emlıt́ése,	a	település	cıḿe-

rében	 is	 feltüntetett	 évszám	 szerint,	 1220-ból	 való	

(jóllehet	 a	 történeti	 források	 alapján	 nem	 nyert	 teljes	

bizonyosságot,	hogy	a	mi	településünkre	vonatkozik	ez	

az	évszám).

	 Idén	ünnepeljük	ezen	ıŕásos	történelmi	emlé-

künk	 800.	 évfordulóját.	 Ebből	 az	 alkalomból	 helytör-

téneti	tudáspróbát	indıt́unk	útjára.	Minden	lapszámban	

megjelentetünk	egy-egy	kérdéssort,	melynek	megvála-

szolásához	 segıt́ségül	 hıv́hatják	 a	 2000-ben,	 a	 Millen-

nium	 alkalmából	 kiadott	 Tura	 története	 I-II.	 c.	 mono-

grá�iát.	 Figyeljék	 a	 programajánlókban	 „Helytörténeti	

akadémia”	 felhı́vásunkat,	 mely	 a	 monográ�iában	 is	

feldolgozott	 forrásokon	 alapuló,	 népfőiskolai	 jellegű	

ismeretterjesztő	előadássorozat	lesz.

	 Mindazok	között,	akik	az	összes	helyes	megfej-

tést	 beküldik,	 év	 végén	 értékes	 nyereményeket	 sorso-

lunk	ki.	A	válaszokat	elektronikusan	vagy	papıŕ	alapon	

személyesen	vagy	postai	úton	várjuk	folyamatosan	(akár	

több	 hónap	 megfejtését	 egyszerre)	 az	 alábbi	 cı́mre:	

bartok.kultura@gmail.com	vagy	Bartók	Béla	Művelődési	

Ház	és	Könyvtár	2194	Tura,	Bartók	Béla	tér	3.

	 Gazdagodjunk	 és	 mélyüljünk	 el	 együtt	 hely-

történeti	kincsestárunkban!

Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár
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SZOLGÁLTATÁS

T U R A I  A P R Ó

Örökösöktől  1300 fős  ELADÓ HÁZIORVOSI PRAXIS
Turán. Tel.: 70/620-6936

Elektromos működtetésű BETEGÁPOLÁSI ÁGY BÉR-
BEADÁSA 15.000 ft/hó + egyszeri kiszállítási díj. 
Tel.: 06-30-2027828

MASSZŐR ÉS CSONTKOVÁCS
Nyak-, hát- és derékfájdalmakon segítek. Előre meg-
beszélt időpontban házhoz megyek.
Tel.: 06208072065

Légpuskát, Barkas, Wartburg alkatrészt, CO hegesz-
tőt, párhuzam satut, tekercses diavetítőt, dialme-
ket, régi forgalmi engedélyt, kezelési útmutatót, 

gépkönyvet  ! Tel.: 0620/4457035VÁSÁROLNÉK

HIRDESSEN

A TURAI HÍRLAPBAN!

1/1 oldal 34 500 Ft

1/2 oldal 17 250 Ft

1/4 oldal 8 625 Ft

1/6 oldal 6 000 Ft

1/8 oldal 4 800 Ft

apróhirdetés 60 Ft/szó

HIRDETÉS FELADÁS ÉS INFORMÁCIÓ:
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Tel.: 06 28/ 580 581 • E-mail: bartok.kultura@gmail.com
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Felelős szerkesztő: Tóth Anita
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TÖRD A FEJED!
ÉVFORDULÓK

FENYÕ-FÛRÉSZÁRU-ÉPÜLETFA

A KÖRNYÉK

LEGJOBB ÁRAIVAL!

HÍVJON, MEGÉRI!

BOLDOGI FATELEP

06 70 426 9885

Beküldendő	a	V1,	V20,	F1	és	a	F3	sorok	megfejtése.
A	megfejtéseket	 postai	 úton	 a	 szerkesztőség	 cıḿére	
(2194	Tura,	Bartók	tér	3.),	vagy	a	művelődési	ház	pos-
taládájába	várjuk	 .	2020.	június	15-ig

A	 márciusi	 rejtvényünk	 helyes	 megfejtése:	 V .	 Pletyka,	 .	 János	 vitéz,	 .	19 V27 F5
Fényes .,	F18.	Tisza
A	 szerencsés	 nyertes:	 Szabó	 Istvánné	 (Tura).	Gratulálunk!	 Nyere-ménye	 a	
Rákóczi	 úti	 Zöldség-gyümölcs	 bolt	 (2194	Tura,	 Rákóczi	 út	 119.)	 3000	Ft-os	
vásárlási	 utalványa,	melyet	 az	 értesı́tést	 követően	 személyesen	 vehet	 át	 a	
művelődési	házban.

Herczig József ebrendész
06/20-964-3025

Tura Város Önkormányzatának szerződött partnere

KÖZTERÜLETEN KÓBORLÓ EBEK BEFOGÁSA

FABRIKETT
70 Ft/kg áron kapható

KALODÁS TÛZIFA

35 000 Ft+szállítás

HÍVJON MINKET!

FAVÁGÁS
(veszélyes fa kivágás)

GALLYAZÁS - BOZÓTIRTÁS

FŰNYÍRÁS

06 70 543 1335

NINCS IDEJE
RENDBEN TARTANI TELKÉT?

 1 2 3 4 5 6 7 

8     9  

10       

11   12   13 

14  15 16   17 

18    19   

20  21 22    

VÍZSZINTES	1.	50	éve,	1970.	június	23-án	halt	meg	Vuk	„atyja”	(István,	
*1900).	7.	Belga	autójel.	8.	Női	szerzetes.	9.	A	föld	felé.	10.	225	km.	Hosszú	
folyó	Bosznia-Hercegovina	és	Horvátország	területén.	11.	Norvég,	német,	
máltai	autójel.	12.	…bulin	=	ugródeszka.	14.	Részben	kienged	(!)	15.	Kiönt	
(pl.	 folyó).	 17.	 Spanyol	 autójel.	 18.	 Francia	 sanzonénekes	 neve	 kiejtve	
(Shahnour	Varenagh	1924	-).	20.	100	éve,	1920.	június	16-án	meghalt	
Körösfői-Kriesch	 Aladár	 festő.	 Hol	 volt	 az	 a	 művésztelep,	 ahol	
alkotott?

FÜGGŐLEGES	1.	225	éve,	1795.	 június	3-án	halt	meg	a	 függ	3	osz-
lopban	 megfejthető	 (József,	 *1769)	 író.	 1794-ben	 megjelent	 nap-
lóregényének	 ki	 a	 főhőse? 3.	 Lásd	 függ.	 1.	 oszlopot!	 2.	 Sóvárgó.	 	 4.	
Etánsav	(CH COOH).	5.	A	Kárpátok	legmagasabb	hegyvonulata	a	szlovák-3

lengyel	határon.	6.	Elkanászodik.	7.	Becézett	női	név.	13.	Kanál	 jelzője	
lehet.	16.	Rádium	vegyjele.	18.	Gally.	19.	Római	45.	21.	Kör	átmérője.	22.	
Személyes	névmás	(rövid	ékezettel).	


