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Összefoglaló a Képviselő-testület 2020. július 2-i üléséről
A koronavı́rus já rvá ny miatt kihirdetett veszé lyhelyzetben a Ké pviselő -testü let nem ü lé sezhetett.
A Ké pviselő -testü let hatá skö ré t tö rvé nyi felhatalmazá s alapjá n a polgá rmester gyakorolta. A veszé lyhelyzet megszü nteté sé t kö vető első Ké pviselő -testü leti ü lé sen a polgá rmester – a lejá rt hatá ridejű hatá rozatokró l szó ló jelenté s kereté ben - beszá molt a veszé lyhelyzetben hozott dö nté seirő l is.
A Gö dö llő i Rendő rkapitá nysá g 2019. é vi munká já ró l
szó ló beszá moló t Farkas Imre megbı́zott rendő rkapitá ny,
r.ezredes a napirend kereté ben kiegé szıt́ette, a Ké pviselő -testü let a beszá moló t egyhangú lag elfogadta.
Tura vá ros 2019. é vi tű z- é s katasztró favé delmi helyzeté rő l szó ló szó beli beszá moló t Horvá th Gá bor tű zoltó parancsnok, tü . alezredes tartotta meg a Ké pviselő -testü let ré szé re.
A Ké pviselő -testü let elfogadta az ö nkormá nyzat 2024ig szó ló gazdasá gi programjá t, melyben az alá bbi á ltalá nos fejleszté si cé lokat hatá rozta meg:
-

Szilá rd burkolatú utak/ú talapok é pı́té se, ú tfelú jı́tá sok
megvaló sıt́á sa lakossá gi együ ttmű kö dé ssel, lakossá gi teherviselé ssel; Felszı́ n i csapadé kvı́ z-elvezeté s korszerű sı́té se; Já rdaé pı́té s; Já tszó terek é pı́té se; Zö ldfelü let
fejleszté s, faü lteté s, meglé vő zö ldfelü letek karbantartá sa;
Buszmegá lló k é pı́té se; Sportcsarnok befejezé se, gazdasá gos ü zemelteté se; Turai geotermikus energia hasznosı-́
tá sa; Turizmus, vendé glá tá s tá mogatá sa, fejleszté se, szá lloda beruhá zá s; Uj sportpá lya kialakıt́á sa; Fü rdő megvaló sıt́á sa; Gyermekorvosi rendelő é s Vé dő nő i szolgá lat felú jı-́
tá sa; Bö lcső de é pıt́é se Tö bbsincs Ovoda é s Bö lcső de inté zmé ny terü leté n; Kasté lykerti ó voda fű té skorszerű sıt́é se,
vizesblokkok felú jıt́á sa

A gazdasá gi program fentieken tú l rö gzıt́i az ö nkormá nyzat folyamatban lé vő beruhá zá sait, a kö zfoglalkoztatá s
biztosıt́á sá t, a helyi adó k vonatkozá sá ban az idegenforgalmi adó
bevezeté sé nek aktualitá sá t 2021-tő l, valamint az ö nkormá nyzat
kö telező feladatainak ellá tá sá t szolgá ló inté zmé nyek é s
szolgá ltatá sok szın
́ vonalá nak fejleszté sé re vonatkozó terveket.
Tá rgyalta a Ké pviselő -testü let a Polgá rmesteri Hivatal
2019. é vi tevé kenysé gé rő l szó ló jegyző i beszá moló t.
Tulajdonosi hozzá já rulá sá t adta a Ké pviselő -testü let a
Zagyvakö rnyé ki Telepü lé si Szilá rdhulladé k Gazdá lkodá s
Fejleszté s Tá rsulá s ké relmé re, a KEHOP-3.2.1-15-2017-0026.
azonosıt́ó szá mú pá lyá zat kapcsá n a turai telephelyre tervezett
267 millió forint ö sszé rté kű é pıt́é shez, fejleszté shez.
A polgá rmester javaslatá ra a vá rosü zemelteté si feladatok á tszervezé sé rő l dö ntö tt a Ké pviselő -testü let 2020. szeptember 1. napjá tó l. Jelenleg a vá rosü zemelteté si csoport kö zalkalmazott munkavá llaló i tekinteté ben a polgá rmester a munká ltató i jogok gyakorló ja, feladatellá tá sukat é s tevé kenysé gü ket
a vá rosü zemelteté sé rt felelő s alpolgá rmester irá nyıt́ja. Az ö nkormá nyzat a VUCS-ö n keresztü l ré szben kö telező , ré szben
ö nké nt vá llalt kö zfeladataké nt az alá bbi tevé kenysé geket lá tja
el: kö zterü letek é s ö nkormá nyzati kö zutak, kö zterek karbantartá sa, nyilvá nos illemhely ü zemelteté se, vı́zká r-vé dekezé si
tevé kenysé g, kispiac, nagybani piac é s orszá gos á llat- é s kirakodó vá sá r ü zemelteté se, valamint az Onkormá nyzat tulajdoná t
ké pező helyisé gek, lakó ingatlanok, szolgá lati laká sok karbantartá sa, á llagmegó vá sa. Ezen feladatok jö vő beni ellá tá sá ra,
valamint a Turai Sportcsarnok ü zemelteté sé re a testü let gazda-

sá gi tá rsasá g alapıt́á sá ró l dö ntö tt Turai Szolgá ltató Kft. megnevezé ssel. A Kft. ü gyvezető igazgató já nak a Ké pviselő -testü let
hatá rozatlan idő re, Nagyné Seres Teré ziá t vá lasztotta, munkabé ré t havi 400.000 Ft-ban á llapı́totta meg. A Kft. Felü gyelő
Bizottsá gá ba a Ké pviselő -testü let Tó th Lá szló né t, Abé rt Zsoltot,
valamint Kirá ly Zsoltot vá lasztotta meg. A Ké pviselő -testü let
dö nté se alapjá n a Kft-ben vá ltozatlan munkabé rrel biztosıt́ott a
vá rosü zemelteté si csoportban foglalkoztatott munkavá llaló k tová bbfoglalkoztatá sa.
Elfogadta a Ké pviselő -testü let az ö nkormá nyzat 2019.
é vi gyermekjó lé ti é s gyermekvé delmi feladatainak ellá tá sá ró l
ké szıt́ett á tfogó é rté kelé st.
Elfogadta a Ké pviselő -testü let 2020. má sodik fé lé vi
munkatervé t.
Mó dosı́totta a Ké pviselő -testü let az ö nkormá nyzat
2019. é vi kö ltsé gveté sé rő l szó ló 2/2019.(II.14.) ö nkormá nyzati
rendeleté t. Az elő irá nyzat mó dosıt́á ssal a Ké pviselő -testü let az
ö nkormá nyzat 2019. é vi ö sszesıt́ett kö ltsé gveté sé nek bevé teli
fő ö sszegé t 2.410.452.409 Ft-ban, konszolidá lt kö ltsé gveté sé nek
bevé teli fő ö sszegé t 1.867.046.796 Ft-ban, az ö nkormá nyzat
2019. é vi ö sszesı́tett kö ltsé gveté sé nek kiadá si fő ö sszegé t
2.410.452.409 Ft-ban, konszolidá lt kö ltsé gveté sé nek kiadá si
fő ö sszegé t 1.867.046.796 Ft-ban á llapıt́otta meg.
Elfogadta a Ké pviselő -testü let az ö nkormá nyzat 2019.
é vi kö ltsé gveté sé nek vé grehajtá sá ró l szó ló beszá moló t (a 2019.
é vi zá rszá madá st).
Elfogadta a Ké pviselő -testü let a 2019. é vi belső ellenő rzé s é ves ö sszegző jelenté sé t é s a belső kontrollrendszer mű kö dteté sé rő l szó ló jegyző i nyilatkozatot. Az é ves ö sszegző jelenté s tartalmazta a jó vá hagyott belső ellenő rzé si terv alapjá n
2019-ben elvé gzett belső ellenő rzé seket:
- a Turai Polgá rmesteri Hivatal vonatkozá sá ban a pé nztá rmű kö dé s é s pé nzkezelé s szabá lyszerű sé gé nek, valamint az
ö nkormá nyzat vonatkozá sá ban a pé nztá rbizonylatokhoz é s
banki utalá sokhoz tartozó bizonylatok szabá lyszerű sé gé nek
ellenő rzé sé t. Az ellenő rzé s nyomá n ké szıt́ett inté zkedé si terv
é s beszá moló alapjá n a belső ellenő rzé s a megá llapıt́á sok
hasznosulá sá t megfelelő nek ıt́é lte meg.
Tá rgyalta a Ké pviselő -testü let a Bartó k Bé la Mű velő dé si Há z é s Kö nyvtá r szakfelü gyeleti vizsgá latá nak megá llapıt́á sait. A Tá jhá zra (korá bbi nevé n Falumú zeum) vonatkozó an
az Emberi Erő forrá sok Miniszté riuma 2019. november 8-á n
vé gzett szakfelü gyeleti ellenő rzé st. A szakfelü gyeleti ellenő rzé s
megá llapıt́á sait, az inté zmé nyvezető á ltal erre ké szıt́ett inté zkedé si tervet a Ké pviselő -testü let megismerte é s ú gy dö ntö tt,
hogy szakbizottsá gá t (a Kö zmű velő dé si, Kö znevelé si é s Sportbizottsá got) ké ri fel arra, hogy az Onkormá nyzat, mint fenntartó
ré szé re fogalmazza meg, ké szıt́se el az inté zkedé si javaslatokat
2020. augusztus 14. napjá ig, s azokat terjessze elő a Ké pviselő testü let 2020. augusztus havi soros ü lé sé re.
Tá rgyalta a Ké pviselő -testü let a Kasté lykerti Ovoda é s
Konyha inté zmé nyé né l az iskolai fő ző konyha é lelmezé si tevé kenysé gé nek, mű kö dé sé nek, gazdá lkodá sá nak tá rgyá ban
vé gzett utó ellenő rzé srő l ké szıt́ett belső ellenő ri jelenté st. Az
utó ellenő rzé s a vizsgá lt terü letrő l, illetve folyamatró l ö sszessé gé ben kialakıt́ott vé lemé nye: „megfelelő ”
A Ké pviselő -testü let jó vá hagyta a belső ellenő rzé s á ltal
megfogalmazott javaslatokra ké szıt́ett inté zkedé si tervet.
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Tá rgyalta a Ké pviselő -testü let a Bartó k Bé la Mű velő dé si Há z é s Kö nyvtá r inté zmé nyé né l a 2019. é vi mű kö dé s,
gazdá lkodá s, szabá lyozottsá g ellenő rzé sé rő l ké szı́tett belső
ellenő ri jelenté st. Az ellenő rzé s a vizsgá lt terü letrő l, illetve folyamatró l ö sszessé gé ben kialakıt́ott vé lemé nye: „gyenge”.

A Tura, Park ú t 38. szá m alatti ö nkormá nyzati bé rlaká s
bé rlő jé ül - 2020. jú lius 1-tő l - a Ké pviselő -testü let Hadi Szilvia
pedagó gust jelö lte ki, a Hevesy Gyö rgy Altalá nos Iskolá ban
fenná lló pedagó gusi kö zalkalmazotti jogviszonya idő tartamá ra.

Elfogadta a Ké pviselő -testü let az ö nkormá nyzat ú j
Kö zbeszerzé si Szabá lyzatá t, melynek alkalmazá sá ra az elfogadá sá t kö vető en indult kö zbeszerzé si eljá rá sokban kerü l sor.

Dö ntö tt a Ké pviselő -testü let arró l, hogy a turai 184
hrsz. alatti ingatlant megvé telre felajá nlja a Tura 183 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosainak, Ké ri Já nos é s Ké riné Kun Orsolya
Etelka, Tura, Vasú t utca 80. szá m alatti lakosoknak azzal a felté tellel, hogy az adá s-vé tellel, ingatlan-nyilvá ntartá si bejegyzé ssel kapcsolatos kö ltsé geket vevő nek kell viselnie.

Hatá lyon kıv́ü l helyezte a Ké pviselő -testü let a kö zterü leten szeszesital fogyasztá s tilalmá ra vonatkozó ö nkormá nyzati rendeletet. A rendeletet a Kormá ny á ltal kihirdetett veszé lyhelyzetben a polgá rmester a szociá lis é rintkezé sek szá má nak csö kkenté se, a já rvá ny terjedé sé nek korlá tozá sa é rdeké ben
hozta.

Dö ntö tt a Ké pviselő -testü let arró l, hogy pá lyá zatot
nyú jt be a Magyarorszá g 2020. é vi kö zponti kö ltsé gveté sé rő l
szó ló 2019. é vi LXXI. tö rvé ny 3. mellé klet II. fejezete, 2. pontja, a),
b), c) alpontjai szerint „Az ö nkormá nyzatok feladatellá tá sá t
szolgá ló fejleszté sek tá mogatá sa” elnevezé sű 30 M Ft ö sszegű
pá lyá zati kiıŕá sra, a Kasté lykerti ó voda fejleszté sé re.

Lakó - é s pihenő ö vezeti tá bla kihelyezé sé rő l dö ntö tt a
Ké pviselő -testü let a 2019. é vben ú té pıt́é ssel é rintett utakra vonatkozó an.

A Park ú ti gyermekorvosi rendelő é s a Vé dő nő i Szolgá lat felú jıt́á sa tá rgyá ban lefolytatott beszerzé si eljá rá sban a
Ké pviselő -testü let dö ntö tt a javaslat szerint a Turai L&L Kft.-vel
vá llalkozá si szerző dé s megkö té sé rő l, az ajá nlattevő ajá nlata
szerinti 31.484.002 Ft + AFA= 39.984.683 Ft vá llalkozó i dıj́é rt.
A beszerzé si eljá rá sban a meghıv́ott ajá nlattevő k az alá bbi
ajá nlatot tetté k:
- Turai L&L Kft. (2194 Tura, Vö rö smarty M. utca 51.):
31.484.002 Ft + AFA= 39.984.683 Ft.
- Galga Bau Termelő , Szolgá ltató é s Kereskedelmi Kft. (2194
Tura, Kossuth L. ú t 143.): 32.564.480 Ft +AFA = 41.356.889 Ft.
- Gold Hand Bau Epıt́ő ipari Kft.(2111 Szada, Csapá s utca 17.) :
33.628.332 + AFA =42.707.982 Ft.

A Ké pviselő -testü let jó vá hagyta a belső ellenő rzé s á ltal
megfogalmazott javaslatokra ké szıt́ett inté zkedé si tervet.

Mó dosıt́otta a Ké pviselő -testü let a vá sá rok é s piacok
rendjé rő l szó ló 10/2009. (VIII.27.) ö nkormá nyzati rendeleté t,
melynek nyomá n a heti kispiac helyszın
́ e ú jbó l a vá roskö zpontba
kerü lt, ezzel egyidejű leg hatá lyon kıv́ü l helyezé sre kerü ltek a
piac mű kö dé sé hez megá llapıt́ott idő sá vok.
Jó vá hagyta a Ké pviselő -testü let a telepü lé si ö nkormá nyzatok fejleszté si é s mű kö dé si feladatainak tá mogatá sá ró l
é s a IX. Helyi ö nkormá nyzatok tá mogatá sai fejezetben ú j jogcım
́ ek lé trehozá sá ró l szó ló 1065/2020. (II. 28.) Korm. hatá rozat
1. mellé klete szerint Tura vá ros infrastrukturá lis fejleszté si
cé ljainak tá mogatá sá ra nyú jtott 355 236 167 Ft kormá nyzati
tá mogatá s felhaszná lá si tervé t.
Elfogadta a Ké pviselő -testü let a kó bor ebek befogá sá ra, gyepmesteri feladatok ellá tá sá ra vonatkozó javaslatot, az
ö nkormá nyzat a feladatot tová bbra is Herczig Jó zsef ebrendé sz
kö zremű kö dé sé vel lá tja el.
Elfogadta a Ké pviselő -testü let a Turai Kö zponti Orvosi
Ugyeleti Tá rsulá s 2019. é vi kö ltsé gveté sé nek vé grehajtá sá ró l
szó ló beszá moló t, a Tá rsulá s megszü nteté se oká n a tagö nkormá nyzatok kö zö tti vagyonfelosztá sra vonatkozó javaslatot,
valamint a Turai Kö zponti Orvosi Ugyeleti Tá rsulá s – mint tö rzskö nyvi nyilvá ntartá sba bejegyzett jogi szemé ly - 2020. december 31. napjá val tö rté nő megszü nteté sé re vonatkozó javaslatot.
A dö nté s elő zmé nye, hogy Tura, Galgahé vıź, Zsá mbok, Vá cszentlá szló , Valkó é s Dá ny ö nkormá nyzatai á ltal kö zö sen mű kö dtetett
há ziorvosi ü gyeleti szolgá lat vezető je 2020. má rcius 30-á n bejelentette az ü gyelet mű kö dé ské ptelensé gé t, ezt kö vető en a né pegé szsé gü gyi ható sá g a Turai Kö zponti Orvosi Ugyeleti Tá rsulá s
mű kö dé si engedé lyé t 2020. má rcius 31. napjá val visszavonta.
Az ü gyeleti feladatok ellá tá sa 2020. á prilis 1. napjá tó l az Orszá gos Orvosi Ugyelet Nonpro it Kft.-vel kö tö tt feladatellá tá si szerző dé s alapjá n tö rté nik.
A Ké pviselő -testü let dö ntö tt a Tura 2282 hrsz.-ú Tá ncsics kö z – mint ú t - ö nkormá nyzati tulajdonba vé telé rő l.
Tá rgyalta a Ké pviselő -testü let az ö nkormá nyzat Helyi
Esé lyegyenlő sé gi Programjá t, melynek elfogadá sá t az ü lé sen
elhangzott ké pviselő i ké rdé sek tisztá zá sa é rdeké ben a polgá rmester a kö vetkező ü lé sre halasztotta.
Dö ntö tt a Ké pviselő -testü let a turai 4754 hrsz.-ú ,
szá ntó mű velé si á gú , 2201 m2 terü letű zá rtkerti terü let kisajá tıt́á sá ra irá nyuló ké relem benyú jtá sá ró l, a Turai Geotermikus
Erő mű bő vıt́é se é rdeké ben.
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A Ké pviselő -testü let tá jé koztatá st kapott a kö zmű velő dé si tevé kenysé grendszert 2020. november 1-jé tő l é rintő
jogszabá lyi vá ltozá sokró l, valamint a Zagyvakö rnyé ki Telepü lé si
Szilá rdhulladé k-gazdá lkodá s Fejleszté se Tá rsulá s veszé lyhelyzet fenná llá sa alatt meghozott tá rsulá si elnö ki hatá rozatairó l.
(Megjegyzés: Az ülés napirendjének beszámolói, előterjesztései
megtekinthetők a város honlapján az alábbi linken:
https://tura.asp.lgov.hu/meghivo-kepviselo-testuleti-ulesre-10)
Tura, 2020. jú lius 21.
Dolá nyi Ró bertné jegyző

TURA VÁROS HÁZIORVOSAI
FELHÍVJÁK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy a továbbra is érvényben lévő eljárási szabályok
értelmében
(TELEFONOS JELENTKEZÉS – MEGBESZÉLÉS – SZEMÉLYES
TALÁLKOZÁS)

a háziorvosi rendelésen csak telefonon előre
egyeztetett időponttal rendelkező betegeket
tudnak fogadni.
Az eljárási protokoll betartásával elkerülhető a
rendelő várótermében történő várakozás, valamint a
csoportosulások. A szociális távolságtartás továbbra is
elvárás. A maszk viselése továbbra is kötelező! Az állandóan szedett gyógyszerek felírása telefonon történő
egyeztetéssel elektronikusan, e-recepten történik.
dr. Iván Csilla Katalin
dr. Cséke Ibolya
dr. Albert Andrea

Tel.: 06-20-935-9396
Tel.: 06-70-313-1138
Tel.: 06-30-996-8631
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Eredeti pompájában nyit meg a BOTANIQ Turai Kastély
Teljes körű, külső és belső
felújítást követően, az eredeti pompáját visszanyerve megnyitotta kapuit a BOTANIQ Turai Kastély.
Az épületet gyakorlatilag az
utolsó órában sikerült megmenteni a
teljes enyészettől, annyira leromlott
állapotba került a korábbi évtizedekben. Az 1883-ban épült, neorene-

szánsz stílusú kastély műemléki rekonstrukciója minden apró részletre
kiterjedt, így például a tetőfelújításhoz használt palalemezeket ugyanabból a palabányából szerezték be,
mint az eredeti építkezésen. A felújítást követően új funkciókkal bővült a
kastély, amely 19 vendégszobával, 10
és fél hektáron elterülő ősfás park-

Megnyitotta kapuit a nagykö zö nsé g elő tt a BOTANIQ
Turai Kasté ly. Az é pü let a tö bb é vig tartó teljes kö rű , kü lső é s
belső felú jıt́á st kö vető en szá llodaké nt é s rendezvé nyhelyszın
́ ké nt vá rja lá togató it. A felú jıt́ott é pü letet é s kasté lyparkot első ké nt a turai lakosoknak mutattá k meg a hatalmas é rdeklő dé s
mellett megrendezett, tö bb turnusos bejá rá son, amelyen tö bb
mint 400 fő vett ré szt. „A telepü lé s gazdasá ga é s turizmusa
szempontjá bó l is jelentő s a megvaló sult beruhá zá s, hiszen mintegy 30-35 fő , jellemző en kö rnyé kbeli szá má ra biztosıt́ majd
á llandó munkahelyet, rendezvé nyek eseté ben pedig tová bbi 515 fő dolgozhat idő szakosan a kasté lyban. Emellett miné l tö bb
helyi beszá llıt́ó val é s partnerrel szeretné nk együ ttmű kö dni, a

kal, 470 négyzetméteres terasszal és
hangulatos, külső és belső medencével rendelkező wellness részleggel
várja vendégeit. A felújított épületet
és kastélyparkot elsőként a turai
lakosoknak mutatták meg a hatalmas érdeklődés mellett megrendezett bejáráson.

gasztronó mia é s a rendezvé nyszervezé s terü leté n” – mondja
Somlyai Zoltá n, a BDPST Group hotel divı́zió já nak vezető je.
Hozzá tette: a rendezvé nyhelyszı́n é s szá lloda a nemzetkö zi
szá llodaipari gyakorlatnak megfelelő en egy soft opening perió dussal, azaz valamelyest szű kı́tett szolgá ltatá spalettá val
kezdi meg a mű kö dé st.
Az 1883-ban, neoreneszá nsz stıĺusban é pü lt kasté ly
jelentő sen leromlott á llapota, illetve tagoltsá ga szá mos kihıv́á s
elé á llıt́otta a szakembereket. A 30 hó napig tartó felú jıt́á si munká latok sorá n a tető szerkezetet fö dé mig visszabontottá k - majd
egy koporsó fö dé m felé pıt́é sé t kö vető en ú j tető t hú ztak az é pü let
fö lé , mikö zben a 20, ö sszeomlá s szé lé n á lló ké mé nyt is té glá ró l
té glá ra é pıt́etté k ú jra. Az é pü let jellegzetes, termé szetes palá val
fedett tető szerkezete teljes egé szé ben az eredeti á llapotá t tü krö zi, kö szö nhető ez ré szben annak, hogy az ú j tető fedő elemei is
ugyanabbó l a palabá nyá bó l szá rmaznak, ahonnan a kasté ly é pı-́
té sekor is hozattá k az é pıt́ő anyagot. A rekonstrukció kritikus
elemé t ké pezte a felá zá s elleni vé dekezé s, mivel a munká latok
megkezdé sekor az é pü let alagsorá ban má sfé l mé teres vıź á llt,
amely a 6-8 ré teg romos aljzatbeton ré tegen keresztü l szivá rgott
be az é pü letbe.
A teljes megú julá si folyamat fontos ré szé t ké pezté k
tová bbá a restaurá ció s munká latok, amelyek fő cé lja az volt,
hogy a kasté ly korhű mó don nyerje vissza az eredeti pompá já t.
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Sajtó kö zlemé ny é s fotó k: BDPST Group

Az egykoron gyö nyö rű , sü ttő i, illetve só skú ti mé szkő bő l ké szü lt
korlá tok, boltıv́ek mindegyike felú jıt́á sra vagy teljes ú jjá é pıt́é sre
szorult a megfelelő karbantartá s hiá nya, valamint a termé szeti
elemek okozta viszontagsá gok miatt. Az idő vasfoga nem kım
́ é lte
a kasté ly falain talá lható gyö nyö rű dıśzıt́ő festé st sem: a helyenké nt teljesen tö nkrement dıśzıt́ő elemeket kö zel 5 hó napig
tartó folyamatos munka á rá n sikerü lt helyreá llıt́ani a turai kasté lyban, aminek kö szö nhető en immá ron az eredeti á llapotú
motıv́umok csodá lható k meg. Erdekessé g, hogy a kasté lyban talá lható falfestmé nyeket anno az a Scholtz Ró bert festette, aki az
Operahá z dıśzıt́ő festé sé t is ké szıt́ette.

A BOTANIQ Turai Kasté ly tö ké letesen pé ldá zza a
BDPST Group alap ilozó iá já t, miszerint vá llalatunk a ré gi
é pü letek megmenté sé n fá radozik. Ugy ú jıt́juk fel a leromlott
á llapotú ingatlanokat, hogy azok modern funkció val megtö ltve,
hosszú tá von is gazdasá gosan ü zemeltethető ek lehessenek,
ezá ltal tová bbi generá ció k tapasztalhassá k meg az é pıt́é szeti
é rté keiket” – mondta Somlyai Zoltá n, a BDPST Group hotel
ü zletá g igazgató ja.

A felú jıt́á s sorá n a mű emlé ki helyreá llıt́á sok mellett
kiemelt szerepet kapott a modernizá ció is, ennek megfelelő en az
é pü letben helyet kapott egy lift é s a haté kony mű kö dé st elő segıt́ő modern gé pé szeti rendszerek. Szinté n a modernizá ció
jegyé ben ké szü lt el a kü lső é s belső medencé vel rendelkező wellness ré szleg is. Az exkluzıv́ rendezvé nyhelyszın
́ ké nt é s szá llodaké nt ú jranyıĺó kasté lyban 19 szobá t alakıt́ottak ki, reprezentatıv́
termei é s a kasté ly parkja pedig alkalmassá teszi majd eskü vő k,
konferenciá k, workshopok é s tré ningek megtartá sá ra is.
„A BOTANIQ Turai Kastély elsődleges prolja az
esküvők, céges és egyéni rendezvények
lebonyolítása, de nagy hangsúlyt fektetünk a
gasztronómiai és szállodai funkcióra is”
– hangsú lyozza Csetnegi Zoltá n, a BOTANIQ Turai Kasté ly szá llodaigazgató ja. A terasz a maga 470 né gyzetmé teré vel é s 150 fő s
kapacitá sá val exkluzıv́ helyszın
́ e lehet fogadá soknak, mıǵ a hé tkö znapokon ká vé zó ké nt mű kö dő pá lmahá z mesebeli há tteret
kın
́ á l koncertek, meetingek é s kisebb talá lkozó k szá má ra 120
né gyzetmé teren. A csodá latos kasté lykert mindenki szá má ra
lá togatható , elő zetes bejelentkezé s alapjá n, meghatá rozott
idő ben. A lá togató i jegy 2500 forint, amely a helyszın
́ en vá ltható
ki é s magá ba foglal egy csé sze ká vé t vagy teá t, melyet a sé ta utá n
a Pá lmahá zban szolgá lnak fel.

A BDPST Groupról:
A 2015-ben alapított BDPST Group mára a
piaci pozícióját tekintve egyre jelentősebb ingatlanfejlesztő és szállodaüzemeltető vállalkozás. Célja,
hogy fejlesztései révén megóvja, és új funkcióval ruházza fel a jellemzően műemléki védelem alatt álló
épületeket. Technológiai megoldásai a XXI. század
építészeti és épületgépészeti trendjeit követik. A beruházások során úgy újítják fel az épületeket, hogy
azok eredeti kinézetüket megőrizve szolgálják ki a
modern kor elvárásait, miközben védett értékeik révén tovább gazdagítják az épített kulturális örökségünket. A BDPST Groupnak számos komplex felújítási beruházása van folyamatban, így a cégcsoport többek közt a Vörösmarty tér első ötcsillagos
szállodájának létrehozásán, valamint a Turai Kastély
új életre keltésén dolgozik.
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Központi Orvosi Ügyelet: 06 70 3703 104 • Országos Mentőszolgálat: 112

Amit a diszpécserközpont felépítéséről
és működéséről tudni érdemes
Településünk honlapján, valamint a Turai Hírlap
előző számában is olvashatták, hogy az orvosi ügyeleti szolgáltatás 2020. április 01-től az Országos Orvosi Ügyelet
Nonpro it Kft. Hatvan Központi Orvosi Ügyeleti telephelyén
történik. Sokunk még csak ismerkedik a COVID 19 járvány
okozta új ügyeleti helyzettel és talán még a mai napig vannak, akik az évek óta megszokott, Pető i téri rendelő
ajtajánál próbálnak segítséget kérni.
Annak érdekében, hogy a régi, berögzült szokások
helyét minél előbb átvegye az új ügyeleti szolgáltató, igyekszünk a soron következő lapszámokban bemutatni az Országos Orvosi Ügyelet Nonpro it Kft.-t és a Hatvani Orvosi
Ügyeleti telephely működését.
Az Orszá gos Orvosi Ugyelet Nonpro it Kft. - illetve
annak jogelő dje - 199-ben kezdte meg tevé kenysé gé t, é s immá ron 20 é ve vé gzi a kö zponti orvosi ü gyeleti feladatellá tá st. Az
ü gyeleti betegellá tá s szakmai szın
́ vonalá nak javıt́á sa é s az egyé bké nt kis szá mban jelentkező betegpanaszok tová bbi csö kkenté sé nek cé ljá bó l kö zponti ü gyeleteiken 2016. december 1jé tő l sajá t diszpé cserszolgá latot ü zemeltetnek, mely szoros
szakmai kapcsolatban á ll az OMSZ irá nyıt́ó csoportjaival. A kö zponti szerver lehető vé teszi, hogy diszpé csereinek az orszá g
bá rmely ré szé rő l, ahol internet van, kapcsoló djanak egy megfelelő eszkö zzel a szerverhez é s hıv́á sokat fogadjanak. A diszpé cserek magasan ké pzett, mentő tiszt, mentő á poló vé gzettsé ggel rendelkeznek, ezzel is elő segıt́ve a sü rgő ssé gi szemlé letet,
ıǵy pá rhuzamosan tö bb szakké pzett sü rgő ssé gi szakember orvosi felü gyelet mellett - fogadja a lakossá gi hıv́á sokat, illetve a
mentő szolgá lat irá nyıt́ó csoportjainak megkeresé sé t. Kiké rdezé si protokolljukat az Orszá gos Mentő szolgá lattal kö zö sen alakıt́ottá k ki. A mentő szolgá lat munkatá rsaival nagyon jó munkakapcsolatot á polnak, mely a kö lcsö nö s, egymá s munká já nak a
segıt́é sé ben, illetve a folyamatos, zavartalan, magas szakmai
szın
́ vonalú sü rgő ssé gi betegellá tá sban nyilvá nul meg.
A jelenlegi diszpé cserkö zpontban pá rhuzamosan 8 fő
lá t el szolgá latot, azaz pá rhuzamosan 8 fő fogadja a lakossá g
ré szé rő l é rkező megkeresé seket.
A beé rkező hıv́á sokat a hatá lyos protokollnak megfelelő en felveszik, majd a beteg é rdekeit szem elő tt tartva a kö vetkező inté zkedé sek tö rté nhetnek:
szakma szabá lyai szerint tanácsadás, majd ismé telt
konzultá ció , hogy a beteg á llapotá ban tö rté nt-e valamilyen
vá ltozá s, szü ksé g eseté n orvos-beteg konferenciabeszé lgeté s. A
taná csadá s szigorú belső protokoll menté n tö rté nik.
Mentési feladat: menté snek minő sü l, mely ü gyelet
á ltali ellá tá sa mentő egysé g kapacitá sbeli hiá nyá ban jö het lé tre.
Ebben az esetben az OMSZ diszpé csere adja á t az esetet a tá rsasá g diszpé cseré nek. Menté si feladatnak minő sü l pl. mellkasi
fá jdalom, infarktus, agyvé rzé s, tudatzavar.
„2” órán belüli feladat: a beteg kö zvetlen é letveszé lyben nincs, de orvosi beavatkozá sra, illetve gyó gyszerezé sre van
szü ksé g. A betegforgalom fü ggvé nyé ben legké ső bb 2 ó rá n belü l
a betegvizsgá latot meg kell kezdeni. Amennyiben az ambulá ns
betegforgalom miatt elő re lá tható an a „2” ó rá bó l kicsú szik az
ü gyeleti ellá tá s, az orvosnak jeleznie kell a diszpé cser felé , akinek é rtesıt́enie kell a beteget. A diszpé cser kollé gá k az idő jelzé st
mindig kö zlik a bejelentő vel a hıv́á s alkalmá val, hogy tá jé koztatva legyenek a betegek, hozzá tartozó k az ü gyelet vá rható
é rkezé sé rő l.

„4” órán belüli feladat: A halottvizsgá lat elvé gzé se,
abban az esetben, ha a halá l beá lltá t az Orszá gos Mentő szolgá lat
munkatá rsa megá llapıt́otta, akkor a halottvizsgá latot a tö rvé nyi
rendelkezé s szerint „4” ó rá n belü l kell elvé gezni. Ez aló l kivé telt
ké pez a kapacitá s hiá ny kö vetkezté ben az OMSZ á ltali halá l
megá llapıt́á s elmaradá sa. Ebben az esetben azonnalos jelzé st
kaphat a feladat. 4 ó rá n belü li feladatok kö zé tartozik az injekció k beadá sa, kö té scsere, stb.
A fentieknek kö szö nhető en lehető sé g van arra, hogy az
eset ellá tá sá ra a leginká bb megfelelő egysé g vonuljon ki. Ez
lehet a megfelelő szintű mentő egysé g riasztá sa, a feladat ü gyeletnek tö rté nő á tadá sa megfelelő idő zıt́é ssel (azonnali, 2 ó rá n
belü li, 4 ó rá n belü li), illetve lehető sé g van a diszpé cser
szemé lyes vagy az ü gyeletes orvos bevoná sá val tö rté nő telefonos taná csadá sra, vagy a beteg ü gyeleti rendelő be tö rté nő irá nyıt́á sá ra egyará nt, de rendkıv́ü li esetekben a kü lö nbö ző szolgá ltató k kapacitá sá nak egy esethez tö rté nő ö sszevoná sá ra is,
amennyiben a rendelkezé sre á lló adatok alapjá n erre szü ksé g
lehet.
A koronavıŕus magyarorszá gi megjelené sé vel ugrá sszerű en megnő tt az ü gyelet diszpé csereinek terhelé se. A jelentő sen megnő tt hıv́á sokat, a já rvá ny elejé n az emberek aggó dá sa,
taná cstalansá ga, é s a sokak á ltal terjesztett ré mhıŕek miatti
pá nik generá lta. A tá rsasá g diszpé cserkö zpontja felké szü lt a
fokozott igé nybevé telre, plusz embereket á llıt́ottak szolgá latba,
hogy a lakossá g ré szé re elé rhető ek legyenek, az emberekben
keletkezett ké rdé seket megvá laszoljá k a mindig hatá lyos eljá rá srendnek megfelelő en. Az Orszá gos Orvosi Ugyelet Nonpro it
Kft. folyamatos kapcsolatban á llt az Allami Né pegé szsé gü gyi
Szolgá lat ü gyeletes kollé gá ival, hogy a já rvá nyü gyi ké rdé seket is
megvá laszoljá k, illetve az ismert adatok alapjá n a legjobb dö nté st tudjá k meghozni a lakossá g é rdeké ben. Szá mos esetben az
ü gyeletes kollé gá k az Orszá gos Mentő szolgá lat szakembereivel,
az illeté kes Fertő ző Osztá ly orvosaival é s a já rvá nyü gyi szakemberekkel kö zö sen, ö sszehangolva szervezté k meg egy-egy beteg
gyó gyinté zetbe szá llıt́á sá t, majd a kö zvetlen kö rnyezeté ben tartó zkodó kontakt szemé lyek szű ré sé t.
T.A. (ké szü lt az Orszá gos Orvosi Ugyelet Nonpro it Kft.
tá jé koztató ja alapjá n)

ÚJ HATÁRIDŐ
az illegális kutak bírságmentes
fennmaradásának engedélyezésére
2020. július 1-től módosult a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.törvény 29.§ (7) bekezdése: Mentesül a vízgazdálkodási bírság megzetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az
egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást

2023. december 31-ig
kérelmezi.
Dolányi Róbertné jegyző
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2020. augusztus 10-től
2020. augusztus 17-ig
SAJTÓKÖZLEMÉNY
tájékoztatás a KEHOP 5.2.9-16-2017-00177 számú
pályázat megvalósításának befejezéséről

Tájékoztató a tüdőszűrés rendjéről
2014. január 1-jétől az alábbiak szerint módosult a
tüdőszűrések rendje, finanszírozása, mellyel kapcsolatban
a lakosság részére az alábbi tájékoztatást adom.
1) A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről című rendelet 2014.
január 1-jétől – a javuló Tbc előfordulási gyakoriság okán,
országosan – már nem a lakosságra, hanem bizonyos rizikó
csoportokra vonatkozik a kötelező, ingyenes szűrés.
Ezek a következők:
a) hajléktalanok; hajléktalanokkal foglalkozó dolgozók;
b) utcai szociális munkát végzők; népkonyha foglalkoztatottai;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőri fogdák, közösségi szállások dolgozói;
e) bizonyos egészségügyi dolgozó;
18 év fölött, az adott foglalatosságot betöltött személyeknek
tehát jár az ingyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül.
2) Az 51/1997. (VI.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról című rendelet értelmében, életkorhoz kötötten,
minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer
tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkezni.
3) A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről című rendelet szerint
a mellkasröntgen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményéről három héten belül
szakorvosi leletet adunk.
4) A 14-18 év közöttiek tüdőszűrő vizsgálatának
szabályozása
14-18 év közötti fiataloknál a tüdőszűrő vizsgálat INGYENESEN elvégezhető amennyiben:
- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi
beutalóval
- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyilatkozattal
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya

Tura Város Önkormányzata a KEHOP 5.2.916-2017-00177 számú pályázatával ener-getikai
korszerűsítést hajtott végre a Polgármesteri Hivatal
mindkét épületén, valamint a Pető téri Orvosi Rendelő épületén.
A pályázati konstrukcióban az önkormányzat által elnyert pályázati támogatás 82,51 millió
forint. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósult meg.
A pályázati forrásból a Polgármesteri Hivatal
mindkét épületében cserére kerültek a homlokzati
nyílászárók, 15 cm vastag homlokzati hőszigetelés
készült, a pincefödém alsó síkja is hőszigetelésre került. A házasságkötő termet és a pénzügyi irodát
magába foglaló épületben ezen felül még padlásfödém hőszigetelés is készült. (a főépületben korábban már saját forrásból megtörtént a padlásfödém hőszigetelése.)
A Pető téri Orvosi Rendelő épületében a
nyílászárók cserére kerültek, homlokzati, padlás- és
pincefödém hőszigetelés készült.
A projekt eredményeként az alábbi megtakarítás várható:
A három épület éves elsődleges energiafogyasztása 455.958 kWh-ról 116.270 kWh-ra csökken.
A három épület CO2 kibocsátása 90,53 tonnáról 18,22 tonnára csökken.
A beruházás ezzel jelentősen hozzájárult a
környezet védelméhez, jelentősen csökkentette az
épületek üzemeltetési költségeit.
A beruházás 2020. 06. 18-án befejeződött.
További információ kérhető:
Szendrei Ferenc polgármester
info@tura.hu

- amennyiben a leletre is szükség van, azt saját nevére kitöltött felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten
belül postán megküldjük.
A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak kockázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonatkozik. Azonban az egészségével foglalkozó valamenynyi felnőtt lakosnak ajánlott részt venni szűrővizsgálaton a betegségek megelőzése illetve korai stádiumban való felismerése érdekében, hiszen a leggyakoribb tüdőbetegségek, mint COPD, asztma, tüdőrák
és tuberkolózis csak korai felismeréssel gyógyíthatók
igazán jó eredménnyel. Ráadásul 40 év felett ezek a
szűrővizsgálatok még ingyenesek is!
Dr. Antal Gabriella főigazgató, Tüdőgyógyintézet Törökbálint
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.
Tel 06-23/511-570, 338-052,
Fax: 06-23-335-012
E-mail: tbti@torokbalintkorhaz.hu
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„Európa békéje a trianoni
békeszerződés napján szűnt meg.”
Baldwin, angol miniszterelnö k

Idén századik éve emlékezünk meg a történelmi
Magyarországot megcsonkító dokumentum aláírásának
időpontjáról.

Fotó: Csilla Fotó

„

Önök most megásták Magyarország sírját,
de Magyarország ott lesz mindazon
országok temetésén, amelyek most itt
Magyarország sírját megásták.”

A magyar é s a szé kely himnusz kö zö s elé neklé sé t kö vető en Gró f Apponyi Albert 100 é ve elhangzott szavai fá jó an é les
pengeké nt hasıt́ottak a levegő be 2020. jú nius 4-é n dé lutá n 18
ó rakor Seres Tü nde, a mű velő dé si há z igazgató já nak tolmá csolá sá ban a Nemzeti Osszetartozá s Napjá nak Turai programjá n. A
Trianoni Kettő s Kereszt emlé kmű né l a tragikus 100. é vforduló ra
szé p szá mú emlé kező turai gyű lt ö ssze.
Sajó Sá ndor Magyarnak lenni cım
́ ű versé nek ré szleté t
Lé vai Jó zsef szavalta, majd Maczkó Má ria jó l ismert, tiszta é nekhangjá n csendü lt fel a Magyarorszá g az é n hazá m. A Kaszap Istvá n Cserké szcsapat i jú tagjainak dıśzsorfala mellett a turai né pviseletbe ö ltö zö tt Kisé nekmondó k a kavicsdombró l indulva, a
kettő s keresztre kö tö tt nemzeti szın
́ ű szalaggal já rtá k be az elcsatolt orszá gré szeket, Szlová kia, Ukrajna, Romá nia, Szerbia,
Horvá torszá g, Szlové nia, Ausztria, Lengyelorszá g jelenlegi terü leté n lé vő hatá rvonalig, kifejezve ezzel, hogy a magyar né pet, az
ö sszetartozá st nem gá tolhatjá k orszá ghatá rok.
S hogy mennyire fá jó é s minden magyart mé lyen megé rintő tragé dia volt orszá gunk megcsonkıt́á sa, mi sem illusztrá lja
jobban, mint hogy Szendrei Ferenc polgá rmester nem ıŕta meg
elő re gondolatait. Beszé de, magyarké nt, szıv́bő l jö tt. A tö rté nelmi esemé nyek felidé zé sé t kö vető en megemlé kezett arró l, hogy
Magyarorszá g a dö nté st kö vető en tá rsadalmi é s gazdasá gi ö szszeomlá s szé lé re kerü lt. Felidé zte a tragé diá t kö vető 100 é ves
utat napjainkig, a tú lé lé st, a kın
́ keserves talpra á llá st, ami a magyar né p, a magyar nemzet erejé t é s bü szkesé gé t szimbolizá lja.
Az elmú lt 100 é v ú tja egyé rtelmű jelzé s azon orszá gok felé , amelyek – Apponyi gró f szavaival é lve – megá stá k Magyarorszá g sıŕjá t. Mert Magyarorszá g ott lesz azon orszá gok temeté sé n. Nem
lehet eltiporni egy olyan né pet, nemzetet, amely tú lé l egy ekkora
tragé diá t é s talpra á ll.
Polgá rmester ú r beszé dé t kö vető en magyarsá g dalok
csendü ltek fel Maczkó Má ria é s csoportjai – Turai Kisé nekmondó k, Turai Enekmondó k, Fé r i Dalá rda - elő adá sá ban.

A koszorú zá si ceremó niá t é s
fő hajtá st Unger Balá zs cimbalommuzsiká ja, szé kelyfö ldi é s soproni
dallamok tetté k mé g ü nnepé lyesebbé . Koszorú t helyezett el Tura Vá ros Onkormá nyzata nevé ben Szendrei Ferenc polgá rmester é s Marosvö lgyi Já nos alpolgá rmester, a FIDESZ
Turai szervezete ké pviseleté ben Juhá sz Sá ndor alpolgá rmester é s Lajtos
Já nos.
A megemlé kezé st kö zö s é neklé s
zá rta. Felcsendü lt a katolikus magyarsá g né phimnusza, a Boldogasszony anyá nk, é s a Szó zat.

Magyarországnak a
19. századig nem
volt „törvényesített”
himnusza. Kölcsey
Ferenc műve előtt a
katolikus magyarság néphimnusza a
Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy, magyarok
tündöklő csillaga kezdetű ének, volt.
A Boldogasszony Anyánk valószínűleg a 18.
század elején keletkezett. Legkorábbi lejegyzett szövegét Szoszna Demeter, pannonhalmi bencés szerzetes 1715-ös énekeskönyvéből ismerhetjük. A vers szerzője talán rendtársa, Lancsics Bonifác (1737) volt. A legrégebbi dallamcsírája a Deák-Szentes-féle, lejegyzett
egyházi énekeket tartalmazó 1774-es énekeskönyvéből ismert. 1793-ban már „nationalis cantitio”, azaz
nemzeti énekként említik írásos források. Több különböző változata is ismert.
(forrás: wikipedia.hu)
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Emlékmű fotók: Bercsényiné P.E.

A megemlé kezé s vé gé n Marosvö lgyi Já nos mé ltatta
Demé ny Etterem kertjé ben felá llı́tott Trianoni emlé kmű vet,
mely a tulajdonosok szá ndé ká bó l é s sajá t inanszı́rozá sbó l
való sult meg. Marosvö lgyi alpolgá rmester ú r felké ré sé re a
vá rosi elö ljá ró k é s a megemlé kező k kö zö sen vonultak á t
megtekinteni az emlé kmű vet.

„…De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
Mely itt reszket a kárpátok alatt.
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!”
Sajó Sá ndor: Magyarnak lenni (ré szlet)

A Demény Étterem udvarán kialakított exkluzív
parkban található emlékmű a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulójára lett készen. A vasmunkát
Tóth József kovácsmester készítette, valamint a képviselő-testület tagjai is segítették létrejöttét.

Rangos elismerésben részesült Kajtor Péter
Regionális nap Dunaföldváron
2020. június 30-án Dunaföldváron folytatódott az
Országos Polgárőr Szövetség Regionális nap elnevezésű
rendezvénysorozata, ahol Pest megye mellett Baranya,
Somogy és Tolna megye delegáltjai vettek részt.
Az ü nnepsé get dr. Túrós András, az OPSZ elnö ke nyitotta meg. Rö vid beszé dé ben kiemelte azt, hogy az elmú lt hó napok sorá n a polgá rő rö k egy olyan pé ldamutató munká t vé geztek,
amely az egé sz orszá g é rdekeit szolgá ltá k.
– Ma né gy olyan megye polgá rő rei ké pviseltetik magukat, ahol ö sszesen 14000 polgá rő r lá tja el á ldozatos munká já t, é s
ezzel az OPSZ gerincé t is ké pezik. Az elmú lt há rom hó napban a
polgá rő rö k jelesre vizsgá ztak a vıŕusidő szak idejé n. Ezrek, tıźezrek lettek mozgó sıt́va orszá gszerte, akik egymá st felü lmú lva tetté k ö nké ntes feladataikat. Sok helyen ezt ú gy jellemezté k, hogy
polgá rő r szociá lis há ló alakult ki, amely kitű nő en lá tta el a feladatá t. Mindezt tetté k 2 millió szolgá lati ó rá ban, amelyhez jelentő s tá mogatá st kapott az OPSZ, első sorban a Belü gyminiszté riumtó l, de szá mos szervezet é s szemé ly is tá mogatta a tevé kenysé gü nket. Az elnö k, beszé de zá rá saké nt elmondta, tiszta
szıv́bő l kö szö ni azt a munká t, amelyet a polgá rő rö k vé geztek. Ezt
kö vető en Süli János, a Paksi Atomerő mű ké t ú j blokkjá nak tervezé sé ért, megé pıt́é sé ért é s ü zembe helyezé sé ért felelő s tá rca
né lkü li miniszter, kö szö ntö tte a polgá rő rö ket é s elmondta, mi-

Süli János, Kajtor Péter és Dr. Túrós András

lyen fontos az a munka, amelyet a polgá rő rö k vé geznek, illetve
milyen mé rté kben segıt́ik elő hazá nk kö zbiztonsá gá nak megszilá rdıt́á sá t.
A találkozón dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át Kajtor Péter a Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület alelnökének a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést kiemelkedő teljesítményének elismeréseként.
T.A. (forrá s: opsz.hu)

Tisztelt olvasók!
Ajánljuk ﬁgyelmébe a Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület tevékenységéről a Turai Hírlap 2013 májusi számában megjelent
interjút, melyet Kajtor Péterrel készítettünk. Az alelnök nem csak az egyesület tevékenységéről beszélt, hanem a turai csapat tagjainak áldozatos,
önzetlen munkáját is méltatta.

Az egyesület 2018-ban Turáért Emlékérem kitüntetésben részesült. A Turai Hírlap szerkesztősége nevében további sok sikert kívánok
Lukács István elnöknek, Kajtor Péter alelnöknek, és a Tura Biztonságáért
2002 Polgárőr Egyesület valamennyi tagjának!
Tóth Anita felelős szerkesztő
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Látogatás a Kastélykerti Óvodában
Kihasználva a nyári szünetet és a veszélyhelyzet átmeneti enyhülését, sokadik próbálkozásra végre össze tudtunk hozni egy személyes találkozót a Kastélykerti Óvoda intézményvezetőjével, Bertók Gabriella óvodapedagógussal. Tartalmas két órát töltöttem el az óvoda varázslatos környezetében. Jelentős változások történtek az elmúlt pár hónapban, az impressziókról – nézzék el nekem – kevésbé óvodai nyelven számolok be a kedves
olvasóknak.
Má r az utcá ró l is szembe tű nő volt az ó voda kerıt́é s talapzatá nak megú julá sa, melyet 50 ó rá s kö zö ssé gi szolgá latot teljesıt́ő turai ö nké ntesek tisztıt́ottak meg a piszoktó l é s mohá tó l,
repedé seket javıt́ottak é s festettek. Az első udvari virá goskert is
megtisztult, fellé legzett, ú j telepıt́é sű nö vé nyeket kapott.
Csak pá r lé pé st haladtunk befelé a virá gos udvaron,
amikor egy csodá latos installá ció elő tt szá jtá tva lecö vekeltem.
Gabriella bü szké n dicsé rte az ü gyes kezű é s kreatıv́ ó vó né niket,
akik a kerti dekorá ció t ké szıt́etté k é s mosolyogva hozzá tette,
beljebb lesz mé g hasonló meglepeté sben ré szem.
Kis intermezzó , hogy az ó voda egyik jelké pe, a mesefa
sajná latos mó don, nem é lte tú l az elő ző é vi viharokat. A kultikus
mesefa helyé n egy mini parkot rendeztek be padokkal é s egy kis
virá gá gyá ssal. A já rdá ra festett sok, szın
́ es, já té kokhoz való alaprajz szinté n az ó vó né nik keze munká já nak gyü mö lcse. Megú jult
az é pü let mö gö tti tá roló tető szerkezete é s az ajtó k, a kü lső homlokzat ré sz vá r mé g festé sre.
Az igazi meglepeté s a há tsó udvarban vá rt. Az ó riá si
terü leten né gy ú j homokozó é pü lt, kö zé pen pedig egy izgalmas
é s mindenekfelett igen hasznos mezı́tlá bas pá lya (tipró ka)
kapott helyet. A terü letet fü vesıt́é st kö vető en vehetik birtokba a
gyerekek. Gabriella elmondta, hogy a ~140 gyermeknek eddig
egyetlen, pá r m2-es homokozó n kellett osztoznia.

Az inté zmé nyvezető bü szké n mutatta be az ó voda
babahá zá t. Az egyik, hosszanti oldalá n nyitott é pü let teljes egé szé ben ú j funkció t kapott. Egy lé gté rben, mé gis ü gyesen szepará lva kis boltocska, konyha é s babaszoba kerü lt kialakıt́á sra. A
berendezé st a meglé vő , ezidá ig haszná laton kıv́ü li ó vodai bú torok é s tá rgyak ú jra gondolá sá val - hasznosıt́á sá val oldottá k meg.

Nyá ri szü net van ugyan, de az ó voda ü gyeletet tart, ıǵy
sé tá nk idejé n is nyü zsö gtek kö rü lö ttü nk a gyerekek. Megné zhettem a gyermeki ké pzelet ihlette, zsıŕkré ta rajzokkal egyedivé vará zsolt indiá n sá tort, illetve az ú j, tornyos csú szdá t is,- utó bbit
pá lyá zaton nyerte az ó voda. Egy nagyobb csoport az ú j akadá lypá lya kihıv́á sait igyekezett teljesı́teni, a ké zmű ves asztalná l
gyö ngyö t fű ztek, a KRESZ alapvető kö zlekedé si szabá lyait pedig
3-4 gyermek gyakorolta az erre a cé lra kialakıt́ott kis kö rpá lyá n.
Figyeltem ő ket egy darabig, nagyon ü gyesek voltak az autó sok é s
a forgalmat irá nyıt́ó „rendő r né ni” is. A tanpá lyá val kapcsolatban
az inté zmé nyvezető a fejleszté si elké pzelé sekrő l is beszé lt.

Nem maradhatott el a csoportszobá k lá togatá sa sem.
Nevet kaptak a csoportok, a (Katica, Mé hecske, Pillangó , Margaré ta, Cica) a csoportemblé má kat pedig Gyenes Lá szló ké pviselő
ú r sajá t kezű leg ké szıt́ette el é s ajá ndé kozta az ó vodá nak. A csoportok elrendezé se is á talakult kissé , kü lö n foglalkoztató ré szek
lettek berendezve pé ldá ul a rajzolá snak, ké zmű veskedé snek,
tá rsasjá té koknak a tevé kenysé gnek megfelelő hellyel é s eszkö zparkkal. Folyamatosan ké szü lnek jelmezek is a gyermekek szá má ra a kü lö nbö ző szerepjá té kokhoz. A nyá ri szü net alatt folyamatos a munka, fokozatosan haladnak a bú torzat felú jıt́á sá val, a
fü ggö nyö k, sző nyegek cseré jé vel, ahol szü ksé ges, dekorá lnak,
szé pıt́enek. Ké szü lnek a kö vetkező ó vodai é v indulá sra.
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Az irodá ban folytattuk a beszé lgeté st, szakmai dolgokra terelő dö tt a szó . Gabriella elmondta, hogy má r ké szü lnek a
forgató kö nyvek a kö vetkező ó vodai é vre. Lelkesen beszé lt a
programokró l, esemé nyekrő l, melyeknek a né pi hagyomá nyok
ké pezik az alapjá t, ilyen lesz pl. a Mihá ly napi betakarıt́á s.
Szó ba kerü ltek az ó vodapedagó gus há tté rben zajló ,
kö telező adminisztrá ció s feladatai is, munkanapló k, é rté kelé sek, beszá moló k papıŕrengetegé re rá mutatva. Aggodalmá t fejezte ki afelő l, hogy a iatalok elfordulnak az ó vodapedagó gusi
hivatá stó l, bá r a szü ksé ges iskolai ké pzé st sikerrel elvé gzik.
Meglá tá sa szerint az ó vodai nevelé s nem munka, hanem hivatá s.
A gyermekeket a legé rzé kenyebb idő szakban jó l tanıt́ani, jó l

szocializá lni, jó l nevelni é letre szó ló elkö telező dé s, emellett hatalmas tá rsadalmi felelő ssé g. Az ó vodá ban, az ó vodai nevelé sben kapjá k meg a gyermekek azokat az alapokat é s é rté krendet,
mely 20 é v mú lva, az adott generá ció ra felnő ttké nt lesz jellemző .
Vegyes é rzé sekkel bú csú ztam el. Ennek a csodá latos
ó vodá nak a szakmai stá bja, a jelenlegi ó vó né nik lassan megé rdemelt pihenő jü kre, nyugdıj́ba mennek. Belegondoltam, hogy anno 4-5 é vesen é n mennyire szerettem az ó vó né nimet. Egyszerű en azé rt, mert bá r a szü leim dolgoztak é s nem voltak velem,
mé gis biztonsá gban é reztem magam (nem mellé kesen, azé rt
tanultam is ezt-azt). A legfontosabb mé gis a biztonsá gé rzet volt.
A szakké pzett ó vó né ni nagyon sokat tett ezé rt.
Té ny, hogy ebben a szakmá ban „nem dő l a lé ”. Azonban
az ó vodapedagó gusi tanulmá nyokat vá lasztó k má r a jelentkezé skor tudjá k, hogy ebbő l a hivatá sbó l mé g soha, senki nem lett
milliomos. Mé gis jelentkeznek, megtanuljá k, amit meg kell, sikeres vizsgá t tesznek… majd elmennek egy nagyobb vá rosba pl.
valamilyen felkapott divat-szakmá ban, sokadikké nt szerencsé t
pró bá lni.
Bıźom abban, pró bá lva meglá tni a rosszban a jó t, hogy
a tavaszi COVID helyzet tapasztalatai alapjá n talá n valami á té rté kelő dö tt a iatalok fejé ben is. A Ratkó korszak generá ció ja eddig bıŕta cipelni a há tá n az orszá got. Megé rdemlik a pihené st. Es
hogyan tová bb? Lesznek-e pá ran, akik nem vá rjá k tová bb tá tott
szá jjal a sü lt galambot, hanem megé rtik a hivatá studat, a kö zö ssé gi ö sszefogá s é s alá zat szavak való di mé lysé gé t é s beleá llnak a
feladatba?
Kedves szülők! Igen! Én ÓVÓNÉNI vagyok!
T.A.

És egyszer csak méltóan szép lett…
A Hatvani ú ton elhaladó k é s
Vasú t Ujtelepen é lő k nap mint nap szomorú an pillantottak a Nyá rfa é s a Hatvani ú t keresztező dé sé né l talá lható keresztre. Az elhanyagolt, Jé zus Krisztus
emlé ké hez mé ltatlan feszü let é s a talapzat piszkos, kopott é s moha lepte, a kö rnyezete gazos, megkö zelıt́hetetlen volt.
És egyszer csak méltóan
szép lett…
Valakik nagyon sokat dolgoztak ezzel. Valakik, akik né vtelensé get
ké rtek, hiszen cé ljuk nem a nyıĺt elismeré s é s vá llon veregeté s, hanem ő seink
hagyaté ká nak megő rzé se volt.
Evek ó ta nap mint nap eljá rtak
a kereszt elő tt, ahogy bá rki má s. Oreg
mamá ik hagyaté ká t, ahogy ő k elmentek,
nem volt, aki tová bb vigye. A tavaszi veszé lyhelyzet adta lehető sé get kihaszná lva nekifogtak a renová lá snak. Bozó tirtá ssal, majd tereprendezé ssel kezdő dö tt meg a munka, tö bb m3 fö ldet megmozgatva. A kereszt é s a szobor kö vetkezett, napokig csiszoltak, spakliztak, a
letö rt peremet javıt́ottá k. Jé zus szobrá nak leemelé sé hez nagy bá torsá gra volt
szü ksé gü k, hiszen ekkor szembesü ltek
azzal a té nnyel, hogy ez Tura legmagasabb keresztje. Jé zus szobrá t az ott-

honukban hoztá k rendbe, csiszoltá k,
majd festetté k.
Kö zben azé rt hıŕe ment a munká nak, segıt́sé get kaptak Kö les Jó zseftő l,
geotextıĺia é s zú zott bazalt kerü lt a szobor kö rü li fö ldre. A ró zsá kat Katoná né
Kiss Eva ajá nlotta fel, a bazalt sziklá k
pedig Medveczky Zsó ia adomá nyaké nt
é rkeztek. Pad is ké szü lt, majd helyü kre
kerü ltek a virá gok is.
„Sok erőt kaptunk fentről és
mikor végeztünk csak álltunk, gyönyörködtünk és sírtunk. Nem tudom kifejezni,
hogy milyen felemelő érzés volt bennünk.
Turán annyi pozitív változás történt és
történik! Nagyon jó dolog, hogy ennek a
részesei lehetünk. A változások ellenére
elszomorít a sok negatív hozzáállás. Ezek
nem nagy dolgok, de hisszük azt, hogy ha
mindenki csak egy szemetet fölszed, vagy
egy kis önkéntes munkát vállal, a környék
legszebb városa lehetnénk! Csak észre
kell venni a tennivalót. Szomorú, hogy
mindig azok bíráskodnak, akik sosem
tesznek semmit ezért a közösségért.”
A pá r tervei kö zö tt szerepel
má sik ké t kereszt felú jıt́á sa is. Né zeteik
szerint nincs lehetetlen, csak tehetetlen.
Bıźnak benne, hogy pé ldá t tudnak mutatni má soknak is.

Zá rá ské nt pedig bá torıt́já k a turai
lakossá got é s arra ké rik, hogy szé pı́tsü k
együ tt kö rnyezetü nket.
T.A.
(a Turai Hıŕlap elő ző szá má ban egy má sik,
hasonló an ö nzetlen civil vá llalá sró l, a Honvé d erdő ben talá lható Szele Andor é s 17 tá rsa sıŕjá nak felú jıt́á sá ró l szinté n nagy ö rö mmel szá moltunk be)

2020/6-7

Turai Hírlap

2020/6-7

Turai Hírlap

12

CIVIL OLDALAK

Szeretettel búcsúznak a Turai Hevesy György Általános Iskola végzős diákjai
Jú nius 17-é n, szerdá n egy igazá n formabontó ballagá si
ü nnepsé g zajlott a Hevesy ú ti iskola udvará n. A ballagó nyolcadikosok é s a taná rok kis csoportjá n kıv́ü l nem lé phetett be senki
az iskola terü leté re. Nagyon köszönjük az iskola technikai
dolgozóinak, illetve a szülőknek, hogy segítettek az ünnepség feltételeinek megteremtésében és a dekoráció elkészítésében.
Hagyomá ny iskolá nkban, hogy megkö szö njü k azon tanuló ink munká já t, akik az á ltalá nos iskolai é vü k alatt egy vagy
tö bb terü leten kiemelkedő eredmé nyeket é rtek el, é s emelté k
iskolá nk hıŕnevé t. Ok dıj́azá sban ré szesü lnek. Nevü k bekerü l
iskolá nk dicső sé gkö nyvé be, eredmé nyeik az utó kor szá má ra is
megmaradnak.
Legé rté kesebb elismeré sü nk, iskolá nk né vadó já ró l elnevezett, 2002-ben alapıt́ott Hevesy-dıj́, amit a mindenkori legeredmé nyesebb ballagó diá kjaink kaphatnak. Legeredmé nyesebbek a tanulá sban, a versenyekben, a kö zö ssé gi tevé kenysé gekben. Hevesy-é remmel é s oklevé llel jutalmazzuk ő ket.
2019-2020-as tanévben a Turai Hevesy György Általános Iskola tantestülete Hevesy-díjat adományozott:
Bozlék Rita 8. d osztá lyos tanuló nak, pé ldamutató
magatartá sá é rt, szorgalmá é rt, mindvé gig kitű nő tanulmá nyi
eredmé nyé ért. Eveken á t a tankerü leti, megyei versenyeken elé rt 1. é s 2. helyezé seié rt anyanyelvbő l é s né met nyelvbő l, a Ká rpá t-medencei é s megyei Szavaló versenyeken győ ztes helytá llá saié rt, orszá gos- é s Bajza versenyeken elé rt eredmé nyeié rt angol nyelvbő l, matematiká bó l, anyanyelvbő l, né met nyelvbő l, tová bbá magas szın
́ vonalú mű vé szeti tevé kenysé gé ért a fuvola, a
né pdal é s a né ptá nc terü leté n, melyekkel iskolai é s vá rosi rendezvé nyeink szın
́ vonalá t emelte.
Jenei Ágnes 8. d osztá lyos tanuló nak, pé ldamutató
magatartá sá é rt, szorgalmá é rt, kitű nő tanulmá nyi eredmé nyé ért, valamint megyei, tankerü leti versenyeken elé rt kiemelkedő teljesıt́mé nyé ért anyanyelv, angol nyelv tantá rgyakbó l, Bajza versenyeken elé rt helyezé seké rt anyanyelv, angol é s matematika terü leten. A ké zilabda sportban sikeres helytá llá sá é rt, az iskolai ü nnepsé geken nyú jtott szın
́ vonalas, mű vé szeti tevé kenysé gé ért.
Lévai Julianna Málna 8. a osztá lyos tanuló nak pé ldamutató magatartá sá é rt, szorgalmá é rt, mindvé gig kitű nő tanulmá nyi eredmé nyé ért. Tö bb é ven á t a tankerü leti, megyei mesemondó versenyeken elé rt győ ztes helytá llá saié rt, Bajza matematikaversenyen, Szé chenyi Istvá n Gimná zium á ltal szervezett
angol tanulmá nyi versenyen elé rt kiemelkedő eredmé nyeié rt, a
diá kolimpia kö té lugró é s torna kategó riá kban megyei é s terü leti
versenyeken elé rt kimagasló teljesıt́mé nyeié rt, valamint magas
szı́nvonalú mű vé szeti tevé kenysé gé é rt a né ptá nc terü leté n,
mellyel vá rosi rendezvé nyeink szın
́ vonalá t emelte.
Tóth-Máté Bernadett 8. a osztá lyos tanuló nak pé ldamutató magatartá sá é rt, szorgalmá é rt, kitű nő tanulmá nyi eredmé nyé ért, valamint tankerü leti versenyeken elé rt kiemelkedő
teljesıt́mé nyeié rt termé szetismeretbő l, vers- é s pró zamondá s

terü leté n, Bajza tö rté nelemversenyen elé rt helyezé sé ért. Magas
szı́nvonalú mű vé szeti tevé kenysé gé é rt a né ptá nc terü leté n,
mellyel vá rosi rendezvé nyeink szın
́ vonalá t emelte, é s a ké zilabda sportban sikeres helytá llá sá é rt.
A 2019-2020-as tanévben a Turai Hevesy György
Általános Iskola tantestülete „Jó tanuló, jó sportoló” díjat
adományozott:
Meleg Milán 8. b osztá lyos tanuló nak kitű nő tanulmá nyi eredmé nyé ért, sportmunká já é rt, pé ldamutató magatartá sá é rt, szorgalmá é rt.
Iskolánk Dicsősségkönyvébe kerültek a következő
tanulók:
A kö té lugró sportban nyú jtott kimagasló teljesıt́mé nyeié rt Barna Kata 8.a osztá lyos tanuló .
Kitű nő tanulmá nyi eredmé nyé ért, pé ldamutató magatartá sá é rt, szorgalmá é rt Kurucz Dorka 8.b osztá lyos tanuló .
Pé ldamutató magatartá sá é rt, szorgalmá é rt Farkas
Áron 8.b osztá lyos tanuló .
Pé ldamutató magatartá sá é rt, kiemelkedő sporttevé kenysé gé ért, sportversenyeken való ré szvé telé ért Pázmándi
Beatrix 8.d osztá lyos tanuló .
Pé ldamutató magatartá sá é rt, kiemelkedő kö zö ssé gi
munká já é rt, mű vé szeti tevé kenysé gé ért Katona András 8.d
osztá lyos tanuló .
Immá r 4. é ve kerü l á tadá sra a Fekete László-díj. A dı-́
jat a Fekete Lá szló Alapıt́vá ny Kurató riuma hozta lé tre 2016 tavaszá n. Az alapıt́vá ny cé lja: az é nek-zené t tanuló k fejleszté se, a
tehetsé ggondozá s. A tehetsé g é rté kjelző , amelynek kutatá sa,
gondozá sa a Fekete Lá szló Alapıt́vá ny alapfeladata. A tehetsé ggondozá si munká ban kiemelt szerepet kap a megrendezé sre kerü lő tanulmá nyi versenyek, nö vendé khangversenyek, a megyei
é s orszá gos rendezvé nyeken é s a versenyeken való szereplé si,
kö zremű kö dé si lehető sé g, a versenyekre való utazá s kö ltsé gei,
valamint jutalmazá s. Az Alapıt́vá ny kedvezmé nyezettjei kö zé
tartozik a Turai Hevesy Gyö rgy Altalá nos Iskola minden zené t
tanuló gyermeke. Az Alapıt́vá ny szeretné ezzel a dıj́jal elismerni
a legkivá ló bbak é vekig tartó munká já t, amit az iskolá é rt é s telepü lé sü nké rt tettek. A dıj́at á tadta Fekete Lá szló né Baba né ni az
Alapıt́vá ny alapıt́ó ja valamint Sá ndor-Kis Anita az Alapıt́vá ny
Kurató riumá nak elnö ke.
A Fekete László-díj idei
díjazottja: Bozlék Rita 8.d osztályos tanuló.

Gratulálunk
a díjazottaknak,
és minden ballagó
diákunknak eredményes,
szép középiskolai éveket
kívánunk!
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8.a – osztályfőnök: Berente-Hódos Eszter
Balázs Tamás, Barna Kata, Békési Hanna, Buzás Lívia, Ferencz Adrián,
Gliva Krisztián, Kollár Ádám, Lakatos Júlia, Lévai Julianna Málna, Lingurár
György Ervin, Orosz Csaba, Pikács Annabella, Svehla Barbara, Szabó
Anett, Tóth-Máté Bernadett

8.b – osztályfőnök: Kovács Tibor
Bukovics Viktória, Csongor Luca Erika, Faragó Ádám, Farkas Áron, Jakus
Beatrix Felícia, Köles Martin, Kővágó Laura, Kurucz Dorka, Meleg Milán,
Rácz Attila, Szénási Markó, Szénási Mirella Mária, Szénási Petra, Szilágyi
Ákos, Vidák Vanda

8.c – osztályfőnök: Heine Éva
Barabás Máté, Buzás Zsóﬁa, Cseresznyés Kitti, Farkas Emília, Kalacsi Fanni Tímea, Kovács Norbert, Lukácsi Máté, Nagy Katalin, Pálinkás Ádám
László, Szénási Ákos, Szénási Boglárka, Szilágyi Nikolett Dorina, Varga
Enikő

8.d – osztályfőnök: Jónás Sándorné
Baranyi Dzsennifer, Baranyi Vilmos, Barsi Mihály, Bozlék Rita, Fülöp
Rebeka, Jenei Ágnes, Katona András, Kutka Adrián, Nemecz Noémi,
Pázmándi Beatrix, Polgár Judit Erika, Rafael Stella, Totó Vanda Daniella

ISKOLAHÍVOGATÓ
Tájékoztatjuk a kedves leendő elsősöket és szüleiket, hogy 2020. augusztus 26-án szerdán 9-11h-ig
a Park úti iskolaépületben tartjuk a hagyományos ismerkedős iskolahívogatónkat.
Mindenkit szeretettel várnak a tanító nénik!

A nyugdíjasok kirándultak
Hosszú szü net utá n a pá ratlan szé psé gű kö rnyezetben
talá lható Miskolctapolca Barlangfü rdő be lá togatott a nyugdıj́asokbó l á lló csapat, Tura Vá ros Onkormá nyzata tá mogatá sá val. A
termé szet alkotta barlangi já ratokban lé vő é s a kü lté ri medencé kben, a kellemes hő mé rsé kletű termá lvı́zben jó kedvű en
kapcsoló dtak ki a szé pkorú ak.
A dé lelő tti fü rdő zé s utá n a nyugdıj́asok ellá togattak a
Szinva-patak vö lgyé bő l kiemelkedő szikladombra é pü lt Dió sgyő ri vá rba. A Czeglé dy Ilona ré gé sz 1962-ben elkezdő dö tt ré gé szeti feltá rá s utá n, 2013-ban elindult a vá r felú jıt́á sa, aminek
befejezé se utá n 2014-ben á tadtá k a nagykö zö nsé gnek. A tá j
szé psé ge lenyű gö zte a jelenlé vő ket. Idegenvezető kıśé reté ben
megismerhetté k a korhű berendezé si tá rgyakat, viseleteket. A
hosszú é s kimerıt́ő tá rlatvezeté s utá n fá radtan, de jó kedvű en
indultak haza.
Kö szö njü k, Tura Vá ros ké pviselő -testü leté nek, hogy
biztosıt́ottá k a buszt az utazá shoz.
Tó th-Antal Istvá nné
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Szent István király,
a magyar államalapítás
és az új kenyér ünnepe
Az egyik legősibb magyar nemzeti ünnep, a keresztény
magyar államalapítás és az államalapító Szent István
király emléknapja augusztus 20-a. Ezen a napon
ünnepeljük a magyar állam megalapítását és ezeréves
folytonosságát. A nap egyben a magyar katolikus egyház
főünnepe Magyarország fővédőszentje tiszteletére.

Isten áldjon meg, Magyarország!
Talá n kevesen tudjá k, de Szent Istvá n augusztus 15-é t,
Nagyboldogasszony napjá t avatta ü nneppé , ugyanis erre a napra hıv́ta ö ssze Szé kesfehé rvá rra a kirá lyi taná csot é s tartott tö rvé nynapot, é lete vé gé n ezen a napon ajá nlotta fel az orszá got
Szű z Má riá nak, majd 1038-ban ezen a napon halt meg.
Szent Istvá n uralkodá sá nak jelentő sé ge a legnagyobb
kö zé pkori euró pai uralkodó ké hoz mé rhető . Euró pá ban vé gleg
gyö keret eresztett né pet, ıŕott tö rvé nyek alapjá n mű kö dő jelen-

Szent István felajánlja Magyarországot Szűz Máriának
(Benczú r Gyula festmé nye)

tő s kirá lysá got, é s erő s kereszté ny bá styá t hagyott ö rö kü l utó daira. Az ü nnep dá tumá t Szent Lá szló kirá ly tette á t augusztus
20-á ra, mert 1083-ban VII. Gergely pá pa hozzá já rulá sá val ekkor
emeltetté k oltá rra I. Istvá n relikviá it a szé kesfehé rvá ri baziliká ban, ami szentté avatá sá val volt egyené rté kű .
Az államalapító nagy király napja a történelem
folyamán egybefonódott az új kenyér, sőt még az Alkotmány
ünnepével is.

Mindennapi kenyerünk
Lehet kicsi, lehet kerek, lehet akár négyszögletes... folytathatnám Bartos Erika
gyermekverseinek stílusában, mert kenyérből tényleg ezerféle van. Csak az egyik receptgyűjtő oldalon 2670 különböző recept található a rozskenyértől, a burgonyakenyéren át
egészen a diós változatig. Az elmúlt időszak karanténléte sok ember számára felelevenítette a kenyérsütés művészetét; sokan most kezdtek el kovászt nevelni és pékké válni.
Augusztus 20-a az Új Kenyér ünnepe is. Ehhez kapcsolódva arra gondoltunk, hogy felelevenítjük „mindennapi kenyerünk életének alakulását” és a hozzá társított népszokásokat.
Az aratás:
Jú nius 29-e a hagyomá ny szerinti az aratá s kezdete.
Hagyomá nyosan a legkorá bban é rő kalá szosok – az ő szi meg a
tavaszi á rpa – betakarıt́á sá val kezdő dik az aratá s Szent Ivá n nap
kö rnyé ké n, á m a rozs, majd a bú za Pé ter Pá l nap kö rnyé ké n vá lik
vá gá sé retté . A zab aratá sá val zá rul a sor. A kenyé rgabona betakarıt́á sá nak a sikeré t szá mos hiedelemmel é s szoká ssal igyekeztek
biztosıt́ani, melyek gyakran vallá sos jellegű szertartá sokkal is
ö sszekapcsoló dtak. A munká t fohá szkodá ssal, imá dsá ggal, kalapemelé ssel kezdté k. Az arató kat első ké nt meglá togató gazdá t
vagy csalá dtagjá t a learatott gabona szalmá já val megkö tö zté k, s
csak akkor engedté k szabadon, ha borral vagy pé nzzel kivá ltotta
magá t. Mé g az 1950-es é vekben, a termelő szö vetkezetekben é s
á llami gazdasá gokban, ahol kaszá val arattak, nem mulasztottá k
el, hogy az elnö kö t vagy az igazgató t megkö tö zzé k.
Az utolsó ké vé hez is kü lö nfé le hiedelmek, szoká sok kö tő dtek. Ebbő l ké szü lt az arató koszorú . Arató koszorú t á ltalá ban a
fö ldesú rnak ké szıt́ettek, de az utolsó kalá szokbó l kis csomó t
mindenki vitt haza, é s az ő szi vető mag kö zé elegyıt́etté k kü lö nfé le magyará zatokkal. Ahol aratá si ü nnepé lyt rendeztek, á ltalá nos szoká s szerint az arató k é nekszó val é rkeztek meg. Aratá ssal,
bú zá val kapcsolatos é nekeket é nekeltek.
A kenyé r a begyű jtö tt termé nybő l ké szü lt, né há ny ö szszetevő bő l á lló é tel, ami alapjaiban hatá rozza meg mindennapi
é tkezé sü nket. De lá ssuk, hogy honnan is szá rmazik:

A gyű jtö gető é letmó dot folytató ő sember a magvakat
elő szö r termé szetes formá já ban, majd a tű z megismeré sé vel
megpö rkö lve rá gcsá lta el. Hamarosan rá jö tt arra, hogy a rá gá s
fá radsá gá t megtakarıt́hatja, ha vıźzel megfő zve ká sá t ké szıt́.
Egyszerű bbé vá lt munká ja, amikor felfedezte, hogy a soká ig
puhuló magvakat meg is lehet ő rö lni, vıźzel pedig lepé ny ké szıt́hető belő lü k. A ré gé szek gyakran talá ltak olyan nagymé retű lapos edé nyeket, amelyekben feltehető en lepé nyt lehetett sü tni.
Etkezé sre legkorá bban á rpá t é s zabot haszná ltak. A
rozs a né pvá ndorlá s korá ban terjedt el, a bú za pedig a hagyomá nyok szerint Azsiá bó l szá rmazik.
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A magyarok má r az ő shazá ban a té li szá llá sok kö rnyé ké n é tkezé si cé lra gaboná t termesztettek. A lepé nyké szıt́é s fá rasztó munká já t asszonyok vé gezté k. A lepé nybő l – azaz a ková sztalan kenyé rbő l – fejlő dö tt ki a ková szos kenyé r. Az ő rlé s is
nagy vá ltozá son ment á t. A malomkerekeket elő szö r rabszolgá k,
majd á llatok hajtottá k. Hamarosan munká ba fogtá k a vıź é s a szé l
erejé t is. A szé lmalmok elő szö r 1100 kö rü l Franciaorszá gban
kezdtek elterjedni. A kenyé r az idő k folyamá n a legfontosabb
é lelmiszer lett é s é rtelmezé sé ben az é letfenntartá s ö sszes szü ksé gleté t jellemezte. A mai kenyé r alapjá ul szolgá ló gabonafé lé k
nem mindig voltak ismertek. 5-10 ezer é vvel ezelő tt gyakorlatilag bá rmilyen nö vé ny termé sé bő l valamifajta kenyeret ké szıt́ettek, ami erre alkalmas volt. Az egyiptomiak pé ldá ul a ló tuszvirá g magtermé sé t gyű jtö getté k, ő rö lté k, meggyú rtá k, é s
hosszú ideig a Nıĺus vö lgyiek tá plá lé ka a ló tuszkenyé r volt.
Kb. 5000 é vvel ezelő ttrő l má r olyan bizonyıt́é kok á llnak rendelkezé sre, melyek szerint Kın
́ á ban, vagy a magas hegyek kö zö tt elterü lő Tibetben á rpakenyeret ké szıt́ettek. Az á rpa
hamar elterjedt é s nyoma van az egyiptomiakná l, Kis-Azsiá ban,
Eszak-Afriká ban é s az ó kori ró maiakná l, ső t Amerika ő slakosai
is fogyasztottá k.
A bú zatermeszté s bö lcső je Eurá zsia. A gabonafé lé k első tudatos szé tvá lasztá sá t é s kezdetleges termeszté sé t a sumerek vé gezté k. Az első bú zakenyerek kb. 7000 é vvel ezelő tt jelentek meg. A British Museum Egyiptom kiá llıt́á sá n 2000 é ves bú zakenyé r lá tható . A lepé nykenyerek utá n való szın
́ ű leg Egyiptomban szü letett meg a kelesztett kenyé r, kb. i. e. 3000 kö rü l. Az
ó kori gö rö gö knek é s ró maiaknak má r gazdag kenyé rkultú rá juk
volt, kü lö nleges é s ıźesıt́ett kenyereket is sü tö ttek; Hippokraté sz
dietetiká já ban 2000 é vvel ezelő tt má r 17-fé le kenyeret sorol fel.
Bá r a kenyé r szó szá munkra manapsá g első sorban a
kenyeret, mint pé ktermé ket jelö li, azonban jelö lhet gyakorlatilag bá rmilyen olyan é lelmiszert, mely egy né p vagy né pcsoport
szá má ra alapvető , napi, né lkü lö zhetetlen tá plá lé kot jelent. Igy
há t a né p mindennapi kenyere sokszor nemcsak a gaboná bó l ké szıt́ett kenyé r, hanem fá k gyü mö lcsei, gumó k é s egyé b nö vé nyi
ré szek.
A kenyér szerpe a Bibliában:
A Biblia első lapjain az egyiptomi é hın
́ sé ggel ö sszefü ggé sben olvashatjuk elő szö r a kenyé r szó t. Jó zsef csalá dja é hezik, Egyiptomban viszont mindenü tt volt kenyé r (1Mó z 41,54).
Ké ső bb, a kivonulá skor a ková sztalan kenyé r (2Mó z 12) elrendelé sé t olvassuk. A zsidó knak nem volt idejü k arra, hogy kivá rjá k a ková sz elké szı́té sé t, menniü k kellett. Az első há laá ldozatok egyike is kenyé r volt. A pap az első termé sbő l ké szü lt
kenyeret á ldozatké nt kellett, hogy bemutassa az Urnak (3Mó z
23,20). Sorolhatná nk mé g az ó szö vetsé gi pé ldá kat, amelyek
szinte mindegyike a kenyé rnek a megfogható sá gá t, é het csillapıt́ó , gazdagsá got vagy szegé nysé get jelentő voltá t mutatja.
Az Ujszö vetsé gben azonban enné l tá gabb lesz a kenyé r
é rtelmezé se, dimenzió ja – azó ta a kenyé r jó val tö bbet jelent,
mint az asztalunkra kerü lő mindennapi é telt. „Nemcsak kenyé rrel é l az ember…” (Mt 4,4)
„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere:
aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz,
nem szomjazik meg soha.” (Jn 6,35)

Vaszary János festménye
Az új kenyér ünnepe:
Augusztus 20-i nemzeti ü nnepü nkö n 1949 ó ta az ú j
kenyé r ü nnepé t is megtartjuk. Bá r bevezeté se politikai akarat é s
nem szoká s vagy né phagyomá ny ú tjá n tö rté nt, a „mestersé ges
hagyomá ny” talá lkozott a szé lesebb ré tegek é rté krendjé vel, ıǵy
elfogadott hagyomá nnyá vá lt ü nneplé se. Az ü nnep jelké pe a
nemzeti szın
́ ű szalaggal á tkö tö tt kenyé r.
2011 ó ta minden é v augusztus 20-á n Pé csett elké szıt́ik
a magyarok kenyeré t, melyhez a bú zá t az egé sz Ká rpá t-medencé bő l ajá nljá k fel, é s a program bevé teleibő l rá szoruló kat tá mogatnak, ezá ltal kifejezve a magyar nemzet egysé gé t.
-btm(forrá s: hu.wikipedia.org, evangelikus.hu, arcanum.hu)

Szilágyi Domokos:
Új kenyér
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyérHonnan van az új kenyér?
Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget.
Szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.
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„Család, légy, ami vagy!”
Gondolatok Szent Anna és Szent Joachim (Jézus nagyszülei) ünnepére
A fent idé zett szavakat inté zte apostoli buzdıt́á sá ban
Szent II. Já nos Pá l pá pa a kereszté ny csalá dokhoz 1981-ben. E
mondat lé nyege pedig a csalá d lé nyege, vagyis a csalá d nem má s,
mint „A SZERETET HALOJA!”
Fű zhet-e ö ssze mé lyebb é s tartó sabb kö telé k a hitvesi,
anyai-apai é s gyermeki szeretetné l? A csalá dban tapasztaljuk
meg, mit jelent a test-vé r-i kapocs. Ott csıŕá zik ki minden egyé b,
emberhez mé ltó szemé lyes viszony magja; ott é rintik meg szı-́
vü nket az isteni, ö rö k szeretet első sugarai, visszfé nyei. A meghitt, boldog csalá di kö r hihetetlen energiaforrá s, minden á ldozatra ké pesıt́, ká rpó tol ezer kü lső veresé gé rt. Ennek a csodá latos
csalá di szeretetnek, ö sszetartozá snak a gyö keré t, a HAZASSAGOT Krisztus kü lö n á ldá sá val, szentsé gé vel ö ntö zi.
Az egé sz tá rsadalom é rté kská lá já t mé rhetjü k fel a csalá dró l alkotott felfogá sá ban. Becsben tartja? Ovja, fejleszteni
akarja é ltető ö sszetartá sá t? Vagy – minden lá tszat ellené re – magasabb tró nra helyezi az ö nző , ö nké nyes é rdeksikert, az é lvezethajhá szá st, a teljesıt́mé nyt?
A csalá dban a legbenső bb kö zelsé g alkalmat nyú jthat a
legfá jdalmasabb sú rló dá sok orvoslá sá ra, a leggyengé debb é rzelmekkel való visszaé lé s pedig a legkeserű bb csaló dá sok szü lő je lehet. A szeretet há ló ja szé tszakadhat! A kiengesztelő dé s, a
megú julá s helyé be a rombolá s, a menekü lé s lé phet. A csalá di
melegsé gre vá gyó ember kielé gü letlensé ge az ellenkező vé gletbe csaphat á t: má r nem hisz é s nem remé l semmiben, é s gyakran
cinikusan tö r má sok boldogsá gá nak szé tzú zá sá ra. Sajnos nincs
olyan jelensé g a fö ldö n, amelyet a tö rté nelem viharai ú gy megté pá ztak volna, mint a tá rsadalom legbelső bb lelké t: a csalá dot, é s
amelynek belső erő it is ekkora bomlá s fenyegetné .
A szeretet há ló já t emberi szıv́eknek é s kezeknek kell
fonni, de csakis Isten kegyelmé bő l ké pes erejé t, rugalmassá gá t
megő rizni! Allandó an fejlő dnie kell, hogy a vá ltozó kö rü lmé nyek
kö zö tt vé dő , ö sszetartó erő legyen, ne pedig fojtogató vagy ü res
szerepet tö ltsö n be tagjai szá má ra. Csalá d! Lé gy há t az, ami vagy:
a szeretet há ló ja! A kereszté ny csalá doknak erre kell tö rekedniü k, hiszen nekik mindig erre volt hivatá suk, most azonban
egyenesen kü ldeté sü k van. Nekik kell ková szké nt hatni a tá rsadalomban, hogy a pillanatnyi ö nzé s é s kielé gü lé s-keresé s helyett
a má sik felé való megnyıĺá s, a hitvesé rt é s gyermekeké rt vá llalt
á ldozat, az é letre elkö telező hű sé g uralkodjé k a szıv́ekben!
Ha manapsá g egy iatal kereszté ny fé r i é s nő elindul,
hogy Isten nevé ben egybekeljen, é s csalá di otthont teremtsen,
mit é rezhet, ha maga kö rü l szé tné zve mindenhol csak az ellenkező jé t lá tja annak, amit megvaló sıt́ani szeretne? Vajon nem szá ll
iná ba a bá torsá ga, ha arra gondol, hogy talá n nincs is olyan ismerő se, akinek sikerü lt tö ré sek, vagy gyö trelmes megalkuvá sok
né lkü l pá rjá val egy é letet vé gigé lnie?
Talá n ő k is fé szekbő l kipottyant ió ká k, vagy é ppen a
há zastá rsi gyű lö lkö dé s lé gkö ré t szıv́tá k be gyermekkorukban,
é s remé nykedé sü k ki-kihagyá sakor kın
́ ló dva emlé keznek sé rü lé seikre. Vajon sikerü lni fog nekik az, ami má soknak annyira
nem sikerü lt?
A inomabb fü l azonban az é let zajá ban is meghallja a
„krisztustalansá g” jajszavá t. Es talá n é ppen a megvá ltá stalansá gnak az a kın
́ ja, ami a iatal é letet kö rü lgyű rű zi, ez a kın
́ , ez a
hiá nyé rzé s tudja a legé kesebben bizonyıt́ani a szá mukra, hogy
ö nmagukban nem tudnak emberré teljesedni. „Ré szecske-sors”
az ö vé k, é s keresniü k kell az EGESZet!
Ez a keresé s lesz az, ami eltö lti erő vel, ö ná lló sá ggal,
fü ggetlensé ggel, bü szkesé ggel é s a szabadsá g ö ntudatá val a ia-

talt. De aki itt megreked, az
fé lember marad: ha ö ntudata é s szabadsá gigé nye nem
lé p tová bb, lassan pö ﬀeszkedé ssé , gő ggé fajul. Ha
azonban tová bb é rik, erő i
legnagyobbika – az alá zat é s
a szeretet – le fogja győ zni
azt a ká prá zatot, hogy ö nmaga á ltal, ö nmagá val é s
ö nmagá ban be tud teljesü lni az é lete.
„A gyü mö lcs is mosolyogva ringató zik a faá gon, tá volodva a Fö ldtő l, majd é retten, ı́ze-zamata é des terhé vel
odahull, ahonnan elszakadni lá tszott.”
A Sző lő skert kapuja – ahol a Sző lő sgazda maga Krisztus – tá rva-nyitva á ll: „… aki hozzá m jö n, nem taszıt́om el” – hangzik Jé zus szava. Ne csukjuk be szavai elő tt a fü lü nket! Nincs olyan
emberi erő feszıt́é s, amely Jé zus á ltal ne talá lná meg igazi, neki
való helyé t a Fö ldö n! Es a kereső k, a vergő dő k Ná la megkapjá k
bé rü ket.
„CSALAD! LEGY, AMI VAGY!”
A szeretet há ló ja vagy, lé gy há t igazá n azzá !
Osszeá llıt́otta:
Palya Já nos plé bá nos

Államalapító
zent
stván király
és az
Új Kenyér ünnepe

S I

Államalapító Szent István király
és az Új Kenyér ünnepén

2020. augusztus 20-án
11 órakor
ÜNNEPI SZENTMISE
és az Új Kenyér megáldása
A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

A szentmisét celebrálja
és az új kenyeret megáldja:

Palya János plébános
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Jamie Oliver kenyere
Né há ny hé ttel ezelő tt csajos beszé lgeté sbe keveredtem
egy partin. Nem, nem a divat volt a té ma, hanem a kenyé rsü té s mű vé szete. Kiderü lt, hogy a ková sz a mumus. A ková sz ké szıt́é se a visszatartó té nyező azok szá má ra ( iatal
é s idő sebb hö lgyek egyeté rté sben bó logattak), akik nem
mernek belevá gni. Ennek kikü szö bö lé sé re, valamint a kö zelgő Uj Kenyé r ü nnepé hez kapcsoló dva, Teté zi Eva gasztro-blogjá n
(FB/Vivica Recept Blogja) talá lható tö bb tucat sajá t maga ké szıt́ett
kenyé r recept kö zö tt rá akadtam egy é lesztő vel ké szıt́ett verzió ra. Jamie Oliver neve sokunk szá má ra cseng ismerő sen, a recept eredetileg
az ö vé . Eva kipró bá lta, é s nem bá nta meg, csalá dja egyik kedvence lett.
Hasonló an az é teleihez, ez a recept is szuper! Ime, egy é lesztő s há zi
kenyé r vá ltozat, elké szıt́é sé nek bá tran nekifoghatnak azok is, akik ezidá ig mé g nem mertek há zilag ké -szıt́ett kenyeret tenni az asztalra.
T.A.

Elkészítés:
A robotgé p ü stjé be pakoltam a hozzá való kat (bá r biztos vagyok benne, hogy Jamie a ké zzel ö sszeá llıt́á st javasolná , de
ha má r van, ıǵy azé rt egyszerű bb). A liszttel kezdtem, a kö zepé be vá jt mé lyedé sbe raktam a mé zet, só t é s é lesztő t. Egy kevé s
(kb. 1,5-2 dl) meleg vizet ö ntö ttem mé g hozzá , mielő tt elkezdtem 1-es fokozaton kevertetni a dagasztó szá rral.
A maradé k vizet kisebb adagokban adtam hozzá , má r a
2-es fokozaton, erő teljesebben keverve. Lisztfü ggő , hogy kell-e
az ö sszes vıź, vagy kell-e picivel tö bb. En beleraktam, de aztá n
lá ttam, hogy csak az edé ny aljá n keveri a ragacsos masszá t, ıǵy
pici lisztet szó rtam hozzá , amivel má r szé pen ö sszeá llt a té szta.
10-15 percig dagasztottam a robotgé ppel, kö zben ké tszer leá llıt́ottam, hogy a feltekeredett té sztá t lenyomjam ró la.
Sü tő papıŕral bé lelt szakajtó mba tettem a mé retes, kissé ragacsos té sztá t, lefedtem egy sű rű szö vé sű konyharuhá val,
é s duplá já ra kelesztettem. Ekkor á tgyú rtam, kilapıt́ottam é s há romszorra felhajtva, minden hajtogatá st megnyomkodva, a
vé gé t kissé alá igazıt́va - megformá ztam.
A 8 literes kacsasü tő jé nai tá lam aljá t barna (szilikonos) sü tő papıŕral bé leltem ki. A kenyeret beleemeltem é s a
tetejé t rá té ve, meleg helyen tová bbi 20 percig kelesztettem.
Ekkor egy megnedvesıt́ett pengé vel bemetszettem, a
tető t visszaraktam, hogy szinté n kb. a duplá já ra nő jö n a formá zá s utá ni mé reté hez ké pest.

Hozzávalók (kb. 1,5 kg-os kenyérhez):
1 kg BL80-as kenyérliszt (de olvastam 80 dkg ﬁnomliszt és
20 dkg rétesliszt keverékével megsütve is), 3 dkg méz (vagy
cukor), 2 dkg (azaz 1 csapott evőkanál) só, 3 csomag (21 g)
porélesztő (vagy 3 dkg friss élesztő - a kevésbé érezhetőség
miatt javasolt a szárított), 6 dl meleg víz

Ezalatt a sü tő t kb. 210 fokra é s alsó -felső sü té si funkció ra kapcsoltam, hogy elő melegedjen.
A megkelt kenyeret é s a jé nai tetejé t belü lrő l alaposan
bespricceltem vıźzel. Mivel a kenyé r a kelé s alatt szé pen beleterü lt é s alaposan kinő tt a jé nai aljá bó l, ıǵy a biztonsá g kedvé ért
a vıźzel spriccelt kenyé r tetejé re is tettem egy sü tő papıŕt, hogy
sü té s kö zben majd semmiké ppen se ragadhasson bele. A forró
sü tő be toltam a kenyeret, beá llıt́ottam 40 percre az idő zıt́ő jé t, é s
addig meg is feledkeztem ró la... Ekkor ó vatosan leemeltem a
tető t (a gő z miatt, é s hogy le ne ejtsem), levettem a sü tő papıŕt, é s
lá ttam, hogy má r elkezdett szé pen pirulni.
Kb. 10 percre toltam mé g vissza tető né lkü l, amikorra
elé rte a csalá d igé nyé nek megfelelő szın
́ t.
A sü tő bő l kihú zva kiemeltem a jé naibó l, lehú ztam az
aljá ró l is a papıŕt, majd rá csra té ve megszenteltem vıźzel (ezzel
segıt́ettem elő a cserepesedé st), é s hű vö s helyre tettem hű lni.
Jó é tvá gyat kıv́á nok hozzá !
További információ:
Eredetileg vékonyan olajozott sütőlemezen
(tepsin) történő sütést ír a recept, vizezés helyett
tojásfehérjével való megkenést, és hideg sütőbe
való behelyezést, hogy a felmelegedés alatt is
keljen a kenyér, valamint 200 fokon 50 perc sütést.
Teté zi Eva

Pénztárcabarát praktikák - Körömvarázs
Sosem voltam egy kö rö mnö vesztő tıp
́ us. Lettem volna,
de a Jó isten nem ajá ndé kozott meg szuper erő s é s szé p alakú
kö rmö kkel. Ső t. Egyik hü velykujjam kö rö malakja egyenesen
vá llalhatatlan - szerencsé re ez azé rt nem okozott lelki tö ré st
iatalsá gomban. Az á polt kö rmö ket viszont fontosnak tartom bá r é n is csak azó ta tudom megvaló sıt́ani, hogy kicsit jobban
oda igyeljek rá juk, mió ta a legkisebb gyermek is elhaladta a
folyton anyá n csü ngő idő szakot. Kerestem né há ny egyszerű
otthoni praktiká t, amivel kö rmeink szé psé gé t megő rizhetjü k má r akinek volt ilyen.
1.
Polírozás
Mielő tt bá rmilyen tá panyagot juttatná l a kö rmö dbe,
é rdemes megszabadulni a felesleges ré szektő l. Fogj egy há romoldalú polıŕozó t, é s elő szö r csiszold le a kö rmö t, majd menj á t
rajta a fé nyesıt́ő felü lettel is. Amıǵ nem erő sö dnek meg a kö rmeid, é rdemes egy kicsit hanyagolni a lakkokat, mert tová bb
szá rıt́já k a kö rmö t.

2.

Citrom és méz
Első lé pé ské nt csavarj ki egy fé l citromot, a levé t ö ntsd
egy tá lba, é s keverd ö ssze egy evő kaná l mé zzel! Adj hozzá annyi
langyos vizet, amennyi má r ellepi a kezedet, é s á ztasd be a kö rmeidet 20 percre. Ha letelt az idő , ne ö blıt́sd le a kezedet! A vitamindú s citrom é s a mé z jó té kony alkotó elemei beé pü lnek a
kö rö m szerkezeté be.
3.
Olívaolaj
Tisztıt́s meg egy ü res kö rö mlakkos ü veget, é s tö ltsd
meg olıv́aolajjal! Ebbő l minden kö rmö dre kenj bő sé gesen az
ecset segıt́sé gé vel, é s ne hagyd ki a kö rö má gyakat se! Igy a bő r is
szé p é s egé szsé ges lesz a kezeden. Vá rj, amıǵ egy kicsit beszı-́
vó dik az olaj, majd né há ny perc eltelté vel inoman masszıŕozd
be a maradé kot a kö rmö kbe é s a bő rbe. 20 perc utá n leö blıt́heted a felesleget. Ha nagyon szá raz a kö rö m vagy a bő r, é rdemes a 20 perc alatt tö bbszö r is ú jrakenni az olajat.
-btm- (forrá s: www.retikul.hu)
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A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓJA
Joanne Harris
A St. Oswald úiskola
Roy Stratley latint tanıt́ az é szak-angliai
St. Oswald iú iskolá ban. Az itt tö ltö tt
harminc é ve alatt Stratley sokfé le diá kkal talá lkozott, de mindig van legalá bb
egy olyan iú , aki kiló g a sorbó l, aki má s
mint a tö bbi. Egy olyan iú , akit nem
lehet kiismerni, nem lehet benne megbıźni. Egy iú , aki szö rnyű dolgokra ké pes... A ké rdé s az,
hogy kivel van dolgunk, ki az, akinek komoly segıt́sé gre
lenne szü ksé ge. Stratley helyzeté t az is megnehezıt́i,
hogy ú j igazgató é rkezik az iskolá ba: egy hajdani tanıt́vá ny, aki hú sz é ve kıśé rti Stratley-t...
(Vivien)
Bojtá r Zoltá nnak, 10.há zassá gi é vforduló nkra:

Szívdobbanás
Ha ennyi é v utá n is csak é n kellek,
hú som, vé rem, testem, lelkem,
há t neked adom ö rö kre ,tessé k!
Csak ıǵé rd meg, hogy szerelmed lá ngja
ú gy nyaldossa szıv́em, hogy é pp,
hogy csak pará zslik, nehogy baja essé k!
S ha mé gis sebet é getné l rajta,
é n felá ldozom, s hagyom,
hogy az emé sztő tű zbe vesszé k.
Mert ahogy é n, arcodon a rá ncot,
szá d szegleté n a mosolyt, rabtartó szemed,
Oszü lő halá nté kod, só hajod,
a bő rö d alatt duzzadó eret,
S té ged ö nnö n mivoltadbó l,
mindennapjaidban is, istenıt́ő n,
hidd el, ú gy, senki má s nem szeret!
FATSINA LINDA (Bojtá r-Fatsina Linda)
2019.augusztus

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a
tél, a tavasz, de bármilyen szép is,
nélküled nem lesz ugyanaz!
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk. Nem
tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled,
helyettünk angyalok simogassák fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem
pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja
semmi”

Köszönet nyilvánítás
Szeretnénk megköszönni a sok sok részvétet, virágot, koszorút és az
együtt érző szavakat mindazoknak, akik szeretett édesanyánkat utolsó
útjára elkísérték.
Lányai Nyilasné Erzsike és családja Szűcsné Évi és családja

TORNÁZZ VELÜNK!
OVIS TORNA INDUL
a Turai Torna Club torna szakosztályában.
Várjuk októbertől a mozogni és tornázni vágyó
kislányokat (4-5 éves kortól).
Nálunk játékos formában tanulhatod meg a torna
alapjait és egy összetartó közösség tagja lehetsz.
A torna egy remek sportág, mellyel fejleszthető a
lazaság, a hajlékonyság, az egyensúly, valamint a
kitartás és a gyelem koncentráció.
Jelentkezni lehet:
Jamrik Szilvia
06 20 213 8447
Kókai Anita
06 20 513 9991

FÁBIÁN FERENC
TURAI RÖPÜLJ PÁVA DÍJAS ZENÉSZ

CITERA OKTATÁST
VÁLLALOK
A citera az egyik legré gibb né pi hangszer, melyet a szü leink hagyomá nyoztak rá nk.
Ezt a szé p hagyomá nyt tová bb kell vinnü nk, a tudá st
meg kell ő riznü nk, é s á tadni az ú j generá ció szá má ra.
Edesapá mtó l, majd az ő bıźtatá sá ra a turai
Szaszkó Jó zsef, Né pmű vé szet Mesteré tő l sajá tıt́ottam el
a citerá zá s tudomá nyá t. Jó magam egy kiskunhalasi
mester hangszeré n já tszom, de folyamatosan ké szıt́ek
sajá t citerá kat is.
Hosszú é vek sorá n szá mtalan fellé pé st tudhatok magam mö gö tt (Budapest Syma csarnok, Tura Osziró zsa Idő sek Otthona, Turai Nyugdı́jas Klub, CNC,
MNVKSZ egyesü letek Budapest). A citera zene szé psé gé t é s szereteté t igyekszem á tadni a tanıt́vá nyoknak.

Elérhetőség: 06 30 713 6684
E-mail: ferencfabien902@gmail.com

HIRDESSEN
A TURAI HÍRLAPBAN!
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal

34 500 Ft
17 250 Ft
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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A TURAI TORNA CLUB EGYESÜLET HÍREI

A helyi sakkélet folytatásáról
Nem vagyunk kö nnyű helyzetben a tová bbi terveket illető en sem,
hiszen a já rvá nyhelyzet alapos felfordulá st okozott a sakksportban is. Kis gabalyodá sok keletkeztek nemcsak a csapatbajnoksá gok lebonyolı́tá sá ban (szinte
minden szinten), de a nyá ri FIDE egyé ni
versenyek rendezé se is korlá tozva van. A
Covid-já rvá ny vá rható hullá mai bizonytalanná teszik az NB-s bajnoksá gok lebonyolıt́á sá t, de a megyei, terü leti, kerü leti bajnoksá gok eseté ben é pp ugyanez
a helyzet.
A Pest megyei ö tfő s bajnoksá g
csoportjá ban szerencsé nk volt. Pá r nappal a korlá tozó inté zkedé sek elő tt é ppen
be tudtuk fejezni a bajnoksá got, mindemellett meg is nyertü k azt, tehá t a Galgavidé ki Sakkbará tok já té kosai bajnokké nt
fejezté k be a tö bb mint 15 é ves szereplé -

sü ket egyesü letü nkben. A teljes já té kosá llomá ny a Turai Torna Club sakkszakosztá lyá ban folytatja tová bbi szereplé sé t.
Egyhangú dö nté s szü letett errő l a legutó bbi é rtekezletü nkö n, ahol az á tigazoló
lapok is alá ıŕá sra kerü ltek. Egyben napirendre kerü lt az ú j vezető sé g egyhangú
megvá lasztá sa.
A tová bbi vezeté sben Tóth Dániel é s Kuthi Balázs vá llalt dö ntő szerepet. Egyfelő l já té koské nt á ltalá ban a jó
pontszerző ink kö zé tartoznak, má sfelő l a
kö zgazdasá g é s informatika terü leté n
szerzett tapasztalataik alkalmassá teszi
ő ket a csapat tová bbi szervezé sé re. Minthogy jó sportszakosztá lyi munka elké pzelhetetlen az utá npó tlá s nevelé se né lkü l, ıǵy é ltá blá s já té kosunk, a pedagó gus
pá lyá ra ké szü lő Téglás Mátyás fogja
segıt́eni a Kuthi-Tó th kettő s munká já t. Az

á tigazolá si mű veletek folyamatban vannak, é s bajnokcsapatunk má r a TTC szı-́
neiben kezdi el a kö vetkező bajnoksá got.
A Magyar Sakkszö vetsé g a napokban fog
dö nté st hozni az elkö vetkezendő csapatbajnoksá gok rendszeré rő l é s irá nyelveirő l. Ez meghatá rozza a mi csapatunk tová bbi szereplé sé t is. Itt szeretné m megkö szö nni a Hevesy Gyö rgy Altalá nos
Iskola vezeté sé nek a sportegyesü letü nk
ré szé re eddig nyú jtott hatható s segıt́sé gé t. Az utá npó tlá s nevelé sé t segıt́ő tantermek é s a versenyek helyszı́ n é nek
biztosı́tá sa né lkü l nagy bajban lettü nk
volna.
Jó kapcsolataink remé lhető leg
megmaradnak, immá r a Turai Torna Club
sakkszakosztá lyá nak tová bbi mű kö dé sé t
segıt́endő .
tó thmá té

A labdarúgó szakosztály hírei
A tavalyi szezon fé lbe szakadá sá t é s a sportrendezvé nyek felfü ggeszté sé t kö vető en já té kosaink alig vá rtá k, hogy vé gre labdá ba rú ghassanak.
Az első lehető sé g jú nius 6-á n adó dott. Já té kosunk,
Csenteri Csaba szervező ké nt Sipeki Attila, Olá h Dezső , Pecze
Pé ter, Szé ná si Akos, Ková cs Pé ter, Dobray Zsolt, Olá h Ká lmá n,
Kreká cs Richá rd já té kostá rsakkal együ tt a Turai TC szın
́ eiben
ré szt vett az első alkalommal megrendezett I. Hida Mű fü ves
Labdarú gó Torná n. A lelkesedé ssel é s jó kedvvel nem volt gond,
az edzé s hiá nya azonban kissé é rző dö tt a iú kon. Há rom győ zelemmel, csoportelső ké nt a jutottak az egyenes kiesé ses szakaszba. A kö vetkező mé rkő zé sen a sok kihagyott helyzet megboszszulta magá t, a 7 mé teres pá rharcban pedig az ellenfé l bizonyult
jobbnak.
A nyá ri idő szak esemé nydú snak ı́gé rkezett, hiszen
elkezdtek é ledezni a kö rnyé kbeli egyesü letek is. Az első nagypá lyá s felké szü lé si mé rkő zé sü nk az egy osztá llyal feljebb lé vő , jó
erő kbő l á lló Galgahé vıź SK otthoná ban volt, há t, nem voltunk illedelmes vendé gek. A mé rkő zé s eredmé nye Galgahé vıź SK Turai TC 1-8. Akkor mé g nem sejtettü k, hogy ennek a pá rharcnak hamarosan mekkora jelentő sé ge lesz.
Tó th Balá zs edző szervezé sé ben, Csoma Gá bornak
(FFC) kö szö nhető en tavaly nyá ron ilmforgatá son szerepelt né há ny já té kosunk a Vasas Fá y utcai stadionjá ban. Beszá moló ik
szerint ó riá si é lmé ny volt a ké t napos forgatá s, bá r nagyon fá rasztó . A ilm idé n ő sszel kerü l bemutatá sra, melyre meghıv́tá k a
ré szt vevő já té kosokat é s termé szetesen az edző t, Balá zst is, aki
a rendező i utasıt́á sok alapjá n vé gig irá nyıt́otta a csapatot a forgatá s ideje alatt.
Vandornyik Attila, Sá pi Jó zsef, Ková cs Pé ter, Pecze Pé ter é s Szé ná si Akos, edző nk vezeté sé vel, Csoma Gá bor meghıv́á sá ra Szlová kiá ba lá togatott, az FFC csapat partnereké nt. Já té kosaink a má sodik fé lidő ben elké pesztő teljesıt́mé nyt nyú jtva, a

szurkoló k szá má ra is tetszető s, lá tvá nyos focit bemutatva 0-1rő l 3-1re megfordıt́ottá k a mé rkő zé st.
Jú lius 18-á n este 6 ó rá tó l szé p szá mú kö zö nsé g elő tt
felké szü lé si mé rkő zé sen, hazai pá lyá n fogadtuk a Heves megye
I. osztá lyban szereplő Hé halom SE csapatá t. Az osztá lykü lö nbsé g az első fé lidő ben mé g é rezhető volt, hiszen a vendé gek 3-0ra elhú ztak. A má sodik fé lidő re viszont eltű nt, hiszen a mieink
igen ö sszeszedett é s lá tvá nyos já té kkal 3-3-ra kiegyenlıt́ettek. A
mé rkő zé st a helyszın
́ en tekintette meg Szendrei Ferenc polgá rmester ú r is, aki a meccset kö vető é vzá ró -é vnyitó partin is ö rö mmel vett ré szt.
Ekö zben a há tté rben is folyt a munka, lé lekben felké szü ltü nk az ú jabb megyei IV. osztá lyos bajnoki szezonra, emellett idé n elő szö r nevezett a csapat a Pest Megyei Kupa sorozatra,
amikor robbant a bomba. A Magyar Labdarú gó Szö vetsé g Pest
Megyei Igazgató sá gá nak felké ré sé re ö rö mmel vá llaltuk el a magasabb osztá lyban tö rté nő indulá st. A Pest megye III. osztály
Keleti csoportjának 16 csapata: Abonyi Kid FC, Dány KSK,
Ecser SE, Galgahévíz SK, Inárcs VSE, Nyáregyházi SK, Péceli
SSE, SK Tóalmás, Sülysápi SE, Tápiógyörgye KSK, Tápiószőlősi KSE, Turai TC, Újlengyeli DSE, Újszilvás KSE, Úri KSK,
Zsámboki SE. Az má r szinte bizonyos, hogy az első mérkőzésünket augusztus 23-án 17:00 –tól a Galgahévíz SK otthonában vívjuk.
Já té kosmozgá s a nyá ri á tigazolá si idő szakban
tá vozott: Balog Adriá n (Pető ibá nya SK), é rkezett: Olá h Bence
(Zsá mboki SE), Olá h Dezső é s Czá k Attila (Já szfé nyszarui VSE)

KÖVETKEZŐ HAZAI EDZŐMÉRKŐZÉS
Aug. 15. 17:00 Turai TC - FFC
Ezú ton is kö szö njü k Tura Vá ros Onkormá nyzatá nak é s
nagylelkű , focit szerető szponzoraink tá mogatá sá t!
T.A.

2020/6-7

Turai Hírlap

2020/6-7

Turai Hírlap
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„MÉG A CSILLÁRON IS LÓGTAK!”
avagy rekord részvétellel került sor a 2020. március 7-i
focis, a TVSK U16 és U19-es csapatainak segítését
szolgáló jótékonysági bálra.
A nő nap elő esté jé n mé g kegyes volt hozzá nk a sors,
hiszen ezen a hé tvé gé n lehetett „utoljá ra” nagy lé tszá mú rendezvé nyt tartani. Akkor mé g csak kukucská lt a sarkon a vıŕus, de
a kö vetkező hé ten má r be is fordult. Soha nem lá tott é rdeklő dé s
elő zte meg ezt a bá lunkat, amely a korá bbiaknak megfelelő en
szü lő i ö sszefogá ssal szervező dö tt, de most hozzá adó dott e FIDESZ helyi szervezeté nek indıt́ó ö tlete é s tá mogatá sa, valamint
ez alkalommal tö bb prominens szemé ly ré szvé tele is.
A bá l fő vé dnö ksé gé t ezú ttal Czervá n Gyö rgy vá lasztó kerü letü nk FIDESZ-es orszá ggyű lé si ké pviselő je vá llalta magá ra. Jelen volt a bá lon Szendrei Ferenc polgá rmester ú r, Marosvö lgyi Já nos é s Juhá sz Sá ndor alpolgá rmester urak, Luká cs Istvá n Tura Vá ros ké pviselő testü leté nek tagja, Horá k Má ria a TVSK
ü gyvezető Elnö ke é s FIDESZ helyi szervezeté nek jó né há ny aktivistá ja, akik kö zü l az ö tletadó kat (aktıv́ szervező ket) szemé lyesen is megnevezné m: Szé les Szabolcs, Lajtos Já nos é s Horvá th
Csaba szemé lyé ben. Tová bbi 170 fő vel egyetemben.
A bá l a má r má s fó rumon (pl. Turai Hıŕlap februá ri
szá ma) is napvilá got lá tott „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer…” tö rté net ismerteté sé vel kezdő dö tt. Ezt kö vető en pö rö gtek az esemé nyek. Meghallgathattuk Czervá n ké pviselő ú r sportra, kö zö ssé gi é letre biztató , lelkesıt́ő beszé dé t valamint Tura
Vá ros polgá rmesteré nek aktuá lis gondolatait, amely egy „nyugtató ” ıǵé retet is tartalmazott arra vonatkozó an, hogy a jelenlegi
sportpá lyá t addig haszná lhatjuk, amıǵ birtokba nem lehet venni
a helyette ké szü lő ú jat. Majd elkezdtü k lazıt́ani a hangulatot,
amelynek kereté ben é lvezhettü k a turai Bartó k Bé la Mű velő dé si
Há z é s Kö nyvtá r mű vé szeti csoportjainak mű sorá t. A balettcsoport (vezető jü k: Tó th Mariann) mozgá sos, a furulya csoport
(vezető jü k: Tó th Csaba) mű vé szi é s az é nekes csoport (vezető jü k: Maczkó Má ria) bordalos hangulatelő ké szıt́ő mű sorszá mait.
Ezen szakasz pedig Maczkó Adá m – Stand up Comedy Humortá rsulat tagjá nak - poé njaival zá rult. Mikö zben a helyszın
́ en lé vő knek volt alkalmunk szemé lyesen megkö szö nni a tá mogatá sukat, né há ny jelentő sebb tá mogató nak kö szö nő oklevelet is
adomá nyoztunk. Innentő l kezdve a cé lcsoporté (focista gyerekek), a hajnalig tartó mulatá sé volt a fő szerep. A mulató s ré sz
elejé n a szé p szá mban megjelent focista iú k é nekeltek el tö bb
focista nó tá t, majd a csatlakozó ré sztvevő kkel, kö rtá nc é s vonatozá s kezdő dö tt é s ha Gó lya Pisti bá csi nem ké szü l el idő re a vacsorá val é s nem jö n kö zbe a COVID19, akkor talá n mé g most is
tartana. Termé szetesen (a vacsorá n kıv́ü l) mé g tö bb „apró sá ggal” is megszakıt́ottuk a mulatá s folytonossá gá t. Mint pl. a hö lgyek NONAPI kö szö nté se, hagyomá nyos ó riá s csokitorta elfogyasztá sa, a rengeteg tombolaajá ndé k kisorsolá sa.
Ha jó l szá molom, akkor nagyon sokan fé l napot (a 18
ó rá s kezdé s elő tti é rkezé s é s az utolsó vendé g tá vozá sa – hajnali
5 ó ra - kö zö tt eltelt idő ) tö ltö ttü nk a DEMENY é tteremben, amely
a szoká sos MAGAS SZINVONALON szolgá lt ki minket, amit ezú ton is KOSZONUNK. Nagyon sok embernek tartozunk mé g kö szö nettel é s há lá val az esemé ny kapcsá n. Most a teljessé g igé nyé vel (de biztosan tö bb hiá nyossá ggal) pró bá lom ö sszeszedni
ezek né vsorá t. Az estleges kimaradó któ l elő re is elné zé st ké rek.
KÖSZÖNJÜK:
Czerván György ké pviselő ú rnak a Fő vé dnö ki tisztsé g vá llalá sá t, a bá li ré szvé telt é s a tá mogató i felajá nlá st.
Szendrei Ferenc polgármester úrnak és Tura Város Önkormányzatának a vacsora- é s a zenekar kö ltsé geinek á tvá llalá sá t.
A FIDESZ turai szervezet tagjainak, innen is első dlegesen a
„há rom narancs”-nak (korá bbiakban megnevezve) az ö tletet é s
megvaló sıt́á s sikeré nek elő mozdıt́á sá t.

A pé nzbeli tá mogató knak:
Mé szá ros Attila (fatelep), FIDESZ Tura (Lajtos Já nos, Szé les Szabolcs, Horvá th Csaba, Juhá sz Sá ndor, Lá ng Istvá n, Guttyá n Istvá n,
Peré nyi Edina, Meré nyi Tamá s), ELMOTECH Kft. (Ottó Shiess),
Szé lyes benzinkú t, Rá cz Tamá s, Seres Lá szló (tekercselő ), Tó th
M. Má rta (SWING kisá rú há z), TURAMETAL Bt., Pataki Zoltá nné ,
Sallai Tamá s (Tomi PC), Luká cs Sá ndorné (L. Krisztiá n), Varjú
Autó sbolt, Eliá s Ferenc é s csalá dja, Hegedű s Jó zsefné , Zsé li Istvá n é s csalá dja, Korsó s Gy. é s csalá dja, Sima Istvá n, Sima Adá m,
Bagó Gá borné , Má csai Istvá n, Szabó Jó zsef (Villamossá gi ü zlet),
Marcsi Falatozó (Demé ny Marika), Nagy-Tó th Istvá nné , Szé les
Szabolcs, Szikura Tamá s, Tó th Zs. Já nosné (Kis Icu), Barna Tım
́ ea,
Kü rti Ferenc, Friss cipó Kft., Ká tai Krisztiá n, Lajtos Attila, Hubert
Zoltá n é s csalá dja, Ludá nyi Lıv́ia, Mitykó Tibor – Szita Jutka, Liszkai Jó zsef, Varga Zoltá n, Luká cs Istvá n, Gó lya Bá lint, VAS GYURO
(Gó dor Jó zsef), Horá k Má ria, Kın
́ ai ü zlet (ZHU), Csordá s Gá borné , Pető Istvá nné , Szé l Já nosné , Szé l Viktor é s csalá dja, TUTI RUCI, Nagy Erika, 100 Ft-os Bolt, Enczi Enikő .
A tombola ajá ndé kot felajá nló knak:
Vadá sztá rsasá g Tura (fő dıj́), TRINCSI totó zó , Csilla Fotó , Szendrei Ferencné (Gazdabolt), Pó ló Divat, Orhidea ü zlet, Kincsvadá sz,
Szé l Viktor é s csalá dja, Arnold Gold sport, AQUA Fontis Patika,
TEJCSARDA, Csá nyi Petra AVON taná csadó , Sallai Rita é s Kuti Tamá s, Szá mtech Bolt (Piac té r), Surá nyi Lilla, Pü spö ki Magbolt,
Kő vá gó Jó zsefné , Allatetető , Szomszé d Já nosné , Adrienn é s Alexandra Kft., Jó zsa Lá szló (Tá pió szele), Drink Master Kft. (Italnagyker), Sportland ü zlet, Sá pi Anita é s Halá sz Zoltá n, Tilla Tisztıt́ó - é s Illatszer szakü zlet, Kó nya ABC, Oszoliné Gyetvá n Lıv́ia,
Sá ra Zsolt é s csalá dja, Pizzamax Caﬀe (Gö dö llő ), Fá biá n Ildikó
(olasz fagyizó ), Hajdú Szabolcs é s csalá dja, HaZá m lovasudvar,
Szá raz Hú sbolt Tura, Ková cs Istvá n é s csalá dja, Hatalyá k Optika,
Friss Cipó Kft., Anita kozmetika, Juhá sz Sá ndorné vá llalkozó ,
Dalnoki Sport Budapest, Tim Sport, Erdő kertes SE, Szilá gyi Jó zsefné (Bö be), Kajtor Pé ter mé hé sz, Hajdú Lá szló é s csalá dja,
Demé ny Etterem, GRAFIT papıŕ ü zlet (tombolajegyek).
A sü temé nyt ké szıt́ő knek: Gó lyá né Erika (ó riá s csokitorta), Friss
Cipó Kft. (pogá csa a vendé gfogadá si idő szakra), Sá pi Anita é s Halá sz Zoltá n, Enci Enikő , Bolbá sné Anikó , Hajdú né Eva, Dobsi
Krisztiá n, Gyetvai Bettina, Tó thné S. Zsuzsa. Szé lesné Mó nika,
Zadraveczné D. Andrea, Sallainé Szilvi, Fü lö p Andrea, Margit né ni.
A fogadó italt biztosıt́ó knak: Sá ra Zsolt, Ková cs Istvá n, Zadravecz
Balá zs, Tó th M. Imre
Teremdıśzıt́é st vé gző knek: Sá rá né Erika, Ková csné Anikó , Bankó
Edit, Sallainé Szilvi, Sallai Zoltá n, Sá ra Dá vid, Sá ra Pé ter, Sallai
Gergely.
A NONAPI virá gokat: Dusa Jó zsef, FIDESZ Tura
A tombola jegyek á rusıt́á sá ná l é s sorsolá sá ná l segıt́kező knek:
Sallainé Szilvi, Fü lö p Andrea, Sallai Zoltá n, Kiszely Tibor, Ková cs
Richá rd, Hajdú Tamá s, Sallai Gergely, Baranyi Lá szló
Végül, de nem utolsó sorban hálásan köszönjük a jó
hangulatot fá radhatatlanul fenntartó GALGA PARTYBAND-nek
é s kü lső terü letet felü gyelő , autó inkat ő rző turai polgárőröknek!
Az á prilis, má jusi „karanté n” alatt tö bb ré sztvevő vel
„visszasıŕtuk” ezt a jó hangulatú , igazi kikapcsoló dá st nyú jtó ,
fá rasztó , de mé gis feltö ltő é s maradandó emlé ket adó esté t,
é jszaká t. A sı́rá s vé gé n pedig remé nyü nket fejeztü k ki az
irá nyban, hogy lehet, lesz mé g ú jra ilyenben ré szü nk! Hiszen itt
mé g a „csillá ron ló gni” is JO VOLT.
Tó th M. Imre

21

CIVIL OLDALAK

Ki tud többet Turáról? IV. forduló

800 ÉVES ÉVFORDULÓ
Tura első okleveles emlıt́é se, a telepü lé s cım
́ eré ben is feltü ntetett é vszá m szerint, 1220-bó l való .
Idé n ü nnepeljü k ezen ıŕá sos tö rté nelmi emlé kü nk 800.
é vforduló já t. Ebbő l az alkalombó l helytö rté neti tudá spró bá t indı́tottunk ú tjá ra. Mindazok kö zö tt, akik az
ö sszes helyes megfejté st bekü ldik, é v vé gé n é rté kes nyeremé nyeket sorsolunk ki. A vá laszokat elektronikusan
vagy papıŕ alapon szemé lyesen vagy postai ú ton vá rjuk
folyamatosan (aká r tö bb hó nap megfejté sé t egyszerre)
az alá bbi cım
́ re: bartok.kultura@gmail.com vagy Bartó k
Bé la Mű velő dé si Há z é s Kö nyvtá r 2194 Tura, Bartó k Bé la
té r 3.
Bartó k Bé la Mű velő dé si Há z é s Kö nyvtá r

Tura története I. (szerk.: Asztalos István), 252–387. oldal
(Kossuth Lajos azt üzente – Úrbérrendezés (1864) – A parasztfalu az
úrbérrendezéstől a II. világháború végéig – A falu népessége – A gazdasági és társadalmi élet változásai – Mezőgazdaság – A Schossberger
család – Változások az uradalom életében)
1. Adja meg az 1848–49-es szabadságharc idején vívott turai csata pontos
dátumát! ………………………………………………
2. Karikázza be, melyik évben avatták fel a szabadságharc turai hőseinek
tiszteletére állított emlékművet?
1868-ban 1888-ban 1889-ben 1899-ben
3. Fejtse ki, miért fontos forrása Tura történetének az 1852-es telekkönyv!
Mekkora terjedelmű, milyen adatokat tartalmaz, kik állították össze, stb?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Milyen fontos esemény történt a Kiegyezés évében Turán (1867. április 2án)? …………………………………………………
5. Mikor került a turai uradalom a később bárói címet nyert Schossberger
Zsigmond tulajdonába? Karikázza be!
1869-ben 1872-ben 1873-ban 1886-ban
6. Adja meg pontos számmal, mekkora volt Tura lakossága a századfordulón (1900-ban)? ………………………………………………..
7. Tura mely külterületén éltek a legtöbben 1930 körül? Tegye számsorrendbe! (1-es jelölje azt a helyet, ahol a legnagyobb a lélekszám, 4-es
pedig azt, ahol a legkevesebben éltek.)
Fekete-puszta
Haraszt Alsórét Vasút-újtelep
8. Ki a kakukktojás? Az alábbi turai értelmiségiek közül ki nem volt tanító?
Lakó Károly Horváth Ferenc Pock Aladár Sándor Jenő János
9. Melyik dűlőnév nem illik a többi közé, és miért? Húzza alá a megoldást és
magyarázza meg az 1884-es kataszteri térkép besorolásai alapján!
Kutya hegy dűlő Agyagos mente Zsemlyés alja Büdös éri dűlő
………………………………………………………………………………….
10. Hol állt az 1920-ban létesített községi szeszfőzde épülete? Húzza alá!
Szent István út
Trincs
Tabán
Bikakósor
11. Melyik évben szervezték meg Turán a Tejszövetkezetet? Húzza alá!
1929-ben 1931-ben 1934-ben 1937-ben
12. Ki és mikor létesítette a Honvédsírok körüli erdős ligetet a századfordulón?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Jelmagyarázat:

13. Milyen célra adott nagyobb összegű támogatást báró Schossberger
Viktor?
1911-ben: ……………………………………………………………………….
1914-ben: ……………………………………………………………………….
14. Nevezze meg a Schossberger uradalom négy turai majorságát!
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
15. Hány cséplőgép volt Turán a II. világháború előtt? Karikázza be!
6 db
8 db
11 db
13 db
16 db

#

Hulladékszállítás járatterv • 2020. augusztus - szeptember

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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PROGRAMAJÁNLÓ

AHOL SZÓL A NÓTA
Ifj. Vajda Gyula prímás
és zenekarának koncertje

Nóták, csárdások,
operettek és régi örökzöldek
2020.

augusztus 14., péntek 18:00

Helyszín: Tura,
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár
A belépés díjtalan!

Facebook/vajdagyuszi

A produkció a
program keretében valósul meg.
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SZOLGÁLTATÁS

Tisztelt Gazdálkodók!
Cégünk, a Galgamenti Mezőgazdasági Kft.
az őszi idénytől

TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI
kapcsolat
kialakítását tervezi a környező települések
gazdálkodóival.
Biztos felvásárlási lehetőséget nyújtunk a termelőnek. Az előállított terményt
piaci áron megvásároljuk.
A részletes feltételek kialakítása folyamatban van, arról később tudunk pontos
tájékoztatást adni.
Amennyiben előzetesen Önt is érdekli ez a lehetőség, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

FENYÕ-FÛRÉSZÁRU-ÉPÜLETFA

A KÖRNYÉK
LEGJOBB ÁRAIVAL!

Tel.: 30/688-3943
E-mail: galgamentikft@gmail.com
FB: facebook.com/galgamenti

KALODÁS TÛZIFA
35 000 Ft+szállítás

FABRIKETT
70 Ft/kg áron kapható

HÍVJON, MEGÉRI!
BOLDOGI FATELEP
06 70 426 9885

Kedves Vendégeink!
Várunk mindenkit sok szeretettel

KÉZMŰVES GYORSÉTTERMÜNKBE!
Marhahúspogácsáinkat saját fűszerezéssel, kézzel készítjük,
így EGYEDI HAMBURGERÉLMÉNY garantált nálunk!
A GYROS SZERELMESEI sem csalódnak, első osztályú gyros
húsból és mindig friss zöldségekből készülnek a gyros táljaink,
tortilláink és pitáink!
Kínálatunkban megtalálhatóak továbbá HOT-DOG VARIÁCIÓK
és FRISSENSÜLTEK is!
Kövessetek minket a Facebook-on
és gyertek el személyesen hozzánk!
Címünk:
2194 Tura, Vácszentlászlói út 28.
[Fűzfa Büfé mellett]
Telefon:

+36 30 942 2542

Nyitva tartás:
Kedd, Szerda, Csütörtök 11:00 – 21:00
Péntek, Szombat
11:00 – 22:00
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LAPZÁRTA

TÖRD A FEJED!
ÉVFORDULÓK
1

2

3

9

4

5

6

10

11

12

13

CS
15
19

7

16

17

18
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24
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R

20

23
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VÍZSZINTES 1. Kö zé pkor utá ni idő szakban. 9. Amerikai fé riné v. 10. Meleg szın
́ . 12. 175 éve, 1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál (+1920). 1982-ben festett képe a
Nemzeti Galériában látható.14. Ké n vgyj. 15. Aktın
́ ium
vgyj. 16. Ruha- v. cipő tisztıt́ó . 18. Né ma Gizi (!) 19. Foyladé k
mé rté ke. 20. Hé lium, hafnium vegyjele. 21. …, -tő l. 23. Oxigé n, jó d. 24. Kö lcsö nt teljesıt́ő . 26. Tá rgyrag. 27. Utő vel
já tszott magyar né pijá té k. 28. Csen. 29. Né velő . 31. Teljessé g.
FÜGGŐLEGES 1. Budapest egyik vá rosré sze a XV. kerü letben. 2. Szent Anna fé rje az Ujszö vetsé gben. 3. 175 éve, 1845.
augusztus 27-én született Lechner Ödön építész, a magyar szecesszió mestere. Egyik legszebb műve, a városháza itt található. 4. Orszá gos Baleseti Inté zet. 5. Kö r sugara.
6. Bró m vegyjele. 7. Porció . 8. 200 éve, 1820. augusztus 17én született a szabadságharcot követő szervezkedés
vértanúja (Gáspár, +1849). 11. 125 éve, 1895. július 10-n
született német zeneszerző (Carl, +1982). Carmina Burana 1937. 13. Tellú r, tantá l vgyj. 17. Gomba jelző je lehet.
22. Szá jvıźmá rka. 25. Gallium, ká lium vgyj. 28. Pé nz az argó ban. 30. Zorro jele.
Beküldendő a V12, F3, F8 és a F11 sorok megfejtése.
A megfejté seket postai ú ton a szerkesztő sé g cım
́ é re (2194
Tura, Bartó k té r 3.) vá rjuk 2020. augusztus 24-ig.
Az á prilis-má jusi rejtvé nyü nk helyes megfejté se: V1. Fekete, V20.
Gö dö llő , F1. Fanni, F3. Ká rmá n.
A szerencsés nyertes: Major Zsuzsanna (Tura). Gratulálunk!
Nyereménye a Rákóczi úti Zöldség-gyümölcs bolt (2194 Tura,
Rá kó czi ú t 119.) 3000 Ft-os vásárlási utalványa, melyet az
é rtesıt́é st kö vető en szemé lyesen vehet á t a mű velő dé si há zban.

KÖZTERÜLETEN KÓBORLÓ EBEK BEFOGÁSA
Herczig József ebrendész
06/20-964-3025
Tura Város Önkormányzatának szerződött partnere

TURAI APRÓ
Elektromos működtetésű BETEGÁPOLÁSI ÁGY BÉRBEADÁSA 15.000 ft/hó + egyszeri kiszállítási díj.
Tel.: 06-30-2027828

MASSZŐR ÉS CSONTKOVÁCS
Nyak-, hát- és derékfájdalmakon segítek. Előre megbeszélt időpontban házhoz megyek.
Tel.: 06208072065
Légpuskát, Barkas, Wartburg alkatrészt, CO hegesztőt, párhuzam satut, tekercses diavetítőt, dialmeket, régi forgalmi engedélyt, kezelési útmutatót,
gépkönyvet VÁSÁROLNÉK ! Tel.: 0620/4457035

LAPZÁRTA: 2020. AUGUSZTUS 24.
VÁRHATÓ MEGJELENÉS: SZEPTEMBER MÁSODIK HETÉBEN
A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése
a www.tura.hu honlapra.
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