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	 A	 koronavı́rus	 járvány	 miatt	 kihirdetett	 veszély-
helyzetben	a	Képviselő-testület	nem	ülésezhetett.	

	 A	 Képviselő-testület	 hatáskörét	 törvényi	 felhatal-
mazás	alapján	a	polgármester	gyakorolta.	A	veszélyhelyzet	meg-
szüntetését	 követő	 első	 Képviselő-testületi	 ülésen	 a	 polgár-
mester	 –	 a	 lejárt	 határidejű	 határozatokról	 szóló	 jelentés	 ke-
retében	-	beszámolt	a	veszélyhelyzetben	hozott	döntéseiről	is.

	 A	Gödöllői	Rendőrkapitányság	2019.	 évi	munkájáról	
szóló	 beszámolót	 Farkas	 Imre	 megbı́zott	 rendőrkapitány,	
r.ezredes	 a	 napirend	 keretében	 kiegészıt́ette,	 a	Képviselő-tes-
tület	a	beszámolót	egyhangúlag	elfogadta.

	 Tura	város	2019.	évi	tűz-	és	katasztrófavédelmi	helyze-
téről	 szóló	 szóbeli	 beszámolót	 Horváth	 Gábor	 tűzoltópa-
rancsnok,	 tü.	 alezredes	 tartotta	 meg	 a	 Képviselő-testület	 ré-
szére.

	 A	Képviselő-testület	elfogadta	az	önkormányzat	2024-
ig	szóló	gazdasági	programját,	melyben	az	alábbi	általános	fej-
lesztési	célokat	határozta	meg:

-	 Szilárd	 burkolatú	 utak/útalapok	 épı́tése,	 útfelújı́tások	
megvalósıt́ása	 lakossági	 együttműködéssel,	 lakossági	 te-
herviseléssel;	 Felszı́ni	 csapadékvı́z-elvezetés	 korsze-
rűsı́tése;	 Járdaépı́tés;	 Játszóterek	 épı́tése;	 Zöldfelület	
fejlesztés,	 faültetés,	meglévő	zöldfelületek	karbantartása;	
Buszmegállók	 épı́tése;	 Sportcsarnok	 befejezése,	 gazda-
ságos	üzemeltetése;	Turai	geotermikus	energia	hasznosı-́
tása;	Turizmus,	vendéglátás	támogatása,	 fejlesztése,	szál-
loda	beruházás;	U� j	sportpálya	kialakıt́ása;	Fürdő	megvaló-
sıt́ása;	Gyermekorvosi	rendelő	és	Védőnői	szolgálat	felújı-́
tása;	Bölcsőde	épıt́ése	Többsincs	O� voda	és	Bölcsőde	intéz-
mény	 területén;	 Kastélykerti	 óvoda	 fűtéskorszerűsıt́ése,	
vizesblokkok	felújıt́ása

	 A	 gazdasági	 program	 fentieken	 túl	 rögzıt́i	 az	 önkor-
mányzat	 folyamatban	 lévő	 beruházásait,	 a	 közfoglalkoztatás	
biztosıt́ását,	a	helyi	adók	vonatkozásában	az	idegenforgalmi	adó	
bevezetésének	aktualitását	2021-től,	valamint	az	önkormányzat	
kötelező	 feladatainak	 ellátását	 szolgáló	 intézmények	 és	
szolgáltatások	szıńvonalának	fejlesztésére	vonatkozó	terveket.

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	a	Polgármesteri	Hivatal	
2019.	évi	tevékenységéről	szóló	jegyzői	beszámolót.	

	 Tulajdonosi	hozzájárulását	adta	a	Képviselő-testület	a	
Zagyvakörnyéki	 Települési	 Szilárdhulladék	 Gazdálkodás	
Fejlesztés	 Társulás	 kérelmére,	 a	 KEHOP-3.2.1-15-2017-0026.	
azonosıt́ó	számú	pályázat	kapcsán	a	turai	telephelyre	tervezett	
267	millió	forint	összértékű	épıt́éshez,	fejlesztéshez.

	 A	polgármester	 javaslatára	a	városüzemeltetési	 fela-
datok	átszervezéséről	döntött	a	Képviselő-testület	2020.	szep-
tember	 1.	 napjától.	 Jelenleg	 a	 városüzemeltetési	 csoport	 köz-
alkalmazott	munkavállalói	tekintetében	a	polgármester	a	mun-
káltatói	jogok	gyakorlója,	feladatellátásukat	és	tevékenységüket	
a	városüzemeltetésért	 felelős	 alpolgármester	 irányıt́ja.	Az	 ön-
kormányzat	 a	 VU� CS-ön	 keresztül	 részben	 kötelező,	 részben	
önként	vállalt	közfeladataként	az	alábbi	 tevékenységeket	 látja	
el:	 közterületek	 és	 önkormányzati	 közutak,	 közterek	 karban-
tartása,	 nyilvános	 illemhely	 üzemeltetése,	 vı́zkár-védekezési	
tevékenység,	kispiac,	nagybani	piac	és	országos	állat-	és	kirako-
dó	 vásár	 üzemeltetése,	 valamint	 az	O� nkormányzat	 tulajdonát	
képező	 helyiségek,	 lakóingatlanok,	 szolgálati	 lakások	 karban-
tartása,	 állagmegóvása.	 Ezen	 feladatok	 jövőbeni	 ellátására,	
valamint	a	Turai	Sportcsarnok	üzemeltetésére	a	testület	gazda-

sági	társaság	alapıt́ásáról	döntött	Turai	Szolgáltató	Kft.	megne-
vezéssel.	 A	 Kft.	 ügyvezető	 igazgatójának	 a	 Képviselő-testület	
határozatlan	időre,	Nagyné	Seres	Teréziát	választotta,	munka-
bérét	 havi	 400.000	 Ft-ban	 állapı́totta	 meg.	 A	 Kft.	 Felügyelő	
Bizottságába	a	Képviselő-testület	Tóth	Lászlónét,	Abért	Zsoltot,	
valamint	 Király	 Zsoltot	 választotta	 meg.	 A	 Képviselő-testület	
döntése	alapján	a	Kft-ben	változatlan	munkabérrel	biztosıt́ott	a	
városüzemeltetési	csoportban	foglalkoztatott	munkavállalók	to-
vábbfoglalkoztatása.

	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	az	önkormányzat	2019.	
évi	 gyermekjóléti	 és	 gyermekvédelmi	 feladatainak	 ellátásáról	
készıt́ett	átfogó	értékelést.

	 Elfogadta	 a	 Képviselő-testület	 2020.	 második	 félévi	
munkatervét.

	 Módosı́totta	 a	 Képviselő-testület	 az	 önkormányzat	
2019.	évi	költségvetéséről	szóló	2/2019.(II.14.)	önkormányzati	
rendeletét.	Az	előirányzat	módosıt́ással	a	Képviselő-testület	az	
önkormányzat	2019.	 évi	 összesıt́ ett	költségvetésének	bevételi	
főösszegét	2.410.452.409	Ft-ban,	konszolidált	költségvetésének	
bevételi	 főösszegét	 1.867.046.796	 Ft-ban,	 az	 önkormányzat	
2019.	 évi	 összesı́tett	 költségvetésének	 kiadási	 főösszegét	
2.410.452.409	 Ft-ban,	 konszolidált	 költségvetésének	 kiadási	
főösszegét	1.867.046.796	Ft-ban	állapıt́otta	meg.

	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	az	önkormányzat	2019.	
évi	költségvetésének	végrehajtásáról	szóló	beszámolót	(a	2019.	
évi	zárszámadást).

	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	a	2019.	 évi	belső	elle-
nőrzés	éves	összegző	jelentését	és	a	belső	kontrollrendszer		mű-
ködtetéséről	 szóló	 jegyzői	 nyilatkozatot.	 Az	 éves	 összegző	 je-
lentés	tartalmazta	a	jóváhagyott	belső	ellenőrzési	terv	alapján	
2019-ben	elvégzett	belső	ellenőrzéseket:	

-	 a	 Turai	 Polgármesteri	 Hivatal	 vonatkozásában	 a	 pénztár-
működés	 és	 pénzkezelés	 szabályszerűségének,	 valamint	 az	
önkormányzat	 vonatkozásában	 a	 pénztárbizonylatokhoz	 és	
banki	utalásokhoz	tartozó	bizonylatok	szabályszerűségének	
ellenőrzését.	Az	ellenőrzés	nyomán	készıt́ett	intézkedési	terv	
és	 beszámoló	 alapján	 a	 belső	 ellenőrzés	 a	 megállapıt́ások	
hasznosulását	megfelelőnek	ıt́élte	meg.

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	a	Bartók	Béla	Művelő-
dési	 Ház	 és	 Könyvtár	 szakfelügyeleti	 vizsgálatának	 megálla-
pıt́ásait.	A	Tájházra	(korábbi	nevén	Falumúzeum)	vonatkozóan	
az	 Emberi	 Erőforrások	 Minisztériuma	 2019.	 november	 8-án	
végzett	szakfelügyeleti	ellenőrzést.	A	szakfelügyeleti	ellenőrzés	
megállapıt́ásait,	 az	 intézményvezető	 által	 erre	 készıt́ett	 intéz-
kedési	 tervet	a	Képviselő-testület	megismerte	 és	 úgy	döntött,	
hogy	szakbizottságát	(a	Közművelődési,	Köznevelési	és	Sportbi-
zottságot)	kéri	fel	arra,	hogy	az	O� nkormányzat,	mint	fenntartó	
részére	fogalmazza	meg,	készıt́se	el	az	intézkedési	javaslatokat	
2020.	augusztus	14.	napjáig,	s	azokat	terjessze	elő	a	Képviselő-
testület	2020.	augusztus	havi	soros	ülésére.	

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	a	Kastélykerti	O� voda	és	
Konyha	 intézményénél	 az	 iskolai	 főzőkonyha	 élelmezési	 tevé-
kenységének,	 működésének,	 gazdálkodásának	 tárgyában	
végzett	 utóellenőrzésről	 készıt́ett	 belső	 ellenőri	 jelentést.	 Az	
utóellenőrzés	 a	 vizsgált	 területről,	 illetve	 folyamatról	 összes-
ségében	kialakıt́ott	véleménye:	„megfelelő”

	 A	Képviselő-testület	jóváhagyta	a	belső	ellenőrzés	által	
megfogalmazott	javaslatokra	készıt́ett	intézkedési	tervet.

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	a	Bartók	Béla	Művelő-
dési	 Ház	 és	 Könyvtár	 intézményénél	 a	 2019.	 évi	 működés,	
gazdálkodás,	 szabályozottság	 ellenőrzéséről	 készı́tett	 belső	
ellenőri	jelentést.	Az	ellenőrzés	a	vizsgált	területről,	illetve	folya-
matról	összességében	kialakıt́ott	véleménye:	„gyenge”.

	 A	Képviselő-testület	jóváhagyta	a	belső	ellenőrzés	által	
megfogalmazott	javaslatokra	készıt́ett	intézkedési	tervet.

	 Elfogadta	 a	 Képviselő-testület	 az	 önkormányzat	 új	
Közbeszerzési	 Szabályzatát,	 melynek	 alkalmazására	 az	 elfo-
gadását	követően	indult	közbeszerzési	eljárásokban	kerül	sor.

	 Hatályon	kıv́ül	helyezte	a	Képviselő-testület	a	közte-
rületen	szeszesital	fogyasztás	tilalmára	vonatkozó	önkormány-
zati	 rendeletet.	 A	 rendeletet	 a	 Kormány	 által	 kihirdetett	 ve-
szélyhelyzetben	a	polgármester	a	szociális	érintkezések	számá-
nak	csökkentése,	a	járvány	terjedésének	korlátozása	érdekében	
hozta.

	 Lakó-	és	pihenőövezeti	tábla	kihelyezéséről	döntött	a	
Képviselő-testület	a	2019.	évben	útépıt́éssel	érintett	utakra	vo-
natkozóan.

	 Módosıt́otta	a	Képviselő-testület	a	vásárok	és	piacok	
rendjéről	 szóló	10/2009.	 (VIII.27.)	 önkormányzati	 rendeletét,	
melynek	nyomán	a	heti	kispiac	helyszıńe	újból	a	városközpontba	
került,	 ezzel	 egyidejűleg	 hatályon	 kıv́ül	 helyezésre	 kerültek	 a	
piac	működéséhez	megállapıt́ott	idősávok.

	 Jóváhagyta	 a	 Képviselő-testület	 a	 települési	 önkor-
mányzatok	fejlesztési	és	működési	feladatainak	támogatásáról	
és	 a	 IX.	Helyi	 önkormányzatok	 támogatásai	 fejezetben	 új	 jog-
cıḿek	létrehozásáról	szóló	1065/2020.	(II.	28.)	Korm.	határozat	
1.	 melléklete	 szerint	 Tura	 város	 infrastrukturális	 fejlesztési	
céljainak	 támogatására	 nyújtott	 355	 236	 167	 Ft	 kormányzati	
támogatás	felhasználási	tervét.	

	 Elfogadta	 a	 Képviselő-testület	 a	 kóbor	 ebek	 befogá-
sára,	gyepmesteri	feladatok	ellátására	vonatkozó	javaslatot,	az	
önkormányzat	a	feladatot	továbbra	is	Herczig	József	ebrendész	
közreműködésével	látja	el.

	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	a	Turai	Központi	Orvosi	
U� gyeleti	 Társulás	 2019.	 évi	 költségvetésének	 végrehajtásáról	
szóló	beszámolót,	a	Társulás	megszüntetése	okán	a	tagönkor-
mányzatok	 közötti	 vagyonfelosztásra	 vonatkozó	 javaslatot,	
valamint		a	Turai	Központi	Orvosi	U� gyeleti	Társulás	–	mint	törzs-
könyvi	nyilvántartásba	bejegyzett	jogi	személy	-	2020.	decem-
ber	31.	napjával	történő	megszüntetésére	vonatkozó	javaslatot.	
A	döntés	előzménye,	hogy	Tura,	Galgahévıź,	Zsámbok,	Vácszent-
lászló,	Valkó	és	Dány	önkormányzatai	által	közösen	működtetett	
háziorvosi	ügyeleti	szolgálat	vezetője	2020.	március	30-án	beje-
lentette	az	ügyelet	működésképtelenségét,	ezt	követően	a	nép-
egészségügyi	hatóság	a	Turai	Központi	Orvosi	U� gyeleti	Társulás	
működési	 engedélyét	2020.	március	31.	napjával	 visszavonta.		
Az	ügyeleti	feladatok	ellátása	2020.	április	1.	napjától	az	Orszá-
gos	Orvosi	U� gyelet	Nonpro�it	Kft.-vel	kötött	feladatellátási	szer-
ződés	alapján	történik.

	 A	Képviselő-testület	döntött	a	Tura	2282	hrsz.-ú	Tán-
csics	köz	–	mint	út	-	önkormányzati	tulajdonba	vételéről.

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	az	önkormányzat	Helyi	
Esélyegyenlőségi	 Programját,	 melynek	 elfogadását	 az	 ülésen	
elhangzott	képviselői	kérdések	tisztázása	érdekében	a	polgár-
mester	a	következő	ülésre	halasztotta.

	 Döntött	 a	 Képviselő-testület	 a	 turai	 4754	 hrsz.-ú,	
szántó	művelési	ágú,	2201	m2	területű	zártkerti	terület	kisajá-
tıt́ására	 irányuló	 kérelem	 benyújtásáról,	 a	 Turai	 Geotermikus	
Erőmű	bővıt́ése	érdekében.

	 A	Tura,	Park	út	38.	szám	alatti	önkormányzati	bérlakás	
bérlőjéül	-	2020.	július	1-től	-	a	Képviselő-testület	Hadi	Szilvia	
pedagógust	 jelölte	 ki,	 a	 Hevesy	 György	 A� ltalános	 Iskolában	
fennálló	pedagógusi	közalkalmazotti	jogviszonya	időtartamára.

	 Döntött	 a	 Képviselő-testület	 arról,	 hogy	 a	 turai	 184	
hrsz.	 alatti	 ingatlant	 megvételre	 felajánlja	 a	 Tura	 183	 hrsz-ú	
ingatlan	 tulajdonosainak,	 Kéri	 János	 és	 Kériné	 Kun	 Orsolya	
Etelka,	Tura,	Vasút	utca	80.	szám	alatti	lakosoknak	azzal	a	fel-
tétellel,	 hogy	 az	 adás-vétellel,	 ingatlan-nyilvántartási	 bejegy-
zéssel	kapcsolatos	költségeket	vevőnek	kell	viselnie.

	 Döntött	 a	 Képviselő-testület	 arról,	 hogy	 pályázatot	
nyújt	 be	 a	Magyarország	 2020.	 évi	 központi	 költségvetéséről	
szóló	2019.	évi	LXXI.	törvény	3.	melléklet	II.	fejezete,	2.	pontja,	a),	
b),	 c)	 alpontjai	 szerint	 „Az	 önkormányzatok	 feladatellátását	
szolgáló	 fejlesztések	támogatása”	elnevezésű	30	M	Ft	 összegű	
pályázati	kiıŕásra,	a	Kastélykerti	óvoda	fejlesztésére.

	 A	Park	úti	gyermekorvosi	rendelő	és	a	Védőnői	Szol-
gálat	 felújıt́ása	 tárgyában	 lefolytatott	 beszerzési	 eljárásban	 a	
Képviselő-testület	döntött	a	javaslat	szerint	a	Turai	L&L	Kft.-vel	
vállalkozási	 szerződés	 megkötéséről,	 az	 ajánlattevő	 ajánlata	
szerinti	31.484.002	Ft	+	A� FA=	39.984.683	Ft	vállalkozói	dıj́ért.
A	 beszerzési	 eljárásban	 a	 meghıv́ott	 ajánlattevők	 az	 alábbi	
ajánlatot	tették:
-	 Turai	 L&L	 Kft.	 (2194	 Tura,	 Vörösmarty	 M.	 utca	 51.):	

31.484.002	Ft	+	A� FA=	39.984.683	Ft.
-	 Galga	Bau	Termelő,	Szolgáltató	és	Kereskedelmi	Kft.	(2194	

Tura,	Kossuth	L.	út	143.):	32.564.480	Ft	+A� FA	=	41.356.889	Ft.
-	 Gold	Hand	Bau	E� pıt́őipari	Kft.(2111	Szada,	Csapás	utca	17.)	:	

33.628.332	+	A� FA	=42.707.982	Ft.

	 A	 Képviselő-testület	 tájékoztatást	 kapott	 a	 közmű-
velődési	 tevékenységrendszert	 2020.	 november	 1-jétől	 érintő	
jogszabályi	változásokról,	valamint	a	Zagyvakörnyéki	Települési	
Szilárdhulladék-gazdálkodás	 Fejlesztése	 Társulás	 veszély-
helyzet	 fennállása	 alatt	 meghozott	 társulási	 elnöki	 határoza-
tairól.

(Megjegyzés:	 Az	 ülés	 napirendjének	 beszámolói,	 előterjesztései	
megtekinthetők	 a	 város	 honlapján	 az	 alábbi 	 l inken:	
https://tura.asp.lgov.hu/meghivo-kepviselo-testuleti-ulesre-10)

Tura,	2020.	július	21.
Dolányi	Róbertné	jegyző

Összefoglaló	a	Képviselő-testület	2020.	július	2-i	üléséről

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 állan-
dóan szedett gyógyszerek felírása telefonon történő 
egyeztetéssel elektronikusan, e-recepten történik.

dr. Iván Csilla Katalin   Tel.: 06-20-935-9396
dr. Cséke Ibolya     Tel.: 06-70-313-1138
dr. Albert Andrea  Tel.: 06-30-996-8631
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	 A	 koronavı́rus	 járvány	 miatt	 kihirdetett	 veszély-
helyzetben	a	Képviselő-testület	nem	ülésezhetett.	

	 A	 Képviselő-testület	 hatáskörét	 törvényi	 felhatal-
mazás	alapján	a	polgármester	gyakorolta.	A	veszélyhelyzet	meg-
szüntetését	 követő	 első	 Képviselő-testületi	 ülésen	 a	 polgár-
mester	 –	 a	 lejárt	 határidejű	 határozatokról	 szóló	 jelentés	 ke-
retében	-	beszámolt	a	veszélyhelyzetben	hozott	döntéseiről	is.

	 A	Gödöllői	Rendőrkapitányság	2019.	 évi	munkájáról	
szóló	 beszámolót	 Farkas	 Imre	 megbı́zott	 rendőrkapitány,	
r.ezredes	 a	 napirend	 keretében	 kiegészıt́ette,	 a	Képviselő-tes-
tület	a	beszámolót	egyhangúlag	elfogadta.

	 Tura	város	2019.	évi	tűz-	és	katasztrófavédelmi	helyze-
téről	 szóló	 szóbeli	 beszámolót	 Horváth	 Gábor	 tűzoltópa-
rancsnok,	 tü.	 alezredes	 tartotta	 meg	 a	 Képviselő-testület	 ré-
szére.

	 A	Képviselő-testület	elfogadta	az	önkormányzat	2024-
ig	szóló	gazdasági	programját,	melyben	az	alábbi	általános	fej-
lesztési	célokat	határozta	meg:

-	 Szilárd	 burkolatú	 utak/útalapok	 épı́tése,	 útfelújı́tások	
megvalósıt́ása	 lakossági	 együttműködéssel,	 lakossági	 te-
herviseléssel;	 Felszı́ni	 csapadékvı́z-elvezetés	 korsze-
rűsı́tése;	 Járdaépı́tés;	 Játszóterek	 épı́tése;	 Zöldfelület	
fejlesztés,	 faültetés,	meglévő	zöldfelületek	karbantartása;	
Buszmegállók	 épı́tése;	 Sportcsarnok	 befejezése,	 gazda-
ságos	üzemeltetése;	Turai	geotermikus	energia	hasznosı-́
tása;	Turizmus,	vendéglátás	támogatása,	 fejlesztése,	szál-
loda	beruházás;	U� j	sportpálya	kialakıt́ása;	Fürdő	megvaló-
sıt́ása;	Gyermekorvosi	rendelő	és	Védőnői	szolgálat	felújı-́
tása;	Bölcsőde	épıt́ése	Többsincs	O� voda	és	Bölcsőde	intéz-
mény	 területén;	 Kastélykerti	 óvoda	 fűtéskorszerűsıt́ése,	
vizesblokkok	felújıt́ása

	 A	 gazdasági	 program	 fentieken	 túl	 rögzıt́i	 az	 önkor-
mányzat	 folyamatban	 lévő	 beruházásait,	 a	 közfoglalkoztatás	
biztosıt́ását,	a	helyi	adók	vonatkozásában	az	idegenforgalmi	adó	
bevezetésének	aktualitását	2021-től,	valamint	az	önkormányzat	
kötelező	 feladatainak	 ellátását	 szolgáló	 intézmények	 és	
szolgáltatások	szıńvonalának	fejlesztésére	vonatkozó	terveket.

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	a	Polgármesteri	Hivatal	
2019.	évi	tevékenységéről	szóló	jegyzői	beszámolót.	

	 Tulajdonosi	hozzájárulását	adta	a	Képviselő-testület	a	
Zagyvakörnyéki	 Települési	 Szilárdhulladék	 Gazdálkodás	
Fejlesztés	 Társulás	 kérelmére,	 a	 KEHOP-3.2.1-15-2017-0026.	
azonosıt́ó	számú	pályázat	kapcsán	a	turai	telephelyre	tervezett	
267	millió	forint	összértékű	épıt́éshez,	fejlesztéshez.

	 A	polgármester	 javaslatára	a	városüzemeltetési	 fela-
datok	átszervezéséről	döntött	a	Képviselő-testület	2020.	szep-
tember	 1.	 napjától.	 Jelenleg	 a	 városüzemeltetési	 csoport	 köz-
alkalmazott	munkavállalói	tekintetében	a	polgármester	a	mun-
káltatói	jogok	gyakorlója,	feladatellátásukat	és	tevékenységüket	
a	városüzemeltetésért	 felelős	 alpolgármester	 irányıt́ja.	Az	 ön-
kormányzat	 a	 VU� CS-ön	 keresztül	 részben	 kötelező,	 részben	
önként	vállalt	közfeladataként	az	alábbi	 tevékenységeket	 látja	
el:	 közterületek	 és	 önkormányzati	 közutak,	 közterek	 karban-
tartása,	 nyilvános	 illemhely	 üzemeltetése,	 vı́zkár-védekezési	
tevékenység,	kispiac,	nagybani	piac	és	országos	állat-	és	kirako-
dó	 vásár	 üzemeltetése,	 valamint	 az	O� nkormányzat	 tulajdonát	
képező	 helyiségek,	 lakóingatlanok,	 szolgálati	 lakások	 karban-
tartása,	 állagmegóvása.	 Ezen	 feladatok	 jövőbeni	 ellátására,	
valamint	a	Turai	Sportcsarnok	üzemeltetésére	a	testület	gazda-

sági	társaság	alapıt́ásáról	döntött	Turai	Szolgáltató	Kft.	megne-
vezéssel.	 A	 Kft.	 ügyvezető	 igazgatójának	 a	 Képviselő-testület	
határozatlan	időre,	Nagyné	Seres	Teréziát	választotta,	munka-
bérét	 havi	 400.000	 Ft-ban	 állapı́totta	 meg.	 A	 Kft.	 Felügyelő	
Bizottságába	a	Képviselő-testület	Tóth	Lászlónét,	Abért	Zsoltot,	
valamint	 Király	 Zsoltot	 választotta	 meg.	 A	 Képviselő-testület	
döntése	alapján	a	Kft-ben	változatlan	munkabérrel	biztosıt́ott	a	
városüzemeltetési	csoportban	foglalkoztatott	munkavállalók	to-
vábbfoglalkoztatása.

	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	az	önkormányzat	2019.	
évi	 gyermekjóléti	 és	 gyermekvédelmi	 feladatainak	 ellátásáról	
készıt́ett	átfogó	értékelést.

	 Elfogadta	 a	 Képviselő-testület	 2020.	 második	 félévi	
munkatervét.

	 Módosı́totta	 a	 Képviselő-testület	 az	 önkormányzat	
2019.	évi	költségvetéséről	szóló	2/2019.(II.14.)	önkormányzati	
rendeletét.	Az	előirányzat	módosıt́ással	a	Képviselő-testület	az	
önkormányzat	2019.	 évi	 összesıt́ ett	költségvetésének	bevételi	
főösszegét	2.410.452.409	Ft-ban,	konszolidált	költségvetésének	
bevételi	 főösszegét	 1.867.046.796	 Ft-ban,	 az	 önkormányzat	
2019.	 évi	 összesı́tett	 költségvetésének	 kiadási	 főösszegét	
2.410.452.409	 Ft-ban,	 konszolidált	 költségvetésének	 kiadási	
főösszegét	1.867.046.796	Ft-ban	állapıt́otta	meg.

	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	az	önkormányzat	2019.	
évi	költségvetésének	végrehajtásáról	szóló	beszámolót	(a	2019.	
évi	zárszámadást).

	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	a	2019.	 évi	belső	elle-
nőrzés	éves	összegző	jelentését	és	a	belső	kontrollrendszer		mű-
ködtetéséről	 szóló	 jegyzői	 nyilatkozatot.	 Az	 éves	 összegző	 je-
lentés	tartalmazta	a	jóváhagyott	belső	ellenőrzési	terv	alapján	
2019-ben	elvégzett	belső	ellenőrzéseket:	

-	 a	 Turai	 Polgármesteri	 Hivatal	 vonatkozásában	 a	 pénztár-
működés	 és	 pénzkezelés	 szabályszerűségének,	 valamint	 az	
önkormányzat	 vonatkozásában	 a	 pénztárbizonylatokhoz	 és	
banki	utalásokhoz	tartozó	bizonylatok	szabályszerűségének	
ellenőrzését.	Az	ellenőrzés	nyomán	készıt́ett	intézkedési	terv	
és	 beszámoló	 alapján	 a	 belső	 ellenőrzés	 a	 megállapıt́ások	
hasznosulását	megfelelőnek	ıt́élte	meg.

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	a	Bartók	Béla	Művelő-
dési	 Ház	 és	 Könyvtár	 szakfelügyeleti	 vizsgálatának	 megálla-
pıt́ásait.	A	Tájházra	(korábbi	nevén	Falumúzeum)	vonatkozóan	
az	 Emberi	 Erőforrások	 Minisztériuma	 2019.	 november	 8-án	
végzett	szakfelügyeleti	ellenőrzést.	A	szakfelügyeleti	ellenőrzés	
megállapıt́ásait,	 az	 intézményvezető	 által	 erre	 készıt́ett	 intéz-
kedési	 tervet	a	Képviselő-testület	megismerte	 és	 úgy	döntött,	
hogy	szakbizottságát	(a	Közművelődési,	Köznevelési	és	Sportbi-
zottságot)	kéri	fel	arra,	hogy	az	O� nkormányzat,	mint	fenntartó	
részére	fogalmazza	meg,	készıt́se	el	az	intézkedési	javaslatokat	
2020.	augusztus	14.	napjáig,	s	azokat	terjessze	elő	a	Képviselő-
testület	2020.	augusztus	havi	soros	ülésére.	

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	a	Kastélykerti	O� voda	és	
Konyha	 intézményénél	 az	 iskolai	 főzőkonyha	 élelmezési	 tevé-
kenységének,	 működésének,	 gazdálkodásának	 tárgyában	
végzett	 utóellenőrzésről	 készıt́ett	 belső	 ellenőri	 jelentést.	 Az	
utóellenőrzés	 a	 vizsgált	 területről,	 illetve	 folyamatról	 összes-
ségében	kialakıt́ott	véleménye:	„megfelelő”

	 A	Képviselő-testület	jóváhagyta	a	belső	ellenőrzés	által	
megfogalmazott	javaslatokra	készıt́ett	intézkedési	tervet.

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	a	Bartók	Béla	Művelő-
dési	 Ház	 és	 Könyvtár	 intézményénél	 a	 2019.	 évi	 működés,	
gazdálkodás,	 szabályozottság	 ellenőrzéséről	 készı́tett	 belső	
ellenőri	jelentést.	Az	ellenőrzés	a	vizsgált	területről,	illetve	folya-
matról	összességében	kialakıt́ott	véleménye:	„gyenge”.

	 A	Képviselő-testület	jóváhagyta	a	belső	ellenőrzés	által	
megfogalmazott	javaslatokra	készıt́ett	intézkedési	tervet.

	 Elfogadta	 a	 Képviselő-testület	 az	 önkormányzat	 új	
Közbeszerzési	 Szabályzatát,	 melynek	 alkalmazására	 az	 elfo-
gadását	követően	indult	közbeszerzési	eljárásokban	kerül	sor.

	 Hatályon	kıv́ül	helyezte	a	Képviselő-testület	a	közte-
rületen	szeszesital	fogyasztás	tilalmára	vonatkozó	önkormány-
zati	 rendeletet.	 A	 rendeletet	 a	 Kormány	 által	 kihirdetett	 ve-
szélyhelyzetben	a	polgármester	a	szociális	érintkezések	számá-
nak	csökkentése,	a	járvány	terjedésének	korlátozása	érdekében	
hozta.

	 Lakó-	és	pihenőövezeti	tábla	kihelyezéséről	döntött	a	
Képviselő-testület	a	2019.	évben	útépıt́éssel	érintett	utakra	vo-
natkozóan.

	 Módosıt́otta	a	Képviselő-testület	a	vásárok	és	piacok	
rendjéről	 szóló	10/2009.	 (VIII.27.)	 önkormányzati	 rendeletét,	
melynek	nyomán	a	heti	kispiac	helyszıńe	újból	a	városközpontba	
került,	 ezzel	 egyidejűleg	 hatályon	 kıv́ül	 helyezésre	 kerültek	 a	
piac	működéséhez	megállapıt́ott	idősávok.

	 Jóváhagyta	 a	 Képviselő-testület	 a	 települési	 önkor-
mányzatok	fejlesztési	és	működési	feladatainak	támogatásáról	
és	 a	 IX.	Helyi	 önkormányzatok	 támogatásai	 fejezetben	 új	 jog-
cıḿek	létrehozásáról	szóló	1065/2020.	(II.	28.)	Korm.	határozat	
1.	 melléklete	 szerint	 Tura	 város	 infrastrukturális	 fejlesztési	
céljainak	 támogatására	 nyújtott	 355	 236	 167	 Ft	 kormányzati	
támogatás	felhasználási	tervét.	

	 Elfogadta	 a	 Képviselő-testület	 a	 kóbor	 ebek	 befogá-
sára,	gyepmesteri	feladatok	ellátására	vonatkozó	javaslatot,	az	
önkormányzat	a	feladatot	továbbra	is	Herczig	József	ebrendész	
közreműködésével	látja	el.

	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	a	Turai	Központi	Orvosi	
U� gyeleti	 Társulás	 2019.	 évi	 költségvetésének	 végrehajtásáról	
szóló	beszámolót,	a	Társulás	megszüntetése	okán	a	tagönkor-
mányzatok	 közötti	 vagyonfelosztásra	 vonatkozó	 javaslatot,	
valamint		a	Turai	Központi	Orvosi	U� gyeleti	Társulás	–	mint	törzs-
könyvi	nyilvántartásba	bejegyzett	jogi	személy	-	2020.	decem-
ber	31.	napjával	történő	megszüntetésére	vonatkozó	javaslatot.	
A	döntés	előzménye,	hogy	Tura,	Galgahévıź,	Zsámbok,	Vácszent-
lászló,	Valkó	és	Dány	önkormányzatai	által	közösen	működtetett	
háziorvosi	ügyeleti	szolgálat	vezetője	2020.	március	30-án	beje-
lentette	az	ügyelet	működésképtelenségét,	ezt	követően	a	nép-
egészségügyi	hatóság	a	Turai	Központi	Orvosi	U� gyeleti	Társulás	
működési	 engedélyét	2020.	március	31.	napjával	 visszavonta.		
Az	ügyeleti	feladatok	ellátása	2020.	április	1.	napjától	az	Orszá-
gos	Orvosi	U� gyelet	Nonpro�it	Kft.-vel	kötött	feladatellátási	szer-
ződés	alapján	történik.

	 A	Képviselő-testület	döntött	a	Tura	2282	hrsz.-ú	Tán-
csics	köz	–	mint	út	-	önkormányzati	tulajdonba	vételéről.

	 Tárgyalta	a	Képviselő-testület	az	önkormányzat	Helyi	
Esélyegyenlőségi	 Programját,	 melynek	 elfogadását	 az	 ülésen	
elhangzott	képviselői	kérdések	tisztázása	érdekében	a	polgár-
mester	a	következő	ülésre	halasztotta.

	 Döntött	 a	 Képviselő-testület	 a	 turai	 4754	 hrsz.-ú,	
szántó	művelési	ágú,	2201	m2	területű	zártkerti	terület	kisajá-
tıt́ására	 irányuló	 kérelem	 benyújtásáról,	 a	 Turai	 Geotermikus	
Erőmű	bővıt́ése	érdekében.

	 A	Tura,	Park	út	38.	szám	alatti	önkormányzati	bérlakás	
bérlőjéül	-	2020.	július	1-től	-	a	Képviselő-testület	Hadi	Szilvia	
pedagógust	 jelölte	 ki,	 a	 Hevesy	 György	 A� ltalános	 Iskolában	
fennálló	pedagógusi	közalkalmazotti	jogviszonya	időtartamára.

	 Döntött	 a	 Képviselő-testület	 arról,	 hogy	 a	 turai	 184	
hrsz.	 alatti	 ingatlant	 megvételre	 felajánlja	 a	 Tura	 183	 hrsz-ú	
ingatlan	 tulajdonosainak,	 Kéri	 János	 és	 Kériné	 Kun	 Orsolya	
Etelka,	Tura,	Vasút	utca	80.	szám	alatti	lakosoknak	azzal	a	fel-
tétellel,	 hogy	 az	 adás-vétellel,	 ingatlan-nyilvántartási	 bejegy-
zéssel	kapcsolatos	költségeket	vevőnek	kell	viselnie.

	 Döntött	 a	 Képviselő-testület	 arról,	 hogy	 pályázatot	
nyújt	 be	 a	Magyarország	 2020.	 évi	 központi	 költségvetéséről	
szóló	2019.	évi	LXXI.	törvény	3.	melléklet	II.	fejezete,	2.	pontja,	a),	
b),	 c)	 alpontjai	 szerint	 „Az	 önkormányzatok	 feladatellátását	
szolgáló	 fejlesztések	támogatása”	elnevezésű	30	M	Ft	 összegű	
pályázati	kiıŕásra,	a	Kastélykerti	óvoda	fejlesztésére.

	 A	Park	úti	gyermekorvosi	rendelő	és	a	Védőnői	Szol-
gálat	 felújıt́ása	 tárgyában	 lefolytatott	 beszerzési	 eljárásban	 a	
Képviselő-testület	döntött	a	javaslat	szerint	a	Turai	L&L	Kft.-vel	
vállalkozási	 szerződés	 megkötéséről,	 az	 ajánlattevő	 ajánlata	
szerinti	31.484.002	Ft	+	A� FA=	39.984.683	Ft	vállalkozói	dıj́ért.
A	 beszerzési	 eljárásban	 a	 meghıv́ott	 ajánlattevők	 az	 alábbi	
ajánlatot	tették:
-	 Turai	 L&L	 Kft.	 (2194	 Tura,	 Vörösmarty	 M.	 utca	 51.):	

31.484.002	Ft	+	A� FA=	39.984.683	Ft.
-	 Galga	Bau	Termelő,	Szolgáltató	és	Kereskedelmi	Kft.	(2194	

Tura,	Kossuth	L.	út	143.):	32.564.480	Ft	+A� FA	=	41.356.889	Ft.
-	 Gold	Hand	Bau	E� pıt́őipari	Kft.(2111	Szada,	Csapás	utca	17.)	:	

33.628.332	+	A� FA	=42.707.982	Ft.

	 A	 Képviselő-testület	 tájékoztatást	 kapott	 a	 közmű-
velődési	 tevékenységrendszert	 2020.	 november	 1-jétől	 érintő	
jogszabályi	változásokról,	valamint	a	Zagyvakörnyéki	Települési	
Szilárdhulladék-gazdálkodás	 Fejlesztése	 Társulás	 veszély-
helyzet	 fennállása	 alatt	 meghozott	 társulási	 elnöki	 határoza-
tairól.

(Megjegyzés:	 Az	 ülés	 napirendjének	 beszámolói,	 előterjesztései	
megtekinthetők	 a	 város	 honlapján	 az	 alábbi 	 l inken:	
https://tura.asp.lgov.hu/meghivo-kepviselo-testuleti-ulesre-10)

Tura,	2020.	július	21.
Dolányi	Róbertné	jegyző

Összefoglaló	a	Képviselő-testület	2020.	július	2-i	üléséről

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 állan-
dóan szedett gyógyszerek felírása telefonon történő 
egyeztetéssel elektronikusan, e-recepten történik.

dr. Iván Csilla Katalin   Tel.: 06-20-935-9396
dr. Cséke Ibolya     Tel.: 06-70-313-1138
dr. Albert Andrea  Tel.: 06-30-996-8631
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	 Megnyitotta	kapuit	a	nagyközönség	előtt	a	BOTANIQ	
Turai	Kastély.	Az	 épület	a	 több	 évig	tartó	 teljes	körű,	külső	 és	
belső	 felújıt́ást	 követően	 szállodaként	 és	 rendezvényhelyszıń-
ként	várja	látogatóit.	A	felújıt́ott	épületet	és	kastélyparkot	első-
ként	a	 turai	 lakosoknak	mutatták	meg	a	hatalmas	 érdeklődés	
mellett	megrendezett,	 több	turnusos	bejáráson,	amelyen	több	
mint	 400	 fő	 vett	 részt.	 „A	 település	 gazdasága	 és	 turizmusa	
szempontjából	is	jelentős	a	megvalósult	beruházás,	hiszen	mint-
egy	 30-35	 fő,	 jellemzően	 környékbeli	 számára	 biztosıt́	 majd	
állandó	munkahelyet,	rendezvények	esetében	pedig	további	5-
15	fő	dolgozhat	időszakosan	a	kastélyban.	Emellett	minél	több	
helyi	 beszállıt́ óval	 és	 partnerrel	 szeretnénk	 együttműködni,	 a	

gasztronómia	 és	 a	 rendezvényszervezés	 területén”	 –	 mondja	
Somlyai	 Zoltán,	 a	 BDPST	 Group	 hotel	 divı́ziójának	 vezetője.	
Hozzátette:	 a	 rendezvényhelyszı́n	 és	 szálloda	 a	 nemzetközi	
szállodaipari	 gyakorlatnak	 megfelelően	 egy	 soft	 opening	 pe-
riódussal,	 azaz	 valamelyest	 szűkı́tett	 szolgáltatáspalettával	
kezdi	meg	a	működést.	

	 Az	 1883-ban,	 neoreneszánsz	 stıĺusban	 épült	 kastély	
jelentősen	leromlott	állapota,	illetve	tagoltsága	számos	kihıv́ás	
elé	állıt́ otta	a	szakembereket.	A	30	hónapig	tartó	felújıt́ási	mun-
kálatok	során	a	tetőszerkezetet	födémig	visszabontották	-	majd	
egy	koporsófödém	felépıt́ését	követően	új	tetőt	húztak	az	épület	
fölé,	miközben	a	20,	összeomlás	szélén	álló	kéményt	is	tégláról	
téglára	épıt́ették	újra.	Az	épület	jellegzetes,	természetes	palával	
fedett	tetőszerkezete	teljes	egészében	az	eredeti	állapotát	tük-
rözi,	köszönhető	ez	részben	annak,	hogy	az	új	tető	fedőelemei	is	
ugyanabból	a	palabányából	származnak,	ahonnan	a	kastély	épı-́
tésekor	 is	 hozatták	 az	 épıt́őanyagot.	 A	 rekonstrukció	 kritikus	
elemét	képezte	a	felázás	elleni	védekezés,	mivel	a	munkálatok	
megkezdésekor	az	 épület	alagsorában	másfél	méteres	vıź	 állt,	
amely	a	6-8	réteg	romos	aljzatbeton	rétegen	keresztül	szivárgott	
be	az	épületbe.

	 A	 teljes	 megújulási	 folyamat	 fontos	 részét	 képezték	
továbbá	 a	 restaurációs	 munkálatok,	 amelyek	 fő	 célja	 az	 volt,	
hogy	a	kastély	korhű	módon	nyerje	vissza	az	eredeti	pompáját.	

A BDPST Groupról:

 A 2015-ben alapított BDPST Group mára a 
piaci pozícióját tekintve egyre jelentősebb ingatlan-
fejlesztő és szállodaüzemeltető vállalkozás. Célja, 
hogy fejlesztései révén megóvja, és új funkcióval ru-
házza fel a jellemzően műemléki védelem alatt álló 
épületeket. Technológiai megoldásai a XXI. század 
építészeti és épületgépészeti trendjeit követik. A be-
ruházások során úgy újítják fel az épületeket, hogy 
azok eredeti kinézetüket megőrizve szolgálják ki a 
modern kor elvárásait, miközben védett értékeik ré-
vén tovább gazdagítják az épített kulturális örök-
ségünket. A BDPST Groupnak számos komplex felú-
jítási beruházása van folyamatban, így a cégcso-
port többek közt a Vörösmarty tér első ötcsillagos 
szállodájának létrehozásán, valamint a Turai Kastély 
új életre keltésén dolgozik.

Az	egykoron	gyönyörű,	süttői,	illetve	sóskúti	mészkőből	készült	
korlátok,	boltıv́ek	mindegyike	felújıt́ásra	vagy	teljes	újjáépıt́ésre	
szorult	a	megfelelő	karbantartás	hiánya,	valamint	a	természeti	
elemek	okozta	viszontagságok	miatt.	Az	idő	vasfoga	nem	kıḿélte	
a	 kastély	 falain	 található	 gyönyörű	 dıśzıt́ő	 festést	 sem:	 a	 he-
lyenként	teljesen	tönkrement	dıśzıt́ő	elemeket	közel	5	hónapig	
tartó	folyamatos	munka	árán	sikerült	helyreállıt́ ani	a	turai	ka-
stélyban,	 aminek	 köszönhetően	 immáron	 az	 eredeti	 állapotú	
motıv́umok	csodálhatók	meg.	E� rdekesség,	hogy	a	kastélyban	ta-
lálható	falfestményeket	anno	az	a	Scholtz	Róbert	festette,	aki	az	
Operaház	dıśzıt́őfestését	is	készıt́ette.

	 A	 felújıt́ás	 során	 a	műemléki	 helyreállıt́ ások	mellett	
kiemelt	szerepet	kapott	a	modernizáció	is,	ennek	megfelelően	az	
épületben	 helyet	 kapott	 egy	 lift	 és	 a	 hatékony	működést	 elő-
segıt́ő	 modern	 gépészeti	 rendszerek.	 Szintén	 a	modernizáció	
jegyében	készült	el	a	külső	és	belső	medencével	rendelkező	well-
ness	részleg	is.	Az	exkluzıv́	rendezvényhelyszıńként	és	szálloda-
ként	újranyıĺó	kastélyban	19	szobát	alakıt́ottak	ki,	reprezentatıv́	
termei	és	a	kastély	parkja	pedig	alkalmassá	teszi	majd	esküvők,	
konferenciák,	workshopok	és	tréningek	megtartására	is.

„A BOTANIQ Turai Kastély elsődleges prolja az 
esküvők, céges és egyéni rendezvények 
lebonyolítása, de nagy hangsúlyt fektetünk a 
gasztronómiai és szállodai funkcióra is”

–	hangsúlyozza	Csetnegi	Zoltán,	a	BOTANIQ	Turai	Kastély	szállo-
daigazgatója.	A	terasz	a	maga	470	négyzetméterével	és	150	fős	
kapacitásával	exkluzıv́	helyszıńe	lehet	fogadásoknak,	mıǵ	a	hét-
köznapokon	 kávézóként	működő	 pálmaház	mesebeli	 hátteret	
kıńál	koncertek,	meetingek	 és	kisebb	 találkozók	számára	120	
négyzetméteren.	 A	 csodálatos	 kastélykert	 mindenki	 számára	
látogatható,	 előzetes	 bejelentkezés	 alapján,	 meghatározott	
időben.	A	látogatói	jegy	2500	forint,	amely	a	helyszıńen	váltható	
ki	és	magába	foglal	egy	csésze	kávét	vagy	teát,	melyet	a	séta	után	
a	Pálmaházban	szolgálnak	fel.

	 A	 BOTANIQ	 Turai	 Kastély	 tökéletesen	 példázza	 a	
BDPST	 Group	 alap�ilozó�iáját,	 miszerint	 vállalatunk	 a	 régi	
épületek	 megmentésén	 fáradozik.	 U� gy	 újıt́juk	 fel	 a	 leromlott	
állapotú	ingatlanokat,	hogy	azok	modern	funkcióval	megtöltve,	
hosszú	 távon	 is	 gazdaságosan	 üzemeltethetőek	 lehessenek,	
ezáltal	 további	 generációk	 tapasztalhassák	 meg	 az	 épıt́észeti	
értékeiket”	 –	 mondta	 Somlyai	 Zoltán,	 a	 BDPST	 Group	 hotel	
üzletág	igazgatója.	

	 Teljes	 körű,	 külső	 és	 belső	
felújítást	 követően,	 az	 eredeti	 pom-
páját	 visszanyerve	 megnyitotta	 ka-
puit	a	BOTANIQ	Turai	Kastély.
	 Az	épületet	gyakorlatilag	az	
utolsó	órában	sikerült	megmenteni	a	
teljes	enyészettől,	annyira	 leromlott	
állapotba	került	a	korábbi	évtizedek-
ben.	 Az	 1883-ban	 épült,	 neorene-

szánsz	 stílusú	kastély	műemléki	 re-
konstrukciója	minden	apró	részletre	
kiterjedt,	 így	például	a	tetőfelújítás-
hoz	 használt	 palalemezeket	 ugyan-
abból	 a	 palabányából	 szerezték	 be,	
mint	az	eredeti	építkezésen.	A	felújí-
tást	követően	új	funkciókkal	bővült	a	
kastély,	amely	19	vendégszobával,	10	
és	 fél	 hektáron	 elterülő	 ősfás	 park-

kal,	470	négyzetméteres	terasszal	és	
hangulatos,	külső	és	belső	medencé-
vel	 rendelkező	 wellness	 részleggel	
várja	vendégeit.	A	felújított	épületet	
és	 kastélyparkot	 elsőként	 a	 turai	
lakosoknak	 mutatták	 meg	 a	 hatal-
mas	 érdeklődés	 mellett	 megrende-
zett	bejáráson.
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Eredeti pompájában nyit meg a BOTANIQ Turai Kastély
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Turai	Kastély.	Az	 épület	a	 több	 évig	tartó	 teljes	körű,	külső	 és	
belső	 felújıt́ást	 követően	 szállodaként	 és	 rendezvényhelyszıń-
ként	várja	látogatóit.	A	felújıt́ott	épületet	és	kastélyparkot	első-
ként	a	 turai	 lakosoknak	mutatták	meg	a	hatalmas	 érdeklődés	
mellett	megrendezett,	 több	turnusos	bejáráson,	amelyen	több	
mint	 400	 fő	 vett	 részt.	 „A	 település	 gazdasága	 és	 turizmusa	
szempontjából	is	jelentős	a	megvalósult	beruházás,	hiszen	mint-
egy	 30-35	 fő,	 jellemzően	 környékbeli	 számára	 biztosıt́	 majd	
állandó	munkahelyet,	rendezvények	esetében	pedig	további	5-
15	fő	dolgozhat	időszakosan	a	kastélyban.	Emellett	minél	több	
helyi	 beszállıt́ óval	 és	 partnerrel	 szeretnénk	 együttműködni,	 a	

gasztronómia	 és	 a	 rendezvényszervezés	 területén”	 –	 mondja	
Somlyai	 Zoltán,	 a	 BDPST	 Group	 hotel	 divı́ziójának	 vezetője.	
Hozzátette:	 a	 rendezvényhelyszı́n	 és	 szálloda	 a	 nemzetközi	
szállodaipari	 gyakorlatnak	 megfelelően	 egy	 soft	 opening	 pe-
riódussal,	 azaz	 valamelyest	 szűkı́tett	 szolgáltatáspalettával	
kezdi	meg	a	működést.	

	 Az	 1883-ban,	 neoreneszánsz	 stıĺusban	 épült	 kastély	
jelentősen	leromlott	állapota,	illetve	tagoltsága	számos	kihıv́ás	
elé	állıt́ otta	a	szakembereket.	A	30	hónapig	tartó	felújıt́ási	mun-
kálatok	során	a	tetőszerkezetet	födémig	visszabontották	-	majd	
egy	koporsófödém	felépıt́ését	követően	új	tetőt	húztak	az	épület	
fölé,	miközben	a	20,	összeomlás	szélén	álló	kéményt	is	tégláról	
téglára	épıt́ették	újra.	Az	épület	jellegzetes,	természetes	palával	
fedett	tetőszerkezete	teljes	egészében	az	eredeti	állapotát	tük-
rözi,	köszönhető	ez	részben	annak,	hogy	az	új	tető	fedőelemei	is	
ugyanabból	a	palabányából	származnak,	ahonnan	a	kastély	épı-́
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megkezdésekor	az	 épület	alagsorában	másfél	méteres	vıź	 állt,	
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hogy	a	kastély	korhű	módon	nyerje	vissza	az	eredeti	pompáját.	
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piaci pozícióját tekintve egyre jelentősebb ingatlan-
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építészeti és épületgépészeti trendjeit követik. A be-
ruházások során úgy újítják fel az épületeket, hogy 
azok eredeti kinézetüket megőrizve szolgálják ki a 
modern kor elvárásait, miközben védett értékeik ré-
vén tovább gazdagítják az épített kulturális örök-
ségünket. A BDPST Groupnak számos komplex felú-
jítási beruházása van folyamatban, így a cégcso-
port többek közt a Vörösmarty tér első ötcsillagos 
szállodájának létrehozásán, valamint a Turai Kastély 
új életre keltésén dolgozik.

Az	egykoron	gyönyörű,	süttői,	illetve	sóskúti	mészkőből	készült	
korlátok,	boltıv́ek	mindegyike	felújıt́ásra	vagy	teljes	újjáépıt́ésre	
szorult	a	megfelelő	karbantartás	hiánya,	valamint	a	természeti	
elemek	okozta	viszontagságok	miatt.	Az	idő	vasfoga	nem	kıḿélte	
a	 kastély	 falain	 található	 gyönyörű	 dıśzıt́ő	 festést	 sem:	 a	 he-
lyenként	teljesen	tönkrement	dıśzıt́ő	elemeket	közel	5	hónapig	
tartó	folyamatos	munka	árán	sikerült	helyreállıt́ ani	a	turai	ka-
stélyban,	 aminek	 köszönhetően	 immáron	 az	 eredeti	 állapotú	
motıv́umok	csodálhatók	meg.	E� rdekesség,	hogy	a	kastélyban	ta-
lálható	falfestményeket	anno	az	a	Scholtz	Róbert	festette,	aki	az	
Operaház	dıśzıt́őfestését	is	készıt́ette.

	 A	 felújıt́ás	 során	 a	műemléki	 helyreállıt́ ások	mellett	
kiemelt	szerepet	kapott	a	modernizáció	is,	ennek	megfelelően	az	
épületben	 helyet	 kapott	 egy	 lift	 és	 a	 hatékony	működést	 elő-
segıt́ő	 modern	 gépészeti	 rendszerek.	 Szintén	 a	modernizáció	
jegyében	készült	el	a	külső	és	belső	medencével	rendelkező	well-
ness	részleg	is.	Az	exkluzıv́	rendezvényhelyszıńként	és	szálloda-
ként	újranyıĺó	kastélyban	19	szobát	alakıt́ottak	ki,	reprezentatıv́	
termei	és	a	kastély	parkja	pedig	alkalmassá	teszi	majd	esküvők,	
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ezáltal	 további	 generációk	 tapasztalhassák	 meg	 az	 épıt́észeti	
értékeiket”	 –	 mondta	 Somlyai	 Zoltán,	 a	 BDPST	 Group	 hotel	
üzletág	igazgatója.	

	 Teljes	 körű,	 külső	 és	 belső	
felújítást	 követően,	 az	 eredeti	 pom-
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tást	követően	új	funkciókkal	bővült	a	
kastély,	amely	19	vendégszobával,	10	
és	 fél	 hektáron	 elterülő	 ősfás	 park-

kal,	470	négyzetméteres	terasszal	és	
hangulatos,	külső	és	belső	medencé-
vel	 rendelkező	 wellness	 részleggel	
várja	vendégeit.	A	felújított	épületet	
és	 kastélyparkot	 elsőként	 a	 turai	
lakosoknak	 mutatták	 meg	 a	 hatal-
mas	 érdeklődés	 mellett	 megrende-
zett	bejáráson.
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CIVIL OLDALAKCIVIL OLDALAK

	 Településünk	honlapján,	valamint	a	Turai	Hírlap	
előző	számában	is	olvashatták,	hogy	az	orvosi	ügyeleti	szol-
gáltatás	 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	van-
nak,	 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,	igyek-
szünk	a	soron	következő	lapszámokban	bemutatni	az	Or-
szágos	Orvosi	Ügyelet	Nonpro�it	Kft.-t	és	a	Hatvani	Orvosi	
Ügyeleti	telephely	működését.

	 Az	 Országos	 Orvosi	 U� gyelet	 Nonpro�it	 Kft.	 -	 illetve	
annak	jogelődje	-	199-ben	kezdte	meg	tevékenységét,	és	immá-
ron	20	éve	végzi	a	központi	orvosi	ügyeleti	feladatellátást.	Az	
ügyeleti	 betegellátás	 szakmai	 szıńvonalának	 javıt́ása	 és	 az	 e-
gyébként	kis	számban	jelentkező	betegpanaszok	további	csök-
kentésének	céljából	központi	ügyeleteiken	2016.	december	1-
jétől	 saját	 diszpécserszolgálatot	 üzemeltetnek,	 mely	 szoros	
szakmai	kapcsolatban	áll	az	OMSZ	irányıt́ócsoportjaival.	A	köz-
ponti	 szerver	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 diszpécsereinek	 az	 ország	
bármely	részéről,	ahol	internet	van,	kapcsolódjanak	egy	meg-
felelő	eszközzel	a	szerverhez	és	hıv́ásokat	 fogadjanak.	A	disz-
pécserek	magasan	képzett,	mentőtiszt,	mentőápoló	végzettség-
gel	rendelkeznek,	ezzel	is	elősegıt́ve	a	sürgősségi	szemléletet,	
ıǵy	 párhuzamosan	 több	 szakképzett	 sürgősségi	 szakember	 -	
orvosi	felügyelet	mellett	-	fogadja	a	lakossági	hıv́ásokat,	illetve	a	
mentőszolgálat	 irányıt́ócsoportjainak	megkeresését.	 Kikérde-
zési	protokolljukat	az	Országos	Mentőszolgálattal	közösen	ala-
kıt́ották	ki.	A	mentőszolgálat	munkatársaival	nagyon	jó	munka-
kapcsolatot	ápolnak,	mely	a	kölcsönös,	egymás	munkájának	a	
segıt́ésében,	 illetve	 a	 folyamatos,	 zavartalan,	 magas	 szakmai	
szıńvonalú	sürgősségi	betegellátásban	nyilvánul	meg.
	 A	jelenlegi	diszpécserközpontban	párhuzamosan	8	fő	
lát	 el	 szolgálatot,	 azaz	párhuzamosan	8	 fő	 fogadja	 a	 lakosság	
részéről	érkező	megkereséseket.
	 A	beérkező	hıv́ásokat	a	hatályos	protokollnak	megfele-
lően	felveszik,	majd	a	beteg	érdekeit	szem	előtt	tartva	a	követ-
kező	intézkedések	történhetnek:

-	 szakma	szabályai	 szerint	 tanácsadás,	majd	 ismételt	
konzultáció,	 hogy	 a	 beteg	 állapotában	 történt-e	 valamilyen	
változás,	szükség	esetén	orvos-beteg	konferenciabeszélgetés.	A	
tanácsadás	szigorú	belső	protokoll	mentén	történik.

-	 Mentési	 feladat:	 mentésnek	 minősül,	 mely	 ügyelet	
általi	ellátása	mentőegység	kapacitásbeli	hiányában	jöhet	létre.	
Ebben	az	esetben	az	OMSZ	diszpécsere	adja	át	az	esetet	a	tár-
saság	diszpécserének.	Mentési	feladatnak	minősül	pl.	mellkasi	
fájdalom,	infarktus,	agyvérzés,	tudatzavar.

-	 „2”	órán	belüli	feladat:	a	beteg	közvetlen	életveszély-
ben	nincs,	de	orvosi	beavatkozásra,	illetve	gyógyszerezésre	van	
szükség.	A	betegforgalom	függvényében	legkésőbb	2	órán	belül	
a	betegvizsgálatot	meg	kell	kezdeni.	Amennyiben	az	ambuláns	
betegforgalom	miatt	előre	 láthatóan	a	„2”	 órából	kicsúszik	az	
ügyeleti	ellátás,	az	orvosnak	jeleznie	kell	a	diszpécser	felé,	aki-
nek	értesıt́enie	kell	a	beteget.	A	diszpécser	kollégák	az	időjelzést	
mindig	 közlik	 a	 bejelentővel	 a	 hıv́ás	 alkalmával,	 hogy	 tájé-
koztatva	legyenek	a	betegek,	hozzátartozók	az	ügyelet	várható	
érkezéséről.

-	 „4”	órán	belüli	 feladat:	A	halottvizsgálat	elvégzése,	
abban	az	esetben,	ha	a	halál	beálltát	az	Országos	Mentőszolgálat	
munkatársa	megállapıt́otta,	akkor	a	halottvizsgálatot	a	törvényi	
rendelkezés	szerint	„4”	órán	belül	kell	elvégezni.	Ez	alól	kivételt	
képez	 a	 kapacitás	 hiány	 következtében	 az	 OMSZ	 általi	 halál	
megállapıt́ás	 elmaradása.	Ebben	az	esetben	azonnalos	 jelzést	
kaphat	a	feladat.	4	órán	belüli	feladatok	közé	tartozik	az	injek-
ciók	beadása,	kötéscsere,	stb.
	 A	fentieknek	köszönhetően	lehetőség	van	arra,	hogy	az	
eset	 ellátására	 a	 leginkább	 megfelelő	 egység	 vonuljon	 ki.	 Ez	
lehet	a	megfelelő	szintű	mentőegység	riasztása,	a	feladat	ügye-
letnek	történő	átadása	megfelelő	időzıt́éssel	(azonnali,	2	órán	
belüli,	 4	 órán	 belüli),	 illetve	 lehetőség	 van	 a	 diszpécser	
személyes	vagy	az	ügyeletes	orvos	bevonásával	történő	telefo-
nos	tanácsadásra,	vagy	a	beteg	ügyeleti	rendelőbe	történő	irá-
nyıt́ására	egyaránt,	de	rendkıv́üli	esetekben	a	különböző	szol-
gáltatók	kapacitásának	egy	esethez	 történő	 összevonására	 is,	
amennyiben	a	rendelkezésre	álló	adatok	alapján	erre	szükség	
lehet.
	 A	 koronavıŕus	magyarországi	megjelenésével	 ugrás-
szerűen	megnőtt	az	ügyelet	diszpécsereinek	terhelése.	A	jelen-
tősen	megnőtt	hıv́ásokat,	a	járvány	elején	az	emberek	aggódása,	
tanácstalansága,	 és	 a	 sokak	 által	 terjesztett	 rémhıŕek	 miatti	
pánik	 generálta.	 A	 társaság	 diszpécserközpontja	 felkészült	 a	
fokozott	igénybevételre,	plusz	embereket	állıt́ ottak	szolgálatba,	
hogy	a	 lakosság	 részére	 elérhetőek	 legyenek,	 az	 emberekben	
keletkezett	kérdéseket	megválaszolják	a	mindig	hatályos	eljá-
rásrendnek	megfelelően.	Az	Országos	Orvosi	U� gyelet	Nonpro�it	
Kft.	 folyamatos	 kapcsolatban	 állt	 az	 A� llami	 Népegészségügyi	
Szolgálat	ügyeletes	kollégáival,	hogy	a	járványügyi	kérdéseket	is	
megválaszolják,	illetve	az	ismert	adatok	alapján	a	legjobb	dön-
tést	tudják	meghozni	a	lakosság	érdekében.	Számos	esetben	az	
ügyeletes	kollégák	az	Országos	Mentőszolgálat	szakembereivel,	
az	illetékes	Fertőző	Osztály	orvosaival	és	a	járványügyi	szakem-
berekkel	közösen,	összehangolva	szervezték	meg	egy-egy	beteg	
gyógyintézetbe	szállıt́ ását,	majd	a	közvetlen	környezetében	tar-
tózkodó	kontakt	személyek	szűrését.

T.A.	(készült	az	Országos	Orvosi	U� gyelet	Nonpro�it	Kft.	
tájékoztatója	alapján)

Amit a diszpécserközpont felépítéséről
és működéséről tudni érdemes

Központi Orvosi Ügyelet: 06 70 3703 104 • Országos Mentőszolgálat: 112 

 Tura Város Önkormányzata a KEHOP 5.2.9-
16-2017-00177 számú pályázatával ener-getikai 
korszerűsítést hajtott végre a Polgármesteri Hivatal 
mindkét épületén, valamint a Pető téri Orvosi Ren-
delő épületén.
 A pályázati konstrukcióban az önkormány-
zat 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 ke-
rült. A házasságkötő termet és a pénzügyi irodát 
magába foglaló épületben ezen felül még padlás-
födém hőszigetelés is készült. (a főépületben ko-
rábban már saját forrásból megtörtént a padlás-
födém hőszigetelése.)
 A Pető téri Orvosi Rendelő épületében a 
nyílászárók cserére kerültek, homlokzati, padlás- és 
pincefödém hőszigetelés készült.
 A projekt eredményeként az alábbi megta-
karítás várható:
 A három épület éves elsődleges energiafo-
gyasztása 455.958 kWh-ról 116.270 kWh-ra csökken.
 A három épület CO2 kibocsátása 90,53 ton-
náról 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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

tájékoztatás a KEHOP 5.2.9-16-2017-00177 számú
pályázat megvalósításának befejezéséről

ÚJ HATÁRIDŐ
az illegális kutak bírságmentes

fennmaradásának engedélyezésére

 2020. július 1-től módosult a vízgazdálko-
dásról szóló 1995.évi LVII.törvény 29.§ (7) bekez-
dése: Mentesül a vízgazdálkodási bírság meg-
zetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az 
egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erő-
sítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény   ha-
tálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet fel-
szín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást

2023. december 31-ig
kérelmezi.

Dolányi Róbertné jegyző

 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 beteg-
ségek és a járványok megelőzése érdekében szüksé-
ges 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 foglalkoz-

tatottai;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőri fogdák, kö-

zösségi 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 egész-
ségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egész-
ségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-
lásáról című rendelet értelmében, életkorhoz kötötten, 
minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer 
tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költség-
mentesen. 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 lakosok-
nak 1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszí-
nén kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk be-
fizetésével. 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 INGYE-
NESEN elvégezhető amennyiben: 
- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi 
beutalóval
- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyi-
latkozattal
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya

Tájékoztató a tüdőszűrés rendjéről

- amennyiben a leletre is szükség van, azt saját nevére ki-
töltött felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten 
belül postán megküldjük.
 A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak koc-
kázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonat-
kozik. Azonban az egészségével foglalkozó valameny-
nyi felnőtt lakosnak ajánlott részt venni szűrővizsgá-
laton a betegségek megelőzése illetve korai stádi-
umban való felismerése érdekében, hiszen a leggya-
koribb 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

2020. augusztus 10-től
2020. augusztus 17-ig
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	 A	beérkező	hıv́ásokat	a	hatályos	protokollnak	megfele-
lően	felveszik,	majd	a	beteg	érdekeit	szem	előtt	tartva	a	követ-
kező	intézkedések	történhetnek:

-	 szakma	szabályai	 szerint	 tanácsadás,	majd	 ismételt	
konzultáció,	 hogy	 a	 beteg	 állapotában	 történt-e	 valamilyen	
változás,	szükség	esetén	orvos-beteg	konferenciabeszélgetés.	A	
tanácsadás	szigorú	belső	protokoll	mentén	történik.

-	 Mentési	 feladat:	 mentésnek	 minősül,	 mely	 ügyelet	
általi	ellátása	mentőegység	kapacitásbeli	hiányában	jöhet	létre.	
Ebben	az	esetben	az	OMSZ	diszpécsere	adja	át	az	esetet	a	tár-
saság	diszpécserének.	Mentési	feladatnak	minősül	pl.	mellkasi	
fájdalom,	infarktus,	agyvérzés,	tudatzavar.

-	 „2”	órán	belüli	feladat:	a	beteg	közvetlen	életveszély-
ben	nincs,	de	orvosi	beavatkozásra,	illetve	gyógyszerezésre	van	
szükség.	A	betegforgalom	függvényében	legkésőbb	2	órán	belül	
a	betegvizsgálatot	meg	kell	kezdeni.	Amennyiben	az	ambuláns	
betegforgalom	miatt	előre	 láthatóan	a	„2”	 órából	kicsúszik	az	
ügyeleti	ellátás,	az	orvosnak	jeleznie	kell	a	diszpécser	felé,	aki-
nek	értesıt́enie	kell	a	beteget.	A	diszpécser	kollégák	az	időjelzést	
mindig	 közlik	 a	 bejelentővel	 a	 hıv́ás	 alkalmával,	 hogy	 tájé-
koztatva	legyenek	a	betegek,	hozzátartozók	az	ügyelet	várható	
érkezéséről.

-	 „4”	órán	belüli	 feladat:	A	halottvizsgálat	elvégzése,	
abban	az	esetben,	ha	a	halál	beálltát	az	Országos	Mentőszolgálat	
munkatársa	megállapıt́otta,	akkor	a	halottvizsgálatot	a	törvényi	
rendelkezés	szerint	„4”	órán	belül	kell	elvégezni.	Ez	alól	kivételt	
képez	 a	 kapacitás	 hiány	 következtében	 az	 OMSZ	 általi	 halál	
megállapıt́ás	 elmaradása.	Ebben	az	esetben	azonnalos	 jelzést	
kaphat	a	feladat.	4	órán	belüli	feladatok	közé	tartozik	az	injek-
ciók	beadása,	kötéscsere,	stb.
	 A	fentieknek	köszönhetően	lehetőség	van	arra,	hogy	az	
eset	 ellátására	 a	 leginkább	 megfelelő	 egység	 vonuljon	 ki.	 Ez	
lehet	a	megfelelő	szintű	mentőegység	riasztása,	a	feladat	ügye-
letnek	történő	átadása	megfelelő	időzıt́éssel	(azonnali,	2	órán	
belüli,	 4	 órán	 belüli),	 illetve	 lehetőség	 van	 a	 diszpécser	
személyes	vagy	az	ügyeletes	orvos	bevonásával	történő	telefo-
nos	tanácsadásra,	vagy	a	beteg	ügyeleti	rendelőbe	történő	irá-
nyıt́ására	egyaránt,	de	rendkıv́üli	esetekben	a	különböző	szol-
gáltatók	kapacitásának	egy	esethez	 történő	 összevonására	 is,	
amennyiben	a	rendelkezésre	álló	adatok	alapján	erre	szükség	
lehet.
	 A	 koronavıŕus	magyarországi	megjelenésével	 ugrás-
szerűen	megnőtt	az	ügyelet	diszpécsereinek	terhelése.	A	jelen-
tősen	megnőtt	hıv́ásokat,	a	járvány	elején	az	emberek	aggódása,	
tanácstalansága,	 és	 a	 sokak	 által	 terjesztett	 rémhıŕek	 miatti	
pánik	 generálta.	 A	 társaság	 diszpécserközpontja	 felkészült	 a	
fokozott	igénybevételre,	plusz	embereket	állıt́ ottak	szolgálatba,	
hogy	a	 lakosság	 részére	 elérhetőek	 legyenek,	 az	 emberekben	
keletkezett	kérdéseket	megválaszolják	a	mindig	hatályos	eljá-
rásrendnek	megfelelően.	Az	Országos	Orvosi	U� gyelet	Nonpro�it	
Kft.	 folyamatos	 kapcsolatban	 állt	 az	 A� llami	 Népegészségügyi	
Szolgálat	ügyeletes	kollégáival,	hogy	a	járványügyi	kérdéseket	is	
megválaszolják,	illetve	az	ismert	adatok	alapján	a	legjobb	dön-
tést	tudják	meghozni	a	lakosság	érdekében.	Számos	esetben	az	
ügyeletes	kollégák	az	Országos	Mentőszolgálat	szakembereivel,	
az	illetékes	Fertőző	Osztály	orvosaival	és	a	járványügyi	szakem-
berekkel	közösen,	összehangolva	szervezték	meg	egy-egy	beteg	
gyógyintézetbe	szállıt́ ását,	majd	a	közvetlen	környezetében	tar-
tózkodó	kontakt	személyek	szűrését.

T.A.	(készült	az	Országos	Orvosi	U� gyelet	Nonpro�it	Kft.	
tájékoztatója	alapján)

Amit a diszpécserközpont felépítéséről
és működéséről tudni érdemes

Központi Orvosi Ügyelet: 06 70 3703 104 • Országos Mentőszolgálat: 112 

 Tura Város Önkormányzata a KEHOP 5.2.9-
16-2017-00177 számú pályázatával ener-getikai 
korszerűsítést hajtott végre a Polgármesteri Hivatal 
mindkét épületén, valamint a Pető téri Orvosi Ren-
delő épületén.
 A pályázati konstrukcióban az önkormány-
zat 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 ke-
rült. A házasságkötő termet és a pénzügyi irodát 
magába foglaló épületben ezen felül még padlás-
födém hőszigetelés is készült. (a főépületben ko-
rábban már saját forrásból megtörtént a padlás-
födém hőszigetelése.)
 A Pető téri Orvosi Rendelő épületében a 
nyílászárók cserére kerültek, homlokzati, padlás- és 
pincefödém hőszigetelés készült.
 A projekt eredményeként az alábbi megta-
karítás várható:
 A három épület éves elsődleges energiafo-
gyasztása 455.958 kWh-ról 116.270 kWh-ra csökken.
 A három épület CO2 kibocsátása 90,53 ton-
náról 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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

tájékoztatás a KEHOP 5.2.9-16-2017-00177 számú
pályázat megvalósításának befejezéséről

ÚJ HATÁRIDŐ
az illegális kutak bírságmentes

fennmaradásának engedélyezésére

 2020. július 1-től módosult a vízgazdálko-
dásról szóló 1995.évi LVII.törvény 29.§ (7) bekez-
dése: Mentesül a vízgazdálkodási bírság meg-
zetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az 
egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erő-
sítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény   ha-
tálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet fel-
szín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást

2023. december 31-ig
kérelmezi.

Dolányi Róbertné jegyző

 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 beteg-
ségek és a járványok megelőzése érdekében szüksé-
ges 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 foglalkoz-

tatottai;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységet folytatók;
d) a büntetés-végrehajtási intézetek, rendőri fogdák, kö-

zösségi 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 egész-
ségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egész-
ségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-
lásáról című rendelet értelmében, életkorhoz kötötten, 
minden 40 év feletti személynek joga van évente egyszer 
tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költség-
mentesen. 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 lakosok-
nak 1.700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszí-
nén kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk be-
fizetésével. 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 INGYE-
NESEN elvégezhető amennyiben: 
- rendelkeznek érvényes iskolaorvosi, vagy üzemorvosi 
beutalóval
- rendelkeznek szülői, vagy gondviselői beleegyező nyi-
latkozattal
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- TAJ kártya

Tájékoztató a tüdőszűrés rendjéről

- amennyiben a leletre is szükség van, azt saját nevére ki-
töltött felbélyegzett válaszboríték ellenében három héten 
belül postán megküldjük.
 A kötelező tüdőszűrés tehát ma már csak koc-
kázatnak kitett munkakörökben dolgozókra vonat-
kozik. Azonban az egészségével foglalkozó valameny-
nyi felnőtt lakosnak ajánlott részt venni szűrővizsgá-
laton a betegségek megelőzése illetve korai stádi-
umban való felismerése érdekében, hiszen a leggya-
koribb 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

2020. augusztus 10-től
2020. augusztus 17-ig
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	 A	magyar	és	a	székely	himnusz	közös	eléneklését	köve-
tően	Gróf	Apponyi	Albert	100	éve	elhangzott	szavai	fájóan	éles	
pengeként	hasıt́ottak	a	levegőbe	2020.	június	4-én	délután	18	
órakor	Seres	Tünde,	a	művelődési	ház	igazgatójának	tolmácso-
lásában	a	Nemzeti	O� sszetartozás	Napjának	Turai	programján.	A	
Trianoni	Kettős	Kereszt	emlékműnél	a	tragikus	100.	évfordulóra	
szép	számú	emlékező	turai	gyűlt	össze.
	 Sajó	Sándor	Magyarnak	lenni	cıḿű	versének	részletét	
Lévai	József	szavalta,	majd	Maczkó	Mária	jól	ismert,	tiszta	ének-
hangján	csendült	fel	a	Magyarország	az	én	hazám.	A	Kaszap	Ist-
ván	Cserkészcsapat	i�jú	tagjainak	dıśzsorfala	mellett	a	turai	nép-
viseletbe	 öltözött	Kisénekmondók	a	kavicsdombról	 indulva,	 a	
kettős	keresztre	kötött	nemzeti	szıńű	szalaggal	járták	be	az	el-
csatolt	 országrészeket,	 Szlovákia,	 Ukrajna,	 Románia,	 Szerbia,	
Horvátország,	Szlovénia,	Ausztria,	Lengyelország	jelenlegi	terü-
letén	lévő	határvonalig,	kifejezve	ezzel,	hogy	a	magyar	népet,	az	
összetartozást	nem	gátolhatják	országhatárok.
	 S	hogy	mennyire	fájó	és	minden	magyart	mélyen	megé-
rintő	tragédia	volt	országunk	megcsonkıt́ása,	mi	sem	illusztrálja	
jobban,	mint	hogy	Szendrei	Ferenc	polgármester	nem	ıŕta	meg	
előre	gondolatait.	Beszéde,	magyarként,	szıv́ből	jött.	A	történel-
mi	események	felidézését	követően	megemlékezett	arról,	hogy	
Magyarország	a	döntést	követően	társadalmi	és	gazdasági	ösz-
szeomlás	szélére	került.	Felidézte	a	tragédiát	követő	100	éves	
utat	napjainkig,	a	túlélést,	a	kıńkeserves	talpra	állást,	ami	a	ma-
gyar	nép,	a	magyar	nemzet	erejét	és	büszkeségét	szimbolizálja.	
Az	elmúlt	100	év	útja	egyértelmű	jelzés	azon	országok	felé,	ame-
lyek	–	Apponyi	gróf	szavaival	élve	–	megásták	Magyarország	sıŕ-
ját.	Mert	Magyarország	ott	lesz	azon	országok	temetésén.	Nem	
lehet	eltiporni	egy	olyan	népet,	nemzetet,	amely	túlél	egy	ekkora	
tragédiát	és	talpra	áll.
	 Polgármester	úr	beszédét	követően	magyarság	dalok	
csendültek	 fel	 Maczkó	 Mária	 és	 csoportjai	 –	 Turai	 Kisének-
mondók,	Turai	E� nekmondók,	Fér�i	Dalárda	-	előadásában.

„…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	Sándor:	Magyarnak	lenni	(részlet)

„Európa	békéje	a	trianoni
békeszerződés	napján	szűnt	meg.”

Baldwin,	angol	miniszterelnök

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

Önök most megásták Magyarország sírját,
de Magyarország ott lesz mindazon
országok temetésén, amelyek most itt
Magyarország sírját megásták.”„ 	 A	 koszorúzási	 ceremóniát	 és	

főhajtást	 Unger	 Balázs	 cimbalom-
muzsikája,	 székelyföldi	 és	 soproni	
dallamok	 tették	 még	 ünnepélye-
sebbé.	Koszorút	helyezett	el	Tura	Vá-
ros	O� nkormányzata	nevében	Szend-
rei	Ferenc	polgármester	és	Marosvöl-
gyi	 János	 alpolgármester,	 a	 FIDESZ	
Turai	 szervezete	 képviseletében	 Ju-
hász	Sándor	alpolgármester	és	Lajtos	
János.

	 A	megemlékezést	közös	éneklés	
zárta.	Felcsendült	a	katolikus	magyarság	néphimnusza,	a	Bol-
dogasszony	anyánk,	és	a	Szózat.

Magyarországnak a 

19. századig nem 

volt „törvényesített” 

himnusza. Kölcsey 

Ferenc műve előtt a 

katolikus magyar-

ság 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 szö-

vegét Szoszna Demeter, pannonhalmi bencés szerze-

tes 1715-ös énekeskönyvéből ismerhetjük. A vers szer-

zője talán rendtársa, Lancsics Bonifác (1737) volt. A leg-

régebbi dallamcsírája a Deák-Szentes-féle, lejegyzett 

egyházi énekeket tartalmazó 1774-es énekesköny-

véből ismert. 1793-ban már „nationalis cantitio”, azaz 

nemzeti énekként említik írásos források. Több külön-

böző változata is ismert.
(forrás: wikipedia.hu)

 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 képvi-
selő-testület tagjai is segítették létrejöttét. 

	 A	 megemlékezés	 végén	 Marosvölgyi	 János	 méltatta	
Demény	 E� tterem	 kertjében	 felállı́tott	 Trianoni	 emlékművet,	
mely	 a	 tulajdonosok	 szándékából	 és	 saját	 �inanszı́rozásból	
valósult	 meg.	 Marosvölgyi	 alpolgármester	 úr	 felkérésére	 a	
városi	 elöljárók	 és	 a	 megemlékezők	 közösen	 vonultak	 át	
megtekinteni	az	emlékművet.

Fo
tó

: 
C

si
lla

 F
o

tó

E
m

lé
k
m

ű
 f

o
tó

k
: 
B

e
rc

sé
n

y
in

é
 P

.E
.

	 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	ünnepséget	dr.	Túrós	András,	az	OPSZ	elnöke	nyi-
totta	meg.	Rövid	beszédében	kiemelte	azt,	hogy	az	elmúlt	hóna-
pok	során	a	polgárőrök	egy	olyan	példamutató	munkát	végeztek,	
amely	az	egész	ország	érdekeit	szolgálták.
	 –	Ma	négy	olyan	megye	polgárőrei	képviseltetik	magu-
kat,	ahol	összesen	14000	polgárőr	látja	el	áldozatos	munkáját,	és	
ezzel	az	OPSZ	gerincét	is	képezik.	Az	elmúlt	három	hónapban	a	
polgárőrök	jelesre	vizsgáztak	a	vıŕusidőszak	idején.	Ezrek,	tıźez-
rek	lettek	mozgósıt́va	országszerte,	akik	egymást	felülmúlva	tet-
ték	önkéntes	feladataikat.	Sok	helyen	ezt	úgy	jellemezték,	hogy	
polgárőr	szociális	háló	alakult	ki,	amely	kitűnően	látta	el	a	fela-
datát.	Mindezt	tették	2	millió	szolgálati	órában,	amelyhez	jelen-
tős	támogatást	kapott	az	OPSZ,	első	sorban	a	Belügyminiszté-
riumtól,	 de	 számos	 szervezet	 és	 személy	 is	 támogatta	 a	 tevé-
kenységünket.	 Az	 elnök,	 beszéde	 zárásaként	 elmondta,	 tiszta	
szıv́ből	köszöni	azt	a	munkát,	amelyet	a	polgárőrök	végeztek.	Ezt	
követően	Süli	János,	a	Paksi	Atomerőmű	két	új	blokkjának	ter-
vezéséért,	megépıt́éséért	 és	üzembe	helyezéséért	felelős	tárca	
nélküli	miniszter,	köszöntötte	a	polgárőröket	és	elmondta,	mi-

Rangos elismerésben részesült Kajtor Péter

Tisztelt olvasók!

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

 Az egyesület 2018-ban Turáért Emlékérem kitüntetésben része-
sült. 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

Regionális nap Dunaföldváron

Süli János, Kajtor Péter és Dr. Túrós András

lyen	fontos	az	a	munka,	amelyet	a	polgárőrök	végeznek,	illetve	
milyen	mértékben	segıt́ik	elő	hazánk	közbiztonságának	megszi-
lárdıt́ását.
	 A	találkozón	dr.	Túrós	András,	az	Országos	Polgár-
őr	Szövetség	elnöke	adta	át	Kajtor	Péter	a	Tura	Biztonságá-
ért	2002	Polgárőr	Egyesület	alelnökének	a	Polgárőr	Érdem-
kereszt	 arany	 fokozata	 kitüntetést	 kiemelkedő	 teljesít-
ményének	elismeréseként.

T.A.	(forrás:	opsz.hu)
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	 A	magyar	és	a	székely	himnusz	közös	eléneklését	köve-
tően	Gróf	Apponyi	Albert	100	éve	elhangzott	szavai	fájóan	éles	
pengeként	hasıt́ottak	a	levegőbe	2020.	június	4-én	délután	18	
órakor	Seres	Tünde,	a	művelődési	ház	igazgatójának	tolmácso-
lásában	a	Nemzeti	O� sszetartozás	Napjának	Turai	programján.	A	
Trianoni	Kettős	Kereszt	emlékműnél	a	tragikus	100.	évfordulóra	
szép	számú	emlékező	turai	gyűlt	össze.
	 Sajó	Sándor	Magyarnak	lenni	cıḿű	versének	részletét	
Lévai	József	szavalta,	majd	Maczkó	Mária	jól	ismert,	tiszta	ének-
hangján	csendült	fel	a	Magyarország	az	én	hazám.	A	Kaszap	Ist-
ván	Cserkészcsapat	i�jú	tagjainak	dıśzsorfala	mellett	a	turai	nép-
viseletbe	 öltözött	Kisénekmondók	a	kavicsdombról	 indulva,	 a	
kettős	keresztre	kötött	nemzeti	szıńű	szalaggal	járták	be	az	el-
csatolt	 országrészeket,	 Szlovákia,	 Ukrajna,	 Románia,	 Szerbia,	
Horvátország,	Szlovénia,	Ausztria,	Lengyelország	jelenlegi	terü-
letén	lévő	határvonalig,	kifejezve	ezzel,	hogy	a	magyar	népet,	az	
összetartozást	nem	gátolhatják	országhatárok.
	 S	hogy	mennyire	fájó	és	minden	magyart	mélyen	megé-
rintő	tragédia	volt	országunk	megcsonkıt́ása,	mi	sem	illusztrálja	
jobban,	mint	hogy	Szendrei	Ferenc	polgármester	nem	ıŕta	meg	
előre	gondolatait.	Beszéde,	magyarként,	szıv́ből	jött.	A	történel-
mi	események	felidézését	követően	megemlékezett	arról,	hogy	
Magyarország	a	döntést	követően	társadalmi	és	gazdasági	ösz-
szeomlás	szélére	került.	Felidézte	a	tragédiát	követő	100	éves	
utat	napjainkig,	a	túlélést,	a	kıńkeserves	talpra	állást,	ami	a	ma-
gyar	nép,	a	magyar	nemzet	erejét	és	büszkeségét	szimbolizálja.	
Az	elmúlt	100	év	útja	egyértelmű	jelzés	azon	országok	felé,	ame-
lyek	–	Apponyi	gróf	szavaival	élve	–	megásták	Magyarország	sıŕ-
ját.	Mert	Magyarország	ott	lesz	azon	országok	temetésén.	Nem	
lehet	eltiporni	egy	olyan	népet,	nemzetet,	amely	túlél	egy	ekkora	
tragédiát	és	talpra	áll.
	 Polgármester	úr	beszédét	követően	magyarság	dalok	
csendültek	 fel	 Maczkó	 Mária	 és	 csoportjai	 –	 Turai	 Kisének-
mondók,	Turai	E� nekmondók,	Fér�i	Dalárda	-	előadásában.

„…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	Sándor:	Magyarnak	lenni	(részlet)

„Európa	békéje	a	trianoni
békeszerződés	napján	szűnt	meg.”

Baldwin,	angol	miniszterelnök

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

Önök most megásták Magyarország sírját,
de Magyarország ott lesz mindazon
országok temetésén, amelyek most itt
Magyarország sírját megásták.”„ 	 A	 koszorúzási	 ceremóniát	 és	

főhajtást	 Unger	 Balázs	 cimbalom-
muzsikája,	 székelyföldi	 és	 soproni	
dallamok	 tették	 még	 ünnepélye-
sebbé.	Koszorút	helyezett	el	Tura	Vá-
ros	O� nkormányzata	nevében	Szend-
rei	Ferenc	polgármester	és	Marosvöl-
gyi	 János	 alpolgármester,	 a	 FIDESZ	
Turai	 szervezete	 képviseletében	 Ju-
hász	Sándor	alpolgármester	és	Lajtos	
János.

	 A	megemlékezést	közös	éneklés	
zárta.	Felcsendült	a	katolikus	magyarság	néphimnusza,	a	Bol-
dogasszony	anyánk,	és	a	Szózat.

Magyarországnak a 

19. századig nem 

volt „törvényesített” 

himnusza. Kölcsey 

Ferenc műve előtt a 

katolikus magyar-

ság 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 szö-

vegét Szoszna Demeter, pannonhalmi bencés szerze-

tes 1715-ös énekeskönyvéből ismerhetjük. A vers szer-

zője talán rendtársa, Lancsics Bonifác (1737) volt. A leg-

régebbi dallamcsírája a Deák-Szentes-féle, lejegyzett 

egyházi énekeket tartalmazó 1774-es énekesköny-

véből ismert. 1793-ban már „nationalis cantitio”, azaz 

nemzeti énekként említik írásos források. Több külön-

böző változata is ismert.
(forrás: wikipedia.hu)

 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 képvi-
selő-testület tagjai is segítették létrejöttét. 

	 A	 megemlékezés	 végén	 Marosvölgyi	 János	 méltatta	
Demény	 E� tterem	 kertjében	 felállı́tott	 Trianoni	 emlékművet,	
mely	 a	 tulajdonosok	 szándékából	 és	 saját	 �inanszı́rozásból	
valósult	 meg.	 Marosvölgyi	 alpolgármester	 úr	 felkérésére	 a	
városi	 elöljárók	 és	 a	 megemlékezők	 közösen	 vonultak	 át	
megtekinteni	az	emlékművet.
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	 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	ünnepséget	dr.	Túrós	András,	az	OPSZ	elnöke	nyi-
totta	meg.	Rövid	beszédében	kiemelte	azt,	hogy	az	elmúlt	hóna-
pok	során	a	polgárőrök	egy	olyan	példamutató	munkát	végeztek,	
amely	az	egész	ország	érdekeit	szolgálták.
	 –	Ma	négy	olyan	megye	polgárőrei	képviseltetik	magu-
kat,	ahol	összesen	14000	polgárőr	látja	el	áldozatos	munkáját,	és	
ezzel	az	OPSZ	gerincét	is	képezik.	Az	elmúlt	három	hónapban	a	
polgárőrök	jelesre	vizsgáztak	a	vıŕusidőszak	idején.	Ezrek,	tıźez-
rek	lettek	mozgósıt́va	országszerte,	akik	egymást	felülmúlva	tet-
ték	önkéntes	feladataikat.	Sok	helyen	ezt	úgy	jellemezték,	hogy	
polgárőr	szociális	háló	alakult	ki,	amely	kitűnően	látta	el	a	fela-
datát.	Mindezt	tették	2	millió	szolgálati	órában,	amelyhez	jelen-
tős	támogatást	kapott	az	OPSZ,	első	sorban	a	Belügyminiszté-
riumtól,	 de	 számos	 szervezet	 és	 személy	 is	 támogatta	 a	 tevé-
kenységünket.	 Az	 elnök,	 beszéde	 zárásaként	 elmondta,	 tiszta	
szıv́ből	köszöni	azt	a	munkát,	amelyet	a	polgárőrök	végeztek.	Ezt	
követően	Süli	János,	a	Paksi	Atomerőmű	két	új	blokkjának	ter-
vezéséért,	megépıt́éséért	 és	üzembe	helyezéséért	felelős	tárca	
nélküli	miniszter,	köszöntötte	a	polgárőröket	és	elmondta,	mi-

Rangos elismerésben részesült Kajtor Péter

Tisztelt olvasók!

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

 Az egyesület 2018-ban Turáért Emlékérem kitüntetésben része-
sült. 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

Regionális nap Dunaföldváron

Süli János, Kajtor Péter és Dr. Túrós András

lyen	fontos	az	a	munka,	amelyet	a	polgárőrök	végeznek,	illetve	
milyen	mértékben	segıt́ik	elő	hazánk	közbiztonságának	megszi-
lárdıt́ását.
	 A	találkozón	dr.	Túrós	András,	az	Országos	Polgár-
őr	Szövetség	elnöke	adta	át	Kajtor	Péter	a	Tura	Biztonságá-
ért	2002	Polgárőr	Egyesület	alelnökének	a	Polgárőr	Érdem-
kereszt	 arany	 fokozata	 kitüntetést	 kiemelkedő	 teljesít-
ményének	elismeréseként.

T.A.	(forrás:	opsz.hu)
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	 Már	az	utcáról	is	szembe	tűnő	volt	az	óvoda	kerıt́és	ta-
lapzatának	megújulása,	melyet	50	órás	közösségi	szolgálatot	tel-
jesıt́ő	turai	önkéntesek	tisztıt́ottak	meg	a	piszoktól	és	mohától,	
repedéseket	javıt́ottak	és	festettek.	Az	első	udvari	virágoskert	is	
megtisztult,	fellélegzett,	új	telepıt́ésű	növényeket	kapott.

Csak	 pár	 lépést	 haladtunk	 befelé	 a	 virágos	 udvaron,	
amikor	egy	csodálatos	installáció	előtt	szájtátva	lecövekeltem.	
Gabriella	büszkén	dicsérte	az	ügyes	kezű	és	kreatıv́	óvónéniket,	
akik	 a	 kerti	 dekorációt	 készıt́ették	 és	mosolyogva	 hozzátette,	
beljebb	lesz	még	hasonló	meglepetésben	részem.

Kis	intermezzó,	hogy	az	óvoda	egyik	jelképe,	a	mesefa	
sajnálatos	módon,	nem	élte	túl	az	előző	évi	viharokat.	A	kultikus	
mesefa	helyén	egy	mini	parkot	rendeztek	be	padokkal	és	egy	kis	
virágágyással.	A	járdára	festett	sok,	szıńes,	játékokhoz	való	alap-
rajz	szintén	az	óvónénik	keze	munkájának	gyümölcse.	Megújult	
az	épület	mögötti	tároló	tetőszerkezete	és	az	ajtók,	a	külső	hom-
lokzat	rész	vár	még	festésre.

Az	 igazi	meglepetés	a	hátsó	udvarban	várt.	Az	 óriási	
területen	négy	új	homokozó	épült,	középen	pedig	egy	izgalmas	
és	 mindenekfelett	 igen	 hasznos	 mezı́tlábas	 pálya	 (tipróka)	
kapott	helyet.	A	területet	füvesıt́ést	követően	vehetik	birtokba	a	
gyerekek.	Gabriella	elmondta,	hogy	a	~140	gyermeknek	eddig	

2egyetlen,	pár	m -es	homokozón	kellett	osztoznia.

Az	 intézményvezető	 büszkén	 mutatta	 be	 az	 óvoda	
babaházát.	Az	egyik,	hosszanti	oldalán	nyitott	épület	teljes	egé-
szében	új	funkciót	kapott.	Egy	légtérben,	mégis	ügyesen	szepa-
rálva	kis	boltocska,	konyha	és	babaszoba	került	kialakıt́ásra.	A	
berendezést	a	meglévő,	ezidáig	használaton	kıv́üli	óvodai	búto-
rok	és	tárgyak	újra	gondolásával	-	hasznosıt́ásával	oldották	meg.	

Látogatás a Kastélykerti Óvodában

	 Kihasználva	a	nyári	szünetet	és	a	veszélyhelyzet	átmeneti	enyhülé-
sét,	sokadik	próbálkozásra	végre	össze	tudtunk	hozni	egy	személyes	talál-
kozót	a	Kastélykerti	Óvoda	intézményvezetőjével,	Bertók	Gabriella	óvoda-
pedagógussal.	Tartalmas	két	órát	töltöttem	el	az	óvoda	varázslatos	környe-
zetében.	 Jelentős	 változások	 történtek	 az	 elmúlt	 pár	 hónapban,	 az	 imp-
ressziókról	–	nézzék	el	nekem	–	kevésbé	óvodai	nyelven	számolok	be	a	kedves	
olvasóknak.

Nyári	szünet	van	ugyan,	de	az	óvoda	ügyeletet	tart,	ıǵy	
sétánk	idején	is	nyüzsögtek	körülöttünk	a	gyerekek.	Megnézhet-
tem	a	gyermeki	képzelet	ihlette,	zsıŕkréta	rajzokkal	egyedivé	va-
rázsolt	indián	sátort,	illetve	az	új,	tornyos	csúszdát	is,-	utóbbit	
pályázaton	nyerte	az	óvoda.	Egy	nagyobb	csoport	az	új	akadály-
pálya	 kihıv́ásait	 igyekezett	 teljesı́teni,	 a	 kézműves	 asztalnál	
gyöngyöt	fűztek,	a	KRESZ	alapvető	közlekedési	szabályait	pedig	
3-4	gyermek	gyakorolta	az	erre	a	célra	kialakıt́ott	kis	körpályán.	
Figyeltem	őket	egy	darabig,	nagyon	ügyesek	voltak	az	autósok	és	
a	forgalmat	irányıt́ó	„rendőr	néni”	is.	A	tanpályával	kapcsolatban	
az	intézményvezető	a	fejlesztési	elképzelésekről	is	beszélt.	

Nem	maradhatott	el	a	csoportszobák	látogatása	sem.	
Nevet	kaptak	a	csoportok,	a	(Katica,	Méhecske,	Pillangó,	Marga-
réta,	Cica)	a	csoportemblémákat	pedig	Gyenes	László	képviselő	
úr	saját	kezűleg	készıt́ette	el	és	ajándékozta	az	óvodának.	A	cso-
portok	elrendezése	is	átalakult	kissé,	külön	foglalkoztató	részek	
lettek	 berendezve	 például	 a	 rajzolásnak,	 kézműveskedésnek,	
társasjátékoknak	a	tevékenységnek	megfelelő	hellyel	és	eszköz-
parkkal.	Folyamatosan	készülnek	jelmezek	is	a	gyermekek	szá-
mára	a	különböző	szerepjátékokhoz.	A	nyári	szünet	alatt	folya-
matos	a	munka,	fokozatosan	haladnak	a	bútorzat	felújıt́ásával,	a	
függönyök,	 szőnyegek	 cseréjével,	 ahol	 szükséges,	 dekorálnak,	
szépıt́enek.	Készülnek	a	következő	óvodai	év	indulásra.

Az	irodában	folytattuk	a	beszélgetést,	szakmai	dolgok-
ra	terelődött	a	szó.	Gabriella	elmondta,	hogy	már	készülnek	a	
forgatókönyvek	 a	 következő	 óvodai	 évre.	 Lelkesen	 beszélt	 a	
programokról,	eseményekről,	melyeknek	a	népi	hagyományok	
képezik	az	alapját,	ilyen	lesz	pl.	a	Mihály	napi	betakarıt́ás.

Szóba	 kerültek	 az	 óvodapedagógus	 háttérben	 zajló,	
kötelező	 adminisztrációs	 feladatai	 is,	munkanaplók,	 értékelé-
sek,	 beszámolók	 papıŕrengetegére	 rámutatva.	 Aggodalmát	 fe-
jezte	ki	afelől,	hogy	a	�iatalok	elfordulnak	az	óvodapedagógusi	
hivatástól,	 bár	 a	 szükséges	 iskolai	 képzést	 sikerrel	 elvégzik.	
Meglátása	szerint	az	óvodai	nevelés	nem	munka,	hanem	hivatás.	
A	 gyermekeket	 a	 legérzékenyebb	 időszakban	 jól	 tanıt́ani,	 jól	

szocializálni,	jól	nevelni	életre	szóló	elköteleződés,	emellett	ha-
talmas	társadalmi	felelősség.	Az	 óvodában,	az	 óvodai	nevelés-
ben	kapják	meg	a	gyermekek	azokat	az	alapokat	és	értékrendet,	
mely	20	év	múlva,	az	adott	generációra	felnőttként	lesz	jellemző.

Vegyes	 érzésekkel	búcsúztam	el.	 Ennek	a	 csodálatos	
óvodának	a	szakmai	stábja,	a	jelenlegi	óvónénik	lassan	megérde-
melt	pihenőjükre,	nyugdıj́ba	mennek.	Belegondoltam,	hogy	an-
no	4-5	évesen	én	mennyire	szerettem	az	óvónénimet.	Egysze-
rűen	azért,	mert	bár	a	szüleim	dolgoztak	és	nem	voltak	velem,	
mégis	 biztonságban	 éreztem	 magam	 (nem	 mellékesen,	 azért	
tanultam	is	ezt-azt).	A	legfontosabb	mégis	a	biztonságérzet	volt.	
A	szakképzett	óvónéni	nagyon	sokat	tett	ezért.

Tény,	hogy	ebben	a	szakmában	„nem	dől	a	lé”.	Azonban	
az	 óvodapedagógusi	 tanulmányokat	választók	már	a	 jelentke-
zéskor	tudják,	hogy	ebből	a	hivatásból	még	soha,	senki	nem	lett	
milliomos.	Mégis	jelentkeznek,	megtanulják,	amit	meg	kell,	si-
keres	vizsgát	tesznek…	majd	elmennek	egy	nagyobb	városba	pl.	
valamilyen	felkapott	divat-szakmában,	sokadikként	szerencsét	
próbálni.

Bıźom	abban,	próbálva	meglátni	a	rosszban	a	jót,	hogy	
a	tavaszi	COVID	helyzet	tapasztalatai	alapján	talán	valami	átér-
tékelődött	a	�iatalok	fejében	is.	A	Ratkó	korszak	generációja	ed-
dig	bıŕta	cipelni	a	hátán	az	országot.	Megérdemlik	a	pihenést.	E� s	
hogyan	tovább?	Lesznek-e	páran,	akik	nem	várják	tovább	tátott	
szájjal	a	sült	galambot,	hanem	megértik	a	hivatástudat,	a	közös-
ségi	összefogás	és	alázat	szavak	valódi	mélységét	és	beleállnak	a	
feladatba?
	 Kedves	szülők!	Igen!	Én	ÓVÓNÉNI	vagyok!

T.A.

	 A	 Hatvani	 úton	 elhaladók	 és	
Vasút	U� jtelepen	élők	nap	mint	nap	szo-
morúan	pillantottak	a	Nyárfa	és	a	Hat-
vani	út	kereszteződésénél	található	ke-
resztre.	 Az	 elhanyagolt,	 Jézus	 Krisztus	
emlékéhez	méltatlan	feszület	és	a	talap-
zat	piszkos,	kopott	és	moha	lepte,	a	kör-
nyezete	gazos,	megközelıt́ hetetlen	volt.
	 És	 egyszer	 csak	 méltóan	
szép	lett…
	 Valakik	 nagyon	 sokat	 dolgoz-
tak	 ezzel.	 Valakik,	 akik	 névtelenséget	
kértek,	hiszen	céljuk	nem	a	nyıĺt	elisme-
rés	 és	 vállon	 veregetés,	 hanem	 őseink	
hagyatékának	megőrzése	volt.
	 E� vek	óta	nap	mint	nap	eljártak	
a	 kereszt	 előtt,	 ahogy	bárki	más.	O� reg	
mamáik	hagyatékát,	ahogy	ők	elmentek,	
nem	volt,	aki	tovább	vigye.	A	tavaszi	ve-
szélyhelyzet	 adta	 lehetőséget	 kihasz-
nálva	nekifogtak	a	renoválásnak.	Bozót-
irtással,	majd	 tereprendezéssel	 kezdő-

3dött	meg	a	munka,	több	m 	földet	meg-
mozgatva.	A	kereszt	és	a	szobor	követ-
kezett,	napokig	csiszoltak,	spakliztak,	a	
letört	peremet	javıt́ották.	Jézus	szobrá-
nak	leemeléséhez	nagy	bátorságra	volt	
szükségük,	hiszen	ekkor	szembesültek	
azzal	a	ténnyel,	hogy	ez	Tura	legmaga-
sabb	 keresztje.	 Jézus	 szobrát	 az	 ott-

És egyszer csak méltóan szép lett…

honukban	 hozták	 rendbe,	 csiszolták,	
majd	festették.
	 Közben	azért	hıŕe	ment	a	mun-
kának,	segıt́séget	kaptak	Köles	Józseftől,	
geotextıĺia	és	zúzott	bazalt	került	a	szo-
bor	körüli	 földre.	A	rózsákat	Katonáné	
Kiss	 E� va	 ajánlotta	 fel,	 a	 bazalt	 sziklák	
pedig	Medveczky	Zsó�ia	adományaként	
érkeztek.	Pad	is	készült,	majd	helyükre	
kerültek	a	virágok	is.
	 „Sok	 erőt	 kaptunk	 fentről	 és	
mikor	végeztünk	csak	álltunk,	gyönyör-
ködtünk	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	 pár	 tervei	 között	 szerepel	
másik	két	kereszt	felújıt́ása	is.	Nézeteik	
szerint	nincs	lehetetlen,	csak	tehetetlen.	
Bıźnak	benne,	hogy	példát	tudnak	mu-
tatni	másoknak	is.

	 Zárásként	pedig	bátorıt́ják	a	turai	
lakosságot	 és	 arra	 kérik,	 hogy	 szépı́tsük	
együtt	környezetünket.

T.A.

(a	Turai	Hıŕlap	előző	számában	egy	másik,	
hasonlóan	önzetlen	civil	vállalásról,	a	Hon-
véd	erdőben	található	Szele	Andor	és	17	tár-
sa	sıŕjának	felújıt́ásáról	szintén	nagy	öröm-
mel	számoltunk	be)
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ÓVODAI HÍREK

	 Már	az	utcáról	is	szembe	tűnő	volt	az	óvoda	kerıt́és	ta-
lapzatának	megújulása,	melyet	50	órás	közösségi	szolgálatot	tel-
jesıt́ő	turai	önkéntesek	tisztıt́ottak	meg	a	piszoktól	és	mohától,	
repedéseket	javıt́ottak	és	festettek.	Az	első	udvari	virágoskert	is	
megtisztult,	fellélegzett,	új	telepıt́ésű	növényeket	kapott.

Csak	 pár	 lépést	 haladtunk	 befelé	 a	 virágos	 udvaron,	
amikor	egy	csodálatos	installáció	előtt	szájtátva	lecövekeltem.	
Gabriella	büszkén	dicsérte	az	ügyes	kezű	és	kreatıv́	óvónéniket,	
akik	 a	 kerti	 dekorációt	 készıt́ették	 és	mosolyogva	 hozzátette,	
beljebb	lesz	még	hasonló	meglepetésben	részem.

Kis	intermezzó,	hogy	az	óvoda	egyik	jelképe,	a	mesefa	
sajnálatos	módon,	nem	élte	túl	az	előző	évi	viharokat.	A	kultikus	
mesefa	helyén	egy	mini	parkot	rendeztek	be	padokkal	és	egy	kis	
virágágyással.	A	járdára	festett	sok,	szıńes,	játékokhoz	való	alap-
rajz	szintén	az	óvónénik	keze	munkájának	gyümölcse.	Megújult	
az	épület	mögötti	tároló	tetőszerkezete	és	az	ajtók,	a	külső	hom-
lokzat	rész	vár	még	festésre.

Az	 igazi	meglepetés	a	hátsó	udvarban	várt.	Az	 óriási	
területen	négy	új	homokozó	épült,	középen	pedig	egy	izgalmas	
és	 mindenekfelett	 igen	 hasznos	 mezı́tlábas	 pálya	 (tipróka)	
kapott	helyet.	A	területet	füvesıt́ést	követően	vehetik	birtokba	a	
gyerekek.	Gabriella	elmondta,	hogy	a	~140	gyermeknek	eddig	

2egyetlen,	pár	m -es	homokozón	kellett	osztoznia.

Az	 intézményvezető	 büszkén	 mutatta	 be	 az	 óvoda	
babaházát.	Az	egyik,	hosszanti	oldalán	nyitott	épület	teljes	egé-
szében	új	funkciót	kapott.	Egy	légtérben,	mégis	ügyesen	szepa-
rálva	kis	boltocska,	konyha	és	babaszoba	került	kialakıt́ásra.	A	
berendezést	a	meglévő,	ezidáig	használaton	kıv́üli	óvodai	búto-
rok	és	tárgyak	újra	gondolásával	-	hasznosıt́ásával	oldották	meg.	

Látogatás a Kastélykerti Óvodában

	 Kihasználva	a	nyári	szünetet	és	a	veszélyhelyzet	átmeneti	enyhülé-
sét,	sokadik	próbálkozásra	végre	össze	tudtunk	hozni	egy	személyes	talál-
kozót	a	Kastélykerti	Óvoda	intézményvezetőjével,	Bertók	Gabriella	óvoda-
pedagógussal.	Tartalmas	két	órát	töltöttem	el	az	óvoda	varázslatos	környe-
zetében.	 Jelentős	 változások	 történtek	 az	 elmúlt	 pár	 hónapban,	 az	 imp-
ressziókról	–	nézzék	el	nekem	–	kevésbé	óvodai	nyelven	számolok	be	a	kedves	
olvasóknak.

Nyári	szünet	van	ugyan,	de	az	óvoda	ügyeletet	tart,	ıǵy	
sétánk	idején	is	nyüzsögtek	körülöttünk	a	gyerekek.	Megnézhet-
tem	a	gyermeki	képzelet	ihlette,	zsıŕkréta	rajzokkal	egyedivé	va-
rázsolt	indián	sátort,	illetve	az	új,	tornyos	csúszdát	is,-	utóbbit	
pályázaton	nyerte	az	óvoda.	Egy	nagyobb	csoport	az	új	akadály-
pálya	 kihıv́ásait	 igyekezett	 teljesı́teni,	 a	 kézműves	 asztalnál	
gyöngyöt	fűztek,	a	KRESZ	alapvető	közlekedési	szabályait	pedig	
3-4	gyermek	gyakorolta	az	erre	a	célra	kialakıt́ott	kis	körpályán.	
Figyeltem	őket	egy	darabig,	nagyon	ügyesek	voltak	az	autósok	és	
a	forgalmat	irányıt́ó	„rendőr	néni”	is.	A	tanpályával	kapcsolatban	
az	intézményvezető	a	fejlesztési	elképzelésekről	is	beszélt.	

Nem	maradhatott	el	a	csoportszobák	látogatása	sem.	
Nevet	kaptak	a	csoportok,	a	(Katica,	Méhecske,	Pillangó,	Marga-
réta,	Cica)	a	csoportemblémákat	pedig	Gyenes	László	képviselő	
úr	saját	kezűleg	készıt́ette	el	és	ajándékozta	az	óvodának.	A	cso-
portok	elrendezése	is	átalakult	kissé,	külön	foglalkoztató	részek	
lettek	 berendezve	 például	 a	 rajzolásnak,	 kézműveskedésnek,	
társasjátékoknak	a	tevékenységnek	megfelelő	hellyel	és	eszköz-
parkkal.	Folyamatosan	készülnek	jelmezek	is	a	gyermekek	szá-
mára	a	különböző	szerepjátékokhoz.	A	nyári	szünet	alatt	folya-
matos	a	munka,	fokozatosan	haladnak	a	bútorzat	felújıt́ásával,	a	
függönyök,	 szőnyegek	 cseréjével,	 ahol	 szükséges,	 dekorálnak,	
szépıt́enek.	Készülnek	a	következő	óvodai	év	indulásra.

Az	irodában	folytattuk	a	beszélgetést,	szakmai	dolgok-
ra	terelődött	a	szó.	Gabriella	elmondta,	hogy	már	készülnek	a	
forgatókönyvek	 a	 következő	 óvodai	 évre.	 Lelkesen	 beszélt	 a	
programokról,	eseményekről,	melyeknek	a	népi	hagyományok	
képezik	az	alapját,	ilyen	lesz	pl.	a	Mihály	napi	betakarıt́ás.

Szóba	 kerültek	 az	 óvodapedagógus	 háttérben	 zajló,	
kötelező	 adminisztrációs	 feladatai	 is,	munkanaplók,	 értékelé-
sek,	 beszámolók	 papıŕrengetegére	 rámutatva.	 Aggodalmát	 fe-
jezte	ki	afelől,	hogy	a	�iatalok	elfordulnak	az	óvodapedagógusi	
hivatástól,	 bár	 a	 szükséges	 iskolai	 képzést	 sikerrel	 elvégzik.	
Meglátása	szerint	az	óvodai	nevelés	nem	munka,	hanem	hivatás.	
A	 gyermekeket	 a	 legérzékenyebb	 időszakban	 jól	 tanıt́ani,	 jól	

szocializálni,	jól	nevelni	életre	szóló	elköteleződés,	emellett	ha-
talmas	társadalmi	felelősség.	Az	 óvodában,	az	 óvodai	nevelés-
ben	kapják	meg	a	gyermekek	azokat	az	alapokat	és	értékrendet,	
mely	20	év	múlva,	az	adott	generációra	felnőttként	lesz	jellemző.

Vegyes	 érzésekkel	búcsúztam	el.	 Ennek	a	 csodálatos	
óvodának	a	szakmai	stábja,	a	jelenlegi	óvónénik	lassan	megérde-
melt	pihenőjükre,	nyugdıj́ba	mennek.	Belegondoltam,	hogy	an-
no	4-5	évesen	én	mennyire	szerettem	az	óvónénimet.	Egysze-
rűen	azért,	mert	bár	a	szüleim	dolgoztak	és	nem	voltak	velem,	
mégis	 biztonságban	 éreztem	 magam	 (nem	 mellékesen,	 azért	
tanultam	is	ezt-azt).	A	legfontosabb	mégis	a	biztonságérzet	volt.	
A	szakképzett	óvónéni	nagyon	sokat	tett	ezért.

Tény,	hogy	ebben	a	szakmában	„nem	dől	a	lé”.	Azonban	
az	 óvodapedagógusi	 tanulmányokat	választók	már	a	 jelentke-
zéskor	tudják,	hogy	ebből	a	hivatásból	még	soha,	senki	nem	lett	
milliomos.	Mégis	jelentkeznek,	megtanulják,	amit	meg	kell,	si-
keres	vizsgát	tesznek…	majd	elmennek	egy	nagyobb	városba	pl.	
valamilyen	felkapott	divat-szakmában,	sokadikként	szerencsét	
próbálni.

Bıźom	abban,	próbálva	meglátni	a	rosszban	a	jót,	hogy	
a	tavaszi	COVID	helyzet	tapasztalatai	alapján	talán	valami	átér-
tékelődött	a	�iatalok	fejében	is.	A	Ratkó	korszak	generációja	ed-
dig	bıŕta	cipelni	a	hátán	az	országot.	Megérdemlik	a	pihenést.	E� s	
hogyan	tovább?	Lesznek-e	páran,	akik	nem	várják	tovább	tátott	
szájjal	a	sült	galambot,	hanem	megértik	a	hivatástudat,	a	közös-
ségi	összefogás	és	alázat	szavak	valódi	mélységét	és	beleállnak	a	
feladatba?
	 Kedves	szülők!	Igen!	Én	ÓVÓNÉNI	vagyok!

T.A.

	 A	 Hatvani	 úton	 elhaladók	 és	
Vasút	U� jtelepen	élők	nap	mint	nap	szo-
morúan	pillantottak	a	Nyárfa	és	a	Hat-
vani	út	kereszteződésénél	található	ke-
resztre.	 Az	 elhanyagolt,	 Jézus	 Krisztus	
emlékéhez	méltatlan	feszület	és	a	talap-
zat	piszkos,	kopott	és	moha	lepte,	a	kör-
nyezete	gazos,	megközelıt́ hetetlen	volt.
	 És	 egyszer	 csak	 méltóan	
szép	lett…
	 Valakik	 nagyon	 sokat	 dolgoz-
tak	 ezzel.	 Valakik,	 akik	 névtelenséget	
kértek,	hiszen	céljuk	nem	a	nyıĺt	elisme-
rés	 és	 vállon	 veregetés,	 hanem	 őseink	
hagyatékának	megőrzése	volt.
	 E� vek	óta	nap	mint	nap	eljártak	
a	 kereszt	 előtt,	 ahogy	bárki	más.	O� reg	
mamáik	hagyatékát,	ahogy	ők	elmentek,	
nem	volt,	aki	tovább	vigye.	A	tavaszi	ve-
szélyhelyzet	 adta	 lehetőséget	 kihasz-
nálva	nekifogtak	a	renoválásnak.	Bozót-
irtással,	majd	 tereprendezéssel	 kezdő-

3dött	meg	a	munka,	több	m 	földet	meg-
mozgatva.	A	kereszt	és	a	szobor	követ-
kezett,	napokig	csiszoltak,	spakliztak,	a	
letört	peremet	javıt́ották.	Jézus	szobrá-
nak	leemeléséhez	nagy	bátorságra	volt	
szükségük,	hiszen	ekkor	szembesültek	
azzal	a	ténnyel,	hogy	ez	Tura	legmaga-
sabb	 keresztje.	 Jézus	 szobrát	 az	 ott-

És egyszer csak méltóan szép lett…

honukban	 hozták	 rendbe,	 csiszolták,	
majd	festették.
	 Közben	azért	hıŕe	ment	a	mun-
kának,	segıt́séget	kaptak	Köles	Józseftől,	
geotextıĺia	és	zúzott	bazalt	került	a	szo-
bor	körüli	 földre.	A	rózsákat	Katonáné	
Kiss	 E� va	 ajánlotta	 fel,	 a	 bazalt	 sziklák	
pedig	Medveczky	Zsó�ia	adományaként	
érkeztek.	Pad	is	készült,	majd	helyükre	
kerültek	a	virágok	is.
	 „Sok	 erőt	 kaptunk	 fentről	 és	
mikor	végeztünk	csak	álltunk,	gyönyör-
ködtünk	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	 pár	 tervei	 között	 szerepel	
másik	két	kereszt	felújıt́ása	is.	Nézeteik	
szerint	nincs	lehetetlen,	csak	tehetetlen.	
Bıźnak	benne,	hogy	példát	tudnak	mu-
tatni	másoknak	is.

	 Zárásként	pedig	bátorıt́ják	a	turai	
lakosságot	 és	 arra	 kérik,	 hogy	 szépı́tsük	
együtt	környezetünket.

T.A.

(a	Turai	Hıŕlap	előző	számában	egy	másik,	
hasonlóan	önzetlen	civil	vállalásról,	a	Hon-
véd	erdőben	található	Szele	Andor	és	17	tár-
sa	sıŕjának	felújıt́ásáról	szintén	nagy	öröm-
mel	számoltunk	be)
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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!

	 Június	17-én,	szerdán	egy	igazán	formabontó	ballagási	
ünnepség	zajlott	a	Hevesy	úti	iskola	udvarán.	A	ballagó	nyolca-
dikosok	és	a	tanárok	kis	csoportján	kıv́ül	nem	léphetett	be	senki	
az	 iskola	 területére.	Nagyon	 köszönjük	 az	 iskola	 technikai	
dolgozóinak,	illetve	a	szülőknek,	hogy	segítettek	az	ünnep-
ség	feltételeinek	megteremtésében	és	a	dekoráció	elkészí-
tésében.
	 Hagyomány	iskolánkban,	hogy	megköszönjük	azon	ta-
nulóink	munkáját,	akik	az	általános	iskolai	évük	alatt	egy	vagy	
több	 területen	kiemelkedő	eredményeket	 értek	el,	 és	emelték	
iskolánk	 hıŕnevét.	 O� k	 dıj́azásban	 részesülnek.	 Nevük	 bekerül	
iskolánk	dicsőségkönyvébe,	eredményeik	az	utókor	számára	is	
megmaradnak.
	 Legértékesebb	elismerésünk,	iskolánk	névadójáról	el-
nevezett,	2002-ben	alapıt́ott	Hevesy-dıj́,	amit	a	mindenkori	lege-
redményesebb	 ballagó	 diákjaink	 kaphatnak.	 Legeredménye-
sebbek	a	tanulásban,	a	versenyekben,	a	közösségi	tevékenysé-
gekben.	Hevesy-éremmel	és	oklevéllel	jutalmazzuk	őket.
	 2019-2020-as	tanévben	a	Turai	Hevesy	György	Ál-
talános	Iskola	tantestülete	Hevesy-díjat	adományozott:
	 Bozlék	 Rita	 8.	 d	 osztályos	 tanulónak,	 példamutató	
magatartásáért,	 szorgalmáért,	 mindvégig	 kitűnő	 tanulmányi	
eredményéért.	E� veken	át	a	tankerületi,	megyei	versenyeken	el-
ért	1.	és	2.	helyezéseiért	anyanyelvből	és	német	nyelvből,	a	Kár-
pát-medencei	és	megyei	Szavalóversenyeken	győztes	helytállá-
saiért,	országos-	és	Bajza	versenyeken	elért	eredményeiért	an-
gol	nyelvből,	matematikából,	anyanyelvből,	német	nyelvből,	to-
vábbá	magas	szıńvonalú	művészeti	tevékenységéért	a	fuvola,	a	
népdal	és	a	néptánc	területén,	melyekkel	iskolai	és	városi	ren-
dezvényeink	szıńvonalát	emelte.
	 Jenei	 Ágnes	 8.	 d	 osztályos	 tanulónak,	 példamutató	
magatartásáért,	 szorgalmáért,	 kitűnő	 tanulmányi	 eredmé-
nyéért,	valamint	megyei,	tankerületi	versenyeken	elért	kiemel-
kedő	teljesıt́ ményéért	anyanyelv,	angol	nyelv	tantárgyakból,	Baj-
za	versenyeken	elért	helyezésekért	anyanyelv,	angol	és	matema-
tika	területen.	A	kézilabda	sportban	sikeres	helytállásáért,	az	is-
kolai	ünnepségeken	nyújtott	szıńvonalas,	művészeti	tevékeny-
ségéért.
	 Lévai	Julianna	Málna	8.	a	osztályos	tanulónak	példa-
mutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	mindvégig	kitűnő	tanul-
mányi	eredményéért.	Több	éven	át	a	tankerületi,	megyei	mese-
mondó	 versenyeken	 elért	 győztes	helytállásaiért,	 Bajza	mate-
matikaversenyen,	Széchenyi	István	Gimnázium	által	szervezett	
angol	tanulmányi	versenyen	elért	kiemelkedő	eredményeiért,	a	
diákolimpia	kötélugró	és	torna	kategóriákban	megyei	és	területi	
versenyeken	elért	kimagasló	teljesıt́ ményeiért,	valamint	magas	
szı́nvonalú	 művészeti	 tevékenységéért	 a	 néptánc	 területén,	
mellyel	városi	rendezvényeink	szıńvonalát	emelte.
	 Tóth-Máté	Bernadett	8.	a	osztályos	tanulónak	példa-
mutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	kitűnő	tanulmányi	ered-
ményéért,	 valamint	 tankerületi	 versenyeken	elért	kiemelkedő	
teljesıt́ ményeiért	 természetismeretből,	 vers-	 és	 prózamondás	

területén,	Bajza	történelemversenyen	elért	helyezéséért.	Magas	
szı́nvonalú	 művészeti	 tevékenységéért	 a	 néptánc	 területén,	
mellyel	városi	rendezvényeink	szıńvonalát	emelte,	és	a	kézilab-
da	sportban	sikeres	helytállásáért.
	 A	2019-2020-as	tanévben	a	Turai	Hevesy	György	
Általános	 Iskola	 tantestülete	 „Jó	 tanuló,	 jó	sportoló”	díjat	
adományozott:
	 Meleg	Milán	8.	b	osztályos	tanulónak	kitűnő	tanulmá-
nyi	 eredményéért,	 sportmunkájáért,	 példamutató	 magatartá-
sáért,	szorgalmáért.
	 Iskolánk	Dicsősségkönyvébe	kerültek	a	következő	
tanulók:
	 A	 kötélugró	 sportban	 nyújtott	 kimagasló	 teljesıt́ mé-
nyeiért	Barna	Kata	8.a	osztályos	tanuló.
	 Kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	maga-
tartásáért,	szorgalmáért	Kurucz	Dorka	8.b	osztályos	tanuló.
	 Példamutató	 magatartásáért,	 szorgalmáért	 Farkas	
Áron	8.b	osztályos	tanuló.
	 Példamutató	 magatartásáért,	 kiemelkedő	 sporttevé-
kenységéért,	 sportversenyeken	 való	 részvételéért	 Pázmándi	
Beatrix	8.d	osztályos	tanuló.
	 Példamutató	 magatartásáért,	 kiemelkedő	 közösségi	
munkájáért,	 művészeti	 tevékenységéért	 Katona	 András	 8.d	
osztályos	tanuló.

	 Immár	4.	éve	kerül	átadásra	a	Fekete	László-díj.	A	dı-́
jat	a	Fekete	László	Alapıt́vány	Kuratóriuma	hozta	létre	2016	ta-
vaszán.	Az	alapıt́vány	célja:	az	ének-zenét	tanulók	fejlesztése,	a	
tehetséggondozás.	 A	 tehetség	 értékjelző,	 amelynek	 kutatása,	
gondozása	a	Fekete	László	Alapıt́vány	alapfeladata.	A	tehetség-
gondozási	munkában	kiemelt	szerepet	kap	a	megrendezésre	ke-
rülő	tanulmányi	versenyek,	növendékhangversenyek,	a	megyei	
és	országos	rendezvényeken	és	a	versenyeken	való	szereplési,	
közreműködési	lehetőség,	a	versenyekre	való	utazás	költségei,	
valamint	 jutalmazás.	 Az	 Alapıt́vány	 kedvezményezettjei	 közé	
tartozik	a	Turai	Hevesy	György	A� ltalános	Iskola	minden	zenét	
tanuló	gyermeke.	Az	Alapıt́vány	szeretné	ezzel	a	dıj́jal	elismerni	
a	legkiválóbbak	évekig	tartó	munkáját,	amit	az	iskoláért	és	tele-
pülésünkért	tettek.	A	dıj́at	átadta	Fekete	Lászlóné	Baba	néni	az	
Alapıt́vány	 alapıt́ója	 valamint	 Sándor-Kis	 Anita	 az	 Alapıt́vány	
Kuratóriumának	elnöke.
	 A	Fekete	László-díj	idei	
díjazottja:	Bozlék	Rita	8.d	osztá-
lyos	tanuló.

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

Szeretettel búcsúznak a Turai Hevesy György Általános Iskola végzős diákjai

	Gratulálunk
a	díjazottaknak,
és	minden	ballagó

diákunknak	eredményes,
szép	középiskolai	éveket

kívánunk!

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.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

	 Hosszú	szünet	után	a	páratlan	szépségű	környezetben	
található	Miskolctapolca	Barlangfürdőbe	látogatott	a	nyugdıj́a-
sokból	álló	csapat,	Tura	Város	O� nkormányzata	támogatásával.	A	
természet	alkotta	barlangi	járatokban	lévő	és	a	kültéri	meden-
cékben,	 a	 kellemes	 hőmérsékletű	 termálvı́zben	 jókedvűen	
kapcsolódtak	ki	a	szépkorúak.	
	 A	délelőtti	fürdőzés	után	a	nyugdıj́asok	ellátogattak	a	
Szinva-patak	 völgyéből	 kiemelkedő	 szikladombra	 épült	 Diós-
győri	várba.	A	Czeglédy	Ilona	régész	1962-ben	elkezdődött	ré-
gészeti	feltárás	után,	2013-ban	elindult	a	vár	felújıt́ása,	aminek	
befejezése	 után	 2014-ben	 átadták	 a	 nagyközönségnek.	 A	 táj	
szépsége	 lenyűgözte	 a	 jelenlévőket.	 Idegenvezető	 kıśéretében	
megismerhették	a	korhű	berendezési	tárgyakat,	viseleteket.	A	
hosszú	 és	 kimerıt́ő	 tárlatvezetés	 után	 fáradtan,	 de	 jókedvűen	
indultak	haza.
	 Köszönjük,	 Tura	 Város	 képviselő-testületének,	 hogy	
biztosıt́ották	a	buszt	az	utazáshoz.

Tóth-Antal	Istvánné

A nyugdíjasok kirándultak
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a Park úti iskolaépületben tartjuk a hagyományos ismerkedős iskolahívogatónkat.

Mindenkit szeretettel várnak a tanító nénik!

	 Június	17-én,	szerdán	egy	igazán	formabontó	ballagási	
ünnepség	zajlott	a	Hevesy	úti	iskola	udvarán.	A	ballagó	nyolca-
dikosok	és	a	tanárok	kis	csoportján	kıv́ül	nem	léphetett	be	senki	
az	 iskola	 területére.	Nagyon	 köszönjük	 az	 iskola	 technikai	
dolgozóinak,	illetve	a	szülőknek,	hogy	segítettek	az	ünnep-
ség	feltételeinek	megteremtésében	és	a	dekoráció	elkészí-
tésében.
	 Hagyomány	iskolánkban,	hogy	megköszönjük	azon	ta-
nulóink	munkáját,	akik	az	általános	iskolai	évük	alatt	egy	vagy	
több	 területen	kiemelkedő	eredményeket	 értek	el,	 és	emelték	
iskolánk	 hıŕnevét.	 O� k	 dıj́azásban	 részesülnek.	 Nevük	 bekerül	
iskolánk	dicsőségkönyvébe,	eredményeik	az	utókor	számára	is	
megmaradnak.
	 Legértékesebb	elismerésünk,	iskolánk	névadójáról	el-
nevezett,	2002-ben	alapıt́ott	Hevesy-dıj́,	amit	a	mindenkori	lege-
redményesebb	 ballagó	 diákjaink	 kaphatnak.	 Legeredménye-
sebbek	a	tanulásban,	a	versenyekben,	a	közösségi	tevékenysé-
gekben.	Hevesy-éremmel	és	oklevéllel	jutalmazzuk	őket.
	 2019-2020-as	tanévben	a	Turai	Hevesy	György	Ál-
talános	Iskola	tantestülete	Hevesy-díjat	adományozott:
	 Bozlék	 Rita	 8.	 d	 osztályos	 tanulónak,	 példamutató	
magatartásáért,	 szorgalmáért,	 mindvégig	 kitűnő	 tanulmányi	
eredményéért.	E� veken	át	a	tankerületi,	megyei	versenyeken	el-
ért	1.	és	2.	helyezéseiért	anyanyelvből	és	német	nyelvből,	a	Kár-
pát-medencei	és	megyei	Szavalóversenyeken	győztes	helytállá-
saiért,	országos-	és	Bajza	versenyeken	elért	eredményeiért	an-
gol	nyelvből,	matematikából,	anyanyelvből,	német	nyelvből,	to-
vábbá	magas	szıńvonalú	művészeti	tevékenységéért	a	fuvola,	a	
népdal	és	a	néptánc	területén,	melyekkel	iskolai	és	városi	ren-
dezvényeink	szıńvonalát	emelte.
	 Jenei	 Ágnes	 8.	 d	 osztályos	 tanulónak,	 példamutató	
magatartásáért,	 szorgalmáért,	 kitűnő	 tanulmányi	 eredmé-
nyéért,	valamint	megyei,	tankerületi	versenyeken	elért	kiemel-
kedő	teljesıt́ ményéért	anyanyelv,	angol	nyelv	tantárgyakból,	Baj-
za	versenyeken	elért	helyezésekért	anyanyelv,	angol	és	matema-
tika	területen.	A	kézilabda	sportban	sikeres	helytállásáért,	az	is-
kolai	ünnepségeken	nyújtott	szıńvonalas,	művészeti	tevékeny-
ségéért.
	 Lévai	Julianna	Málna	8.	a	osztályos	tanulónak	példa-
mutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	mindvégig	kitűnő	tanul-
mányi	eredményéért.	Több	éven	át	a	tankerületi,	megyei	mese-
mondó	 versenyeken	 elért	 győztes	helytállásaiért,	 Bajza	mate-
matikaversenyen,	Széchenyi	István	Gimnázium	által	szervezett	
angol	tanulmányi	versenyen	elért	kiemelkedő	eredményeiért,	a	
diákolimpia	kötélugró	és	torna	kategóriákban	megyei	és	területi	
versenyeken	elért	kimagasló	teljesıt́ ményeiért,	valamint	magas	
szı́nvonalú	 művészeti	 tevékenységéért	 a	 néptánc	 területén,	
mellyel	városi	rendezvényeink	szıńvonalát	emelte.
	 Tóth-Máté	Bernadett	8.	a	osztályos	tanulónak	példa-
mutató	magatartásáért,	szorgalmáért,	kitűnő	tanulmányi	ered-
ményéért,	 valamint	 tankerületi	 versenyeken	elért	kiemelkedő	
teljesıt́ ményeiért	 természetismeretből,	 vers-	 és	 prózamondás	

területén,	Bajza	történelemversenyen	elért	helyezéséért.	Magas	
szı́nvonalú	 művészeti	 tevékenységéért	 a	 néptánc	 területén,	
mellyel	városi	rendezvényeink	szıńvonalát	emelte,	és	a	kézilab-
da	sportban	sikeres	helytállásáért.
	 A	2019-2020-as	tanévben	a	Turai	Hevesy	György	
Általános	 Iskola	 tantestülete	 „Jó	 tanuló,	 jó	sportoló”	díjat	
adományozott:
	 Meleg	Milán	8.	b	osztályos	tanulónak	kitűnő	tanulmá-
nyi	 eredményéért,	 sportmunkájáért,	 példamutató	 magatartá-
sáért,	szorgalmáért.
	 Iskolánk	Dicsősségkönyvébe	kerültek	a	következő	
tanulók:
	 A	 kötélugró	 sportban	 nyújtott	 kimagasló	 teljesıt́ mé-
nyeiért	Barna	Kata	8.a	osztályos	tanuló.
	 Kitűnő	tanulmányi	eredményéért,	példamutató	maga-
tartásáért,	szorgalmáért	Kurucz	Dorka	8.b	osztályos	tanuló.
	 Példamutató	 magatartásáért,	 szorgalmáért	 Farkas	
Áron	8.b	osztályos	tanuló.
	 Példamutató	 magatartásáért,	 kiemelkedő	 sporttevé-
kenységéért,	 sportversenyeken	 való	 részvételéért	 Pázmándi	
Beatrix	8.d	osztályos	tanuló.
	 Példamutató	 magatartásáért,	 kiemelkedő	 közösségi	
munkájáért,	 művészeti	 tevékenységéért	 Katona	 András	 8.d	
osztályos	tanuló.

	 Immár	4.	éve	kerül	átadásra	a	Fekete	László-díj.	A	dı-́
jat	a	Fekete	László	Alapıt́vány	Kuratóriuma	hozta	létre	2016	ta-
vaszán.	Az	alapıt́vány	célja:	az	ének-zenét	tanulók	fejlesztése,	a	
tehetséggondozás.	 A	 tehetség	 értékjelző,	 amelynek	 kutatása,	
gondozása	a	Fekete	László	Alapıt́vány	alapfeladata.	A	tehetség-
gondozási	munkában	kiemelt	szerepet	kap	a	megrendezésre	ke-
rülő	tanulmányi	versenyek,	növendékhangversenyek,	a	megyei	
és	országos	rendezvényeken	és	a	versenyeken	való	szereplési,	
közreműködési	lehetőség,	a	versenyekre	való	utazás	költségei,	
valamint	 jutalmazás.	 Az	 Alapıt́vány	 kedvezményezettjei	 közé	
tartozik	a	Turai	Hevesy	György	A� ltalános	Iskola	minden	zenét	
tanuló	gyermeke.	Az	Alapıt́vány	szeretné	ezzel	a	dıj́jal	elismerni	
a	legkiválóbbak	évekig	tartó	munkáját,	amit	az	iskoláért	és	tele-
pülésünkért	tettek.	A	dıj́at	átadta	Fekete	Lászlóné	Baba	néni	az	
Alapıt́vány	 alapıt́ója	 valamint	 Sándor-Kis	 Anita	 az	 Alapıt́vány	
Kuratóriumának	elnöke.
	 A	Fekete	László-díj	idei	
díjazottja:	Bozlék	Rita	8.d	osztá-
lyos	tanuló.

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

Szeretettel búcsúznak a Turai Hevesy György Általános Iskola végzős diákjai

	Gratulálunk
a	díjazottaknak,
és	minden	ballagó

diákunknak	eredményes,
szép	középiskolai	éveket

kívánunk!

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.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

	 Hosszú	szünet	után	a	páratlan	szépségű	környezetben	
található	Miskolctapolca	Barlangfürdőbe	látogatott	a	nyugdıj́a-
sokból	álló	csapat,	Tura	Város	O� nkormányzata	támogatásával.	A	
természet	alkotta	barlangi	járatokban	lévő	és	a	kültéri	meden-
cékben,	 a	 kellemes	 hőmérsékletű	 termálvı́zben	 jókedvűen	
kapcsolódtak	ki	a	szépkorúak.	
	 A	délelőtti	fürdőzés	után	a	nyugdıj́asok	ellátogattak	a	
Szinva-patak	 völgyéből	 kiemelkedő	 szikladombra	 épült	 Diós-
győri	várba.	A	Czeglédy	Ilona	régész	1962-ben	elkezdődött	ré-
gészeti	feltárás	után,	2013-ban	elindult	a	vár	felújıt́ása,	aminek	
befejezése	 után	 2014-ben	 átadták	 a	 nagyközönségnek.	 A	 táj	
szépsége	 lenyűgözte	 a	 jelenlévőket.	 Idegenvezető	 kıśéretében	
megismerhették	a	korhű	berendezési	tárgyakat,	viseleteket.	A	
hosszú	 és	 kimerıt́ő	 tárlatvezetés	 után	 fáradtan,	 de	 jókedvűen	
indultak	haza.
	 Köszönjük,	 Tura	 Város	 képviselő-testületének,	 hogy	
biztosıt́ották	a	buszt	az	utazáshoz.

Tóth-Antal	Istvánné

A nyugdíjasok kirándultak



	 Az	aratás:

	 Június	29-e	 a	hagyomány	 szerinti	 az	 aratás	 kezdete.	
Hagyományosan	a	legkorábban	érő	kalászosok	–	az	őszi	meg	a	
tavaszi	árpa	–	betakarıt́ásával	kezdődik	az	aratás	Szent	Iván	nap	
környékén,	ám	a	rozs,	majd	a	búza	Péter	Pál	nap	környékén	válik	
vágáséretté.	A	zab	aratásával	zárul	a	sor.	A	kenyérgabona	betaka-
rıt́ásának	a	sikerét	számos	hiedelemmel	és	szokással	igyekeztek	
biztosıt́ani,	melyek	gyakran	vallásos	 jellegű	 szertartásokkal	 is	
összekapcsolódtak.	A	munkát	 fohászkodással,	 imádsággal,	ka-
lapemeléssel	kezdték.	Az	aratókat	elsőként	meglátogató	gazdát	
vagy	családtagját	a	learatott	gabona	szalmájával	megkötözték,	s	
csak	akkor	engedték	szabadon,	ha	borral	vagy	pénzzel	kiváltotta	
magát.	Még	az	1950-es	években,	a	termelőszövetkezetekben	és	
állami	gazdaságokban,	ahol	kaszával	arattak,	nem	mulasztották	
el,	hogy	az	elnököt	vagy	az	igazgatót	megkötözzék.
	 Az	utolsó	kévéhez	is	különféle	hiedelmek,	szokások	kö-
tődtek.	Ebből	készült	az	aratókoszorú.	Aratókoszorút	általában	a	
földesúrnak	 készıt́ettek,	 de	 az	 utolsó	 kalászokból	 kis	 csomót	
mindenki	vitt	haza,	és	az	őszi	vetőmag	közé	elegyıt́ették	külön-
féle	magyarázatokkal.	Ahol	aratási	ünnepélyt	rendeztek,	általá-
nos	szokás	szerint	az	aratók	énekszóval	érkeztek	meg.	Aratással,	
búzával	kapcsolatos	énekeket	énekeltek.	
	 A	kenyér	a	begyűjtött	terményből	készült,	néhány	ösz-
szetevőből	álló	étel,	ami	alapjaiban	határozza	meg	mindennapi	
étkezésünket.	De	lássuk,	hogy	honnan	is	származik:

	 A	gyűjtögető	életmódot	folytató	ősember	a	magvakat	
először	 természetes	 formájában,	 majd	 a	 tűz	 megismerésével	
megpörkölve	rágcsálta	el.	Hamarosan	rájött	arra,	hogy	a	rágás	
fáradságát	 megtakarıt́hatja,	 ha	 vıźzel	 megfőzve	 kását	 készıt́.	
Egyszerűbbé	 vált	 munkája,	 amikor	 felfedezte,	 hogy	 a	 sokáig	
puhuló	magvakat	meg	is	lehet	őrölni,	vıźzel	pedig	lepény	készıt́-
hető	belőlük.	A	régészek	gyakran	találtak	olyan	nagyméretű	la-
pos	edényeket,	amelyekben	feltehetően	lepényt	lehetett	sütni.	
	 E� tkezésre	 legkorábban	 árpát	 és	 zabot	 használtak.	 A	
rozs	a	népvándorlás	korában	terjedt	el,	a	búza	pedig	a	hagyo-
mányok	szerint	A� zsiából	származik.	

	 A	magyarok	már	az	őshazában	a	téli	szállások	környé-
kén	étkezési	célra	gabonát	termesztettek.	A	lepénykészıt́és	fá-
rasztó	munkáját	asszonyok	végezték.	A	lepényből	–	azaz	a	ko-
vásztalan	kenyérből	–	fejlődött	ki	a	kovászos	kenyér.	Az	őrlés	is	
nagy	változáson	ment	át.	A	malomkerekeket	először	rabszolgák,	
majd	állatok	hajtották.	Hamarosan	munkába	fogták	a	vıź	és	a	szél	
erejét	 is.	 A	 szélmalmok	 először	 1100	körül	 Franciaországban	
kezdtek	 elterjedni.	A	 kenyér	 az	 idők	 folyamán	 a	 legfontosabb	
élelmiszer	lett	és	értelmezésében	az	életfenntartás	összes	szük-
ségletét	jellemezte.	A	mai	kenyér	alapjául	szolgáló	gabonafélék	
nem	mindig	 voltak	 ismertek.	 5-10	 ezer	 évvel	 ezelőtt	 gyakor-
latilag	 bármilyen	növény	 terméséből	 valamifajta	 kenyeret	 ké-
szıt́ettek,	ami	erre	alkalmas	volt.	Az	egyiptomiak	például	a	ló-
tuszvirág	 magtermését	 gyűjtögették,	 őrölték,	 meggyúrták,	 és	
hosszú	ideig	a	Nıĺus	völgyiek	tápláléka	a	lótuszkenyér	volt.	
	 Kb.	5000	évvel	ezelőttről	már	olyan	bizonyıt́ékok	 ál-
lnak	rendelkezésre,	melyek	szerint	Kıńában,	vagy	a	magas	he-
gyek	között	elterülő	Tibetben	árpakenyeret	készıt́ettek.	Az	árpa	
hamar	elterjedt	és	nyoma	van	az	egyiptomiaknál,	Kis-A� zsiában,	
E� szak-Afrikában	és	az	ókori	rómaiaknál,	sőt	Amerika	őslakosai	
is	fogyasztották.	
	 A	búzatermesztés	bölcsője	Eurázsia.	A	gabonafélék	el-
ső	tudatos	szétválasztását	és	kezdetleges	termesztését	a	sume-
rek	végezték.	Az	első	búzakenyerek	kb.	7000	évvel	ezelőtt	jelen-
tek	meg.	A	British	Museum	Egyiptom	kiállıt́ ásán	2000	éves	búza-
kenyér	látható.	A	lepénykenyerek	után	valószıńűleg	Egyiptom-
ban	 született	meg	a	kelesztett	 kenyér,	 kb.	 i.	 e.	 3000	körül.	Az	
ókori	görögöknek	és	rómaiaknak	már	gazdag	kenyérkultúrájuk	
volt,	különleges	és	ıźesıt́ett	kenyereket	is	sütöttek;	Hippokratész	
dietetikájában	2000	évvel	ezelőtt	már	17-féle	kenyeret	sorol	fel.	
	 Bár	a	kenyér	szó	számunkra	manapság	elsősorban	a	
kenyeret,	mint	pékterméket	jelöli,	azonban	jelölhet	gyakorlati-
lag	bármilyen	olyan	élelmiszert,	mely	egy	nép	vagy	népcsoport	
számára	alapvető,	napi,	nélkülözhetetlen	táplálékot	 jelent.	 I�gy	
hát	a	nép	mindennapi	kenyere	sokszor	nemcsak	a	gabonából	ké-
szıt́ett	kenyér,	hanem	fák	gyümölcsei,	gumók	és	egyéb	növényi	
részek.	

	 A	kenyér	szerpe	a	Bibliában:

	 A	 Biblia	 első	 lapjain	 az	 egyiptomi	 éhıńséggel	 össze-
függésben	olvashatjuk	először	a	kenyér	szót.	József	családja	éhe-
zik,	Egyiptomban	viszont	mindenütt	volt	kenyér	(1Móz	41,54).	
Később,	a	kivonuláskor	a	kovásztalan	kenyér	(2Móz	12)	elren-
delését	 olvassuk.	 A	 zsidóknak	 nem	 volt	 idejük	 arra,	 hogy	 ki-
várják	 a	 kovász	 elkészı́tését,	 menniük	 kellett.	 Az	 első	 hála-
áldozatok	egyike	is	kenyér	volt.	A	pap	az	első	termésből	készült	
kenyeret	áldozatként	kellett,	hogy	bemutassa	az	U� rnak	(3Móz	
23,20).	 Sorolhatnánk	 még	 az	 ószövetségi	 példákat,	 amelyek	
szinte	mindegyike	a	kenyérnek	a	megfoghatóságát,	éhet	csilla-
pıt́ó,	gazdagságot	vagy	szegénységet	jelentő	voltát	mutatja.
	 Az	U� jszövetségben	azonban	ennél	tágabb	lesz	a	kenyér	
értelmezése,	 dimenziója	 –	 azóta	 a	 kenyér	 jóval	 többet	 jelent,	
mint	az	asztalunkra	kerülő	mindennapi	ételt.	„Nemcsak	kenyér-
rel	él	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)

	 Talán	kevesen	tudják,	de	Szent	István	augusztus	15-ét,	
Nagyboldogasszony	napját	avatta	ünneppé,	ugyanis	erre	a	nap-
ra	hıv́ta	össze	Székesfehérvárra	a	királyi	tanácsot	és	tartott	tör-
vénynapot,	 élete	végén	ezen	a	napon	ajánlotta	fel	az	országot	
Szűz	Máriának,	majd	1038-ban	ezen	a	napon	halt	meg.	
	 Szent	István	uralkodásának	jelentősége	a	legnagyobb	
középkori	európai	uralkodókéhoz	mérhető.	Európában	végleg	
gyökeret	eresztett	népet,	ıŕott	törvények	alapján	működő	jelen-

tős	királyságot,	és	erős	keresztény	bástyát	hagyott	örökül	utó-
daira.	Az	ünnep	dátumát	Szent	László	király	tette	át	augusztus	
20-ára,	mert	1083-ban	VII.	Gergely	pápa	hozzájárulásával	ekkor	
emeltették	oltárra	I.	István	relikviáit	a	székesfehérvári	baziliká-
ban,	ami	szentté	avatásával	volt	egyenértékű.
	 Az	 államalapító	 nagy	 király	 napja	 a	 történelem	
folyamán	egybefonódott	az	új	kenyér,	sőt	még	az	Alkotmány	
ünnepével	is.
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Szent	István	felajánlja	Magyar-
országot	Szűz	Máriának
(Benczúr	Gyula	festménye)Isten áldjon meg, Magyarország!

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.

Szent István király,
a magyar államalapítás
és az új kenyér ünnepe

Mindennapi kenyerünk
	 Lehet	kicsi,	lehet	kerek,	lehet	akár	négyszögletes...	folytathatnám	Bartos	Erika	
gyermekverseinek	stílusában,	mert	kenyérből	tényleg	ezerféle	van.	Csak	az	egyik	recept-
gyűjtő	oldalon	2670	különböző	recept	található	a	rozskenyértől,	a	burgonyakenyéren	át	
egészen	a	diós	változatig.	Az	elmúlt	időszak	karanténléte	sok	ember	számára	feleleve-
nítette	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	fel-
elevenítjük	„mindennapi	kenyerünk	életének	alakulását”	és	a	hozzá	társított	népszoká-
sokat.

Vaszary János festménye

	 Az	új	kenyér	ünnepe:

	 Augusztus	20-i	 nemzeti	 ünnepünkön	1949	 óta	 az	 új	
kenyér	ünnepét	is	megtartjuk.	Bár	bevezetése	politikai	akarat	és	
nem	szokás	vagy	néphagyomány	útján	történt,	a	„mesterséges	
hagyomány”	találkozott	a	szélesebb	rétegek	értékrendjével,	ıǵy	
elfogadott	 hagyománnyá	 vált	 ünneplése.	 Az	 ünnep	 jelképe	 a	
nemzeti	szıńű	szalaggal	átkötött	kenyér.
	 2011	óta	minden	év	augusztus	20-án	Pécsett	elkészıt́ik	
a	magyarok	kenyerét,	melyhez	a	búzát	az	egész	Kárpát-meden-
céből	ajánlják	fel,	és	a	program	bevételeiből	rászorulókat	támo-
gatnak,	ezáltal	kifejezve	a	magyar	nemzet	egységét.

-btm-
(forrás:	hu.wikipedia.org,	evangelikus.hu,	arcanum.hu)

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér-
Honnan 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.

Szilágyi Domokos:
Új kenyér



	 Az	aratás:

	 Június	29-e	 a	hagyomány	 szerinti	 az	 aratás	 kezdete.	
Hagyományosan	a	legkorábban	érő	kalászosok	–	az	őszi	meg	a	
tavaszi	árpa	–	betakarıt́ásával	kezdődik	az	aratás	Szent	Iván	nap	
környékén,	ám	a	rozs,	majd	a	búza	Péter	Pál	nap	környékén	válik	
vágáséretté.	A	zab	aratásával	zárul	a	sor.	A	kenyérgabona	betaka-
rıt́ásának	a	sikerét	számos	hiedelemmel	és	szokással	igyekeztek	
biztosıt́ani,	melyek	gyakran	vallásos	 jellegű	 szertartásokkal	 is	
összekapcsolódtak.	A	munkát	 fohászkodással,	 imádsággal,	ka-
lapemeléssel	kezdték.	Az	aratókat	elsőként	meglátogató	gazdát	
vagy	családtagját	a	learatott	gabona	szalmájával	megkötözték,	s	
csak	akkor	engedték	szabadon,	ha	borral	vagy	pénzzel	kiváltotta	
magát.	Még	az	1950-es	években,	a	termelőszövetkezetekben	és	
állami	gazdaságokban,	ahol	kaszával	arattak,	nem	mulasztották	
el,	hogy	az	elnököt	vagy	az	igazgatót	megkötözzék.
	 Az	utolsó	kévéhez	is	különféle	hiedelmek,	szokások	kö-
tődtek.	Ebből	készült	az	aratókoszorú.	Aratókoszorút	általában	a	
földesúrnak	 készıt́ettek,	 de	 az	 utolsó	 kalászokból	 kis	 csomót	
mindenki	vitt	haza,	és	az	őszi	vetőmag	közé	elegyıt́ ették	külön-
féle	magyarázatokkal.	Ahol	aratási	ünnepélyt	rendeztek,	általá-
nos	szokás	szerint	az	aratók	énekszóval	érkeztek	meg.	Aratással,	
búzával	kapcsolatos	énekeket	énekeltek.	
	 A	kenyér	a	begyűjtött	terményből	készült,	néhány	ösz-
szetevőből	álló	étel,	ami	alapjaiban	határozza	meg	mindennapi	
étkezésünket.	De	lássuk,	hogy	honnan	is	származik:

	 A	gyűjtögető	életmódot	folytató	ősember	a	magvakat	
először	 természetes	 formájában,	 majd	 a	 tűz	 megismerésével	
megpörkölve	rágcsálta	el.	Hamarosan	rájött	arra,	hogy	a	rágás	
fáradságát	 megtakarıt́hatja,	 ha	 vıźzel	 megfőzve	 kását	 készıt́.	
Egyszerűbbé	 vált	 munkája,	 amikor	 felfedezte,	 hogy	 a	 sokáig	
puhuló	magvakat	meg	is	lehet	őrölni,	vıźzel	pedig	lepény	készıt́-
hető	belőlük.	A	régészek	gyakran	találtak	olyan	nagyméretű	la-
pos	edényeket,	amelyekben	feltehetően	lepényt	lehetett	sütni.	
	 E� tkezésre	 legkorábban	 árpát	 és	 zabot	 használtak.	 A	
rozs	a	népvándorlás	korában	terjedt	el,	a	búza	pedig	a	hagyo-
mányok	szerint	A� zsiából	származik.	

	 A	magyarok	már	az	őshazában	a	téli	szállások	környé-
kén	étkezési	célra	gabonát	termesztettek.	A	lepénykészıt́és	fá-
rasztó	munkáját	asszonyok	végezték.	A	lepényből	–	azaz	a	ko-
vásztalan	kenyérből	–	fejlődött	ki	a	kovászos	kenyér.	Az	őrlés	is	
nagy	változáson	ment	át.	A	malomkerekeket	először	rabszolgák,	
majd	állatok	hajtották.	Hamarosan	munkába	fogták	a	vıź	és	a	szél	
erejét	 is.	 A	 szélmalmok	 először	 1100	körül	 Franciaországban	
kezdtek	 elterjedni.	A	 kenyér	 az	 idők	 folyamán	 a	 legfontosabb	
élelmiszer	lett	és	értelmezésében	az	életfenntartás	összes	szük-
ségletét	jellemezte.	A	mai	kenyér	alapjául	szolgáló	gabonafélék	
nem	mindig	 voltak	 ismertek.	 5-10	 ezer	 évvel	 ezelőtt	 gyakor-
latilag	 bármilyen	növény	 terméséből	 valamifajta	 kenyeret	 ké-
szıt́ettek,	ami	erre	alkalmas	volt.	Az	egyiptomiak	például	a	ló-
tuszvirág	 magtermését	 gyűjtögették,	 őrölték,	 meggyúrták,	 és	
hosszú	ideig	a	Nıĺus	völgyiek	tápláléka	a	lótuszkenyér	volt.	
	 Kb.	5000	évvel	ezelőttről	már	olyan	bizonyıt́ékok	 ál-
lnak	rendelkezésre,	melyek	szerint	Kıńában,	vagy	a	magas	he-
gyek	között	elterülő	Tibetben	árpakenyeret	készıt́ettek.	Az	árpa	
hamar	elterjedt	és	nyoma	van	az	egyiptomiaknál,	Kis-A� zsiában,	
E� szak-Afrikában	és	az	ókori	rómaiaknál,	sőt	Amerika	őslakosai	
is	fogyasztották.	
	 A	búzatermesztés	bölcsője	Eurázsia.	A	gabonafélék	el-
ső	tudatos	szétválasztását	és	kezdetleges	termesztését	a	sume-
rek	végezték.	Az	első	búzakenyerek	kb.	7000	évvel	ezelőtt	jelen-
tek	meg.	A	British	Museum	Egyiptom	kiállıt́ ásán	2000	éves	búza-
kenyér	látható.	A	lepénykenyerek	után	valószıńűleg	Egyiptom-
ban	 született	meg	a	kelesztett	 kenyér,	 kb.	 i.	 e.	 3000	körül.	Az	
ókori	görögöknek	és	rómaiaknak	már	gazdag	kenyérkultúrájuk	
volt,	különleges	és	ıźesıt́ett	kenyereket	is	sütöttek;	Hippokratész	
dietetikájában	2000	évvel	ezelőtt	már	17-féle	kenyeret	sorol	fel.	
	 Bár	a	kenyér	szó	számunkra	manapság	elsősorban	a	
kenyeret,	mint	pékterméket	jelöli,	azonban	jelölhet	gyakorlati-
lag	bármilyen	olyan	élelmiszert,	mely	egy	nép	vagy	népcsoport	
számára	alapvető,	napi,	nélkülözhetetlen	táplálékot	 jelent.	 I�gy	
hát	a	nép	mindennapi	kenyere	sokszor	nemcsak	a	gabonából	ké-
szıt́ett	kenyér,	hanem	fák	gyümölcsei,	gumók	és	egyéb	növényi	
részek.	

	 A	kenyér	szerpe	a	Bibliában:

	 A	 Biblia	 első	 lapjain	 az	 egyiptomi	 éhıńséggel	 össze-
függésben	olvashatjuk	először	a	kenyér	szót.	József	családja	éhe-
zik,	Egyiptomban	viszont	mindenütt	volt	kenyér	(1Móz	41,54).	
Később,	a	kivonuláskor	a	kovásztalan	kenyér	(2Móz	12)	elren-
delését	 olvassuk.	 A	 zsidóknak	 nem	 volt	 idejük	 arra,	 hogy	 ki-
várják	 a	 kovász	 elkészı́tését,	 menniük	 kellett.	 Az	 első	 hála-
áldozatok	egyike	is	kenyér	volt.	A	pap	az	első	termésből	készült	
kenyeret	áldozatként	kellett,	hogy	bemutassa	az	U� rnak	(3Móz	
23,20).	 Sorolhatnánk	 még	 az	 ószövetségi	 példákat,	 amelyek	
szinte	mindegyike	a	kenyérnek	a	megfoghatóságát,	éhet	csilla-
pıt́ó,	gazdagságot	vagy	szegénységet	jelentő	voltát	mutatja.
	 Az	U� jszövetségben	azonban	ennél	tágabb	lesz	a	kenyér	
értelmezése,	 dimenziója	 –	 azóta	 a	 kenyér	 jóval	 többet	 jelent,	
mint	az	asztalunkra	kerülő	mindennapi	ételt.	„Nemcsak	kenyér-
rel	él	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)

	 Talán	kevesen	tudják,	de	Szent	István	augusztus	15-ét,	
Nagyboldogasszony	napját	avatta	ünneppé,	ugyanis	erre	a	nap-
ra	hıv́ta	össze	Székesfehérvárra	a	királyi	tanácsot	és	tartott	tör-
vénynapot,	 élete	végén	ezen	a	napon	ajánlotta	fel	az	országot	
Szűz	Máriának,	majd	1038-ban	ezen	a	napon	halt	meg.	
	 Szent	István	uralkodásának	jelentősége	a	legnagyobb	
középkori	európai	uralkodókéhoz	mérhető.	Európában	végleg	
gyökeret	eresztett	népet,	ıŕott	törvények	alapján	működő	jelen-

tős	királyságot,	és	erős	keresztény	bástyát	hagyott	örökül	utó-
daira.	Az	ünnep	dátumát	Szent	László	király	tette	át	augusztus	
20-ára,	mert	1083-ban	VII.	Gergely	pápa	hozzájárulásával	ekkor	
emeltették	oltárra	I.	István	relikviáit	a	székesfehérvári	baziliká-
ban,	ami	szentté	avatásával	volt	egyenértékű.
	 Az	 államalapító	 nagy	 király	 napja	 a	 történelem	
folyamán	egybefonódott	az	új	kenyér,	sőt	még	az	Alkotmány	
ünnepével	is.
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Szent	István	felajánlja	Magyar-
országot	Szűz	Máriának
(Benczúr	Gyula	festménye)Isten áldjon meg, Magyarország!

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.

Szent István király,
a magyar államalapítás
és az új kenyér ünnepe

Mindennapi kenyerünk
	 Lehet	kicsi,	lehet	kerek,	lehet	akár	négyszögletes...	folytathatnám	Bartos	Erika	
gyermekverseinek	stílusában,	mert	kenyérből	tényleg	ezerféle	van.	Csak	az	egyik	recept-
gyűjtő	oldalon	2670	különböző	recept	található	a	rozskenyértől,	a	burgonyakenyéren	át	
egészen	a	diós	változatig.	Az	elmúlt	időszak	karanténléte	sok	ember	számára	feleleve-
nítette	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	fel-
elevenítjük	„mindennapi	kenyerünk	életének	alakulását”	és	a	hozzá	társított	népszoká-
sokat.

Vaszary János festménye

	 Az	új	kenyér	ünnepe:

	 Augusztus	20-i	 nemzeti	 ünnepünkön	1949	 óta	 az	 új	
kenyér	ünnepét	is	megtartjuk.	Bár	bevezetése	politikai	akarat	és	
nem	szokás	vagy	néphagyomány	útján	történt,	a	„mesterséges	
hagyomány”	találkozott	a	szélesebb	rétegek	értékrendjével,	ıǵy	
elfogadott	 hagyománnyá	 vált	 ünneplése.	 Az	 ünnep	 jelképe	 a	
nemzeti	szıńű	szalaggal	átkötött	kenyér.
	 2011	óta	minden	év	augusztus	20-án	Pécsett	elkészıt́ik	
a	magyarok	kenyerét,	melyhez	a	búzát	az	egész	Kárpát-meden-
céből	ajánlják	fel,	és	a	program	bevételeiből	rászorulókat	támo-
gatnak,	ezáltal	kifejezve	a	magyar	nemzet	egységét.

-btm-
(forrás:	hu.wikipedia.org,	evangelikus.hu,	arcanum.hu)

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér-
Honnan 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.

Szilágyi Domokos:
Új kenyér



	 A	fent	idézett	szavakat	intézte	apostoli	buzdıt́ásában	
Szent	II.	János	Pál	pápa	a	keresztény	családokhoz	1981-ben.	E	
mondat	lényege	pedig	a	család	lényege,	vagyis	a	család	nem	más,	
mint	„A	SZERETET	HA� LO� JA!”
	 Fűzhet-e	össze	mélyebb	és	tartósabb	kötelék	a	hitvesi,	
anyai-apai	 és	 gyermeki	 szeretetnél?	 A	 családban	 tapasztaljuk	
meg,	mit	jelent	a	test-vér-i	kapocs.	Ott	csıŕázik	ki	minden	egyéb,	
emberhez	méltó	személyes	viszony	magja;	ott	érintik	meg	szı-́
vünket	az	isteni,	örök	szeretet	első	sugarai,	visszfényei.	A	meg-
hitt,	boldog	családi	kör	hihetetlen	energiaforrás,	minden	áldo-
zatra	képesıt́,	kárpótol	ezer	külső	vereségért.	Ennek	a	csodálatos	
családi	szeretetnek,	 összetartozásnak	a	gyökerét,	a	HA� ZASSA� -
GOT	Krisztus	külön	áldásával,	szentségével	öntözi.
	 Az	egész	társadalom	értékskáláját	mérhetjük	fel	a	csa-
ládról	 alkotott	 felfogásában.	 Becsben	 tartja?	 O� vja,	 fejleszteni	
akarja	éltető	összetartását?	Vagy	–	minden	látszat	ellenére	–	ma-
gasabb	 trónra	helyezi	 az	 önző,	 önkényes	 érdeksikert,	 az	 élve-
zethajhászást,	a	teljesıt́ ményt?
	 A	családban	a	legbensőbb	közelség	alkalmat	nyújthat	a	
legfájdalmasabb	 súrlódások	 orvoslására,	 a	 leggyengédebb	 ér-
zelmekkel	való	visszaélés	pedig	a	legkeserűbb	csalódások	szü-
lője	lehet.	A	szeretet	hálója	szétszakadhat!	A	kiengesztelődés,	a	
megújulás	 helyébe	 a	 rombolás,	 a	menekülés	 léphet.	A	 családi	
melegségre	vágyó	ember	kielégületlensége	az	ellenkező	véglet-
be	csaphat	át:	már	nem	hisz	és	nem	remél	semmiben,	és	gyakran	
cinikusan	tör	mások	boldogságának	szétzúzására.	Sajnos	nincs	
olyan	jelenség	a	földön,	amelyet	a	történelem	viharai	úgy	megté-
páztak	volna,	mint	a	társadalom	legbelsőbb	lelkét:	a	családot,	és	
amelynek	belső	erőit	is	ekkora	bomlás	fenyegetné.
	 A	szeretet	hálóját	emberi	szıv́eknek	és	kezeknek	kell	
fonni,	de	csakis	Isten	kegyelméből	képes	erejét,	rugalmasságát	
megőrizni!	A� llandóan	fejlődnie	kell,	hogy	a	változó	körülmények	
között	védő,	összetartó	erő	legyen,	ne	pedig	fojtogató	vagy	üres	
szerepet	töltsön	be	tagjai	számára.	Család!	Légy	hát	az,	ami	vagy:	
a	szeretet	hálója!	A	keresztény	családoknak	erre	kell	töreked-
niük,	 hiszen	 nekik	mindig	 erre	 volt	 hivatásuk,	most	 azonban	
egyenesen	küldetésük	van.	Nekik	kell	kovászként	hatni	a	társa-
dalomban,	hogy	a	pillanatnyi	önzés	és	kielégülés-keresés	helyett	
a	másik	felé	való	megnyıĺás,	a	hitvesért	és	gyermekekért	vállalt	
áldozat,	az	életre	elkötelező	hűség	uralkodjék	a	szıv́ekben!	
	 Ha	manapság	egy	�iatal	keresztény	fér�i	és	nő	elindul,	
hogy	Isten	nevében	egybekeljen,	és	családi	otthont	teremtsen,	
mit	érezhet,	ha	maga	körül	szétnézve	mindenhol	csak	az	ellenke-
zőjét	látja	annak,	amit	megvalósıt́ani	szeretne?	Vajon	nem	száll	
inába	a	bátorsága,	ha	arra	gondol,	hogy	talán	nincs	is	olyan	is-
merőse,	akinek	sikerült	törések,	vagy	gyötrelmes	megalkuvások	
nélkül	párjával	egy	életet	végigélnie?	
	 Talán	ők	is	fészekből	kipottyant	�iókák,	vagy	éppen	a	
házastársi	 gyűlölködés	 légkörét	 szıv́ták	be	gyermekkorukban,	
és	reménykedésük	ki-kihagyásakor	kıńlódva	emlékeznek	sérü-
léseikre.	 Vajon	 sikerülni	 fog	 nekik	 az,	 ami	másoknak	 annyira	
nem	sikerült?
	 A	�inomabb	fül	azonban	az	élet	zajában	is	meghallja	a	
„krisztustalanság”	 jajszavát.	 E� s	 talán	 éppen	a	megváltástalan-
ságnak	az	a	kıńja,	ami	a	�iatal	életet	körülgyűrűzi,	ez	a	kıń,	ez	a	
hiányérzés	tudja	a	legékesebben	bizonyıt́ani	a	számukra,	hogy	
önmagukban	nem	tudnak	emberré	teljesedni.	„Részecske-sors”	
az	övék,	és	keresniük	kell	az	EGE� SZet!
	 Ez	a	keresés	 lesz	az,	 ami	eltölti	 erővel,	 önállósággal,	
függetlenséggel,	büszkeséggel	és	a	szabadság	öntudatával	a	�ia-

„Család,	légy,	ami	vagy!”
Gondolatok Szent Anna és Szent Joachim (Jézus nagyszülei) ünnepére

talt.	De	aki	itt	megreked,	az	
félember	marad:	ha	öntuda-
ta	 és	szabadságigénye	nem	
lép	 tovább,	 lassan	 pöffesz-
kedéssé,	 gőggé	 fajul.	 Ha	
azonban	 tovább	 érik,	 erői	
legnagyobbika	–	az	alázat	és	
a	 szeretet	 –	 le	 fogja	 győzni	
azt	 a	 káprázatot,	 hogy	 ön-
maga	 által,	 önmagával	 és
önmagában	be	tud	teljesülni	az	élete.
	 „A	 gyümölcs	 is	 mosolyogva	 ringatózik	 a	 faágon,	 tá-
volodva	 a	 Földtől,	 majd	 éretten,	 ı́ze-zamata	 édes	 terhével	
odahull,	ahonnan	elszakadni	látszott.”
	 A	Szőlőskert	kapuja	–	ahol	a	Szőlősgazda	maga	Krisz-
tus	–	tárva-nyitva	áll:	„…	aki	hozzám	jön,	nem	taszıt́om	el”	–	hang-
zik	Jézus	szava.	Ne	csukjuk	be	szavai	előtt	a	fülünket!	Nincs	olyan	
emberi	erőfeszıt́és,	amely	Jézus	által	ne	találná	meg	igazi,	neki	
való	helyét	a	Földön!	E� s	a	keresők,	a	vergődők	Nála	megkapják	
bérüket.
	 „CSALA� D!	LE� GY,	AMI	VAGY!”
	 A	szeretet	hálója	vagy,	légy	hát	igazán	azzá!

O� sszeállıt́ otta:
Palya	János	plébános
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ÜNNEPI SZENTMISE

és az Új Kenyér megáldása
A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

A szentmisét celebrálja

és az új kenyeret megáldja:

Palya János plébános

Államalapító Szent István király

és az Új Kenyér ünnepén

       2020. augusztus 20-án

Államalapító
Szent stván királyI

és az
 Új Kenyér ünnepe

Pénztárcabarát praktikák - Körömvarázs

	 Sosem	voltam	egy	körömnövesztő	tıṕus.	Lettem	volna,	
de	a	Jóisten	nem	ajándékozott	meg	szuper	erős	 és	szép	alakú	
körmökkel.	 Sőt.	 Egyik	 hüvelykujjam	 körömalakja	 egyenesen	
vállalhatatlan	 -	 szerencsére	 ez	 azért	 nem	okozott	 lelki	 törést	
�iatalságomban.	Az	ápolt	körmöket	viszont	fontosnak	tartom	-	
bár	 én	 is	csak	azóta	 tudom	megvalósıt́ani,	hogy	kicsit	 jobban	
oda�igyeljek	 rájuk,	 mióta	 a	 legkisebb	 gyermek	 is	 elhaladta	 a	
folyton	 anyán	 csüngő	 időszakot.	 Kerestem	 néhány	 egyszerű	
otthoni	praktikát,	amivel	körmeink	szépségét	megőrizhetjük	-	
már	akinek	volt	ilyen.
1.	 Polírozás
	 Mielőtt	 bármilyen	 tápanyagot	 juttatnál	 a	 körmödbe,	
érdemes	megszabadulni	a	felesleges	részektől.	Fogj	egy	három-
oldalú	polıŕozót,	és	először	csiszold	le	a	körmöt,	majd	menj	át	
rajta	a	fényesıt́ő	felülettel	is.	Amıǵ	nem	erősödnek	meg	a	kör-
meid,	 érdemes	egy	kicsit	 hanyagolni	 a	 lakkokat,	mert	 tovább	
szárıt́ják	a	körmöt.

2.	 Citrom	és	méz
	 Első	lépésként	csavarj	ki	egy	fél	citromot,	a	levét	öntsd	
egy	tálba,	és	keverd	össze	egy	evőkanál	mézzel!	Adj	hozzá	annyi	
langyos	vizet,	amennyi	már	ellepi	a	kezedet,	és	áztasd	be	a	kör-
meidet	20	percre.	Ha	letelt	az	idő,	ne	öblıt́sd	le	a	kezedet!	A	vi-
tamindús	citrom	és	a	méz	jótékony	alkotóelemei	beépülnek	a	
köröm	szerkezetébe.
3.	 Olívaolaj
	 Tisztıt́s	meg	egy	 üres	körömlakkos	 üveget,	 és	 töltsd	
meg	 olıv́aolajjal!	 Ebből	minden	 körmödre	 kenj	 bőségesen	 az	
ecset	segıt́ségével,	és	ne	hagyd	ki	a	körömágyakat	se!	I�gy	a	bőr	is	
szép	és	egészséges	lesz	a	kezeden.	Várj,	amıǵ	egy	kicsit	beszı-́
vódik	az	olaj,	majd	néhány	perc	elteltével	�inoman	masszıŕozd	
be	a	maradékot	a	körmökbe	 és	a	bőrbe.	20	perc	után	 leöblıt́-
heted	 a	 felesleget.	Ha	nagyon	 száraz	 a	 köröm	vagy	 a	 bőr,	 ér-
demes	a	20	perc	alatt	többször	is	újrakenni	az	olajat.

-btm-	(forrás:	www.retikul.hu)

Elkészítés:
	 A	robotgép	üstjébe	pakoltam	a	hozzávalókat	(bár	biz-
tos	vagyok	benne,	hogy	Jamie	a	kézzel	összeállıt́ ást	javasolná,	de	
ha	már	van,	ıǵy	azért	egyszerűbb).	A	liszttel	kezdtem,	a	közepé-
be	vájt	mélyedésbe	raktam	a	mézet,	sót	és	élesztőt.	Egy	kevés	
(kb.	1,5-2	dl)	meleg	vizet	öntöttem	még	hozzá,	mielőtt	elkezd-
tem	1-es	fokozaton	kevertetni	a	dagasztószárral.
	 A	maradék	vizet	kisebb	adagokban	adtam	hozzá,	már	a	
2-es	fokozaton,	erőteljesebben	keverve.	Lisztfüggő,	hogy	kell-e	
az	összes	vıź,	vagy	kell-e	picivel	több.	E� n	beleraktam,	de	aztán	
láttam,	hogy	csak	az	edény	alján	keveri	a	ragacsos	masszát,	ıǵy	
pici	lisztet	szórtam	hozzá,	amivel	már	szépen	összeállt	a	tészta.	
	 10-15	percig	dagasztottam	a	robotgéppel,	közben	két-
szer	leállıt́ ottam,	hogy	a	feltekeredett	tésztát	lenyomjam	róla.
	 Sütőpapıŕral	bélelt	szakajtómba	tettem	a	méretes,	ki-
ssé	ragacsos	tésztát,	lefedtem	egy	sűrű	szövésű	konyharuhával,	
és	duplájára	kelesztettem.	Ekkor	 átgyúrtam,	kilapıt́ottam	 és	 -	
háromszorra	 felhajtva,	minden	hajtogatást	megnyomkodva,	 a	
végét	kissé	aláigazıt́va	-	megformáztam.
	 A	 8	 literes	 kacsasütő	 jénai	 tálam	 alját	 barna	 (szili-
konos)	sütőpapıŕral	béleltem	ki.	A	kenyeret	beleemeltem	és	a	
tetejét	rátéve,	meleg	helyen	további	20	percig	kelesztettem.
	 Ekkor	egy	megnedvesıt́ett	pengével	bemetszettem,	a	
tetőt	visszaraktam,	hogy	szintén	kb.	a	duplájára	nőjön	a	formá-
zás	utáni	méretéhez	képest.

	 Ezalatt	a	sütőt	kb.	210	fokra	és	alsó-felső	sütési	funk-
cióra	kapcsoltam,	hogy	előmelegedjen.
	 A	megkelt	kenyeret	és	a	jénai	tetejét	belülről	alaposan	
bespricceltem	vıźzel.	Mivel	a	kenyér	a	kelés	alatt	szépen	bele-
terült	és	alaposan	kinőtt	a	jénai	aljából,	ıǵy	a	biztonság	kedvéért	
a	vıźzel	spriccelt	kenyér	tetejére	is	tettem	egy	sütőpapıŕt,	hogy	
sütés	közben	majd	semmiképpen	se	ragadhasson	bele.	A	forró	
sütőbe	toltam	a	kenyeret,	beállıt́ ottam	40	percre	az	időzıt́őjét,	és	
addig	meg	 is	 feledkeztem	 róla...	 Ekkor	 óvatosan	 leemeltem	 a	
tetőt	(a	gőz	miatt,	és	hogy	le	ne	ejtsem),	levettem	a	sütőpapıŕt,	és	
láttam,	hogy	már	elkezdett	szépen	pirulni.
	 Kb.	10	percre	toltam	még	vissza	tető	nélkül,	amikorra	
elérte	a	család	igényének	megfelelő	szıńt.	
	 A	sütőből	kihúzva	kiemeltem	a	jénaiból,	lehúztam	az	
aljáról	is	a	papıŕt,	majd	rácsra	téve	megszenteltem	vıźzel	(ezzel	
segıt́ettem	elő	a	cserepesedést),	és	hűvös	helyre	tettem	hűlni.
	 Jó	étvágyat	kıv́ánok	hozzá!

Néhány	 héttel	 ezelőtt	 csajos	 beszélgetésbe	 keveredtem	
egy	partin.	Nem,	nem	a	divat	volt	a	téma,	hanem	a	kenyér-
sütés	művészete.	Kiderült,	hogy	a	kovász	a	mumus.	A	ko-
vász	készıt́ése	a	visszatartó	tényező	azok	számára	(�iatal	
és	idősebb	hölgyek	egyetértésben	bólogattak),	akik	nem	
mernek	belevágni.	Ennek	kiküszöbölésére,	valamint	a	kö-

zelgő	U� j	Kenyér	 ünnepéhez	kapcsolódva,	Tetézi	E� va	gasztro-blogján	
(FB/Vivica	Recept	Blogja)	található	több	tucat	saját	maga	készıt́ett	
kenyér	recept	között	ráakadtam	egy	élesztővel	készıt́ett	verzióra.	Ja-
mie	Oliver	neve	sokunk	számára	cseng	ismerősen,	a	recept	eredetileg	
az	övé.	E� va	kipróbálta,	és	nem	bánta	meg,	családja	egyik	kedvence	lett.	
Hasonlóan	az	ételeihez,	ez	a	recept	is	szuper!	I�me,	egy	élesztős	házi	
kenyér	változat,	elkészıt́ésének	bátran	nekifoghatnak	azok	is,	akik	ez-
idáig	még	nem	mertek	házilag	ké-szıt́ett	kenyeret	tenni	az	asztalra.				 	

	 T.A.

Jamie Oliver kenyere

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

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.

Tetézi	E� va



	 A	fent	idézett	szavakat	intézte	apostoli	buzdıt́ásában	
Szent	II.	János	Pál	pápa	a	keresztény	családokhoz	1981-ben.	E	
mondat	lényege	pedig	a	család	lényege,	vagyis	a	család	nem	más,	
mint	„A	SZERETET	HA� LO� JA!”
	 Fűzhet-e	össze	mélyebb	és	tartósabb	kötelék	a	hitvesi,	
anyai-apai	 és	 gyermeki	 szeretetnél?	 A	 családban	 tapasztaljuk	
meg,	mit	jelent	a	test-vér-i	kapocs.	Ott	csıŕázik	ki	minden	egyéb,	
emberhez	méltó	személyes	viszony	magja;	ott	érintik	meg	szı-́
vünket	az	isteni,	örök	szeretet	első	sugarai,	visszfényei.	A	meg-
hitt,	boldog	családi	kör	hihetetlen	energiaforrás,	minden	áldo-
zatra	képesıt́,	kárpótol	ezer	külső	vereségért.	Ennek	a	csodálatos	
családi	szeretetnek,	 összetartozásnak	a	gyökerét,	a	HA� ZASSA� -
GOT	Krisztus	külön	áldásával,	szentségével	öntözi.
	 Az	egész	társadalom	értékskáláját	mérhetjük	fel	a	csa-
ládról	 alkotott	 felfogásában.	 Becsben	 tartja?	 O� vja,	 fejleszteni	
akarja	éltető	összetartását?	Vagy	–	minden	látszat	ellenére	–	ma-
gasabb	 trónra	helyezi	 az	 önző,	 önkényes	 érdeksikert,	 az	 élve-
zethajhászást,	a	teljesıt́ ményt?
	 A	családban	a	legbensőbb	közelség	alkalmat	nyújthat	a	
legfájdalmasabb	 súrlódások	 orvoslására,	 a	 leggyengédebb	 ér-
zelmekkel	való	visszaélés	pedig	a	legkeserűbb	csalódások	szü-
lője	lehet.	A	szeretet	hálója	szétszakadhat!	A	kiengesztelődés,	a	
megújulás	 helyébe	 a	 rombolás,	 a	menekülés	 léphet.	A	 családi	
melegségre	vágyó	ember	kielégületlensége	az	ellenkező	véglet-
be	csaphat	át:	már	nem	hisz	és	nem	remél	semmiben,	és	gyakran	
cinikusan	tör	mások	boldogságának	szétzúzására.	Sajnos	nincs	
olyan	jelenség	a	földön,	amelyet	a	történelem	viharai	úgy	megté-
páztak	volna,	mint	a	társadalom	legbelsőbb	lelkét:	a	családot,	és	
amelynek	belső	erőit	is	ekkora	bomlás	fenyegetné.
	 A	szeretet	hálóját	emberi	szıv́eknek	és	kezeknek	kell	
fonni,	de	csakis	Isten	kegyelméből	képes	erejét,	rugalmasságát	
megőrizni!	A� llandóan	fejlődnie	kell,	hogy	a	változó	körülmények	
között	védő,	összetartó	erő	legyen,	ne	pedig	fojtogató	vagy	üres	
szerepet	töltsön	be	tagjai	számára.	Család!	Légy	hát	az,	ami	vagy:	
a	szeretet	hálója!	A	keresztény	családoknak	erre	kell	töreked-
niük,	 hiszen	 nekik	mindig	 erre	 volt	 hivatásuk,	most	 azonban	
egyenesen	küldetésük	van.	Nekik	kell	kovászként	hatni	a	társa-
dalomban,	hogy	a	pillanatnyi	önzés	és	kielégülés-keresés	helyett	
a	másik	felé	való	megnyıĺás,	a	hitvesért	és	gyermekekért	vállalt	
áldozat,	az	életre	elkötelező	hűség	uralkodjék	a	szıv́ekben!	
	 Ha	manapság	egy	�iatal	keresztény	fér�i	és	nő	elindul,	
hogy	Isten	nevében	egybekeljen,	és	családi	otthont	teremtsen,	
mit	érezhet,	ha	maga	körül	szétnézve	mindenhol	csak	az	ellenke-
zőjét	látja	annak,	amit	megvalósıt́ani	szeretne?	Vajon	nem	száll	
inába	a	bátorsága,	ha	arra	gondol,	hogy	talán	nincs	is	olyan	is-
merőse,	akinek	sikerült	törések,	vagy	gyötrelmes	megalkuvások	
nélkül	párjával	egy	életet	végigélnie?	
	 Talán	ők	is	fészekből	kipottyant	�iókák,	vagy	éppen	a	
házastársi	 gyűlölködés	 légkörét	 szıv́ták	be	gyermekkorukban,	
és	reménykedésük	ki-kihagyásakor	kıńlódva	emlékeznek	sérü-
léseikre.	 Vajon	 sikerülni	 fog	 nekik	 az,	 ami	másoknak	 annyira	
nem	sikerült?
	 A	�inomabb	fül	azonban	az	élet	zajában	is	meghallja	a	
„krisztustalanság”	 jajszavát.	 E� s	 talán	 éppen	a	megváltástalan-
ságnak	az	a	kıńja,	ami	a	�iatal	életet	körülgyűrűzi,	ez	a	kıń,	ez	a	
hiányérzés	tudja	a	legékesebben	bizonyıt́ani	a	számukra,	hogy	
önmagukban	nem	tudnak	emberré	teljesedni.	„Részecske-sors”	
az	övék,	és	keresniük	kell	az	EGE� SZet!
	 Ez	a	keresés	 lesz	az,	 ami	eltölti	 erővel,	 önállósággal,	
függetlenséggel,	büszkeséggel	és	a	szabadság	öntudatával	a	�ia-

„Család,	légy,	ami	vagy!”
Gondolatok Szent Anna és Szent Joachim (Jézus nagyszülei) ünnepére

talt.	De	aki	itt	megreked,	az	
félember	marad:	ha	öntuda-
ta	 és	szabadságigénye	nem	
lép	 tovább,	 lassan	 pöffesz-
kedéssé,	 gőggé	 fajul.	 Ha	
azonban	 tovább	 érik,	 erői	
legnagyobbika	–	az	alázat	és	
a	 szeretet	 –	 le	 fogja	 győzni	
azt	 a	 káprázatot,	 hogy	 ön-
maga	 által,	 önmagával	 és
önmagában	be	tud	teljesülni	az	élete.
	 „A	 gyümölcs	 is	 mosolyogva	 ringatózik	 a	 faágon,	 tá-
volodva	 a	 Földtől,	 majd	 éretten,	 ı́ze-zamata	 édes	 terhével	
odahull,	ahonnan	elszakadni	látszott.”
	 A	Szőlőskert	kapuja	–	ahol	a	Szőlősgazda	maga	Krisz-
tus	–	tárva-nyitva	áll:	„…	aki	hozzám	jön,	nem	taszıt́om	el”	–	hang-
zik	Jézus	szava.	Ne	csukjuk	be	szavai	előtt	a	fülünket!	Nincs	olyan	
emberi	erőfeszıt́és,	amely	Jézus	által	ne	találná	meg	igazi,	neki	
való	helyét	a	Földön!	E� s	a	keresők,	a	vergődők	Nála	megkapják	
bérüket.
	 „CSALA� D!	LE� GY,	AMI	VAGY!”
	 A	szeretet	hálója	vagy,	légy	hát	igazán	azzá!

O� sszeállıt́ otta:
Palya	János	plébános
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A szentmisét celebrálja

és az új kenyeret megáldja:

Palya János plébános

Államalapító Szent István király

és az Új Kenyér ünnepén

       2020. augusztus 20-án

Államalapító
Szent stván királyI

és az
 Új Kenyér ünnepe

Pénztárcabarát praktikák - Körömvarázs

	 Sosem	voltam	egy	körömnövesztő	tıṕus.	Lettem	volna,	
de	a	Jóisten	nem	ajándékozott	meg	szuper	erős	 és	szép	alakú	
körmökkel.	 Sőt.	 Egyik	 hüvelykujjam	 körömalakja	 egyenesen	
vállalhatatlan	 -	 szerencsére	 ez	 azért	 nem	okozott	 lelki	 törést	
�iatalságomban.	Az	ápolt	körmöket	viszont	fontosnak	tartom	-	
bár	 én	 is	csak	azóta	 tudom	megvalósıt́ani,	hogy	kicsit	 jobban	
oda�igyeljek	 rájuk,	 mióta	 a	 legkisebb	 gyermek	 is	 elhaladta	 a	
folyton	 anyán	 csüngő	 időszakot.	 Kerestem	 néhány	 egyszerű	
otthoni	praktikát,	amivel	körmeink	szépségét	megőrizhetjük	-	
már	akinek	volt	ilyen.
1.	 Polírozás
	 Mielőtt	 bármilyen	 tápanyagot	 juttatnál	 a	 körmödbe,	
érdemes	megszabadulni	a	felesleges	részektől.	Fogj	egy	három-
oldalú	polıŕozót,	és	először	csiszold	le	a	körmöt,	majd	menj	át	
rajta	a	fényesıt́ő	felülettel	is.	Amıǵ	nem	erősödnek	meg	a	kör-
meid,	 érdemes	egy	kicsit	 hanyagolni	 a	 lakkokat,	mert	 tovább	
szárıt́ják	a	körmöt.

2.	 Citrom	és	méz
	 Első	lépésként	csavarj	ki	egy	fél	citromot,	a	levét	öntsd	
egy	tálba,	és	keverd	össze	egy	evőkanál	mézzel!	Adj	hozzá	annyi	
langyos	vizet,	amennyi	már	ellepi	a	kezedet,	és	áztasd	be	a	kör-
meidet	20	percre.	Ha	letelt	az	idő,	ne	öblıt́sd	le	a	kezedet!	A	vi-
tamindús	citrom	és	a	méz	jótékony	alkotóelemei	beépülnek	a	
köröm	szerkezetébe.
3.	 Olívaolaj
	 Tisztıt́s	meg	egy	 üres	körömlakkos	 üveget,	 és	 töltsd	
meg	 olıv́aolajjal!	 Ebből	minden	 körmödre	 kenj	 bőségesen	 az	
ecset	segıt́ségével,	és	ne	hagyd	ki	a	körömágyakat	se!	I�gy	a	bőr	is	
szép	és	egészséges	lesz	a	kezeden.	Várj,	amıǵ	egy	kicsit	beszı-́
vódik	az	olaj,	majd	néhány	perc	elteltével	�inoman	masszıŕozd	
be	a	maradékot	a	körmökbe	 és	a	bőrbe.	20	perc	után	 leöblıt́-
heted	 a	 felesleget.	Ha	nagyon	 száraz	 a	 köröm	vagy	 a	 bőr,	 ér-
demes	a	20	perc	alatt	többször	is	újrakenni	az	olajat.

-btm-	(forrás:	www.retikul.hu)

Elkészítés:
	 A	robotgép	üstjébe	pakoltam	a	hozzávalókat	(bár	biz-
tos	vagyok	benne,	hogy	Jamie	a	kézzel	összeállıt́ ást	javasolná,	de	
ha	már	van,	ıǵy	azért	egyszerűbb).	A	liszttel	kezdtem,	a	közepé-
be	vájt	mélyedésbe	raktam	a	mézet,	sót	és	élesztőt.	Egy	kevés	
(kb.	1,5-2	dl)	meleg	vizet	öntöttem	még	hozzá,	mielőtt	elkezd-
tem	1-es	fokozaton	kevertetni	a	dagasztószárral.
	 A	maradék	vizet	kisebb	adagokban	adtam	hozzá,	már	a	
2-es	fokozaton,	erőteljesebben	keverve.	Lisztfüggő,	hogy	kell-e	
az	összes	vıź,	vagy	kell-e	picivel	több.	E� n	beleraktam,	de	aztán	
láttam,	hogy	csak	az	edény	alján	keveri	a	ragacsos	masszát,	ıǵy	
pici	lisztet	szórtam	hozzá,	amivel	már	szépen	összeállt	a	tészta.	
	 10-15	percig	dagasztottam	a	robotgéppel,	közben	két-
szer	leállıt́ ottam,	hogy	a	feltekeredett	tésztát	lenyomjam	róla.
	 Sütőpapıŕral	bélelt	szakajtómba	tettem	a	méretes,	ki-
ssé	ragacsos	tésztát,	lefedtem	egy	sűrű	szövésű	konyharuhával,	
és	duplájára	kelesztettem.	Ekkor	 átgyúrtam,	kilapıt́ottam	 és	 -	
háromszorra	 felhajtva,	minden	hajtogatást	megnyomkodva,	 a	
végét	kissé	aláigazıt́va	-	megformáztam.
	 A	 8	 literes	 kacsasütő	 jénai	 tálam	 alját	 barna	 (szili-
konos)	sütőpapıŕral	béleltem	ki.	A	kenyeret	beleemeltem	és	a	
tetejét	rátéve,	meleg	helyen	további	20	percig	kelesztettem.
	 Ekkor	egy	megnedvesıt́ett	pengével	bemetszettem,	a	
tetőt	visszaraktam,	hogy	szintén	kb.	a	duplájára	nőjön	a	formá-
zás	utáni	méretéhez	képest.

	 Ezalatt	a	sütőt	kb.	210	fokra	és	alsó-felső	sütési	funk-
cióra	kapcsoltam,	hogy	előmelegedjen.
	 A	megkelt	kenyeret	és	a	jénai	tetejét	belülről	alaposan	
bespricceltem	vıźzel.	Mivel	a	kenyér	a	kelés	alatt	szépen	bele-
terült	és	alaposan	kinőtt	a	jénai	aljából,	ıǵy	a	biztonság	kedvéért	
a	vıźzel	spriccelt	kenyér	tetejére	is	tettem	egy	sütőpapıŕt,	hogy	
sütés	közben	majd	semmiképpen	se	ragadhasson	bele.	A	forró	
sütőbe	toltam	a	kenyeret,	beállıt́ ottam	40	percre	az	időzıt́őjét,	és	
addig	meg	 is	 feledkeztem	 róla...	 Ekkor	 óvatosan	 leemeltem	 a	
tetőt	(a	gőz	miatt,	és	hogy	le	ne	ejtsem),	levettem	a	sütőpapıŕt,	és	
láttam,	hogy	már	elkezdett	szépen	pirulni.
	 Kb.	10	percre	toltam	még	vissza	tető	nélkül,	amikorra	
elérte	a	család	igényének	megfelelő	szıńt.	
	 A	sütőből	kihúzva	kiemeltem	a	jénaiból,	lehúztam	az	
aljáról	is	a	papıŕt,	majd	rácsra	téve	megszenteltem	vıźzel	(ezzel	
segıt́ettem	elő	a	cserepesedést),	és	hűvös	helyre	tettem	hűlni.
	 Jó	étvágyat	kıv́ánok	hozzá!

Néhány	 héttel	 ezelőtt	 csajos	 beszélgetésbe	 keveredtem	
egy	partin.	Nem,	nem	a	divat	volt	a	téma,	hanem	a	kenyér-
sütés	művészete.	Kiderült,	hogy	a	kovász	a	mumus.	A	ko-
vász	készıt́ése	a	visszatartó	tényező	azok	számára	(�iatal	
és	idősebb	hölgyek	egyetértésben	bólogattak),	akik	nem	
mernek	belevágni.	Ennek	kiküszöbölésére,	valamint	a	kö-

zelgő	U� j	Kenyér	 ünnepéhez	kapcsolódva,	Tetézi	E� va	gasztro-blogján	
(FB/Vivica	Recept	Blogja)	található	több	tucat	saját	maga	készıt́ett	
kenyér	recept	között	ráakadtam	egy	élesztővel	készıt́ett	verzióra.	Ja-
mie	Oliver	neve	sokunk	számára	cseng	ismerősen,	a	recept	eredetileg	
az	övé.	E� va	kipróbálta,	és	nem	bánta	meg,	családja	egyik	kedvence	lett.	
Hasonlóan	az	ételeihez,	ez	a	recept	is	szuper!	I�me,	egy	élesztős	házi	
kenyér	változat,	elkészıt́ésének	bátran	nekifoghatnak	azok	is,	akik	ez-
idáig	még	nem	mertek	házilag	ké-szıt́ett	kenyeret	tenni	az	asztalra.				 	

	 T.A.

Jamie Oliver kenyere

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

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.

Tetézi	E� va
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	 A	tavalyi	szezon	félbe	szakadását	és	a	sportrendezvé-
nyek	felfüggesztését	követően	játékosaink	alig	várták,	hogy	vég-
re	labdába	rúghassanak.
	 Az	 első	 lehetőség	 június	 6-án	 adódott.	 Játékosunk,	
Csenteri	 Csaba	 szervezőként	 Sipeki	 Attila,	 Oláh	 Dezső,	 Pecze	
Péter,	Szénási	A� kos,	Kovács	Péter,	Dobray	Zsolt,	Oláh	Kálmán,	
Krekács	Richárd	játékostársakkal	együtt	a	Turai	TC	szıńeiben	
részt	 vett	 az	 első	 alkalommal	megrendezett	 I.	 Hida	Műfüves	
Labdarúgó	Tornán.	A	lelkesedéssel	és	jókedvvel	nem	volt	gond,	
az	edzés	hiánya	azonban	kissé	érződött	a	�iúkon.	Három	győze-
lemmel,	csoportelsőként	a	jutottak	az	egyenes	kieséses	szakasz-
ba.	A	következő	mérkőzésen	a	sok	kihagyott	helyzet	megbosz-
szulta	magát,	a	7	méteres	párharcban	pedig	az	ellenfél	bizonyult	
jobbnak.	
	 A	 nyári	 időszak	 eseménydúsnak	 ı́gérkezett,	 hiszen	
elkezdtek	éledezni	a	környékbeli	egyesületek	is.	Az	első	nagy-
pályás	felkészülési	mérkőzésünk	az	egy	osztállyal	feljebb	lévő,	jó	
erőkből	álló	Galgahévıź	SK	otthonában	volt,	hát,	nem	voltunk	il-
ledelmes	 vendégek.	 A	 mérkőzés	 eredménye	 Galgahévıź	 SK	 -	
Turai	TC	1-8.	Akkor	még	nem	sejtettük,	hogy	ennek	a	párharc-
nak	hamarosan	mekkora	jelentősége	lesz.
	 Tóth	 Balázs	 edző	 szervezésében,	 Csoma	 Gábornak	
(FFC)	köszönhetően	tavaly	nyáron	�ilmforgatáson	szerepelt	né-
hány	 játékosunk	a	Vasas	Fáy	utcai	stadionjában.	Beszámolóik	
szerint	óriási	élmény	volt	a	két	napos	forgatás,	bár	nagyon	fá-
rasztó.	A	�ilm	idén	ősszel	kerül	bemutatásra,	melyre	meghıv́ták	a	
részt	vevő	játékosokat	és	természetesen	az	edzőt,	Balázst	is,	aki	
a	rendezői	utasıt́ ások	alapján	végig	irányıt́otta	a	csapatot	a	for-
gatás	ideje	alatt.
	 Vandornyik	Attila,	Sápi	József,	Kovács	Péter,	Pecze	Pé-
ter	és	Szénási	A� kos,	edzőnk	vezetésével,	Csoma	Gábor	meghıv́á-
sára	Szlovákiába	 látogatott,	 az	FFC	csapat	partnereként.	 Játé-
kosaink	a	második	félidőben	elképesztő	teljesıt́ ményt	nyújtva,	a	

szurkolók	számára	is	tetszetős,	látványos	focit	bemutatva	0-1-
ről	3-1re	megfordıt́ották	a	mérkőzést.
	 Július	18-án	este	6	órától	szép	számú	közönség	előtt	
felkészülési	mérkőzésen,	hazai	pályán	fogadtuk	a	Heves	megye	
I.	osztályban	szereplő	Héhalom	SE	csapatát.	Az	osztálykülönb-
ség	az	első	félidőben	még	érezhető	volt,	hiszen	a	vendégek	3-0-
ra	elhúztak.	A	második	félidőre	viszont	eltűnt,	hiszen	a	mieink	
igen	összeszedett	és	látványos	játékkal	3-3-ra	kiegyenlıt́ettek.	A	
mérkőzést	a	helyszıńen	tekintette	meg	Szendrei	Ferenc	polgár-
mester	úr	is,	aki	a	meccset	követő	évzáró-évnyitó	partin	is	öröm-
mel	vett	részt.
	 Eközben	a	háttérben	is	folyt	a	munka,	lélekben	felké-
szültünk	az	újabb	megyei	IV.	osztályos	bajnoki	szezonra,	emel-
lett	idén	először	nevezett	a	csapat	a	Pest	Megyei	Kupa	sorozatra,	
amikor	robbant	a	bomba.	A	Magyar	Labdarúgó	Szövetség	Pest	
Megyei	Igazgatóságának	felkérésére	örömmel	vállaltuk	el	a	ma-
gasabb	osztályban	történő	indulást.	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,	 Tápió-
szőlősi	KSE,	Turai	TC,	Újlengyeli	DSE,	Újszilvás	KSE,	Úri	KSK,	
Zsámboki	 SE.	Az	már	 szinte	 bizonyos,	 hogy	 az	első	mérkő-
zésünket	augusztus	23-án	17:00	–tól	a	Galgahévíz	SK	ottho-
nában	vívjuk.	
Játékosmozgás	a	nyári	átigazolási	időszakban
távozott:	Balog	Adrián	(Pető�ibánya	SK),	 érkezett:	Oláh	Bence	
(Zsámboki	SE),	Oláh	Dezső	és	Czák	Attila	(Jászfényszarui	VSE)

KÖVETKEZŐ	HAZAI	EDZŐMÉRKŐZÉS
Aug.	15.	17:00		Turai	TC	-	FFC	

	 Ezúton	is	köszönjük	Tura	Város	O� nkormányzatának	és	
nagylelkű,	focit	szerető	szponzoraink	támogatását!

T.A.
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CIVIL OLDALAK

	 Nem	vagyunk	könnyű	helyzet-
ben	 a	 további	 terveket	 illetően	 sem,	
hiszen	a	 járványhelyzet	alapos	felfordu-
lást	okozott	a	sakksportban	is.	Kis	gaba-
lyodások	keletkeztek	nemcsak	a	csapat-
bajnokságok	 lebonyolı́tásában	 (szinte	
minden	szinten),	de	a	nyári	FIDE	egyéni	
versenyek	rendezése	is	korlátozva	van.	A	
Covid-járvány	 várható	 hullámai	 bizony-
talanná	 teszik	 az	 NB-s	 bajnokságok	 le-
bonyolıt́ását,	 de	 a	 megyei,	 területi,	 ke-
rületi	bajnokságok	esetében	épp	ugyanez	
a	helyzet.
	 A	Pest	megyei	 ötfős	bajnokság	
csoportjában	szerencsénk	volt.	Pár	nap-
pal	a	korlátozó	intézkedések	előtt	éppen	
be	tudtuk	fejezni	a	bajnokságot,	minde-
mellett	meg	is	nyertük	azt,	tehát	a	Galga-
vidéki	Sakkbarátok	játékosai	bajnokként	
fejezték	be	a	több	mint	15	éves	szereplé-

süket	egyesületünkben.	A	teljes	játékos-
állomány	 a	 Turai	 Torna	 Club	 sakkszak-
osztályában	folytatja	további	szereplését.	
Egyhangú	döntés	 született	 erről	 a	 legu-
tóbbi	értekezletünkön,	ahol	az	átigazoló	
lapok	is	aláıŕásra	kerültek.	Egyben	napi-
rendre	került	 az	 új	 vezetőség	egyhangú	
megválasztása.	
	 A	további	vezetésben	Tóth	Dá-
niel	és	Kuthi	Balázs	vállalt	döntő	szere-
pet.	 Egyfelől	 játékosként	 általában	 a	 jó	
pontszerzőink	közé	tartoznak,	másfelől	a	
közgazdaság	 és	 informatika	 területén	
szerzett	 tapasztalataik	 alkalmassá	 teszi	
őket	a	csapat	további	szervezésére.	Mint-
hogy	 jó	 sportszakosztályi	munka	elkép-
zelhetetlen	 az	 utánpótlás	 nevelése	 nél-
kül,	ıǵy	éltáblás	játékosunk,	a	pedagógus	
pályára	 készülő	 Téglás	 Mátyás	 fogja	
segıt́eni	a	Kuthi-Tóth	kettős	munkáját.		Az	

átigazolási	műveletek	 folyamatban	 van-
nak,	 és	bajnokcsapatunk	már	a	TTC	szı-́
neiben	kezdi	el	a	következő	bajnokságot.	
A	Magyar	Sakkszövetség	a	napokban	fog	
döntést	hozni	az	elkövetkezendő	csapat-
bajnokságok	rendszeréről	 és	 irányelvei-
ről.	Ez	meghatározza	a	mi	csapatunk	to-
vábbi	szereplését	is.	Itt	szeretném	meg-
köszönni	 a	 Hevesy	 György	 A� ltalános	
Iskola	vezetésének	a	 sportegyesületünk	
részére	eddig	nyújtott	hathatós	segıt́sé-
gét.	 Az	utánpótlás	 nevelését	 segıt́ő	 tan-
termek	 és	 a	 versenyek	 helyszı́nének	
biztosı́tása	 nélkül	 nagy	 bajban	 lettünk	
volna.
	 Jó	 kapcsolataink	 remélhetőleg	
megmaradnak,	immár	a	Turai	Torna	Club	
sakkszakosztályának	további	működését	
segıt́endő.

tóthmáté

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

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓJA

Roy	Stratley	latint	tanıt́	az	észak-angliai	
St.	Oswald	�iúiskolában.		Az	itt	töltött	
harminc	éve	alatt	Stratley	sokféle	diák-
kal	találkozott,	de	mindig	van	legalább	
egy	olyan	�iú,	aki	kilóg	a	sorból,	aki	más	
mint	a	többi.	Egy	olyan	�iú,	akit	nem	
lehet	kiismerni,	nem	lehet	benne	meg-

bıźni.		Egy	�iú,	aki	szörnyű	dolgokra	képes...	A	kérdés	az,	
hogy	kivel	van	dolgunk,	ki	az,	akinek	komoly	segıt́ségre	
lenne	szüksége.	Stratley	helyzetét	az	is	megnehezıt́i,	
hogy	új	igazgató	érkezik	az	iskolába:	egy	hajdani	tanıt́-
vány,	aki	húsz	éve	kıśérti	Stratley-t...

Joanne Harris
A St. Oswald úiskola

(Vivien)

A helyi sakkélet folytatásáról

A labdarúgó szakosztály hírei

A	citera	az	egyik	legrégibb	népi	hang-
szer,	 melyet	 a	 szüleink	 hagyomá-
nyoztak	ránk.
Ezt	a	 szép	hagyományt	 tovább	kell	vinnünk,	a	 tudást	
meg	kell	őriznünk,	és	átadni	az	új	generáció	számára.
	 E� desapámtól,	 majd	 az	 ő	 bıźtatására	 a	 turai	
Szaszkó	József,	Népművészet	Mesterétől	sajátıt́ottam	el	
a	 citerázás	 tudományát.	 Jómagam	 egy	 kiskunhalasi	
mester	hangszerén	játszom,	de	folyamatosan	készıt́ek	
saját	citerákat	is.
	 Hosszú	évek	során	számtalan	fellépést	tudha-
tok	magam	mögött	(Budapest	Syma	csarnok,	Tura	O� szi-
rózsa	 Idősek	 Otthona,	 Turai	 Nyugdı́jas	 Klub,	 CNC,	
MNVKSZ	 egyesületek	 Budapest).	 A	 citera	 zene	 szép-
ségét	és	szeretetét	igyekszem	átadni	a	tanıt́ványoknak.

FÁBIÁN FERENC
TURAI RÖPÜLJ PÁVA DÍJAS ZENÉSZ

CITERA OKTATÁST
VÁLLALOK

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

HIRDESSEN

A TURAI HÍRLAPBAN!

1/1 oldal 34 500 Ft

1/2 oldal 17 250 Ft

1/4 oldal 8 625 Ft

1/6 oldal 6 000 Ft

1/8 oldal 4 800 Ft

apróhirdetés 60 Ft/szó

HIRDETÉS FELADÁS ÉS INFORMÁCIÓ:
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Tel.: 06 28/ 580 581 • E-mail: bartok.kultura@gmail.com

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

„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”

TORNÁZZ VELÜNK!TORNÁZZ VELÜNK!

Bojtár	Zoltánnak,	10.házassági	évfordulónkra:

	 Szívdobbanás

Ha	ennyi	év	után	is	csak	én	kellek,
húsom,	vérem,	testem,	lelkem,
hát	neked	adom	örökre	,tessék!
Csak	ıǵérd	meg,	hogy	szerelmed	lángja
úgy	nyaldossa	szıv́em,	hogy	épp,	
hogy	csak	parázslik,	nehogy	baja	essék!
S	ha	mégis	sebet	égetnél	rajta,
én	feláldozom,	s	hagyom,
hogy	az	emésztő	tűzbe	vesszék.

Mert	ahogy	én,	arcodon	a	ráncot,
szád	szegletén	a	mosolyt,	rabtartó	szemed,
O� szülő	halántékod,	sóhajod,
a	bőröd	alatt	duzzadó	eret,
S	téged	önnön	mivoltadból,
mindennapjaidban	is,	istenıt́őn,
hidd	el,	úgy,	senki	más	nem	szeret!

FATSINA	LINDA	(Bojtár-Fatsina	Linda)
2019.augusztus
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	 A	tavalyi	szezon	félbe	szakadását	és	a	sportrendezvé-
nyek	felfüggesztését	követően	játékosaink	alig	várták,	hogy	vég-
re	labdába	rúghassanak.
	 Az	 első	 lehetőség	 június	 6-án	 adódott.	 Játékosunk,	
Csenteri	 Csaba	 szervezőként	 Sipeki	 Attila,	 Oláh	 Dezső,	 Pecze	
Péter,	Szénási	A� kos,	Kovács	Péter,	Dobray	Zsolt,	Oláh	Kálmán,	
Krekács	Richárd	játékostársakkal	együtt	a	Turai	TC	szıńeiben	
részt	 vett	 az	 első	 alkalommal	megrendezett	 I.	 Hida	Műfüves	
Labdarúgó	Tornán.	A	lelkesedéssel	és	jókedvvel	nem	volt	gond,	
az	edzés	hiánya	azonban	kissé	érződött	a	�iúkon.	Három	győze-
lemmel,	csoportelsőként	a	jutottak	az	egyenes	kieséses	szakasz-
ba.	A	következő	mérkőzésen	a	sok	kihagyott	helyzet	megbosz-
szulta	magát,	a	7	méteres	párharcban	pedig	az	ellenfél	bizonyult	
jobbnak.	
	 A	 nyári	 időszak	 eseménydúsnak	 ı́gérkezett,	 hiszen	
elkezdtek	éledezni	a	környékbeli	egyesületek	is.	Az	első	nagy-
pályás	felkészülési	mérkőzésünk	az	egy	osztállyal	feljebb	lévő,	jó	
erőkből	álló	Galgahévıź	SK	otthonában	volt,	hát,	nem	voltunk	il-
ledelmes	 vendégek.	 A	 mérkőzés	 eredménye	 Galgahévıź	 SK	 -	
Turai	TC	1-8.	Akkor	még	nem	sejtettük,	hogy	ennek	a	párharc-
nak	hamarosan	mekkora	jelentősége	lesz.
	 Tóth	 Balázs	 edző	 szervezésében,	 Csoma	 Gábornak	
(FFC)	köszönhetően	tavaly	nyáron	�ilmforgatáson	szerepelt	né-
hány	 játékosunk	a	Vasas	Fáy	utcai	stadionjában.	Beszámolóik	
szerint	óriási	élmény	volt	a	két	napos	forgatás,	bár	nagyon	fá-
rasztó.	A	�ilm	idén	ősszel	kerül	bemutatásra,	melyre	meghıv́ták	a	
részt	vevő	játékosokat	és	természetesen	az	edzőt,	Balázst	is,	aki	
a	rendezői	utasıt́ ások	alapján	végig	irányıt́otta	a	csapatot	a	for-
gatás	ideje	alatt.
	 Vandornyik	Attila,	Sápi	József,	Kovács	Péter,	Pecze	Pé-
ter	és	Szénási	A� kos,	edzőnk	vezetésével,	Csoma	Gábor	meghıv́á-
sára	Szlovákiába	 látogatott,	 az	FFC	csapat	partnereként.	 Játé-
kosaink	a	második	félidőben	elképesztő	teljesıt́ ményt	nyújtva,	a	

szurkolók	számára	is	tetszetős,	látványos	focit	bemutatva	0-1-
ről	3-1re	megfordıt́ották	a	mérkőzést.
	 Július	18-án	este	6	órától	szép	számú	közönség	előtt	
felkészülési	mérkőzésen,	hazai	pályán	fogadtuk	a	Heves	megye	
I.	osztályban	szereplő	Héhalom	SE	csapatát.	Az	osztálykülönb-
ség	az	első	félidőben	még	érezhető	volt,	hiszen	a	vendégek	3-0-
ra	elhúztak.	A	második	félidőre	viszont	eltűnt,	hiszen	a	mieink	
igen	összeszedett	és	látványos	játékkal	3-3-ra	kiegyenlıt́ettek.	A	
mérkőzést	a	helyszıńen	tekintette	meg	Szendrei	Ferenc	polgár-
mester	úr	is,	aki	a	meccset	követő	évzáró-évnyitó	partin	is	öröm-
mel	vett	részt.
	 Eközben	a	háttérben	is	folyt	a	munka,	lélekben	felké-
szültünk	az	újabb	megyei	IV.	osztályos	bajnoki	szezonra,	emel-
lett	idén	először	nevezett	a	csapat	a	Pest	Megyei	Kupa	sorozatra,	
amikor	robbant	a	bomba.	A	Magyar	Labdarúgó	Szövetség	Pest	
Megyei	Igazgatóságának	felkérésére	örömmel	vállaltuk	el	a	ma-
gasabb	osztályban	történő	indulást.	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,	 Tápió-
szőlősi	KSE,	Turai	TC,	Újlengyeli	DSE,	Újszilvás	KSE,	Úri	KSK,	
Zsámboki	 SE.	Az	már	 szinte	 bizonyos,	 hogy	 az	első	mérkő-
zésünket	augusztus	23-án	17:00	–tól	a	Galgahévíz	SK	ottho-
nában	vívjuk.	
Játékosmozgás	a	nyári	átigazolási	időszakban
távozott:	Balog	Adrián	(Pető�ibánya	SK),	 érkezett:	Oláh	Bence	
(Zsámboki	SE),	Oláh	Dezső	és	Czák	Attila	(Jászfényszarui	VSE)

KÖVETKEZŐ	HAZAI	EDZŐMÉRKŐZÉS
Aug.	15.	17:00		Turai	TC	-	FFC	

	 Ezúton	is	köszönjük	Tura	Város	O� nkormányzatának	és	
nagylelkű,	focit	szerető	szponzoraink	támogatását!

T.A.
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	 Nem	vagyunk	könnyű	helyzet-
ben	 a	 további	 terveket	 illetően	 sem,	
hiszen	a	 járványhelyzet	alapos	felfordu-
lást	okozott	a	sakksportban	is.	Kis	gaba-
lyodások	keletkeztek	nemcsak	a	csapat-
bajnokságok	 lebonyolı́tásában	 (szinte	
minden	szinten),	de	a	nyári	FIDE	egyéni	
versenyek	rendezése	is	korlátozva	van.	A	
Covid-járvány	 várható	 hullámai	 bizony-
talanná	 teszik	 az	 NB-s	 bajnokságok	 le-
bonyolıt́ását,	 de	 a	 megyei,	 területi,	 ke-
rületi	bajnokságok	esetében	épp	ugyanez	
a	helyzet.
	 A	Pest	megyei	 ötfős	bajnokság	
csoportjában	szerencsénk	volt.	Pár	nap-
pal	a	korlátozó	intézkedések	előtt	éppen	
be	tudtuk	fejezni	a	bajnokságot,	minde-
mellett	meg	is	nyertük	azt,	tehát	a	Galga-
vidéki	Sakkbarátok	játékosai	bajnokként	
fejezték	be	a	több	mint	15	éves	szereplé-

süket	egyesületünkben.	A	teljes	játékos-
állomány	 a	 Turai	 Torna	 Club	 sakkszak-
osztályában	folytatja	további	szereplését.	
Egyhangú	döntés	 született	 erről	 a	 legu-
tóbbi	értekezletünkön,	ahol	az	átigazoló	
lapok	is	aláıŕásra	kerültek.	Egyben	napi-
rendre	került	 az	 új	 vezetőség	egyhangú	
megválasztása.	
	 A	további	vezetésben	Tóth	Dá-
niel	és	Kuthi	Balázs	vállalt	döntő	szere-
pet.	 Egyfelől	 játékosként	 általában	 a	 jó	
pontszerzőink	közé	tartoznak,	másfelől	a	
közgazdaság	 és	 informatika	 területén	
szerzett	 tapasztalataik	 alkalmassá	 teszi	
őket	a	csapat	további	szervezésére.	Mint-
hogy	 jó	 sportszakosztályi	munka	elkép-
zelhetetlen	 az	 utánpótlás	 nevelése	 nél-
kül,	ıǵy	éltáblás	játékosunk,	a	pedagógus	
pályára	 készülő	 Téglás	 Mátyás	 fogja	
segıt́eni	a	Kuthi-Tóth	kettős	munkáját.		Az	

átigazolási	műveletek	 folyamatban	 van-
nak,	 és	bajnokcsapatunk	már	a	TTC	szı-́
neiben	kezdi	el	a	következő	bajnokságot.	
A	Magyar	Sakkszövetség	a	napokban	fog	
döntést	hozni	az	elkövetkezendő	csapat-
bajnokságok	rendszeréről	 és	 irányelvei-
ről.	Ez	meghatározza	a	mi	csapatunk	to-
vábbi	szereplését	is.	Itt	szeretném	meg-
köszönni	 a	 Hevesy	 György	 A� ltalános	
Iskola	vezetésének	a	 sportegyesületünk	
részére	eddig	nyújtott	hathatós	segıt́sé-
gét.	 Az	utánpótlás	 nevelését	 segıt́ő	 tan-
termek	 és	 a	 versenyek	 helyszı́nének	
biztosı́tása	 nélkül	 nagy	 bajban	 lettünk	
volna.
	 Jó	 kapcsolataink	 remélhetőleg	
megmaradnak,	immár	a	Turai	Torna	Club	
sakkszakosztályának	további	működését	
segıt́endő.

tóthmáté

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

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓJA

Roy	Stratley	latint	tanıt́	az	észak-angliai	
St.	Oswald	�iúiskolában.		Az	itt	töltött	
harminc	éve	alatt	Stratley	sokféle	diák-
kal	találkozott,	de	mindig	van	legalább	
egy	olyan	�iú,	aki	kilóg	a	sorból,	aki	más	
mint	a	többi.	Egy	olyan	�iú,	akit	nem	
lehet	kiismerni,	nem	lehet	benne	meg-

bıźni.		Egy	�iú,	aki	szörnyű	dolgokra	képes...	A	kérdés	az,	
hogy	kivel	van	dolgunk,	ki	az,	akinek	komoly	segıt́ségre	
lenne	szüksége.	Stratley	helyzetét	az	is	megnehezıt́i,	
hogy	új	igazgató	érkezik	az	iskolába:	egy	hajdani	tanıt́-
vány,	aki	húsz	éve	kıśérti	Stratley-t...

Joanne Harris
A St. Oswald úiskola

(Vivien)

A helyi sakkélet folytatásáról

A labdarúgó szakosztály hírei

A	citera	az	egyik	legrégibb	népi	hang-
szer,	 melyet	 a	 szüleink	 hagyomá-
nyoztak	ránk.
Ezt	a	 szép	hagyományt	 tovább	kell	vinnünk,	a	 tudást	
meg	kell	őriznünk,	és	átadni	az	új	generáció	számára.
	 E� desapámtól,	 majd	 az	 ő	 bıźtatására	 a	 turai	
Szaszkó	József,	Népművészet	Mesterétől	sajátıt́ottam	el	
a	 citerázás	 tudományát.	 Jómagam	 egy	 kiskunhalasi	
mester	hangszerén	játszom,	de	folyamatosan	készıt́ek	
saját	citerákat	is.
	 Hosszú	évek	során	számtalan	fellépést	tudha-
tok	magam	mögött	(Budapest	Syma	csarnok,	Tura	O� szi-
rózsa	 Idősek	 Otthona,	 Turai	 Nyugdı́jas	 Klub,	 CNC,	
MNVKSZ	 egyesületek	 Budapest).	 A	 citera	 zene	 szép-
ségét	és	szeretetét	igyekszem	átadni	a	tanıt́ványoknak.

FÁBIÁN FERENC
TURAI RÖPÜLJ PÁVA DÍJAS ZENÉSZ

CITERA OKTATÁST
VÁLLALOK

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

HIRDESSEN

A TURAI HÍRLAPBAN!

1/1 oldal 34 500 Ft

1/2 oldal 17 250 Ft

1/4 oldal 8 625 Ft

1/6 oldal 6 000 Ft

1/8 oldal 4 800 Ft

apróhirdetés 60 Ft/szó

HIRDETÉS FELADÁS ÉS INFORMÁCIÓ:
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Tel.: 06 28/ 580 581 • E-mail: bartok.kultura@gmail.com

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

„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”

TORNÁZZ VELÜNK!TORNÁZZ VELÜNK!

Bojtár	Zoltánnak,	10.házassági	évfordulónkra:

	 Szívdobbanás

Ha	ennyi	év	után	is	csak	én	kellek,
húsom,	vérem,	testem,	lelkem,
hát	neked	adom	örökre	,tessék!
Csak	ıǵérd	meg,	hogy	szerelmed	lángja
úgy	nyaldossa	szıv́em,	hogy	épp,	
hogy	csak	parázslik,	nehogy	baja	essék!
S	ha	mégis	sebet	égetnél	rajta,
én	feláldozom,	s	hagyom,
hogy	az	emésztő	tűzbe	vesszék.

Mert	ahogy	én,	arcodon	a	ráncot,
szád	szegletén	a	mosolyt,	rabtartó	szemed,
O� szülő	halántékod,	sóhajod,
a	bőröd	alatt	duzzadó	eret,
S	téged	önnön	mivoltadból,
mindennapjaidban	is,	istenıt́őn,
hidd	el,	úgy,	senki	más	nem	szeret!

FATSINA	LINDA	(Bojtár-Fatsina	Linda)
2019.augusztus
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Ki tud többet Turáról?  IV. forduló

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 gazda-

sági 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 2-

án)?   …………………………………………………

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 század-

fordulón (1900-ban)?   ………………………………………………..

7. Tura mely külterületén éltek a legtöbben 1930 körül? Tegye szám-

sorrendbe! (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 szá-

zadfordulón? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

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

800	ÉVES	ÉVFORDULÓ
	 Tura	első	okleveles	emlıt́ése,	a	település	cıḿe-
rében	 is	 feltüntetett	 évszám	 szerint,	 1220-ból	 való.	
Idén	ünnepeljük	ezen	ıŕásos	történelmi	emlékünk	800.	
évfordulóját.	 Ebből	 az	 alkalomból	 helytörténeti	 tudás-
próbát	 indı́tottunk	 útjára.	 Mindazok	 között,	 akik	 az	
összes	helyes	megfejtést	beküldik,	év	végén	értékes	nye-
reményeket	 sorsolunk	 ki.	 A	 válaszokat	 elektronikusan	
vagy	papıŕ	alapon	személyesen	vagy	postai	úton	várjuk	
folyamatosan	(akár	több	hónap	megfejtését	egyszerre)	
az	alábbi	cıḿre:	bartok.kultura@gmail.com	vagy	Bartók	
Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	2194	Tura,	Bartók	Béla	
tér	3.

Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár
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SPORTHÍREK

	 A	nőnap	előestéjén	még	kegyes	volt	hozzánk	a	 sors,	
hiszen	ezen	a	hétvégén	 lehetett	 „utoljára”	nagy	 létszámú	ren-
dezvényt	tartani.	Akkor	még	csak	kukucskált	a	sarkon	a	vıŕus,	de	
a	következő	héten	már	be	is	fordult.	Soha	nem	látott	érdeklődés	
előzte	meg	ezt	a	bálunkat,	amely	a	korábbiaknak	megfelelően	
szülői	 összefogással	szerveződött,	de	most	hozzáadódott	e	FI-
DESZ	helyi	szervezetének	indıt́ó	ötlete	és	támogatása,	valamint	
ez	alkalommal	több	prominens	személy	részvétele	is.	
	 A	bál	fővédnökségét	ezúttal	Czerván	György	választó-
kerületünk	FIDESZ-es	országgyűlési	képviselője	vállalta	magá-
ra.	Jelen	volt	a	bálon	Szendrei	Ferenc	polgármester	úr,	Maros-
völgyi	János	és	Juhász	Sándor	alpolgármester	urak,	Lukács	Ist-
ván	Tura	Város	képviselő	testületének	tagja,	Horák	Mária	a	TVSK	
ügyvezető	Elnöke	és	FIDESZ	helyi	szervezetének	jó	néhány	akti-
vistája,	 akik	 közül	 az	 ötletadókat	 (aktıv́	 szervezőket)	 szemé-
lyesen	is	megnevezném:	Széles	Szabolcs,	Lajtos	János	és	Horváth	
Csaba	személyében.	További	170	fővel	egyetemben.
	 A	 bál	 a	már	más	 fórumon	 (pl.	 Turai	Hıŕlap	 februári	
száma)	is	napvilágot	látott	„Egyszer	volt,	hol	nem	volt,	volt	egy-
szer…”	történet	ismertetésével	kezdődött.	Ezt	követően	pörög-
tek	az	események.	Meghallgathattuk	Czerván	képviselő	úr	spor-
tra,	 közösségi	 életre	biztató,	 lelkesıt́ő	 beszédét	 valamint	Tura	
Város	polgármesterének	aktuális	gondolatait,	amely	egy	„nyug-
tató”	ıǵéretet	is	tartalmazott	arra	vonatkozóan,	hogy	a	jelenlegi	
sportpályát	addig	használhatjuk,	amıǵ	birtokba	nem	lehet	venni	
a	 helyette	 készülő	 újat.	Majd	 elkezdtük	 lazıt́ani	 a	 hangulatot,	
amelynek	keretében	élvezhettük	a	turai	Bartók	Béla	Művelődési	
Ház	 és	 Könyvtár	 művészeti	 csoportjainak	 műsorát.	 A	 balett-
csoport	(vezetőjük:	Tóth	Mariann)	mozgásos,	a	furulya	csoport	
(vezetőjük:	Tóth	Csaba)	művészi	és	az	énekes	csoport	(vezető-
jük:	Maczkó	Mária)	bordalos	hangulatelőkészıt́ő	műsorszámait.	
Ezen	szakasz	pedig	Maczkó	A� dám	–	Stand	up	Comedy	Humor-
társulat	tagjának	-	poénjaival	zárult.	Miközben	a	helyszıńen	lé-
vőknek	volt	alkalmunk	személyesen	megköszönni	a	támogatá-
sukat,	 néhány	 jelentősebb	 támogatónak	 köszönő	 oklevelet	 is	
adományoztunk.	Innentől	kezdve	a	célcsoporté	(focista	gyere-
kek),	a	hajnalig	tartó	mulatásé	volt	a	főszerep.	A	mulatós	rész	
elején	a	szép	számban	megjelent	focista	�iúk	énekeltek	el	több	
focista	nótát,	majd	a	csatlakozó	résztvevőkkel,	körtánc	és	vona-
tozás	kezdődött	és	ha	Gólya	Pisti	bácsi	nem	készül	el	időre	a	va-
csorával	és	nem	jön	közbe	a	COVID19,	akkor	talán	még	most	is	
tartana.	Természetesen	(a	vacsorán	kıv́ül)	még	több	„apróság-
gal”	is	megszakıt́ottuk	a	mulatás	folytonosságát.	Mint	pl.	a	höl-
gyek	NO� NAPI	 köszöntése,	 hagyományos	 óriás	 csokitorta	 elfo-
gyasztása,	a	rengeteg	tombolaajándék	kisorsolása.	
	 Ha	jól	számolom,	akkor	nagyon	sokan	fél	napot	(a	18	
órás	kezdés	előtti	érkezés	és	az	utolsó	vendég	távozása	–	hajnali	
5	óra	-	között	eltelt	idő)	töltöttünk	a	DEME�NY	étteremben,	amely	
a	szokásos	MAGAS	SZI�NVONALON	szolgált	ki	minket,	amit	ezú-
ton	is	KO� SZO� NU� NK.	Nagyon	sok	embernek	tartozunk	még	kö-
szönettel	és	hálával	az	esemény	kapcsán.	Most	a	teljesség	igé-
nyével	(de	biztosan	több	hiányossággal)	próbálom	összeszedni	
ezek	névsorát.	Az	estleges	kimaradóktól	előre	is	elnézést	kérek.
KÖSZÖNJÜK:
Czerván	György	képviselő	úrnak	a	Fővédnöki	tisztség	vállalás-
át,	a	báli	részvételt	és	a	támogatói	felajánlást.
Szendrei	Ferenc	polgármester	úrnak	és	Tura	Város	Önkor-
mányzatának	a	vacsora-	és	a	zenekar	költségeinek	átvállalását.	
A	FIDESZ	 turai	szervezet	 tagjainak,	 innen	 is	elsődlegesen	a	
„három	narancs”-nak	(korábbiakban	megnevezve)	az	ötletet	és	
megvalósıt́ás	sikerének	előmozdıt́ ását.

A	pénzbeli	támogatóknak:	
Mészáros	Attila	(fatelep),	FIDESZ	Tura	(Lajtos	János,	Széles	Sza-
bolcs,	Horváth	Csaba,	Juhász	Sándor,	Láng	István,	Guttyán	István,	
Perényi	Edina,	Merényi	Tamás),	ELMOTECH	Kft.	(Ottó	Shiess),	
Szélyes	benzinkút,	Rácz	Tamás,	Seres	László	(tekercselő),	Tóth	
M.	Márta	(SWING	kisárúház),	TURAMETAL	Bt.,	Pataki	Zoltánné,	
Sallai	Tamás	(Tomi	PC),	Lukács	Sándorné	 (L.	Krisztián),	Varjú	
Autósbolt,	E� liás	Ferenc	és	családja,	Hegedűs	Józsefné,	Zséli	Ist-
ván	és	családja,	Korsós	Gy.	és	családja,	Sima	István,	Sima	A� dám,	
Bagó	Gáborné,	Mácsai	István,	Szabó	József	(Villamossági	üzlet),	
Marcsi	Falatozó	 (Demény	Marika),	Nagy-Tóth	 Istvánné,	 Széles	
Szabolcs,	Szikura	Tamás,	Tóth	Zs.	Jánosné	(Kis	Icu),	Barna	Tıḿea,	
Kürti	Ferenc,	Friss	cipó	Kft.,	Kátai	Krisztián,	Lajtos	Attila,	Hubert	
Zoltán	és	családja,	Ludányi	Lıv́ia,	Mitykó	Tibor	–	Szita	Jutka,	Lisz-
kai	József,	Varga	Zoltán,	Lukács	István,	Gólya	Bálint,	VAS	GYU� RO� 	
(Gódor	József),	Horák	Mária,	Kıńai	üzlet	(ZHU),	Csordás	Gábor-
né,	Pető	Istvánné,	Szél	Jánosné,	Szél	Viktor	és	családja,	TUTI	RU-
CI,	Nagy	Erika,	100	Ft-os	Bolt,	Enczi	Enikő.	
A	tombola	ajándékot	felajánlóknak:
Vadásztársaság	Tura	(fődıj́),	TRINCSI	totózó,	Csilla	Fotó,	Szend-
rei	Ferencné	(Gazdabolt),	Póló	Divat,	Orhidea	üzlet,	Kincsvadász,	
Szél	Viktor	és	családja,	Arnold	Gold	sport,	AQUA	Fontis	Patika,	
TEJCSA� RDA,	Csányi	Petra	AVON	tanácsadó,	Sallai	Rita	és	Kuti	Ta-
más,	Számtech	Bolt	(Piac	 tér),	Surányi	Lilla,	Püspöki	Magbolt,	
Kővágó	Józsefné,	A� llatetető,	Szomszéd	Jánosné,	Adrienn	és	Ale-
xandra	Kft.,	 Józsa	László	 (Tápiószele),	Drink	Master	Kft.	 (Ital-
nagyker),	Sportland	üzlet,	Sápi	Anita	és	Halász	Zoltán,	Tilla	Tisz-
tıt́ó-	és	Illatszer	szaküzlet,	Kónya	ABC,	Oszoliné	Gyetván	Lıv́ia,	
Sára	Zsolt	 és	családja,	Pizzamax	Caffe	(Gödöllő),	Fábián	Ildikó	
(olasz	fagyizó),	Hajdú	Szabolcs	és	családja,	HaZám	lovasudvar,	
Száraz	Húsbolt	Tura,	Kovács	István	és	családja,	Hatalyák	Optika,	
Friss	 Cipó	 Kft.,	 Anita	 kozmetika,	 Juhász	 Sándorné	 vállalkozó,		
Dalnoki	Sport	Budapest,	Tim	Sport,	Erdőkertes	SE,	Szilágyi	Jó-
zsefné	 (Böbe),	Kajtor	Péter	méhész,	Hajdú	László	 és	 családja,	
Demény	E� tterem,	GRAFIT	papıŕ	üzlet	(tombolajegyek).
A	süteményt	készıt́őknek:	Gólyáné	Erika	(óriás	csokitorta),	Friss	
Cipó	Kft.	(pogácsa	a	vendégfogadási	időszakra),	Sápi	Anita	és	Ha-
lász	 Zoltán,	 Enci	 Enikő,	 Bolbásné	 Anikó,	 Hajdúné	 E� va,	 Dobsi	
Krisztián,	Gyetvai	Bettina,	Tóthné	 S.	 Zsuzsa.	 Szélesné	Mónika,	
Zadraveczné	D.	Andrea,	Sallainé	Szilvi,	Fülöp	Andrea,	Margit	né-
ni.
A	fogadó	italt	biztosıt́óknak:	Sára	Zsolt,	Kovács	István,	Zadravecz	
Balázs,	Tóth	M.	Imre
Teremdıśzıt́ést	végzőknek:	Sáráné	Erika,	Kovácsné	Anikó,	Bankó	
Edit,	Sallainé	Szilvi,	Sallai	Zoltán,	Sára	Dávid,	Sára	Péter,	Sallai	
Gergely.
A	NO� NAPI	virágokat:	Dusa	József,	FIDESZ	Tura
A	tombola	jegyek	árusıt́ásánál	és	sorsolásánál	segıt́kezőknek:
Sallainé	Szilvi,	Fülöp	Andrea,	Sallai	Zoltán,	Kiszely	Tibor,	Kovács	
Richárd,	Hajdú	Tamás,	Sallai	Gergely,	Baranyi	László	
	 Végül,	de	nem	utolsó	sorban	hálásan	köszönjük	a	jó	
hangulatot	fáradhatatlanul	fenntartó	GALGA	PARTYBAND-nek	
és	külső	területet	felügyelő,	autóinkat	őrző	turai	polgárőrök-
nek!
	 Az	 április,	májusi	 „karantén”	 alatt	 több	 résztvevővel	
„visszasıŕ tuk”	 ezt	 a	 jó	 hangulatú,	 igazi	 kikapcsolódást	 nyújtó,	
fárasztó,	 de	 mégis	 feltöltő	 és	 maradandó	 emléket	 adó	 estét,	
éjszakát.	 A	 sı́rás	 végén	 pedig	 reményünket	 fejeztük	 ki	 az	
irányban,	hogy	lehet,	lesz	még	újra	ilyenben	részünk!	Hiszen	itt	
még	a	„csilláron	lógni”	is	JO� 	VOLT.	

Tóth	M.	Imre

„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.
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Ki tud többet Turáról?  IV. forduló

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 gazda-

sági 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 2-

án)?   …………………………………………………

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 század-

fordulón (1900-ban)?   ………………………………………………..

7. Tura mely külterületén éltek a legtöbben 1930 körül? Tegye szám-

sorrendbe! (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 szá-

zadfordulón? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

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

800	ÉVES	ÉVFORDULÓ
	 Tura	első	okleveles	emlıt́ése,	a	település	cıḿe-
rében	 is	 feltüntetett	 évszám	 szerint,	 1220-ból	 való.	
Idén	ünnepeljük	ezen	ıŕásos	történelmi	emlékünk	800.	
évfordulóját.	 Ebből	 az	 alkalomból	 helytörténeti	 tudás-
próbát	 indı́tottunk	 útjára.	 Mindazok	 között,	 akik	 az	
összes	helyes	megfejtést	beküldik,	év	végén	értékes	nye-
reményeket	 sorsolunk	 ki.	 A	 válaszokat	 elektronikusan	
vagy	papıŕ	alapon	személyesen	vagy	postai	úton	várjuk	
folyamatosan	(akár	több	hónap	megfejtését	egyszerre)	
az	alábbi	cıḿre:	bartok.kultura@gmail.com	vagy	Bartók	
Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	2194	Tura,	Bartók	Béla	
tér	3.

Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár
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SPORTHÍREK

	 A	nőnap	előestéjén	még	kegyes	volt	hozzánk	a	 sors,	
hiszen	ezen	a	hétvégén	 lehetett	 „utoljára”	nagy	 létszámú	ren-
dezvényt	tartani.	Akkor	még	csak	kukucskált	a	sarkon	a	vıŕus,	de	
a	következő	héten	már	be	is	fordult.	Soha	nem	látott	érdeklődés	
előzte	meg	ezt	a	bálunkat,	amely	a	korábbiaknak	megfelelően	
szülői	 összefogással	szerveződött,	de	most	hozzáadódott	e	FI-
DESZ	helyi	szervezetének	indıt́ó	ötlete	és	támogatása,	valamint	
ez	alkalommal	több	prominens	személy	részvétele	is.	
	 A	bál	fővédnökségét	ezúttal	Czerván	György	választó-
kerületünk	FIDESZ-es	országgyűlési	képviselője	vállalta	magá-
ra.	Jelen	volt	a	bálon	Szendrei	Ferenc	polgármester	úr,	Maros-
völgyi	János	és	Juhász	Sándor	alpolgármester	urak,	Lukács	Ist-
ván	Tura	Város	képviselő	testületének	tagja,	Horák	Mária	a	TVSK	
ügyvezető	Elnöke	és	FIDESZ	helyi	szervezetének	jó	néhány	akti-
vistája,	 akik	 közül	 az	 ötletadókat	 (aktıv́	 szervezőket)	 szemé-
lyesen	is	megnevezném:	Széles	Szabolcs,	Lajtos	János	és	Horváth	
Csaba	személyében.	További	170	fővel	egyetemben.
	 A	 bál	 a	már	más	 fórumon	 (pl.	 Turai	Hıŕlap	 februári	
száma)	is	napvilágot	látott	„Egyszer	volt,	hol	nem	volt,	volt	egy-
szer…”	történet	ismertetésével	kezdődött.	Ezt	követően	pörög-
tek	az	események.	Meghallgathattuk	Czerván	képviselő	úr	spor-
tra,	 közösségi	 életre	biztató,	 lelkesıt́ő	 beszédét	 valamint	Tura	
Város	polgármesterének	aktuális	gondolatait,	amely	egy	„nyug-
tató”	ıǵéretet	is	tartalmazott	arra	vonatkozóan,	hogy	a	jelenlegi	
sportpályát	addig	használhatjuk,	amıǵ	birtokba	nem	lehet	venni	
a	 helyette	 készülő	 újat.	Majd	 elkezdtük	 lazıt́ani	 a	 hangulatot,	
amelynek	keretében	élvezhettük	a	turai	Bartók	Béla	Művelődési	
Ház	 és	 Könyvtár	 művészeti	 csoportjainak	 műsorát.	 A	 balett-
csoport	(vezetőjük:	Tóth	Mariann)	mozgásos,	a	furulya	csoport	
(vezetőjük:	Tóth	Csaba)	művészi	és	az	énekes	csoport	(vezető-
jük:	Maczkó	Mária)	bordalos	hangulatelőkészıt́ő	műsorszámait.	
Ezen	szakasz	pedig	Maczkó	A� dám	–	Stand	up	Comedy	Humor-
társulat	tagjának	-	poénjaival	zárult.	Miközben	a	helyszıńen	lé-
vőknek	volt	alkalmunk	személyesen	megköszönni	a	támogatá-
sukat,	 néhány	 jelentősebb	 támogatónak	 köszönő	 oklevelet	 is	
adományoztunk.	Innentől	kezdve	a	célcsoporté	(focista	gyere-
kek),	a	hajnalig	tartó	mulatásé	volt	a	főszerep.	A	mulatós	rész	
elején	a	szép	számban	megjelent	focista	�iúk	énekeltek	el	több	
focista	nótát,	majd	a	csatlakozó	résztvevőkkel,	körtánc	és	vona-
tozás	kezdődött	és	ha	Gólya	Pisti	bácsi	nem	készül	el	időre	a	va-
csorával	és	nem	jön	közbe	a	COVID19,	akkor	talán	még	most	is	
tartana.	Természetesen	(a	vacsorán	kıv́ül)	még	több	„apróság-
gal”	is	megszakıt́ottuk	a	mulatás	folytonosságát.	Mint	pl.	a	höl-
gyek	NO� NAPI	 köszöntése,	 hagyományos	 óriás	 csokitorta	 elfo-
gyasztása,	a	rengeteg	tombolaajándék	kisorsolása.	
	 Ha	jól	számolom,	akkor	nagyon	sokan	fél	napot	(a	18	
órás	kezdés	előtti	érkezés	és	az	utolsó	vendég	távozása	–	hajnali	
5	óra	-	között	eltelt	idő)	töltöttünk	a	DEME�NY	étteremben,	amely	
a	szokásos	MAGAS	SZI�NVONALON	szolgált	ki	minket,	amit	ezú-
ton	is	KO� SZO� NU� NK.	Nagyon	sok	embernek	tartozunk	még	kö-
szönettel	és	hálával	az	esemény	kapcsán.	Most	a	teljesség	igé-
nyével	(de	biztosan	több	hiányossággal)	próbálom	összeszedni	
ezek	névsorát.	Az	estleges	kimaradóktól	előre	is	elnézést	kérek.
KÖSZÖNJÜK:
Czerván	György	képviselő	úrnak	a	Fővédnöki	tisztség	vállalás-
át,	a	báli	részvételt	és	a	támogatói	felajánlást.
Szendrei	Ferenc	polgármester	úrnak	és	Tura	Város	Önkor-
mányzatának	a	vacsora-	és	a	zenekar	költségeinek	átvállalását.	
A	FIDESZ	 turai	szervezet	 tagjainak,	 innen	 is	elsődlegesen	a	
„három	narancs”-nak	(korábbiakban	megnevezve)	az	ötletet	és	
megvalósıt́ás	sikerének	előmozdıt́ ását.

A	pénzbeli	támogatóknak:	
Mészáros	Attila	(fatelep),	FIDESZ	Tura	(Lajtos	János,	Széles	Sza-
bolcs,	Horváth	Csaba,	Juhász	Sándor,	Láng	István,	Guttyán	István,	
Perényi	Edina,	Merényi	Tamás),	ELMOTECH	Kft.	(Ottó	Shiess),	
Szélyes	benzinkút,	Rácz	Tamás,	Seres	László	(tekercselő),	Tóth	
M.	Márta	(SWING	kisárúház),	TURAMETAL	Bt.,	Pataki	Zoltánné,	
Sallai	Tamás	(Tomi	PC),	Lukács	Sándorné	 (L.	Krisztián),	Varjú	
Autósbolt,	E� liás	Ferenc	és	családja,	Hegedűs	Józsefné,	Zséli	Ist-
ván	és	családja,	Korsós	Gy.	és	családja,	Sima	István,	Sima	A� dám,	
Bagó	Gáborné,	Mácsai	István,	Szabó	József	(Villamossági	üzlet),	
Marcsi	Falatozó	 (Demény	Marika),	Nagy-Tóth	 Istvánné,	 Széles	
Szabolcs,	Szikura	Tamás,	Tóth	Zs.	Jánosné	(Kis	Icu),	Barna	Tıḿea,	
Kürti	Ferenc,	Friss	cipó	Kft.,	Kátai	Krisztián,	Lajtos	Attila,	Hubert	
Zoltán	és	családja,	Ludányi	Lıv́ia,	Mitykó	Tibor	–	Szita	Jutka,	Lisz-
kai	József,	Varga	Zoltán,	Lukács	István,	Gólya	Bálint,	VAS	GYU� RO� 	
(Gódor	József),	Horák	Mária,	Kıńai	üzlet	(ZHU),	Csordás	Gábor-
né,	Pető	Istvánné,	Szél	Jánosné,	Szél	Viktor	és	családja,	TUTI	RU-
CI,	Nagy	Erika,	100	Ft-os	Bolt,	Enczi	Enikő.	
A	tombola	ajándékot	felajánlóknak:
Vadásztársaság	Tura	(fődıj́),	TRINCSI	totózó,	Csilla	Fotó,	Szend-
rei	Ferencné	(Gazdabolt),	Póló	Divat,	Orhidea	üzlet,	Kincsvadász,	
Szél	Viktor	és	családja,	Arnold	Gold	sport,	AQUA	Fontis	Patika,	
TEJCSA� RDA,	Csányi	Petra	AVON	tanácsadó,	Sallai	Rita	és	Kuti	Ta-
más,	Számtech	Bolt	(Piac	 tér),	Surányi	Lilla,	Püspöki	Magbolt,	
Kővágó	Józsefné,	A� llatetető,	Szomszéd	Jánosné,	Adrienn	és	Ale-
xandra	Kft.,	 Józsa	László	 (Tápiószele),	Drink	Master	Kft.	 (Ital-
nagyker),	Sportland	üzlet,	Sápi	Anita	és	Halász	Zoltán,	Tilla	Tisz-
tıt́ó-	és	Illatszer	szaküzlet,	Kónya	ABC,	Oszoliné	Gyetván	Lıv́ia,	
Sára	Zsolt	 és	családja,	Pizzamax	Caffe	(Gödöllő),	Fábián	Ildikó	
(olasz	fagyizó),	Hajdú	Szabolcs	és	családja,	HaZám	lovasudvar,	
Száraz	Húsbolt	Tura,	Kovács	István	és	családja,	Hatalyák	Optika,	
Friss	 Cipó	 Kft.,	 Anita	 kozmetika,	 Juhász	 Sándorné	 vállalkozó,		
Dalnoki	Sport	Budapest,	Tim	Sport,	Erdőkertes	SE,	Szilágyi	Jó-
zsefné	 (Böbe),	Kajtor	Péter	méhész,	Hajdú	László	 és	 családja,	
Demény	E� tterem,	GRAFIT	papıŕ	üzlet	(tombolajegyek).
A	süteményt	készıt́őknek:	Gólyáné	Erika	(óriás	csokitorta),	Friss	
Cipó	Kft.	(pogácsa	a	vendégfogadási	időszakra),	Sápi	Anita	és	Ha-
lász	 Zoltán,	 Enci	 Enikő,	 Bolbásné	 Anikó,	 Hajdúné	 E� va,	 Dobsi	
Krisztián,	Gyetvai	Bettina,	Tóthné	 S.	 Zsuzsa.	 Szélesné	Mónika,	
Zadraveczné	D.	Andrea,	Sallainé	Szilvi,	Fülöp	Andrea,	Margit	né-
ni.
A	fogadó	italt	biztosıt́óknak:	Sára	Zsolt,	Kovács	István,	Zadravecz	
Balázs,	Tóth	M.	Imre
Teremdıśzıt́ést	végzőknek:	Sáráné	Erika,	Kovácsné	Anikó,	Bankó	
Edit,	Sallainé	Szilvi,	Sallai	Zoltán,	Sára	Dávid,	Sára	Péter,	Sallai	
Gergely.
A	NO� NAPI	virágokat:	Dusa	József,	FIDESZ	Tura
A	tombola	jegyek	árusıt́ásánál	és	sorsolásánál	segıt́kezőknek:
Sallainé	Szilvi,	Fülöp	Andrea,	Sallai	Zoltán,	Kiszely	Tibor,	Kovács	
Richárd,	Hajdú	Tamás,	Sallai	Gergely,	Baranyi	László	
	 Végül,	de	nem	utolsó	sorban	hálásan	köszönjük	a	jó	
hangulatot	fáradhatatlanul	fenntartó	GALGA	PARTYBAND-nek	
és	külső	területet	felügyelő,	autóinkat	őrző	turai	polgárőrök-
nek!
	 Az	 április,	májusi	 „karantén”	 alatt	 több	 résztvevővel	
„visszasıŕ tuk”	 ezt	 a	 jó	 hangulatú,	 igazi	 kikapcsolódást	 nyújtó,	
fárasztó,	 de	 mégis	 feltöltő	 és	 maradandó	 emléket	 adó	 estét,	
éjszakát.	 A	 sı́rás	 végén	 pedig	 reményünket	 fejeztük	 ki	 az	
irányban,	hogy	lehet,	lesz	még	újra	ilyenben	részünk!	Hiszen	itt	
még	a	„csilláron	lógni”	is	JO� 	VOLT.	

Tóth	M.	Imre

„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.
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SZOLGÁLTATÁS

FENYÕ-FÛRÉSZÁRU-ÉPÜLETFA

A KÖRNYÉK

LEGJOBB ÁRAIVAL!

HÍVJON, MEGÉRI!

BOLDOGI FATELEP

06 70 426 9885

FABRIKETT
70 Ft/kg áron kapható

KALODÁS TÛZIFA

35 000 Ft+szállítás

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!

Kedves Vendégeink!

Várunk mindenkit sok szeretettel

KÉZMŰVES GYORSÉTTERMÜNKBE!

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

Tisztelt Gazdálkodók!

Cégünk, a Galgamenti Mezőgazdasági Kft.
az őszi idénytől

TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI 
kapcsolat

kialakítását tervezi a környező települések 
gazdálkodóival.

 Biztos felvásárlási lehetőséget nyúj-
tunk a termelőnek. Az előállított terményt 
piaci áron megvásároljuk.
 A részletes feltételek kialakítása fo-
lyamatban van, arról később tudunk pontos 
tájékoztatást adni.
 Amennyiben előzetesen Önt is érdek-
li ez a lehetőség, kérjük, lépjen velünk kap-
csolatba!

Tel.: 30/688-3943

E-mail: galgamentikft@gmail.com

FB: facebook.com/galgamenti
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A	produkció	a	

program	keretében	valósul	meg.

Helyszín: Tura,
Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

A belépés díjtalan!        Facebook/vajdagyuszi

AHOL  SZÓL  A  NÓTA
Ifj. Vajda Gyula prímás

és zenekarának koncertje 

Nóták, csárdások,

operettek és régi örökzöldek

2020. augusztus 14., péntek 18:00

mailto:galgamentikft@gmail.com
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Felelős kiadó: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Levélcím: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, 2194 Tura, Bartók tér 3.

Telefon: 06-28/580-581 vagy 06-30/638-4603

Felelős szerkesztő: Tóth Anita

Szerkesztőségi tagok: Boda-Tóth Mária, Bercsényiné Petényi Edina,

Sára Gábor, Szénási József

Tördelés: 2D Grafikai Stúdió

E-mail: turaihirlap@tura.hu, info@2d-studio.hu, bartok.kultura@gmail.com

Nytsz: B/BHF/567/P/91

Készült 2850 példányban a Vénusz Média Kft. nyomdaüzemében Mogyoródon

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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www.tura.hu
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A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése
a www.tura.hu honlapra.

TÖRD A FEJED!
ÉVFORDULÓK

Beküldendő	a	V12,	F3,	F8	és	a	F11	sorok	megfejtése.
A	megfejtéseket	postai	úton	a	szerkesztőség	cıḿére	(2194	
Tura,	Bartók	tér	3.)	várjuk	 .	2020.	augusztus	24-ig

Az	 április-májusi	 rejtvényünk	helyes	megfejtése:	V .	 Fekete,	 .	1 V20
Gödöllő,	 .	Fanni .F1 ,	F3.	Kármán
A	 szerencsés	 nyertes:	 Major	 Zsuzsanna	 (Tura).	 Gratulálunk!	
Nyereménye	a	Rákóczi	úti	Zöldség-gyümölcs	bolt	 (2194	Tura,	
Rákóczi	 út	 119.)	 3000	 Ft-os	 vásárlási	 utalványa,	melyet	 az	
értesıt́ést	követően	személyesen	vehet	át	a	művelődési	házban.

Herczig József ebrendész
06/20-964-3025

Tura Város Önkormányzatának szerződött partnere

KÖZTERÜLETEN KÓBORLÓ EBEK BEFOGÁSA

VÍZSZINTES	1.	Középkor	utáni	időszakban.	9.	Amerikai	fér-
�inév.	10.	Meleg	szıń.	12.	175	éve,	1845.	 július	4-én	szü-
letett	Szinyei	Merse	Pál	(+1920).	1982-ben	festett	képe	a	
Nemzeti	 Galériában	 látható.14.	Kén	 vgyj.	 15.	Aktıńium	
vgyj.	16.	Ruha-	v.	cipőtisztıt́ó.	18.	Néma	Gizi	(!)	19.	Foyladék	
mértéke.	20.	Hélium,	hafnium	vegyjele.	21.	…,	-től.	23.	Oxi-
gén,	 jód.	 24.	 Kölcsönt	 teljesıt́ ő.	 26.	 Tárgyrag.	 27.	 U� tővel	
játszott	magyar	népijáték.	28.	Csen.	29.	Névelő.	31.	Teljes-
ség.	

FÜGGŐLEGES	1.	Budapest	egyik	városrésze	a	XV.	kerület-
ben.	2.	Szent	Anna	férje	az	U� jszövetségben.	3.	175	éve,	1845.	
augusztus	27-én	született	Lechner	Ödön	építész,	a	ma-
gyar	szecesszió	mestere.	Egyik	legszebb	műve,	a	városhá-
za	itt	található.	4.	Országos	Baleseti	Intézet.	5.	Kör	sugara.	
6.	Bróm	vegyjele.	7.	Porció.	8.	200	éve,	1820.	augusztus	17-
én	 született	 a	 szabadságharcot	 követő	 szervezkedés	
vértanúja	(Gáspár,	+1849).	11.	125	éve,	1895.	július	10-n	
született	német	 zeneszerző	 (Carl,	 +1982).	 Carmina	Bu-
rana	1937.	13.	Tellúr,	tantál	vgyj.	17.	Gomba	jelzője	lehet.	
22.	Szájvıźmárka.	25.	Gallium,	kálium	vgyj.	28.	Pénz	az	argó-
ban.	30.	Zorro	jele.	
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T U R A I  A P R Ó

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

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

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

gépkönyvet  ! Tel.: 0620/4457035VÁSÁROLNÉK


