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Tavaly még osztályt vezetett,
idén már az iskolát irányítja
Interjú a Hevesy György Általános Iskola
új intézményvezetőjével

 A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályá-
zata keretében Önkormányzatunk  támo-30.000.000.- Ft
gatást nyert a Park úti Gyermekorvosi rendelő és Védő-
női szolgálat épületének felújítására. A munkálatok már 
javában folynak, az épület megújulásáról folyamatosan 
tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat.
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ERZSÉBET TÁBOROK
A HEVESY-BEN

EMLÉKEZÉS NAPJA

	 Március	óta	sok	idő	telt	el,	sok	mindent	átéltünk,	túléltünk,	és	...	
amint	csak	lehetett,	újrakezdtük	a	közösségi	programokat.	A	korlátozások	
enyhítése	után	megindult	az	élet,	lehetett	újra	társaságba	menni,	könyv-
tárba,	játszótérre,	piacra,	közösségi	helyekre	járni	és	létrejöhettek	kon-
certek	is.	

folytatás	a	16-17.	oldalon

Újra szól a muzsika!

Újraindult a zenei élet a karantén után!

A Park úti gyermekorvosi rendelő
és a Védőnői Szolgálat felújítása

Vásárhelyi Pál
kitüntetést vehetett

át Ritecz György

exkluzív interjú
a Daköv Kft. ügyvezetőjével

7. oldal

11. oldal

2020. szeptember 4-től 

hatályos a település és a 
közterületek tisztasá-

gának  fenntartásáról  és  
az ingatlanok 

használatának rendjéről 
szóló rendelet

3. oldal

MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT A
TURAI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.
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Összefoglaló	a	Képviselő-testület	2020.	szeptember	2-i	üléséről

Összefoglaló	a	Képviselő-testület	2020.	augusztus	26-i	üléséről

	 A	Képviselő-testület	a	napirendek	tárgyalása	előtt	egy-
hangúlag	elfogadta	a	polgármester	jelentését	a	lejárt	határidejű	
határozatok	végrehajtásáról.

	 Egyhangúlag	 fogadta	 el	 a	 Testület	 az	 önkormányzat	
2020.	évi	költségvetésének	módosıt́ ására	előterjesztett	rende-
let-tervezetet.	A	Képviselő-testület	az	önkormányzat	2020.	évi	
összesıt́ ett	költségvetésének	bevételi	főösszegét	2.230.865.630	
Ft-ban,	 konszolidált	 költségvetésének	 bevételi	 főösszegét	
1.710.425.630	 Ft-ban,	 az	 önkormányzat	 2020.	 évi	 összesıt́ ett	
költségvetésének	 kiadási	 főösszegét	 2.230.865.630	 Ft-ban,	
konszolidált	költségvetésének	kiadási	főösszegét	1.710.425.630	
Ft-ban	állapıt́otta	meg.

	 A	 Képviselő-testület	 a	 Nemzeti	 köznevelésről	 szóló	
2011.	 évi	 CXC.	 törvény,	 valamint	 	 „A	 pedagógusok	 előmeneteli	
rendszeréről	és	a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	
XXXIII.	 törvény	 köznevelési	 intézményekben	 történő	 végre-
hajtásáról	szóló”	326/2013.	(VIII.30.)	Kormányrendelet	16.	§	(5a)	
bekezdése	g),	valamint	f)	pontjai	�igyelembe	vételével	a	magasabb	
vezetői	 beosztással	 megbı́zott	 közalkalmazottak	 intézmény-
vezetői	 pótlékát	 a	 Kastélykerti	 O� voda	 és	 Konyha	 vezetője	
részére	 az	 illetményalap	 60%-ában,	 a	 Többsincs	 O� voda	 és	
Bölcsőde	 igazgatója	 tekintetében	 az	 illetményalap	 80%-ában	
állapıt́otta	meg.

	 Tárgyalta	 és	 egyhangúlag	 elfogadta	 a	 Képviselő-
testület	a	piacokról	és	vásárokról	szóló	önkormányzati	rendelet	
módosıt́ ását,	mely	módosıt́ ásra	az	üzemeltető	változás	okán	ke-
rült	sor:	a	korábban	polgármester	által	irányıt́ott	Városüzemel-
tetési	Csoport	megszüntetését	követően	a	Turai	Városüzemelte-
tési	 és	 Szolgáltató	 Kft.	 vette	 át	 a	 turai	 piacok	 és	 vásárok	
üzemeltetését.

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	az	önkor-
mányzat	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatának	módosıt́ ására	
beterjesztett	rendelet-tervezetet:	megszűnt	a	tanácsnoki	tiszt-
ség,	 továbbá	 kiegészült	 az	 SZMSZ	 a	 Magyarország	 helyi	 ön-
kormányzatairól	szóló	törvényben	rögzıt́ett	jogintézményekkel	
(jegyző	 törvényességi	 észrevétele,	 települési	 képviselő	 kizárá-
sának	bejelentése	személyes	érintettség	okán)	annak	érdekében,	
hogy	a	képviselők	számára	 	egy	joganyag	álljon	rendelkezésre	
jogaik	és	kötelezettségeik	tekintetében.

	 E� rintette	továbbá	az	SZMSZ	módosıt́ ás	a	Turán	helyi	
szervezettel	 rendelkező,	 bejegyzett,	 az	 O� nkormányzattal	 kap-

csolatban	álló	önszerveződő	közösségek	megnevezését:	

Bóbita	 Alapıt́vány	 a	 Turai	 O� vodásokért,	 „Fekete	 László”	 Ala-
pıt́vány,	„Földobott	kő”	Alapıt́vány,	Idősekért	Turán	Közhasznú	
Közalapı́tvány,	 Mint	 a	 Többi	 Ember	 Alapı́tvány,	 O� sszefogás	
O� vodásainkért	 Közhasznú	 Alapıt́vány,	 Tura	 Egyházközségéért	
Alapı́tvány,	 Turai	 Tanulókért	 Kiemelkedően	 Közhasznú	 Ala-
pıt́vány,	Galgamenti	Horgász	Egyesület,	Galgamenti	Művészek	
Egyesülete,	 Galga	 Expedı́ció	 a	 Szülőföldért	 Egyesület,	 Szép	
Turáért	Egyesület,	Tura	Biztonságáért	2002	Polgárőr	Egyesület,	
Tura	 Városi	 Sport	 Klub,	 Turai	 O� szirózsa	Nyugdıj́as	 Egyesület,	
Turai	Torna	Club	Egyesület,	Vigyázó	Kör	Egyesület	Turáért.	

	 Egyhangúlag	 fogadta	 el	 a	 Képviselő-testület	 a	 böl-
csődei	gondozási	személyi	térıt́ési	dıj́,	valamint	a	személyes	gon-
doskodást	nyújtó	 ellátások	 igénybevételéért	 �izetendő	 térıt́ési	
dı́jak	 megállapı́tásáról	 szóló	 5/2020.(II.28.)	 önkormányzati	
rendelet	módosıt́ ásához,	 belső	 ellenőri	 javaslatra	 készıt́ett	 és	
előterjesztett	rendelet-tervezetet.	A	módosıt́ás	a	kerekıt́és	sza-
bályait	�igyelembe	vételével	tartalmazta	a	térıt́ési	dıj́ak	összegét.

	 Egyhangúlag	 fogadta	 el	 a	 Képviselő-testület	 az	 út-
épıt́ési	hozzájárulásról	szóló	 önkormányzati	rendelet	módosı-́
tását:	 a	 rendeletben	 meghatározott	 útépı́tési	 hozzájárulás	
�izetési	 kötelezettség	 a	 szilárd	 útburkolat	 épıt́ésével	 érintett		
Puskin	téri	lakóingatlanok	tulajdonosaira	is	kiterjed.

	 Egyhangúlag	 fogadta	 el	 a	 Képviselő-testület	 Tura	
Város	2024-ig	szóló	Helyi	Esélyegyenlőségi	Programját.

	 Rendkıv́üli	 önkormányzati	 támogatás	 iránti	 pályázat	
benyújtására	 előterjesztett	 javaslatot	 fogadott	 el	 a	 Képviselő-
testület.	 A	 támogatási	 igényt	 a	 városüzemeltetési	 feladatok	
ellátásának	 átszervezéséből	 fakadó,	 gazdasági	 társaságban	
továbbfoglalkoztatását	 nem	 vállaló	 három	 fő	 közalkalmazott	
végkielégıt́ésének	ki�izetéséhez,	valamint	óvodapedagógusokat	
törvény	 szerint	 megillető	 jubileumi	 jutalmak	 ki�izetéséhez	
nyújtja	be	a	Képviselő-testület.

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	a	Bartók	
Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	2019.	évi	beszámolóját,	2020.	
évi	munkatervét,	valamint	módosıt́ otta	a	művelődési	ház	terem-
bérleti	dıj́ait.

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	a	DAKO� V	
Kft.	által	elnyert	VEF-2019-57	kódszámú	egyedi	támogatás	Tura	
városára	 eső	 (75%)	 11.942.779,-	 Ft	 összegű	 önrészének	 vál-

lalására	vonatkozó	javaslatot.	A	DAKO� V	Kft.,	mint	üzemeltető	–	
tanulmány	elkészıt́tetésén	túl	-	eredményesen	pályázott	a	„Vıźi-
közművek	Energiahatékonyságának	Fejlesztése”	cıḿű	pályáza-
ton,	ahol	az	elnyerhető	támogatási	intenzitás	legfeljebb	50%.	A	
DAKO� V	Kft.	a	teljes	üzemeltetési	területére	419.843.198	Ft	ér-
tékű	 felújı́tást	 tervezett,	 melynek	 50%-át	 209.921.599	 Ft-ot	
elnyert.	Az	üzemeltető	pályázatában	szerepeltette	a	Tura-Galga-
hévıź-i	szennyvıźtisztıt́ó	telep	felújıt́ását	is,	melyre	31.847.409	
Ft-os	felújıt́ásra	15.923.705	Ft	támogatást	nyert	el.	

	 A	 Képviselő-testület	 tárgyalta	 a	 Fővárosi	 Katasztró-
favédelmi	 Igazgatóság	 Katasztrófavédelmi	 Hatósági	 Osztálya	
2020.	augusztus	2-án	kelt	határozatát,	melyben	a	DAKO� V	Dabas	
és	 Környéke	 Vıźügyi	 Kft.-t,	 mint	 a	 Tura-Galgahévıźi	 szenny-
vıźtisztıt́ó	telep	üzemeltetőjét	a	szennyvıźtisztıt́ó	telep	által	ki-
bocsátott	 2019.	 évi	 határértéket	 meghaladó	 vı́zszennyezése	
miatt	 7.817.257,-	 Ft	 összegű	 vıźszennyezési	 bıŕság	 meg�ize-
tésére	 kötelezte.	 A	 7.145.486,-	 Ft	 bı́rságösszeg	 30%-át,	
2.345.177,-	 Ft-ot	 Tura	Város	O� nkormányzata	 javára	 kellene	 a	
DAKO� V	Kft-nek	meg�izetnie.	A	Képviselő-testület	 úgy	döntött,	
hogy	 a	 Tura	Város	O� nkormányzatát	megillető,	 a	 bıŕságösszeg	
30%-át	 kitevő,	 2.345.177,-	 Ft	 meg�izetésére	 nem	 tart	 igényt,	
arról	lemond,	tekintettel	arra,	hogy	elmaradtak	azok	a	szenny-
vıźcsökkentési	fejlesztések,	amelyeket	a	DAKO� V	Dabas	és	Kör-
nyéke	Vıźügyi	Kft.	 társtulajdonosaként,	 tagjaként	a	tulajdonos	
önkormányzatnak	kellett	volna	�inanszıŕoznia	a	kibocsátás	ha-
tárértékeken	belül	tartása	érdekében.		

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	azokat	a	
közszolgáltatási	szerződéseket,	melyek	alapján	a	2020.	augusz-
tus	1.	napjával	létrehozott	Turai	Városüzemeltetési	Szolgáltató	
Kft.	 látja	 el	 az	 alábbi	 kötelező	 és	 önként	 vállalt	 település-
üzemeltetési	feladatokat:

-	 Zöldfelületek,	közterületek	karbantartása	

-	 Karbantartási	és	üzemeltetési	feladatok	ellátása

-	 Vıźkár	védekezési	tevékenység	ellátása

-	 Piacok	és	vásárok	fenntartása	és	üzemeltetése	

A	100%-ban	Tura	Város	O� nkormányzatának	tulajdonában	lévő	
gazdasági	 társaság	 részére	 a	 Képviselő-testület	 2020.	 évre	
11.056.356	Ft	összegű	működési	támogatás	odaıt́éléséről	dön-
tött	a	közszolgáltatási	feladatok	ellátásához,	munkabérek	és	já-
rulékaik,	valamint	dologi	kiadások	biztosıt́ásához.	

	 Továbbá	 bérleti	 szerződés	 megkötéséről	 döntött	 a	
Képviselő-testület,	 melynek	 keretében	 bérbe	 adja	 a	 Turai	
Városüzemeltetési	 Kft.	 részére	 a	 Puskin	 tér	 26.	 szám	 alatti	
telephelyet,	valamint	a	feladatok	ellátáshoz	rendelkezésre	álló	
gépeket,	eszközöket.

	 Törzskönyvi	nyilvántartást	 érintő	kötelezettség	telje-
sıt́éseként	 új	 önkormányzati	 funkciók	 (COFOG	 kódok)	 felvé-
teléről	döntött	a	Képviselő-testület.

	 Jóváhagyta	 a	 Képviselő-testület	 a	 Tura,	 Táncsics-köz	
önkormányzati	tulajdonba	vételére	előterjesztett	megállapodás	
tervezetet.	 A	 Táncsics-köz	 állami	 tulajdonban	 lévő	 országos	
közút,	kezelője	a	Magyar	Közút	Nonpro�it	Zrt.	A	megállapodással	
megkezdődik	 a	 3047	 m2	 területű	 Táncsics-köz	 helyi	 közúttá	
minősıt́ése	és	önkormányzati	tulajdonba	vétele.

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	a	település	
és	a	közterületek	tisztaságának		fenntartásáról		és		az	ingatlanok	
használatának	rendjéről	szóló	rendelet	tervezetet.

	 A	 2020.	 szeptember	 4-től	 hatályos	 18/2020.(IX.3)	
önkormányzati	rendelet	Tura	város	közigazgatási	területén	lakó	
vagy	tartózkodó	természetes	személyekre,	vagy	a	város	terüle-
tén	székhellyel	vagy	telephellyel	rendelkező,	állandó	vagy	ideig-
lenes	jelleggel	tevékenységet	folytató	egyéni	vállalkozókra,	jogi	
személyekre	 és	 jogi	személyiséggel	nem	rendelkező	szerveze-
tekre	terjed	ki.	A	rendelet	meghatározza	a	közterületek	tisztán-
tartásával	 kapcsolatos	 előı́rásokat,	 az	 egyes	 ingatlantulaj-
donosok	 vagy	 ingatlanhasználók	 közterület	 tisztántartásával,	

továbbá	 saját	 ingatlana	 tisztántartásával	 kapcsolatos	 kötele-
zettségeit.

	 Tura	város	területén	a	közterületek,	zöldfelületek,	
parkok	 rendszeres	 karbantartása,	 tisztántartása	 a	 Turai	
Városüzemeltetési	Szolgáltató	Kft.	feladata.	

	 Az	egyes	ingatlanok	előtti	közterület	tisztán	tartá-
sáról	 az	 ingatlan	 tulajdonosa	 vagy	 tényleges	 használója	
köteles	gondoskodni	az	alábbiak	szerint:

-	 az	 ingatlan	 közterülettel	 határolt	 oldalánál	 lévő	 	 járda-
szakasz,	 zöldsáv	 úttestig	 terjedő	 teljes	 területének	 gon-
dozásáról,	gyommentesıt́éséről,	tisztántartásáról,	a	zöld-
sáv	karbantartásáról,	az	önkormányzat	által	közterületen	
elültetett	fák	gondozásáról

-	az	ingatlan	előtti	járdaszakasz	vagy	gyalogjárdaként	hasz-
nált	útszakasz	hó-	és	sıḱosság-mentesıt́éséről,

-	az	ingatlan	előtti	árok,	hıd́	és	áteresz	tisztán	tartásáról,	a	
csapadékvıź	zavartalan	lefolyását	akadályozó	anyagok	és	
más	hulladékok	eltávolıt́ásáról,

-	az	ingatlanról,	vagy	az	ingatlan	előtti	területről	a	járda	és	az	
úttest	fölé	nyúló	ágak	megfelelő	nyeséséről,	úgy,	hogy	az-
zal	 biztosıt́sa	 a	 gyalogos-,	 illetve	 a	 közúti	 forgalom	 za-
vartalanságát,	a	közúti	 jelzések	 és	 úttartozékok	 látható-
ságát,	valamint	a	megfelelő	védőtávolságot	az	elektromos	
hálózat	vezetékeitől,

Közös	 tulajdonban	 álló	 ingatlanok	 esetében	 fenti	 kötelezett-
ségek	a	tulajdonosokat	egyetemlegesen	terhelik.

	 A	vendéglátó-	és	elárusıt́óhelyek,	üzletek,	kereskedel-
mi	 és	 szolgáltató	 egységek	 körüli	 köz-	 és	 magánterületet	 az	
ingatlan	 tulajdonosa	 köteles	 naponta	 nyitásig,	 de	 legkésőbb	
8:00	 óráig	 feltakarıt́ani	 és	 azt	 a	 nyitva	 tartás	 ideje	 alatt	 fo-
lyamatosan	tisztán	tartani,	a	hulladékot	eltávolıt́ani,	téli	időszak-
ban	a	havat	eltakarıt́ani,	a	sıḱosság-mentességet	biztosıt́ani.	Az	
ı́gy	 keletkezett	 hulladékok	 gyűjtéséről,	 hasznosı́tásáról	 vagy	
ártalmatlanı́tásáról	 az	 ingatlan	 tulajdonosa	 a	 hulladék-
gazdálkodásról	 szóló	 önkormányzati	 rendeletben	 foglaltak	
szerint	köteles	gondoskodni.(a	Szelektıv́	Kft-vel	közszolgáltatási	
szerződést	kötni)

	 Az	ingatlantulajdonos	ingatlana	tisztántartásával	
kapcsolatos	egyes	kötelezettségei:

	-	Az	egyes	ingatlanok	és	ingatlanok	előtti	közterület	tisztán-
tartásáról	 az	 ingatlan	 tulajdonosa	 úgy	 köteles	 gondos-
kodni,	hogy	az	ingatlanon	a	fű	és	a	gyomnövényzet	magas-
sága	a	40	centiméteres	magasságot	ne	haladja	meg.

-	Az	ingatlan	tulajdonosa	köteles	a	tulajdonában	lévő	ingat-
lant	 karbantartani,	 az	 ingatlanán	 a	 füvet	 és	 a	 gyomnö-
vényzetet	a	40	centiméteres	magasság	elérését	megelő-
zően	rendszeresen	levágni.

-	Az	ingatlantulajdonos	vagy	használó	az	ingatlan	tisztántar-
tási	 kötelezettségének	 és	 gyommentesıt́ésnek	 akkor	 is	
köteles	 eleget	 tenni,	 ha	 az	 ingatlant	 csak	 időszakosan	
használja,	vagy	az	ingatlan	beépıt́etlen.

-	Az	ingatlan	tulajdonosa	köteles	a	rágcsálók	és	egyéb	kár-
tevők	 irtásáról	 és	búvóhelyük	 felszámolásáról	 az	 ingat-
lanán	gondoskodni.

Hó-	és	síkosság-mentesítés

-	 	Az	ingatlan	tulajdonosa	vagy	használója	köteles	az	ingat-
lan	 közterülettel	 határolt	 részénél	 lévő	 járdáról	 vagy	
gyalogútról	a	havat	eltakarıt́ani,	az	ónos	esőtől,	jégtől	vagy	
hótól	sıḱossá	vált	burkolatot	sıḱosság	mentessé	tenni.

-	 Sıḱosság	 elleni	 védekezés	 során	 a	 területet	 közegészsé-
gügyi	 szempontból	 veszélytelen	 szóróanyaggal	 kell	
felhinteni,	a	feloldott	havat	el	kell	távolıt́ani	és	e	tevékeny-
ségeket	szükség	szerint	naponta	többször	meg	kell	ismé-
telni.	A	szóróanyag	beszerzéséről	az	 ingatlan	tulajdono-
sának	kell	gondoskodnia.

Jelen	volt		7		fő	képviselő

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	a	polgár-
mester	 javaslatát	 a	Mártıŕok	 utca,	 Temető	 utca,	 Csendes	 utca	
burkolat	felújıt́ási	munkáinak	elvégzésére	irányuló	ajánlattevők	
kiválasztására.	A	döntés	alapján	az	önkormányzat	a	Penta	Kft.-t,	
Bácskai	Elemér	egyéni	vállalkozót,	valamint	a	Németh	U� t	Kft.–t	
kéri	fel	ajánlattételre.
	 A	 Képviselő-testület	 egyhangúlag	 támogatta	 a	 Tura	
Aquafarm	Kft.	(2194	Tura,	Hatvani	út	20.)	kérelmét,	melyben	az	
önkormányzat	 tulajdonosi	 hozzájárulását	 kérte	 aquapóniás	
édesvizi	 halállomány-tenyésztés	 és	 vıźkultúrás	 kertészeti	 nö-
vénytermesztés	 megvalósıt́ásához,	 az	 önkormányzat	 tulajdo-
nában	 lévő	 Tura	 5679/7	 hrsz-ú	 ingatlan	 2	 hektár	 nagyságú	
területén.	A	Képviselő-testület	kinyilvánıt́otta	azt	a	szándékát	,	
hogy	kérelmező	eredményes	pályázata	esetén	a	terület	haszná-
latát		bérbeadás	útján	biztosıt́ja.
	 A	Képviselő-testület	egyhangúlag	elfogadta	a	polgár-
mester	 javaslatát	 a	Dunakanyar-Ipoly-Galga	mente	Területfej-

lesztési	 Zrt.,	 a	TURAWELL	Kft.	 és	Tura	Város	O� nkormányzata	
együttműködését	 rögzıt́ő	megállapodás	megkötésére.	 Az	 ügy-
ben	a	polgármester	bejelentette	személyes	érintettségét	és	kérte	
a	Képviselő-testülettől	a	döntéshozatalból	való	kizárását.	A	Kép-
viselő-testület	a	polgármestert	kizárta	a	döntéshozatalból,	majd		
a	 Tura	 város	 és	 térségének	 hűtő-fűtő	 energiaellátását	 érintő	
lakossági,	önkormányzati	intézményi,	és	közszolgáltató	létesıt́-
ményi,	mezőgazdasági,	 ipari-,	 kereskedelmi-	 turisztikai-,	 ven-
déglátóipari-,	sport	és	szabadidős-,	kulturális-,	és	egyéb	vállal-
kozásokhoz	 kapcsolódó	 létesı́tményi	 szolgáltatások	 létreho-
zására	irányuló	együttműködési	megállapodást	elfogadta.	
	 A	 Képviselő-testület	 az	 intézményvezetők	 kezdemé-
nyezésére	,	a	nemzeti	köznevelésről	szóló	2011.	évi	CXC.	törvény	
alapján	engedélyezte	a	maximális	25	fős	csoportlétszám		20	%-
kal	történő	túllépését		a	2020/2021.	nevelési	évre	a	Kastélykerti	
O� vodában,	valamint	a	Többsincs	O� voda	és	Bölcsődében.
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Összefoglaló	a	Képviselő-testület	2020.	szeptember	2-i	üléséről

Összefoglaló	a	Képviselő-testület	2020.	augusztus	26-i	üléséről

	 A	Képviselő-testület	a	napirendek	tárgyalása	előtt	egy-
hangúlag	elfogadta	a	polgármester	jelentését	a	lejárt	határidejű	
határozatok	végrehajtásáról.

	 Egyhangúlag	 fogadta	 el	 a	 Testület	 az	 önkormányzat	
2020.	évi	költségvetésének	módosıt́ ására	előterjesztett	rende-
let-tervezetet.	A	Képviselő-testület	az	önkormányzat	2020.	évi	
összesıt́ ett	költségvetésének	bevételi	főösszegét	2.230.865.630	
Ft-ban,	 konszolidált	 költségvetésének	 bevételi	 főösszegét	
1.710.425.630	 Ft-ban,	 az	 önkormányzat	 2020.	 évi	 összesıt́ ett	
költségvetésének	 kiadási	 főösszegét	 2.230.865.630	 Ft-ban,	
konszolidált	költségvetésének	kiadási	főösszegét	1.710.425.630	
Ft-ban	állapıt́otta	meg.

	 A	 Képviselő-testület	 a	 Nemzeti	 köznevelésről	 szóló	
2011.	 évi	 CXC.	 törvény,	 valamint	 	 „A	 pedagógusok	 előmeneteli	
rendszeréről	és	a	közalkalmazottak	jogállásáról	szóló	1992.	évi	
XXXIII.	 törvény	 köznevelési	 intézményekben	 történő	 végre-
hajtásáról	szóló”	326/2013.	(VIII.30.)	Kormányrendelet	16.	§	(5a)	
bekezdése	g),	valamint	f)	pontjai	�igyelembe	vételével	a	magasabb	
vezetői	 beosztással	 megbı́zott	 közalkalmazottak	 intézmény-
vezetői	 pótlékát	 a	 Kastélykerti	 O� voda	 és	 Konyha	 vezetője	
részére	 az	 illetményalap	 60%-ában,	 a	 Többsincs	 O� voda	 és	
Bölcsőde	 igazgatója	 tekintetében	 az	 illetményalap	 80%-ában	
állapıt́otta	meg.

	 Tárgyalta	 és	 egyhangúlag	 elfogadta	 a	 Képviselő-
testület	a	piacokról	és	vásárokról	szóló	önkormányzati	rendelet	
módosıt́ ását,	mely	módosıt́ ásra	az	üzemeltető	változás	okán	ke-
rült	sor:	a	korábban	polgármester	által	irányıt́ott	Városüzemel-
tetési	Csoport	megszüntetését	követően	a	Turai	Városüzemelte-
tési	 és	 Szolgáltató	 Kft.	 vette	 át	 a	 turai	 piacok	 és	 vásárok	
üzemeltetését.

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	az	önkor-
mányzat	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatának	módosıt́ ására	
beterjesztett	rendelet-tervezetet:	megszűnt	a	tanácsnoki	tiszt-
ség,	 továbbá	 kiegészült	 az	 SZMSZ	 a	 Magyarország	 helyi	 ön-
kormányzatairól	szóló	törvényben	rögzıt́ett	jogintézményekkel	
(jegyző	 törvényességi	 észrevétele,	 települési	 képviselő	 kizárá-
sának	bejelentése	személyes	érintettség	okán)	annak	érdekében,	
hogy	a	képviselők	számára	 	egy	joganyag	álljon	rendelkezésre	
jogaik	és	kötelezettségeik	tekintetében.

	 E� rintette	továbbá	az	SZMSZ	módosıt́ ás	a	Turán	helyi	
szervezettel	 rendelkező,	 bejegyzett,	 az	 O� nkormányzattal	 kap-

csolatban	álló	önszerveződő	közösségek	megnevezését:	

Bóbita	 Alapıt́vány	 a	 Turai	 O� vodásokért,	 „Fekete	 László”	 Ala-
pıt́vány,	„Földobott	kő”	Alapıt́vány,	Idősekért	Turán	Közhasznú	
Közalapı́tvány,	 Mint	 a	 Többi	 Ember	 Alapı́tvány,	 O� sszefogás	
O� vodásainkért	 Közhasznú	 Alapıt́vány,	 Tura	 Egyházközségéért	
Alapı́tvány,	 Turai	 Tanulókért	 Kiemelkedően	 Közhasznú	 Ala-
pıt́vány,	Galgamenti	Horgász	Egyesület,	Galgamenti	Művészek	
Egyesülete,	 Galga	 Expedı́ció	 a	 Szülőföldért	 Egyesület,	 Szép	
Turáért	Egyesület,	Tura	Biztonságáért	2002	Polgárőr	Egyesület,	
Tura	 Városi	 Sport	 Klub,	 Turai	 O� szirózsa	Nyugdıj́as	 Egyesület,	
Turai	Torna	Club	Egyesület,	Vigyázó	Kör	Egyesület	Turáért.	

	 Egyhangúlag	 fogadta	 el	 a	 Képviselő-testület	 a	 böl-
csődei	gondozási	személyi	térıt́ési	dıj́,	valamint	a	személyes	gon-
doskodást	nyújtó	 ellátások	 igénybevételéért	 �izetendő	 térıt́ési	
dı́jak	 megállapı́tásáról	 szóló	 5/2020.(II.28.)	 önkormányzati	
rendelet	módosıt́ ásához,	 belső	 ellenőri	 javaslatra	 készıt́ett	 és	
előterjesztett	rendelet-tervezetet.	A	módosıt́ás	a	kerekıt́és	sza-
bályait	�igyelembe	vételével	tartalmazta	a	térıt́ési	dıj́ak	összegét.

	 Egyhangúlag	 fogadta	 el	 a	 Képviselő-testület	 az	 út-
épıt́ési	hozzájárulásról	szóló	 önkormányzati	rendelet	módosı-́
tását:	 a	 rendeletben	 meghatározott	 útépı́tési	 hozzájárulás	
�izetési	 kötelezettség	 a	 szilárd	 útburkolat	 épıt́ésével	 érintett		
Puskin	téri	lakóingatlanok	tulajdonosaira	is	kiterjed.

	 Egyhangúlag	 fogadta	 el	 a	 Képviselő-testület	 Tura	
Város	2024-ig	szóló	Helyi	Esélyegyenlőségi	Programját.

	 Rendkıv́üli	 önkormányzati	 támogatás	 iránti	 pályázat	
benyújtására	 előterjesztett	 javaslatot	 fogadott	 el	 a	 Képviselő-
testület.	 A	 támogatási	 igényt	 a	 városüzemeltetési	 feladatok	
ellátásának	 átszervezéséből	 fakadó,	 gazdasági	 társaságban	
továbbfoglalkoztatását	 nem	 vállaló	 három	 fő	 közalkalmazott	
végkielégıt́ésének	ki�izetéséhez,	valamint	óvodapedagógusokat	
törvény	 szerint	 megillető	 jubileumi	 jutalmak	 ki�izetéséhez	
nyújtja	be	a	Képviselő-testület.

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	a	Bartók	
Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	2019.	évi	beszámolóját,	2020.	
évi	munkatervét,	valamint	módosıt́ otta	a	művelődési	ház	terem-
bérleti	dıj́ait.

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	a	DAKO� V	
Kft.	által	elnyert	VEF-2019-57	kódszámú	egyedi	támogatás	Tura	
városára	 eső	 (75%)	 11.942.779,-	 Ft	 összegű	 önrészének	 vál-

lalására	vonatkozó	javaslatot.	A	DAKO� V	Kft.,	mint	üzemeltető	–	
tanulmány	elkészıt́tetésén	túl	-	eredményesen	pályázott	a	„Vıźi-
közművek	Energiahatékonyságának	Fejlesztése”	cıḿű	pályáza-
ton,	ahol	az	elnyerhető	támogatási	intenzitás	legfeljebb	50%.	A	
DAKO� V	Kft.	a	teljes	üzemeltetési	területére	419.843.198	Ft	ér-
tékű	 felújı́tást	 tervezett,	 melynek	 50%-át	 209.921.599	 Ft-ot	
elnyert.	Az	üzemeltető	pályázatában	szerepeltette	a	Tura-Galga-
hévıź-i	szennyvıźtisztıt́ó	telep	felújıt́ását	is,	melyre	31.847.409	
Ft-os	felújıt́ásra	15.923.705	Ft	támogatást	nyert	el.	

	 A	 Képviselő-testület	 tárgyalta	 a	 Fővárosi	 Katasztró-
favédelmi	 Igazgatóság	 Katasztrófavédelmi	 Hatósági	 Osztálya	
2020.	augusztus	2-án	kelt	határozatát,	melyben	a	DAKO� V	Dabas	
és	 Környéke	 Vıźügyi	 Kft.-t,	 mint	 a	 Tura-Galgahévıźi	 szenny-
vıźtisztıt́ó	telep	üzemeltetőjét	a	szennyvıźtisztıt́ó	telep	által	ki-
bocsátott	 2019.	 évi	 határértéket	 meghaladó	 vı́zszennyezése	
miatt	 7.817.257,-	 Ft	 összegű	 vıźszennyezési	 bıŕság	 meg�ize-
tésére	 kötelezte.	 A	 7.145.486,-	 Ft	 bı́rságösszeg	 30%-át,	
2.345.177,-	 Ft-ot	 Tura	Város	O� nkormányzata	 javára	 kellene	 a	
DAKO� V	Kft-nek	meg�izetnie.	A	Képviselő-testület	 úgy	döntött,	
hogy	 a	 Tura	Város	O� nkormányzatát	megillető,	 a	 bıŕságösszeg	
30%-át	 kitevő,	 2.345.177,-	 Ft	 meg�izetésére	 nem	 tart	 igényt,	
arról	lemond,	tekintettel	arra,	hogy	elmaradtak	azok	a	szenny-
vıźcsökkentési	fejlesztések,	amelyeket	a	DAKO� V	Dabas	és	Kör-
nyéke	Vıźügyi	Kft.	 társtulajdonosaként,	 tagjaként	a	tulajdonos	
önkormányzatnak	kellett	volna	�inanszıŕoznia	a	kibocsátás	ha-
tárértékeken	belül	tartása	érdekében.		

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	azokat	a	
közszolgáltatási	szerződéseket,	melyek	alapján	a	2020.	augusz-
tus	1.	napjával	létrehozott	Turai	Városüzemeltetési	Szolgáltató	
Kft.	 látja	 el	 az	 alábbi	 kötelező	 és	 önként	 vállalt	 település-
üzemeltetési	feladatokat:

-	 Zöldfelületek,	közterületek	karbantartása	

-	 Karbantartási	és	üzemeltetési	feladatok	ellátása

-	 Vıźkár	védekezési	tevékenység	ellátása

-	 Piacok	és	vásárok	fenntartása	és	üzemeltetése	

A	100%-ban	Tura	Város	O� nkormányzatának	tulajdonában	lévő	
gazdasági	 társaság	 részére	 a	 Képviselő-testület	 2020.	 évre	
11.056.356	Ft	összegű	működési	támogatás	odaıt́éléséről	dön-
tött	a	közszolgáltatási	feladatok	ellátásához,	munkabérek	és	já-
rulékaik,	valamint	dologi	kiadások	biztosıt́ásához.	

	 Továbbá	 bérleti	 szerződés	 megkötéséről	 döntött	 a	
Képviselő-testület,	 melynek	 keretében	 bérbe	 adja	 a	 Turai	
Városüzemeltetési	 Kft.	 részére	 a	 Puskin	 tér	 26.	 szám	 alatti	
telephelyet,	valamint	a	feladatok	ellátáshoz	rendelkezésre	álló	
gépeket,	eszközöket.

	 Törzskönyvi	nyilvántartást	 érintő	kötelezettség	telje-
sıt́éseként	 új	 önkormányzati	 funkciók	 (COFOG	 kódok)	 felvé-
teléről	döntött	a	Képviselő-testület.

	 Jóváhagyta	 a	 Képviselő-testület	 a	 Tura,	 Táncsics-köz	
önkormányzati	tulajdonba	vételére	előterjesztett	megállapodás	
tervezetet.	 A	 Táncsics-köz	 állami	 tulajdonban	 lévő	 országos	
közút,	kezelője	a	Magyar	Közút	Nonpro�it	Zrt.	A	megállapodással	
megkezdődik	 a	 3047	 m2	 területű	 Táncsics-köz	 helyi	 közúttá	
minősıt́ése	és	önkormányzati	tulajdonba	vétele.

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	a	település	
és	a	közterületek	tisztaságának		fenntartásáról		és		az	ingatlanok	
használatának	rendjéről	szóló	rendelet	tervezetet.

	 A	 2020.	 szeptember	 4-től	 hatályos	 18/2020.(IX.3)	
önkormányzati	rendelet	Tura	város	közigazgatási	területén	lakó	
vagy	tartózkodó	természetes	személyekre,	vagy	a	város	terüle-
tén	székhellyel	vagy	telephellyel	rendelkező,	állandó	vagy	ideig-
lenes	jelleggel	tevékenységet	folytató	egyéni	vállalkozókra,	jogi	
személyekre	 és	 jogi	személyiséggel	nem	rendelkező	szerveze-
tekre	terjed	ki.	A	rendelet	meghatározza	a	közterületek	tisztán-
tartásával	 kapcsolatos	 előı́rásokat,	 az	 egyes	 ingatlantulaj-
donosok	 vagy	 ingatlanhasználók	 közterület	 tisztántartásával,	

továbbá	 saját	 ingatlana	 tisztántartásával	 kapcsolatos	 kötele-
zettségeit.

	 Tura	város	területén	a	közterületek,	zöldfelületek,	
parkok	 rendszeres	 karbantartása,	 tisztántartása	 a	 Turai	
Városüzemeltetési	Szolgáltató	Kft.	feladata.	

	 Az	egyes	ingatlanok	előtti	közterület	tisztán	tartá-
sáról	 az	 ingatlan	 tulajdonosa	 vagy	 tényleges	 használója	
köteles	gondoskodni	az	alábbiak	szerint:

-	 az	 ingatlan	 közterülettel	 határolt	 oldalánál	 lévő	 	 járda-
szakasz,	 zöldsáv	 úttestig	 terjedő	 teljes	 területének	 gon-
dozásáról,	gyommentesıt́éséről,	tisztántartásáról,	a	zöld-
sáv	karbantartásáról,	az	önkormányzat	által	közterületen	
elültetett	fák	gondozásáról

-	az	ingatlan	előtti	járdaszakasz	vagy	gyalogjárdaként	hasz-
nált	útszakasz	hó-	és	sıḱosság-mentesıt́éséről,

-	az	ingatlan	előtti	árok,	hıd́	és	áteresz	tisztán	tartásáról,	a	
csapadékvıź	zavartalan	lefolyását	akadályozó	anyagok	és	
más	hulladékok	eltávolıt́ásáról,

-	az	ingatlanról,	vagy	az	ingatlan	előtti	területről	a	járda	és	az	
úttest	fölé	nyúló	ágak	megfelelő	nyeséséről,	úgy,	hogy	az-
zal	 biztosıt́sa	 a	 gyalogos-,	 illetve	 a	 közúti	 forgalom	 za-
vartalanságát,	a	közúti	 jelzések	 és	 úttartozékok	 látható-
ságát,	valamint	a	megfelelő	védőtávolságot	az	elektromos	
hálózat	vezetékeitől,

Közös	 tulajdonban	 álló	 ingatlanok	 esetében	 fenti	 kötelezett-
ségek	a	tulajdonosokat	egyetemlegesen	terhelik.

	 A	vendéglátó-	és	elárusıt́óhelyek,	üzletek,	kereskedel-
mi	 és	 szolgáltató	 egységek	 körüli	 köz-	 és	 magánterületet	 az	
ingatlan	 tulajdonosa	 köteles	 naponta	 nyitásig,	 de	 legkésőbb	
8:00	 óráig	 feltakarıt́ani	 és	 azt	 a	 nyitva	 tartás	 ideje	 alatt	 fo-
lyamatosan	tisztán	tartani,	a	hulladékot	eltávolıt́ani,	téli	időszak-
ban	a	havat	eltakarıt́ani,	a	sıḱosság-mentességet	biztosıt́ani.	Az	
ı́gy	 keletkezett	 hulladékok	 gyűjtéséről,	 hasznosı́tásáról	 vagy	
ártalmatlanı́tásáról	 az	 ingatlan	 tulajdonosa	 a	 hulladék-
gazdálkodásról	 szóló	 önkormányzati	 rendeletben	 foglaltak	
szerint	köteles	gondoskodni.(a	Szelektıv́	Kft-vel	közszolgáltatási	
szerződést	kötni)

	 Az	ingatlantulajdonos	ingatlana	tisztántartásával	
kapcsolatos	egyes	kötelezettségei:

	-	Az	egyes	ingatlanok	és	ingatlanok	előtti	közterület	tisztán-
tartásáról	 az	 ingatlan	 tulajdonosa	 úgy	 köteles	 gondos-
kodni,	hogy	az	ingatlanon	a	fű	és	a	gyomnövényzet	magas-
sága	a	40	centiméteres	magasságot	ne	haladja	meg.

-	Az	ingatlan	tulajdonosa	köteles	a	tulajdonában	lévő	ingat-
lant	 karbantartani,	 az	 ingatlanán	 a	 füvet	 és	 a	 gyomnö-
vényzetet	a	40	centiméteres	magasság	elérését	megelő-
zően	rendszeresen	levágni.

-	Az	ingatlantulajdonos	vagy	használó	az	ingatlan	tisztántar-
tási	 kötelezettségének	 és	 gyommentesıt́ésnek	 akkor	 is	
köteles	 eleget	 tenni,	 ha	 az	 ingatlant	 csak	 időszakosan	
használja,	vagy	az	ingatlan	beépıt́etlen.

-	Az	ingatlan	tulajdonosa	köteles	a	rágcsálók	és	egyéb	kár-
tevők	 irtásáról	 és	búvóhelyük	 felszámolásáról	 az	 ingat-
lanán	gondoskodni.

Hó-	és	síkosság-mentesítés

-	 	Az	ingatlan	tulajdonosa	vagy	használója	köteles	az	ingat-
lan	 közterülettel	 határolt	 részénél	 lévő	 járdáról	 vagy	
gyalogútról	a	havat	eltakarıt́ani,	az	ónos	esőtől,	jégtől	vagy	
hótól	sıḱossá	vált	burkolatot	sıḱosság	mentessé	tenni.

-	 Sıḱosság	 elleni	 védekezés	 során	 a	 területet	 közegészsé-
gügyi	 szempontból	 veszélytelen	 szóróanyaggal	 kell	
felhinteni,	a	feloldott	havat	el	kell	távolıt́ani	és	e	tevékeny-
ségeket	szükség	szerint	naponta	többször	meg	kell	ismé-
telni.	A	szóróanyag	beszerzéséről	az	 ingatlan	tulajdono-
sának	kell	gondoskodnia.

Jelen	volt		7		fő	képviselő

	 Egyhangúlag	fogadta	el	a	Képviselő-testület	a	polgár-
mester	 javaslatát	 a	Mártıŕok	 utca,	 Temető	 utca,	 Csendes	 utca	
burkolat	felújıt́ási	munkáinak	elvégzésére	irányuló	ajánlattevők	
kiválasztására.	A	döntés	alapján	az	önkormányzat	a	Penta	Kft.-t,	
Bácskai	Elemér	egyéni	vállalkozót,	valamint	a	Németh	U� t	Kft.–t	
kéri	fel	ajánlattételre.
	 A	 Képviselő-testület	 egyhangúlag	 támogatta	 a	 Tura	
Aquafarm	Kft.	(2194	Tura,	Hatvani	út	20.)	kérelmét,	melyben	az	
önkormányzat	 tulajdonosi	 hozzájárulását	 kérte	 aquapóniás	
édesvizi	 halállomány-tenyésztés	 és	 vıźkultúrás	 kertészeti	 nö-
vénytermesztés	 megvalósıt́ásához,	 az	 önkormányzat	 tulajdo-
nában	 lévő	 Tura	 5679/7	 hrsz-ú	 ingatlan	 2	 hektár	 nagyságú	
területén.	A	Képviselő-testület	kinyilvánıt́otta	azt	a	szándékát	,	
hogy	kérelmező	eredményes	pályázata	esetén	a	terület	haszná-
latát		bérbeadás	útján	biztosıt́ja.
	 A	Képviselő-testület	egyhangúlag	elfogadta	a	polgár-
mester	 javaslatát	 a	Dunakanyar-Ipoly-Galga	mente	Területfej-

lesztési	 Zrt.,	 a	TURAWELL	Kft.	 és	Tura	Város	O� nkormányzata	
együttműködését	 rögzıt́ő	megállapodás	megkötésére.	 Az	 ügy-
ben	a	polgármester	bejelentette	személyes	érintettségét	és	kérte	
a	Képviselő-testülettől	a	döntéshozatalból	való	kizárását.	A	Kép-
viselő-testület	a	polgármestert	kizárta	a	döntéshozatalból,	majd		
a	 Tura	 város	 és	 térségének	 hűtő-fűtő	 energiaellátását	 érintő	
lakossági,	önkormányzati	intézményi,	és	közszolgáltató	létesıt́-
ményi,	mezőgazdasági,	 ipari-,	 kereskedelmi-	 turisztikai-,	 ven-
déglátóipari-,	sport	és	szabadidős-,	kulturális-,	és	egyéb	vállal-
kozásokhoz	 kapcsolódó	 létesı́tményi	 szolgáltatások	 létreho-
zására	irányuló	együttműködési	megállapodást	elfogadta.	
	 A	 Képviselő-testület	 az	 intézményvezetők	 kezdemé-
nyezésére	,	a	nemzeti	köznevelésről	szóló	2011.	évi	CXC.	törvény	
alapján	engedélyezte	a	maximális	25	fős	csoportlétszám		20	%-
kal	történő	túllépését		a	2020/2021.	nevelési	évre	a	Kastélykerti	
O� vodában,	valamint	a	Többsincs	O� voda	és	Bölcsődében.
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-	A	járdáról	vagy	gyalogútról	eltakarıt́ott	havat,	jeget	a	közút	
és	a	járda	között	úgy	kell	elhelyezni,	hogy	az	se	a	gyalogos,	
se	a	gépjármű	forgalmat	ne	akadályozza.	A	gyalogos-	 és	
közúti	forgalom	zavartalansága	érdekében	tilos	havat	fel-
halmozni	útkereszteződésekben,	úttorkolatban,	útburko-
lati	jeleken,	buszmegállókban,	közüzemi,	közszolgáltatási	
felszerelési	tárgyakon,	egyéb	közérdekű	 létesıt́mény	kö-
rül,	 közúton,	 járdán	 és	 egyéb,	 közlekedésre	 szolgáló	
felületen,	kapubejárat	előtt,	annak	szélességében.

A	 járdák	 és	 gyalogutak	 tisztıt́ása,	hó-	 és	 sıḱosság-mentesıt́ése	
során	ügyelni	kell	arra,	hogy	azok	burkolata	ne	rongálódjék	meg.

Építési	és	bontási	területek	tisztántartása

	 E� pıt́és,	 bontás	 vagy	 felújıt́ás	 alatt	 álló	 ingatlan,	 vala-
mint	az	ingatlan	előtti	terület	tisztán	tartásáról	az	épıt́tető	és	a	
kivitelező	 köteles	 gondoskodni	 e	 §-ban	meghatározottak	 sze-
rint.

	 Az	épıt́ési-	vagy	bontási	anyagot,	kitermelt	földet	úgy	
kell	elhelyezni,	hogy	az	ne	szennyezze	a	közterületet.	Az	épıt́ési-	
vagy	bontási	anyag	közterületen	történő	tárolására	a	közterü-
letek	használatáról	szóló	önkormányzati	rendeletben	meghatá-
rozottak	az	irányadók.

	 Az	 épıt́ési	 területekről	 a	 közterületre	 történő	 sárfel-
hordás	és	egyéb	szennyeződés	letakarıt́ásáról	a	kivitelező	köte-
les	 haladéktalanul	 gondoskodni.	 A	 munkálatok	 megkezdése	
előtt	a	kivitelező	köteles	gondoskodni	a	szükséges	jelzések	kihe-
lyezéséről.	Amennyiben	a	munkálatok	elvégzése	során	 épıt́ési	
törmelék	vagy	más	hulladék	keletkezik,	azt	a	közterületről	fol-
yamatosan,	 de	 legkésőbb	 a	munka	befejezésétől	 számıt́ott	 24	
órán	belül	el	kell	szállıt́ ani	és	a	közterület	eredeti	állapotát	vissza	
kell	állıt́ ani,	illetőleg	meg	kell	tisztıt́ani.

	 Közterületen	épıt́ési,	bontási	anyagot	a	polgármester	
által	kiadott	közterület-használati	engedélyben	meghatározott	
területen,	 az	 engedélyben	 megjelölt	 módon	 és	 időtartamig	
szabad	tárolni.

	 Tilos	 közútra,	 útpadkára	 salakot,	 épıt́ési	 törmeléket,	
illetve	szemetet	szállıt́ ani	és	helyezni.

Közterületen	történő	ideiglenes	tárolás	szabályai

	 Tüzelő-,	 épıt́ő-	 és	 egyéb	 ömlesztett	 anyagot	 közter-
ületen	ideiglenesen	tárolni	a	járda	és	az	úttest	közötti	területen,	
szükség	esetén	a	járdán,	a	gyalogos	közlekedés	és	a	csapadékvıź	
elvezetésének	 folyamatos	 biztosıt́ásával	 lehet,	 a	 közterületek	
használatáról	 szóló	 önkormányzati	 rendeletben	 meghatáro-
zottak	szerint.

	 Amennyiben	a	fentiek	szerint	elhelyezett	anyag	szét-
szóródik,	 annak	 feltakarı́tásáról,	 eltávolı́tásáról,	 valamint	 a	
további	szétszóródás	megakadályozásáról	az	 ingatlan	 tulajdo-
nosa	köteles	haladéktalanul	gondoskodni.

Mezőgazdasági	művelésből,	állattartásból	adódó	szennye-
ződés

	 A	mezőgazdasági	célra	használt	területek	művelését	az	
ingatlan	 tulajdonosa	köteles	 úgy	végezni,	hogy	az	ne	eredmé-
nyezze	a	közterületek	szennyeződését.	Amennyiben	a	mezőgaz-
dasági	célra	használt	területek	művelése	a	közterület	szennye-
ződésével	 jár,	 a	 szennyeződés	 előidézője	 köteles	 azt	 haladék-
talanul	eltávolıt́ani	 és	 a	közterületet	a	 szennyeződéstől	mara-
déktalanul	megtisztıt́ani	és	az	eredeti	állapotot	helyreállıt́ ani.

	 Az	állattartó	a	kedvtelésből	tartott	háziállata	vagy	ha-
szonállata	által	a	közterületen	vagy	közúton	okozott	szennyező-
dést	köteles	megszüntetni,	a	szennyeződést	eltávolıt́ani.	

A	közterületet	használók	köztisztasági	feladatai

	 A	közterület	rendeltetésétől	eltérő	célra	történő	hasz-
nálata	 esetén	 az	 igénybe	 vett	 közterület	 tisztántartásáról	 a	
használatba	 vevő/hozzájárulás	 jogosultja	 az	 alábbiak	 szerint	
köteles	gondoskodni:

-	 A	 használatba	 vevő/hozzájárulás	 jogosultja	 köteles	 az	
általa	igénybe	vett	közterületet	és	annak	közvetlen	kör-
nyezetét	a	szennyeződéstől	megóvni,	folyamatosan	tisz-
tán	 tartani,	 a	 keletkezett	 hulladék	 összegyűjtéséről	 és	
elszállıt́ ásáról	 a	 közszolgáltatás	 keretei	 között	 gondos-
kodni.	Alkalmi	jelleggel	igénybe	vett	közterület	és	az	azt	
körülvevő	10	méteres	területsáv	tisztántartása	az	alkalmi	
használó	kötelessége.	Az	árusıt́ásból	keletkező	hulladék	
gyűjtésére	 zárható	 edényt	 kell	 kihelyezni,	 és	 azt	 saját	
költségén	elszállıt́ ani	vagy	elszállıt́ tatni.

-	Rendezvény	tartása	esetén	a	rendezvény	szervezője	kö-
teles	a	várható	 forgalomnak	megfelelő	számú	 illemhely	
biztosıt́ásáról,	 a	 rendezvény	 ideje	 alatt	 a	 közterület	 fo-
lyamatos	 tisztántartásáról,	 azt	 követően	 a	 közterület	
megtisztıt́ásáról	 és	 az	 eredeti	 állapot	 helyreállıt́ ásáról	
gondoskodni.	Közterületen	hirdetményt,	plakátot	csak	az	
e	célra	rendszeresıt́ett	helyen	szabad	elhelyezni.	Tilos	az	
épıt́ményeket,	kerıt́éseket,	 élő	 fákat	bármilyen	felirattal	
megrongálni.	A	közszemérmet	 és	 közıźlést	 sértő	 felira-
tokat	a	tulajdonos	24	órán	belül	köteles	saját	költségén	
eltávolıt́ani.

	 Tilos	a	keletkezett	hulladékot	a	közterületen	–	a	hulla-
dékgazdálkodásról	 szóló	 önkormányzati	 rendeletben	 foglal-
taktól	eltérő	módon	–	elhelyezni,	kezelni.	Szemetet,	hulladékot	
csak	 az	 arra	 a	 célra	 rendszeresıt́ett	 és	 kihelyezett	 hulladék-
tárolóba	lehet	elhelyezni.

	 Tilos	 a	 csapadékvı́z-elvezető	 árokrendszerbe,	 vala-
mint	a	településen	lévő	vıźfolyásokba	szennyezett	(olajos,	vegy-
szeres,	stb.)	vizet,	tisztıt́atlan	szennyvizet,	trágyalevet	bevezetni	
vagy	egyéb	módon	bejuttatni,	partjait	szemét	vagy	egyéb	hul-
ladék	 lerakásával	 beszennyezni.	 Eldugulás	 vagy	 rongálódás	
okozására	alkalmas	anyagot	a	csapadékvıź-elvezető	 árokrend-
szerbe	 és	 a	 településen	 lévő	 vıźfolyásokba	 szórni,	 beleönteni,	
beleseperni,	vagy	bevezetni	tilos.

	 Tilos	 a	 közterületi	 berendezést,	 köztéri	 szobrot	 be-
szennyezni,	megrongálni,	eltulajdonıt́ani,	állatokat,	növényeket	
pusztıt́ani,	élőhelyüket	károsıt́ani.	Aki	közterületet,	valamint	a	
közterületen	 elhelyezett	 felszerelési,	 berendezési	 tárgyakat	
beszennyezi,	 köteles	 annak	 megtisztı́tásáról	 haladéktalanul	
gondoskodni.

	 Tilos	 a	 közterületet	 fekáliával	 és	 állati	 ürülékkel	
szennyezni.	 A	 közterületen	 sétáltatott	 háziállatok	 ürülékét	 az	
állat	tulajdonosa	haladéktalanul	köteles	feltakarıt́ani.

	 Tilos	 állatokat	 a	 belterületen	 lévő	 közterületen	
legeltetni.

	 Tilos	 a	 gondozott	 zöldterületre	 járművel	 ráhajtani,	
azon	parkolni,	azt	bármi	módon	károsıt́ani,	megrongálni.

	 A� llati	tetemet	és	olyan	szerves	vagy	szervetlen	anya-
got,	 amely	 a	 környezetet	 szennyezheti,	 az	 egészséget	 veszé-
lyeztetheti,	 vagy	 az	 élősdiek	 számára	 táptalajt	 nyújthat,	 sem	
közterületen,	 sem	magánterületen	 elhelyezni	 nem	 szabad.	 Az	
elhullott	állati	tetem	elszállıt́ ásáról	és	ártalmatlanná	tételéről	a	
vonatkozó	 jogszabályokban	 előıŕt	 módon,	 a	 tulajdonos	 saját	
költségére	köteles	gondoskodni.	Közterületen	talált	állati	tetem	
elszállı́tásáról	 és	 ártalmatlanná	 tételéről	 az	 önkormányzat	
gondoskodik.	 Amennyiben	 a	 közterületen	 talált	 állati	 tetem	
tulajdonosa	 ismerté	 válik,	 úgy	 a	 tulajdonos	 köteles	 az	 önkor-
mányzat	 részére	 az	 elhullott	 állati	 tetem	 és	 ártalmatlanı́tás	
költségeit	megtérıt́eni.

	 A	köztisztasági	rendelkezések	betartását	a	Képviselő-
testület	a	Polgármesteri	Hivatal,	valamint	a	Városüzemeltetési	
Kft.	 útján	 is	ellenőrizheti.	A	rendelet	szabályainak	megsértése	
esetén	a	polgármester	jár	el,	eljárása	során	a	rendelet	előıŕásait	
megszegő	 ingatlantulajdonost	 vagy	 használót	 a	 rendelet	 elő-
ıŕásainak	betartására	kötelezi.

	 A	 nyilvános	 ülés	 utolsó	 napirendjeként	 a	 Képviselő-
testület	tájékoztatást	kapott	a	Turán	szerződés	alapján	befogott	
kóbor	ebek		számáról,	a	befogások	helyszıńéről.

	 A	 Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 tör-
vény	 rendelkezései	 alapján	 a	 Képviselő-testület-	 a	 Közműve-
lődési,	Köznevelési	és	Sportbizottság	önálló	javaslata	alapján	-	
zárt	 ülésen	 döntött	 a	 Turáért	 Emlékérem	 2020.	 évi	 kitünte-
tettjeinek	személyéről.

(az	ülés	egyes	napirendjeinek	előterjesztései	megtekinthetőek	
az	 alábbi	 linken:	 https://tura.asp.lgov.hu/meghivo-kepviselo-
testuleti-ulesre-12	)

Tura,	2020.	szeptember	16.

O� sszeállıt́ otta:	Dolányi	Róbertné	jegyző

	 Tájékoztatjuk	a	lakosságot,	hogy	a	heti	kispiac	válto-
zatlan	helyszıńen	és	időpontokban	kerül	megrendezésre.
	 	azonban	A járványügyi helyzetre tekintettel kér-
jük a lakosságot, valamint az árusokat,	hogy	2020.	szep-
tember	10.	napjától	a	szabadtéren	működtetett	kispiacon	is	vi-
seljenek maszkot, vagy a szájat és az orrot teljes egészé-
ben fedjék el kendővel, sállal.	 Az	 üzemeltető	 az	 árusıt́ó	
padokon	 	 helyez	 ki,	 melyeket	kézfertőtlenítőket szívesked-
jenek használni.
	 A	vıŕus	elleni	védekezés	jegyében	hozott	rendelkezé-
sek	az	árusokra	és	a	vásárlókra	egyaránt	érvényesek.
	 ,	 legalább	 1,5	Kérjük a távolságtartás betartását
méterre	álljunk	egymástól,	különösen	�igyeljünk	erre	a	sorban	
állásnál.
	 A	rendelkezések	betartását	a	piac	üzemeltetője,	a	Tu-
rai	Városüzemeltetési	Szolgáltató	Kft.	munkatársai	ellenőrzik.
	 Köszönjük	együttműködését!

Tura	Város	O� nkormányzata
Turai	Városüzemeltetési	Szolgáltató	Kft.

	 Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.	 augusztus	 1.	
napjával	 megalapıt́otta	 a	 Turai	 Városüzemeltetési	 Szolgáltató	
Korlátolt	Felelősségű	Társaságot.	A	gazdasági	társaság	100%-os	
önkormányzati	tulajdonban	áll.

A	cég	székhelye:		 2194	Tura,	Pető�i	S.	tér	1.
Telephelyei:		 2194	Tura,	Puskin	tér	26.;	Hevesy	Gy.u.	1/a.
U� gyvezetője:		 Nagyné	Seres	Terézia
Elérhetősége:
	 email:		 turaiszolgaltatokft@gmail.com
	 telefon:		 06/70-797-6478

	 A	 Turai	 Városüzemeltetési	 Kft-t	 Tura	 Város	 O� nkor-
mányzata	a	településüzemeltetési	feladatok	hatékonyabb,	ered-
ményesebb	ellátása	érdekében	hozta	létre.
	 A	Képviselő-testület	2020.	szeptember	2-i	ülésén	dön-
tött	 azon	 közszolgáltatási	 szerződések	megkötéséről,	melyek-
ben	rögzıt́ett	feladatokat	a	mai	naptól	a	Turai	Városüzemeltetési	
Kft.	látja	el.

A	Turai	Városüzemeltetési	Kft.	által	ellátott	fő	feladatok:
Ÿ zöldterületek	kezelése
Ÿ közterületek,	 önkormányzati	 közutak,	 középületek	

karbantartása
Ÿ heti	kispiac,	nagybani	piac,	országos	állat	és	kirakodó-

vásár	üzemeltetése
Ÿ vıźkárelhárıt́ási	feladatok
Ÿ közfoglalkoztatási	feladatok

	 A	Turai	Városüzemeltetési	Kft.		a	feladatkörébe	tartozó	
lakossági	jelzéseket	a	mai	naptól	a
Ÿ turaiszolgaltatokft@	gmail.com	email	cıḿen,
Ÿ munkaidőben	a	06/70-797-6478-as	telefonszámon,
Ÿ 2020.	szeptember	14-től	pedig	személyesen	is	fogadja	a	Pus-

kin	tér	26.	szám	alatti	-	Kónya-tó	melletti	-	telephelyén.

Tura,	2020.	szeptember	2.

Dolányi	Róbertné	jegyző

Megkezdte működését
a Turai Városüzemeltetési Kft.

Közlemény heti kispiac működéséről

Szeptember	2-i	zárt	ülésen	hozott	döntések:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

	 Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 7	 igen	 szavazattal,	
ellenszavazat	és		tartózkodás	nélkül	az	alábbi	határozatot	hozta:	

106/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	adományoz	Dolányi	Róbertné	részére,	jegyzőként	a	közi-
gazgatási	 tevékenység	 ellátása	 során	 tanúsı́tott	 kiemelkedő	
szıńvonalú	 munkavégzéséért,	 a	 helyi	 közigazgatás	 fejlesztése	
érdekében	kifejtett	munkájáért.

107/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	adományoz	 Jónás	Sándorné	 részére,	az	 általános	 isko-
lában	magas	fokú	szakmai	felkészültséggel	végzett	kiemelkedő	
pedagógiai	munkájáért,	a	gyermekek	nevelésében	oktatásában	
elért	eredményeiért.

108/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	adományoz	Tóth-Máté	Imre	részére,	az	utánpótlás	ered-
ményes	 felkészıt́ésében,	 nevelésben	 nyújtott	 magas	 szakmai	
szı́nvonalú	 munkájáért,	 a	 gyerekek	 egészséges	 életmódra	
nevelésében	végzett	tevékenységéért.

	 Tura	Város	O� nkormányzatának	Képviselő-testülete	6	
igen	szavazattal,	ellenszavazat	nélkül,	1	tartózkodással	az	alábbi	
határozatot	hozta:	

109/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	 adományoz	 Tusor	 Erzsébet	 részére,	 a	 Hevesy	 György	
A� ltalános	 Iskolában	 pedagógusként	 és	 vezetőként	 végzett	
magas	 szakmai	 szıńvonalú	 munkájáért,	 a	 gyermekek	 oktatá-
sában	nevelésében	nyújtott	lelkiismeretes	tevékenységéért.

	 Tura	Város	O� nkormányzatának	Képviselő-testülete	7	
igen	szavazattal,	ellenszavazat	 és	tartózkodás	nélkül	az	alábbi	
határozatot	hozta:	

110/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	adományoz	Nagy	Tiborné	részére,	a	turai	A� ltalános	Is-
kolában	 végzett	 több	 évtizedes	 kiemelkedő	 pedagógiai	 mun-
kájáért,	 a	 gyerekek	 oktatásában	 nevelésében	 végzett	 lelki-
ismeretes,	példaadó	tevékenységéért.

	 A	Képviselő-testület	2020.	szeptember	9-i	soron	kıv́üli	
ülésén,	 112/2020.	 (IX.9.)	 számú	 határozatával	 döntött	 arról,	
hogy	 a	 2020.	 évi	 „Turáért	 Emlékérem”	 kitüntetéseket	 a	 turai	
sportcsarnok	hivatalos	megnyitó	 ünnepségén	 adja	 át	 a	 kitün-
tetésben	részesülőknek.

T.A.	(forrás:	képviselő-testületi	ülés	hivatalos	jegyzőkönyve)
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-	A	járdáról	vagy	gyalogútról	eltakarıt́ott	havat,	jeget	a	közút	
és	a	járda	között	úgy	kell	elhelyezni,	hogy	az	se	a	gyalogos,	
se	a	gépjármű	forgalmat	ne	akadályozza.	A	gyalogos-	 és	
közúti	forgalom	zavartalansága	érdekében	tilos	havat	fel-
halmozni	útkereszteződésekben,	úttorkolatban,	útburko-
lati	jeleken,	buszmegállókban,	közüzemi,	közszolgáltatási	
felszerelési	tárgyakon,	egyéb	közérdekű	 létesıt́mény	kö-
rül,	 közúton,	 járdán	 és	 egyéb,	 közlekedésre	 szolgáló	
felületen,	kapubejárat	előtt,	annak	szélességében.

A	 járdák	 és	 gyalogutak	 tisztıt́ása,	hó-	 és	 sıḱosság-mentesıt́ése	
során	ügyelni	kell	arra,	hogy	azok	burkolata	ne	rongálódjék	meg.

Építési	és	bontási	területek	tisztántartása

	 E� pıt́és,	 bontás	 vagy	 felújıt́ás	 alatt	 álló	 ingatlan,	 vala-
mint	az	ingatlan	előtti	terület	tisztán	tartásáról	az	épıt́tető	és	a	
kivitelező	 köteles	 gondoskodni	 e	 §-ban	meghatározottak	 sze-
rint.

	 Az	épıt́ési-	vagy	bontási	anyagot,	kitermelt	földet	úgy	
kell	elhelyezni,	hogy	az	ne	szennyezze	a	közterületet.	Az	épıt́ési-	
vagy	bontási	anyag	közterületen	történő	tárolására	a	közterü-
letek	használatáról	szóló	önkormányzati	rendeletben	meghatá-
rozottak	az	irányadók.

	 Az	 épıt́ési	 területekről	 a	 közterületre	 történő	 sárfel-
hordás	és	egyéb	szennyeződés	letakarıt́ásáról	a	kivitelező	köte-
les	 haladéktalanul	 gondoskodni.	 A	 munkálatok	 megkezdése	
előtt	a	kivitelező	köteles	gondoskodni	a	szükséges	jelzések	kihe-
lyezéséről.	Amennyiben	a	munkálatok	elvégzése	során	 épıt́ési	
törmelék	vagy	más	hulladék	keletkezik,	azt	a	közterületről	fol-
yamatosan,	 de	 legkésőbb	 a	munka	befejezésétől	 számıt́ott	 24	
órán	belül	el	kell	szállıt́ ani	és	a	közterület	eredeti	állapotát	vissza	
kell	állıt́ ani,	illetőleg	meg	kell	tisztıt́ani.

	 Közterületen	épıt́ési,	bontási	anyagot	a	polgármester	
által	kiadott	közterület-használati	engedélyben	meghatározott	
területen,	 az	 engedélyben	 megjelölt	 módon	 és	 időtartamig	
szabad	tárolni.

	 Tilos	 közútra,	 útpadkára	 salakot,	 épıt́ési	 törmeléket,	
illetve	szemetet	szállıt́ ani	és	helyezni.

Közterületen	történő	ideiglenes	tárolás	szabályai

	 Tüzelő-,	 épıt́ő-	 és	 egyéb	 ömlesztett	 anyagot	 közter-
ületen	ideiglenesen	tárolni	a	járda	és	az	úttest	közötti	területen,	
szükség	esetén	a	járdán,	a	gyalogos	közlekedés	és	a	csapadékvıź	
elvezetésének	 folyamatos	 biztosıt́ásával	 lehet,	 a	 közterületek	
használatáról	 szóló	 önkormányzati	 rendeletben	 meghatáro-
zottak	szerint.

	 Amennyiben	a	fentiek	szerint	elhelyezett	anyag	szét-
szóródik,	 annak	 feltakarı́tásáról,	 eltávolı́tásáról,	 valamint	 a	
további	szétszóródás	megakadályozásáról	az	 ingatlan	 tulajdo-
nosa	köteles	haladéktalanul	gondoskodni.

Mezőgazdasági	művelésből,	állattartásból	adódó	szennye-
ződés

	 A	mezőgazdasági	célra	használt	területek	művelését	az	
ingatlan	 tulajdonosa	köteles	 úgy	végezni,	hogy	az	ne	eredmé-
nyezze	a	közterületek	szennyeződését.	Amennyiben	a	mezőgaz-
dasági	célra	használt	területek	művelése	a	közterület	szennye-
ződésével	 jár,	 a	 szennyeződés	 előidézője	 köteles	 azt	 haladék-
talanul	eltávolıt́ani	 és	 a	közterületet	a	 szennyeződéstől	mara-
déktalanul	megtisztıt́ani	és	az	eredeti	állapotot	helyreállıt́ ani.

	 Az	állattartó	a	kedvtelésből	tartott	háziállata	vagy	ha-
szonállata	által	a	közterületen	vagy	közúton	okozott	szennyező-
dést	köteles	megszüntetni,	a	szennyeződést	eltávolıt́ani.	

A	közterületet	használók	köztisztasági	feladatai

	 A	közterület	rendeltetésétől	eltérő	célra	történő	hasz-
nálata	 esetén	 az	 igénybe	 vett	 közterület	 tisztántartásáról	 a	
használatba	 vevő/hozzájárulás	 jogosultja	 az	 alábbiak	 szerint	
köteles	gondoskodni:

-	 A	 használatba	 vevő/hozzájárulás	 jogosultja	 köteles	 az	
általa	igénybe	vett	közterületet	és	annak	közvetlen	kör-
nyezetét	a	szennyeződéstől	megóvni,	folyamatosan	tisz-
tán	 tartani,	 a	 keletkezett	 hulladék	 összegyűjtéséről	 és	
elszállıt́ ásáról	 a	 közszolgáltatás	 keretei	 között	 gondos-
kodni.	Alkalmi	jelleggel	igénybe	vett	közterület	és	az	azt	
körülvevő	10	méteres	területsáv	tisztántartása	az	alkalmi	
használó	kötelessége.	Az	árusıt́ásból	keletkező	hulladék	
gyűjtésére	 zárható	 edényt	 kell	 kihelyezni,	 és	 azt	 saját	
költségén	elszállıt́ ani	vagy	elszállıt́ tatni.

-	Rendezvény	tartása	esetén	a	rendezvény	szervezője	kö-
teles	a	várható	 forgalomnak	megfelelő	számú	 illemhely	
biztosıt́ásáról,	 a	 rendezvény	 ideje	 alatt	 a	 közterület	 fo-
lyamatos	 tisztántartásáról,	 azt	 követően	 a	 közterület	
megtisztıt́ásáról	 és	 az	 eredeti	 állapot	 helyreállıt́ ásáról	
gondoskodni.	Közterületen	hirdetményt,	plakátot	csak	az	
e	célra	rendszeresıt́ett	helyen	szabad	elhelyezni.	Tilos	az	
épıt́ményeket,	kerıt́éseket,	 élő	 fákat	bármilyen	felirattal	
megrongálni.	A	közszemérmet	 és	 közıźlést	 sértő	 felira-
tokat	a	tulajdonos	24	órán	belül	köteles	saját	költségén	
eltávolıt́ani.

	 Tilos	a	keletkezett	hulladékot	a	közterületen	–	a	hulla-
dékgazdálkodásról	 szóló	 önkormányzati	 rendeletben	 foglal-
taktól	eltérő	módon	–	elhelyezni,	kezelni.	Szemetet,	hulladékot	
csak	 az	 arra	 a	 célra	 rendszeresıt́ett	 és	 kihelyezett	 hulladék-
tárolóba	lehet	elhelyezni.

	 Tilos	 a	 csapadékvı́z-elvezető	 árokrendszerbe,	 vala-
mint	a	településen	lévő	vıźfolyásokba	szennyezett	(olajos,	vegy-
szeres,	stb.)	vizet,	tisztıt́atlan	szennyvizet,	trágyalevet	bevezetni	
vagy	egyéb	módon	bejuttatni,	partjait	szemét	vagy	egyéb	hul-
ladék	 lerakásával	 beszennyezni.	 Eldugulás	 vagy	 rongálódás	
okozására	alkalmas	anyagot	a	csapadékvıź-elvezető	 árokrend-
szerbe	 és	 a	 településen	 lévő	 vıźfolyásokba	 szórni,	 beleönteni,	
beleseperni,	vagy	bevezetni	tilos.

	 Tilos	 a	 közterületi	 berendezést,	 köztéri	 szobrot	 be-
szennyezni,	megrongálni,	eltulajdonıt́ani,	állatokat,	növényeket	
pusztıt́ani,	élőhelyüket	károsıt́ani.	Aki	közterületet,	valamint	a	
közterületen	 elhelyezett	 felszerelési,	 berendezési	 tárgyakat	
beszennyezi,	 köteles	 annak	 megtisztı́tásáról	 haladéktalanul	
gondoskodni.

	 Tilos	 a	 közterületet	 fekáliával	 és	 állati	 ürülékkel	
szennyezni.	 A	 közterületen	 sétáltatott	 háziállatok	 ürülékét	 az	
állat	tulajdonosa	haladéktalanul	köteles	feltakarıt́ani.

	 Tilos	 állatokat	 a	 belterületen	 lévő	 közterületen	
legeltetni.

	 Tilos	 a	 gondozott	 zöldterületre	 járművel	 ráhajtani,	
azon	parkolni,	azt	bármi	módon	károsıt́ani,	megrongálni.

	 A� llati	tetemet	és	olyan	szerves	vagy	szervetlen	anya-
got,	 amely	 a	 környezetet	 szennyezheti,	 az	 egészséget	 veszé-
lyeztetheti,	 vagy	 az	 élősdiek	 számára	 táptalajt	 nyújthat,	 sem	
közterületen,	 sem	magánterületen	 elhelyezni	 nem	 szabad.	 Az	
elhullott	állati	tetem	elszállıt́ ásáról	és	ártalmatlanná	tételéről	a	
vonatkozó	 jogszabályokban	 előıŕt	 módon,	 a	 tulajdonos	 saját	
költségére	köteles	gondoskodni.	Közterületen	talált	állati	tetem	
elszállı́tásáról	 és	 ártalmatlanná	 tételéről	 az	 önkormányzat	
gondoskodik.	 Amennyiben	 a	 közterületen	 talált	 állati	 tetem	
tulajdonosa	 ismerté	 válik,	 úgy	 a	 tulajdonos	 köteles	 az	 önkor-
mányzat	 részére	 az	 elhullott	 állati	 tetem	 és	 ártalmatlanı́tás	
költségeit	megtérıt́eni.

	 A	köztisztasági	rendelkezések	betartását	a	Képviselő-
testület	a	Polgármesteri	Hivatal,	valamint	a	Városüzemeltetési	
Kft.	 útján	 is	ellenőrizheti.	A	rendelet	szabályainak	megsértése	
esetén	a	polgármester	jár	el,	eljárása	során	a	rendelet	előıŕásait	
megszegő	 ingatlantulajdonost	 vagy	 használót	 a	 rendelet	 elő-
ıŕásainak	betartására	kötelezi.

	 A	 nyilvános	 ülés	 utolsó	 napirendjeként	 a	 Képviselő-
testület	tájékoztatást	kapott	a	Turán	szerződés	alapján	befogott	
kóbor	ebek		számáról,	a	befogások	helyszıńéről.

	 A	 Magyarország	 helyi	 önkormányzatairól	 szóló	 tör-
vény	 rendelkezései	 alapján	 a	 Képviselő-testület-	 a	 Közműve-
lődési,	Köznevelési	és	Sportbizottság	önálló	javaslata	alapján	-	
zárt	 ülésen	 döntött	 a	 Turáért	 Emlékérem	 2020.	 évi	 kitünte-
tettjeinek	személyéről.

(az	ülés	egyes	napirendjeinek	előterjesztései	megtekinthetőek	
az	 alábbi	 linken:	 https://tura.asp.lgov.hu/meghivo-kepviselo-
testuleti-ulesre-12	)

Tura,	2020.	szeptember	16.

O� sszeállıt́ otta:	Dolányi	Róbertné	jegyző

	 Tájékoztatjuk	a	lakosságot,	hogy	a	heti	kispiac	válto-
zatlan	helyszıńen	és	időpontokban	kerül	megrendezésre.
	 	azonban	A járványügyi helyzetre tekintettel kér-
jük a lakosságot, valamint az árusokat,	hogy	2020.	szep-
tember	10.	napjától	a	szabadtéren	működtetett	kispiacon	is	vi-
seljenek maszkot, vagy a szájat és az orrot teljes egészé-
ben fedjék el kendővel, sállal.	 Az	 üzemeltető	 az	 árusıt́ó	
padokon	 	 helyez	 ki,	 melyeket	kézfertőtlenítőket szívesked-
jenek használni.
	 A	vıŕus	elleni	védekezés	jegyében	hozott	rendelkezé-
sek	az	árusokra	és	a	vásárlókra	egyaránt	érvényesek.
	 ,	 legalább	 1,5	Kérjük a távolságtartás betartását
méterre	álljunk	egymástól,	különösen	�igyeljünk	erre	a	sorban	
állásnál.
	 A	rendelkezések	betartását	a	piac	üzemeltetője,	a	Tu-
rai	Városüzemeltetési	Szolgáltató	Kft.	munkatársai	ellenőrzik.
	 Köszönjük	együttműködését!

Tura	Város	O� nkormányzata
Turai	Városüzemeltetési	Szolgáltató	Kft.

	 Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.	 augusztus	 1.	
napjával	 megalapıt́otta	 a	 Turai	 Városüzemeltetési	 Szolgáltató	
Korlátolt	Felelősségű	Társaságot.	A	gazdasági	társaság	100%-os	
önkormányzati	tulajdonban	áll.

A	cég	székhelye:		 2194	Tura,	Pető�i	S.	tér	1.
Telephelyei:		 2194	Tura,	Puskin	tér	26.;	Hevesy	Gy.u.	1/a.
U� gyvezetője:		 Nagyné	Seres	Terézia
Elérhetősége:
	 email:		 turaiszolgaltatokft@gmail.com
	 telefon:		 06/70-797-6478

	 A	 Turai	 Városüzemeltetési	 Kft-t	 Tura	 Város	 O� nkor-
mányzata	a	településüzemeltetési	feladatok	hatékonyabb,	ered-
ményesebb	ellátása	érdekében	hozta	létre.
	 A	Képviselő-testület	2020.	szeptember	2-i	ülésén	dön-
tött	 azon	 közszolgáltatási	 szerződések	megkötéséről,	melyek-
ben	rögzıt́ett	feladatokat	a	mai	naptól	a	Turai	Városüzemeltetési	
Kft.	látja	el.

A	Turai	Városüzemeltetési	Kft.	által	ellátott	fő	feladatok:
Ÿ zöldterületek	kezelése
Ÿ közterületek,	 önkormányzati	 közutak,	 középületek	

karbantartása
Ÿ heti	kispiac,	nagybani	piac,	országos	állat	és	kirakodó-

vásár	üzemeltetése
Ÿ vıźkárelhárıt́ási	feladatok
Ÿ közfoglalkoztatási	feladatok

	 A	Turai	Városüzemeltetési	Kft.		a	feladatkörébe	tartozó	
lakossági	jelzéseket	a	mai	naptól	a
Ÿ turaiszolgaltatokft@	gmail.com	email	cıḿen,
Ÿ munkaidőben	a	06/70-797-6478-as	telefonszámon,
Ÿ 2020.	szeptember	14-től	pedig	személyesen	is	fogadja	a	Pus-

kin	tér	26.	szám	alatti	-	Kónya-tó	melletti	-	telephelyén.

Tura,	2020.	szeptember	2.

Dolányi	Róbertné	jegyző

Megkezdte működését
a Turai Városüzemeltetési Kft.

Közlemény heti kispiac működéséről

Szeptember	2-i	zárt	ülésen	hozott	döntések:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

	 Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 7	 igen	 szavazattal,	
ellenszavazat	és		tartózkodás	nélkül	az	alábbi	határozatot	hozta:	

106/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	adományoz	Dolányi	Róbertné	részére,	jegyzőként	a	közi-
gazgatási	 tevékenység	 ellátása	 során	 tanúsı́tott	 kiemelkedő	
szıńvonalú	 munkavégzéséért,	 a	 helyi	 közigazgatás	 fejlesztése	
érdekében	kifejtett	munkájáért.

107/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	adományoz	 Jónás	Sándorné	 részére,	az	 általános	 isko-
lában	magas	fokú	szakmai	felkészültséggel	végzett	kiemelkedő	
pedagógiai	munkájáért,	a	gyermekek	nevelésében	oktatásában	
elért	eredményeiért.

108/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	adományoz	Tóth-Máté	Imre	részére,	az	utánpótlás	ered-
ményes	 felkészıt́ésében,	 nevelésben	 nyújtott	 magas	 szakmai	
szı́nvonalú	 munkájáért,	 a	 gyerekek	 egészséges	 életmódra	
nevelésében	végzett	tevékenységéért.

	 Tura	Város	O� nkormányzatának	Képviselő-testülete	6	
igen	szavazattal,	ellenszavazat	nélkül,	1	tartózkodással	az	alábbi	
határozatot	hozta:	

109/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	 adományoz	 Tusor	 Erzsébet	 részére,	 a	 Hevesy	 György	
A� ltalános	 Iskolában	 pedagógusként	 és	 vezetőként	 végzett	
magas	 szakmai	 szıńvonalú	 munkájáért,	 a	 gyermekek	 oktatá-
sában	nevelésében	nyújtott	lelkiismeretes	tevékenységéért.

	 Tura	Város	O� nkormányzatának	Képviselő-testülete	7	
igen	szavazattal,	ellenszavazat	 és	tartózkodás	nélkül	az	alábbi	
határozatot	hozta:	

110/2020.	(IX.2.)	határozat:
Tura	 Város	 Képviselő-testülete	 2020.évben	 „Turáért	 Emlék-
érmet”	adományoz	Nagy	Tiborné	részére,	a	turai	A� ltalános	Is-
kolában	 végzett	 több	 évtizedes	 kiemelkedő	 pedagógiai	 mun-
kájáért,	 a	 gyerekek	 oktatásában	 nevelésében	 végzett	 lelki-
ismeretes,	példaadó	tevékenységéért.

	 A	Képviselő-testület	2020.	szeptember	9-i	soron	kıv́üli	
ülésén,	 112/2020.	 (IX.9.)	 számú	 határozatával	 döntött	 arról,	
hogy	 a	 2020.	 évi	 „Turáért	 Emlékérem”	 kitüntetéseket	 a	 turai	
sportcsarnok	hivatalos	megnyitó	 ünnepségén	 adja	 át	 a	 kitün-
tetésben	részesülőknek.

T.A.	(forrás:	képviselő-testületi	ülés	hivatalos	jegyzőkönyve)
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MEGKÉRDEZTÜK

	 Tisztelt	Ügyfeleink!

	 A	 koronavírus	 járvány	 	 terjedésének	megakadá-
lyozása	 érdekében	 kérem,	 hogy	 személyes	 jelenlétet	 nem	
igénylő	 ügyekben	 -	 amennyiben	 erre	 lehetőségük	 van	 és	
személyes	 érdeküket	 nem	 sérti	 -	 részesı́tsék	 előnyben	 az	
elektronikus	ügyintézést	(U� gyfélkapu,	e-papıŕ	(https://epapir.	
gov.hu),	 email:	 info@tura.hu)	 vagy	 a	 Hivatal	 főbejáratánál	
kihelyezett	postaládát.
	 A Turai Polgármesteri Hivatalban ügyeik sze-
mélyes intézésének megkezdése előtt szíveskedjenek 
az irodák előterében (ügyfélváróban) kihelyezett kéz-
fertőtlenítőt, valamint arcot eltakaró maszkot vagy ken-
dőt használni.
	 A	Turai	Polgármesteri	Hivatal	munkatársai	telefonon	
is	 elérhetőek,	 kérem	 a	 Hivatal	 felkeresése	 előtt	 telefonon	
egyeztessenek	ügyintézőinkkel:

Központi	telefonszám:	 06/28-581-020
Igazgatási	Iroda:	 	 06/28-581-	025
Adócsoport:	 	 06/28-581-	028
O� nkormányzati	Iroda:	 06/28-581-	022
Pénzügyi	Iroda:	 	 06/28-581-	029

U� gyfélfogadás	hétfőn	és	csütörtökön
8:00-12:00,	illetve	13:00-16:00	h-ig.

Köszönjük	együttműködésüket!

Tura,	2020.	szeptember	9.
Dolányi	Róbertné	jegyző

Közlemény hivatali ügyintézésről

Kedves	Lakosok!

	 A		Koronavírus		második		hullámának		közeledése		
kapcsán		ezúton		kıv́ánjuk	tájékoztatni,		hogyalábbi		eljárásrend		
szerint		történik		a		betegellátás		az		orvosi	ügyeletben,	azaz:
Ÿ U� gyeletes	Kollégáinknak	az	orvosi	ügyelet	épületének	ajtaját	

zárva	kell	tartania.
Ÿ Az	ambuláns	 ellátásra	 jelentkező	betegek	 részére	 tájékoz-

tatótáblát	helyeztünk	ki,	melyen	az	ápolói	telefonszám	 	ke-
rült		feltüntetésre.	Kérjük,	ezt	a	számot	szıv́eskedjenek	hıv́ni,	
és	ezen	keresztül	jelezzék	panaszukat	kollégáink	részére.

Ÿ Amennyiben	a	panaszok	alapján	rendelői	ellátás	következik,	
egy	COVID	kérdőıv́	kitöltését	követően	testhőmérséklet	mé-
rés	történik.

Ÿ A	felsorolt	panaszok	alapján	az	orvos	dönt,	hogy	sürgős	ellá-
tási	esetről	van-e	szó.	Amennyiben		valóban		sürgős		szükség		
miatt	jelent	meg	a	beteg	az	ügyeleten,	az	ellátás	megtörténik.	
Amennyiben	nem	sürgős	szükség	miatt	jelentkezett	a	lakos	
az	 ügyeleten,	 tanácsadást	 követően	 otthonába	 visszairá-
nyıt́ják.

Ÿ Kérjük,	hogy	a	váróhelyiségekben	kihelyezett	kézfertőtlenıt́ő		
szert	érkezéskor,	illetve	távozáskor	is	szıv́eskedjenek	hasz-
nálni.

Ÿ Légúti	 panaszokkal	 és/vagy	 lázas	 beteg	 elsősorban	 tele-
fonon	keresztül	keresse	az	ügyeletet	a	személyes	megjelenés	
helyett.

Légúti	 tünetekben	 szenvedő	 beteg	 ne	 használja	 a	 tömegköz-
lekedést,	 hanem	 egyénileg	 autóval	 legyen	 kórházba	 szállıt́ va	
kórházi	ellátás	 indokoltsága	esetén	 és	viseljenek	szájmaszkot,	
illetve		szükség	esetén	mentővel	történjen	a	szállıt́ ás.	Tisztelettel	
kérjük	fentiek	maradéktalan	betartását!

Köszönettel:	Országos	Orvosi	U� gyelet	Nonpro�it	Kft.

Először	is	üdvözöllek,	mint	a	Turai	Hevesy	György	Általános	
Iskola	intézményvezetői	feladatokat	ellátó	személye.	Mióta	
tanítasz	ebben	az	általános	iskolában?
	 Ebben	 az	 iskolában	 8	 éve	 tanıt́ok,	 korábban	máshol	
tanı́tottam,	 illetve	 más	 helyen	 dolgoztam,	 teljesen	 más	 te-
rületeken	is.
Szabad	tudni,	hogy	melyek	voltak	ezek?
	 Igen,	 felnőttoktatásban	 oktatásszervezőként,	 illetve	
informatikai	területen	projekt	menedzserként	dolgoztam.
Hogyan	vezetett	vissza	mégis	az	út	az	oktatáshoz?
	 Ez	egy	kicsit	bonyolult	történet,	mert	az	egyetem	el-
végzését	követően	kezdtem	el	tanıt́ani,	majd	onnan	szintén	okta-
tás	 felé	 mentem	 tovább	 marketing	 területre.	 Aztán	 hosszú-
hosszú	volt	a	folyamat,	ıǵy	jutottam	el	a	projektmenedzseri	terü-
letig.	Egy	családi	tragédia	következtében	költöztünk	Turára.	Itt	
megkerestek,	mint	matematika-�izika	szakos	tanárt,	hogy	erre	
lenne	szükség,	nincs-e	kedvem	hozzá.	Okozott	egy	kis	fejtörést,	
de	utána	úgy	döntöttem,	vágjunk	bele.
Ezek	szerint	nem	volt	megbánás.
	 Nem.	Azt	gondolom,	hogy	aki	vérbeli	pedagógus,	az	tud	
csak	a	pályán	maradni,	neki	pedig	mindig	ide	fog	húzni	a	szıv́e.	
Akárhogyan	alakul,	akik	ezen	a	 területen	dolgoznak,	 én	váltig	
állıt́ hatom,	hogy	elszántak	és	ez	a	szerelmük.
Manapság	ehhez	elég	nagy	elhivatottság	kell,	ezt	már	csak	
azért	is	tudom,	mert	eredetileg	én	is	pedagógus	vagyok,	bár	
nem	ebben	dolgozom.	Mik	voltak	a	tapasztalatok	itt,	mikor	
nyolc	éve	elkezdtél	tanítani?
	 Jóval	korábban	tanıt́ottam	már	gyerekeket	iskolában,	
az	is	egy	középiskolai	korosztály	volt,	úgyhogy	először	nekem	is	
át	 kellett	 állıt́ anom	magam	arra,	 hogy	közben	 eltelt	 tizenegy-
néhány	 év.	Rengeteget	változott	a	világ,	 teljesen	mások	a	gye-
rekek,	 nekem	 is	 teljesen	 más	 korosztályt	 kellett	 tanı́tanom	
előtte.	Az	első	két-három	év	nagyon	nehéz	volt.	Idő	kellett	ahhoz,	
hogy	megszokjam,	megértsem	ezt	a	korosztályt	és	a	megválto-
zott	körülményeket.	Nagyon	nehéz	időszak	volt	számomra,	de	
szerintem	sikeresen	vettem	az	akadályt.
Ezek	szerint	nem	adtad	fel.
	 Nem.	Pedagógusként	tudjuk,	hogy	ha	négyéves	ciklu-
sokban	gondolkodunk,	akkor	mindig,	minden	négy	évben	más	a	
feljövő	 gyerekanyag,	más	 a	 hozzáállás,	más	 a	 körülöttük	 lévő	
környezet,	 és	pont	ezért	 folyamatos	megújulásra	van	szükség.	
Ha	valaki	nem	tud	ezekhez	a	körülményekhez	alkalmazkodni,	
annak	nincs	helye	ezen	a	pályán.	
Mikor	jött	el	a	gondolat,	hogy	tovább	lépj?
	 Ennél	egy	kicsivel	bonyolultabb	a	történet,	három	év-
vel	ezelőtt	ugyanis	beadtam	a	felmondásomat.	Kialakult	ugyanis	
egy	olyan	helyzet	 az	 iskola	körül,	 hogy	 úgy	gondoltam,	 akkor	
tudunk	kiállni	magunkért,	ha	ezt	a	lépést	megtesszük.	A	tanıt́ás	
is	egy	kicsit	olyan,	mint	a	foci	nálunk:	mindenki	jobban	ért	hozzá,	
mint	az,	aki	csinálja.	Akkor	úgy	adtam	be	a	felmondásomat,	hogy	
mihelyst	 sikerül	 engem	 pótolni,	 megyek.	 Ez	 manapság	 nem	
könnyű,	 ıǵy	maradtam.	Ezt	 követően	 is	 ugyanúgy	 végeztem	a	

munkámat,	 mint	 korábban.	 Mikor	 az	 intézményvezetői	 állás	
kiıŕásra	került,	 a	kollégák	kértek,	biztattak,	 valamint	a	 szülők	
részéről,	 szülői	 munkaközösség	 oldaláról	 is	 kérdezték,	 hogy	
miért	nem	pályázom	meg	az	 intézményvezetői	 állást.	 Jelenleg	
tehát	ıǵy	látom	el	én	az	intézményvezetői	feladatokat.	Nagyon	
fontos	 számomra,	hogy	a	kollégák,	 szülők	 támogatása	mellett	
Tura	Város	O� nkormányzatának,	illetve	a	Dunakeszi	Tankerület	
támogatását	 is	 maximálisan	 bıŕom.	 I�gy	 tudunk	 úgy	 dolgozni,	
hogy	a	lehető	legjobb	legyen	mindenkinek.	
Nem	volt	elég	az	új	helyzet,	most	vírushelyzet	is	van.
	 Igen,	 ezzel	 a	 vıŕushelyzettel	 nap,	mint	 nap	meg	 kell	
küzdenünk.	Néha	az	az	 érzésem,	hogy	azt	várják	tőlünk,	hogy	
oldjuk	meg.	Megoldani	sajnos	nem	tudjuk,	a	mi	feladatunk	az,	
hogy	mindent	megtegyünk	annak	 érdekében,	hogy	az	oktatás	
zavartalanul	működjön,	és	a	lehető	legkisebb	legyen	a	fertőzés	
veszélye.	 Ehhez	 elég	 komoly	 intézkedéseket	 kellett	 bevezet-
nünk;	belépéskor	fertőtlenıt́és	van,	amikor	az	osztályok	termet	
váltanak,	mert	a	szakórák	indokolják,	akkor	fertőtlenıt́jük	a	ter-
met,	a	padokat,	székeket,	a	kilincseket,	lépcsőkorlátot	folyama-
tosan.	Az	informatika	terem	állandó	fertőtlenıt́és	alatt	áll,	min-
den	egyes	szünetben,	úgyhogy	ezzel	meg	kell	dolgoznunk.	Ami	
itt	a	legnagyobb	problémát	okozza	a	sportcsarnok	átadásáig,	a	
testnevelés	órák	oktatása.	Ezt	most	az	udvaron	oldjuk	meg.	Ez	
okozza	 a	 legnagyobb	 fejtörést,	 hogy	 hogyan	 tudjuk	 úgy	 kivi-
telezni,	 hogy	 a	 lehető	 legkisebb	 legyen	 a	 vıŕus	 terjedésének	
kockázata.	
Akkor	most	tekintsünk	el	ettől	és	vegyük	azt,	hogy	új	év,	új	
feladatkör;	mik	azok	a	dolgok,	amire	előre	tekint	az	iskola?
	 U� gy	gondoljuk,	hogy	jól	működik,	amit	két	éve,	illetve	
most	már	harmadik	éve	bevezettünk;	hogy	ötödik	évfolyamban	
a	gyerekek	már	differenciált	csoportokban	tanulhatnak	a	szülők	
kérésének	és	a	gyermekek	képességeinek	megfelelően.	Három	
csoportba	vannak	sorolva:	emelt	matematika	-angol,	 általános	
orientáltságú	és	a	gyakorlat	orientált	osztály.	Különböző	létszá-
mokkal	működnek,	pont	azért,	hogy	az	esetleg	gyengébben	ha-
ladó	gyerekeket	megsegıt́sük	és	könnyebb	legyen	a	haladásuk.	
Ez	egy	jól	működő	rendszer,	tehát	most	mondhatom,	hogy	ez	be-
vált.	Bevezettük	 első	 osztálytól	 kezdve	a	matematikai	 logikát,	
ami	előre	vezet	a	későbbi	informatikai	ismeretekhez,	illetve	se-
gıt́	a	logikus	gondolkodás	és	a	matematikai	készségek	fejleszté-
sében.	U� jdonság,	hogy	felmenő	rendszerrel	negyedik	évfolyamig	
néptáncot	oktatunk	a	testnevelés	óra	keretében,	de	nyitottak	va-
gyunk	mindenre,	ami	a	gyerekeknek	a	legjobb.	Azért	az	iskolá-

 A 2020/21-es tanév nem csak azért különleges a Turai Hevesy 
György Általános Iskola számára, mert a vírushelyzet miatt embert próbáló 
helyzettel kell szembenéznie minden dolgozónak és tanulónak, szülőknek 
egyaránt; hanem azért is, mert az iskola vezetősége teljes átalakuláson ment 
keresztül. Berente-Hódos Eszterrel beszélgettem.

„A	tanár	híddá	feszül	s	biztatja	tanítványait,	
keljenek	át	rajta;	majd	miután	

megkönnyítette	számukra	az	átjutást,	
boldogan	összeroskad,	arra	buzdítva	őket,	

hogy	maguk	építsenek	hidakat.”

Nikosz	Kazantzakisz

Megújuló Hevesy
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Országos Orvosi Ügyelet Nonprot Kft.

tájékoztatója

a betegellátás eljárásrendjéről

KÖZÉRDEKŰ HÍREK, INFORMÁCIÓK
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is	 elérhetőek,	 kérem	 a	 Hivatal	 felkeresése	 előtt	 telefonon	
egyeztessenek	ügyintézőinkkel:

Központi	telefonszám:	 06/28-581-020
Igazgatási	Iroda:	 	 06/28-581-	025
Adócsoport:	 	 06/28-581-	028
O� nkormányzati	Iroda:	 06/28-581-	022
Pénzügyi	Iroda:	 	 06/28-581-	029

U� gyfélfogadás	hétfőn	és	csütörtökön
8:00-12:00,	illetve	13:00-16:00	h-ig.

Köszönjük	együttműködésüket!

Tura,	2020.	szeptember	9.
Dolányi	Róbertné	jegyző

Közlemény hivatali ügyintézésről

Kedves	Lakosok!

	 A		Koronavírus		második		hullámának		közeledése		
kapcsán		ezúton		kıv́ánjuk	tájékoztatni,		hogyalábbi		eljárásrend		
szerint		történik		a		betegellátás		az		orvosi	ügyeletben,	azaz:
Ÿ U� gyeletes	Kollégáinknak	az	orvosi	ügyelet	épületének	ajtaját	

zárva	kell	tartania.
Ÿ Az	ambuláns	 ellátásra	 jelentkező	betegek	 részére	 tájékoz-

tatótáblát	helyeztünk	ki,	melyen	az	ápolói	telefonszám	 	ke-
rült		feltüntetésre.	Kérjük,	ezt	a	számot	szıv́eskedjenek	hıv́ni,	
és	ezen	keresztül	jelezzék	panaszukat	kollégáink	részére.

Ÿ Amennyiben	a	panaszok	alapján	rendelői	ellátás	következik,	
egy	COVID	kérdőıv́	kitöltését	követően	testhőmérséklet	mé-
rés	történik.

Ÿ A	felsorolt	panaszok	alapján	az	orvos	dönt,	hogy	sürgős	ellá-
tási	esetről	van-e	szó.	Amennyiben		valóban		sürgős		szükség		
miatt	jelent	meg	a	beteg	az	ügyeleten,	az	ellátás	megtörténik.	
Amennyiben	nem	sürgős	szükség	miatt	jelentkezett	a	lakos	
az	 ügyeleten,	 tanácsadást	 követően	 otthonába	 visszairá-
nyıt́ják.

Ÿ Kérjük,	hogy	a	váróhelyiségekben	kihelyezett	kézfertőtlenıt́ő		
szert	érkezéskor,	illetve	távozáskor	is	szıv́eskedjenek	hasz-
nálni.

Ÿ Légúti	 panaszokkal	 és/vagy	 lázas	 beteg	 elsősorban	 tele-
fonon	keresztül	keresse	az	ügyeletet	a	személyes	megjelenés	
helyett.

Légúti	 tünetekben	 szenvedő	 beteg	 ne	 használja	 a	 tömegköz-
lekedést,	 hanem	 egyénileg	 autóval	 legyen	 kórházba	 szállıt́ va	
kórházi	ellátás	 indokoltsága	esetén	 és	viseljenek	szájmaszkot,	
illetve		szükség	esetén	mentővel	történjen	a	szállıt́ ás.	Tisztelettel	
kérjük	fentiek	maradéktalan	betartását!

Köszönettel:	Országos	Orvosi	U� gyelet	Nonpro�it	Kft.

Először	is	üdvözöllek,	mint	a	Turai	Hevesy	György	Általános	
Iskola	intézményvezetői	feladatokat	ellátó	személye.	Mióta	
tanítasz	ebben	az	általános	iskolában?
	 Ebben	 az	 iskolában	 8	 éve	 tanıt́ok,	 korábban	máshol	
tanı́tottam,	 illetve	 más	 helyen	 dolgoztam,	 teljesen	 más	 te-
rületeken	is.
Szabad	tudni,	hogy	melyek	voltak	ezek?
	 Igen,	 felnőttoktatásban	 oktatásszervezőként,	 illetve	
informatikai	területen	projekt	menedzserként	dolgoztam.
Hogyan	vezetett	vissza	mégis	az	út	az	oktatáshoz?
	 Ez	egy	kicsit	bonyolult	történet,	mert	az	egyetem	el-
végzését	követően	kezdtem	el	tanıt́ani,	majd	onnan	szintén	okta-
tás	 felé	 mentem	 tovább	 marketing	 területre.	 Aztán	 hosszú-
hosszú	volt	a	folyamat,	ıǵy	jutottam	el	a	projektmenedzseri	terü-
letig.	Egy	családi	tragédia	következtében	költöztünk	Turára.	Itt	
megkerestek,	mint	matematika-�izika	szakos	tanárt,	hogy	erre	
lenne	szükség,	nincs-e	kedvem	hozzá.	Okozott	egy	kis	fejtörést,	
de	utána	úgy	döntöttem,	vágjunk	bele.
Ezek	szerint	nem	volt	megbánás.
	 Nem.	Azt	gondolom,	hogy	aki	vérbeli	pedagógus,	az	tud	
csak	a	pályán	maradni,	neki	pedig	mindig	ide	fog	húzni	a	szıv́e.	
Akárhogyan	alakul,	akik	ezen	a	 területen	dolgoznak,	 én	váltig	
állıt́ hatom,	hogy	elszántak	és	ez	a	szerelmük.
Manapság	ehhez	elég	nagy	elhivatottság	kell,	ezt	már	csak	
azért	is	tudom,	mert	eredetileg	én	is	pedagógus	vagyok,	bár	
nem	ebben	dolgozom.	Mik	voltak	a	tapasztalatok	itt,	mikor	
nyolc	éve	elkezdtél	tanítani?
	 Jóval	korábban	tanıt́ottam	már	gyerekeket	iskolában,	
az	is	egy	középiskolai	korosztály	volt,	úgyhogy	először	nekem	is	
át	 kellett	 állıt́ anom	magam	arra,	 hogy	közben	 eltelt	 tizenegy-
néhány	 év.	Rengeteget	változott	a	világ,	 teljesen	mások	a	gye-
rekek,	 nekem	 is	 teljesen	 más	 korosztályt	 kellett	 tanı́tanom	
előtte.	Az	első	két-három	év	nagyon	nehéz	volt.	Idő	kellett	ahhoz,	
hogy	megszokjam,	megértsem	ezt	a	korosztályt	és	a	megválto-
zott	körülményeket.	Nagyon	nehéz	időszak	volt	számomra,	de	
szerintem	sikeresen	vettem	az	akadályt.
Ezek	szerint	nem	adtad	fel.
	 Nem.	Pedagógusként	tudjuk,	hogy	ha	négyéves	ciklu-
sokban	gondolkodunk,	akkor	mindig,	minden	négy	évben	más	a	
feljövő	 gyerekanyag,	más	 a	 hozzáállás,	más	 a	 körülöttük	 lévő	
környezet,	 és	pont	ezért	 folyamatos	megújulásra	van	szükség.	
Ha	valaki	nem	tud	ezekhez	a	körülményekhez	alkalmazkodni,	
annak	nincs	helye	ezen	a	pályán.	
Mikor	jött	el	a	gondolat,	hogy	tovább	lépj?
	 Ennél	egy	kicsivel	bonyolultabb	a	történet,	három	év-
vel	ezelőtt	ugyanis	beadtam	a	felmondásomat.	Kialakult	ugyanis	
egy	olyan	helyzet	 az	 iskola	körül,	 hogy	 úgy	gondoltam,	 akkor	
tudunk	kiállni	magunkért,	ha	ezt	a	lépést	megtesszük.	A	tanıt́ás	
is	egy	kicsit	olyan,	mint	a	foci	nálunk:	mindenki	jobban	ért	hozzá,	
mint	az,	aki	csinálja.	Akkor	úgy	adtam	be	a	felmondásomat,	hogy	
mihelyst	 sikerül	 engem	 pótolni,	 megyek.	 Ez	 manapság	 nem	
könnyű,	 ıǵy	maradtam.	Ezt	 követően	 is	 ugyanúgy	 végeztem	a	

munkámat,	 mint	 korábban.	 Mikor	 az	 intézményvezetői	 állás	
kiıŕásra	került,	 a	kollégák	kértek,	biztattak,	 valamint	a	 szülők	
részéről,	 szülői	 munkaközösség	 oldaláról	 is	 kérdezték,	 hogy	
miért	nem	pályázom	meg	az	 intézményvezetői	 állást.	 Jelenleg	
tehát	ıǵy	látom	el	én	az	intézményvezetői	feladatokat.	Nagyon	
fontos	 számomra,	hogy	a	kollégák,	 szülők	 támogatása	mellett	
Tura	Város	O� nkormányzatának,	illetve	a	Dunakeszi	Tankerület	
támogatását	 is	 maximálisan	 bıŕom.	 I�gy	 tudunk	 úgy	 dolgozni,	
hogy	a	lehető	legjobb	legyen	mindenkinek.	
Nem	volt	elég	az	új	helyzet,	most	vírushelyzet	is	van.
	 Igen,	 ezzel	 a	 vıŕushelyzettel	 nap,	mint	 nap	meg	 kell	
küzdenünk.	Néha	az	az	 érzésem,	hogy	azt	várják	tőlünk,	hogy	
oldjuk	meg.	Megoldani	sajnos	nem	tudjuk,	a	mi	feladatunk	az,	
hogy	mindent	megtegyünk	annak	 érdekében,	hogy	az	oktatás	
zavartalanul	működjön,	és	a	lehető	legkisebb	legyen	a	fertőzés	
veszélye.	 Ehhez	 elég	 komoly	 intézkedéseket	 kellett	 bevezet-
nünk;	belépéskor	fertőtlenıt́és	van,	amikor	az	osztályok	termet	
váltanak,	mert	a	szakórák	indokolják,	akkor	fertőtlenıt́jük	a	ter-
met,	a	padokat,	székeket,	a	kilincseket,	lépcsőkorlátot	folyama-
tosan.	Az	informatika	terem	állandó	fertőtlenıt́és	alatt	áll,	min-
den	egyes	szünetben,	úgyhogy	ezzel	meg	kell	dolgoznunk.	Ami	
itt	a	legnagyobb	problémát	okozza	a	sportcsarnok	átadásáig,	a	
testnevelés	órák	oktatása.	Ezt	most	az	udvaron	oldjuk	meg.	Ez	
okozza	 a	 legnagyobb	 fejtörést,	 hogy	 hogyan	 tudjuk	 úgy	 kivi-
telezni,	 hogy	 a	 lehető	 legkisebb	 legyen	 a	 vıŕus	 terjedésének	
kockázata.	
Akkor	most	tekintsünk	el	ettől	és	vegyük	azt,	hogy	új	év,	új	
feladatkör;	mik	azok	a	dolgok,	amire	előre	tekint	az	iskola?
	 U� gy	gondoljuk,	hogy	jól	működik,	amit	két	éve,	illetve	
most	már	harmadik	éve	bevezettünk;	hogy	ötödik	évfolyamban	
a	gyerekek	már	differenciált	csoportokban	tanulhatnak	a	szülők	
kérésének	és	a	gyermekek	képességeinek	megfelelően.	Három	
csoportba	vannak	sorolva:	emelt	matematika	-angol,	 általános	
orientáltságú	és	a	gyakorlat	orientált	osztály.	Különböző	létszá-
mokkal	működnek,	pont	azért,	hogy	az	esetleg	gyengébben	ha-
ladó	gyerekeket	megsegıt́sük	és	könnyebb	legyen	a	haladásuk.	
Ez	egy	jól	működő	rendszer,	tehát	most	mondhatom,	hogy	ez	be-
vált.	Bevezettük	 első	 osztálytól	 kezdve	a	matematikai	 logikát,	
ami	előre	vezet	a	későbbi	informatikai	ismeretekhez,	illetve	se-
gıt́	a	logikus	gondolkodás	és	a	matematikai	készségek	fejleszté-
sében.	U� jdonság,	hogy	felmenő	rendszerrel	negyedik	évfolyamig	
néptáncot	oktatunk	a	testnevelés	óra	keretében,	de	nyitottak	va-
gyunk	mindenre,	ami	a	gyerekeknek	a	legjobb.	Azért	az	iskolá-

 A 2020/21-es tanév nem csak azért különleges a Turai Hevesy 
György Általános Iskola számára, mert a vírushelyzet miatt embert próbáló 
helyzettel kell szembenéznie minden dolgozónak és tanulónak, szülőknek 
egyaránt; hanem azért is, mert az iskola vezetősége teljes átalakuláson ment 
keresztül. Berente-Hódos Eszterrel beszélgettem.

„A	tanár	híddá	feszül	s	biztatja	tanítványait,	
keljenek	át	rajta;	majd	miután	

megkönnyítette	számukra	az	átjutást,	
boldogan	összeroskad,	arra	buzdítva	őket,	

hogy	maguk	építsenek	hidakat.”

Nikosz	Kazantzakisz

Megújuló Hevesy
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tájékoztatója

a betegellátás eljárásrendjéről
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nak	nem	az	a	célja,	hogy	teletömjük	a	gyerekek	fejét	tudással,	
hanem	hogy	jól	 is	 érezzék	magukat.	Egyre	nagyobb	hangsúlyt	
kell	fektetnünk	az	oktatás	mellett	a	nevelés	területére	is	és	ezen	
a	vonalon	próbálunk	minél	több	olyan	programot,	illetve	támo-
gatást	bevonni,	ami	segıt́het	ebben.	
Úgy	tudom,	más	pozícióváltás	is	történt	az	intézményben.
	 Igen,	az	intézmény	vezetését	hárman	látjuk	el,	 jóma-
gam	 és	 két	 helyettesem:	 a	 felsős	 igazgatóhelyettes	 Fülöpné	
Barna	A� gnes,	az	alsós	pedig	Hadi	Szilvia.	O� ket	a	tantestület	szin-
tén	nagy	örömmel	fogadta.	Bıźom	benne,	hogy	hárman	együtt	
olyan	ütőképes	csapatot	tudunk	alkotni,	hogy	minden	feladatot	
gond	nélkül	megoldunk.	
	 Ezen	 kıv́ül	 van	 új	 kolléganőnk:	 matematika-	 �izika	
területen	 erősıt́	 bennünket,	 illetve	 egy	 alsós	 tanıt́ó	 nénivel	 is	
bővültünk.	 A	 felsős	 kollégánk	 Dr.	 Baloghné	 Nagy	 Katalin,	 és	
Pecze	Katalin	az	alsós	tanıt́ó	néni.	
	 Számomra	nagy	öröm	az,	hogy	mindenhol	pozitıv́an	és	
várakozással	 tekintenek	 a	mostani	 iskolavezetés	 felé,	 és	 az	 is	
mérhetetlenül	jó	dolog,	hogy	a	kollégák	szinte	mind	ott	állnak	

mögöttünk	annak	ellenére,	-	és	ezt	el	kell	még	mondani	-,	hogy	
borzasztóan	túlterheltek.	Szinte	mindenki	túlórával	dolgozik,	de	
egy	szó	nélkül	a	tantárgyfelosztásra	mindenki	azt	mondta,	hogy	
igen,	rendben	van.	Annyira	érezzük	azt,	hogy	tudják,	hogy	nehéz	
helyzetben	 vagyunk,	 és	 tudják,	 hogy	 mindenkinek	 helyt	 kell	
állni.	Ez	nagyon	jó	érzés,	viszont	nagy	felelősség	is.	De	azt	mond-
hatom,	 hogy	 egy	 ilyen	 támogató	 közösségben	 nagyon	 jó	 dol-
gozni.	 Ugyanakkor	 a	 szülők	 részéről	 is	 érezzük	 azt,	 hogy	
megállıt́ anak	bennünket	és	várnak	bennünket,	kıv́áncsiak	ránk	
és	 abszolút	 pozitıv́an	 állnak	 hozzánk.	 Ez	 is	 egy	 olyan	 dolog,	
amire	nagyon	nagy	szükség	van.	
Van	esetleg	olyan	kolléga,	akit	kerestek	még?
	 Igen,	nagy	szükségünk	 lenne	angol	szakos	kollégára,	
matematika-kémia	szakos	kollégára,	gyógypedagógus	kollégára	
és	 jó	 lenne	még	 egy	 tanıt́ó	 néni	 is	 napköziben.	U� gyhogy	még	
mindig	van	hely,	lehet	jönni!

-btm-

	 Az	idei	tanévnyitó	ünnepség	nem	a	megszokott	módon	
zajlott.	Egyrészt,	mert	a	körülmények	is	egyediek	voltak,	más-
részt	 az	 ünnepség	 megszervezése	 sem	 a	 hagyományos	 for-
mában	 történt.	 Március	 közepe	 óta	 minden	 család	 nehéz	
helyzetbe	került,	és	szeretnénk	még	egyszer	megköszönni,	hogy	
a	 távoktatás	 időszakában	 segı́tették	 gyermekük	 munkáját.	
Köszönjük	a	pedagógusoknak,	hogy	a	váratlan	helyzetben	pró-
báltak	alkalmazkodni	a	munkavégzés	új	formájához.	Köszönjük	
továbbá	az	iskola	valamennyi	technikai	dolgozójának	is,	hogy	az	
elmúlt	hónapokban	változatlanul	ellátták	feladataikat	az	iskola	
épületeiben.
	 	 	 	 	 Szeptember	2-án,	 5	 hónap	 „szünet”	 után	 végre	 ismét	 ta-
lálkozhattak	a	tanárok	és	a	diákok.	Az	első	tanóra	előtt	a	Park	
úton	köszöntötte	a	kis	elsősöket	Berente	Eszter,	aki	az	idei	ta-
névben	az	 intézményvezetői	 feladatokat	 látja	el.	A	 többi	alsós	
évfolyamnak	 Hadi	 Szilvia	 igazgatóhelyettes,	 a	 felső	 tagozaton	
Fülöpné	Barna	A� gnes	igazgatóhelyettes	tartott	köszöntő	beszé-
det.	 Az	 első	 tanıt́ási	 napon	 az	 osztályfőnöki	 órák	 keretében	
ismertették	az	osztályfőnökök	a	tűz-és	balesetvédelmi	szabályo-
kat,	a	házirendet.	Megkapták	tanulóink	az	órarendet	s	a	tanköny-
veiket	is.	Minden	tanulónak	normatıv́	keretből	ingyenesen	tud-
tuk	biztosıt́ani	a	tankönyveket.	Az	első	és	a	második	évfolyam	
kivételével	 ezek	 a	 tankönyvek	 az	 iskolai	 könyvtár	 tulajdonát	
képezik,	 ezért	 minden	 tanuló	 anyagi	 felelősséggel	 tartozik	 a	
könyveiért:	 annak	 elvesztése,	 rongálása	 anyagi	 következmé-
nyekkel	 jár.	 Kérjük	 a	 szülőket	 is,	 hogy	 hıv́ják	 fel	 gyermekük	
�igyelmét	a	helyes	tankönyvhasználatra,	hiszen	jövőre	egy	másik	
diáknak	lesz	szüksége	rá,	és	senki	sem	szeretne	maszatos,	sza-
kadt	könyvből	tanulni.

Egészségmegőrző	intézkedések
Eljárásrend	a	járványügyi	készenlét	idejére

	 Iskolánkban	a	nyár	folyamán	a	mindenre	kiterjedő	ala-
pos	fertőtlenıt́ő	takarıt́ás	megtörtént	és	a	takarıt́ó	személyzet	az	
EMMI	által	kiadott	eljárásrend	alapján	folyamatosan	végzi	a	napi	
többszöri	fertőtlenıt́ést,	takarıt́ást,	különös	tekintettel	a	sokak	
által	használt	közösségi	terekre,	a	mosdókra,	a	lépcsőházra	és	a	
korlátokra.
	 Intézményünket	kizárólag	egészséges,	tüneteket	nem	
mutató	 tanuló	 és	 ügyintéző	 látogathatja.	 Az	 iskolai	 oktató-
nevelő	 munkában	 és	 az	 intézmény	 működtetésében	 csak	
egészséges,	 tünetmentes	 dolgozó	 vehet	 részt.	 Amennyiben	 a	
szülők	gyermeküknél	tüneteket	észlelnek	a	Nemzeti	Népegész-
ségügyi	Központ	aktuális	eljárásrendje	alapján	gondoskodjanak	

orvosi	vizsgálatról.	A	szülő	köteles	értesıt́eni	az	iskolát	amennyi-
ben	gyermekénél	koronavıŕus-gyanú	vagy	igazolt	fertőzés	van.	A	
maszk	viselése	ajánlott,	de	nem	kötelező.
	 A	 tantermekben	a	 tanulókat	 igyekszünk	egymástól	a	
lehető	legtávolabb	ültetni.	A	tantermekben	a	1,5	m-es	védőtávol-
ság	megtartása	az	EMMI	által	kiadott	eljárásrend	alapján	nem	
előıŕás	 és	 intézményünkben	kivitelezhetetlen.	A	 közösségi	 te-
rekben	és	a	mosdókban	tartózkodó	gyerekek	számát	folyamato-
san	�igyelemmel	kıś érjük	és	szükség	esetén	intézkedünk	a	kellő	
távolság	megtartása	érdekében.
	 Az	iskola	bejáratánál	vıŕusölő	hatású	kézfertőtlenıt́őt	
helyezünk	ki,	a	mosdókban	szappanos	kézmosási	lehetőséget	és	
papıŕtörlőt	biztosıt́unk.
	 A	 személyes	 higiéné	 alapvető	 szabályairól	 a	 tanulók	
részletes,	 korosztályuknak	 megfelelő	 szintű	 tájékoztatást	
kapnak.	Kérjük	a	kedves	szülőket,	hogy	otthon	is	tudatosıt́sák	
gyermekeikben	a	legfontosabb	szabályokat.
	 A	 tantermi	 oktatás	 során	 az	 osztályok	 keveredését	
igyekszünk	elkerülni.	Törekszünk	arra,	hogy	az	osztályok	csak	
indokolt	esetben	(nyelvi	órák,	etika/hit-	és	erkölcstan,	informa-
tika	óra)	váltsanak	tantermet.	Amennyiben	a	teremváltás	szük-
séges	az	osztályok	között	 a	 tantermekben	 felületfertőtlenıt́ést	
végzünk.	Az	osztályok	keveredését,	a	csoportosulásokat	kerülni	
kell.	A	testnevelés	órákat	az	időjárás	függvényében	szabadtéren	
tartjuk.	Nagy	 létszámú	 tanuló	 vagy	pedagógus	egyidejű	 jelen-
létével	 járó	 (pl.	 Tücsökavató,	 bál,	 kulturális	 program)	 rendez-
vényt	nem	tartunk.
	 Az	intézmény	területén	kizárólag	a	tanulók,	az	iskola	
dolgozói	 és	 az	 előzetesen	megbeszélt	 időpontra	 érkezők	 tar-
tózkodhatnak.
	 Annak	a	tanulónak	az	iskolai	hiányzását,	aki	a	vıŕusfer-
tőzés	 szempontjából	 veszélyeztetett	 csoportba	 tartozik	 tartós	
betegsége	(például	szıv́-érrendszeri	megbetegedések,	cukorbe-
tegség,	 légzőszervi	 megbetegedések,	 rosszindulatú	 daganatos	
megbetegedések,	máj-	és	vesebetegségek)	vagy	például	immun-
szupprimált	állapota	miatt,	erről	orvosi	igazolással	rendelkezik,	
és	azt	bemutatja,	esetleges	hiányzását	igazolt	hiányzásnak	kell	
tekinteni.	Amennyiben	a	tanuló	hatósági	karanténba	kerül,	iga-
zolt	hiányzásnak	tekintendő	a	részére	előıŕt	karantén	időszaka.	
Ezen	időszakban	a	tanuló	az	otthona	elhagyása	nélkül,	a	peda-
gógusokkal	egyeztetett	kapcsolattartási	és	számonkérési	forma	
mellett	részt	vehet	az	oktatásban.
	 Amennyiben	 egy	 gyermeknél,	 pedagógusnál,	 vagy	
egyéb	 dolgozónál	 fertőzés	 tünetei	 észlelhetők,	 haladéktalanul	
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elkülönıt́jük,	egyúttal	értesıt́jük	az	iskolaorvost,	aki	az	érvényes	
eljárásrend	szerint	dönt	a	további	teendőkről.	Gyermek	esetén	a	
szülőt/gondviselőt	azonnal	értesıt́jük.
	 A	beteg	gyermek	felügyeletét	ellátó	személynek	kesz-
tyű	és	maszk	használata	kötelező.
	 Kérjük	a	kedves	szülőket,	kıśérjék	�igyelemmel	az	is-
kola	honlapján	elhelyezett	tájékoztatókat	és	az	osztályfőnökök	
által	a	KRE� TA	rendszerben	küldött	üzeneteket.	Kérjük	O� nöket,	
hogy	 csak	 hiteles	 forrásból	 tájékozódjanak.	 A	 2020/2021-es	
tanév	 zökkenőmentes	 lebonyolı́tásában	 számı́tunk	 az	 O� nök	
támogatására!
	 Az	 EMMI	 járványügyi	 rendeleteinek	 �igyelembe	
vételével	a	következő	intézkedéseket	hoztuk:
	 Szeptember	14-től	a	3-4.	évfolyamon	és	felső	tagoza-
ton	KO� TELEZO� 	 a	maszk	 viselése	 az	 iskola	 közösségi	 tereiben	
(folyosó,	 aula)!	 Első	 és	második	 évfolyamon	 javasolt.	 Tanıt́ási	
órák	ideje	alatt	továbbra	sem	kötelező	a	maszk	viselése.	Kérjük	a	
kedves	szülőket,	hogy	gondoskodjanak	arról,	hogy	a	gyerekek-
nél	legyen	maszk.
	 Az	iskola	területén	kizárólag	a	tanulók,	az	iskolai	dol-
gozók	 és	 az	 előzetesen	megbeszélt	 időpontra	 érkezők	 tartóz-
kodhatnak.	A	délutáni	foglalkozásokat	(szakkörök,	sportkörök)	
határozatlan	ideig	felfüggesztjük.
	 Kérjük	a	tisztelt	szülőket,	hogy	minden	esetben	a	reg-
geli	 órákban	 jelezzék	 gyermekük	 osztályfőnökének	 az	 iskolai	
hiányzás	okát!	Kérjük	továbbá,	hogy	rövid,	átmenetinek	gondolt	
betegségek	esetén	is	forduljanak	orvoshoz,	aki	igazolja,	hogy	a	
gyermek	mikortól	mehet	közösségbe.
	 Nyomatékosan	 felhıv́juk	 �igyelmüket,	 hogy	 intézmé-
nyünket	kizárólag	egészséges,	tüneteket	nem	mutató	tanuló	és	
ügyintéző	látogathatja!

	 Amennyiben	a	szülők	gyermeküknél	tüneteket	észlel-
nek,	gondoskodjanak	orvosi	vizsgálatról!	A	szülők,	kötelesek	ér-
tesıt́eni	az	iskolát	amennyiben	a	családban	felmerül	a	korona-
vıŕus	fertőzés	gyanúja,	vagy	koronavıŕus	fertőzés	igazolható.

Bemutatkoznak	új	kollégáink

	 Dr.	Baloghné	Nagy	Katalinnak	hıv́nak.	Matematika-
�izika	szakos	tanárként	végeztem	a	szegedi	Juhász	Gyula	Tanár-
képző	Főiskolán.	Huszonöt	éve	vagyok	a	tanári	pályán.	Szeretek	
tanıt́ani.	Nagykanizsán	van	az	otthonom.	Két	gyermek	édesanyja	
vagyok.	A	nagyobb	28,	a	kisebb	19	éves.	A	�iatalabb	gyerek	élet-
pályájának	 egyengetése	 céljából	 költöztem	Hatvanba.	 Nagyon	
örülök,	hogy	sikerült	Turán	munkát	találnom.	Célom,	hogy	tanıt́-
ványaim	megszeressék	és	megtanulják	a	matematikát,	meglás-
sák	benne	a	szépséget	és	a	rendszert.

	 Pecze	 Katalinnak	 hıv́nak,	 és	 idén	 végeztem	 a	 ELTE	
Tanıt́ó	-	és	O� vóképző	Karán,	mint	tanıt́ó.	A	Turai	Hevesy	György	
A� ltalános	Iskolában	kezdtem	el	a	pályámat	Hadi	Szilvia	mellett,	a	
2.c	osztályban.	Szakdolgozatom	is	Turához	kötődik,	amelyben	
azt	vizsgáltam,	hogy	mennyire	van	jelen	az	iskolai	életben	a	nép-
hagyomány	az	 alsó	 tagozaton.	Céljaim	között	 szerepel	 a	 turai	
hagyományok	megismertetése	a	gyerekekkel.	Fontosnak	tartom	
azt	 is,	 hogy	 a	 gyerekek	minél	 játékosabban	 és	minél	 élmény-
szerűbben	tudjanak	tanulni	az	iskola	falai	között.

	 Mindkét	 új	 kollégának	 sikerekben,	 pozitı́v	 élmé-
nyekben	gazdag	tanévet	kıv́ánunk!

	 Az	iskola	immár	harmadik	éve	rendez	a	nyári	szünet-
ben	Erzsébet-tábort.	Idén	ez	napközis	formában	valósult	meg,	
három	 turnusban,	 összesen	 60	 fő	 részvételével	 a	 járványügyi	
szabályoknak	megfelelően.	A	programokat	elsősorban	a	szabad-
ba	terveztük,	a	külsős	kirándulások	kizárólag	a	közelben	való-
sultak	meg,	akkor	is	oda�igyelve	arra,	hogy	csak	mi	táborozók	
legyünk	ott.	A	tábor	teljes	időtartalma	alatt	folyamatosan	jelen	
voltak	a	takarıt́ók,	akiknek	áldozatos	munkáját	ezúton	is	nagyon	
köszönjük.	A	tábor	célja	a	szülők	tehermentesıt́ése,	a	gyermekek	
közösségbe	 való	 visszaszoktatása,	 bőséges	 négyszeri	 étkezés	
biztosıt́ása.	A	részvétel	ingyenes	volt,	az	egyszeri	pályázati	dıj́at,	
amely	egy	hétre	egy	tanuló	után	500	forint	volt,	a	tankerületünk	
átvállalta.	A	fennmaradó	összeget	az	Erzsébet	a	Kárpát-meden-
cei	Gyermekekért	Alapıt́vány	 �izette.	Munkánk	során	rengeteg	

Erzsébet-táborok a Hevesyben
segı́tséget	 kaptunk	 a	 közeli	 vállalkozásoktól.	 Szı́nes	 progra-
mokkal	és	sok	játékkal	teltek	napjaink,	de	kiemelten	fontosnak	
tartottuk,	 hogy	 élménypedagógiai	 foglalkozásokon	 keresztül	
hasznos	 tudáshoz	 jutassuk	 a	 gyerekeket.	 Tematikus	 napokra	
bontottuk	a	hetet,	 ıǵy	szerepelt	az	O� nismeret,	közösségépıt́és,	
kompetenciafejlesztés;	Sport-	és	egészségtudatos	életmód;	Kör-
nyezettudatosság,	 természeti	 értékeink	 és	 környezetszépıt́és;	
Művészeti	nevelés,	kézművesség,	kulturális	örökségeink,	hagyo-
mányőrzés;	Kirándulás.	E� lménypedagógiai	játékokkal	kezdtünk,	
ahol	a	gyerekek	megismerhették	egymást.	Társasoztunk,	csapat-
épıt́ő	játékokat	játszottunk,	virológia	kis�ilmet	néztünk.	Minden	
héten	hip-hop	táncot	tanultunk.	Nagyon	szerették	a	programot,	
egész	héten	táncolták	a	hétfőn	megtanult	koreográ�iát.	A	sport	
keretén	belül	megismerkedhettek	az	olimpia	történelmével,	hı-́
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nak	nem	az	a	célja,	hogy	teletömjük	a	gyerekek	fejét	tudással,	
hanem	hogy	jól	 is	 érezzék	magukat.	Egyre	nagyobb	hangsúlyt	
kell	fektetnünk	az	oktatás	mellett	a	nevelés	területére	is	és	ezen	
a	vonalon	próbálunk	minél	több	olyan	programot,	illetve	támo-
gatást	bevonni,	ami	segıt́het	ebben.	
Úgy	tudom,	más	pozícióváltás	is	történt	az	intézményben.
	 Igen,	az	intézmény	vezetését	hárman	látjuk	el,	 jóma-
gam	 és	 két	 helyettesem:	 a	 felsős	 igazgatóhelyettes	 Fülöpné	
Barna	A� gnes,	az	alsós	pedig	Hadi	Szilvia.	O� ket	a	tantestület	szin-
tén	nagy	örömmel	fogadta.	Bıźom	benne,	hogy	hárman	együtt	
olyan	ütőképes	csapatot	tudunk	alkotni,	hogy	minden	feladatot	
gond	nélkül	megoldunk.	
	 Ezen	 kıv́ül	 van	 új	 kolléganőnk:	 matematika-	 �izika	
területen	 erősıt́	 bennünket,	 illetve	 egy	 alsós	 tanıt́ó	 nénivel	 is	
bővültünk.	 A	 felsős	 kollégánk	 Dr.	 Baloghné	 Nagy	 Katalin,	 és	
Pecze	Katalin	az	alsós	tanıt́ó	néni.	
	 Számomra	nagy	öröm	az,	hogy	mindenhol	pozitıv́an	és	
várakozással	 tekintenek	 a	mostani	 iskolavezetés	 felé,	 és	 az	 is	
mérhetetlenül	jó	dolog,	hogy	a	kollégák	szinte	mind	ott	állnak	

mögöttünk	annak	ellenére,	-	és	ezt	el	kell	még	mondani	-,	hogy	
borzasztóan	túlterheltek.	Szinte	mindenki	túlórával	dolgozik,	de	
egy	szó	nélkül	a	tantárgyfelosztásra	mindenki	azt	mondta,	hogy	
igen,	rendben	van.	Annyira	érezzük	azt,	hogy	tudják,	hogy	nehéz	
helyzetben	 vagyunk,	 és	 tudják,	 hogy	 mindenkinek	 helyt	 kell	
állni.	Ez	nagyon	jó	érzés,	viszont	nagy	felelősség	is.	De	azt	mond-
hatom,	 hogy	 egy	 ilyen	 támogató	 közösségben	 nagyon	 jó	 dol-
gozni.	 Ugyanakkor	 a	 szülők	 részéről	 is	 érezzük	 azt,	 hogy	
megállıt́ anak	bennünket	és	várnak	bennünket,	kıv́áncsiak	ránk	
és	 abszolút	 pozitıv́an	 állnak	 hozzánk.	 Ez	 is	 egy	 olyan	 dolog,	
amire	nagyon	nagy	szükség	van.	
Van	esetleg	olyan	kolléga,	akit	kerestek	még?
	 Igen,	nagy	szükségünk	 lenne	angol	szakos	kollégára,	
matematika-kémia	szakos	kollégára,	gyógypedagógus	kollégára	
és	 jó	 lenne	még	 egy	 tanıt́ó	 néni	 is	 napköziben.	U� gyhogy	még	
mindig	van	hely,	lehet	jönni!

-btm-

	 Az	idei	tanévnyitó	ünnepség	nem	a	megszokott	módon	
zajlott.	Egyrészt,	mert	a	körülmények	is	egyediek	voltak,	más-
részt	 az	 ünnepség	 megszervezése	 sem	 a	 hagyományos	 for-
mában	 történt.	 Március	 közepe	 óta	 minden	 család	 nehéz	
helyzetbe	került,	és	szeretnénk	még	egyszer	megköszönni,	hogy	
a	 távoktatás	 időszakában	 segı́tették	 gyermekük	 munkáját.	
Köszönjük	a	pedagógusoknak,	hogy	a	váratlan	helyzetben	pró-
báltak	alkalmazkodni	a	munkavégzés	új	formájához.	Köszönjük	
továbbá	az	iskola	valamennyi	technikai	dolgozójának	is,	hogy	az	
elmúlt	hónapokban	változatlanul	ellátták	feladataikat	az	iskola	
épületeiben.
	 	 	 	 	 Szeptember	2-án,	 5	 hónap	 „szünet”	 után	 végre	 ismét	 ta-
lálkozhattak	a	tanárok	és	a	diákok.	Az	első	tanóra	előtt	a	Park	
úton	köszöntötte	a	kis	elsősöket	Berente	Eszter,	aki	az	idei	ta-
névben	az	 intézményvezetői	 feladatokat	 látja	el.	A	 többi	alsós	
évfolyamnak	 Hadi	 Szilvia	 igazgatóhelyettes,	 a	 felső	 tagozaton	
Fülöpné	Barna	A� gnes	igazgatóhelyettes	tartott	köszöntő	beszé-
det.	 Az	 első	 tanıt́ási	 napon	 az	 osztályfőnöki	 órák	 keretében	
ismertették	az	osztályfőnökök	a	tűz-és	balesetvédelmi	szabályo-
kat,	a	házirendet.	Megkapták	tanulóink	az	órarendet	s	a	tanköny-
veiket	is.	Minden	tanulónak	normatıv́	keretből	ingyenesen	tud-
tuk	biztosıt́ani	a	tankönyveket.	Az	első	és	a	második	évfolyam	
kivételével	 ezek	 a	 tankönyvek	 az	 iskolai	 könyvtár	 tulajdonát	
képezik,	 ezért	 minden	 tanuló	 anyagi	 felelősséggel	 tartozik	 a	
könyveiért:	 annak	 elvesztése,	 rongálása	 anyagi	 következmé-
nyekkel	 jár.	 Kérjük	 a	 szülőket	 is,	 hogy	 hıv́ják	 fel	 gyermekük	
�igyelmét	a	helyes	tankönyvhasználatra,	hiszen	jövőre	egy	másik	
diáknak	lesz	szüksége	rá,	és	senki	sem	szeretne	maszatos,	sza-
kadt	könyvből	tanulni.

Egészségmegőrző	intézkedések
Eljárásrend	a	járványügyi	készenlét	idejére

	 Iskolánkban	a	nyár	folyamán	a	mindenre	kiterjedő	ala-
pos	fertőtlenıt́ő	takarıt́ás	megtörtént	és	a	takarıt́ó	személyzet	az	
EMMI	által	kiadott	eljárásrend	alapján	folyamatosan	végzi	a	napi	
többszöri	fertőtlenıt́ést,	takarıt́ást,	különös	tekintettel	a	sokak	
által	használt	közösségi	terekre,	a	mosdókra,	a	lépcsőházra	és	a	
korlátokra.
	 Intézményünket	kizárólag	egészséges,	tüneteket	nem	
mutató	 tanuló	 és	 ügyintéző	 látogathatja.	 Az	 iskolai	 oktató-
nevelő	 munkában	 és	 az	 intézmény	 működtetésében	 csak	
egészséges,	 tünetmentes	 dolgozó	 vehet	 részt.	 Amennyiben	 a	
szülők	gyermeküknél	tüneteket	észlelnek	a	Nemzeti	Népegész-
ségügyi	Központ	aktuális	eljárásrendje	alapján	gondoskodjanak	

orvosi	vizsgálatról.	A	szülő	köteles	értesıt́eni	az	iskolát	amennyi-
ben	gyermekénél	koronavıŕus-gyanú	vagy	igazolt	fertőzés	van.	A	
maszk	viselése	ajánlott,	de	nem	kötelező.
	 A	 tantermekben	a	 tanulókat	 igyekszünk	egymástól	a	
lehető	legtávolabb	ültetni.	A	tantermekben	a	1,5	m-es	védőtávol-
ság	megtartása	az	EMMI	által	kiadott	eljárásrend	alapján	nem	
előıŕás	 és	 intézményünkben	kivitelezhetetlen.	A	 közösségi	 te-
rekben	és	a	mosdókban	tartózkodó	gyerekek	számát	folyamato-
san	�igyelemmel	kıś érjük	és	szükség	esetén	intézkedünk	a	kellő	
távolság	megtartása	érdekében.
	 Az	iskola	bejáratánál	vıŕusölő	hatású	kézfertőtlenıt́őt	
helyezünk	ki,	a	mosdókban	szappanos	kézmosási	lehetőséget	és	
papıŕtörlőt	biztosıt́unk.
	 A	 személyes	 higiéné	 alapvető	 szabályairól	 a	 tanulók	
részletes,	 korosztályuknak	 megfelelő	 szintű	 tájékoztatást	
kapnak.	Kérjük	a	kedves	szülőket,	hogy	otthon	is	tudatosıt́sák	
gyermekeikben	a	legfontosabb	szabályokat.
	 A	 tantermi	 oktatás	 során	 az	 osztályok	 keveredését	
igyekszünk	elkerülni.	Törekszünk	arra,	hogy	az	osztályok	csak	
indokolt	esetben	(nyelvi	órák,	etika/hit-	és	erkölcstan,	informa-
tika	óra)	váltsanak	tantermet.	Amennyiben	a	teremváltás	szük-
séges	az	osztályok	között	 a	 tantermekben	 felületfertőtlenıt́ést	
végzünk.	Az	osztályok	keveredését,	a	csoportosulásokat	kerülni	
kell.	A	testnevelés	órákat	az	időjárás	függvényében	szabadtéren	
tartjuk.	Nagy	 létszámú	 tanuló	 vagy	pedagógus	egyidejű	 jelen-
létével	 járó	 (pl.	 Tücsökavató,	 bál,	 kulturális	 program)	 rendez-
vényt	nem	tartunk.
	 Az	intézmény	területén	kizárólag	a	tanulók,	az	iskola	
dolgozói	 és	 az	 előzetesen	megbeszélt	 időpontra	 érkezők	 tar-
tózkodhatnak.
	 Annak	a	tanulónak	az	iskolai	hiányzását,	aki	a	vıŕusfer-
tőzés	 szempontjából	 veszélyeztetett	 csoportba	 tartozik	 tartós	
betegsége	(például	szıv́-érrendszeri	megbetegedések,	cukorbe-
tegség,	 légzőszervi	 megbetegedések,	 rosszindulatú	 daganatos	
megbetegedések,	máj-	és	vesebetegségek)	vagy	például	immun-
szupprimált	állapota	miatt,	erről	orvosi	igazolással	rendelkezik,	
és	azt	bemutatja,	esetleges	hiányzását	igazolt	hiányzásnak	kell	
tekinteni.	Amennyiben	a	tanuló	hatósági	karanténba	kerül,	iga-
zolt	hiányzásnak	tekintendő	a	részére	előıŕt	karantén	időszaka.	
Ezen	időszakban	a	tanuló	az	otthona	elhagyása	nélkül,	a	peda-
gógusokkal	egyeztetett	kapcsolattartási	és	számonkérési	forma	
mellett	részt	vehet	az	oktatásban.
	 Amennyiben	 egy	 gyermeknél,	 pedagógusnál,	 vagy	
egyéb	 dolgozónál	 fertőzés	 tünetei	 észlelhetők,	 haladéktalanul	
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elkülönıt́jük,	egyúttal	értesıt́jük	az	iskolaorvost,	aki	az	érvényes	
eljárásrend	szerint	dönt	a	további	teendőkről.	Gyermek	esetén	a	
szülőt/gondviselőt	azonnal	értesıt́jük.
	 A	beteg	gyermek	felügyeletét	ellátó	személynek	kesz-
tyű	és	maszk	használata	kötelező.
	 Kérjük	a	kedves	szülőket,	kıśérjék	�igyelemmel	az	is-
kola	honlapján	elhelyezett	tájékoztatókat	és	az	osztályfőnökök	
által	a	KRE� TA	rendszerben	küldött	üzeneteket.	Kérjük	O� nöket,	
hogy	 csak	 hiteles	 forrásból	 tájékozódjanak.	 A	 2020/2021-es	
tanév	 zökkenőmentes	 lebonyolı́tásában	 számı́tunk	 az	 O� nök	
támogatására!
	 Az	 EMMI	 járványügyi	 rendeleteinek	 �igyelembe	
vételével	a	következő	intézkedéseket	hoztuk:
	 Szeptember	14-től	a	3-4.	évfolyamon	és	felső	tagoza-
ton	KO� TELEZO� 	 a	maszk	 viselése	 az	 iskola	 közösségi	 tereiben	
(folyosó,	 aula)!	 Első	 és	második	 évfolyamon	 javasolt.	 Tanıt́ási	
órák	ideje	alatt	továbbra	sem	kötelező	a	maszk	viselése.	Kérjük	a	
kedves	szülőket,	hogy	gondoskodjanak	arról,	hogy	a	gyerekek-
nél	legyen	maszk.
	 Az	iskola	területén	kizárólag	a	tanulók,	az	iskolai	dol-
gozók	 és	 az	 előzetesen	megbeszélt	 időpontra	 érkezők	 tartóz-
kodhatnak.	A	délutáni	foglalkozásokat	(szakkörök,	sportkörök)	
határozatlan	ideig	felfüggesztjük.
	 Kérjük	a	tisztelt	szülőket,	hogy	minden	esetben	a	reg-
geli	 órákban	 jelezzék	 gyermekük	 osztályfőnökének	 az	 iskolai	
hiányzás	okát!	Kérjük	továbbá,	hogy	rövid,	átmenetinek	gondolt	
betegségek	esetén	is	forduljanak	orvoshoz,	aki	igazolja,	hogy	a	
gyermek	mikortól	mehet	közösségbe.
	 Nyomatékosan	 felhıv́juk	 �igyelmüket,	 hogy	 intézmé-
nyünket	kizárólag	egészséges,	tüneteket	nem	mutató	tanuló	és	
ügyintéző	látogathatja!

	 Amennyiben	a	szülők	gyermeküknél	tüneteket	észlel-
nek,	gondoskodjanak	orvosi	vizsgálatról!	A	szülők,	kötelesek	ér-
tesıt́eni	az	iskolát	amennyiben	a	családban	felmerül	a	korona-
vıŕus	fertőzés	gyanúja,	vagy	koronavıŕus	fertőzés	igazolható.

Bemutatkoznak	új	kollégáink

	 Dr.	Baloghné	Nagy	Katalinnak	hıv́nak.	Matematika-
�izika	szakos	tanárként	végeztem	a	szegedi	Juhász	Gyula	Tanár-
képző	Főiskolán.	Huszonöt	éve	vagyok	a	tanári	pályán.	Szeretek	
tanıt́ani.	Nagykanizsán	van	az	otthonom.	Két	gyermek	édesanyja	
vagyok.	A	nagyobb	28,	a	kisebb	19	éves.	A	�iatalabb	gyerek	élet-
pályájának	 egyengetése	 céljából	 költöztem	Hatvanba.	 Nagyon	
örülök,	hogy	sikerült	Turán	munkát	találnom.	Célom,	hogy	tanıt́-
ványaim	megszeressék	és	megtanulják	a	matematikát,	meglás-
sák	benne	a	szépséget	és	a	rendszert.

	 Pecze	 Katalinnak	 hıv́nak,	 és	 idén	 végeztem	 a	 ELTE	
Tanıt́ó	-	és	O� vóképző	Karán,	mint	tanıt́ó.	A	Turai	Hevesy	György	
A� ltalános	Iskolában	kezdtem	el	a	pályámat	Hadi	Szilvia	mellett,	a	
2.c	osztályban.	Szakdolgozatom	is	Turához	kötődik,	amelyben	
azt	vizsgáltam,	hogy	mennyire	van	jelen	az	iskolai	életben	a	nép-
hagyomány	az	 alsó	 tagozaton.	Céljaim	között	 szerepel	 a	 turai	
hagyományok	megismertetése	a	gyerekekkel.	Fontosnak	tartom	
azt	 is,	 hogy	 a	 gyerekek	minél	 játékosabban	 és	minél	 élmény-
szerűbben	tudjanak	tanulni	az	iskola	falai	között.

	 Mindkét	 új	 kollégának	 sikerekben,	 pozitı́v	 élmé-
nyekben	gazdag	tanévet	kıv́ánunk!

	 Az	iskola	immár	harmadik	éve	rendez	a	nyári	szünet-
ben	Erzsébet-tábort.	Idén	ez	napközis	formában	valósult	meg,	
három	 turnusban,	 összesen	 60	 fő	 részvételével	 a	 járványügyi	
szabályoknak	megfelelően.	A	programokat	elsősorban	a	szabad-
ba	terveztük,	a	külsős	kirándulások	kizárólag	a	közelben	való-
sultak	meg,	akkor	is	oda�igyelve	arra,	hogy	csak	mi	táborozók	
legyünk	ott.	A	tábor	teljes	időtartalma	alatt	folyamatosan	jelen	
voltak	a	takarıt́ók,	akiknek	áldozatos	munkáját	ezúton	is	nagyon	
köszönjük.	A	tábor	célja	a	szülők	tehermentesıt́ése,	a	gyermekek	
közösségbe	 való	 visszaszoktatása,	 bőséges	 négyszeri	 étkezés	
biztosıt́ása.	A	részvétel	ingyenes	volt,	az	egyszeri	pályázati	dıj́at,	
amely	egy	hétre	egy	tanuló	után	500	forint	volt,	a	tankerületünk	
átvállalta.	A	fennmaradó	összeget	az	Erzsébet	a	Kárpát-meden-
cei	Gyermekekért	Alapıt́vány	 �izette.	Munkánk	során	rengeteg	

Erzsébet-táborok a Hevesyben
segı́tséget	 kaptunk	 a	 közeli	 vállalkozásoktól.	 Szı́nes	 progra-
mokkal	és	sok	játékkal	teltek	napjaink,	de	kiemelten	fontosnak	
tartottuk,	 hogy	 élménypedagógiai	 foglalkozásokon	 keresztül	
hasznos	 tudáshoz	 jutassuk	 a	 gyerekeket.	 Tematikus	 napokra	
bontottuk	a	hetet,	 ıǵy	szerepelt	az	O� nismeret,	közösségépıt́és,	
kompetenciafejlesztés;	Sport-	és	egészségtudatos	életmód;	Kör-
nyezettudatosság,	 természeti	 értékeink	 és	 környezetszépıt́és;	
Művészeti	nevelés,	kézművesség,	kulturális	örökségeink,	hagyo-
mányőrzés;	Kirándulás.	E� lménypedagógiai	játékokkal	kezdtünk,	
ahol	a	gyerekek	megismerhették	egymást.	Társasoztunk,	csapat-
épıt́ő	játékokat	játszottunk,	virológia	kis�ilmet	néztünk.	Minden	
héten	hip-hop	táncot	tanultunk.	Nagyon	szerették	a	programot,	
egész	héten	táncolták	a	hétfőn	megtanult	koreográ�iát.	A	sport	
keretén	belül	megismerkedhettek	az	olimpia	történelmével,	hı-́
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res	magyar	olimpikonokkal,	készıt́hettek	olimpiai	érmet.	Részt	
vettek	 egy	 „mini	 olimpián”,	 ahol	 megmérethették	 magukat.	
Atlétikázhattak,	nyári	sıélhettek,	ıj́azhattak,	métázhattak,	dobál-
hattak,	 labdát	kereshettek.	 Jártunk	busszal	a	Silver	kutyaisko-
lában,	amely	nagy	hatással	volt	minden	gyermekre.	Ez	is	nagyon	
sikeres	programnak	bizonyult.	Sipos	Józsi	bácsi	teljesen	térıt́és-
mentesen	vállalta,	hogy	megismerteti	a	tanulókat	a	kutyák	faj-
táival,	természetükkel,	illetve	bemutatót	is	tartott,	ahol	a	gyere-
kek	is	kipróbálhatták	magukat.	Nagyon	lelkesek	voltak.	A	Kónya-
tónál	Qr-kódokat	kerestünk,	játékos	formában.
	 Anti	bácsi	előadást	tartott	a	tó	keletkezéséről,	az	itt	élő	
növényekről	 és	 állatokról.	Tanultunk	a	szelektıv́	hulladékgyűj-
tésről	is,	ami	szintén	tetszett	a	gyerekeknek.	Megismerkedtünk	
Tura	 történelmével,	 nevezetes	 helyeivel,	 robotméhecske	 és	
puzzle	formájában.	Turai	népdalokat	hallgattunk	és	énekeltünk.	
Különösen	fontosnak	tartottuk	a	biztonságos	közlekedést,	ıǵy	az	
udvaron	 felállıt́ ottunk	 egy	 mini	 kresz-pályát,	 ahol	 megismer-
hették	 a	 közlekedési	 táblák	 jelentését,	 és	 gyakorlatot	 szerez-
hettek	 a	 témában.	 Kézműveskedtünk,	 ahol	 gyönyörű	munkák	
születtek,	valamint	meglátogattuk	a	tájházat	is.	A	tábor	utolsó	
napjára,	ha	az	idő	engedte,	akkor	vizes	programokkal	szórakoz-
tattuk	a	tanulókat.	E� lményekkel	gazdagon	távoztak	a	tanulók	az	
utolsó	napon,	és	nagyon	reméljük	a	következő	nyáron,	ismét	lesz	
lehetőségünk	találkozni	velünk.	A	tábor	igen	sikeres	volt.	Az	el-
lenőrzések	 alkalmával	 minden	 esetben	 kiváló	 minősı́tést	
kaptunk.	
	 A	szervező	pedagógusok	nevében	szeretném	megkö-
szönni	a	segıt́séget	az	iskola	vezetésének,	Nagyné	Márti	kolléga-
nőknek,	a	szociális	segıt́őnknek	Attilának,	a	pedagógiai	asszisz-

tenseknek,	Hajninak,	Katinak	 és	Anitának,	valamint	a	 takarıt́ó	
néniknek:	Ildikónak,	Annának,	Icának,	Marikának,	a	két	Erzsi-
kének	 és	Erikának,	 akik	nélkül	 ez	 a	 tábor	nem	 jöhetett	 volna	
létre.	

Csép	Krisztina,	Hadi	Szilvia,	Misinszki	Kitti,	Tarcsi	Anna,	
táborszervezők

Dıj́at,	 elismerést	 kapni	 mindig	 felemelő	 érzés.	 Elég	
régen	vagyok	én	a	szakmában,	az	évet	is	nehéz	kimondani,	1971-
től.	Vıźellátás-csatornázás	mérnök	vagyok,	tehát	ezt	a	szakmát	
tanultam.	Az	első	10	évemet	állami	tulajdonú	vıźműnél	töltöt-
tem	 el,	 a	 Duna	Menti	 Regionális	 Vıźműnek	 voltam	 a	 gödöllői	
üzemigazgatója.	 Aztán	 volt	 egy	 évtized	 az	 életemben,	 amikor	
helyi	önkormányzatnál	tisztségviselő	voltam,	először	Gödöllőn,	
aztán	Vácott.	Elnökhelyettesként	irányıt́ottam	a	gazdálkodást,	a	
műszaki	 dolgokat,	 az	 önkormányzatnak	 a	 műszaki	 tevékeny-
ségét,	 a	 beruházásokat,	 utána	 kerültem	vissza	 a	 szakmába.	 A	
rendszerváltáskor	 a	 mi	 szakmánkat	 úgy	 érintette	 a	 változás,	
hogy	a	'89-90-es	törvény	önkormányzati	tulajdonba	adta	az	ak-
kor	még	állami	tulajdonban	lévő	vıźi	közműveket	azzal	a	céllal,	
hogy	a	szolgáltatást	hozzuk	közel	az	emberekhez.	A	mi	megyénk-
ben	már	akkor	is	két	vıźmű	volt,	a	megye	déli	részét	ellátó	Pest	
megyei	Vıź-	és	Csatornamű	Vállalat,	melynek	a	Pest	Megyei	O� n-
kormányzat	volt	a	 tulajdonosa,	 illetve	a	Dunakanyarban	talál-
ható	Duna	Menti	Regionális	Vıźmű,	ami	állami	tulajdonban	volt.	
Utóbbi	 állami	 tulajdonban	maradt,	 a	PVCSV-t	pedig	az	 önkor-
mányzatok	 tulajdonába	 adták.	Minden	másik	megyében	 a	 ki-
sebb	 önkormányzatok	 az	 adott	 megyeszékhelyek	 erős,	 stabil	
vıźműveihez	csatlakoztak.	A�m	Pest	megyének	nincs	megyeszék-
helye	-	Budapest	nem	a	megye	része,	valamint	nálunk	nem	volt	a	
többi	megyéhez	hasonló,	nagy	megyei	vıźmű.	A	Fővárosi	Vıźmű-
vek	csak	a	fővárossal	foglalkozott,	a	megyével	nem.	A	pest	me-
gyei	települések	önkormányzatai	mind	önállósodni	akartak,	ıǵy	
33	kis	üzemeltető	szervezet	alakult	meg,	ebből	az	egyik	volt	a	
miénk,	a	Galgamenti	Viziközmű	Kft.	A	vıźellátás	itt	egy	11	telepü-
lést	 kiszolgáló,	 regionális	 vıźművel	 lett	megoldva.	 A	 rendszer	
kiépı́tettsége	 arra	 kényszerı́tette	 a	 települési	 önkormányza-
tokat,	hogy	együtt	maradjanak.	Egyébként	a	33	szervezet	közül	
ez	volt	a	legnagyobb	társulás.	A	Galgamenti	Viziközmű	Kft-vel	
meglévő	 vı́zműveket	 és	 szennyvı́z-telepeket	 üzemeltettünk.	
Ekkor	Tura-Galgahévıźen	még	nem	volt	 kiépıt́ve	 a	 szennyvıź-
csatorna	és	nem	volt	szennyvıźtisztıt́ó-telep	sem.
Az	átszervezés	beváltotta	a	hozzá	fűzött	reményeket?	Ho-
gyan	működött	az	új	struktúra?	

A	 törvényi	 módosıt́ások	 értelmében	 az	 önkormány-
zatok	vagyont	kaptak	és	döntöttek	az	üzemeltetésről.	Jó	volt	az	
akkori	jogi	környezet,	mert	természetesen	az	önkormányzat	volt	
az	 árhatóság	 a	 vıź-	 és	 csatorna-dıj́akban.	 Tehát	 ők,	 mint	 tu-
lajdonosok,	 tényleg	 a	 legmélyebben	belenéztek	a	 gazdálkodá-

sunkba.	Minden	évben	dıj́	javaslatot	kellett	készıt́eni	a	testületek	
elé.	Az	volt	a	nehézség,	hogy	a	11	testületnek	lehetőleg	azonos	
döntésre	kellett	jutni.	Az	volt	az	elvünk,	hogy	ez	a	Galgamenti	
Viziközmű	Kft.	együtt	lát	el	11	települést,	ezért	egységes	dıj́akért	
lobbiztunk.	 Voltak	 bizonyos	 települések	 képviselői	 által	 fel-
hozott	ellenérvek,	de	sikerült	azokat	 leküzdenünk,	 és	a	11	te-
lepülésen	egységes	vıźdıj́	volt	végig.	Két	 évtizeden	 át	 (1992	–	
2012)	ebben	a	jogi	környezetben	remekül	működtünk.	
A	2011.	december	31-től	hatályos,	a	viziközmű	szolgáltatást	
újraszabályozó	 2011.	 évi	 CCIX.	 törvény	 jelentős	 változá-
sokat	hozott	a	Galgamenti	Viziközmű	Kft.	életében,	további	
működésében.

Az	 újonnan	megfogalmazott	 cél	 a	 gazdaságosan	mű-
ködtethető,	 nagy	 üzemeltető	 szervezetek	 kialakıt́ása	 volt.	 Or-
szágosan	 400	 üzemeltető	 szervezet	 működött,	 tehát	 valóban	
nagyon	sokan	voltunk,	bár	a	működtetést	az	 önkormányzatok	
költségvetési	szinten	jól	megoldották.	A	törvény	egyrészt	elvette	
az	önkormányzatok	döntési	jogát	és	áthelyezte	a	miniszterhez,	
másrészt	minket,	 szolgáltatókat	 integrációra	 késztetett.	 A	 ko-
rábbi	kis	 üzemeltetők	közül	9	cég	 úgy	döntött	–	a	Galgamenti	
Viziközmű	Kft.	és	a	Tura-Galgahévıź	Ipari	és	Szolgáltató	Kommu-
nál	Kft.	is	-,	hogy	beolvadással,	teljes	jogutódlással	csatlakozik	a	
DAKO� V	Kft.-be.	 Az	 integrációt	 követően	 a	 társaságnak	 61	 ön-
kormányzat	a	tulajdonosa.
Sajnálatos	 módon	 az	 új	 törvény	 azonban	 befagyasztotta	
azokat	a	régi	díjakat,	amiket	a	400	cég	tulajdonos	önkor-
mányzatai	 jóváhagytak.	 A	 mai	 napig	 a	 2012-es	 díjak	 ér-
vényesek.	

2012	óta,	amióta	megkötöttük	az	önkormányzatokkal	
az	 üzemeltetési	 szerződéseket,	 két	 csapás	 ért	 bennünket	
jogszabályilag.	 Egyik,	 hogy	 2013.	 július	 1-jétől	 a	 rezsicsök-
kentést	kiterjesztették	a	vıźellátásra	és	a	csatornaszolgáltatásra,	
tehát	azokat	a	lakossági	dıj́akat	kellett	csökkentenünk	10%-al,	
amiket	az	önkormányzatok	az	országban	jól-rosszul	megállapı-́
tottak,	és	ma	is	ez	van	érvényben.	Nem	emelhettünk	dıj́at,	ez	egy	
nagyon	nagy	gazdasági	teher.	A	másik	hogy	még	közműadót	is	
bevezetett	a	kormány,	amelyet	a	szolgáltatónak	kell	meg�izetni	
minden	általa	üzemeltetett	vıźvezeték	és	szennyvıźcsatorna	mé-
tere	után,	évente	125	forintot	(szerk.	megj.:	évi	400	millió	forint	
körüli	 tétel).	 Vannak	 olyan	 településeink,	 ahol	 az	 árbevétel	
kisebb,	mint	a	�izetendő	közműadó.	2013	óta	pedig	azért	történ-
tek	 költségemelkedések,	 3%	 in�láció	 évente,	 de	 a	 legnagyobb	
gondunk	a	bér.

	 Közel	 50	 év	 szakmai	 tapasztalat,	 rendszerváltás,	
többszöri	átszervezés,	törvény	által	előírt	radikális	változá-
sok.	Ritecz	György	 igazi	 túlélő.	Megújulásra	képes,	 rugal-
mas,	 jól	 alkalmazkodó	 típus.	 Munkatársunk	 megkeresé-
sére	örömmel	mondott	igent.	Kendőzetlen,	tiszta	őszinte-
séggel	 válaszolt	 és	 beszélt	 nem	 csak	 a	 díjról,	 munkássá-
gáról,	 hanem,	 a	 rendszerváltás	 óta	 eltelt	 30	 évet	 átfogó	
időszakról.

„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni 
téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. 

Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy!” 
(Saint-Exupéry)

Ritecz Györggyel, a Daköv Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk

	 Mivel	Turáról	kerestük,	magától	értetődő	volt	szá-
mára,	 hogy	 a	 szennyvíztisztító-telep	 állapota	 és	 jövője	 is	
szóba	kerül.

Jó	szívvel	ajánlom	ezt	a	beszélgetést	az	Önök,	tisz-
telt	 turaiak	 �igyelmébe.	Nem	 ígérek	könnyed	olvasmányt,	
viszont	tartalmasat,	részletesen	rávilágítva	az	eltelt	évtize-
dek	azon	összefüggéseire,	melyekkel	mi,	lakosság	általában	
nem	nagyon	találkozunk.	

	 A	 vízügy	 érdekében	 végzett	 kimagasló,	 példamutató	 tevékenységéért,	
valamint	életművének	elismeréseként	Vásárhelyi	Pál	Díj	kitüntetésben	részesült	
Ritecz	György,	a	Daköv	Kft.	ügyvezetője.	Eredetileg	a	Víz	Világnapja	alkalmából,	
március	22-én	került	volna	sor	az	ünnepélyes	átadásra,	de	mint	minden	mást,	a	
COVID	helyzet	ezt	is	néhány	hónappal	hátráltatta.

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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res	magyar	olimpikonokkal,	készıt́hettek	olimpiai	érmet.	Részt	
vettek	 egy	 „mini	 olimpián”,	 ahol	 megmérethették	 magukat.	
Atlétikázhattak,	nyári	sıélhettek,	ıj́azhattak,	métázhattak,	dobál-
hattak,	 labdát	kereshettek.	 Jártunk	busszal	a	Silver	kutyaisko-
lában,	amely	nagy	hatással	volt	minden	gyermekre.	Ez	is	nagyon	
sikeres	programnak	bizonyult.	Sipos	Józsi	bácsi	teljesen	térıt́és-
mentesen	vállalta,	hogy	megismerteti	a	tanulókat	a	kutyák	faj-
táival,	természetükkel,	illetve	bemutatót	is	tartott,	ahol	a	gyere-
kek	is	kipróbálhatták	magukat.	Nagyon	lelkesek	voltak.	A	Kónya-
tónál	Qr-kódokat	kerestünk,	játékos	formában.
	 Anti	bácsi	előadást	tartott	a	tó	keletkezéséről,	az	itt	élő	
növényekről	 és	 állatokról.	Tanultunk	a	szelektıv́	hulladékgyűj-
tésről	is,	ami	szintén	tetszett	a	gyerekeknek.	Megismerkedtünk	
Tura	 történelmével,	 nevezetes	 helyeivel,	 robotméhecske	 és	
puzzle	formájában.	Turai	népdalokat	hallgattunk	és	énekeltünk.	
Különösen	fontosnak	tartottuk	a	biztonságos	közlekedést,	ıǵy	az	
udvaron	 felállıt́ ottunk	 egy	 mini	 kresz-pályát,	 ahol	 megismer-
hették	 a	 közlekedési	 táblák	 jelentését,	 és	 gyakorlatot	 szerez-
hettek	 a	 témában.	 Kézműveskedtünk,	 ahol	 gyönyörű	munkák	
születtek,	valamint	meglátogattuk	a	tájházat	is.	A	tábor	utolsó	
napjára,	ha	az	idő	engedte,	akkor	vizes	programokkal	szórakoz-
tattuk	a	tanulókat.	E� lményekkel	gazdagon	távoztak	a	tanulók	az	
utolsó	napon,	és	nagyon	reméljük	a	következő	nyáron,	ismét	lesz	
lehetőségünk	találkozni	velünk.	A	tábor	igen	sikeres	volt.	Az	el-
lenőrzések	 alkalmával	 minden	 esetben	 kiváló	 minősı́tést	
kaptunk.	
	 A	szervező	pedagógusok	nevében	szeretném	megkö-
szönni	a	segıt́séget	az	iskola	vezetésének,	Nagyné	Márti	kolléga-
nőknek,	a	szociális	segıt́őnknek	Attilának,	a	pedagógiai	asszisz-

tenseknek,	Hajninak,	Katinak	 és	Anitának,	valamint	a	 takarıt́ó	
néniknek:	Ildikónak,	Annának,	Icának,	Marikának,	a	két	Erzsi-
kének	 és	Erikának,	 akik	nélkül	 ez	 a	 tábor	nem	 jöhetett	 volna	
létre.	

Csép	Krisztina,	Hadi	Szilvia,	Misinszki	Kitti,	Tarcsi	Anna,	
táborszervezők

Dıj́at,	 elismerést	 kapni	 mindig	 felemelő	 érzés.	 Elég	
régen	vagyok	én	a	szakmában,	az	évet	is	nehéz	kimondani,	1971-
től.	Vıźellátás-csatornázás	mérnök	vagyok,	tehát	ezt	a	szakmát	
tanultam.	Az	első	10	évemet	állami	tulajdonú	vıźműnél	töltöt-
tem	 el,	 a	 Duna	Menti	 Regionális	 Vıźműnek	 voltam	 a	 gödöllői	
üzemigazgatója.	 Aztán	 volt	 egy	 évtized	 az	 életemben,	 amikor	
helyi	önkormányzatnál	tisztségviselő	voltam,	először	Gödöllőn,	
aztán	Vácott.	Elnökhelyettesként	irányıt́ottam	a	gazdálkodást,	a	
műszaki	 dolgokat,	 az	 önkormányzatnak	 a	 műszaki	 tevékeny-
ségét,	 a	 beruházásokat,	 utána	 kerültem	vissza	 a	 szakmába.	 A	
rendszerváltáskor	 a	 mi	 szakmánkat	 úgy	 érintette	 a	 változás,	
hogy	a	'89-90-es	törvény	önkormányzati	tulajdonba	adta	az	ak-
kor	még	állami	tulajdonban	lévő	vıźi	közműveket	azzal	a	céllal,	
hogy	a	szolgáltatást	hozzuk	közel	az	emberekhez.	A	mi	megyénk-
ben	már	akkor	is	két	vıźmű	volt,	a	megye	déli	részét	ellátó	Pest	
megyei	Vıź-	és	Csatornamű	Vállalat,	melynek	a	Pest	Megyei	O� n-
kormányzat	volt	a	 tulajdonosa,	 illetve	a	Dunakanyarban	talál-
ható	Duna	Menti	Regionális	Vıźmű,	ami	állami	tulajdonban	volt.	
Utóbbi	 állami	 tulajdonban	maradt,	 a	PVCSV-t	pedig	az	 önkor-
mányzatok	 tulajdonába	 adták.	Minden	másik	megyében	 a	 ki-
sebb	 önkormányzatok	 az	 adott	 megyeszékhelyek	 erős,	 stabil	
vıźműveihez	csatlakoztak.	A�m	Pest	megyének	nincs	megyeszék-
helye	-	Budapest	nem	a	megye	része,	valamint	nálunk	nem	volt	a	
többi	megyéhez	hasonló,	nagy	megyei	vıźmű.	A	Fővárosi	Vıźmű-
vek	csak	a	fővárossal	foglalkozott,	a	megyével	nem.	A	pest	me-
gyei	települések	önkormányzatai	mind	önállósodni	akartak,	ıǵy	
33	kis	üzemeltető	szervezet	alakult	meg,	ebből	az	egyik	volt	a	
miénk,	a	Galgamenti	Viziközmű	Kft.	A	vıźellátás	itt	egy	11	telepü-
lést	 kiszolgáló,	 regionális	 vıźművel	 lett	megoldva.	 A	 rendszer	
kiépı́tettsége	 arra	 kényszerı́tette	 a	 települési	 önkormányza-
tokat,	hogy	együtt	maradjanak.	Egyébként	a	33	szervezet	közül	
ez	volt	a	legnagyobb	társulás.	A	Galgamenti	Viziközmű	Kft-vel	
meglévő	 vı́zműveket	 és	 szennyvı́z-telepeket	 üzemeltettünk.	
Ekkor	Tura-Galgahévıźen	még	nem	volt	 kiépıt́ve	 a	 szennyvıź-
csatorna	és	nem	volt	szennyvıźtisztıt́ó-telep	sem.
Az	átszervezés	beváltotta	a	hozzá	fűzött	reményeket?	Ho-
gyan	működött	az	új	struktúra?	

A	 törvényi	 módosıt́ások	 értelmében	 az	 önkormány-
zatok	vagyont	kaptak	és	döntöttek	az	üzemeltetésről.	Jó	volt	az	
akkori	jogi	környezet,	mert	természetesen	az	önkormányzat	volt	
az	 árhatóság	 a	 vıź-	 és	 csatorna-dıj́akban.	 Tehát	 ők,	 mint	 tu-
lajdonosok,	 tényleg	 a	 legmélyebben	belenéztek	a	 gazdálkodá-

sunkba.	Minden	évben	dıj́	javaslatot	kellett	készıt́eni	a	testületek	
elé.	Az	volt	a	nehézség,	hogy	a	11	testületnek	lehetőleg	azonos	
döntésre	kellett	jutni.	Az	volt	az	elvünk,	hogy	ez	a	Galgamenti	
Viziközmű	Kft.	együtt	lát	el	11	települést,	ezért	egységes	dıj́akért	
lobbiztunk.	 Voltak	 bizonyos	 települések	 képviselői	 által	 fel-
hozott	ellenérvek,	de	sikerült	azokat	 leküzdenünk,	 és	a	11	te-
lepülésen	egységes	vıźdıj́	volt	végig.	Két	 évtizeden	 át	 (1992	–	
2012)	ebben	a	jogi	környezetben	remekül	működtünk.	
A	2011.	december	31-től	hatályos,	a	viziközmű	szolgáltatást	
újraszabályozó	 2011.	 évi	 CCIX.	 törvény	 jelentős	 változá-
sokat	hozott	a	Galgamenti	Viziközmű	Kft.	életében,	további	
működésében.

Az	 újonnan	megfogalmazott	 cél	 a	 gazdaságosan	mű-
ködtethető,	 nagy	 üzemeltető	 szervezetek	 kialakıt́ása	 volt.	 Or-
szágosan	 400	 üzemeltető	 szervezet	 működött,	 tehát	 valóban	
nagyon	sokan	voltunk,	bár	a	működtetést	az	 önkormányzatok	
költségvetési	szinten	jól	megoldották.	A	törvény	egyrészt	elvette	
az	önkormányzatok	döntési	jogát	és	áthelyezte	a	miniszterhez,	
másrészt	minket,	 szolgáltatókat	 integrációra	 késztetett.	 A	 ko-
rábbi	kis	 üzemeltetők	közül	9	cég	 úgy	döntött	–	a	Galgamenti	
Viziközmű	Kft.	és	a	Tura-Galgahévıź	Ipari	és	Szolgáltató	Kommu-
nál	Kft.	is	-,	hogy	beolvadással,	teljes	jogutódlással	csatlakozik	a	
DAKO� V	Kft.-be.	 Az	 integrációt	 követően	 a	 társaságnak	 61	 ön-
kormányzat	a	tulajdonosa.
Sajnálatos	 módon	 az	 új	 törvény	 azonban	 befagyasztotta	
azokat	a	régi	díjakat,	amiket	a	400	cég	tulajdonos	önkor-
mányzatai	 jóváhagytak.	 A	 mai	 napig	 a	 2012-es	 díjak	 ér-
vényesek.	

2012	óta,	amióta	megkötöttük	az	önkormányzatokkal	
az	 üzemeltetési	 szerződéseket,	 két	 csapás	 ért	 bennünket	
jogszabályilag.	 Egyik,	 hogy	 2013.	 július	 1-jétől	 a	 rezsicsök-
kentést	kiterjesztették	a	vıźellátásra	és	a	csatornaszolgáltatásra,	
tehát	azokat	a	lakossági	dıj́akat	kellett	csökkentenünk	10%-al,	
amiket	az	önkormányzatok	az	országban	jól-rosszul	megállapı-́
tottak,	és	ma	is	ez	van	érvényben.	Nem	emelhettünk	dıj́at,	ez	egy	
nagyon	nagy	gazdasági	teher.	A	másik	hogy	még	közműadót	is	
bevezetett	a	kormány,	amelyet	a	szolgáltatónak	kell	meg�izetni	
minden	általa	üzemeltetett	vıźvezeték	és	szennyvıźcsatorna	mé-
tere	után,	évente	125	forintot	(szerk.	megj.:	évi	400	millió	forint	
körüli	 tétel).	 Vannak	 olyan	 településeink,	 ahol	 az	 árbevétel	
kisebb,	mint	a	�izetendő	közműadó.	2013	óta	pedig	azért	történ-
tek	 költségemelkedések,	 3%	 in�láció	 évente,	 de	 a	 legnagyobb	
gondunk	a	bér.

	 Közel	 50	 év	 szakmai	 tapasztalat,	 rendszerváltás,	
többszöri	átszervezés,	törvény	által	előírt	radikális	változá-
sok.	Ritecz	György	 igazi	 túlélő.	Megújulásra	képes,	 rugal-
mas,	 jól	 alkalmazkodó	 típus.	 Munkatársunk	 megkeresé-
sére	örömmel	mondott	igent.	Kendőzetlen,	tiszta	őszinte-
séggel	 válaszolt	 és	 beszélt	 nem	 csak	 a	 díjról,	 munkássá-
gáról,	 hanem,	 a	 rendszerváltás	 óta	 eltelt	 30	 évet	 átfogó	
időszakról.

„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni 
téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. 

Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy!” 
(Saint-Exupéry)

Ritecz Györggyel, a Daköv Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk

	 Mivel	Turáról	kerestük,	magától	értetődő	volt	szá-
mára,	 hogy	 a	 szennyvíztisztító-telep	 állapota	 és	 jövője	 is	
szóba	kerül.

Jó	szívvel	ajánlom	ezt	a	beszélgetést	az	Önök,	tisz-
telt	 turaiak	 �igyelmébe.	Nem	 ígérek	könnyed	olvasmányt,	
viszont	tartalmasat,	részletesen	rávilágítva	az	eltelt	évtize-
dek	azon	összefüggéseire,	melyekkel	mi,	lakosság	általában	
nem	nagyon	találkozunk.	

	 A	 vízügy	 érdekében	 végzett	 kimagasló,	 példamutató	 tevékenységéért,	
valamint	életművének	elismeréseként	Vásárhelyi	Pál	Díj	kitüntetésben	részesült	
Ritecz	György,	a	Daköv	Kft.	ügyvezetője.	Eredetileg	a	Víz	Világnapja	alkalmából,	
március	22-én	került	volna	sor	az	ünnepélyes	átadásra,	de	mint	minden	mást,	a	
COVID	helyzet	ezt	is	néhány	hónappal	hátráltatta.

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
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Kifejtené	ezt	részletesebben?
Munkavállalóinktól	rengeteget	kell	kérnünk.	24	órás	a	

szolgáltatás,	 a	munkaidőnk	 csak	 8	 óra,	 tehát	 rengeteg	 túlóra	
merül	 fel,	 amit	 vagy	 nem	 tudtunk	 ki�izetni,	 vagy	 csúsztatást	
kértünk	és	szinte	minden	dolgozónk	keresett	magának	valami	
más	pénzkereső	elfoglaltságot.	Amikor	ez	a	kettő	elkezdett	üt-
közni,	 akkor	nekik	 is	döntést	kellett	hozni.	Teljesen	normális,	
hogy	 azt	 választották,	 ahol	 többet	 tudnak	 keresni.	 Megértem	
azokat,	akik	elmentek	tőlünk,	mert	az	ő	megélhetésüknek,	az	ő	
családjuknak	ez	a	pénz,	amit	mi	�izetni	tudunk,	sajnos	kevés.	Ha	
jól	meg�izettük	volna	az	embereinket,	ez	fel	sem	merül,	de	sajnos	
nem	tudjuk	meg�izetni.	Azért	nem	tudjuk	tisztességesen	meg-
�izetni,	mert	hatósági	áras	tevékenységet	végzünk,	és	a	törvény	
tulajdonképpen	azt	várja	el	tőlünk,	hogy	tisztán	szolgáltató	cég	
legyünk,	nem	önkormányzati	jövedelemtermelésre	hoztak	létre	
bennünket.	Tehát	nem	épıt́őipari	munkákra	alakıt́ottak,	nincse-
nek	is	meg	nálunk	az	ehhez	szükséges	feltételek.	Nem	rendel-
kezünk	 épıt́őipari	 eszközökkel,	 berendezésekkel,	 kisgépekkel,	
ezért	nagyon	korlátozottan	tudunk	épıt́őipart	vállalni.	A	szolgál-
tatáson	kıv́üli	árbevételünk	minimális.	A� rbevételünk	több	mint	
90%-a	a	vıź	és	csatorna	szolgáltatásból	van.	Tehát	ez	az	alapvető	
problémánk,	hogy	a	2012-ben	befagyasztott	dıj́akat	sajnos	teljes	
egészében	meg	kellett	tartani	és	ezeken	az	árakon	szolgáltatunk.
Mi	a	helyzet	az	állami	tulajdonban	lévő	szolgáltatókkal?

O� t	regionális	vıźmű	van	állami	tulajdonban,	az	ország	
kiemelt	üdülőterületein,	vagy	iparterületein.	A	Duna	Menti	Re-
gionális	Vıźmű	Zrt.,	az	E� szakmagyarországi	Regionális	Vıźmű-
vek	Zrt.,	a	Dunántúli	Regionális	Vıźmű	Zrt.,	az	E� szakdunántúli	
Vıźmű	Zrt.	a	Tiszamenti	Regionális	Vıźművek	Zrt.	Lényegesen	
jobb	helyzetben	vannak.	O� k	3	év	alatt	megkapták	a	30%-os	ál-
lami	támogatást	a	béremelésre,	az	önkormányzati	fenntartású	
cégek	pedig	nem	kapták	meg.	Erre	azt	mondta	az	állam,	széttár-
va	a	karját,	hogy	az	állam	megsegıt́i	a	saját	cégeit,	tegyék	ezt	az	
önkormányzatok	is.	
Tudnak	segíteni	az	önkormányzatok?

Anyagi	forrásuk	nincsen,	de	a	szociális	keret	lehetősé-
gét	ügyesen	használva	nagyon	sok	vıź-	és	csatornadıj́	lakossági	
támogatást	kapunk	3-4	önkormányzattól.	Tura	az	élen	jár,	Zsám-
bok,	Dány	és	még	Valkó	segıt́	ilyen	módon.	Ennek	köszönhetően	
a	kintlévőségeink	sem	túl	magasak	ezeken	a	településeken.	Az	
önkormányzatok	szociális	kerete	lehetővé	teszi	a	lakhatási	tá-
mogatást.	Ez	az	egyetlen	olyan	megoldás,	ahogy	tudnak	segıt́eni	
nekünk	az	önkormányzatok,	egyéb	anyagi	forrásuk	nincsen.
A	 2011-es	 törvény	 értelmében	 az	 ellátás	 felelőse	 az	 ön-
kormányzat,	tehát	minden	beruházást,	felújítást	az	önkor-
mányzatnak	kell	elvégeznie?

Az	amortizáció	elfogadtatása	a	kezdetektől	nagy	kihı-́
vást	jelentett.	Ha	a	törvény	életbe	lépése	előtti	időszakban,	ami-
kor	még	az	önkormányzatok	voltak	az	árhatóság,	és	állapıt́ottak	
meg	bérleti	dıj́at,	ebből	az	 összegből	 fedezhető	volt	a	 felújıt́ás	
költsége.	Azonban	az,	hogy	az	amortizáció	teljes	mértékben	beé-
püljön	a	vıź-	és	csatornadıj́ba,	szóba	sem	jöhetett.	A	testületek	
már	régen	is	arra	törekedtek,	hogy	legyen	minél	olcsóbb	a	vıź	és	
csatornadıj́,	ezért	a	képviselő-testületek	az	in�lációnál	nagyobb	
mértékű	áremelést	sehol	nem	fogadtak	el.	

Jelenleg,	2012-től	nagyon	fura	ez	a	törvényi	helyzet.	Az	
önkormányzat	az	ellátás	felelőse,	de	ehhez	neki	semmi	forrása	
nincsen.	Nem	 állapıt́hatja	meg	a	dıj́at,	nem	 állapıt́hatja	meg	a	
bérleti	dıj́at,	az	önkormányzatnak	annyira	meg	van	kötve	a	keze,	
hogy	én	meg	tudom	érteni	a	tulajdonosainkat,	hogy	széttárják	a	
kezüket.	Nagyon	nehéz	helyzetben	vannak.	Ha	van	pályázati	for-
rás,	pályázni	kell,	az	pedig	kétesélyes.	Vagy	nyerünk,	vagy	nem.
A	 törvény	 által	 kötelezően	 előírt	 integrálási	 folyamat	 ré-
szeként,	 2012-ben	 a	 Tura-Galgahévíz	 Ipari	 és	 Szolgáltató	
Kommunál	 Kft.	 is	 beolvadt	 a	 Daköv	 Kft.-be.	 A	 szennyvíz-
tisztító	rendszer	és	a	telep	1995-től	üzemelt,	az	integrálás-

kor	17	éves	volt,	most	25	éves.	Önök	ugyan	csak	8	éve	üze-
meltetők,	de	mégis,	kérem,	elevenítsük	fel	a	kezdeteket.

Tura	 és	 Galgahévıź	 közös	 tulajdonú	 beruházásaként	
épült	meg	a	két	településen	a	nyomás	alatti	szennyvıźelvezető	
rendszer.	Ezt	lehetett	az	akkori	lehetőségekhez	mérten	megépı-́
teni.	Olyan	soha	nem	volt,	és	várhatóan	soha	nem	is	lesz,	hogy	
önkormányzat	saját	erőből,	vagy	a	lakosság	pénzéből	képes	le-
gyen	egy	ekkora	léptékű	beruházást	megvalósıt́ani,	csak	elnyert	
pályázattól	 függően	 épülhetnek	 csatornarendszerek.	 Turán	
nagyon	alacsony	volt	az	elnyert	céltámogatás,	talán	a	beruházási	
érték	 40%-a,	 a	 60%-ot	 önerőből	 kellett	 megoldani.	 Tehát	
egyfelől	 szegénység	 volt,	 másfelől	 Turán	 nagyon	 magas	 a	
talajvıź.	A	gravitációs	csatornahálózat	kiépıt́ésénél	le	kellett	vol-
na	menni	akár	3-4	méteres	mélységbe,	talajvıźszint	süllyeszté-
seket	kellett	volna	végrehajtani,	erre	egyszerűen	nem	volt	fede-
zet.	Ahol	volt	pénz,	ott	mindenhol	gravitációs	csatornák	épültek,	
mert	költséges	ugyan	a	kivitelezés,	de	az	 üzemeltetés	a	 legol-
csóbb.	 Akkoriban	 kezdett	Magyarországon	 terjedni	 a	 nyomás	
alatti,	vagy	vákuumos	szennyvıź-elvezetési	rendszer.	Turán	az	
előbbit,	a	nyomás	alatti	rendszert	választották.	Minden	ingatlan-
ra	 behelyeztek	 egy	 átemelő	 aknát,	 abba	 egy	 szivattyút,	 amit	
rákötöttek	az	1	méter	mélyre	lefektetett	kis	átmérőjű	vezetékek-
re.	 Ez	 egy	 alacsony	 nyomású	 rendszer,	 a	 szivattyú	 beemeli	 a	
szennyvizet	az	utcai	gyűjtővezetékbe.	 Itt	megint	a	szegénység	
volt	 a	 döntő,	 nem	 csak	 a	 kiépıt́ésnél	 választották	 az	 olcsóbb	
megoldást,	hanem	a	 szivattyúknál	 is	arra	kényszerültek.	Nem	
szennyvıźszivattyúk	 kerültek	 a	 házakhoz,	 hanem	 szennyezett	
vizet	szállıt́ ó	szivattyúk,	amelyekre	menet	közben	annyi	újıt́ást	
eszközöltek,	hogy	egy	plusz	keverőlapátot	szereltek	alulra,	ıǵy	
jobban	kiszıv́ja	az	aknából	a	szennyvizet.	Ahogy	a	hálózatra	nem	
volt	pénz,	a	tisztıt́ótelep	megépıt́ésekor	is	egy	olcsó	technológiát	
kellett	választani.	Két	medence	épült,	ezekben	akarunk	minden	
tisztıt́ási	 lépést	 (vegyesen	az	 iszapkezelést	 és	a	 levegőztetést)	
elvégezni,	hát	ez	nem	igazán	sikerül.	Ezt	a	rendszert	vettük	át	
nyolc	évvel	ezelőtt.

Eredetileg	a	tulajdonos	volt	kötelezett	gondoskodni	a	
szivattyú	működéséről,	de	2012-től	a	törvényi	módosıt́ ás	szerint	
már	a	szolgáltató,	vagyis	a	mi	kötelezettségünk.	A	két	települé-
sen	jelenleg	3000	db	szivattyú	van	beépıt́ve,	napi	hibaszámunk	
20	körül	van,	ebből	általában	8-10	szivattyúcsere.	A	szivattyú-
nak	csak	a	tisztıt́ásával	foglalkozunk	helyben,	bármilyen	egyéb,	
akár	kisebb	problémája	is	van,	tehát	ha	dugulás,	vagy	alkatrész	
megy	tönkre,	a	szivattyút	cserélni	kell.	Ez	borzasztó	drága	rend-
szer.	Rengeteg	szivattyúhiba	van,	ezeknek	a	javıt́ására	be	kellett	
rendezkedni,	egyrészt	a	lakosság	megfelelő	kiszolgálására,	más-
részt	hogy	ne	halmozódjanak	fel	a	javıt́ások.	A	rendszer	25	éve	
épült,	a	gépi	eszközök	amortizációja	14,5	%	évente,	tehát	7,5	év	
alatt	amortizálódik	egy	gépi	eszköz.	25	év	alatt	ez	az	amortizá-
ció,	a	teljes	lejárat	már	3x	bekövetkezett	és	nálunk	még	mindig	
vannak,	hogy	a	25	éve	beépıt́ett	szivattyúk	üzemelnek.	Amit	meg	
tudunk	 javıt́ani,	megoldjuk,	 de	 amit	 nem,	 azok	 helyett	 új	 szi-
vattyút	kell	vásárolni.	

O� sszefoglalva	az	előzményeket,	kevés	volt	a	pénz	a	be-
ruházáskor,	ennek	ellenére	Tura	és	Galgahévıź	vállalta,	hogy	kié-
pıt́i	a	rendszert.	A	turai	önkormányzatot,	üzemeltetőként	még	
utólag	sem	tudom	hibáztatni,	1995-ben	erre	volt	pénz.	Ezzel	el-
érte,	hogy	csatornázva	lett	a	település,	egy	normális,	egészséges	
elvezetés	volt.	Drága,	drága,	meg	mindenki	morgott,	hogy	a	szi-
vattyú	 villanyköltségét	 neki	 kell	 �izetni,	 de	 lassan	 azért	meg-
békéltek	az	emberek.
A	szivattyúk	működésképtelenné	válásán	felül	milyen	napi	
problémák	adódnak?

Nagy	problémát	jelent	a	nem	megfelelő	közmű	haszná-
lat	a	lakosság	részéről.	Mostanra	eljutottunk	arra	a	szintre,	hogy	
azon	gondolkozunk,	hogy	ha	már	negyedszer	kell	dugulás	miatt	
kimenni	ugyanahhoz	a	házhoz,	lassan	kiszámlázzuk	a	szabályta-

lan	használatból	keletkező	költségeket.	Beledobnak	az	aknába	
felmosórongyot,	 pulóvert,	 betétet,	 csirkecsontot,	 csibebelet,	
nem	akarom	tovább	sorolni,	de	talán	érzékelhető,	hogy	renge-
tegszer	azért	megyünk	ki,	mert	szabálytalan	a	közmű	használat.	
Ha	 nem	 �igyelt	 a	 tulajdonos	 és	 ellopták	 a	 szivattyút,	 ennek	 a	
pótlását	mindig	kiszámlázzuk.	

A	 másik	 probléma	 még,	 hogy	 anno	 nem	 mindenki	
engedte	 meg	 a	 beruházás	 ideje	 alatt	 az	 átemelő	 akna	 és	 a	
szivattyú	 letelepıt́ését.	 A	 települések	 egyharmadán	 nem	 lett	
beépıt́ve	 az	 átemelő,	 ezek	 utólagos	 beépıt́ése	 viszont	 nagyon	
drága,	kb.	300	000	Ft	telkenként.	Mivel	ezt	nekünk	is	meg	kell	
vásárolni,	 tehát	 a	 telepıt́és	 nem	 a	 szolgáltatás	 része,	 mi	 sem	
tudunk	részletet	adni.	Sajnos	egy	összegben	le	kell	tenni	a	tele-
pıt́és	dıj́át	annak,	aki	most	akar	rákötni.

A	 telep	 túlterheltségében	 erősen	 közrejátszik,	 hogy	
nagyon	 sokan	 illegális	 módon	 rákötnek	 a	 szennyvı́zcsator-
nánkra	csapadékvizet,	ami	tilos.	A	rendszer	nem	ıǵy	van	tervez-
ve,	ebbe	csak	szennyvıź	kerülhet.	A	mai	normatıv́ák	szerint	egy	4	
tagú	családnak	nagyjából	fél	m3/nap	a	szennyvıź	termelése.	Ezt	
kiszolgálni	alkalmas	a	szivattyú,	és	az	elvezető,	1	colos	nyomóve-
zeték.	Ez	belecsatlakozik	egy	90	mm-es	csőbe.	Ezek	a	csövek	al-
kalmatlanok	arra,	hogy	csapadékvizet	vezessünk	be,	a	telep	sem	
bıŕja	el.	Turán	ráadásul	magas	a	talajvıź,	melyet	a	pincékből	szin-
tén	a	szennyvıź	aknába	szivattyúznak.	Az	illegális	rákötések	fel-
tárása	és	megszűntetése	érdekében	létrehoztunk	egy	ellenőrző	
csoportot.	A	jogszabály	lehetőségeit	kihasználva	5	évre	vissza-
menőleg	 az	 ingatlanra	 lehulló	 csapadékra	 szennyvıź-csatorna	
dıj́at	számlázhatunk	ki.	Senki	ne	lepődjön	meg,	ha	az	ellenőrző	
csoport	 felkeresi	 az	 ingatlanát.	 Elsődleges	 célunk	 az	 illegális	
rákötések	megszűntetése,	nem	pedig	a	pénzgyűjtés.	Ezért	nyo-
matékosan	kérjük	mindenkitől,	hogy	aki	ilyet	csinált,	az	kösse	le.	
Mi	nem	vagyunk	hatóság,	csatorna-dıj́at	vethetünk	ki,	de	ha	va-
lakit	tetten	érünk,	akkor	bizony	kiszámlázzuk	5	évre	visszame-
nőlegesen	a	csatorna-dıj́at,	ez	egy	átlagos	háznál	is	200	000	fo-
rintos	költség.	Ez	szükséges	ahhoz,	hogy	a	telepre	esős	időben	se	
menjen	be	több	szennyvıź,	amit	egyszerűen	nem	tud	a	levezető	
cső	és	a	szivattyú	elnyelni.
Akkoriban	a	szennyvíztelep	befogadó	kapacitását	jól	mér-
ték	fel?

A	telepen	a	műtárgyak	(tisztıt́ó	medencék)	kapacitása	
az	engedélyünk	szerint	1800	m3/nap.	A	valóságban	viszont	7-
800	m3	szennyvizet	már	nem	volt	képes	megtisztıt́ani	a	rend-
szer.	Ezért	sajnos	bıŕságoltak,	a	bıŕságot	pedig	a	szolgáltatónak	
kell	�izetni,	nem	a	tulajdonosnak.	De	sajnos	ez	a	bıŕság	évről	évre	
emelkedik.	 Nagyon	 szigorú	 előı́rásoknak	 kell	 megfelelnie	 a	
szennyvıźtisztıt́ó-telepnek,	hiszen	a	Galga	patak	viszonylag	egy	
kis	vıźhozamú	befogadó,	ezért	itt	nagyon	szigorúak	a	tisztıt́ási	
paraméterek.	 Ezt	 ez	 a	 telep	 soha	 nem	 fogja	 tartani.	 A	 bıŕság	
évente	szorzódik	fel.	Ez	az	állapot	fenntarthatatlan	–	de	nemcsak	
ezért.	A	telepet	-	25	év	után	át	kell	épıt́eni.
Félve	kérdezem	az	eddig	hallottak	alapján,	miből	lehet	ezt	
megvalósítani?

2012-ben	egy	kész	rendszert	vettünk	át,	olyat,	amilyen	
volt.	A	telepre	kötött	bérleti	szerződésbe	egy	jelképes	100	000	
Ft-ot	ıŕtunk	be	bérleti	dıj́ként,	ez	messze	nem	fedezi	a	karban-
tartási,	felújıt́ási	költségeket.	A	be�izetett	dıj́akból	képződhetne	
felújıt́ási	alap,	de	nem	képződik,	mert	2012	előtt	nem	lett	amor-
tizáció	beépıt́ve	az	árba,	2012	óta	pedig	nem	emelhetünk.	Ezért	
minden	felújıt́ási	feladat	az	önkormányzatra	hárulna,	de	az	ön-
kormányzatok	nem	tudtak	erre	forrást	szakıt́ani.

A	 2020	 tavaszán	 kialakult	 havaria	 helyzetet	 azonnal	
megoldottuk.	Megtisztıt́ottuk	a	telepről	kimenő,	mintegy	2	km-
es	vezetéket,	a	gravitációra	rásegıt́	egy	szivattyú,	a	tönkrement	
szivattyút	 és	 a	 kilyukadt	 csöveket	 természetesen	 kicseréltük,	
megakadályoztuk,	hogy	a	telepről	kifolyjon	a	szennyvıź.

Most	viszont	adódott	egy	 jó	 lehetőség,	 ez	az	első	 év,	
hogy	a	viziközmű	szolgáltatók	energiahatékonysági	pályázaton	
indulhattak.	Ez	egy	50%-os	intenzitású	pályázat,	egy	szolgáltató	
maximum	500	millió	 forintos	 felújıt́ást	pályázhatott.	Az	50	%	
önerő	 ellenére	 is	 majdnem	 410	 milliós	 beruházást	 tudtunk	
összerakni,	megnyertünk	200	millió	Ft	körüli	támogatást.	Tura-
Galgahévıź	 vonatkozásában	 32	millió	 forint	 összegű	 felújıt́ást	
tettünk	bele	a	pályázatba,	melyet	a	teljes	egészében	a	szenny-
vıźtisztıt́ó-telepre	költünk.	A	szükséges,	16	millió	forintnyi	ön-
erőt	a	két	önkormányzat	képviselő-testületei,	tulajdoni	arányok-
hoz	igazodva	megszavazták.	A	beruházás	tartalmilag	elsősorban	
olyan	 gépegységek	 cseréje,	 amelynek	 az	 energiafogyasztása	
jobb,	mint	a	régi.	A	pályázat	mindössze	5%-os	villamos	energia	
megtakarıt́ást	ıŕ 	elő,	ezekkel	a	gépegység	cserékkel	megvalósıt́-
ható.	A	végátemelőkben	van	lehetőség	szivattyú	cserére,	és	a	be-
épıt́ésre	kerülő	tıṕus	nagyban	növeli	a	biztonságot.	Ez	egy	szá-
mıt́ógép	vezérelt	 szivattyú,	képes	arra,	hogy	egy	dugulást	 ön-
maga	megszűntessen.	A	szennyvıźtisztıt́ás	lényege,	hogy	oxidá-
cióval	bontjuk	le	a	szerves	anyagot.	tervezzük	azoknak	a	telepi	
fúvóknak	 a	 cseréjét	 is,	 amelyek	 a	 levegőbevitelt	 biztosı́tják.	
Megindıt́ottuk	a	kivitelezést,	a	feladatok	nagy	része	még	az	idén	
elkészül.	Ez	a	felújıt́ás	átmenetileg	rendbe	teszi	a	telepet.
Átmenetileg?

Az	átmeneti	szót	hangsúlyoznám,	mert	elkerülhetetlen	
a	telep	átépıt́ése.	Ez	a	technológia	ma	már	nem	tudja	a	hatályos	
előı́rásokat	 tartani.	 Turán	 olyan	 fejlődések	 vannak,	 kastély,	
sportcsarnok,	 lakásépıt́és,	 jövőbeli	 tervek,	 amely	 fejlesztések-
nek	egyik	előfeltétele,	hogy	az	előıŕás	szerinti	szennyvıźtisztıt́ás	
megvalósuljon.	 A�m	 a	 telep	 korszerűsıt́ését,	 átépıt́ését	 szintén	
csak	pályázati	pénzből	lehet	kivitelezni.	Az	önkormányzatok	is	
dolgoznak	 a	 megoldáson,	 Dr.	 Czerván	 György	 országgyűlési	
képviselő	 is	reményét	 fejezte	ki	azt	 illetően,	hogy	a	következő	
uniós	 ciklusban	nyıĺik	pályázati	 lehetőség	a	 szennyvıźtisztıt́ó-
telep	átépıt́ésre.	Készült	már	tanulmány,	a	várható	beruházási	
költség	1,2-1,3	mrd	forint	lenne.	A	most	megindıt́ott	felújıt́ásunk	
szükséges	a	telep	életben	tartásához,	hiszen	ha	sikerül	jövőre	el-
nyerni	egy	pályázati	forrást,	akkor	is	legkorábban	2024-ben	lesz	
új	telep.	Addig	is,	a	következő	4	évben	ennek	a	telepnek	működő-
képesnek	kell	maradnia.	 Ebben	 segıt́	 ez	 a	32	milliós	 felújıt́ás,	
amivel	 valószı́nűleg	 sikerülni	 fog	 a	 telep	 tisztı́tókapacitását	
legalább	az	eredeti	szintre	visszaállıt́ ani.
Végül	 beszéljünk	 még	 a	 turaiak	 körében	 pánikszerűen	
terjedt	gondolatról,	hogy	„Úristen,	most	akkor	nem	ihatunk	
csapvizet?”

Mélyfúrású	 kutakból	 termelünk	 vizet,	 tehát	 ezek	 vé-
dett	vıźadó	 rétegek.	Efölött	vıźzáró	 rétegek	vannak.	Pár	 évvel	
ezelőtt,	 a	 „Turai	 vıźbázis	 biztonságba	 helyezése”	 pályázattal	
támogatott	 vizsgálatban	 megvizsgálták,	 hogy	 van-e	 felszı́ni	
szennyeződés	elérési	ideje	a	vıźadó	rétegeknek.	Nem	volt.	A	tu-
rai	kutaknak	olyan	jó	a	vıźadó	réteg	feletti	vıźzáró	rétege,	hogy	
50	évig	nem	jut	a	felszıń ről	szennyeződés.	Mi	azt	a	zárt	réteget	
termeljük,	ami	a	föld	alatt	van,	nincs	felszıń i	befolyás.	Azt	a	vizet	
tudjuk	 tovább	 adni,	 amit	 termelünk	 és	 a	 vizsgálat	 bebizonyı-́
totta,	hogy	védett.	A	pályázat	részeként	telepıt́ettek	úgynevezett	
�igyelő	kutakat.	Ezeket	rendszeresen	vizsgálni	kell,	és	ha	�igyelő-
kútban	megjelenne	szennyezés,	akkor	ott	be	kellene	avatkozni.	A	
�igyelő	 kutak	monitorozása	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 nagy	 bizton-
sággal	jelentsük	ki,	hogy	nincs	felszıń i	szennyeződés.	A	turai	vıź-
bázis	a	11	település	vıźigényének	a	75%-át	kielégıt́i.	Semmiféle	
tisztı́tási	 technológiát	 nem	 kell	 alkalmaznunk,	 nincs	 előı́rva	
klórozás,	fertőtlenıt́és,	tehát	ez	a	vıź	jobb,	mint	amit	a	Pető�i	for-
rásnál	az	emberek	 összegyűjtenek	 és	hazavisznek.	Ez	a	mi	vi-
zünk,	 ezt	 mindenkinek	 tudom	 ajánlani.	 Jobb,	 mint	 a	 boltban	
megvásárolt	ásványvıź,	és	ahhoz	képest	sokkal	olcsóbb	is.

T.A.

MEGKÉRDEZTÜK
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Kifejtené	ezt	részletesebben?
Munkavállalóinktól	rengeteget	kell	kérnünk.	24	órás	a	

szolgáltatás,	 a	munkaidőnk	 csak	 8	 óra,	 tehát	 rengeteg	 túlóra	
merül	 fel,	 amit	 vagy	 nem	 tudtunk	 ki�izetni,	 vagy	 csúsztatást	
kértünk	és	szinte	minden	dolgozónk	keresett	magának	valami	
más	pénzkereső	elfoglaltságot.	Amikor	ez	a	kettő	elkezdett	üt-
közni,	 akkor	nekik	 is	döntést	kellett	hozni.	Teljesen	normális,	
hogy	 azt	 választották,	 ahol	 többet	 tudnak	 keresni.	 Megértem	
azokat,	akik	elmentek	tőlünk,	mert	az	ő	megélhetésüknek,	az	ő	
családjuknak	ez	a	pénz,	amit	mi	�izetni	tudunk,	sajnos	kevés.	Ha	
jól	meg�izettük	volna	az	embereinket,	ez	fel	sem	merül,	de	sajnos	
nem	tudjuk	meg�izetni.	Azért	nem	tudjuk	tisztességesen	meg-
�izetni,	mert	hatósági	áras	tevékenységet	végzünk,	és	a	törvény	
tulajdonképpen	azt	várja	el	tőlünk,	hogy	tisztán	szolgáltató	cég	
legyünk,	nem	önkormányzati	jövedelemtermelésre	hoztak	létre	
bennünket.	Tehát	nem	épıt́őipari	munkákra	alakıt́ottak,	nincse-
nek	is	meg	nálunk	az	ehhez	szükséges	feltételek.	Nem	rendel-
kezünk	 épıt́őipari	 eszközökkel,	 berendezésekkel,	 kisgépekkel,	
ezért	nagyon	korlátozottan	tudunk	épıt́őipart	vállalni.	A	szolgál-
tatáson	kıv́üli	árbevételünk	minimális.	A� rbevételünk	több	mint	
90%-a	a	vıź	és	csatorna	szolgáltatásból	van.	Tehát	ez	az	alapvető	
problémánk,	hogy	a	2012-ben	befagyasztott	dıj́akat	sajnos	teljes	
egészében	meg	kellett	tartani	és	ezeken	az	árakon	szolgáltatunk.
Mi	a	helyzet	az	állami	tulajdonban	lévő	szolgáltatókkal?

O� t	regionális	vıźmű	van	állami	tulajdonban,	az	ország	
kiemelt	üdülőterületein,	vagy	iparterületein.	A	Duna	Menti	Re-
gionális	Vıźmű	Zrt.,	az	E� szakmagyarországi	Regionális	Vıźmű-
vek	Zrt.,	a	Dunántúli	Regionális	Vıźmű	Zrt.,	az	E� szakdunántúli	
Vıźmű	Zrt.	a	Tiszamenti	Regionális	Vıźművek	Zrt.	Lényegesen	
jobb	helyzetben	vannak.	O� k	3	év	alatt	megkapták	a	30%-os	ál-
lami	támogatást	a	béremelésre,	az	önkormányzati	fenntartású	
cégek	pedig	nem	kapták	meg.	Erre	azt	mondta	az	állam,	széttár-
va	a	karját,	hogy	az	állam	megsegıt́i	a	saját	cégeit,	tegyék	ezt	az	
önkormányzatok	is.	
Tudnak	segíteni	az	önkormányzatok?

Anyagi	forrásuk	nincsen,	de	a	szociális	keret	lehetősé-
gét	ügyesen	használva	nagyon	sok	vıź-	és	csatornadıj́	lakossági	
támogatást	kapunk	3-4	önkormányzattól.	Tura	az	élen	jár,	Zsám-
bok,	Dány	és	még	Valkó	segıt́	ilyen	módon.	Ennek	köszönhetően	
a	kintlévőségeink	sem	túl	magasak	ezeken	a	településeken.	Az	
önkormányzatok	szociális	kerete	lehetővé	teszi	a	lakhatási	tá-
mogatást.	Ez	az	egyetlen	olyan	megoldás,	ahogy	tudnak	segıt́eni	
nekünk	az	önkormányzatok,	egyéb	anyagi	forrásuk	nincsen.
A	 2011-es	 törvény	 értelmében	 az	 ellátás	 felelőse	 az	 ön-
kormányzat,	tehát	minden	beruházást,	felújítást	az	önkor-
mányzatnak	kell	elvégeznie?

Az	amortizáció	elfogadtatása	a	kezdetektől	nagy	kihı-́
vást	jelentett.	Ha	a	törvény	életbe	lépése	előtti	időszakban,	ami-
kor	még	az	önkormányzatok	voltak	az	árhatóság,	és	állapıt́ottak	
meg	bérleti	dıj́at,	ebből	az	 összegből	 fedezhető	volt	a	 felújıt́ás	
költsége.	Azonban	az,	hogy	az	amortizáció	teljes	mértékben	beé-
püljön	a	vıź-	és	csatornadıj́ba,	szóba	sem	jöhetett.	A	testületek	
már	régen	is	arra	törekedtek,	hogy	legyen	minél	olcsóbb	a	vıź	és	
csatornadıj́,	ezért	a	képviselő-testületek	az	in�lációnál	nagyobb	
mértékű	áremelést	sehol	nem	fogadtak	el.	

Jelenleg,	2012-től	nagyon	fura	ez	a	törvényi	helyzet.	Az	
önkormányzat	az	ellátás	felelőse,	de	ehhez	neki	semmi	forrása	
nincsen.	Nem	 állapıt́hatja	meg	a	dıj́at,	nem	 állapıt́hatja	meg	a	
bérleti	dıj́at,	az	önkormányzatnak	annyira	meg	van	kötve	a	keze,	
hogy	én	meg	tudom	érteni	a	tulajdonosainkat,	hogy	széttárják	a	
kezüket.	Nagyon	nehéz	helyzetben	vannak.	Ha	van	pályázati	for-
rás,	pályázni	kell,	az	pedig	kétesélyes.	Vagy	nyerünk,	vagy	nem.
A	 törvény	 által	 kötelezően	 előírt	 integrálási	 folyamat	 ré-
szeként,	 2012-ben	 a	 Tura-Galgahévíz	 Ipari	 és	 Szolgáltató	
Kommunál	 Kft.	 is	 beolvadt	 a	 Daköv	 Kft.-be.	 A	 szennyvíz-
tisztító	rendszer	és	a	telep	1995-től	üzemelt,	az	integrálás-

kor	17	éves	volt,	most	25	éves.	Önök	ugyan	csak	8	éve	üze-
meltetők,	de	mégis,	kérem,	elevenítsük	fel	a	kezdeteket.

Tura	 és	 Galgahévıź	 közös	 tulajdonú	 beruházásaként	
épült	meg	a	két	településen	a	nyomás	alatti	szennyvıźelvezető	
rendszer.	Ezt	lehetett	az	akkori	lehetőségekhez	mérten	megépı-́
teni.	Olyan	soha	nem	volt,	és	várhatóan	soha	nem	is	lesz,	hogy	
önkormányzat	saját	erőből,	vagy	a	lakosság	pénzéből	képes	le-
gyen	egy	ekkora	léptékű	beruházást	megvalósıt́ani,	csak	elnyert	
pályázattól	 függően	 épülhetnek	 csatornarendszerek.	 Turán	
nagyon	alacsony	volt	az	elnyert	céltámogatás,	talán	a	beruházási	
érték	 40%-a,	 a	 60%-ot	 önerőből	 kellett	 megoldani.	 Tehát	
egyfelől	 szegénység	 volt,	 másfelől	 Turán	 nagyon	 magas	 a	
talajvıź.	A	gravitációs	csatornahálózat	kiépıt́ésénél	le	kellett	vol-
na	menni	akár	3-4	méteres	mélységbe,	talajvıźszint	süllyeszté-
seket	kellett	volna	végrehajtani,	erre	egyszerűen	nem	volt	fede-
zet.	Ahol	volt	pénz,	ott	mindenhol	gravitációs	csatornák	épültek,	
mert	költséges	ugyan	a	kivitelezés,	de	az	 üzemeltetés	a	 legol-
csóbb.	 Akkoriban	 kezdett	Magyarországon	 terjedni	 a	 nyomás	
alatti,	vagy	vákuumos	szennyvıź-elvezetési	rendszer.	Turán	az	
előbbit,	a	nyomás	alatti	rendszert	választották.	Minden	ingatlan-
ra	 behelyeztek	 egy	 átemelő	 aknát,	 abba	 egy	 szivattyút,	 amit	
rákötöttek	az	1	méter	mélyre	lefektetett	kis	átmérőjű	vezetékek-
re.	 Ez	 egy	 alacsony	 nyomású	 rendszer,	 a	 szivattyú	 beemeli	 a	
szennyvizet	az	utcai	gyűjtővezetékbe.	 Itt	megint	a	szegénység	
volt	 a	 döntő,	 nem	 csak	 a	 kiépıt́ésnél	 választották	 az	 olcsóbb	
megoldást,	hanem	a	 szivattyúknál	 is	arra	kényszerültek.	Nem	
szennyvıźszivattyúk	 kerültek	 a	 házakhoz,	 hanem	 szennyezett	
vizet	szállıt́ ó	szivattyúk,	amelyekre	menet	közben	annyi	újıt́ást	
eszközöltek,	hogy	egy	plusz	keverőlapátot	szereltek	alulra,	ıǵy	
jobban	kiszıv́ja	az	aknából	a	szennyvizet.	Ahogy	a	hálózatra	nem	
volt	pénz,	a	tisztıt́ótelep	megépıt́ésekor	is	egy	olcsó	technológiát	
kellett	választani.	Két	medence	épült,	ezekben	akarunk	minden	
tisztıt́ási	 lépést	 (vegyesen	az	 iszapkezelést	 és	a	 levegőztetést)	
elvégezni,	hát	ez	nem	igazán	sikerül.	Ezt	a	rendszert	vettük	át	
nyolc	évvel	ezelőtt.

Eredetileg	a	tulajdonos	volt	kötelezett	gondoskodni	a	
szivattyú	működéséről,	de	2012-től	a	törvényi	módosıt́ ás	szerint	
már	a	szolgáltató,	vagyis	a	mi	kötelezettségünk.	A	két	települé-
sen	jelenleg	3000	db	szivattyú	van	beépıt́ve,	napi	hibaszámunk	
20	körül	van,	ebből	általában	8-10	szivattyúcsere.	A	szivattyú-
nak	csak	a	tisztıt́ásával	foglalkozunk	helyben,	bármilyen	egyéb,	
akár	kisebb	problémája	is	van,	tehát	ha	dugulás,	vagy	alkatrész	
megy	tönkre,	a	szivattyút	cserélni	kell.	Ez	borzasztó	drága	rend-
szer.	Rengeteg	szivattyúhiba	van,	ezeknek	a	javıt́ására	be	kellett	
rendezkedni,	egyrészt	a	lakosság	megfelelő	kiszolgálására,	más-
részt	hogy	ne	halmozódjanak	fel	a	javıt́ások.	A	rendszer	25	éve	
épült,	a	gépi	eszközök	amortizációja	14,5	%	évente,	tehát	7,5	év	
alatt	amortizálódik	egy	gépi	eszköz.	25	év	alatt	ez	az	amortizá-
ció,	a	teljes	lejárat	már	3x	bekövetkezett	és	nálunk	még	mindig	
vannak,	hogy	a	25	éve	beépıt́ett	szivattyúk	üzemelnek.	Amit	meg	
tudunk	 javıt́ani,	megoldjuk,	 de	 amit	 nem,	 azok	 helyett	 új	 szi-
vattyút	kell	vásárolni.	

O� sszefoglalva	az	előzményeket,	kevés	volt	a	pénz	a	be-
ruházáskor,	ennek	ellenére	Tura	és	Galgahévıź	vállalta,	hogy	kié-
pıt́i	a	rendszert.	A	turai	önkormányzatot,	üzemeltetőként	még	
utólag	sem	tudom	hibáztatni,	1995-ben	erre	volt	pénz.	Ezzel	el-
érte,	hogy	csatornázva	lett	a	település,	egy	normális,	egészséges	
elvezetés	volt.	Drága,	drága,	meg	mindenki	morgott,	hogy	a	szi-
vattyú	 villanyköltségét	 neki	 kell	 �izetni,	 de	 lassan	 azért	meg-
békéltek	az	emberek.
A	szivattyúk	működésképtelenné	válásán	felül	milyen	napi	
problémák	adódnak?

Nagy	problémát	jelent	a	nem	megfelelő	közmű	haszná-
lat	a	lakosság	részéről.	Mostanra	eljutottunk	arra	a	szintre,	hogy	
azon	gondolkozunk,	hogy	ha	már	negyedszer	kell	dugulás	miatt	
kimenni	ugyanahhoz	a	házhoz,	lassan	kiszámlázzuk	a	szabályta-

lan	használatból	keletkező	költségeket.	Beledobnak	az	aknába	
felmosórongyot,	 pulóvert,	 betétet,	 csirkecsontot,	 csibebelet,	
nem	akarom	tovább	sorolni,	de	talán	érzékelhető,	hogy	renge-
tegszer	azért	megyünk	ki,	mert	szabálytalan	a	közmű	használat.	
Ha	 nem	 �igyelt	 a	 tulajdonos	 és	 ellopták	 a	 szivattyút,	 ennek	 a	
pótlását	mindig	kiszámlázzuk.	

A	 másik	 probléma	 még,	 hogy	 anno	 nem	 mindenki	
engedte	 meg	 a	 beruházás	 ideje	 alatt	 az	 átemelő	 akna	 és	 a	
szivattyú	 letelepıt́ését.	 A	 települések	 egyharmadán	 nem	 lett	
beépıt́ve	 az	 átemelő,	 ezek	 utólagos	 beépıt́ése	 viszont	 nagyon	
drága,	kb.	300	000	Ft	telkenként.	Mivel	ezt	nekünk	is	meg	kell	
vásárolni,	 tehát	 a	 telepıt́és	 nem	 a	 szolgáltatás	 része,	 mi	 sem	
tudunk	részletet	adni.	Sajnos	egy	összegben	le	kell	tenni	a	tele-
pıt́és	dıj́át	annak,	aki	most	akar	rákötni.

A	 telep	 túlterheltségében	 erősen	 közrejátszik,	 hogy	
nagyon	 sokan	 illegális	 módon	 rákötnek	 a	 szennyvı́zcsator-
nánkra	csapadékvizet,	ami	tilos.	A	rendszer	nem	ıǵy	van	tervez-
ve,	ebbe	csak	szennyvıź	kerülhet.	A	mai	normatıv́ák	szerint	egy	4	
tagú	családnak	nagyjából	fél	m3/nap	a	szennyvıź	termelése.	Ezt	
kiszolgálni	alkalmas	a	szivattyú,	és	az	elvezető,	1	colos	nyomóve-
zeték.	Ez	belecsatlakozik	egy	90	mm-es	csőbe.	Ezek	a	csövek	al-
kalmatlanok	arra,	hogy	csapadékvizet	vezessünk	be,	a	telep	sem	
bıŕja	el.	Turán	ráadásul	magas	a	talajvıź,	melyet	a	pincékből	szin-
tén	a	szennyvıź	aknába	szivattyúznak.	Az	illegális	rákötések	fel-
tárása	és	megszűntetése	érdekében	létrehoztunk	egy	ellenőrző	
csoportot.	A	jogszabály	lehetőségeit	kihasználva	5	évre	vissza-
menőleg	 az	 ingatlanra	 lehulló	 csapadékra	 szennyvıź-csatorna	
dıj́at	számlázhatunk	ki.	Senki	ne	lepődjön	meg,	ha	az	ellenőrző	
csoport	 felkeresi	 az	 ingatlanát.	 Elsődleges	 célunk	 az	 illegális	
rákötések	megszűntetése,	nem	pedig	a	pénzgyűjtés.	Ezért	nyo-
matékosan	kérjük	mindenkitől,	hogy	aki	ilyet	csinált,	az	kösse	le.	
Mi	nem	vagyunk	hatóság,	csatorna-dıj́at	vethetünk	ki,	de	ha	va-
lakit	tetten	érünk,	akkor	bizony	kiszámlázzuk	5	évre	visszame-
nőlegesen	a	csatorna-dıj́at,	ez	egy	átlagos	háznál	is	200	000	fo-
rintos	költség.	Ez	szükséges	ahhoz,	hogy	a	telepre	esős	időben	se	
menjen	be	több	szennyvıź,	amit	egyszerűen	nem	tud	a	levezető	
cső	és	a	szivattyú	elnyelni.
Akkoriban	a	szennyvíztelep	befogadó	kapacitását	jól	mér-
ték	fel?

A	telepen	a	műtárgyak	(tisztıt́ó	medencék)	kapacitása	
az	engedélyünk	szerint	1800	m3/nap.	A	valóságban	viszont	7-
800	m3	szennyvizet	már	nem	volt	képes	megtisztıt́ani	a	rend-
szer.	Ezért	sajnos	bıŕságoltak,	a	bıŕságot	pedig	a	szolgáltatónak	
kell	�izetni,	nem	a	tulajdonosnak.	De	sajnos	ez	a	bıŕság	évről	évre	
emelkedik.	 Nagyon	 szigorú	 előı́rásoknak	 kell	 megfelelnie	 a	
szennyvıźtisztıt́ó-telepnek,	hiszen	a	Galga	patak	viszonylag	egy	
kis	vıźhozamú	befogadó,	ezért	itt	nagyon	szigorúak	a	tisztıt́ási	
paraméterek.	 Ezt	 ez	 a	 telep	 soha	 nem	 fogja	 tartani.	 A	 bıŕság	
évente	szorzódik	fel.	Ez	az	állapot	fenntarthatatlan	–	de	nemcsak	
ezért.	A	telepet	-	25	év	után	át	kell	épıt́eni.
Félve	kérdezem	az	eddig	hallottak	alapján,	miből	lehet	ezt	
megvalósítani?

2012-ben	egy	kész	rendszert	vettünk	át,	olyat,	amilyen	
volt.	A	telepre	kötött	bérleti	szerződésbe	egy	jelképes	100	000	
Ft-ot	ıŕtunk	be	bérleti	dıj́ként,	ez	messze	nem	fedezi	a	karban-
tartási,	felújıt́ási	költségeket.	A	be�izetett	dıj́akból	képződhetne	
felújıt́ási	alap,	de	nem	képződik,	mert	2012	előtt	nem	lett	amor-
tizáció	beépıt́ve	az	árba,	2012	óta	pedig	nem	emelhetünk.	Ezért	
minden	felújıt́ási	feladat	az	önkormányzatra	hárulna,	de	az	ön-
kormányzatok	nem	tudtak	erre	forrást	szakıt́ani.

A	 2020	 tavaszán	 kialakult	 havaria	 helyzetet	 azonnal	
megoldottuk.	Megtisztıt́ottuk	a	telepről	kimenő,	mintegy	2	km-
es	vezetéket,	a	gravitációra	rásegıt́	egy	szivattyú,	a	tönkrement	
szivattyút	 és	 a	 kilyukadt	 csöveket	 természetesen	 kicseréltük,	
megakadályoztuk,	hogy	a	telepről	kifolyjon	a	szennyvıź.

Most	viszont	adódott	egy	 jó	 lehetőség,	 ez	az	első	 év,	
hogy	a	viziközmű	szolgáltatók	energiahatékonysági	pályázaton	
indulhattak.	Ez	egy	50%-os	intenzitású	pályázat,	egy	szolgáltató	
maximum	500	millió	 forintos	 felújıt́ást	pályázhatott.	Az	50	%	
önerő	 ellenére	 is	 majdnem	 410	 milliós	 beruházást	 tudtunk	
összerakni,	megnyertünk	200	millió	Ft	körüli	támogatást.	Tura-
Galgahévıź	 vonatkozásában	 32	millió	 forint	 összegű	 felújıt́ást	
tettünk	bele	a	pályázatba,	melyet	a	teljes	egészében	a	szenny-
vıźtisztıt́ó-telepre	költünk.	A	szükséges,	16	millió	forintnyi	ön-
erőt	a	két	önkormányzat	képviselő-testületei,	tulajdoni	arányok-
hoz	igazodva	megszavazták.	A	beruházás	tartalmilag	elsősorban	
olyan	 gépegységek	 cseréje,	 amelynek	 az	 energiafogyasztása	
jobb,	mint	a	régi.	A	pályázat	mindössze	5%-os	villamos	energia	
megtakarıt́ást	ıŕ 	elő,	ezekkel	a	gépegység	cserékkel	megvalósıt́-
ható.	A	végátemelőkben	van	lehetőség	szivattyú	cserére,	és	a	be-
épıt́ésre	kerülő	tıṕus	nagyban	növeli	a	biztonságot.	Ez	egy	szá-
mıt́ógép	vezérelt	 szivattyú,	képes	arra,	hogy	egy	dugulást	 ön-
maga	megszűntessen.	A	szennyvıźtisztıt́ás	lényege,	hogy	oxidá-
cióval	bontjuk	le	a	szerves	anyagot.	tervezzük	azoknak	a	telepi	
fúvóknak	 a	 cseréjét	 is,	 amelyek	 a	 levegőbevitelt	 biztosı́tják.	
Megindıt́ottuk	a	kivitelezést,	a	feladatok	nagy	része	még	az	idén	
elkészül.	Ez	a	felújıt́ás	átmenetileg	rendbe	teszi	a	telepet.
Átmenetileg?

Az	átmeneti	szót	hangsúlyoznám,	mert	elkerülhetetlen	
a	telep	átépıt́ése.	Ez	a	technológia	ma	már	nem	tudja	a	hatályos	
előı́rásokat	 tartani.	 Turán	 olyan	 fejlődések	 vannak,	 kastély,	
sportcsarnok,	 lakásépıt́és,	 jövőbeli	 tervek,	 amely	 fejlesztések-
nek	egyik	előfeltétele,	hogy	az	előıŕás	szerinti	szennyvıźtisztıt́ás	
megvalósuljon.	 A�m	 a	 telep	 korszerűsıt́ését,	 átépıt́ését	 szintén	
csak	pályázati	pénzből	lehet	kivitelezni.	Az	önkormányzatok	is	
dolgoznak	 a	 megoldáson,	 Dr.	 Czerván	 György	 országgyűlési	
képviselő	 is	reményét	 fejezte	ki	azt	 illetően,	hogy	a	következő	
uniós	 ciklusban	nyıĺik	pályázati	 lehetőség	a	 szennyvıźtisztıt́ó-
telep	átépıt́ésre.	Készült	már	tanulmány,	a	várható	beruházási	
költség	1,2-1,3	mrd	forint	lenne.	A	most	megindıt́ott	felújıt́ásunk	
szükséges	a	telep	életben	tartásához,	hiszen	ha	sikerül	jövőre	el-
nyerni	egy	pályázati	forrást,	akkor	is	legkorábban	2024-ben	lesz	
új	telep.	Addig	is,	a	következő	4	évben	ennek	a	telepnek	működő-
képesnek	kell	maradnia.	 Ebben	 segıt́	 ez	 a	32	milliós	 felújıt́ás,	
amivel	 valószı́nűleg	 sikerülni	 fog	 a	 telep	 tisztı́tókapacitását	
legalább	az	eredeti	szintre	visszaállıt́ ani.
Végül	 beszéljünk	 még	 a	 turaiak	 körében	 pánikszerűen	
terjedt	gondolatról,	hogy	„Úristen,	most	akkor	nem	ihatunk	
csapvizet?”

Mélyfúrású	 kutakból	 termelünk	 vizet,	 tehát	 ezek	 vé-
dett	vıźadó	 rétegek.	Efölött	vıźzáró	 rétegek	vannak.	Pár	 évvel	
ezelőtt,	 a	 „Turai	 vıźbázis	 biztonságba	 helyezése”	 pályázattal	
támogatott	 vizsgálatban	 megvizsgálták,	 hogy	 van-e	 felszı́ni	
szennyeződés	elérési	ideje	a	vıźadó	rétegeknek.	Nem	volt.	A	tu-
rai	kutaknak	olyan	jó	a	vıźadó	réteg	feletti	vıźzáró	rétege,	hogy	
50	évig	nem	jut	a	felszıń ről	szennyeződés.	Mi	azt	a	zárt	réteget	
termeljük,	ami	a	föld	alatt	van,	nincs	felszıń i	befolyás.	Azt	a	vizet	
tudjuk	 tovább	 adni,	 amit	 termelünk	 és	 a	 vizsgálat	 bebizonyı-́
totta,	hogy	védett.	A	pályázat	részeként	telepıt́ettek	úgynevezett	
�igyelő	kutakat.	Ezeket	rendszeresen	vizsgálni	kell,	és	ha	�igyelő-
kútban	megjelenne	szennyezés,	akkor	ott	be	kellene	avatkozni.	A	
�igyelő	 kutak	monitorozása	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 nagy	 bizton-
sággal	jelentsük	ki,	hogy	nincs	felszıń i	szennyeződés.	A	turai	vıź-
bázis	a	11	település	vıźigényének	a	75%-át	kielégıt́i.	Semmiféle	
tisztı́tási	 technológiát	 nem	 kell	 alkalmaznunk,	 nincs	 előı́rva	
klórozás,	fertőtlenıt́és,	tehát	ez	a	vıź	jobb,	mint	amit	a	Pető�i	for-
rásnál	az	emberek	 összegyűjtenek	 és	hazavisznek.	Ez	a	mi	vi-
zünk,	 ezt	 mindenkinek	 tudom	 ajánlani.	 Jobb,	 mint	 a	 boltban	
megvásárolt	ásványvıź,	és	ahhoz	képest	sokkal	olcsóbb	is.

T.A.

MEGKÉRDEZTÜK
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	 Augusztus	 15-én	 szombat	 este	 az	 Emlékezés	 Napja	
elnevezésű	 koszorúzási	 ünnepséggel	 kezdődött	 a	 búcsúi	 hét-
vége,	amelyet	az	elhunyt	turai	cigányzenészek	és	sportolók	tisz-
telétére	tartottak	a	Zsámboki	úti	keresztnél.
	 Budai	Attila,	a	roma	nemzetiségi	önkormányzat	elnöke	
beszédében	kiemelte,	hogy	immár	hatodik	alkalommal	gyűlnek	
itt	össze	az	emlékestre	a	turai	emberek.	A	közelmúltban	sokan	
eltávoztak	ebből	a	világból	a	telepi	emberek	közül,	akikre	ugya-
nolyan	 szeretettel	 gondoljunk	 és	 őrizzük	 őket	 meg	 az	 emlé-
künkben.
	 Marosvölgyi	János,	Tura	város	alpolgármestere	ünnepi	
mondandójában	örömét	fejezti	azért,	hogy	a	késői	óra	ellenére	
ennyien	eljöttek	a	kereszthez,	ahol	közösen	cigányok	és	nem	ci-
gányok	együtt	róják	le	kegyeletüket	az	elhunytak	előtt.
	 Ezután	a	koszorúkat	és	virágokat	az	emlékezők	elhe-
lyték	a	kereszthez,	majd	Palya	János	plébános	a	következő	lélek-
emelő	gondolatokat	osztotta	meg	az	egybegyűltekkel:	Csak	az	
hal	meg,	akit	elfelejtünk.	A	keresztény	ember	számára	a	Nagy-
boldogasszony	ünnepe	azt	hirdeti,	hogy	a	hálálon	túl	is	van	élet,	
mert	ha	nem	ıǵy	lenne,	akkor	felesleges	lenne	az	eddigi	életünk.	
Istentől	 jövünk	 és	hozzá	megyünk	vissza.	O� 	hıv́ta	el	azokat	 is,	
akiket	ma	este	 ünneplünk,	hiszen	 ő	adta	nekik	a	 tehetséget	a	
zenéhez	vagy	a	sporthoz.	Az	egyik	legnagyobb	ajándék	Istentől,	
hogy	van	emlékező	képességünk,	mert	ezt	kérte	mindig	a	zsidók-
tól	is,	hogy	emélkezzetek.	Kérjük	a	Szűzanyát,	hogy	vigyázzon	a-
zokra,	akik	még	itt	vannak	és	azokért	is	imátkozunk,	akik	már	ott	
vannak	vele	a	mennyek	országában.
	 Azt	est	további	részében	az	önfeledt	szórakozásé	volt	a	
főszerep	 a	Baranyi	 sörözőben,	 ahol	Nyári	 László	 és	 cigányze-
nakara	 szórakoztatta	 a	 közönséget.	 Akik	 szeretik	 a	 hagyomá-
nyos	cigányzenét	és	magyar	nótát,	azok	számára	Budai	Beatrix	
nótaénes,	a	Dankó	rádió	szerkesztő-műsorvezetője	énekelte	el	a	
közönségszórakoztató	nótacsokrait,	amelyben	a	csárdáson	ke-
resztül	a	mulatóson	át	a	hallgatóig	mindenki	megtalálta	a	ked-
vére	valót	ezen	a	tartalmas	éjszakán.

	 Vasárnap	a	búcsú	napján	tartották	meg	a	több	évizedes	
hagyományon	alapuló	focimeccset.	Az	ide	évben	a	Turai	cigány-
csapat	az	U� jpesti	Legendák	focicsapatát	hıv́ta	meg	egy	barátsá-
gos	mérkőzésre.	A	mérkőzésre	ellátogatott	Zsıŕos	László,	a	Ját-
szi-Foci	alapıt́ó	elnöke,	játékosmeg�igyelő	is,	aki	hat	darab	foci-
labdával	ajándékozta	meg	a	Turai	Cigánycsapatot.
	 Az	időjárás	kegyes	volt	a	csapatokhoz	és	a	szép	számú	
kilátogató	közönséghez,	mert	komolyabb	eső	nélkül	zajlott	le	a	
mérkőzés.	A	szurkolók	remek	megoldásokkal	teli,	látványos	gó-
lokkal	tűzdelt	mérkőzést	láthattak,	amelyet	az	U� jpesti	Legendák	
focicsapata	nyert	meg	4:3	arányban,	amelyben	végigjátszotta	a	
mérkőzést	a	76	éves	Zámbó	Sándor	kilenszeres	magyar	bajnok	
és	33-szoros	válogatott	labdarúgó,	aki	a	mai	napig	aktıv́	játékos.	
	 A	barátságos	mérkőzés	után	az	U� jpesti	Legendákat	a	
Turai	Cigánycsapat	látta	vendégül	a	Baranyi	sörözőben,	ahol	jó-
fajta	ételek	és	italok	mellett	hangulatos	beszélgetések	zajlottak	a	
focilegendákkal,	akik	végig	nézték	és	a	hallgatták	a	Turai	Cigány-
csapat	O� rökös	Tagja	dıj́átadó	ünnepséget,	amelyet	Budai	Attila	
hıv́ott	életre.	O� rökös	tag	az	lehet,	aki	játékával	és	példamutató	
magatartásával	a	csapat	a	település	és	a	turai	cigány	nemzetiség	
jó	hıŕnevét	keltette.	Az	idei	évben	négy	játékos	került	fel	a	tab-
lóra.	

 A Turán élő emberek számára az egyik legfon-
tosabb örömnap a búcsú, amelyet Nagyboldogasszony 
ünnepén tartunk meg. Igaz, a hagyományos lánchintás 
(sergős), céllövöldés, vattacukros, játékárusos, vásártéri 
búcsúi forgatag az idén elmaradt a koronavírus miatt, de 
a turai cigány nemzetiségi önkormányzat a búcsú köré 
szervezett ünnepségeit megtartotta.

Az ide díjazottak, Örökös tagok,
Turai Cigánycsapat

Oláh	József:
Valkón	nőtt	fel	ott	járt	le	a	focipályára	nézni	a	nagyobbakat	és	ott	
szeretett	bele	a	labdarúgásba.	A	legnagyobb	élménye	azonban	az	
FTC	focicsapatához,	az	1995-ös	Bajnokok	Ligájához	kötődik	ahol	
a	 fantasztikus	 sikersorozatban	 Lisztes	 Krisztián	 lett	 a	 példa-
képe.	A	Turai	Cigánycsapatban	1999-ben	mutatkozott	be,	mi-
után	a	házassága	révén	Turára	költözött.	A	csapatba	rögtön	beil-
leszkedett,	ahol	 több	mint	20	 éve	kergeti	a	 labdát	 fáradhatat-
lanul.	Legszıv́esebben	Vidák	Zsolt	„Herold”	és	Kátai	Krisztiánnal	
focizott	együtt.	A	legemlékezetesebb	mérkőzése	egy	hazai	bú-
csúi	meccsen	volt,	ahol	a	2-1-re	megnyert	találkozón	döntetlen	
állásnál	a	82.	percben	egy	fantasztikus	beıv́elése	Budai	Attilát	
találta	meg	mesterien,	 aki	 elemi	 erővel	 bombázott	 az	 ellenfél	
kapujának	 bal	 sarkába.	 Józsi	 büszke	 a	 csapatra,	 akik	 a	 rászo-
rulóknak	mindig	segıt́séget	nyújtanak.
Oláh	József	üzenete	az	utókornak:	Jöjjetek,	�iatalok	közénk	és	
vegyetek	 példát	 a	 nagy	 öregekről:	 barátságról,	 becsületről,	
tiszteletről	és	akkor	nektek	is	lehet	egy	második	családotok.

Pecze	Péter:
A	Turai	 Cigánycsapatnak	1996	 óta	 tagja.	 Gyerekként	 nem	ve-
hetett	részt	a	cigánytelepi	grundfocis	életben,	hiszen	nem	tar-
tozott	a	romákhoz,	ekkor	még	csak	„magyar”	volt.	Házassága	ré-
vén	lett	részese	ennek	a	nagyszerű	közösségnek,	ahol	a	foci	is	az	
élete	része	 lett.	Gyerekként	 is	vágyott	egy	stoplis	cipőre,	amit	
meg	is	kapott	az	1986-os	világbajnokság	után,	mert	a	német	csa-
pat	 (akkori	NSZK)	kiválóságára	Rudi	Völler-re	 szeretett	 volna	
hasonlıt́ani,	aki	a	döntőben	a	80.	percben	az	egyenlıt́ő	gólt	rúgta,	
de	végül	mégis	az	argentinok	nyerték	meg	a	világbajnoki	kupát	
3:2	 arányban.	 Völler	 küzdeni	 akarása	 meghozta	 a	 várt	 ered-
ményt,	mert	1990-ben	világbajnok	lett.	Ez	a	küzdeni	akarás	mo-
tiválta	Pétert,	aki	legszıv́esebben	Baranyi	József	„Dicsak”	és	Ká-
tai	Krisztián	játszótársa	volt	a	pályán.	A	legemlékezetesebb	mér-
kőzése	egy	Jászfényszaru	ellen	2:1-re	megnyerte	itthoni	rangadó	
volt,	ahol	a	félpályáról	mindenkit	kicselezve	a	kapuba	vitte	a	lab-
dát,	amivel	a	turai	csapat	a	győzelemet	megszerezte.	Peti	is	büsz-
ke	a	 turai	csapat	 által	 szervezett	számos	 jótékonysági	mérkő-
zésre	 és	 a	 sok	 adományra,	 amit	 közösen	 jutatattak	 el	 a	 csa-
ládoknak.	Pecze	Péternek	van	egy	nagy	álma:	„addig	nem	sze-
retnék	meghalni,	amıǵ	létre	nem	hozok	egy,	a	régi	játékosokból	
álló	Jászfényszaru	és	a	Turai	Cigánycsapat	között	egy	rendhagyó	
gálameccset	a	régi	szép	időket	felidézve.
Ezért	is	üzeni	a	�iatal	csapattársaknak:	Tessék	letenni	az	Xbox	
és	az	okostelefonokat	és	irány	a	pálya,	hogy	legyen	nektek	is	mit	
mesélni	 és	 megőrizni	 ebből	 a	 nagyszerű	 csapatból	 és	 közös-
ségből.

Csollák	Rudolf:
1971	februárjában	látta	meg	a	napvilágot,	amely	évtized	még	a	
magyar	foci	világszıńvonalú	játékáról	szólt.	Aki	a	hetvenes	évek-
ben	gyerekeskedett,	az	folyamatosan	a	grundokon	focizott	és	az	
akkori	két	világklasszis	labdarúgó,	a	fradista	Nyilasi	Tibor	és	a	
másik,	 a	 dózsás	 Törőcsik	 András	 közül	 választotta	 ki	 a	 péda-
képét.	Rudi	Törőcsik	rajongó	lett,	és	ahogy	mondani	szokták,	lila	
lett	 a	 vére.	 A	 cigánycsapattal	 már	 kisgyerekként	 találkozott,	
hiszen	az	édesapja,	aki	szintén	örökös	tag,	szervezte	a	turai	ci-
gánycsapat	 mérkőzéseit,	 aki	 egyébként,	 aki	 a	 fradi	 szurkoló	

táborát	 erősıt́ette.	 Legszebb	 emléke	 természetesen	 egy	 Jász-
fényszaru	elleni	mérkőzés	volt,	ahol	becsúszva	a	kapu	elé	egy	
góltól	mentette	meg	 a	 csapatot.	 Legszıv́esebben	 Szénás	 Zsolt	
„Kacsa”	és	Radics	István”Lupi”	örökös	tagjainkkal	játszott.	
Rudolf	üzenete	a	következő:	O� rülök,	hogy	itt	lehettem,	és	lehe-
tek	ebben	a	bámulatos	baráti	társaságban.	A	�iatalokat	arra	buz-
dıt́om,	hogy	jöjjenek	közénk	azért,	hogy	érezzék	meg	a	közösség	
erejét.

Budai	Attila:
1972.	október	30-án	látta	meg	a	napvilágot,	az	élet	furcsasága,	
hogy	Diego	Maradona	világhıŕű	labdarúgó	is	október	30-án	szü-
letett.	A	foci	szeretetét	neki	is	a	grund	adta	meg,	ahol	már	az	is	
nagy	élmény	volt	számára,	hogy	„Dönci”labdaszedője	lehetett.	A	
grund	ıŕatlan	szabálya	szerint	az	volt	a	főnök,	akié	a	labda	volt.	Ez	
pedig	Vidák	Attila	„Gődér”	volt.	Mindig	a	két	legerősebb	játékos	
választott	csapattagokat	maguk	mellé.	Már	mindenkit	kiválasz-
tottak,	párosan	volt	mindkét	csapat,	amikor	ezt	mondták	Atti-
lának,	„üljél	csak	le,	inkább	ne	focizzál”.	Ekkor	döntötte	el	magá-
ban,	hogy	már	csak	azért	is	bebizonyıt́ja,	hogy	lesz	helye	ebben	a	
csapatban.	Gyerekkori	barátjával,	„Szécsével”	kezdett	el	focied-
zésekre	járni,	majd	hamarosan	igazolt	labdarúgó	lett	Turán.	Ját-
szott	a	megye	háromtól	a	megye	első	osztályig	és	emellett	Pest	
megye	válogatottjába	is	meghıv́ást	kapott.	Ezek	alapján	nem	volt	
meglepő,	hogy	17	évesen	mezt	kapott	és	játszhatott	a	turai	ci-
gánycsapat	hagyományos	búcsúi	meccsén.	Legemlékezetesebb	
élménye	neki	is	egy	Jászfényszaru	elleni	meccshez	kötődik,	ahol	
szomszéd	 település	pályáján	 ő	 szerezte	meg	a	 győztes	 gólt.	A	
meccs	 utáni	 önfeledt	 ünneplés	 az	 öltözőben	 felejthetetlen	
emléket	adott	számára.	Tura	mellet	játszott	Galgahévıź	és	Zsám-
bok	csapataiban	is.	Ennek	ellenére	a	turai	cigánycsapatban	érez-
te	magát	a	 legjobban,	hiszen	itt	volt	a	 legtöbb	barátja,	akikkel	
számos	 kudarcot,	 de	 annál	 több	 örömöt	 élt	 meg.	 A	 hetvenes	
években	a	legtöbb	ember	a	Vasasnak,	Dózsának	szurkolt,	de	ő	
ennek	ellenére	a	Ferencváros	csapatát	választotta.	Számos	gene-
ráció	 játékosával	 focizott	 együtt,	 többek	 között:	 O� szi,	 Radics	
Pista,	Bagi	Laci,	Dicsak,	Gumi,	Suszter,	Kacsa,	Corek,	Szénási	De-
zső,	Kátai	Pityu,	Kátai	Krisztián.	Mindenkivel	szeretett	játszani,	
de	a	legkedvesebb	számára	a	mai	napig	is	a	„Szécse”.	Mindenkire	
büszke,	aki	a	csapatba	került.	Küldetésének	érzi	azt,	hogy	cigány-
csapat	fent	maradjon	és	vele	együtt	a	hagyomány	és	a	szeretet,	
ami	ezt	az	egészet	körülveszi.	
Üzenete	nem	a	 �iatalokhoz,	hanem	az	 idősebbekhez	 szól:	
Nagyon	sokat	változott	a	világ,	ezért	nekünk	is	kell	a	�iatalok	felé	
nyitni	és	alkalmazkodni,	hogy	együtt	tudjunk	működni	a	továb-
biakban	is.

Szénási	József

Turai búcsú, Emlékezés Napja,
Cigányzene, Nótaest, Focigála

	 Az	 agusztus	 20-i	 államala-
pıt́ás	 ünnepe	 alkalmából	 a	 Jászsági	
Romákért	 Közéleti	 Dı́jat	 adomá-
nyozták	Farkas	Zsolt	nótaénekesnek.	
A	 dıj́at	 Pócs	 János	 a	 jászság	 ország-
gyűlési	 képviselője	 és	 Kökény	 Kál-
mán	a	Magyar	Roma	Kisebbségi	Kul-
turális	Közhasznú	Szervezet	kurató-
riumának	 elnöke	 adta	 át	 az	 ünne-
peltnek	 Jászberényben.	 A	 Magyar	
Köztársasági	Bronz	E� rdemkereszttel	
kitüntetett	nótanékesnek	a	 több	 év-
tizedes	a	cigányzene	és	kultúrájának	
végzett	 népszerűsı́tésében	 végzett	
kiemelkedő	 tevékenységét	 ismerték	
el	ezzel	az	újabb	rangos	dıj́jal.

Szénási	József

Újabb díjjal tüntették ki Farkas Zsolt
Aranykoszorú-díjas magyar nóta énekest 
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	 Augusztus	 15-én	 szombat	 este	 az	 Emlékezés	 Napja	
elnevezésű	 koszorúzási	 ünnepséggel	 kezdődött	 a	 búcsúi	 hét-
vége,	amelyet	az	elhunyt	turai	cigányzenészek	és	sportolók	tisz-
telétére	tartottak	a	Zsámboki	úti	keresztnél.
	 Budai	Attila,	a	roma	nemzetiségi	önkormányzat	elnöke	
beszédében	kiemelte,	hogy	immár	hatodik	alkalommal	gyűlnek	
itt	össze	az	emlékestre	a	turai	emberek.	A	közelmúltban	sokan	
eltávoztak	ebből	a	világból	a	telepi	emberek	közül,	akikre	ugya-
nolyan	 szeretettel	 gondoljunk	 és	 őrizzük	 őket	 meg	 az	 emlé-
künkben.
	 Marosvölgyi	János,	Tura	város	alpolgármestere	ünnepi	
mondandójában	örömét	fejezti	azért,	hogy	a	késői	óra	ellenére	
ennyien	eljöttek	a	kereszthez,	ahol	közösen	cigányok	és	nem	ci-
gányok	együtt	róják	le	kegyeletüket	az	elhunytak	előtt.
	 Ezután	a	koszorúkat	és	virágokat	az	emlékezők	elhe-
lyték	a	kereszthez,	majd	Palya	János	plébános	a	következő	lélek-
emelő	gondolatokat	osztotta	meg	az	egybegyűltekkel:	Csak	az	
hal	meg,	akit	elfelejtünk.	A	keresztény	ember	számára	a	Nagy-
boldogasszony	ünnepe	azt	hirdeti,	hogy	a	hálálon	túl	is	van	élet,	
mert	ha	nem	ıǵy	lenne,	akkor	felesleges	lenne	az	eddigi	életünk.	
Istentől	 jövünk	 és	hozzá	megyünk	vissza.	O� 	hıv́ta	el	azokat	 is,	
akiket	ma	este	 ünneplünk,	hiszen	 ő	adta	nekik	a	 tehetséget	a	
zenéhez	vagy	a	sporthoz.	Az	egyik	legnagyobb	ajándék	Istentől,	
hogy	van	emlékező	képességünk,	mert	ezt	kérte	mindig	a	zsidók-
tól	is,	hogy	emélkezzetek.	Kérjük	a	Szűzanyát,	hogy	vigyázzon	a-
zokra,	akik	még	itt	vannak	és	azokért	is	imátkozunk,	akik	már	ott	
vannak	vele	a	mennyek	országában.
	 Azt	est	további	részében	az	önfeledt	szórakozásé	volt	a	
főszerep	 a	Baranyi	 sörözőben,	 ahol	Nyári	 László	 és	 cigányze-
nakara	 szórakoztatta	 a	 közönséget.	 Akik	 szeretik	 a	 hagyomá-
nyos	cigányzenét	és	magyar	nótát,	azok	számára	Budai	Beatrix	
nótaénes,	a	Dankó	rádió	szerkesztő-műsorvezetője	énekelte	el	a	
közönségszórakoztató	nótacsokrait,	amelyben	a	csárdáson	ke-
resztül	a	mulatóson	át	a	hallgatóig	mindenki	megtalálta	a	ked-
vére	valót	ezen	a	tartalmas	éjszakán.

	 Vasárnap	a	búcsú	napján	tartották	meg	a	több	évizedes	
hagyományon	alapuló	focimeccset.	Az	ide	évben	a	Turai	cigány-
csapat	az	U� jpesti	Legendák	focicsapatát	hıv́ta	meg	egy	barátsá-
gos	mérkőzésre.	A	mérkőzésre	ellátogatott	Zsıŕos	László,	a	Ját-
szi-Foci	alapıt́ó	elnöke,	játékosmeg�igyelő	is,	aki	hat	darab	foci-
labdával	ajándékozta	meg	a	Turai	Cigánycsapatot.
	 Az	időjárás	kegyes	volt	a	csapatokhoz	és	a	szép	számú	
kilátogató	közönséghez,	mert	komolyabb	eső	nélkül	zajlott	le	a	
mérkőzés.	A	szurkolók	remek	megoldásokkal	teli,	látványos	gó-
lokkal	tűzdelt	mérkőzést	láthattak,	amelyet	az	U� jpesti	Legendák	
focicsapata	nyert	meg	4:3	arányban,	amelyben	végigjátszotta	a	
mérkőzést	a	76	éves	Zámbó	Sándor	kilenszeres	magyar	bajnok	
és	33-szoros	válogatott	labdarúgó,	aki	a	mai	napig	aktıv́	játékos.	
	 A	barátságos	mérkőzés	után	az	U� jpesti	Legendákat	a	
Turai	Cigánycsapat	látta	vendégül	a	Baranyi	sörözőben,	ahol	jó-
fajta	ételek	és	italok	mellett	hangulatos	beszélgetések	zajlottak	a	
focilegendákkal,	akik	végig	nézték	és	a	hallgatták	a	Turai	Cigány-
csapat	O� rökös	Tagja	dıj́átadó	ünnepséget,	amelyet	Budai	Attila	
hıv́ott	életre.	O� rökös	tag	az	lehet,	aki	játékával	és	példamutató	
magatartásával	a	csapat	a	település	és	a	turai	cigány	nemzetiség	
jó	hıŕnevét	keltette.	Az	idei	évben	négy	játékos	került	fel	a	tab-
lóra.	

 A Turán élő emberek számára az egyik legfon-
tosabb örömnap a búcsú, amelyet Nagyboldogasszony 
ünnepén tartunk meg. Igaz, a hagyományos lánchintás 
(sergős), céllövöldés, vattacukros, játékárusos, vásártéri 
búcsúi forgatag az idén elmaradt a koronavírus miatt, de 
a turai cigány nemzetiségi önkormányzat a búcsú köré 
szervezett ünnepségeit megtartotta.

Az ide díjazottak, Örökös tagok,
Turai Cigánycsapat

Oláh	József:
Valkón	nőtt	fel	ott	járt	le	a	focipályára	nézni	a	nagyobbakat	és	ott	
szeretett	bele	a	labdarúgásba.	A	legnagyobb	élménye	azonban	az	
FTC	focicsapatához,	az	1995-ös	Bajnokok	Ligájához	kötődik	ahol	
a	 fantasztikus	 sikersorozatban	 Lisztes	 Krisztián	 lett	 a	 példa-
képe.	A	Turai	Cigánycsapatban	1999-ben	mutatkozott	be,	mi-
után	a	házassága	révén	Turára	költözött.	A	csapatba	rögtön	beil-
leszkedett,	ahol	 több	mint	20	 éve	kergeti	a	 labdát	 fáradhatat-
lanul.	Legszıv́esebben	Vidák	Zsolt	„Herold”	és	Kátai	Krisztiánnal	
focizott	együtt.	A	legemlékezetesebb	mérkőzése	egy	hazai	bú-
csúi	meccsen	volt,	ahol	a	2-1-re	megnyert	találkozón	döntetlen	
állásnál	a	82.	percben	egy	fantasztikus	beıv́elése	Budai	Attilát	
találta	meg	mesterien,	 aki	 elemi	 erővel	 bombázott	 az	 ellenfél	
kapujának	 bal	 sarkába.	 Józsi	 büszke	 a	 csapatra,	 akik	 a	 rászo-
rulóknak	mindig	segıt́séget	nyújtanak.
Oláh	József	üzenete	az	utókornak:	Jöjjetek,	�iatalok	közénk	és	
vegyetek	 példát	 a	 nagy	 öregekről:	 barátságról,	 becsületről,	
tiszteletről	és	akkor	nektek	is	lehet	egy	második	családotok.

Pecze	Péter:
A	Turai	 Cigánycsapatnak	1996	 óta	 tagja.	 Gyerekként	 nem	ve-
hetett	részt	a	cigánytelepi	grundfocis	életben,	hiszen	nem	tar-
tozott	a	romákhoz,	ekkor	még	csak	„magyar”	volt.	Házassága	ré-
vén	lett	részese	ennek	a	nagyszerű	közösségnek,	ahol	a	foci	is	az	
élete	része	 lett.	Gyerekként	 is	vágyott	egy	stoplis	cipőre,	amit	
meg	is	kapott	az	1986-os	világbajnokság	után,	mert	a	német	csa-
pat	 (akkori	NSZK)	kiválóságára	Rudi	Völler-re	 szeretett	 volna	
hasonlıt́ani,	aki	a	döntőben	a	80.	percben	az	egyenlıt́ő	gólt	rúgta,	
de	végül	mégis	az	argentinok	nyerték	meg	a	világbajnoki	kupát	
3:2	 arányban.	 Völler	 küzdeni	 akarása	 meghozta	 a	 várt	 ered-
ményt,	mert	1990-ben	világbajnok	lett.	Ez	a	küzdeni	akarás	mo-
tiválta	Pétert,	aki	legszıv́esebben	Baranyi	József	„Dicsak”	és	Ká-
tai	Krisztián	játszótársa	volt	a	pályán.	A	legemlékezetesebb	mér-
kőzése	egy	Jászfényszaru	ellen	2:1-re	megnyerte	itthoni	rangadó	
volt,	ahol	a	félpályáról	mindenkit	kicselezve	a	kapuba	vitte	a	lab-
dát,	amivel	a	turai	csapat	a	győzelemet	megszerezte.	Peti	is	büsz-
ke	a	 turai	csapat	 által	 szervezett	számos	 jótékonysági	mérkő-
zésre	 és	 a	 sok	 adományra,	 amit	 közösen	 jutatattak	 el	 a	 csa-
ládoknak.	Pecze	Péternek	van	egy	nagy	álma:	„addig	nem	sze-
retnék	meghalni,	amıǵ	létre	nem	hozok	egy,	a	régi	játékosokból	
álló	Jászfényszaru	és	a	Turai	Cigánycsapat	között	egy	rendhagyó	
gálameccset	a	régi	szép	időket	felidézve.
Ezért	is	üzeni	a	�iatal	csapattársaknak:	Tessék	letenni	az	Xbox	
és	az	okostelefonokat	és	irány	a	pálya,	hogy	legyen	nektek	is	mit	
mesélni	 és	 megőrizni	 ebből	 a	 nagyszerű	 csapatból	 és	 közös-
ségből.

Csollák	Rudolf:
1971	februárjában	látta	meg	a	napvilágot,	amely	évtized	még	a	
magyar	foci	világszıńvonalú	játékáról	szólt.	Aki	a	hetvenes	évek-
ben	gyerekeskedett,	az	folyamatosan	a	grundokon	focizott	és	az	
akkori	két	világklasszis	labdarúgó,	a	fradista	Nyilasi	Tibor	és	a	
másik,	 a	 dózsás	 Törőcsik	 András	 közül	 választotta	 ki	 a	 péda-
képét.	Rudi	Törőcsik	rajongó	lett,	és	ahogy	mondani	szokták,	lila	
lett	 a	 vére.	 A	 cigánycsapattal	 már	 kisgyerekként	 találkozott,	
hiszen	az	édesapja,	aki	szintén	örökös	tag,	szervezte	a	turai	ci-
gánycsapat	 mérkőzéseit,	 aki	 egyébként,	 aki	 a	 fradi	 szurkoló	

táborát	 erősıt́ette.	 Legszebb	 emléke	 természetesen	 egy	 Jász-
fényszaru	elleni	mérkőzés	volt,	ahol	becsúszva	a	kapu	elé	egy	
góltól	mentette	meg	 a	 csapatot.	 Legszıv́esebben	 Szénás	 Zsolt	
„Kacsa”	és	Radics	István”Lupi”	örökös	tagjainkkal	játszott.	
Rudolf	üzenete	a	következő:	O� rülök,	hogy	itt	lehettem,	és	lehe-
tek	ebben	a	bámulatos	baráti	társaságban.	A	�iatalokat	arra	buz-
dıt́om,	hogy	jöjjenek	közénk	azért,	hogy	érezzék	meg	a	közösség	
erejét.

Budai	Attila:
1972.	október	30-án	látta	meg	a	napvilágot,	az	élet	furcsasága,	
hogy	Diego	Maradona	világhıŕű	labdarúgó	is	október	30-án	szü-
letett.	A	foci	szeretetét	neki	is	a	grund	adta	meg,	ahol	már	az	is	
nagy	élmény	volt	számára,	hogy	„Dönci”labdaszedője	lehetett.	A	
grund	ıŕatlan	szabálya	szerint	az	volt	a	főnök,	akié	a	labda	volt.	Ez	
pedig	Vidák	Attila	„Gődér”	volt.	Mindig	a	két	legerősebb	játékos	
választott	csapattagokat	maguk	mellé.	Már	mindenkit	kiválasz-
tottak,	párosan	volt	mindkét	csapat,	amikor	ezt	mondták	Atti-
lának,	„üljél	csak	le,	inkább	ne	focizzál”.	Ekkor	döntötte	el	magá-
ban,	hogy	már	csak	azért	is	bebizonyıt́ja,	hogy	lesz	helye	ebben	a	
csapatban.	Gyerekkori	barátjával,	„Szécsével”	kezdett	el	focied-
zésekre	járni,	majd	hamarosan	igazolt	labdarúgó	lett	Turán.	Ját-
szott	a	megye	háromtól	a	megye	első	osztályig	és	emellett	Pest	
megye	válogatottjába	is	meghıv́ást	kapott.	Ezek	alapján	nem	volt	
meglepő,	hogy	17	évesen	mezt	kapott	és	játszhatott	a	turai	ci-
gánycsapat	hagyományos	búcsúi	meccsén.	Legemlékezetesebb	
élménye	neki	is	egy	Jászfényszaru	elleni	meccshez	kötődik,	ahol	
szomszéd	 település	pályáján	 ő	 szerezte	meg	a	 győztes	gólt.	A	
meccs	 utáni	 önfeledt	 ünneplés	 az	 öltözőben	 felejthetetlen	
emléket	adott	számára.	Tura	mellet	játszott	Galgahévıź	és	Zsám-
bok	csapataiban	is.	Ennek	ellenére	a	turai	cigánycsapatban	érez-
te	magát	a	 legjobban,	hiszen	itt	volt	a	 legtöbb	barátja,	akikkel	
számos	 kudarcot,	 de	 annál	 több	 örömöt	 élt	 meg.	 A	 hetvenes	
években	a	legtöbb	ember	a	Vasasnak,	Dózsának	szurkolt,	de	ő	
ennek	ellenére	a	Ferencváros	csapatát	választotta.	Számos	gene-
ráció	 játékosával	 focizott	 együtt,	 többek	 között:	 O� szi,	 Radics	
Pista,	Bagi	Laci,	Dicsak,	Gumi,	Suszter,	Kacsa,	Corek,	Szénási	De-
zső,	Kátai	Pityu,	Kátai	Krisztián.	Mindenkivel	szeretett	játszani,	
de	a	legkedvesebb	számára	a	mai	napig	is	a	„Szécse”.	Mindenkire	
büszke,	aki	a	csapatba	került.	Küldetésének	érzi	azt,	hogy	cigány-
csapat	fent	maradjon	és	vele	együtt	a	hagyomány	és	a	szeretet,	
ami	ezt	az	egészet	körülveszi.	
Üzenete	nem	a	 �iatalokhoz,	hanem	az	 idősebbekhez	 szól:	
Nagyon	sokat	változott	a	világ,	ezért	nekünk	is	kell	a	�iatalok	felé	
nyitni	és	alkalmazkodni,	hogy	együtt	tudjunk	működni	a	továb-
biakban	is.

Szénási	József

Turai búcsú, Emlékezés Napja,
Cigányzene, Nótaest, Focigála

	 Az	 agusztus	 20-i	 államala-
pıt́ás	 ünnepe	 alkalmából	 a	 Jászsági	
Romákért	 Közéleti	 Dı́jat	 adomá-
nyozták	Farkas	Zsolt	nótaénekesnek.	
A	 dıj́at	 Pócs	 János	 a	 jászság	 ország-
gyűlési	 képviselője	 és	 Kökény	 Kál-
mán	a	Magyar	Roma	Kisebbségi	Kul-
turális	Közhasznú	Szervezet	kurató-
riumának	 elnöke	 adta	 át	 az	 ünne-
peltnek	 Jászberényben.	 A	 Magyar	
Köztársasági	Bronz	E� rdemkereszttel	
kitüntetett	nótanékesnek	a	 több	 év-
tizedes	a	cigányzene	és	kultúrájának	
végzett	 népszerűsı́tésében	 végzett	
kiemelkedő	 tevékenységét	 ismerték	
el	ezzel	az	újabb	rangos	dıj́jal.

Szénási	József
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	 Március	óta	sok	idő	telt	el,	sok	mindent	átéltünk,	túl-
éltünk,	és	ha	abból	indulok	ki,	hogy	alapvetően	a	zeneiparban	
dolgozom	–	háttérmunkásként	–	akkor	biztosan	állıt́ hatom,	hogy	
sok	nehézségen	vagyunk	túl.	E� s	amint	csak	lehetett,	újrakezdtük	
a	közösségi	programokat.	A	korlátozások	enyhıt́ése	után	megin-
dult	 az	 élet,	 lehetett	 újra	 társaságba	 menni,	 könyvtárba,	 ját-
szótérre,	piacra,	közösségi	helyekre	járni	és	létrejöhettek	kon-
certek	is.	
	 Turán	az	első	ilyen	esemény	a	nem	kisebb	névvel	fém-
jelzett	koncert	volt,	mint	Szalonna	 és	Bandája	 fellépése	2020.	
július	17-én.	
	 Nagy	volt	az	izgalom	minden	téren,	hiszen	olyan	érzés	
ez,	mikor	eltesszük	télire	a	motort	lezsıŕ ozva,	letakarva,	de	a	tél	
nem	akar	elmúlni,	még	májusban	sem,	csak	júliusban	engedi	az	
időjárás,	hogy	újra	száguldjunk.	Az	időjárásra	még	visszatérünk	
később,	ne	szaladjunk	ennyire	előre.	
	 A	zenész	 lételeme	a	muzsikálás,	mégpedig	közönség	
előtt.	 Tapintható	 volt	 az	 bizsergető	 feszültség	mind	 a	 stábon,	
mind	a	közönségen,	mind	pedig	az	előadókon,	hiszen	mi	 újra	
kiszolgálhattuk	a	fellépőket,	a	zenészek	pedig	ismét	felállhattak	
a	világot	és	az	életet	jelentő	deszkákra	és	újra	élményekkel	gaz-
dagıt́hattak	minket.	A	tisztelt	publikum	pedig	élményekre	éhe-
sen	foglalhatta	el	helyeit	a	nézőtéren.
	 Személy	szerint	én	nagyon	vártam	már	ezt	az	alkalmat,	
izgatottan	 futkorásztam,	 hogy	minden	 rendben	 legyen	 a	 kon-
certre,	 hiszen	 egy	 olyan	 neves	 előadót	 láttunk	 vendégül,	 aki	
világszerte	viszi	és	adja	át	a	magyar	népzene	tiszta	szépségét.	
	 Pál	István	„Szalonnát”	már	szinte	úgy	köszöntjük	Tu-
rán,	mintha	hazajönne,	hiszen	 sok	barátság	köti	 ide	 és	 szeret	
köztünk	lenni,	nekünk	muzsikálni.	Felsorolni	is	lehetetlen	a	ren-
geteg	dıj́at	és	elismerést,	amit	a	zenekar	és	tagjai	begyűjtöttek	az	
évek	 során	 –	 eMeRTON,	Artisjus,	 Liszt	 Ferenc	dıj́,	Magyar	E� r-
demkereszt	és	a	Népművészet	I�jú	Mestere	–	csak	hogy	néhányat	
emlıt́sünk.
	 Ez	az	este	is	kiérdemelt	volna	egy	dıj́at,	minden	szem-
pontból.	Bár	sajnos	az	időjárás	nem	volt	olyan	kegyes	hozzánk,	
hogy	 az	 eredeti	 terveknek	 megfelelően	 szabadban	 tudjuk	
megtartani	a	koncertet,	de	jó	volt	látni,	hogy	a	művelődési	ház	
felújıt́ott	padlójára	egy	gombostűt	sem	lehetett	volna	 leejteni,	
annyian	jöttek	el,	hogy	újra	 átélhessék	az	 élő	népzene	lüktető	
szépségét,	avatott	kezek	által	közvetıt́ve.
	 Nem	is	kellett	csalódnia	senkinek,	hiszen	az	első	hang-
tól	az	utolsóig	pro�i	előadást	láthattunk,	hallhattunk.	Szalonna	
virtuóz	játéka,	Pál	Eszter	elbűvölő	éneke,	Karacs	Gyuszi	tűpon-
tos	 kontrái,	 U� rmös	 Sándor	 Ferenc	 lehelet	 �inom	 cimbalom-
futamai,	Doór	Róbert	élettel	teli	„brummogtatása”,	Gombai	Ta-
más	alázattal	teli	hegedűjátéka	és	Gera	Attila	teret	betöltő	klari-
nétszólamai	egy	olyan	egységgé	álltak	össze,	mely	az	első	pilla-
nattól	kezdve	felkapta	és	magával	ragadta	a	közönséget	és	nem	

engedte	el	egészen	a	ráadás	éneklés	végéig.	Tényleg	bánhatja,	aki	
nem	volt	ott	és	nem	élte	át	velünk	ezt	a	csodát!
	 Természetesen	itt	nem	ért	véget	a	programsorozat,	hi-
szen	az	Országgyűlés	18/2019.	(VI.18.)	OGY	határozata	alapján	
2020	a	Nemzeti	O� sszetartozás	E� ve	lett,	ennek	jegyében	és	támo-
gatása	által	valósulhatott	meg	a	koncert.	
	 Az	élet	nem	állt	meg	és	újabb	lehetőség	kıńálkozott	egy	
következő	koncert	megvalósıt́ására,	most	már	a	„Köszönjük	Ma-
gyarország!”	program	keretében.	A	Cimbaliband	–	132	Húrral	a	
Galga	mentén	sorozat	ellátogatott	Turára	is.	Talán	senkinek	nem	
kell	 bemutatni	 a	Cimbalom	Chuck	Berry-jét	 vagyis	Unger	Ba-
lázst,	 aki	 a	 Cimbaliband	 zenekar	 alapıt́ója,	 motorja,	 éltetője.	
Augusztus	7-én	eljöttek	 „haza”	 és	 ismét	 ıźelıt́őt	adtak	abból	a	
lendületből	és	energiából	és	virtuozitásból,	ami	a	kezdetek	óta	
védjegye	a	bandának.	Szerencsére	az	időjárás	egy	kellemes	nyári	
esttel	örvendeztetett	meg	minket,	aminek	a	hangulatát	csak	még	
jobban	feldobták	a	felcsendülő	dallamok.
	 Egy	zenésznek	a	választott	hazájában	mindig	kétsze-
res	drukk	játszani	–	mint	az	gondolom	ismert,	hogy	Balázs	Tu-
rára	nősült	–	és	még	az	is	fokozta	a	„vizsgadrukkot”,	hogy	nem	
csak	előadóként,	hanem	tanárként	is	sokan	ismerik	a	települé-
sen	Balit	és	Mátét.	O� k	a	két	turai	tag	a	zenekarban,	és	a	helyi	nép-
zeneoktatásban	 is	mindketten	aktıv́an	 tevékenykednek.	 Ilyen-
kor	tudja	megmutatni	a	mester	a	tanıt́ványainak,	hogy	mire	lehet	
képes	 a	 kitartó	 gyakorlás,	milyen	 csodákat	 lehet	 létrehozni	 a	
szorgalmas	tanulással.
	 A	koncert	valóban	azt	hozta,	amit	várni	lehetett:	Unger	
Balázs	szokása	szerint	brillıŕ ozott	mind	a	132	húr	mögött,	Soly-
mosi	Máté	csodás	dallamokat	és	virtuóz	szólókat	csalt	ki	a	hege-
dűjéből,	amihez	Tóth	Gergő	bőgőjátéka	szolgáltatott	megfelelő	
és	stabil	alapot.	Ezt	tette	egésszé	Babos	Lőrinc	–	Emilke	fergete-
ges	dobolása	és	éneklése,	valamint	Varga	Kornél	precıźen	kom-
ponált	akkordjai.	A	közönség	pedig	élvezettel	hallgatta	és	ren-
geteg	 tapssal	 jutalmazta	 a	 fellépő	művészeket.	 Néhány	 új	 dal	
mellett	felcsendültek	természetesen	a	zenekar	legnagyobb	slá-
gerei	is,	és	a	közönséget	nézve	mindenki	talált	a	szıv́ének	kedves	
dallamot,	amit	együtt	énekelhetett	a	fellépő	zenészekkel.	Jó	volt	
látni	nem	csak	a	zenészek	teljesıt́ ményét,	hanem	azt	is,	hogy	a	
zenekar	és	a	közönség	összhangban,	egy	szıv́vel	tudta	élvezni	az	
estét.	
	 Ha	mást	nem	is,	de	azt	az	érzést	újra	megtanıt́otta	ne-
künk	a	bezártság,	hogy	a	velünk	élő	művészetet	igenis	tisztelni	
kell,	hiszen	megéreztük,	hogy	enélkül	igencsak	üres	lenne	az	éle-
tünk.	Köszönettel	tartozunk	mindenkinek,	aki	részt	vállalt	e	két	
esemény	létrejöttében	és	reméljük	nem	érnek	véget	ezek	a	han-
gulatos	esték,	minőségi	előadásokkal	telhet	meg	a	Zenepavilon,	
hónapról	hónapra,	vagy	akár	hétről	hétre.

Gabica

	 Végre	ismét	muzsikaszótól	volt	hangos	a	Zenepavilon	
szeptember	6-án	délután.	Akik	pedig	mindezt	elhozták	nekünk,	
azoknak	ez	igazából	egy	osztálytalálkozóval	ért	fel.
	 Tura	Város	O� nkormányzata	 örömmel	adott	helyet	 és	
lehetőséget	a	2007-ben	a	„Váci	Konziban”	(Bartók-Pikéthy	Ze-
neművészeti	 Szakgimnázium	 és	 Zeneiskola,	 AMI)	 végzett	 ze-
nészeknek	 egy	 különleges	 eseményre,	 akik	 a	 járványhelyzet	
miatt	kiszorultak	az	eredetileg	tervezett	helyszıńről.
	 Az	új	helyszıń	nem	a	véletlen	műve,	hiszen	az	osztály-
ban	 ismerős	 arcokkal	 is	 találkozhattunk.	 Az	 azóta	 már	 szak-
mailag	elismert	és	sokak	által	ismert	Zagyva	Banda	tagjai	is	ott	
mosolyogtak	vissza	a	plakátról,	igaz	a	nagyjából	17	évvel	ezelőtti	
�izimiskájukkal.	
	 Nagy	volt	az	izgalom	a	koncert	előtt,	hiszen	a	járvány-
helyzet	miatt	 nem	 volt	 sok	 lehetőség	 közönség	 előtt	 játszani,	
valamint	nem	egy	 összeszokott	 csapat	 játszott	 együtt,	 hanem	
rég	 nem	 látott	 zenésztársak	 gyűltek	 össze,	 hogy	 megörven-
deztessenek	minket	 és	 átadják	 a	 közönségnek	 az	 újra	 együtt	
muzsikálás	 örömét.	 Lámpalázukat	 az	 is	 fokozta,	 hogy	néhány	
volt	tanár	is	elfogadta	a	meghıv́ást,	sőt	Blaskó	Csaba,	aki	min-
degyiküket	tanıt́otta,	nem	csak	hallgatója,	de	fellépő	vendége	is	
volt	a	koncertnek.
	 Az	időjárás	kegyes	volt,	verőfényes	napsütésben	vette	
kezdetét	a	zenés	délután,	a	nézőtér	is	megtelt	érdeklődőkkel.	A	
szinte	egyedülállóan	gazdag	magyar	népzenei	anyagból	szıńes	
programot	hallgathattunk	meg.	Sóvidéki,	magyarbecei,	bodrog-
közi,	 gömöri,	 gyimesi,	 bonchidai,	 kalotaszegi	 és	 magyarbődi	
dallamok	 csendültek	 fel	 az	 osztálykoncerten.	 Természetesen	
nem	maradhatott	ki	a	galgamenti	muzsika	sem	egy	közös	nagy	
örömzenélés	keretében.	
	 A	 13	 fős	 osztályból	 sajnos	néhányan	nem	 tudtak	 el-
jönni,	de	a	legörömtelibb	dolog	talán	az	volt,	hogy	a	végzettek	kö-
zül	12-en	a	mai	napig	részei	a	népzenei	életnek,	többen	közülük	
már	 a	 �iatalabb	 korosztályba	 is	 plántálják	 a	magyar	 népzene	
szeretetét.

Újra szól a muzsika!
Újraindult a zenei élet a karantén után!

Élménybeszámoló következik,
egy kicsit a „backstage” oldalról – is.

Kis éji világzene
Zenepavilon koncertek

A „Váci Konzi” 2007-ben végzett osztályának koncertje

Ács	Judit	–	hegedű	(saj-
nos	nem	tudott	jönni)
Héjja	 Bella	 –	 ének,	 tá-
rogató	 ( Junior	 Prı́ma	
dıj́as)
Jobbágy	Ágnes	–	ének
Kaszai	Lili	–	ének,	Junior	
Prıḿa	dıj́as	 (sajnos	nem	
tudott	jönni)
Mag	Emília	–	ének
Nyéky	Emese	–	furulya
Soós	Réka	–	hegedű,	népi	ének,	Junior	Prıḿa	dıj́as;	Boda	Gellért	
–	hegedű,	Junior	Prıḿa	dıj́as;	Boda	Márton	–	nagybőgő;	Fekete	
Márton	 –	 brácsa,	 Junior	 Prıḿa	 dıj́as;	 Jobbágy	 Bence	 –	 cim-
balom;	Mischl	Erik	–	hegedű	(sajnos	nem	tudott	jönni);	Szabó	
András	–	brácsa,	Junior	Prıḿa	dıj́as

	 Az	igazán	kitartóknak	még	egy	külön	élményben	is	ré-
szük	lehetett,	hiszen	a	„folkkocsmák”	hangulatát	megidézve,	az	
egyik	 vendéglátóhely	 teraszán	 hajnalig	 tartó	 örömzenélésbe	
fordult	 az	 osztálytalálkozó,	 ahol	 kellemes,	 baráti	 hangulatban	
beszélgetve,	nótázva	idézték	fel	a	szebbnél	szebb	emlékeket.
	 Köszönjük!

Gabica

A	produkció	létrejöttét	támogatta	a	Nemzeti	Kulturális	Alap.

Íme hát az osztálynévsor,
akiknek a feledhetetlen délutánt köszönhetjük:
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	 Március	óta	sok	idő	telt	el,	sok	mindent	átéltünk,	túl-
éltünk,	és	ha	abból	indulok	ki,	hogy	alapvetően	a	zeneiparban	
dolgozom	–	háttérmunkásként	–	akkor	biztosan	állıt́ hatom,	hogy	
sok	nehézségen	vagyunk	túl.	E� s	amint	csak	lehetett,	újrakezdtük	
a	közösségi	programokat.	A	korlátozások	enyhıt́ése	után	megin-
dult	 az	 élet,	 lehetett	 újra	 társaságba	 menni,	 könyvtárba,	 ját-
szótérre,	piacra,	közösségi	helyekre	járni	és	létrejöhettek	kon-
certek	is.	
	 Turán	az	első	ilyen	esemény	a	nem	kisebb	névvel	fém-
jelzett	koncert	volt,	mint	Szalonna	 és	Bandája	 fellépése	2020.	
július	17-én.	
	 Nagy	volt	az	izgalom	minden	téren,	hiszen	olyan	érzés	
ez,	mikor	eltesszük	télire	a	motort	lezsıŕ ozva,	letakarva,	de	a	tél	
nem	akar	elmúlni,	még	májusban	sem,	csak	júliusban	engedi	az	
időjárás,	hogy	újra	száguldjunk.	Az	időjárásra	még	visszatérünk	
később,	ne	szaladjunk	ennyire	előre.	
	 A	zenész	 lételeme	a	muzsikálás,	mégpedig	közönség	
előtt.	 Tapintható	 volt	 az	 bizsergető	 feszültség	mind	 a	 stábon,	
mind	a	közönségen,	mind	pedig	az	előadókon,	hiszen	mi	 újra	
kiszolgálhattuk	a	fellépőket,	a	zenészek	pedig	ismét	felállhattak	
a	világot	és	az	életet	jelentő	deszkákra	és	újra	élményekkel	gaz-
dagıt́hattak	minket.	A	tisztelt	publikum	pedig	élményekre	éhe-
sen	foglalhatta	el	helyeit	a	nézőtéren.
	 Személy	szerint	én	nagyon	vártam	már	ezt	az	alkalmat,	
izgatottan	 futkorásztam,	 hogy	minden	 rendben	 legyen	 a	 kon-
certre,	 hiszen	 egy	 olyan	 neves	 előadót	 láttunk	 vendégül,	 aki	
világszerte	viszi	és	adja	át	a	magyar	népzene	tiszta	szépségét.	
	 Pál	István	„Szalonnát”	már	szinte	úgy	köszöntjük	Tu-
rán,	mintha	hazajönne,	hiszen	 sok	barátság	köti	 ide	 és	 szeret	
köztünk	lenni,	nekünk	muzsikálni.	Felsorolni	is	lehetetlen	a	ren-
geteg	dıj́at	és	elismerést,	amit	a	zenekar	és	tagjai	begyűjtöttek	az	
évek	 során	 –	 eMeRTON,	Artisjus,	 Liszt	 Ferenc	dıj́,	Magyar	E� r-
demkereszt	és	a	Népművészet	I�jú	Mestere	–	csak	hogy	néhányat	
emlıt́sünk.
	 Ez	az	este	is	kiérdemelt	volna	egy	dıj́at,	minden	szem-
pontból.	Bár	sajnos	az	időjárás	nem	volt	olyan	kegyes	hozzánk,	
hogy	 az	 eredeti	 terveknek	 megfelelően	 szabadban	 tudjuk	
megtartani	a	koncertet,	de	jó	volt	látni,	hogy	a	művelődési	ház	
felújıt́ott	padlójára	egy	gombostűt	sem	lehetett	volna	 leejteni,	
annyian	jöttek	el,	hogy	újra	 átélhessék	az	 élő	népzene	lüktető	
szépségét,	avatott	kezek	által	közvetıt́ve.
	 Nem	is	kellett	csalódnia	senkinek,	hiszen	az	első	hang-
tól	az	utolsóig	pro�i	előadást	láthattunk,	hallhattunk.	Szalonna	
virtuóz	játéka,	Pál	Eszter	elbűvölő	éneke,	Karacs	Gyuszi	tűpon-
tos	 kontrái,	 U� rmös	 Sándor	 Ferenc	 lehelet	 �inom	 cimbalom-
futamai,	Doór	Róbert	élettel	teli	„brummogtatása”,	Gombai	Ta-
más	alázattal	teli	hegedűjátéka	és	Gera	Attila	teret	betöltő	klari-
nétszólamai	egy	olyan	egységgé	álltak	össze,	mely	az	első	pilla-
nattól	kezdve	felkapta	és	magával	ragadta	a	közönséget	és	nem	

engedte	el	egészen	a	ráadás	éneklés	végéig.	Tényleg	bánhatja,	aki	
nem	volt	ott	és	nem	élte	át	velünk	ezt	a	csodát!
	 Természetesen	itt	nem	ért	véget	a	programsorozat,	hi-
szen	az	Országgyűlés	18/2019.	(VI.18.)	OGY	határozata	alapján	
2020	a	Nemzeti	O� sszetartozás	E� ve	lett,	ennek	jegyében	és	támo-
gatása	által	valósulhatott	meg	a	koncert.	
	 Az	élet	nem	állt	meg	és	újabb	lehetőség	kıńálkozott	egy	
következő	koncert	megvalósıt́ására,	most	már	a	„Köszönjük	Ma-
gyarország!”	program	keretében.	A	Cimbaliband	–	132	Húrral	a	
Galga	mentén	sorozat	ellátogatott	Turára	is.	Talán	senkinek	nem	
kell	 bemutatni	 a	Cimbalom	Chuck	Berry-jét	 vagyis	Unger	Ba-
lázst,	 aki	 a	 Cimbaliband	 zenekar	 alapıt́ója,	 motorja,	 éltetője.	
Augusztus	7-én	eljöttek	 „haza”	 és	 ismét	 ıźelıt́őt	adtak	abból	a	
lendületből	és	energiából	és	virtuozitásból,	ami	a	kezdetek	óta	
védjegye	a	bandának.	Szerencsére	az	időjárás	egy	kellemes	nyári	
esttel	örvendeztetett	meg	minket,	aminek	a	hangulatát	csak	még	
jobban	feldobták	a	felcsendülő	dallamok.
	 Egy	zenésznek	a	választott	hazájában	mindig	kétsze-
res	drukk	játszani	–	mint	az	gondolom	ismert,	hogy	Balázs	Tu-
rára	nősült	–	és	még	az	is	fokozta	a	„vizsgadrukkot”,	hogy	nem	
csak	előadóként,	hanem	tanárként	is	sokan	ismerik	a	települé-
sen	Balit	és	Mátét.	O� k	a	két	turai	tag	a	zenekarban,	és	a	helyi	nép-
zeneoktatásban	 is	mindketten	aktıv́an	 tevékenykednek.	 Ilyen-
kor	tudja	megmutatni	a	mester	a	tanıt́ványainak,	hogy	mire	lehet	
képes	 a	 kitartó	 gyakorlás,	milyen	 csodákat	 lehet	 létrehozni	 a	
szorgalmas	tanulással.
	 A	koncert	valóban	azt	hozta,	amit	várni	lehetett:	Unger	
Balázs	szokása	szerint	brillıŕ ozott	mind	a	132	húr	mögött,	Soly-
mosi	Máté	csodás	dallamokat	és	virtuóz	szólókat	csalt	ki	a	hege-
dűjéből,	amihez	Tóth	Gergő	bőgőjátéka	szolgáltatott	megfelelő	
és	stabil	alapot.	Ezt	tette	egésszé	Babos	Lőrinc	–	Emilke	fergete-
ges	dobolása	és	éneklése,	valamint	Varga	Kornél	precıźen	kom-
ponált	akkordjai.	A	közönség	pedig	élvezettel	hallgatta	és	ren-
geteg	 tapssal	 jutalmazta	 a	 fellépő	művészeket.	 Néhány	 új	 dal	
mellett	felcsendültek	természetesen	a	zenekar	legnagyobb	slá-
gerei	is,	és	a	közönséget	nézve	mindenki	talált	a	szıv́ének	kedves	
dallamot,	amit	együtt	énekelhetett	a	fellépő	zenészekkel.	Jó	volt	
látni	nem	csak	a	zenészek	teljesıt́ ményét,	hanem	azt	is,	hogy	a	
zenekar	és	a	közönség	összhangban,	egy	szıv́vel	tudta	élvezni	az	
estét.	
	 Ha	mást	nem	is,	de	azt	az	érzést	újra	megtanıt́otta	ne-
künk	a	bezártság,	hogy	a	velünk	élő	művészetet	igenis	tisztelni	
kell,	hiszen	megéreztük,	hogy	enélkül	igencsak	üres	lenne	az	éle-
tünk.	Köszönettel	tartozunk	mindenkinek,	aki	részt	vállalt	e	két	
esemény	létrejöttében	és	reméljük	nem	érnek	véget	ezek	a	han-
gulatos	esték,	minőségi	előadásokkal	telhet	meg	a	Zenepavilon,	
hónapról	hónapra,	vagy	akár	hétről	hétre.

Gabica

	 Végre	ismét	muzsikaszótól	volt	hangos	a	Zenepavilon	
szeptember	6-án	délután.	Akik	pedig	mindezt	elhozták	nekünk,	
azoknak	ez	igazából	egy	osztálytalálkozóval	ért	fel.
	 Tura	Város	O� nkormányzata	 örömmel	adott	helyet	 és	
lehetőséget	a	2007-ben	a	„Váci	Konziban”	(Bartók-Pikéthy	Ze-
neművészeti	 Szakgimnázium	 és	 Zeneiskola,	 AMI)	 végzett	 ze-
nészeknek	 egy	 különleges	 eseményre,	 akik	 a	 járványhelyzet	
miatt	kiszorultak	az	eredetileg	tervezett	helyszıńről.
	 Az	új	helyszıń	nem	a	véletlen	műve,	hiszen	az	osztály-
ban	 ismerős	 arcokkal	 is	 találkozhattunk.	 Az	 azóta	 már	 szak-
mailag	elismert	és	sokak	által	ismert	Zagyva	Banda	tagjai	is	ott	
mosolyogtak	vissza	a	plakátról,	igaz	a	nagyjából	17	évvel	ezelőtti	
�izimiskájukkal.	
	 Nagy	volt	az	izgalom	a	koncert	előtt,	hiszen	a	járvány-
helyzet	miatt	 nem	 volt	 sok	 lehetőség	 közönség	 előtt	 játszani,	
valamint	nem	egy	 összeszokott	 csapat	 játszott	 együtt,	 hanem	
rég	 nem	 látott	 zenésztársak	 gyűltek	 össze,	 hogy	 megörven-
deztessenek	minket	 és	 átadják	 a	 közönségnek	 az	 újra	 együtt	
muzsikálás	 örömét.	 Lámpalázukat	 az	 is	 fokozta,	 hogy	néhány	
volt	tanár	is	elfogadta	a	meghıv́ást,	sőt	Blaskó	Csaba,	aki	min-
degyiküket	tanıt́otta,	nem	csak	hallgatója,	de	fellépő	vendége	is	
volt	a	koncertnek.
	 Az	időjárás	kegyes	volt,	verőfényes	napsütésben	vette	
kezdetét	a	zenés	délután,	a	nézőtér	is	megtelt	érdeklődőkkel.	A	
szinte	egyedülállóan	gazdag	magyar	népzenei	anyagból	szıńes	
programot	hallgathattunk	meg.	Sóvidéki,	magyarbecei,	bodrog-
közi,	 gömöri,	 gyimesi,	 bonchidai,	 kalotaszegi	 és	 magyarbődi	
dallamok	 csendültek	 fel	 az	 osztálykoncerten.	 Természetesen	
nem	maradhatott	ki	a	galgamenti	muzsika	sem	egy	közös	nagy	
örömzenélés	keretében.	
	 A	 13	 fős	 osztályból	 sajnos	néhányan	nem	 tudtak	 el-
jönni,	de	a	legörömtelibb	dolog	talán	az	volt,	hogy	a	végzettek	kö-
zül	12-en	a	mai	napig	részei	a	népzenei	életnek,	többen	közülük	
már	 a	 �iatalabb	 korosztályba	 is	 plántálják	 a	magyar	 népzene	
szeretetét.

Újra szól a muzsika!
Újraindult a zenei élet a karantén után!

Élménybeszámoló következik,
egy kicsit a „backstage” oldalról – is.

Kis éji világzene
Zenepavilon koncertek

A „Váci Konzi” 2007-ben végzett osztályának koncertje

Ács	Judit	–	hegedű	(saj-
nos	nem	tudott	jönni)
Héjja	 Bella	 –	 ének,	 tá-
rogató	 ( Junior	 Prı́ma	
dıj́as)
Jobbágy	Ágnes	–	ének
Kaszai	Lili	–	ének,	Junior	
Prıḿa	dıj́as	 (sajnos	nem	
tudott	jönni)
Mag	Emília	–	ének
Nyéky	Emese	–	furulya
Soós	Réka	–	hegedű,	népi	ének,	Junior	Prıḿa	dıj́as;	Boda	Gellért	
–	hegedű,	Junior	Prıḿa	dıj́as;	Boda	Márton	–	nagybőgő;	Fekete	
Márton	 –	 brácsa,	 Junior	 Prıḿa	 dıj́as;	 Jobbágy	 Bence	 –	 cim-
balom;	Mischl	Erik	–	hegedű	(sajnos	nem	tudott	jönni);	Szabó	
András	–	brácsa,	Junior	Prıḿa	dıj́as

	 Az	igazán	kitartóknak	még	egy	külön	élményben	is	ré-
szük	lehetett,	hiszen	a	„folkkocsmák”	hangulatát	megidézve,	az	
egyik	 vendéglátóhely	 teraszán	 hajnalig	 tartó	 örömzenélésbe	
fordult	 az	 osztálytalálkozó,	 ahol	 kellemes,	 baráti	 hangulatban	
beszélgetve,	nótázva	idézték	fel	a	szebbnél	szebb	emlékeket.
	 Köszönjük!

Gabica

A	produkció	létrejöttét	támogatta	a	Nemzeti	Kulturális	Alap.

Íme hát az osztálynévsor,
akiknek a feledhetetlen délutánt köszönhetjük:
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CIVIL OLDALAK
Egyik	 laktató	 családi	 kedvencünket	 hoztam	
ebben	a	hónapban.	Ráadásként	azok	számára	
is	mutatok	alternatıv́át,	akik	kerülik	a	glutént,	a	
tejet	és	a	tojást	alapanyagként,	hiszen	az	ere-
deti	zsemlét	rizsre	cserélhetjük,	a	tejterméke-
ket	és	a	tojást	pedig	teljesen	elhagyhatjuk,	úgy

	is	�inom	lesz.	Időnként	felmerül	a	kérdés,	hogy	ilyen	rakott	
ételeknél	a	tölteléket	meg	kell-e	előtte	pirıt́ani.	Mindkét	ver-
ziót	 kipróbáltam,	 és	mint	 lent	 kiderül,	 a	 részteendők	 sor-
rendjét,	valamint	a	sütőben	töltött	időt	ugyan	befolyásolja,	
de	azt	garantálom,	hogy	a	végeredményt	nem…			 	

Kelkáposzta-rakottas

Hozzávalók:
1 kg-os kelkáposzta, 50 dkg vegyes darált hús (sertés-marha vagy 
pulyka-marha), 1 szikkadt zsemle, 1 közepes fej vöröshagyma, 3 gerezd 
fokhagyma, 3-4 szál friss kakukkfű (vagy 1 kávéskanál szárított), 1-1 
teáskanál oregánó és majoranna, 1 tojás, őrölt provence-i fűszerkeverék 
(elhagyható), 7 dkg-os konzerv paradicsompüré, só, bors, 1 nagy + 1 kis 
dobozos tejföl, 10 dkg szeletelt bacon, chili-por, opcionálisan a 
díszítéshez: néhány szál (dísz)petrezselyem

Elkészítés:
	 A	zsemlét	langyos	vıźbe	tettem	ázni.	Egy	közepes	mé-
retű	fazékba	sós	vizet	tettem	forrni,	amit	lefedtem.	A	kelkáposzta	
felső,	sérült	leveleit	leszedtem.	Külső,	laza	leveleinek	vastag	erét	
éles	késsel	kivágtam,	leöblıt́ettem.	3-5	percig	főztem	őket,	majd	
konyharuhára	terıt́ve	száradni	tettem.	A	tömörebb	„szıv́et”	bele-
merıt́ettem	a	forró	vıźbe,	leveleit	leválasztottam,	és	azokat	is	a	
konyharuhára	tettem.
	 A	hagymákat	megtisztıt́ ottam,	a	vöröset	�inomra	aprı-́
tottam.	A	darálthúshoz	adtam	a	hagymát,	a	fokhagymát	présel-
ve,	a	zsemlét	nagyon	alaposan	kinyomkodva,	a	tojást,	a	leöblıt́ett,	
fás	száráról	lehúzott	kakukkfű-	(és	rozmaring-)	levélkéket,	a	pa-
radicsompürét.	Sóztam	(én	2	csapott	teáskanállal),	fűszereztem	
a	provence-i	keverékkel,	a	majorannával,	oregánóval	és	borsot	
őröltem	rá,	majd	alaposan	összedolgoztam.
Bekapcsoltam	a	sütőt	180	fokra,	és	légkeveréses	funkcióra.
	 A	maradék	nedvességet	papıŕtörlővel	felitattam	a	kel-
káposzta	leveleiről,	majd	a	harmadrészét	a	sütőtál	aljára	rendez-
tem.	Sóztam,	meghintettem	borssal,	majd	a	húskeverék	felét	el-
oszlattam	rajta.	A	nagy	pohár	tejföl	harmadát	a	tetejére	kentem.	
A	maradék	káposztalevelek	fele	következett,	só,	bors,	a	maradék	
húsmassza,	a	tejföl	maradékának	fele,	aztán	beborıt́ottam	az	u-
tolsó	levelekkel.	Ezt	is	sóztam,	borsoztam,	megkentem	a	mara-
dék	tejföllel,	rézsútosan	megpakoltam	a	baconnel,	szorosan	leta-
kartam	alufóliával	és	a	sütő	középre	állıt́ ott	rácsára	tolva	1	órán	
keresztül	pároltam.	Ekkor	levettem	a	fóliát	és	200	fokra	emelve	a	
hőt	további	20-25	percig	pirıt́ottam.	A	sütőből	kivéve	10	percig	
pihentettem,	majd	mint	 a	 lasagne-t,	 nagyobb	 kockákra	 szele-
telve	tálaltam.
	 A	kis	pohár	tejfölbe	sót,	és	egy	csipet	chili-port	szór-
tam,	hogy	a	rakottast	meglocsolhassuk	vele.	Magában,	vagy	ıźlés	
szerint	friss,	puha	kenyérrel	is	fogyasztható.
	 Jó	étvágyat	hozzá,	ha	elkészıt́ed	valamelyiket!

Tetézi	E� va

Kelkáposzta-rakottas „mentesen”

Hozzávalók:
1 kg-os kelkáposzta, 
50 dkg darált hús,
10 dkg rizs,
1 közepes fej 
vöröshagyma,
3 gerezd fokhagyma, 
3-4 szál friss kakukkfű 
(vagy 1 kávéskanál 
szárított),
1-1 teáskanál oregánó 
és majoranna, 

őrölt provence-i fűszerkeverék (elhagyható), 1 teáskanál mustár,
7 dkg-os konzerv paradicsompüré, só, bors, 10 dkg szeletelt bacon,
2 evőkanál kókuszzsír, néhány szál (dísz)petrezselyem

Elkészítés:
	 A	rizst	1	evőkanál	felforrósıt́ott	kókuszzsıŕ on	megpirı-́
tottam,	majd	dupla	mennyiségű	vıźzel	felöntöttem,	forrás	után	
közepes	lángon	puhára	főztem,	félretettem.
	 A	hagymákat	megtisztıt́ ottam,	a	vöröset	�inomra	aprı-́
tottam,	 majd	 egy	 lábasban	 1	 evőkanál	 kókuszzsıŕ on	 párolni	
kezdtem.	A	préselt	fokhagymát	csak	akkor	adtam	hozzá,	mikor	a	
vörös	már	majdnem	készre	pirult.	Hozzáadtam	a	darált	 húst,	
majd	fehéredésig	kevergettem.	Ekkor	fűszereztem:	sóztam,	bor-
soztam,	a	provencei-i	fűszerkeveréket,	a	leöblıt́ett,	fás	száráról	
lehúzott	kakukkfű-levélkéket,	a	majorannát,	oregánót	és	a	para-
dicsompürét	is	hozzáadtam.	Kb.	kétszer	1-1	dl	hozzáadott	vizet	
pároltam	el,	mire	 fedő	alatt	 szinte	 teljesen	megpuhult	a	hús	 -	
nagyjából	fél	óra	alatt.	Közben	egy	közepes	méretű	fazékba	sós	
vizet	tettem	forrni,	amit	lefedtem.
	 A	 kelkáposzta	 felső,	 sérült	 leveleit	 leszedtem.	Külső,	
laza	leveleinek	vastag	erét	éles	késsel	kivágtam,	leöblıt́ettem.	5	
percig	főztem	őket,	majd	konyharuhára	terıt́ve	száradni	tettem.	
A	 tömörebb	 „szıv́et”	 belemerıt́ ettem	a	 forró	 vıźbe,	 leveleit	 le-
választottam,	és	azokat	is	a	konyharuhára	tettem.
Bekapcsoltam	a	sütőt	180	fokra,	és	légkeveréses	funkcióra.
	 A	maradék	nedvességet	papıŕtörlővel	felitattam	a	kel-
káposzta	leveleiről,	majd	a	harmadrészét	a	sütőtál	aljára	rendez-
tem.	Sóztam,	meghintettem	borssal,	majd	az	elkészült	húskeve-
réket	és	a	főtt	rizst	összekeverve,	a	massza	felét	eloszlattam	raj-
ta.	A	maradék	káposztalevelek	fele	következett,	só,	bors,	a	mara-
dék	húsmassza,	aztán	beborıt́ottam	az	utolsó	levelekkel.	Ezt	is	
sóztam,	borsoztam,	rézsútosan	megpakoltam	a	baconnel,	szoro-
san	letakartam	alufóliával	és	a	sütő	középre	állıt́ ott	rácsára	tolva	
fél	órán	keresztül	pároltam.	Ekkor	levettem	a	fóliát	és	200	fokra	
emelve	a	hőt	további	20-25	percig	pirıt́ottam.
	 A	sütőből	kivéve	10	percig	pihentettem,	majd	mint	a	la-
sagne-t,	nagyobb	kockákra/háromszögekre	szeletelve	tálaltam.	
Kenyér	nélkül	is	laktató.

 Kérdéseidet, a receptjeim nyomán elkészített ételeid fényképét, vagy véleményedet, saját praktikáidat – akár 
a Turai Hírlapban hónapról hónapra felmerülő témákban – szívesen veszem a  www.facebook.com/VivicaReceptBlogja/
közösségi oldalamon, vagy a e-mail címen.vivicareceptblogja@gmail.com 

	 Szeptemberben	elindult	a	tanév,	megkezdődtek	a	fog-
lalkozások	a	Mint	A	Többi	Ember	Alapıt́vány	nappali	foglalkoz-
tatójában.	A	Covid	járvány	miatt	a	�iatalok	egy	részét,	a	bizton-
ságuk	miatt	még	nem	engedték	a	foglalkozásokra.	Az	új	felállású	
kuratórium	vezetésével	induló	évben,	sajnos	Farkasné	Mancika	
néni	hiányával	is	meg	kell	birkóznunk.	Most	talán	el	lehet	mon-
dani,	 hogy	nem	minden	 esetben	 érvényes	 az	 a	mondás,	 hogy	
„senki	sem	pótolhatatlan”.	Nagyon	hiányzik	az	alapıt́vány	�iatal-
jainak,	a	felnőtteknek	és	az	általa	gondozott	idős	embereknek	
egyaránt.	Meg	kell	érteni	azonban,	hogy	elfárad	az	ember	és	pi-
henésre	van	szüksége.	A	�iatalok,	a	szülők	és	az	alapıt́vány	alkal-
mazottjai	 elhatároztuk,	 hogy	 meglátogatjuk	 kedvencünket.	
Csendes,	gyönyörű	kis	településen	éli	az	életét,	tölti	a	jó	megér-
demelt	pihenését.	Izgatottan	indultunk	el	a	�iatalokkal,	és	rövid	
időn	belül	már	megölelhettük	a	rég	látott	Manci	nénit.	Megcso-
dáltuk	az	árnyas	ligetben	elhelyezkedő	szép	otthonát,	kiskertjét,	
virágait.	Jókedvűen	beszélgetve	fogyasztottuk	vendéglátónk	sü-
teményeit.	Az	idő	kereke	azonban	forog,	ıǵy	búcsút	kellett	mon-
danunk,	és	elindultunk	haza.	Boldogan	mosolyogva	integettünk	
egymásnak,	várva	a	viszontlátást.
	 Az	 alapıt́vány	 �iataljaival,	 a	 szülőkkel,	 támogatókkal,	
idős	ápoltak	és	hozzátartozóikkal	együtt	köszönetet	szeretnénk	
mondani,	Farkas	Ferencné	Mancika	néninek	azért	a	sok	szere-
tetért,	 amit	 tőle	 kaptunk.	O� nzetlen	 szıv́vel	 végzett	munkájára	
mindig	 emlékezni	 fogunk,	 és	 szeretettel	 várjuk	 a	 foglalkozta-
tónkba.

Tóth-Antal	Istvánné

	 A	nyugdıj́as	klub	vezetése	a	 járvány	 lecsengése	után	
összejövetelre	hıv́ta	tagjait	2020.	augusztus	8.-ra.	Hosszú	szünet	
után	nagy	örömmel	gyülekeztek	az	idősek	a	zenés,	táncos	ren-
dezvényre.	 Vendégeket	 is	 hıv́tak,	 a	 Bagi	 Nyugdıj́as	 Egyesület	
tagjai	közül.	Meglepetés	vendégként	a	100	Tagú	Cigányzenekar	
öt	tagját	fogadták.

	 A	 kellemes	 beszélgetés	 közben	 elfogyasztott	 ebéd	
után,	a	bagi	és	a	turai	nyugdıj́asok	adtak	műsort,	majd	a	cigány-
zenekar	húzta	a	talpalávalót.	A	már	hiányzó	beszélgetések	és	a	
mulatság	ismét	feledhetetlen	élményt	nyújtott	a	szépkorúaknak.

Tóth-Antal	Istvánné

„Az	emberek	csodákra	
vágynak,	de	az	is	csodákat	
jelenthet,	ha	megfogják	a	
kezed.
Ez	az	a	csoda,	ami	
felszabadítja	a	csapdába	
esett	szívet.
Enélkül	az	élet	nem	lehet	
teljes”

Vidám szombat
a járvány után

a nyugdíjasoknál

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

Látogatóban „Összeköt minket egy közös cél:
Senki sincs, ki csak magának él,
Mindent, amit másnak adunk,
Előbb-utóbb visszakapunk.” Edwin Markham
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Egyik	 laktató	 családi	 kedvencünket	 hoztam	
ebben	a	hónapban.	Ráadásként	azok	számára	
is	mutatok	alternatıv́át,	akik	kerülik	a	glutént,	a	
tejet	és	a	tojást	alapanyagként,	hiszen	az	ere-
deti	zsemlét	rizsre	cserélhetjük,	a	tejterméke-
ket	és	a	tojást	pedig	teljesen	elhagyhatjuk,	úgy

	is	�inom	lesz.	Időnként	felmerül	a	kérdés,	hogy	ilyen	rakott	
ételeknél	a	tölteléket	meg	kell-e	előtte	pirıt́ani.	Mindkét	ver-
ziót	 kipróbáltam,	 és	mint	 lent	 kiderül,	 a	 részteendők	 sor-
rendjét,	valamint	a	sütőben	töltött	időt	ugyan	befolyásolja,	
de	azt	garantálom,	hogy	a	végeredményt	nem…			 	

Kelkáposzta-rakottas

Hozzávalók:
1 kg-os kelkáposzta, 50 dkg vegyes darált hús (sertés-marha vagy 
pulyka-marha), 1 szikkadt zsemle, 1 közepes fej vöröshagyma, 3 gerezd 
fokhagyma, 3-4 szál friss kakukkfű (vagy 1 kávéskanál szárított), 1-1 
teáskanál oregánó és majoranna, 1 tojás, őrölt provence-i fűszerkeverék 
(elhagyható), 7 dkg-os konzerv paradicsompüré, só, bors, 1 nagy + 1 kis 
dobozos tejföl, 10 dkg szeletelt bacon, chili-por, opcionálisan a 
díszítéshez: néhány szál (dísz)petrezselyem

Elkészítés:
	 A	zsemlét	langyos	vıźbe	tettem	ázni.	Egy	közepes	mé-
retű	fazékba	sós	vizet	tettem	forrni,	amit	lefedtem.	A	kelkáposzta	
felső,	sérült	leveleit	leszedtem.	Külső,	laza	leveleinek	vastag	erét	
éles	késsel	kivágtam,	leöblıt́ettem.	3-5	percig	főztem	őket,	majd	
konyharuhára	terıt́ve	száradni	tettem.	A	tömörebb	„szıv́et”	bele-
merıt́ettem	a	forró	vıźbe,	leveleit	leválasztottam,	és	azokat	is	a	
konyharuhára	tettem.
	 A	hagymákat	megtisztıt́ ottam,	a	vöröset	�inomra	aprı-́
tottam.	A	darálthúshoz	adtam	a	hagymát,	a	fokhagymát	présel-
ve,	a	zsemlét	nagyon	alaposan	kinyomkodva,	a	tojást,	a	leöblıt́ett,	
fás	száráról	lehúzott	kakukkfű-	(és	rozmaring-)	levélkéket,	a	pa-
radicsompürét.	Sóztam	(én	2	csapott	teáskanállal),	fűszereztem	
a	provence-i	keverékkel,	a	majorannával,	oregánóval	és	borsot	
őröltem	rá,	majd	alaposan	összedolgoztam.
Bekapcsoltam	a	sütőt	180	fokra,	és	légkeveréses	funkcióra.
	 A	maradék	nedvességet	papıŕtörlővel	felitattam	a	kel-
káposzta	leveleiről,	majd	a	harmadrészét	a	sütőtál	aljára	rendez-
tem.	Sóztam,	meghintettem	borssal,	majd	a	húskeverék	felét	el-
oszlattam	rajta.	A	nagy	pohár	tejföl	harmadát	a	tetejére	kentem.	
A	maradék	káposztalevelek	fele	következett,	só,	bors,	a	maradék	
húsmassza,	a	tejföl	maradékának	fele,	aztán	beborıt́ottam	az	u-
tolsó	levelekkel.	Ezt	is	sóztam,	borsoztam,	megkentem	a	mara-
dék	tejföllel,	rézsútosan	megpakoltam	a	baconnel,	szorosan	leta-
kartam	alufóliával	és	a	sütő	középre	állıt́ ott	rácsára	tolva	1	órán	
keresztül	pároltam.	Ekkor	levettem	a	fóliát	és	200	fokra	emelve	a	
hőt	további	20-25	percig	pirıt́ottam.	A	sütőből	kivéve	10	percig	
pihentettem,	majd	mint	 a	 lasagne-t,	 nagyobb	 kockákra	 szele-
telve	tálaltam.
	 A	kis	pohár	tejfölbe	sót,	és	egy	csipet	chili-port	szór-
tam,	hogy	a	rakottast	meglocsolhassuk	vele.	Magában,	vagy	ıźlés	
szerint	friss,	puha	kenyérrel	is	fogyasztható.
	 Jó	étvágyat	hozzá,	ha	elkészıt́ed	valamelyiket!

Tetézi	E� va

Kelkáposzta-rakottas „mentesen”

Hozzávalók:
1 kg-os kelkáposzta, 
50 dkg darált hús,
10 dkg rizs,
1 közepes fej 
vöröshagyma,
3 gerezd fokhagyma, 
3-4 szál friss kakukkfű 
(vagy 1 kávéskanál 
szárított),
1-1 teáskanál oregánó 
és majoranna, 

őrölt provence-i fűszerkeverék (elhagyható), 1 teáskanál mustár,
7 dkg-os konzerv paradicsompüré, só, bors, 10 dkg szeletelt bacon,
2 evőkanál kókuszzsír, néhány szál (dísz)petrezselyem

Elkészítés:
	 A	rizst	1	evőkanál	felforrósıt́ott	kókuszzsıŕ on	megpirı-́
tottam,	majd	dupla	mennyiségű	vıźzel	felöntöttem,	forrás	után	
közepes	lángon	puhára	főztem,	félretettem.
	 A	hagymákat	megtisztıt́ ottam,	a	vöröset	�inomra	aprı-́
tottam,	 majd	 egy	 lábasban	 1	 evőkanál	 kókuszzsıŕ on	 párolni	
kezdtem.	A	préselt	fokhagymát	csak	akkor	adtam	hozzá,	mikor	a	
vörös	már	majdnem	készre	pirult.	Hozzáadtam	a	darált	 húst,	
majd	fehéredésig	kevergettem.	Ekkor	fűszereztem:	sóztam,	bor-
soztam,	a	provencei-i	fűszerkeveréket,	a	leöblıt́ett,	fás	száráról	
lehúzott	kakukkfű-levélkéket,	a	majorannát,	oregánót	és	a	para-
dicsompürét	is	hozzáadtam.	Kb.	kétszer	1-1	dl	hozzáadott	vizet	
pároltam	el,	mire	 fedő	alatt	 szinte	 teljesen	megpuhult	a	hús	 -	
nagyjából	fél	óra	alatt.	Közben	egy	közepes	méretű	fazékba	sós	
vizet	tettem	forrni,	amit	lefedtem.
	 A	 kelkáposzta	 felső,	 sérült	 leveleit	 leszedtem.	Külső,	
laza	leveleinek	vastag	erét	éles	késsel	kivágtam,	leöblıt́ettem.	5	
percig	főztem	őket,	majd	konyharuhára	terıt́ve	száradni	tettem.	
A	 tömörebb	 „szıv́et”	 belemerıt́ ettem	a	 forró	 vıźbe,	 leveleit	 le-
választottam,	és	azokat	is	a	konyharuhára	tettem.
Bekapcsoltam	a	sütőt	180	fokra,	és	légkeveréses	funkcióra.
	 A	maradék	nedvességet	papıŕtörlővel	felitattam	a	kel-
káposzta	leveleiről,	majd	a	harmadrészét	a	sütőtál	aljára	rendez-
tem.	Sóztam,	meghintettem	borssal,	majd	az	elkészült	húskeve-
réket	és	a	főtt	rizst	összekeverve,	a	massza	felét	eloszlattam	raj-
ta.	A	maradék	káposztalevelek	fele	következett,	só,	bors,	a	mara-
dék	húsmassza,	aztán	beborıt́ottam	az	utolsó	levelekkel.	Ezt	is	
sóztam,	borsoztam,	rézsútosan	megpakoltam	a	baconnel,	szoro-
san	letakartam	alufóliával	és	a	sütő	középre	állıt́ ott	rácsára	tolva	
fél	órán	keresztül	pároltam.	Ekkor	levettem	a	fóliát	és	200	fokra	
emelve	a	hőt	további	20-25	percig	pirıt́ottam.
	 A	sütőből	kivéve	10	percig	pihentettem,	majd	mint	a	la-
sagne-t,	nagyobb	kockákra/háromszögekre	szeletelve	tálaltam.	
Kenyér	nélkül	is	laktató.

 Kérdéseidet, a receptjeim nyomán elkészített ételeid fényképét, vagy véleményedet, saját praktikáidat – akár 
a Turai Hírlapban hónapról hónapra felmerülő témákban – szívesen veszem a  www.facebook.com/VivicaReceptBlogja/
közösségi oldalamon, vagy a e-mail címen.vivicareceptblogja@gmail.com 

	 Szeptemberben	elindult	a	tanév,	megkezdődtek	a	fog-
lalkozások	a	Mint	A	Többi	Ember	Alapıt́vány	nappali	foglalkoz-
tatójában.	A	Covid	járvány	miatt	a	�iatalok	egy	részét,	a	bizton-
ságuk	miatt	még	nem	engedték	a	foglalkozásokra.	Az	új	felállású	
kuratórium	vezetésével	induló	évben,	sajnos	Farkasné	Mancika	
néni	hiányával	is	meg	kell	birkóznunk.	Most	talán	el	lehet	mon-
dani,	 hogy	nem	minden	 esetben	 érvényes	 az	 a	mondás,	 hogy	
„senki	sem	pótolhatatlan”.	Nagyon	hiányzik	az	alapıt́vány	�iatal-
jainak,	a	felnőtteknek	és	az	általa	gondozott	idős	embereknek	
egyaránt.	Meg	kell	érteni	azonban,	hogy	elfárad	az	ember	és	pi-
henésre	van	szüksége.	A	�iatalok,	a	szülők	és	az	alapıt́vány	alkal-
mazottjai	 elhatároztuk,	 hogy	 meglátogatjuk	 kedvencünket.	
Csendes,	gyönyörű	kis	településen	éli	az	életét,	tölti	a	jó	megér-
demelt	pihenését.	Izgatottan	indultunk	el	a	�iatalokkal,	és	rövid	
időn	belül	már	megölelhettük	a	rég	látott	Manci	nénit.	Megcso-
dáltuk	az	árnyas	ligetben	elhelyezkedő	szép	otthonát,	kiskertjét,	
virágait.	Jókedvűen	beszélgetve	fogyasztottuk	vendéglátónk	sü-
teményeit.	Az	idő	kereke	azonban	forog,	ıǵy	búcsút	kellett	mon-
danunk,	és	elindultunk	haza.	Boldogan	mosolyogva	integettünk	
egymásnak,	várva	a	viszontlátást.
	 Az	 alapıt́vány	 �iataljaival,	 a	 szülőkkel,	 támogatókkal,	
idős	ápoltak	és	hozzátartozóikkal	együtt	köszönetet	szeretnénk	
mondani,	Farkas	Ferencné	Mancika	néninek	azért	a	sok	szere-
tetért,	 amit	 tőle	 kaptunk.	O� nzetlen	 szıv́vel	 végzett	munkájára	
mindig	 emlékezni	 fogunk,	 és	 szeretettel	 várjuk	 a	 foglalkozta-
tónkba.

Tóth-Antal	Istvánné

	 A	nyugdıj́as	klub	vezetése	a	 járvány	 lecsengése	után	
összejövetelre	hıv́ta	tagjait	2020.	augusztus	8.-ra.	Hosszú	szünet	
után	nagy	örömmel	gyülekeztek	az	idősek	a	zenés,	táncos	ren-
dezvényre.	 Vendégeket	 is	 hıv́tak,	 a	 Bagi	 Nyugdıj́as	 Egyesület	
tagjai	közül.	Meglepetés	vendégként	a	100	Tagú	Cigányzenekar	
öt	tagját	fogadták.

	 A	 kellemes	 beszélgetés	 közben	 elfogyasztott	 ebéd	
után,	a	bagi	és	a	turai	nyugdıj́asok	adtak	műsort,	majd	a	cigány-
zenekar	húzta	a	talpalávalót.	A	már	hiányzó	beszélgetések	és	a	
mulatság	ismét	feledhetetlen	élményt	nyújtott	a	szépkorúaknak.

Tóth-Antal	Istvánné

„Az	emberek	csodákra	
vágynak,	de	az	is	csodákat	
jelenthet,	ha	megfogják	a	
kezed.
Ez	az	a	csoda,	ami	
felszabadítja	a	csapdába	
esett	szívet.
Enélkül	az	élet	nem	lehet	
teljes”

Vidám szombat
a járvány után

a nyugdíjasoknál

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

Látogatóban „Összeköt minket egy közös cél:
Senki sincs, ki csak magának él,
Mindent, amit másnak adunk,
Előbb-utóbb visszakapunk.” Edwin Markham
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1. Húzza alá azt az iparost, akinek nem fodrász volt a szakmája!

 a) Lukács Mihály   b) Tellér Péter   c) Vágó Antal   d) Kardoss Kázmér

2. Adja meg szám szerint, hogy a XX. század első felében hány gőzmalom 

működött Turán, és a falu mely részén helyezkedtek el?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Hányféle háziipari tevékenységgel foglalkoztak Turán a XX. század első 

felében? Soroljon fel legalább ötöt!

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

4. Mely napokon tartották 1871-től kb. az első világháború végéig Turán az 

országos állat- és kirakodóvásárokat? Karikázza be a betűjelét!

a) Gyümölcsoltó Boldogasszony napján és az azt követő napon 

(márc. 25-26.)  

b) Virágvasárnap és az azt követő hétfőn

c) Szent György napján és az azt követő napon (ápr. 24-25.) 

d) Kisboldogasszony napján és az azt követő napon (szept. 8-9.)   

e) Szent Mihály napján és az azt követő napon (szept. 29-30.)

f) Október első vasárnapján-hétfőjén

5. Karikázza be, hogy melyik évtől kezdődően lett évi 3 országos vásár 

Turán és tevődött szerdára a napja?

1932  1935 1937  1939  1942 

6. Mikor alakult meg a Hangya-Szövetkezet Turán? 

………………………….

7. Fejtse ki négy-öt mondatban, hogy miért volt vonzó lehetőség a XX. 

század első felében MÁV-alkalmazottnak lenni?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

	 Tura	 első	 okleveles	 emlıt́ése,	 a	 település	 cıḿe-
rében	 is	 feltüntetett	 évszám	 szerint,	 1220-ból	 való.	 Idén	
ünnepeljük	 ezen	 ıŕásos	 történelmi	 emlékünk	 800.	 évfor-
dulóját.	 Ebből	 az	 alkalomból	 helytörténeti	 tudáspróbát	
indıt́ottunk	útjára.	Mindazok	között,	akik	az	összes	helyes	
megfejtést	 beküldik,	 év	 végén	 értékes	 nyereményeket	
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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8. Magyarázza el, milyen viseletre utal a „lila bársony parolis blúz”! 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

9. Karikázza be, hogy a Trianoni békediktátummal vasútvonalainak hány 

százalékát veszítette el Magyarország?

59% 62% 65% 68%   

10. Az I. világháború idején tisztségben lévő elöljárók nevét kösse a betöltött 

szerepkörével!

Elefánty Kálmán  körorvos

Volter Ferenc  segédjegyző

Bruckner Jenő  községi jegyző

Hajdú Sándor  aljegyző

11. Adja meg évszámmal, mikor avatták Turán az I. világháborús 

emlékművet, és sorolja fel név szerint, mely méltóságok vettek részt az 

ünnepségen!

……………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

12.  Milyen tisztséget töltöttek be az 1920-30-as években a következő 

személyek Tura életében?

 Maczkó Péter  ………………………….

 Sára Mihály  ……………………….....

 Kurucz Mihály  …………………………..

13. Karikázza be, mikor épült a ma is polgármesteri hivatalként működő  

községháza épülete?

1902 1908 1912 1924 

14. Ki volt az 1919-1944 közötti időszakban hivatalban lévő jegyző?

……………………………………………………………………………

15. Melyik évben fúrtak először artézi kutat Turán?  ……………………..

Ki tud többet Turáról?  V. forduló
Tura története I. (szerk.: Asztalos István), 388–498. oldal

(A helyi ipar és kereskedelem – Ipartestület – Pénzintézetek –  A turai vasutasok és a MÁV – Tura község élete a XX. század első felében – A községi közigazgatás)
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Pénztárcabarát praktikák - KI-RÁNDULÁS

Elérkezett	 az	ősz,	 de	 az	 időjárás	még	
elég	 kedvező	 a	 kirándulásokhoz.	 Az	
utóbbi	években	egyre	 több	kutatás	 is	
foglalkozott	 a	 kirándulások	 hatásai-
val,	 ami	 pár	 szóban	 összegezve:	 egy-
szerűen	csodás.	Csökken	a	stressz-	szin-
tünk,	 boldoggá	 tesz	 és	 nem	 őrlődünk	
annyit,	mérsékli	a	�igyelmünk	csökkené-
sét,	növeli	a	kreativitásunkat,	kedvessé	és	
nagylelkűvé	tesz.	Valljuk	be,	ebben	a	zűr-
zavaros	 2020-as	 esztendőben	 ezekre	
mind-mind	szükségünk	van.	Bátran	aján-
lok	 hát	 kirándulásra	 helyeket	 a	 környé-
ken:
1.	 Dévényi	Antal-	kilátó:
A	 leginkább	 egy	hatalmas	 Jenga	 torony-
hoz	hasonlıt́ó	kilátó	Piliscsaba	határában,	
447	 méter	 magasan	 áll	 a	 Nagy-Kopasz-
hegy	 tetején.	 Formája	 valójában	 nem	
véletlen,	hiszen	tényleg	az	imént	emlıt́ett	
fajáték	 alapján	 tervezték	 a	 11,5	 méter	
magas	 épıt́ményt.	 A	 kilátószintjéről	 bá-
mulatos	 panoráma	 nyıĺik	 a	 Budai-hegy-
ségre	és	a	Pilisre	egyaránt,	ezért	aki	szeret	
fotózni,	 annak	 feltétlenül	 magával	 kell	

hoznia	a	fényképezőgépét.	A	torony	mel-
lett	információs	táblák	segıt́ik	a	tájékozó-
dást,	 a	 kirándulás	 után	 pedig	 piknikez-
hetünk	 is	 a	 területen,	 ahol	 tűzrakóhely,	
illetve	több	pad	és	asztal	is	van.	A	kilátó	
gyalogosan	közelıt́ hető	meg,	de	a	kisebb	
gyerekekkel	is	bátran	útnak	lehet	indulni,	
mert	a	piliscsabai	vasútállomástól	mind-
össze	 2,3	 km	 utat	 kell	 megtenni	 hozzá,	
ami	átlagosan	1	órás	baktatást	jelent.	A	ki-
látó	közvetlen	közelében	a	kék	körjáratú,	
a	kék	kereszt	 és	a	sárga	körjáratú	 turis-
tautat	követve	ismerhetjük	meg	jobban	a	
környéket.	
2.	 Kőhegyi	Kápolna
Budaörs	központjában,	a	Kőhegyen	 áll	a	
Kőhegyi	 kápolna,	 más	 néven	 Mária-ká-
polna.	 A	 második	 világháború	 idején,	
1944	és	1945	között	a	kápolnát	sajnálatos	
módon	több	lövés	is	érte,	majd	a	kápolna	
köveit	 szépen	 lassan	 elhordták.	 Később	
újjáépıt́ették,	méghozzá	 több	száz	buda-
örsi	lakos	közreműködésével.	A	kápolná-
hoz	egy	lépcsősor	vezet	fel,	a	Kőhegy	tete-
jéről	pedig	 szép	kilátás	nyıĺik	 a	 városra.	

Aki	a	közelben	jár,	annak	érdemes	felsé-
tálni	 a	Kálvária-dombra,	 illetve	 a	Bleyer	
Jakab	Helytörténeti	múzeum,	a	városi	ré-
gészeti	kiállıt́ ás,	 és	a	Csiki	pihenőkert	 is	
szıńesebbé	teszi	a	budaörsi	kirándulást.	
3.	 Ráckevei	Hajómalom	–	Szege-
di	Kis	István	sétány
A	település	a	Ráckevei-Duna	partján,	Bu-
dapesttől	 körülbelül	 50	 km-re	 fekszik.	
Sok	érdekes	látnivalóval	várja	a	látogató-
kat,	mi	pedig	most	 a	Hajómalmot	 emel-
nénk	 ki	 közülük,	 amely	 2017-ben	 az	 E� v	
Pest	Megyei	E� rtéke	lett.	A	Ráckevei	Vıźi-
malom	annak	 a	Gyurcsik-féle	12-es	 sor-
számú	 hajómalomnak	 a	működő	 rekon-
strukciója,	 amely	 az	 ország	 utolsó	 hajó-
malma	 volt.	 A	 másolatot	 2007	 és	 2010	
között	épıt́ették	fel,	az	eredeti	dokumen-
tumok,	 fotók,	 rajzok	 és	 ıŕásos	 emlékek	
alapján.	E� rdekesség,	hogy	a	malom	őrlési	
technológiáját	 vasárnaponként	 szemé-
lyesen	 is	 meg	 lehet	 tekinteni,	 minden	
évben	október	18-ig	látogatható.

-btm-	(forrás:	www.csodahelyek.hu)

A teremtés koronája

A	teremtés	koronája,
Ne	készülődjön	mint	egy	dáma
magát	pampucolva	a	tükör	előtt,
illegve-billegve	mint	egy	páva,
még	mielőtt
agyoncicomázva,
elvész	minden	fér�ias	sármja,
ne	legyen	önmaga	piperkőc	délibábja!
Legyen	csupán	párja	
megtestesült	álma,
s	neki	csak	egy	nő	legyen	a	vágya.

Legyen	fér�ias	,erős,
de	ne	úgy	mint	a	�ilmben	a	hős,
kétszıńűen,	álruhában,	álarccal
s	ne	akarjon	mindent	megoldani	harccal.
Legyen	amolyan	hús-vér,	valódi,
mint	a	könyvben,	a	Toldi,
ki	félkézzel	kitartja	a	petrencés	rudat.
De	a	szerelme	közelében	fogja	el	a	gyengeség,	az	ájulat.
Hangja	mély,	remegjen	benne	az	akarat.
Határozott	jellem,	kiről	lepereg	a	sértés,
s	hidegen	hagyja	mindenféle	kıśértés.

De	mit	ér	az	akarat	,erő
ha	nincs	mellette	egy	Nő
aki	azt	szereti	benne,	aki	O� ,
és	nem	a	külsőt,	az	észt,	a	pénzt,
aki	ad	és	nem	csak	kér,
ki		nélküle	üres,	semmit	sem	ér.
Mert	e	nő	nélkül,	sosem	lesz	egész,
csupán	fél.

Fatsina	Linda		2020.02.25.

Milly Johnson
Borúra derű

A TURA VÁROSI KÖNYVTÁR
KÖNYVAJÁNLÓJA

May,	 Lara	 és	 Clare	 a	 legjobb	 barátnők.	
Mindhárman	 nehéz	 időszakon	 mentek	
keresztül,	és	nagy	szükségük	van	egy	kis	
változásra.	 Tıź	 napra	 foglalnak	 szállást	
egy	 luxusszállóban.	 Amikor	 megérkez-
nek,	 rájönnek,	 hogy	 egészen	 máshova	
érkeztek,	mint	gondolták.

Rossz	 faluban	 vannak…Ren	 Dullemben	 semmi	 sem	 az,	
aminek	látszik.	A	házikók	közt	rejtélyes	titkok	lappangnak,	
melyeket	a	falusiak	hosszú	évek	óta	őriznek.	Miért	olyan	
barátságtalan	 és	 gyanakvó	 mindenki?	 Miért	 viselkedik	
olyan	gorombán	a	nyaralóház	tulajdonosa?	Miért	él	olyan	
kevés	nő	a	faluban?A	furcsa	légkör	ellenére	a	három	ba-
rátnő	úgy	dönt,	hogy	maradnak	a	faluban.	Valójában	ilyen	
pihenésre	lenne	szükségük?	Lehet,	hogy	ez	a	különös	falu	
és	a	sok	titok	életre	szóló	döntésekre	kényszerıt́ i	őket.

(Vivien)

Ingyen elvihető könyvekkel
várjuk az érdeklődőket.

Kedves Turai lakosok!

2020. október 1-től
megnyílik a Bartók Béla Művelődési Ház

és Könyvtár udvarán a
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1. Húzza alá azt az iparost, akinek nem fodrász volt a szakmája!

 a) Lukács Mihály   b) Tellér Péter   c) Vágó Antal   d) Kardoss Kázmér

2. Adja meg szám szerint, hogy a XX. század első felében hány gőzmalom 

működött Turán, és a falu mely részén helyezkedtek el?

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Hányféle háziipari tevékenységgel foglalkoztak Turán a XX. század első 

felében? Soroljon fel legalább ötöt!

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

4. Mely napokon tartották 1871-től kb. az első világháború végéig Turán az 

országos állat- és kirakodóvásárokat? Karikázza be a betűjelét!

a) Gyümölcsoltó Boldogasszony napján és az azt követő napon 

(márc. 25-26.)  

b) Virágvasárnap és az azt követő hétfőn

c) Szent György napján és az azt követő napon (ápr. 24-25.) 

d) Kisboldogasszony napján és az azt követő napon (szept. 8-9.)   

e) Szent Mihály napján és az azt követő napon (szept. 29-30.)

f) Október első vasárnapján-hétfőjén

5. Karikázza be, hogy melyik évtől kezdődően lett évi 3 országos vásár 

Turán és tevődött szerdára a napja?

1932  1935 1937  1939  1942 

6. Mikor alakult meg a Hangya-Szövetkezet Turán? 

………………………….

7. Fejtse ki négy-öt mondatban, hogy miért volt vonzó lehetőség a XX. 

század első felében MÁV-alkalmazottnak lenni?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

	 Tura	 első	 okleveles	 emlıt́ése,	 a	 település	 cıḿe-
rében	 is	 feltüntetett	 évszám	 szerint,	 1220-ból	 való.	 Idén	
ünnepeljük	 ezen	 ıŕásos	 történelmi	 emlékünk	 800.	 évfor-
dulóját.	 Ebből	 az	 alkalomból	 helytörténeti	 tudáspróbát	
indıt́ottunk	útjára.	Mindazok	között,	akik	az	összes	helyes	
megfejtést	 beküldik,	 év	 végén	 értékes	 nyereményeket	
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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8. Magyarázza el, milyen viseletre utal a „lila bársony parolis blúz”! 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

9. Karikázza be, hogy a Trianoni békediktátummal vasútvonalainak hány 

százalékát veszítette el Magyarország?

59% 62% 65% 68%   

10. Az I. világháború idején tisztségben lévő elöljárók nevét kösse a betöltött 

szerepkörével!

Elefánty Kálmán  körorvos

Volter Ferenc  segédjegyző

Bruckner Jenő  községi jegyző

Hajdú Sándor  aljegyző

11. Adja meg évszámmal, mikor avatták Turán az I. világháborús 

emlékművet, és sorolja fel név szerint, mely méltóságok vettek részt az 

ünnepségen!

……………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

12.  Milyen tisztséget töltöttek be az 1920-30-as években a következő 

személyek Tura életében?

 Maczkó Péter  ………………………….

 Sára Mihály  ……………………….....

 Kurucz Mihály  …………………………..

13. Karikázza be, mikor épült a ma is polgármesteri hivatalként működő  

községháza épülete?

1902 1908 1912 1924 

14. Ki volt az 1919-1944 közötti időszakban hivatalban lévő jegyző?

……………………………………………………………………………

15. Melyik évben fúrtak először artézi kutat Turán?  ……………………..
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Tura története I. (szerk.: Asztalos István), 388–498. oldal
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ken:
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447	 méter	 magasan	 áll	 a	 Nagy-Kopasz-
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hetünk	 is	 a	 területen,	 ahol	 tűzrakóhely,	
illetve	több	pad	és	asztal	is	van.	A	kilátó	
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3.	 Ráckevei	Hajómalom	–	Szege-
di	Kis	István	sétány
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kat,	mi	pedig	most	 a	Hajómalmot	 emel-
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és	a	sok	titok	életre	szóló	döntésekre	kényszerıt́ i	őket.

(Vivien)

Ingyen elvihető könyvekkel
várjuk az érdeklődőket.

Kedves Turai lakosok!

2020. október 1-től
megnyílik a Bartók Béla Művelődési Ház

és Könyvtár udvarán a
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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

2020. október 20-án
10-15 óráig

Turán a Bartók Béla Művelődési Házban

BATZ papucsok

kedvezményes árú
vásárlására van lehetőség!

Szépséghibás modellek 7000-8000 Ft
HIBÁTLAN MODELLEK AKCIÓS ÁRON.

Papucs Plussz Bt., Békei A�la Tel:+36-70-39-838-20

BATZ LÁBBELIK!

Minden kedves érdeklődőt
szerete�el várunk!

509 2022

A kuponnal
sikerdíjunk 2%

ELADÓ/KIADÓ

INGATLANOKAT

KERESÜNK TURÁN

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

TELEPHELYFEJLESZTÉS A LAMI 2003 KFT-NÉL

 A Lami 2003 Kft. a Pénzügyminisztérium által tá-
mogatott „mikro-, kis- és középvállalkozások telephely-
feltételeinek javítása Pest megye területén” című, 
PM_KKVTELEP_2018 kódjelű pályázaton 55%-os támo-
gatási intenzitás mellett, 30,96 millió vissza nem térítendő 
támogatást nyert.
 A Lami 2003 Kft. alapítása óta fémmeg-
munkálással, forgácsolással, valamint préseléssel fog-
lalkozik. Főbb gyártott termékek: autóipari elektromos 
csatlakozók, ipari elektronikai alkatrészek, valamint 
villanymotor vasmagok. Stabil belföldi gazdasági 
kapcsolatai állandó megrendeléseket biztosítanak a 
vállalkozás számára, és a mostani telephelyfejlesztéssel 
piaci pozícióit is megerősítheti.
 A projekt keretében egy bruttó 398,2 m2–es 
fémmegmunkáló műhely kerül felépítésre, a Lami 2003 
Kft. turai telephelyén. A beruházás célja, hogy az újon-
nan felépítendő épület megfelelő helyet és infrastruk-
túrát biztosítson a benne létrehozandó fémmegmunkáló 
üzemnek.
 Az új gyártó-termelő épületben CNC meg-
munkáló központok kerülnek elhelyezésre, amivel le-
hetővé válik a komplex termelési munkafolyamatok el-
végzése.
 A telephelyfejlesztés megvalósításával olyan 
fémmegmunkáló kapacitás jön létre, amely nem csak a 
jelenlegi megrendelés állomány és termékpaletta 
bővülésével jár, hanem a jelenleginél nagyobb volu-
menű megrendelések teljesítését is lehetővé teszi.
 A projekt eredményeképpen a munkahelyek 
megőrzésre kerülnek.

Támogató neve: Pénzügyminisztérium.
A támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Kon-
cepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Prog-
ramja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pén-
zügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések 
előirányzatból.
Kedvezményezett neve: Lami 2003 Kft.
Projekt azonosítószám: PM_KKVTELEP_2018/45
Projekt címe: Telephelyfejlesztés a Lami 2003 Kft.-nél
Szerződött támogatás összege: 30.961.565 Ft
Támogatás mértéke: 55%
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 
2019.05.15.
A projekt befejezésének tervezett időpontja: 
2020.09.30.
A projekt megvalósításának helye: 2194 Tura, 
Vácszentlászlói út 28/I.
A projektről bővebb információt a www.lami2003.hu 
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Lami 2003 Kft. 2194 Tura, Iskola utca 1.
E-mail: lami2003kft@vipmail.hu

PénzügyminisztériumPESTMEGYE

T U R A I  A P R Ó

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

MASSZŐR ÉS CSONTKOVÁCS Nyak-, hát- és derékfáj-
dalmakon segítek. Előre megbeszélt időpontban 
házhoz megyek. Tel.: 06 20 807 2065

Légpuskát, Barkas, Wartburg alkatrészt, CO hegesz-
tőt, párhuzam satut, tekercses diavetítőt, dialme-
ket, régi forgalmi engedélyt, kezelési útmutatót, 
gépkönyvet  ! Tel.: 06 20/445 7035VÁSÁROLNÉK

GÁZBOJLER ELADÓ! 120L-es, 3 éves, szép állapotú, ki-
fogástalanul működő. Ir ányár: 55.000Ft
Tel: 06 28/630 100, 06 20/584 9862

Eladó  CSALÁDI HÁZAT VAGY ÉPÍTÉSI TELKET KERESEK
Turán, Elérhetőség: 06 30 870 2699

VÍZ ÉS KÖZPONTIFŰTÉS SZERELÉST vállalok!
06 30/884-1689

a	jelentkezés
és	a	képzés	is	folyamatos

Jelentkezési	feltételek:

Ÿ cselekvőképesség

Ÿ magyar	állampolgárság

Ÿ állandó	bejelentett	belföldi	lakóhely

Ÿ egészségi,	pszichológiai,	�izikai	erőnléti	alkalmasság

Ÿ a	jogszabály	által	előıŕt	hatósági	erkölcsi	bizonyıt́vány

mailto:galgamentikft@gmail.com
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mailto:galgamentikft@gmail.com


 1 2 3 4 5 

6     

7     

8  9   

10   11  

12  13 14  

15   16  

17  18  19 

20 21    

LAPZÁRTA

24
20

20
/8

-9

KÖZÉLETI HAVILAP
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, 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.

Nyomtatott változat: ISSN 2061-4063, Online változat: ISSN 2061-4071

www.tura.hu

LAPZÁRTA: 2020. OKTÓBER 25.
VÁRHATÓ MEGJELENÉS: NOVEMBER MÁSODIK HETÉBEN
A megjelenés napja a lap internetes változatának felkerülése

a www.tura.hu honlapra.

TÖRD	A	FEJED! ÉVFORDULÓK

Beküldendő	a	V6,	F2	és	az	F5	sorok	megfejtése.
A	megfejtéseket	postai	 úton	a	szerkesztőség	cıḿére	 (2194	Tura,	Bartók	 tér	3.)	várjuk		
2020.	október	25-ig.

A	 június	 -	 júliusi	 rejtvényünk	 helyes	 megfejtése:	 V .	 Pacsirta,	 .	 Kecskemét,	 .	12 F3 F8
Noszlopy .,	F11.	Orff
A	 szerencsés	 nyertes:	 Gólya	 József	 (Tura).	 Gratulálunk!	 Nyereménye	 a	 Libra	
Könyvesboltban	 (2194	 Tura,	 Dózsa	 György	 u.	 9.)	 levásárolható	 3000	 Ft-os	
könyvutalvány,	melyet	az	értesıt́ést	követően	személyesen	vehet	át	a	művelődési	házban.

VÍZSZINTES 6.	75	éve,	1945.	október	8-án	halt	meg	Felix	Salten		1.	Testképem.	
(*1869)	 osztrák	 író.	 „Ki”	 a	 „főhőse”	 világhírű	 novellagyűjteményének?	 6.	
Valamennyi	idő	múlva.	7.	Valami	elmúltával.	8.	Gyors	ritmusú	amerikai	tánc.	„Jön-e	
velem	 nagysád	 …t	 járni”.	 10.	 O� kori	 O� rményország	 fővárosa	 volt	 v.	 Bella	 István	
mesehőse:	…	Máni,	a	zoknihalász.	11.	Pénz	az	ókori	Rómában.	12.	Római	1100.	13.	
Bámul.	 15.	 Ung	 ukránul.	 16.	 Cégforma.	 17.	 Párosan	 megy	 (!)	 18.	Méhecske	
„hangja”.19.	Kérdő	szócska.	20.	Többnyire	édes	pálinkaszerű	szesz	aromával.	

FÜGGŐLEGES 2.	200	éve,	1820.	október	20-án		1.	Magyar	király	(990	körül-1044).	
született	a	„14	aradi	vértanú”,	egy	költőnk	�ia	(Lajos,	+1849).	3.	A	CELT	távcső	
utóda	 (TMT).	 4.	Az	 USA	 44.	 elnöke	 (Barack).	 5.	 100	 éve,	 1920.	 október	 18-án	
született	Melina	Mercouri	(+1994)	görög	színésznő.	Milyen	tisztsége	volt	1981-
89	között?	9.	Fehéroroszország	fővárosa.	14.	Gyengéd.	21.	Olasz	gépkocsijel.	

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

Herczig József ebrendész
06/20-964-3025

Tura Város Önkormányzatának szerződött partnere

KÖZTERÜLETEN KÓBORLÓ EBEK BEFOGÁSA 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


