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Összefoglaló a Képviselő-testület üléseiről

	 Tura	 Város	 Önkormányzatának	 Képviselő-testü-
lete	 2022.	 október	 26-án	 (szerda)	 10	 órakor	 soros	 ülést	
tartott.	Jelen	volt	8	fő	képviselő.
	 118/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	egyhangúlag	
elfogadta	a	napirend	tárgyalását.
	 119/2022.	(X.	26.)	A	Képviselő-testület	elfogadta	a	le-
járt	 határidejű	 önkormányzati	 határozatok	 végrehajtásáról	
szóló	jelentést.
	 120/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	Turai	Polgármesteri	Hivatal	2021.	évi	te-
vékenységéről	szóló	beszámolóját	8	igen	szavazattal	elfogadta.	
	 121/2022.	 (X.26.)	 A	 Képviselő-testület	 elfogadta	 a	
Többsincs	 O� voda	 és	 Bölcsőde	 2021/2022	 nevelési	 évére	 vo-
natkozó	beszámolóját.	
	 122/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	jóváhagyta	a	
Többsincs	 O� voda	 és	 Bölcsőde	 2022/2023	 nevelési	 évre	 vo-
natkozó	munkatervét.	
	 123/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	Kastélykerti	O� voda	és	Konyha	2021/2022	
nevelési	évére	vonatkozó	beszámolóját	egyhangúlag	elfogadta.	
	 124/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	a	Kastélykerti	
O� voda	 és	Konyha	2022/2023	nevelési	 évére	 vonatkozó	mun-
katervét	egyhangúlag	jóváhagyta.	
	 125/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő	testülete	egyhangúlag	döntött	arról,	hogy	Tura	Város	
2022.	 évi	 költségvetéséről	 és	 gazdálkodásáról	 szóló	 1/2022	
(II.16.)	rendeletének	21.§	(2)	bekezdése	szerinti	1.500e	ft	egyedi	
támogatási	 összeget	 -	200.e	 ft-tal	 -	3.380.e	 ft-ra	megemeli.	Az	
előirányzat	 módosı́tást	 át	 kell	 vezetni	 a	 költségvetési	 ren-
deleten.
	 126/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 a	 turai	 4058	 hrsz.-ú	 ingatlanban	 a	 Galga-
menti	 Mezőgazdasági	 Termelő	 és	 Szolgáltató	 Kft.	 1/2-ed	
tulajdoni	 hányadban	 lévő	 tulajdonrészének	 megvételére	 vo-
natkozó	 mellékelt	 adásvételi	 szerződését	 8	 igen	 szavazattal	
jóváhagyta.
	 127/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	turai	4073	hrsz.-ú	ingatlanban	Tromposch	
Károly	 Józsefné	 6/54-ed,	 Berze	 Béláné	 6/54-ed	 tulajdoni	
hányadban	 lévő	 tulajdonrészének	 megvételére	 vonatkozó	
mellékelt	adásvételi	szerződését	egyhangúlag	jóváhagyta.
	 128/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	a	turai	4073	
hrsz.-ú	 ingatlanban	 Vatamányné	 Kis	 Orsolya	 2/54-ed,	 Kis	
Andrásné	2/54-ed	és	Kis	Andrea	2/54-ed	tulajdoni	hányadban	
lévő	 tulajdonrészének	megvételére	vonatkozó	mellékelt	 adás-
vételi	szerződését	jóváhagyta.
	 129/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 a	 turai	 4078	hrsz.-ú	 ingatlanban	Lingurár	
Illés	1/2-ed,	Lingurár	Illésné	1/2-ed	tulajdoni	hányadban	lévő	
tulajdonrészének	megvételére	 vonatkozó	mellékelt	 adásvételi	
szerződését	jóváhagyta.
	 130/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	turai	4080	hrsz.-ú	ingatlanban	Sultis	Dávid	
6/144-ed,	Nagyné	Sultis	Zsuzsanna	6/144-ed	tulajdoni	hányad-
ban	 lévő	 tulajdonrészének	 megvételére	 vonatkozó	 mellékelt	
adásvételi	szerződését	jóváhagyta.
	 131/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 a	 turai	 4266	 hrsz.-ú	 ingatlanban	 2/4-ed		
tulajdoni	 hányadú	 tulajdonrészének,	 Lingurár	 Illés	 részére	
történő	 eladására	 vonatkozó	 mellékelt	 adásvételi	 szerződést	
egyhangúlag	jóváhagyta.
	 132/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 egyhangúlag	 döntött	 arról,	 hogy	 a	 tulaj-

donában	 és	 üzemeltetésében	 lévő	 intézmények	 energiafel-
használásának	csökkentése	érdekében	az	alábbi	intézkedéseket	
vezeti	be:
1.	 Minden	 önkormányzati	 tulajdonú	 intézmény	 esetében	 a	

megújuló	 energia	 hasznosıt́ásának	 lehetőségét	 meg	 kell	
vizsgálni	 és	 az	 összes	 lehetséges	 pályázati	 forrást	 ezek	
megvalósıt́ására	igénybe	kell	venni.

2.	 A	 Park	 úti	 Gyermekorvosi	 rendelő	 és	 Védőnői	 Szolgálat	
áthelyezése	 a	 Pető�i	 téri	 rendelő	 épületébe	 a	 korábbi	
ügyelet	helyére.

3.	 Az	 óvodák	vonatkozásában	programozható	 termosztátok	
felszerelése	a	nyitvatartási	időszakon	kıv́üli	időben	a	gáz-
felhasználás	csökkentésére.		

4.	 Minden	intézményben,	melynek	energiaköltségét	részben,	
vagy	 egészben	 az	 O� nkormányzat	 viseli,	 a	 tároló	 helyisé-
gekben	max.	10	C	hőmérséklet	lehet.

5.	 Az	épületek	szellőztetésére	vonatkozóan	a	fűtési	időszak-
ban	max.	10	perces	időtartam	bevezetése	naponta	két	alka-
lommal	(gyermekintézményekben	a	szellőztetésre	vonat-
kozó	szabályozás	szerinti	gyakorisággal	és	időtartamban)

6.	 A	használatban	nem	lévő	helyiségekben,	illetve	a	nyitvatar-
táson	 túli	 időszakban	 a	 világıt́ótestek	 lekapcsolása	 és	 a	
nem	huzamos	tartózkodás	céljára	szolgáló	helyiségek	ese-
tében	 a	 mozgásérzékelős	 világıt́ásszabályozás	 megvaló-
sıt́ása.

7.	 Monitorok,	 számı́tógépek,	 fénymásoló	 berendezések,	
nyomtatók	munkaidőn	 kıv́üli	 időszakra	 történő	 kötelező	
kikapcsolása.

8.	 Esti	épületvilágıt́ások	minimalizálása.
9.	 Karácsonyi	dıśzvilágıt́ás	és	jégpálya	program	ebben	az	év-

ben	nem	valósul	meg.
10.	 Közvilágıt́ás	csökkentésének	megvizsgálása.
11.	 Mint	a	többi	ember	Alapıt́vány	a	művelődési	házba	történő	

áthelyezése.
12.	 Födémhőszigetelés	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyv-

tár	intézményben,	valamint	a	Többsincs	O� voda	és	Bölcsőde	
utcafronti	épületeinél	.

13.	 Szükség	esetén	Városi	Sportcsarnok	bezárása.
	 133/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	egyhangúlag	
döntött	 a	 Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	 Könyvtár	 igazgatói	
álláshelyére	 pályázat	 kiı́rásáról,	 vezetői	 megbı́zás	 meghosz-
szabbıt́ásáról.
1.	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	 Képviselő-testülete	 a	

Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	 Könyvtár	 költségvetési	
szerve	 igazgatói	 munkakörére	 2022.	 szeptember	 30-i	
benyújtási	határidővel	kiıŕt	pályázati	eljárást	-	 jelentkező	
hiányában	-	eredménytelennek	nyilvánıt́otta.	
A	Képviselő-testület	felkérte	a	polgármestert,	hogy	a	„Kul-
turális	 intézményben	 foglalkoztatottak	 munkaköreiről	 és	
foglalkoztatási	 követelményeiről,	 az	 intézményvezetői	
pályázat	lefolytatásának	rendjéről,	valamint	egyes	kulturális	
tárgyú	 rendeletek	 módosításáról”	 szóló39/2020.	 	 (X.30.)	
EMMI	 rendelet5.	 §	 (8)	 bekezdése	 alapján,	 90	 napon	 belül	
gondoskodjék	az	igazgatói	munkakör	betöltésére	irányuló	
pályázat	megismételt	kiıŕásáról.

2.	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	 Képviselő-testülete	 a	
39/2020.	 (X.30)	 EMMI	 rendelet	 5.	 §	 (9)	 bekezdésének	
�igyelembevételével	 a	 Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	
Könyvtár	igazgatói	teendőinek	ellátásával	megbıźta	Kántor	
Szilviát	az	intézmény	közművelődési	munkatársát	-	2022.	
október	 27.	 napjától	 a	 költségvetési	 szerv	 igazgatói	
munkakörére	kiıŕásra	kerülő	pályázati	eljárás	eredményes	
elbıŕálásáig;	előreláthatólag	2023.	szeptember	30.	napjáig.

	 134/2022.	(X.26.)	A	 	Képviselő-testület	a	Közműves	
szennyvıźelvezetés-	és	tisztıt́ás	(Tura,	Galgahévıź)	2023-2037.	
időtávra	 szóló	 Gördülő	 Fejlesztési	 Tervének	Beruházási	 Terv-
részét	a	mellékelt	tartalom	szerint	egyhangúlag	elfogadta.
	 135/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	Közműves	szennyvıźelvezetés-	és	tisztıt́ás	
(Tura,	 Galgahévı́z)	 2023-2037.	 időtávra	 szóló	 Gördülő	 Fej-
lesztési	Tervének	Felújıt́ási	és	Pótlási	Tervrészét	a	mellékelt	tar-
talom	szerint	egyhangúlag	elfogadta.
	 136/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	Galgamenti	Regionális	Közműves	Ivóvıź-
ellátó	Rendszer	2023-2037.	időtávra	szóló	Gördülő	Fejlesztési	
Tervének	Beruházási	Tervrészét	a	mellékelt	tartalom	szerint	8	
igen	szavazattal	elfogadta.
	 137/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 a	 Galgamenti	 Regionális	 Közműves	 Ivó-
vıźellátó	Rendszer	2023-2037.	időtávra	szóló	Gördülő	Fejlesz-
tési	 Tervének	 Felújıt́ási	 és	 Pótlási	 Tervrészét	 a	mellékelt	 tar-
talom	szerint	egyhangúlag	elfogadta.
	 138/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete,	mint	a	Zagyvakörnyéki	Települési	Szilárd-
hulladék-gazdálkodás	Fejlesztése	Társulás	 tagja,	8	 igen	szava-
zattal	akként	határozott,	hogy	a	soron	következő	Társulási	Ta-
nácsülésen	igennel	szavaz	a	Társulás	2022.	I	félévi	költségvetés	
módosıt́ ásának	és	a	2022.	I.	 félévi	gazdálkodási	beszámoló	el-
fogadásáról	jelen	határozat	1.	számú	mellékletét	képező	pénz-
forgalmi	mérleg	szerinti	tartalommal.	
	 A	Társulás	2022.	 évi	költségvetésének	bevételi	 és	ki-
adási	 főösszegét	2022.06.30.	 fordulónappal	3.	223.643.362	Ft	
összegben	hagyják	jóvá	a	társult	O� nkormányzatok.
	 Felkérik	 a	 Társulás	 tagjai	 a	 Társulás	 Munkaszerve-
zetét,	hogy	gondoskodjon:
-	 	a	Társulás	2022.	évi	költségvetésében	elfogadott	bevételek	és	
kiadások	teljesıt́ éséről,	

-	 a	 9/2022.	 (V.	 31.)	 határozattal	 kijelölt,	 a	 Társulás	 Munka-
szervezete	 feladatait	ellátó	Csányi	Polgármesteri	Hivatal	 fo-
lyószámlájára	a	költségvetésben	 jóváhagyott	működési	 célú	
támogatás	havonkénti	átutalásáról,	

-	 a	 tiszteletdı́jak	 és	 járulékaik	 folyószámlájára	 történő	 ha-
vonkénti	átutalásáról.

Tura	 Város	 O� nkormányzatának	 Képviselő-testülete	 egyhangú	
döntéssel	 felhatalmazta	 polgármesterét,	 hogy	 a	 Társulási	 Ta-
nács	tagjaként	Tura	Város	O� nkormányzata	képviseletében	a	so-
ron	 következő	 társulási	 tanácsi	 ülésen	 jelen	 határozatnak	
megfelelően	szavazati	jogát	gyakorolja.	
	 139/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete,	mint	a	Zagyvakörnyéki	Települési	Szilárd-
hulladék-gazdálkodás	Fejlesztése	Társulás	tagja,	egyhangú	dön-
téssel	 akként	 határozott,	 hogy	 a	 soron	 következő	 Társulási	
Tanácsülésen	támogatja,	hogy	a	Zagyvakörnyéki	Települési	Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás	Fejlesztése	Társulás	Tanácsa	az	aláb-
bi	döntéseket	hozza:
1.	 A	 Zagyvakörnyéki	 Települési	 Szilárdhulladék-gazdálkodás	
Fejlesztése	Társulás	társulási	tanácsa	támogatja,	hogy	a	Társulás	
a	 Hatvan	 és	 Környéke	 Települési	 Szilárdhulladék-gazdálkodás	
Fejlesztése	 Társulással	 közös	 tulajdonban	 álló	 üzletrésze	 tulaj-
doni	hányadából	30.000,-	-	30.000,-	-	30.000,-	Ft	összegnek	meg-
felelő	 tulajdoni	 hányadot	 a	 Heves	Megyei	 Regionális	 Hulladék-
gazdálkodási	 Társulásra,	 a	 PEVIK	 Közüzemi	 és	 Szolgáltató	
Nonpro�it	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társaságra,	 valamint	 az	 Egri	
Hulladékgazdálkodási	 Nonpro�it	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társa-
ságra	névértéken	átruházzon.
2.	 A	 Zagyvakörnyéki	 Települési	 Szilárdhulladék-gazdálkodás	
Fejlesztése	Társulás	társulási	tanácsülése	támogatja,	hogy	a	Sze-
lektív	Hulladékhasznosító	és	Környezetvédelmi	Nonpro�it	Korlá-
tolt	Felelősségű	Társaság	taggyűlése	–	a	tagok	mindegyikének	az	
elővásárlási	 jogról	 lemondó	 nyilatkozata	 után	 –	 a	 Társasági	

Szerződés	11.10.	pont	f)-j)	alpontja	alapján	hozzájáruljon	ahhoz,	
hogy	a	társaság	megkösse	a	következő	szerződéseket:
2.1.	 A	Heves	Megyei	Regionális	Hulladékgazdálkodási	Társulás	
és	a	társaság	közötti	közszolgáltatási	szerződést.
2.2.	 A	Heves	Megyei	Regionális	Hulladékgazdálkodási	Társulás	
és	a	társaság	közötti	bérleti	szerződést.
2.3.	 A	 társaság	és	a	PEVIK	Közüzemi	és	Szolgáltató	Nonpro�it	
Korlátolt	Felelősségű	Társaság	közötti	alvállalkozói	szerződést.
2.4.	 A	 társaság	és	a	PEVIK	Közüzemi	és	Szolgáltató	Nonpro�it	
Korlátolt	Felelősségű	Társaság	közötti	albérleti	szerződést.
2.5.	 A	 társaság	 és	 az	 Egri	 Hulladékgazdálkodási	 Nonpro�it	
Korlátolt	Felelősségű	Társaság	közötti	alvállalkozói	szerződést.
2.6.	 A	 társaság	 és	 az	 Egri	 Hulladékgazdálkodási	 Nonpro�it	
Korlátolt	Felelősségű	Társaság	közötti	albérleti	szerződést.
Tura	Város	O� nkormányzatának	Képviselő-testülete	8	igen	sza-
vazattal	felhatalmazta	polgármesterét,	hogy	a	Társulási	Tanács	
tagjaként	 Tura	 Város	 O� nkormányzata	 képviseletében	 a	 soron	
következő	társulási	tanácsi	ülésen	jelen	határozatnak	megfele-
lően	szavazati	jogát	gyakorolja.	
	 140/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő	 testülete	 egyhangúlag	 döntött	 arról,	 hogy	 a	 köz-
szolgálati	tisztviselők	jogállásáról	szóló	2011.	évi	CXCIX.	tv.	232.	
§-ban	 kapott	 felhatalmazás	 alapján,	 �igyelemmel	 „A	 közszol-
gálati	tisztviselők	munka-	és	pihenőidejéről,	az	igazgatási	szü-
netről,	a	közszolgálati	tisztviselőt	és	a	munkáltatót	terhelő	egyes	
kötelezettségekről,	 valamint	 a	 távmunkavégzésről	 szóló”	 30/	
2012.	(III.	7.)	Kormányrendelet	13.	§	(1)	bekezdésének	b)	pont-
jában	foglaltakra	a	Turai	Polgármesteri	Hivatalban	a	téli	igazga-
tási	szünetet	2022.	december	22.	napjától	2023.	január	6.	nap-
jáig	elrendeli.	Az	igazgatási	szünet	elrendeléséről	a	lakosságot	
Tura	 város	 honlapján,	 valamint	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 föld-
szinti	 hirdetőtábláján	 tájékoztatni	 kell.	 Az	 igazgatási	 szünet	
időtartama	alatt	a	Polgármesteri	Hivatal	telefonos	anyakönyvi	
ügyeletet	tart.	
	 141/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	8	igen	szavazattal	döntött	arról,	hogy	2022.	
november	 1.	 napjától	 határozatlan	 időtartamra	 megbıźza	 dr.	
Takács	 (Hatházi)	 Beatrix	 E� va	 (HATHA� ZI-MED	 Kft.	 székhely:	
2682	Püspökhatvan,	Rákóczi	u.	24.;			adószám:	14480467-2-13,	
orvosi	bélyegző	száma:	61316)	háziorvost	Tura	város	vonatko-
zásában	a	Hevesy	György	A� ltalános	Iskola,	a	Többsincs	O� voda	és	
Bölcsőde	és	a	Kastélykerti	O� voda	és	Konyha	intézményekben	az	
iskola-	 és	 i�júság	 egészségügyi,	 valamint	 bölcsőde	 orvosi	 fe-
ladatok	 ellátásával.	 A	 Képviselő-testület	 felhatalmazta	 a	 pol-
gármestert	 a	 mellékelt	 iskolaorvosi	 feladatok	 ellátására	 irá-
nyuló	szerződés	aláıŕására.

	 Tura	 Város	 Önkormányzatának	 Képviselő-tes-
tülete	2022.	november	29-én	(kedd)	9	órakor	soros	ülést	
tartott.	Az	ülésen	jelen	volt	6	fő	képviselő.
	 142/2022.	(XI.29.)	A	Képviselő-testület	egyhangúlag	
elfogadta	a	napirend	tárgyalását.
	 143/2022.	(XI.29.)	A	Képviselő-testület	egyhangúlag	
elfogadta	a	lejárt	határidejű	önkormányzati	határozatok	végre-
hajtásáról	szóló	jelentést.
	 144/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	egyhangúlag	döntött	arról,	hogy	a	költség-
vetési	 szervek	 belső	 kontrollrendszeréről	 és	 belső	 ellenőrzé-
séről	szóló	370/2011.	(XII.31.)	Korm.	rendelet	32.	§	(4)	bekez-
désében	 foglalt	kötelezettségének	eleget	 téve,	Tura	Város	O� n-
kormányzat	2022.	évi	ellenőrzési	tervét	jóváhagyja	az	alábbiak	
szerint:	
Ellenőrzött	szerv:	Turai	Városüzemeltetési	Szolgáltató	Kft.
Ellenőrzési	 időszak:	 2022.	 év,	 illetve	 szükség	 szerint	 jelen	
helyzet
Ellenőrzés	célja:	annak	megállapıt́ása,	hogy	az	ellenőrzött	szerv	
szabályozottsága	megfelel-e	a	vonatkozó	törvényi	előıŕásoknak,	
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Összefoglaló a Képviselő-testület üléseiről

	 Tura	 Város	 Önkormányzatának	 Képviselő-testü-
lete	 2022.	 október	 26-án	 (szerda)	 10	 órakor	 soros	 ülést	
tartott.	Jelen	volt	8	fő	képviselő.
	 118/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	egyhangúlag	
elfogadta	a	napirend	tárgyalását.
	 119/2022.	(X.	26.)	A	Képviselő-testület	elfogadta	a	le-
járt	 határidejű	 önkormányzati	 határozatok	 végrehajtásáról	
szóló	jelentést.
	 120/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	Turai	Polgármesteri	Hivatal	2021.	évi	te-
vékenységéről	szóló	beszámolóját	8	igen	szavazattal	elfogadta.	
	 121/2022.	 (X.26.)	 A	 Képviselő-testület	 elfogadta	 a	
Többsincs	 O� voda	 és	 Bölcsőde	 2021/2022	 nevelési	 évére	 vo-
natkozó	beszámolóját.	
	 122/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	jóváhagyta	a	
Többsincs	 O� voda	 és	 Bölcsőde	 2022/2023	 nevelési	 évre	 vo-
natkozó	munkatervét.	
	 123/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	Kastélykerti	O� voda	és	Konyha	2021/2022	
nevelési	évére	vonatkozó	beszámolóját	egyhangúlag	elfogadta.	
	 124/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	a	Kastélykerti	
O� voda	 és	Konyha	2022/2023	nevelési	 évére	 vonatkozó	mun-
katervét	egyhangúlag	jóváhagyta.	
	 125/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő	testülete	egyhangúlag	döntött	arról,	hogy	Tura	Város	
2022.	 évi	 költségvetéséről	 és	 gazdálkodásáról	 szóló	 1/2022	
(II.16.)	rendeletének	21.§	(2)	bekezdése	szerinti	1.500e	ft	egyedi	
támogatási	 összeget	 -	200.e	 ft-tal	 -	3.380.e	 ft-ra	megemeli.	Az	
előirányzat	 módosı́tást	 át	 kell	 vezetni	 a	 költségvetési	 ren-
deleten.
	 126/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 a	 turai	 4058	 hrsz.-ú	 ingatlanban	 a	 Galga-
menti	 Mezőgazdasági	 Termelő	 és	 Szolgáltató	 Kft.	 1/2-ed	
tulajdoni	 hányadban	 lévő	 tulajdonrészének	 megvételére	 vo-
natkozó	 mellékelt	 adásvételi	 szerződését	 8	 igen	 szavazattal	
jóváhagyta.
	 127/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	turai	4073	hrsz.-ú	ingatlanban	Tromposch	
Károly	 Józsefné	 6/54-ed,	 Berze	 Béláné	 6/54-ed	 tulajdoni	
hányadban	 lévő	 tulajdonrészének	 megvételére	 vonatkozó	
mellékelt	adásvételi	szerződését	egyhangúlag	jóváhagyta.
	 128/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	a	turai	4073	
hrsz.-ú	 ingatlanban	 Vatamányné	 Kis	 Orsolya	 2/54-ed,	 Kis	
Andrásné	2/54-ed	és	Kis	Andrea	2/54-ed	tulajdoni	hányadban	
lévő	 tulajdonrészének	megvételére	vonatkozó	mellékelt	 adás-
vételi	szerződését	jóváhagyta.
	 129/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 a	 turai	 4078	hrsz.-ú	 ingatlanban	Lingurár	
Illés	1/2-ed,	Lingurár	Illésné	1/2-ed	tulajdoni	hányadban	lévő	
tulajdonrészének	megvételére	 vonatkozó	mellékelt	 adásvételi	
szerződését	jóváhagyta.
	 130/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	turai	4080	hrsz.-ú	ingatlanban	Sultis	Dávid	
6/144-ed,	Nagyné	Sultis	Zsuzsanna	6/144-ed	tulajdoni	hányad-
ban	 lévő	 tulajdonrészének	 megvételére	 vonatkozó	 mellékelt	
adásvételi	szerződését	jóváhagyta.
	 131/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 a	 turai	 4266	 hrsz.-ú	 ingatlanban	 2/4-ed		
tulajdoni	 hányadú	 tulajdonrészének,	 Lingurár	 Illés	 részére	
történő	 eladására	 vonatkozó	 mellékelt	 adásvételi	 szerződést	
egyhangúlag	jóváhagyta.
	 132/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 egyhangúlag	 döntött	 arról,	 hogy	 a	 tulaj-

donában	 és	 üzemeltetésében	 lévő	 intézmények	 energiafel-
használásának	csökkentése	érdekében	az	alábbi	intézkedéseket	
vezeti	be:
1.	 Minden	 önkormányzati	 tulajdonú	 intézmény	 esetében	 a	

megújuló	 energia	 hasznosıt́ásának	 lehetőségét	 meg	 kell	
vizsgálni	 és	 az	 összes	 lehetséges	 pályázati	 forrást	 ezek	
megvalósıt́ására	igénybe	kell	venni.

2.	 A	 Park	 úti	 Gyermekorvosi	 rendelő	 és	 Védőnői	 Szolgálat	
áthelyezése	 a	 Pető�i	 téri	 rendelő	 épületébe	 a	 korábbi	
ügyelet	helyére.

3.	 Az	 óvodák	vonatkozásában	programozható	 termosztátok	
felszerelése	a	nyitvatartási	időszakon	kıv́üli	időben	a	gáz-
felhasználás	csökkentésére.		

4.	 Minden	intézményben,	melynek	energiaköltségét	részben,	
vagy	 egészben	 az	 O� nkormányzat	 viseli,	 a	 tároló	 helyisé-
gekben	max.	10	C	hőmérséklet	lehet.

5.	 Az	épületek	szellőztetésére	vonatkozóan	a	fűtési	időszak-
ban	max.	10	perces	időtartam	bevezetése	naponta	két	alka-
lommal	(gyermekintézményekben	a	szellőztetésre	vonat-
kozó	szabályozás	szerinti	gyakorisággal	és	időtartamban)

6.	 A	használatban	nem	lévő	helyiségekben,	illetve	a	nyitvatar-
táson	 túli	 időszakban	 a	 világıt́ótestek	 lekapcsolása	 és	 a	
nem	huzamos	tartózkodás	céljára	szolgáló	helyiségek	ese-
tében	 a	 mozgásérzékelős	 világıt́ásszabályozás	 megvaló-
sıt́ása.

7.	 Monitorok,	 számı́tógépek,	 fénymásoló	 berendezések,	
nyomtatók	munkaidőn	 kıv́üli	 időszakra	 történő	 kötelező	
kikapcsolása.

8.	 Esti	épületvilágıt́ások	minimalizálása.
9.	 Karácsonyi	dıśzvilágıt́ás	és	jégpálya	program	ebben	az	év-

ben	nem	valósul	meg.
10.	 Közvilágıt́ás	csökkentésének	megvizsgálása.
11.	 Mint	a	többi	ember	Alapıt́vány	a	művelődési	házba	történő	

áthelyezése.
12.	 Födémhőszigetelés	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyv-

tár	intézményben,	valamint	a	Többsincs	O� voda	és	Bölcsőde	
utcafronti	épületeinél	.

13.	 Szükség	esetén	Városi	Sportcsarnok	bezárása.
	 133/2022.	(X.26.)	A	Képviselő-testület	egyhangúlag	
döntött	 a	 Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	 Könyvtár	 igazgatói	
álláshelyére	 pályázat	 kiı́rásáról,	 vezetői	 megbı́zás	 meghosz-
szabbıt́ásáról.
1.	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	 Képviselő-testülete	 a	

Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	 Könyvtár	 költségvetési	
szerve	 igazgatói	 munkakörére	 2022.	 szeptember	 30-i	
benyújtási	határidővel	kiıŕt	pályázati	eljárást	-	 jelentkező	
hiányában	-	eredménytelennek	nyilvánıt́otta.	
A	Képviselő-testület	felkérte	a	polgármestert,	hogy	a	„Kul-
turális	 intézményben	 foglalkoztatottak	 munkaköreiről	 és	
foglalkoztatási	 követelményeiről,	 az	 intézményvezetői	
pályázat	lefolytatásának	rendjéről,	valamint	egyes	kulturális	
tárgyú	 rendeletek	 módosításáról”	 szóló39/2020.	 	 (X.30.)	
EMMI	 rendelet5.	 §	 (8)	 bekezdése	 alapján,	 90	 napon	 belül	
gondoskodjék	az	igazgatói	munkakör	betöltésére	irányuló	
pályázat	megismételt	kiıŕásáról.

2.	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	 Képviselő-testülete	 a	
39/2020.	 (X.30)	 EMMI	 rendelet	 5.	 §	 (9)	 bekezdésének	
�igyelembevételével	 a	 Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	
Könyvtár	igazgatói	teendőinek	ellátásával	megbıźta	Kántor	
Szilviát	az	intézmény	közművelődési	munkatársát	-	2022.	
október	 27.	 napjától	 a	 költségvetési	 szerv	 igazgatói	
munkakörére	kiıŕásra	kerülő	pályázati	eljárás	eredményes	
elbıŕálásáig;	előreláthatólag	2023.	szeptember	30.	napjáig.

	 134/2022.	(X.26.)	A	 	Képviselő-testület	a	Közműves	
szennyvıźelvezetés-	és	tisztıt́ás	(Tura,	Galgahévıź)	2023-2037.	
időtávra	 szóló	 Gördülő	 Fejlesztési	 Tervének	Beruházási	 Terv-
részét	a	mellékelt	tartalom	szerint	egyhangúlag	elfogadta.
	 135/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	Közműves	szennyvıźelvezetés-	és	tisztıt́ás	
(Tura,	 Galgahévı́z)	 2023-2037.	 időtávra	 szóló	 Gördülő	 Fej-
lesztési	Tervének	Felújıt́ási	és	Pótlási	Tervrészét	a	mellékelt	tar-
talom	szerint	egyhangúlag	elfogadta.
	 136/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	a	Galgamenti	Regionális	Közműves	Ivóvıź-
ellátó	Rendszer	2023-2037.	időtávra	szóló	Gördülő	Fejlesztési	
Tervének	Beruházási	Tervrészét	a	mellékelt	tartalom	szerint	8	
igen	szavazattal	elfogadta.
	 137/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 a	 Galgamenti	 Regionális	 Közműves	 Ivó-
vıźellátó	Rendszer	2023-2037.	időtávra	szóló	Gördülő	Fejlesz-
tési	 Tervének	 Felújıt́ási	 és	 Pótlási	 Tervrészét	 a	mellékelt	 tar-
talom	szerint	egyhangúlag	elfogadta.
	 138/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete,	mint	a	Zagyvakörnyéki	Települési	Szilárd-
hulladék-gazdálkodás	Fejlesztése	Társulás	 tagja,	8	 igen	szava-
zattal	akként	határozott,	hogy	a	soron	következő	Társulási	Ta-
nácsülésen	igennel	szavaz	a	Társulás	2022.	I	félévi	költségvetés	
módosıt́ ásának	és	a	2022.	I.	 félévi	gazdálkodási	beszámoló	el-
fogadásáról	jelen	határozat	1.	számú	mellékletét	képező	pénz-
forgalmi	mérleg	szerinti	tartalommal.	
	 A	Társulás	2022.	 évi	költségvetésének	bevételi	 és	ki-
adási	 főösszegét	2022.06.30.	 fordulónappal	3.	223.643.362	Ft	
összegben	hagyják	jóvá	a	társult	O� nkormányzatok.
	 Felkérik	 a	 Társulás	 tagjai	 a	 Társulás	 Munkaszerve-
zetét,	hogy	gondoskodjon:
-	 	a	Társulás	2022.	évi	költségvetésében	elfogadott	bevételek	és	
kiadások	teljesıt́ éséről,	

-	 a	 9/2022.	 (V.	 31.)	 határozattal	 kijelölt,	 a	 Társulás	 Munka-
szervezete	 feladatait	ellátó	Csányi	Polgármesteri	Hivatal	 fo-
lyószámlájára	a	költségvetésben	 jóváhagyott	működési	 célú	
támogatás	havonkénti	átutalásáról,	

-	 a	 tiszteletdı́jak	 és	 járulékaik	 folyószámlájára	 történő	 ha-
vonkénti	átutalásáról.

Tura	 Város	 O� nkormányzatának	 Képviselő-testülete	 egyhangú	
döntéssel	 felhatalmazta	 polgármesterét,	 hogy	 a	 Társulási	 Ta-
nács	tagjaként	Tura	Város	O� nkormányzata	képviseletében	a	so-
ron	 következő	 társulási	 tanácsi	 ülésen	 jelen	 határozatnak	
megfelelően	szavazati	jogát	gyakorolja.	
	 139/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete,	mint	a	Zagyvakörnyéki	Települési	Szilárd-
hulladék-gazdálkodás	Fejlesztése	Társulás	tagja,	egyhangú	dön-
téssel	 akként	 határozott,	 hogy	 a	 soron	 következő	 Társulási	
Tanácsülésen	támogatja,	hogy	a	Zagyvakörnyéki	Települési	Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás	Fejlesztése	Társulás	Tanácsa	az	aláb-
bi	döntéseket	hozza:
1.	 A	 Zagyvakörnyéki	 Települési	 Szilárdhulladék-gazdálkodás	
Fejlesztése	Társulás	társulási	tanácsa	támogatja,	hogy	a	Társulás	
a	 Hatvan	 és	 Környéke	 Települési	 Szilárdhulladék-gazdálkodás	
Fejlesztése	 Társulással	 közös	 tulajdonban	 álló	 üzletrésze	 tulaj-
doni	hányadából	30.000,-	-	30.000,-	-	30.000,-	Ft	összegnek	meg-
felelő	 tulajdoni	 hányadot	 a	 Heves	Megyei	 Regionális	 Hulladék-
gazdálkodási	 Társulásra,	 a	 PEVIK	 Közüzemi	 és	 Szolgáltató	
Nonpro�it	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társaságra,	 valamint	 az	 Egri	
Hulladékgazdálkodási	 Nonpro�it	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társa-
ságra	névértéken	átruházzon.
2.	 A	 Zagyvakörnyéki	 Települési	 Szilárdhulladék-gazdálkodás	
Fejlesztése	Társulás	társulási	tanácsülése	támogatja,	hogy	a	Sze-
lektív	Hulladékhasznosító	és	Környezetvédelmi	Nonpro�it	Korlá-
tolt	Felelősségű	Társaság	taggyűlése	–	a	tagok	mindegyikének	az	
elővásárlási	 jogról	 lemondó	 nyilatkozata	 után	 –	 a	 Társasági	

Szerződés	11.10.	pont	f)-j)	alpontja	alapján	hozzájáruljon	ahhoz,	
hogy	a	társaság	megkösse	a	következő	szerződéseket:
2.1.	 A	Heves	Megyei	Regionális	Hulladékgazdálkodási	Társulás	
és	a	társaság	közötti	közszolgáltatási	szerződést.
2.2.	 A	Heves	Megyei	Regionális	Hulladékgazdálkodási	Társulás	
és	a	társaság	közötti	bérleti	szerződést.
2.3.	 A	 társaság	és	a	PEVIK	Közüzemi	és	Szolgáltató	Nonpro�it	
Korlátolt	Felelősségű	Társaság	közötti	alvállalkozói	szerződést.
2.4.	 A	 társaság	és	a	PEVIK	Közüzemi	és	Szolgáltató	Nonpro�it	
Korlátolt	Felelősségű	Társaság	közötti	albérleti	szerződést.
2.5.	 A	 társaság	 és	 az	 Egri	 Hulladékgazdálkodási	 Nonpro�it	
Korlátolt	Felelősségű	Társaság	közötti	alvállalkozói	szerződést.
2.6.	 A	 társaság	 és	 az	 Egri	 Hulladékgazdálkodási	 Nonpro�it	
Korlátolt	Felelősségű	Társaság	közötti	albérleti	szerződést.
Tura	Város	O� nkormányzatának	Képviselő-testülete	8	igen	sza-
vazattal	felhatalmazta	polgármesterét,	hogy	a	Társulási	Tanács	
tagjaként	 Tura	 Város	 O� nkormányzata	 képviseletében	 a	 soron	
következő	társulási	tanácsi	ülésen	jelen	határozatnak	megfele-
lően	szavazati	jogát	gyakorolja.	
	 140/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő	 testülete	 egyhangúlag	 döntött	 arról,	 hogy	 a	 köz-
szolgálati	tisztviselők	jogállásáról	szóló	2011.	évi	CXCIX.	tv.	232.	
§-ban	 kapott	 felhatalmazás	 alapján,	 �igyelemmel	 „A	 közszol-
gálati	tisztviselők	munka-	és	pihenőidejéről,	az	igazgatási	szü-
netről,	a	közszolgálati	tisztviselőt	és	a	munkáltatót	terhelő	egyes	
kötelezettségekről,	 valamint	 a	 távmunkavégzésről	 szóló”	 30/	
2012.	(III.	7.)	Kormányrendelet	13.	§	(1)	bekezdésének	b)	pont-
jában	foglaltakra	a	Turai	Polgármesteri	Hivatalban	a	téli	igazga-
tási	szünetet	2022.	december	22.	napjától	2023.	január	6.	nap-
jáig	elrendeli.	Az	igazgatási	szünet	elrendeléséről	a	lakosságot	
Tura	 város	 honlapján,	 valamint	 a	 Polgármesteri	 Hivatal	 föld-
szinti	 hirdetőtábláján	 tájékoztatni	 kell.	 Az	 igazgatási	 szünet	
időtartama	alatt	a	Polgármesteri	Hivatal	telefonos	anyakönyvi	
ügyeletet	tart.	
	 141/2022.	 (X.26.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	8	igen	szavazattal	döntött	arról,	hogy	2022.	
november	 1.	 napjától	 határozatlan	 időtartamra	 megbıźza	 dr.	
Takács	 (Hatházi)	 Beatrix	 E� va	 (HATHA� ZI-MED	 Kft.	 székhely:	
2682	Püspökhatvan,	Rákóczi	u.	24.;			adószám:	14480467-2-13,	
orvosi	bélyegző	száma:	61316)	háziorvost	Tura	város	vonatko-
zásában	a	Hevesy	György	A� ltalános	Iskola,	a	Többsincs	O� voda	és	
Bölcsőde	és	a	Kastélykerti	O� voda	és	Konyha	intézményekben	az	
iskola-	 és	 i�júság	 egészségügyi,	 valamint	 bölcsőde	 orvosi	 fe-
ladatok	 ellátásával.	 A	 Képviselő-testület	 felhatalmazta	 a	 pol-
gármestert	 a	 mellékelt	 iskolaorvosi	 feladatok	 ellátására	 irá-
nyuló	szerződés	aláıŕására.

	 Tura	 Város	 Önkormányzatának	 Képviselő-tes-
tülete	2022.	november	29-én	(kedd)	9	órakor	soros	ülést	
tartott.	Az	ülésen	jelen	volt	6	fő	képviselő.
	 142/2022.	(XI.29.)	A	Képviselő-testület	egyhangúlag	
elfogadta	a	napirend	tárgyalását.
	 143/2022.	(XI.29.)	A	Képviselő-testület	egyhangúlag	
elfogadta	a	lejárt	határidejű	önkormányzati	határozatok	végre-
hajtásáról	szóló	jelentést.
	 144/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	egyhangúlag	döntött	arról,	hogy	a	költség-
vetési	 szervek	 belső	 kontrollrendszeréről	 és	 belső	 ellenőrzé-
séről	szóló	370/2011.	(XII.31.)	Korm.	rendelet	32.	§	(4)	bekez-
désében	 foglalt	kötelezettségének	eleget	 téve,	Tura	Város	O� n-
kormányzat	2022.	évi	ellenőrzési	tervét	jóváhagyja	az	alábbiak	
szerint:	
Ellenőrzött	szerv:	Turai	Városüzemeltetési	Szolgáltató	Kft.
Ellenőrzési	 időszak:	 2022.	 év,	 illetve	 szükség	 szerint	 jelen	
helyzet
Ellenőrzés	célja:	annak	megállapıt́ása,	hogy	az	ellenőrzött	szerv	
szabályozottsága	megfelel-e	a	vonatkozó	törvényi	előıŕásoknak,	
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK VÁROSFEJLESZTÉS

T.A.. (készült a képviselő-testületi határozatok alapján)

a	működés	 személyi	 feltételei,	 a	munkaköri	 leıŕások	megfele-
lősége	 biztosı́tott-e,	 a	 2022.	 évi	 beszámoló	 megfelelő	 képet	
mutat-e	 a	 vállalkozás	 vagyoni,	 pénzügyi	 és	 jövedelmi	 hely-
zetéről,	a	beszámoló	számviteli	alátámasztása	biztosıt́ott-e.
Tárgya:	 szabályozottság,	 munkaköri	 leıŕások,	 2022.	 éves	 be-
számoló	megfelelősége
A	feladat	munkadıj́a:	300	000	Ft		+	A� FA
	 145/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	egyhangúlag	úgy	döntött,	hogy	
1.	 támogatja	 az	 övezeti	 átsorolást	 682	 és	 687	 hrsz-ú	 in-

gatlanok	esetén	Lf-1	lakóövezetből	Gipe-1	ipari	övezetbe,	a	
245	 hrsz-ú	 ingatlan	 esetén	 Lf-2	 épı́tési	 övezetből	 Lf-6	
épıt́ési	övezetbe,	a	122	hrsz-ú	ingatlan	esetén	Vt3	épıt́ési	
övezetből	 beépı́tésre	 nem	 szánt	 Kk-sp-2	 övezetbe,	 a	
0354/4	hrsz	ingatlan	esetén	Kk-sp-2	alövezetbe,	a	19/4	és	
19/5	 hrsz	 ingatlanok	 esetén	 lakóövezetből	 közlekedési	
övezetbe,	a	080/5	hrsz-ú	 ingatlan	esetén	mezőgazdasági	
területfelhasználásból	erdő	területfelhasználásba,	a	2210	
hrsz-ú	 ingatlan	 esetén	 beépıt́ése	 nem	 szánt	 különleges	
övezetből	beépıt́ésre	szánt	különleges,	kastély	övezetbe.

2.	 a	 településtervek	 tartalmáról,	 elkészítésének	 és	 elfoga-
dásának	rendjéről,	valamint	egyes	településrendezési	sajá-
tos	 jogintézményekről	 szóló	 419/2021.	 (VII.15.)	 Korm.	
rendelet	 68.	 §	 (1)	 b)	 pontjának	 ba)	 alpontjában	 kapott	
felhatalmazás	alapján	a	határozat	1.	pontjában	megjelölt	
ingatlanokat,	valamint	a	246	hrsz-ú	ingatlant	kiemelt	fej-
lesztési	területté	nyilvánıt́ja,

3.	 a	 településrendezési	 eszközök	 módosıt́ ását	 a	 419/2021.	
(VII.15.)	 Korm.	 rendelet	 68.	 §	 eljárási	 szabályai	 szerinti	
egyszerűsıt́ett	eljárásban	kıv́ánja	lefolytatni	a	68.	§	(1)	b)	
pontjának	ba)	alpontjára	való	hivatkozással,

4.	 a	2210	hrsz-ú	ingatlan	esetén	igazolja,	hogy	az	új	beépıt́ésre	
szánt	terület	a	város	más	területén	nem	jelölhető	ki,	mivel	
az	új	beépıt́ésre	szánt	terület	kizárólag	a	szabályozási	terv	
és	a	településszerkezeti	terv	összhangjának	megteremtése	
érdekében	 történik,	 valamint	 az	 ingatlan	 tervezett	 hasz-
nosı́tása	 a	 szomszédos	 kastély	 területéhez	 közvetlenül	
kapcsolódik,

5.	 elfogadja	 jelen	 határozat	 elengedhetetlen	 mellékletét	
képező,	a	megalapozó	vizsgálat	és	az	alátámasztó	javaslat	
tartalmáról	 szóló	 a	 települési	 önkormányzati	 főépı́tész	
egyetértésével	 a	 településtervezés	 felelős	 tervezője	 által	
előkészıt́ett	feljegyzést,

6.	 a	környezet	védelmének	általános	szabályairól	szóló	1995.	
évi	 LIII.	 törvény	 43.§	 (5)	 bekezdése,	 valamint	 az	 egyes	
tervek	 és	 programok	 környezeti	 vizsgálatáról	 szóló	
2/2005.	 (I.11.)	 Kormányrendelet	 1.§	 (2)-(3)	 bekezdései	
alapján,	a	településrendezési	eszközök	módosıt́ ása	során	a	
kormányrendelet	szerinti	környezeti	vizsgálat	készıt́ésétől	
eltekint.	

	 146/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 Turai	 Városüzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	
integrált	kockázatkezelés	eljárásrendjéről	szóló	szabályzatát	a	
mellékelt	tartalommal,	6	igen	szavazattal	elfogadta.
	 147/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 Turai	 Városüzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	 a	
szervezeti	integritást	sértő	események	kezelésének	és	panaszok	
bejelentő	 rendszerének	 eljárásrendjéről	 szóló	 szabályzatát	 a	
mellékelt	tartalommal	egyhangúlag	elfogadta.
	 148/2022.	(XI.29.)	A	Képviselő-testület	Turai	Város-
üzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	 a	 szervezeten	 belüli	 összefér-
hetetlenség	megelőzését	és	ellenőrzését	biztosıt́ó,	valamint	a	ve-
zető	tisztségviselőkre	és	közvetlen	hozzátartozójukra	vonatko-
zó	összeférhetetlenség	megelőzésére	és	biztosıt́ásának	ellenőr-
zésére	szóló	szabályzatát	a	mellékelt	tartalommal	egyhangúlag	
elfogadta.

	 149/2022.	 (XI.29.)	A	Képviselő-testület	 a	Turai	Vá-
rosüzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	 a	 munkáltató	 visszaélés-be-
jelentő	rendszerről	szóló	szabályzatát	a	mellékelt	tartalommal	
egyhangúlag	elfogadta.
	 150/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 Turai	 Városüzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	 a	
beszerzések	 lebonyolı́tásáról	 szóló	 szabályzatát	 a	 mellékelt	
tartalommal	egyhangúlag	elfogadta.

	 Tura	 Város	 Önkormányzatának	 Képviselő-tes-
tülete	 2022.	 november	 29-én	 (kedden)	 9:20	 órakor	 zárt	
ülést	tartott.	Az	ülésen	jelen	volt	6	fő	képviselő.
	 151/2022.	 (XI.29)	 A	 Képviselő-testület	 önkor-
mányzati	hatósági	ügyben	közterület	használatot	engedélyezett	
2023.	március	1-től	öt	ev́ 	időtartamra.
	 152/2022.	 (XI.29)	 A	 Képviselő-testület	 önkor-
mányzati	hatósági	ügyben	közterület	használatot	engedélyezett	
határozatlan	idejű	időtartamra.

	 A	 november	 29-én,	 kedden	 10	 órakor	 kezdődő	 köz-
meghallgatáson	Szendrei	Ferenc	polgármester	összefoglalta	az	
idei	kiemelkedő	fejlesztéseket:	az	ország	egyik	legjobb	bringa-
pályája	készült	el	a	Kónya	parkban,	megépült	a	járda-	és	kerék-
párút	 az	 új	 temetőhöz,	 elkezdődtek	 a	 járdaépıt́ések,	 a	 teme-
tőkben	is	megkezdődött	a	járdák	épıt́ése	a	főbejáratoktól	a	ra-
vatalozókig,	 útalap	 készült	 a	 Fűzfa	 utcában	 (itt	 a	 források	
függvényében	tervezik	a	további	fejlesztéseket).
	 A	2023-as	 évvel	 kapcsolatban	polgármester	 úr	 arról	
tájékoztatott,	hogy	a	 jövő	 év	nem	 lesz	könnyű	az	energiaárak	
emelkedése	 miatt,	 de	 az	 önkormányzat	 mindent	 megtesz	 a	
biztonságos,	stabil	működés	érdekében	2023-ban	is.
	 Lakossági	 kérdésként	 többek	 között	 vı́zelvezetéssel	
kapcsolatos	 probléma	merült	 fel.	 Válaszában	 Szendrei	 Ferenc	
elmondta,	 az	 érintett	 szakaszon	 a	 Közút	 által	 végzett	 útfel-
újı́tással	 kapcsolatos	 átvétel	 során	 ezt	 a	 problémát	 is	 meg-
vizsgálják	és	jelzik	az	érintett	kivitelezőnek.	
	 Felmerült,	hogy	a	Vasúton	–	(de	a	település	más	részein	
is)	nagy	problémát	okoznak	a	szabálytalan	autósok,	a	driftelők.	
Szendrei	 Ferenc	 polgármester	 úgy	 válaszolt,	 felhıv́ják	 a	 ren-
dőrség	�igyelmét	a	problémára.	(A	kamerák	visszanézésére	hi-
vatalos	bejelentést	követően	van	lehetőség).	
	 Emellett	 kiderült,	 a	 vasúton	 megrongálták	 a	 busz-
megállót.	Ezt	szintén	jelzik	a	rendőrségnek.	

T.A.	(forrás:	Tura	Város	Hivatalos	Oldala)

Közmeghallgatást tartott
Tura Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

	 A	 Magyar	 Közút	 útfejlesztési	 programja	 keretében	
megújultak	 a	 településünkön	 átvezető	 belterületi	 állami	 út-
szakaszok.	Szintbe	kerülnek	az	útcsatlakozások	és	autóbeállók	
és	már	az	útburkolati	jeleket	és	a	zebrákat	is	felfestették	a	szak-
emberek.	A	beruházás	hamarosan	hivatalosan	is	befejeződhet	és	
korszerű,	megújult,	biztonságos	utakon	közlekedhetünk	váro-
sunkban.	Köszönjük	az	elmúlt	hónapokban	tanúsıt́ott	türelmet	
és	megértést.

	 Október	végére	elkészült	a	Kastélykerti	O� voda	játszó-
kertje	előtti	kerıt́és	a	játszóudvar	előtti	szakaszon.	A	beruházás	
önkormányzati	 �inanszı́rozással	 valósult	 meg,	 a	 Városüze-
meltetési	Kft.	munkatársainak	közreműködésével.

Fejlesztési beruházások

	 Megújult	 az	U� j	Te-
mető	 ravatalozójának	 fa	 te-
tőszerkezete	és	a	homlokza-
tot	is	felújıt́ották.	A	beruhá-
zást	 önerőből	 valósı́totta	
meg	a	város.

	 November	elején	elkezdődött	a	Szent	István	úti	járda	
épıt́ése	 a	 Kis	 Galga-hıd́tól	 a	 gyógyszertárig.	 Szendrei	 Ferenc	
polgármester	Facebook	oldalán	arról	 is	tájékoztatott,	a	várha-
tóan	 december	 közepéig	 tartó	munkálatok	 során	 a	 két	 teme-
tőben	 a	 főbejárat	 és	 a	 ravatalozók	 közötti	 járdaszakaszok	 is	
térkő	burkolatot	kapnak,	szegélykővel.	
	 A	tervek	szerint	a	munkálatok	még	idén	befejeződnek.	
A	beruházás	a	korábban	az	államtól	kapott	355	millió	forintos	
támogatási	keretből	valósul	meg.	

Közútfejlesztés
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK VÁROSFEJLESZTÉS

T.A.. (készült a képviselő-testületi határozatok alapján)

a	működés	 személyi	 feltételei,	 a	munkaköri	 leıŕások	megfele-
lősége	 biztosı́tott-e,	 a	 2022.	 évi	 beszámoló	 megfelelő	 képet	
mutat-e	 a	 vállalkozás	 vagyoni,	 pénzügyi	 és	 jövedelmi	 hely-
zetéről,	a	beszámoló	számviteli	alátámasztása	biztosıt́ott-e.
Tárgya:	 szabályozottság,	 munkaköri	 leıŕások,	 2022.	 éves	 be-
számoló	megfelelősége
A	feladat	munkadıj́a:	300	000	Ft		+	A� FA
	 145/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	egyhangúlag	úgy	döntött,	hogy	
1.	 támogatja	 az	 övezeti	 átsorolást	 682	 és	 687	 hrsz-ú	 in-

gatlanok	esetén	Lf-1	lakóövezetből	Gipe-1	ipari	övezetbe,	a	
245	 hrsz-ú	 ingatlan	 esetén	 Lf-2	 épı́tési	 övezetből	 Lf-6	
épıt́ési	övezetbe,	a	122	hrsz-ú	ingatlan	esetén	Vt3	épıt́ési	
övezetből	 beépı́tésre	 nem	 szánt	 Kk-sp-2	 övezetbe,	 a	
0354/4	hrsz	ingatlan	esetén	Kk-sp-2	alövezetbe,	a	19/4	és	
19/5	 hrsz	 ingatlanok	 esetén	 lakóövezetből	 közlekedési	
övezetbe,	a	080/5	hrsz-ú	 ingatlan	esetén	mezőgazdasági	
területfelhasználásból	erdő	területfelhasználásba,	a	2210	
hrsz-ú	 ingatlan	 esetén	 beépıt́ése	 nem	 szánt	 különleges	
övezetből	beépıt́ésre	szánt	különleges,	kastély	övezetbe.

2.	 a	 településtervek	 tartalmáról,	 elkészítésének	 és	 elfoga-
dásának	rendjéről,	valamint	egyes	településrendezési	sajá-
tos	 jogintézményekről	 szóló	 419/2021.	 (VII.15.)	 Korm.	
rendelet	 68.	 §	 (1)	 b)	 pontjának	 ba)	 alpontjában	 kapott	
felhatalmazás	alapján	a	határozat	1.	pontjában	megjelölt	
ingatlanokat,	valamint	a	246	hrsz-ú	ingatlant	kiemelt	fej-
lesztési	területté	nyilvánıt́ja,

3.	 a	 településrendezési	 eszközök	 módosıt́ ását	 a	 419/2021.	
(VII.15.)	 Korm.	 rendelet	 68.	 §	 eljárási	 szabályai	 szerinti	
egyszerűsıt́ett	eljárásban	kıv́ánja	lefolytatni	a	68.	§	(1)	b)	
pontjának	ba)	alpontjára	való	hivatkozással,

4.	 a	2210	hrsz-ú	ingatlan	esetén	igazolja,	hogy	az	új	beépıt́ésre	
szánt	terület	a	város	más	területén	nem	jelölhető	ki,	mivel	
az	új	beépıt́ésre	szánt	terület	kizárólag	a	szabályozási	terv	
és	a	településszerkezeti	terv	összhangjának	megteremtése	
érdekében	 történik,	 valamint	 az	 ingatlan	 tervezett	 hasz-
nosı́tása	 a	 szomszédos	 kastély	 területéhez	 közvetlenül	
kapcsolódik,

5.	 elfogadja	 jelen	 határozat	 elengedhetetlen	 mellékletét	
képező,	a	megalapozó	vizsgálat	és	az	alátámasztó	javaslat	
tartalmáról	 szóló	 a	 települési	 önkormányzati	 főépı́tész	
egyetértésével	 a	 településtervezés	 felelős	 tervezője	 által	
előkészıt́ett	feljegyzést,

6.	 a	környezet	védelmének	általános	szabályairól	szóló	1995.	
évi	 LIII.	 törvény	 43.§	 (5)	 bekezdése,	 valamint	 az	 egyes	
tervek	 és	 programok	 környezeti	 vizsgálatáról	 szóló	
2/2005.	 (I.11.)	 Kormányrendelet	 1.§	 (2)-(3)	 bekezdései	
alapján,	a	településrendezési	eszközök	módosıt́ ása	során	a	
kormányrendelet	szerinti	környezeti	vizsgálat	készıt́ésétől	
eltekint.	

	 146/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 Turai	 Városüzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	
integrált	kockázatkezelés	eljárásrendjéről	szóló	szabályzatát	a	
mellékelt	tartalommal,	6	igen	szavazattal	elfogadta.
	 147/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 Turai	 Városüzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	 a	
szervezeti	integritást	sértő	események	kezelésének	és	panaszok	
bejelentő	 rendszerének	 eljárásrendjéről	 szóló	 szabályzatát	 a	
mellékelt	tartalommal	egyhangúlag	elfogadta.
	 148/2022.	(XI.29.)	A	Képviselő-testület	Turai	Város-
üzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	 a	 szervezeten	 belüli	 összefér-
hetetlenség	megelőzését	és	ellenőrzését	biztosıt́ó,	valamint	a	ve-
zető	tisztségviselőkre	és	közvetlen	hozzátartozójukra	vonatko-
zó	összeférhetetlenség	megelőzésére	és	biztosıt́ásának	ellenőr-
zésére	szóló	szabályzatát	a	mellékelt	tartalommal	egyhangúlag	
elfogadta.

	 149/2022.	 (XI.29.)	A	Képviselő-testület	 a	Turai	Vá-
rosüzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	 a	 munkáltató	 visszaélés-be-
jelentő	rendszerről	szóló	szabályzatát	a	mellékelt	tartalommal	
egyhangúlag	elfogadta.
	 150/2022.	 (XI.29.)	 Tura	 Város	 O� nkormányzatának	
Képviselő-testülete	 Turai	 Városüzemeltetési	 Szolgáltató	 Kft.	 a	
beszerzések	 lebonyolı́tásáról	 szóló	 szabályzatát	 a	 mellékelt	
tartalommal	egyhangúlag	elfogadta.

	 Tura	 Város	 Önkormányzatának	 Képviselő-tes-
tülete	 2022.	 november	 29-én	 (kedden)	 9:20	 órakor	 zárt	
ülést	tartott.	Az	ülésen	jelen	volt	6	fő	képviselő.
	 151/2022.	 (XI.29)	 A	 Képviselő-testület	 önkor-
mányzati	hatósági	ügyben	közterület	használatot	engedélyezett	
2023.	március	1-től	öt	ev́ 	időtartamra.
	 152/2022.	 (XI.29)	 A	 Képviselő-testület	 önkor-
mányzati	hatósági	ügyben	közterület	használatot	engedélyezett	
határozatlan	idejű	időtartamra.

	 A	 november	 29-én,	 kedden	 10	 órakor	 kezdődő	 köz-
meghallgatáson	Szendrei	Ferenc	polgármester	összefoglalta	az	
idei	kiemelkedő	fejlesztéseket:	az	ország	egyik	legjobb	bringa-
pályája	készült	el	a	Kónya	parkban,	megépült	a	járda-	és	kerék-
párút	 az	 új	 temetőhöz,	 elkezdődtek	 a	 járdaépıt́ések,	 a	 teme-
tőkben	is	megkezdődött	a	járdák	épıt́ése	a	főbejáratoktól	a	ra-
vatalozókig,	 útalap	 készült	 a	 Fűzfa	 utcában	 (itt	 a	 források	
függvényében	tervezik	a	további	fejlesztéseket).
	 A	2023-as	 évvel	 kapcsolatban	polgármester	 úr	 arról	
tájékoztatott,	hogy	a	 jövő	 év	nem	 lesz	könnyű	az	energiaárak	
emelkedése	 miatt,	 de	 az	 önkormányzat	 mindent	 megtesz	 a	
biztonságos,	stabil	működés	érdekében	2023-ban	is.
	 Lakossági	 kérdésként	 többek	 között	 vı́zelvezetéssel	
kapcsolatos	 probléma	merült	 fel.	 Válaszában	 Szendrei	 Ferenc	
elmondta,	 az	 érintett	 szakaszon	 a	 Közút	 által	 végzett	 útfel-
újı́tással	 kapcsolatos	 átvétel	 során	 ezt	 a	 problémát	 is	 meg-
vizsgálják	és	jelzik	az	érintett	kivitelezőnek.	
	 Felmerült,	hogy	a	Vasúton	–	(de	a	település	más	részein	
is)	nagy	problémát	okoznak	a	szabálytalan	autósok,	a	driftelők.	
Szendrei	 Ferenc	 polgármester	 úgy	 válaszolt,	 felhıv́ják	 a	 ren-
dőrség	�igyelmét	a	problémára.	(A	kamerák	visszanézésére	hi-
vatalos	bejelentést	követően	van	lehetőség).	
	 Emellett	 kiderült,	 a	 vasúton	 megrongálták	 a	 busz-
megállót.	Ezt	szintén	jelzik	a	rendőrségnek.	

T.A.	(forrás:	Tura	Város	Hivatalos	Oldala)

Közmeghallgatást tartott
Tura Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

	 A	 Magyar	 Közút	 útfejlesztési	 programja	 keretében	
megújultak	 a	 településünkön	 átvezető	 belterületi	 állami	 út-
szakaszok.	Szintbe	kerülnek	az	útcsatlakozások	és	autóbeállók	
és	már	az	útburkolati	jeleket	és	a	zebrákat	is	felfestették	a	szak-
emberek.	A	beruházás	hamarosan	hivatalosan	is	befejeződhet	és	
korszerű,	megújult,	biztonságos	utakon	közlekedhetünk	váro-
sunkban.	Köszönjük	az	elmúlt	hónapokban	tanúsıt́ott	türelmet	
és	megértést.

	 Október	végére	elkészült	a	Kastélykerti	O� voda	játszó-
kertje	előtti	kerıt́és	a	játszóudvar	előtti	szakaszon.	A	beruházás	
önkormányzati	 �inanszı́rozással	 valósult	 meg,	 a	 Városüze-
meltetési	Kft.	munkatársainak	közreműködésével.

Fejlesztési beruházások

	 Megújult	 az	U� j	Te-
mető	 ravatalozójának	 fa	 te-
tőszerkezete	és	a	homlokza-
tot	is	felújıt́ották.	A	beruhá-
zást	 önerőből	 valósı́totta	
meg	a	város.

	 November	elején	elkezdődött	a	Szent	István	úti	járda	
épıt́ése	 a	 Kis	 Galga-hıd́tól	 a	 gyógyszertárig.	 Szendrei	 Ferenc	
polgármester	Facebook	oldalán	arról	 is	tájékoztatott,	a	várha-
tóan	 december	 közepéig	 tartó	munkálatok	 során	 a	 két	 teme-
tőben	 a	 főbejárat	 és	 a	 ravatalozók	 közötti	 járdaszakaszok	 is	
térkő	burkolatot	kapnak,	szegélykővel.	
	 A	tervek	szerint	a	munkálatok	még	idén	befejeződnek.	
A	beruházás	a	korábban	az	államtól	kapott	355	millió	forintos	
támogatási	keretből	valósul	meg.	

Közútfejlesztés
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NEMZETI ÜNNEP KÖZÖSSÉGI ÉLET

	 A	 budapesti	 műegyetemisták	 1956.	 október	 22-i	
nagygyűlésükön	 16	 pontban	 foglalták	 össze	 követeléseiket,	
másnapra	 pedig	 tüntetést	 szerveztek	 akaratuk	 nyomatéko-
sıt́ására.	A	követelések	között	szerepelt	a	szovjet	csapatok	ki-
vonása	Magyarországról,	új	kormány	létrehozása	Nagy	Imre	ve-
zetésével,	 a	 magyar-szovjet	 kapcsolatok	 felülvizsgálata,	 álta-
lános,	titkos,	többpárti	választások,	teljes	vélemény-	és	szólás-
szabadság,	szabad	rádió.
	 A	budapesti	Pető�i-szobornál	tartott	október	23-i	tün-
tetésen	Rákosi-	és	Gerő-ellenes	jelszavak	hangzottak	el,	a	részt-
vevők	követelték	a	szovjet	csapatok	kivonását.	A	zászlókból	ki-
vágták	a	szovjet	mintájú	cıḿert,	 ıǵy	 lett	a	 lyukas	zászló	a	 for-
radalom	jelképe.	
	 Aznap	este	Gerő	Ernő,	a	Magyar	Dolgozók	Pártjának	
(MDP)	 első	 titkára	 -	 akit	 júliusban	 állıt́ ottak	 Rákosi	 helyére	 -	
rádióbeszédében	 a	 megmozdulást	 ellenségesnek,	 sovinisztá-
nak,	 nacionalistának	 minősıt́ette,	 és	 minden	 engedményt	 el-
utasıt́ott.	
	 A	beszéd	elhangzása	után	a	békés	tüntetés	szinte	órák	
alatt	népfelkeléssé,	majd	-	a	Magyarországon	tartózkodó	szovjet	
csapatok	 beavatkozása	 után	 -	 fegyveres	 szabadságharccá	 vál-
tozott.	 Az	 esti	 és	 éjszakai	 órákban	 a	 fegyveres	 csoportok	 el-
foglalták	a	Magyar	Rádió	és	a	pártlap,	a	Szabad	Nép	székházát,	a	
telefonközpontot,	a	lakihegyi	rádióadót,	emellett	több	fegyver-
raktár,	laktanya,	rendőrőrs	és	üzem	is	a	felkelők	kezére	került.	A	
Dózsa	György	úton,	a	mai	O� tvenhatosok	terén	ledöntötték	az	el-
nyomás	gyűlölt	jelképét,	a	Sztálin-szobrot.	A	budapesti	és	vidéki	
tömegmegmozdulásokat	véres	atrocitások	kıśérték.	
	 Október	25-én	a	Parlament	előtti	Kossuth	téren	a	kör-
nyező	épületekből	szovjet	harckocsik	nyitottak	tüzet	a	tüntető	
tömegre,	 az	 áldozatok	 pontos	 száma	 nem	 ismert,	 de	 száznál	
többre	tehető.	26-án	Miskolcon,	Mosonmagyaróváron,	Kecske-
méten,	 Nagykanizsán	 dördültek	 el	 emberéleteket	 kioltó	 kar-
hatalmi	 sortüzek.	 Október	 30-án	 Budapesten	 lincselésbe	 tor-
kollott	a	Köztársaság	téri	pártszékház	ostroma.
	 A	szovjet	csapatok	november	4-ei	beavatkozása	után	a	
budapesti	utcai	harcok,	továbbá	a	salgótarjáni	és	az	egri	sortűz	
követeltek	sok	halálos	áldozatot.

	 A	rendszerváltozás	után	összeülő	első	szabad	Ország-
gyűlés	első	ülésnapján,	1990.	május	2-án,	első	törvényében	az	
1956.	évi	forradalom	és	szabadságharc	emlékét	örökıt́ette	meg,	
október	23-át	pedig	nemzeti	 ünneppé	nyilvánıt́otta.	1992	no-
vemberében	Borisz	Jelcin	orosz	államfő	magyarországi	látoga-
tása	 során	 az	 Országgyűlésben	 mondott	 beszédében	 megkö-
vette	a	magyar	nemzetet	az	1956-os	szovjet	beavatkozásért.

Aki nem tekint a múltba, 
veszélybe sodorja a jövőt

	 Az	1956-os	 forradalom	a	XX.	 századi	magyar	 tör-
ténelem	egyik	 legmeghatározóbb	eseménye	volt,	mely	a	 II.	
világháború	 utáni	 bő	 egy	 évtized	 világtörténelmében	 is	
fontos	 szerepet	 játszott.	 A	 kétpólusú	 világrend	 kiépülését	
követően	ez	volt	az	első	alkalom,	amikor	egy	nép	forradalmat	
robbantott	ki	a	sztálinista	diktatúra	ellen,	valamint	szabad-
ságharcba	kezdett	a	szovjet	megszállással	szemben.

	 A	 magyar	 történelem	 egyik	 legmeghatározóbb	 ese-
ményéről	 emlékeztünk	 városunkban	 október	 23-án	 este.	 A	
szentmisét	 követő	 ünnepi	műsorban	 Szendrei	 Ferenc	 polgár-
mester	mondott	beszédet,	majd	a	város	önkormányzata,	a	Nem-
zetiségi	O� nkormányzat,	a	Fidesz	és	a	Cigány-Magyar	Baráti	Tár-
saság	képviseletében	elhelyezték	az	emlékezés	koszorúit.	A	mű-
sorban	közreműködött	Szitai	Dániel	énekes	és	a	Hevesy	György	
A� ltalános	Iskola	diákjai:	Dóra	Natasa	és	Tóth	Gáspár	Noémi.

T.A.	(forrás:	heol.hu)

	 Több	száz	gyermeknek	és	szüleiknek	sikerült	mo-
solyt	csalni	az	arcára	december	2-án,	a	 turai	Mikulás	Ün-
nepen.	
	 Az	óvodás	és	iskolás	gyermekek	napközben	csoporto-
san	ülhettek	fel	a	Mikulás-vonatra,	majd	délután	a	lakosságnak	is	
lehetősége	nyıĺt	a	vonatozásra.	A	szıńpadon	a	Cimbora	Produk-
ció	vidám	műsorát	 láthatták,	amit	az	ajándékcsomagok	kiosz-
tása	követett.
	 A	látogatók	megkóstolhatták	a	Demény	E� tterem	által	
felajánlott	ıźletes,	diós	sült	almát	és	sütőtököt.	Aki	pedig	fázós	
kedvében	volt,	a	Kastélykerti	O� voda	készıt́ette	meleg	teát	kor-
tyolgathatta.	
	 Az	önkormányzat	által	életre	hıv́ott	rendezvény	meg-
valósıt́ásában	közreműködtek	a	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	
Könyvtár	és	a	Turai	Városüzemeltetési	Kft.	munkatársai,	a	Tura	
Biztonságáért	2002	Polgárőr	Egyesület	tagjai	és	önkéntesei.	

T.A.
(forrás:	�b.com/Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár)

Mikulás Ünnep
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vevők	követelték	a	szovjet	csapatok	kivonását.	A	zászlókból	ki-
vágták	a	szovjet	mintájú	cıḿert,	 ıǵy	 lett	a	 lyukas	zászló	a	 for-
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rádióbeszédében	 a	 megmozdulást	 ellenségesnek,	 sovinisztá-
nak,	 nacionalistának	 minősıt́ette,	 és	 minden	 engedményt	 el-
utasıt́ott.	
	 A	beszéd	elhangzása	után	a	békés	tüntetés	szinte	órák	
alatt	népfelkeléssé,	majd	-	a	Magyarországon	tartózkodó	szovjet	
csapatok	 beavatkozása	 után	 -	 fegyveres	 szabadságharccá	 vál-
tozott.	 Az	 esti	 és	 éjszakai	 órákban	 a	 fegyveres	 csoportok	 el-
foglalták	a	Magyar	Rádió	és	a	pártlap,	a	Szabad	Nép	székházát,	a	
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Dózsa	György	úton,	a	mai	O� tvenhatosok	terén	ledöntötték	az	el-
nyomás	gyűlölt	jelképét,	a	Sztálin-szobrot.	A	budapesti	és	vidéki	
tömegmegmozdulásokat	véres	atrocitások	kıśérték.	
	 Október	25-én	a	Parlament	előtti	Kossuth	téren	a	kör-
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	 A	szovjet	csapatok	november	4-ei	beavatkozása	után	a	
budapesti	utcai	harcok,	továbbá	a	salgótarjáni	és	az	egri	sortűz	
követeltek	sok	halálos	áldozatot.

	 A	rendszerváltozás	után	összeülő	első	szabad	Ország-
gyűlés	első	ülésnapján,	1990.	május	2-án,	első	törvényében	az	
1956.	évi	forradalom	és	szabadságharc	emlékét	örökıt́ette	meg,	
október	23-át	pedig	nemzeti	 ünneppé	nyilvánıt́otta.	1992	no-
vemberében	Borisz	Jelcin	orosz	államfő	magyarországi	látoga-
tása	 során	 az	 Országgyűlésben	 mondott	 beszédében	 megkö-
vette	a	magyar	nemzetet	az	1956-os	szovjet	beavatkozásért.

Aki nem tekint a múltba, 
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ténelem	egyik	 legmeghatározóbb	eseménye	volt,	mely	a	 II.	
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követően	ez	volt	az	első	alkalom,	amikor	egy	nép	forradalmat	
robbantott	ki	a	sztálinista	diktatúra	ellen,	valamint	szabad-
ságharcba	kezdett	a	szovjet	megszállással	szemben.

	 A	 magyar	 történelem	 egyik	 legmeghatározóbb	 ese-
ményéről	 emlékeztünk	 városunkban	 október	 23-án	 este.	 A	
szentmisét	 követő	 ünnepi	műsorban	 Szendrei	 Ferenc	 polgár-
mester	mondott	beszédet,	majd	a	város	önkormányzata,	a	Nem-
zetiségi	O� nkormányzat,	a	Fidesz	és	a	Cigány-Magyar	Baráti	Tár-
saság	képviseletében	elhelyezték	az	emlékezés	koszorúit.	A	mű-
sorban	közreműködött	Szitai	Dániel	énekes	és	a	Hevesy	György	
A� ltalános	Iskola	diákjai:	Dóra	Natasa	és	Tóth	Gáspár	Noémi.

T.A.	(forrás:	heol.hu)

	 Több	száz	gyermeknek	és	szüleiknek	sikerült	mo-
solyt	csalni	az	arcára	december	2-án,	a	 turai	Mikulás	Ün-
nepen.	
	 Az	óvodás	és	iskolás	gyermekek	napközben	csoporto-
san	ülhettek	fel	a	Mikulás-vonatra,	majd	délután	a	lakosságnak	is	
lehetősége	nyıĺt	a	vonatozásra.	A	szıńpadon	a	Cimbora	Produk-
ció	vidám	műsorát	 láthatták,	amit	az	ajándékcsomagok	kiosz-
tása	követett.
	 A	látogatók	megkóstolhatták	a	Demény	E� tterem	által	
felajánlott	ıźletes,	diós	sült	almát	és	sütőtököt.	Aki	pedig	fázós	
kedvében	volt,	a	Kastélykerti	O� voda	készıt́ette	meleg	teát	kor-
tyolgathatta.	
	 Az	önkormányzat	által	életre	hıv́ott	rendezvény	meg-
valósıt́ásában	közreműködtek	a	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	
Könyvtár	és	a	Turai	Városüzemeltetési	Kft.	munkatársai,	a	Tura	
Biztonságáért	2002	Polgárőr	Egyesület	tagjai	és	önkéntesei.	

T.A.
(forrás:	�b.com/Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár)

Mikulás Ünnep
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ÓVODAI HÍREK

	 Az	 adventi	 időszakban	 ünnepi	 dıśzbe	 öltözött	 óvo-
dánk,	készülünk	a	karácsonyra.	A	nagycsoportosaink	 lelkesen	
készülnek,	hogy	karácsonyi	mesejátékukkal	meglepjék	óvodás	
társaikat,	szüleiket	és	nyugdıj́ba	vonult	volt	dolgozóinkat.
	 Intézményünk	 csatla-
kozott	 az	 ADVENTI	 ABLAKOK	
TURA� N	 kezdeményezéshez	 és	
december	 15-én	 szeretettel	 fo-
gadjuk	mindazokat,	akik	rátalál-
nak	az	ünnepi	dıś zbe	öltöztetett	
ablakunkra.
	 A	Kastélykerti	Óvoda	
és	Konyha	gyermekei	és	dolgo-
zói	 nevében	BÉKÉS	 ,	 BOLDOG	
KARÁCSONYI	 ÜNNEPEKET	
kıv́ánok	mindenkinek!

Dr.	Dobos	Lászlóné	
intéznyvezető

A Kastélykerti óvodások
mindennapjai

	 A	 sikeres	 évkezdést	 követően,	 tevékeny	 hónapok	
állnak	 mögöttünk.	 Szülős	 délutánt	 tartottunk	 a	 pillangós-kis	
csoportosainknak.	Együtt	 játszhatott,	 JO� GA� ZHATOTT	az	egész	
család	az	 óvodában	Veca	 és	Rita	nénivel.	Lehetőség	nyıĺt	arra,	
hogy	az	új	szülők	is	megismerkedjenek	egymással.
	 Az	őszi	jó	 időt	kihasználtuk	és	kirándulni	mentünk	a	
Fásy	 tanösvényre.	 Nagyon	 élvezték	 a	 gyerekek	 a	 buszozást,	
túrázást,	piknikezést.

	 „Tökös”	 témahetünk	 zárá-
saként	a	Katica	csoportba	vártuk	csa-
ládi	 délutánra	 a	 szülőket.	 A	 közös	
tökfaragás	 mellett	 BOLDOGSA�G	 O� RA	
foglalkozást	 tartott	 Emese	 és	 Zsó�i	
néni.

	 November	3-án	tartották	a	Tura	VSK-ban	a	Bozsik	foci	
programot,	ahol	 óvodánkat	6	kisgyermek	képviselte.	O� k	azok,	
akik	 csütörtökönként	 Dávid	 bácsi	 (Sára	 Dávid)	 irányıt́ásával	
OVI-FOCIznak	a	tornatermünkben.	Tehetséggondozási	céljaink	
közé	soroljuk	ezt	a	tevékenységet,	hiszen	több	óvodásunkból	lett	
a	 későbbiekben	 tehetséges	 focista	 (Sallai	 Gergely,	 Zadravecz	
Tamás,	Szilágyi	Szabolcs….).

	 Márton	 napi	 libás	 hetünkön:	 liba	 lesre	 mentünk	 és	
lámpás	felvonulást	tartottunk	városunkban.

	 December	 a	 legizgalmasabb	 hónap.	 Nagy	 boldogság	
volt	gyermekeink	számára,	hogy	 idén	 is	volt	MIKULA� SVONAT.	
Köszönjük	az	önkormányzatnak,	hogy	biztosıt́otta	a	Mikulásunk	
zsákjának	feltöltését.

	 A	 Kastélykerti	 O� vodába	 is	 ellátogatott	 a	Mikulás.	 Az	
óvoda	apraja-nagyja	örömmel	fogadta	a	nagyszakállút.

	 Elkészült	a	Városháza	előtti	Adventi	koszorú	és	a	város	
fenyőfája	is	gyönyörű	ruhát	öltött.	Köszönet	a	Többsincs	O� voda	
és	Bölcsőde,	valamint	a	Turai	Városüzemeltetési	Kft.	munkatár-
sainak!
	 Az	 önkormányzat	a	nehézségek	ellenére	 úgy	határo-
zott,	hogy	az	ünnepi	dıśzkivilágıt́ással	is	szeretne	hozzájárulni	a	
közelgő	ünnepek	meghitt	hangulatának	megteremtéséhez.

	 December	6-án	3	órakor	megnyıĺt	a	Többsincs	O� voda	
és	Bölcsőde	adventi	vására	az	intézmény	előtt	-	fantasztikus	ün-
nepi	termékekkel,	amelyeket	az	óvoda	dolgozói	és	a	szülők	ké-
szıt́ettek	nagy	szeretettel.	
	 A	vásárlással	idén	is	az	intézmény	O� sszefogás	O� vodá-
sainkért	Közhasznú	Alapıt́ványát	támogatták.
	 Köszönet	az	óvoda	és	bölcsőde	munkatársainak,	a	szü-
lőknek	és	a	vásárlónak	a	gyerekek	nevében	az	összefogásért!	

Ünnepi díszbe öltözött a Fő tér

A Többsincs Óvoda és Bölcsődébe is
ellátogatott a Mikulás,

a gyermekek nagy örömére

Többsincs ilyen
Adventi Vásár!
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intéznyvezető
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tökfaragás	 mellett	 BOLDOGSA�G	 O� RA	
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Ünnepi díszbe öltözött a Fő tér

A Többsincs Óvoda és Bölcsődébe is
ellátogatott a Mikulás,

a gyermekek nagy örömére

Többsincs ilyen
Adventi Vásár!

Fo
rr

á
s:

 T
u

ra
 V

á
ro

s 
H

iv
a

ta
lo

s 
Fa

c
e

b
o

o
k
 O

ld
a

la



Turai Hírlap 11

20
22

/1
0-

12

ISKOLAI HÍREK

Turai Hírlap10
20

22
/1

0-
12

ISKOLAI HÍREK

	 Robotika	szakkör

	 Iskolánkban	2015-től	vehetnek	részt	a	robotika	szak-
körön.	Több	pályázatot	megnyerve	bővıt́ettük	eszközparkunkat,	
ıǵy	most	már	20	robot	várja	a	robotika	és	a	programozás	iránt	
érdeklődő	 gyerekeket.	 Dolgozhatnak	 Bluebotokkal,	 Ozo-
botokkal,	Edisonokkal,	Micro:bitekkel,	Scottie	Go-val	és	sokféle	
online	 és	 of�line	 alkalmazással,	 melyek	 programozása	 során	
fejlődik	 a	 logikai-	 és	 algoritmikus	 gondolkodásuk,	 probléma-
megoldó-	és	együttműködési	képességük,	kreativitásuk.	Vagyis	
ezek	a	roboteszközök	támogatják	a	tanulást,	mindezt	úgy,	hogy	
közben	szórakoztatnak	és	motiválnak.	A	szakkört	vezeti:	Tarcsi	
Anna	tanárnő.

	 Környezetvédelmi	szakkör

	 A	2021/22-es	tanévben	az	Agrárminisztérium	a	Her-
man	 Ottó	 Intézet	 Nonpro�it	 Kft.,	 a	 Magyar	 Mezőgazdasági	
Múzeum	és	Könyvtár,	a	Duna-Ipoly	Nemzeti	Park	Igazgatóság	és	
a	Kisalföldi	ASZC	Roth	Gyula	Mezőgazdasági	Technikum,	Szak-
képző	Iskola	és	Kollégium	közreműködésével	országos	versenyt	
hirdetett	 a	 BISEL	 –	 Gumicsizmás	 természetvédelem	 program	
keretében	 „Vıźtükör!”	 cıḿmel	 általános	 és	 középiskolák	 7-12.	
évfolyamos	tanulói	számára.
	 A	 verseny	 célja:	 a	 kisvıźfolyások	 vizsgálata,	 állapo-
tának	minősıt́ése,	 élőviláguk	megismerése,	a	vıźfolyásokat	ve-
szélyeztető	 tényezők,	 a	 vıźjárás	 olykor	 szélsőséges	 változását	
okozó	 természetes	 folyamatok,	 illetve	 emberi	 tevékenységek	
meg�igyelése.	
	 A	versenyen	iskolánk	2	csapattal	képviseltette	magát	a	
Galgán	végzett	mérésekkel	és	elemzésekkel.	Csapataink	az	or-
szágos	versenyen	az	előkelő	4.	és	7.	helyezést	szerezték.
	 Bár	a	2022/23-as	 tanévben	még	nem	 ıŕták	ki	a	ver-
senyt,	tanulóink	dr.	Forgácsné	Jenei	Erzsébet,	Tóth-Sebes	Péter	
és	A� dám	Anita	kollégáink	irányıt́ásával	továbbra	is	folytatják	a	
tavalyi	tanévben	megkezdett	munkát.

	 Rajz	szakkör

	 A� dám	Anita	tanárnő	vezetésével	működik	iskolánkban	
a	rajz	szakkör,	melyen	4-8.	 évfolyamos	 tanulók	vesznek	részt.	
Célja	a	vizuális	képességrendszer,	kreativitás	fejlesztése,	tehet-
séggondozás	és	középiskolai	felkészıt́és.

Tanítsunk Magyarországért program

	 Idén	is	beindult	nálunk	a	Tanıt́sunk	Magyarországért	
program	melyben	idén	a	7.b,	a	7.c	és	a	8.c	osztályunk	vesz	részt.
	 A	Tanıt́sunk	Magyarországért	kezdeményezést	az	a	fel-
ismerés	alapozta	meg,	hogy	jó	érzés	továbbadni	mindazt,	amit	
tudunk,	és	látni,	hogy	ennek	mások	is	hasznát	veszik.	Ezért	fő-
ként	kortárs	mentorálási	tevékenységekre	alapuló	programot	a	
mi	 iskolánkban	 alkalmazzuk	 immár	 harmadik	 éve,	 amelynek	
célja	 kettős.	 Egyrészt	 a	 kistelepülésen	 élő	 általános	 iskolások	
támogatása	tanulmányaik	sikeres	elvégzéséhez,	másrészt	pedig	
a	 kölcsönös	 tanulásról,	 egymás	 támogatásáról,	 a	 közösségek	
megerősıt́éséről	szól.
	 A	 cél	 érdekében	 az	 Innovációs	 és	 Technológiai	 Mi-
nisztérium,	 az	 Emberi	 Erőforrások	 Minisztériuma	 (EMMI),	 a	
Klebelsberg	Központ	(KK)	és	a	Hallgatói	O� nkormányzatok	Or-
szágos	Konferenciája	(HO� OK)	fogott	össze.	
	 A	Tanıt́sunk	Magyarországért	célcsoportját	a	kistele-
pülésen	élő	általános	iskolás	tanulók	képezik.	A	melléjük	szegő-
dő	mentorok	feladata,	hogy	megmutassák	nekik	a	településen	
túli	világ	izgalmait	és	lehetőségeit	–	az	állatkertet,	a	múzeumot,	a	
középiskolákat,	a	vállalkozásokat,	hogy	lássák,	hányféle	foglal-
kozásból,	hányféle	jövőből	választhatnak.	Egy	mondatban	össze-
foglalva,	 segıt́sék	 őket	 abban,	 hogy	 képesek	 legyenek	 kihozni	
magukból	a	maximumot	–	legyen	az	szakmaszerzés,	 érettségi,	
továbbtanulás,	 sport,	művészetek	 és	 a	 végén	 elhelyezkedés	 a	
munkaerőpiacon.

Főbb eseményeink
	 Pályaorientációs	nap

	 Az	idei	pályaorientációs	napon	különleges	élményben	
lehetett	része	a	2.	és	a	3.	évfolyamnak.	Ellátogathattunk	Szendrei	
Ferenc	 polgármester	 tanyájára.	 A	 szervezésben	 Kókai	 Anita	
pedagógiai	asszisztensünk	segıt́ett.
	 A	gyerekek	nagy	 izgalommal	készültek	erre	a	napra,	
mert	nem	 árultuk	 el,	 hogy	pontosan	hová	 is	megyünk.	A	má-
sodikosokért	kisbusz	érkezett	az	iskola	elé,	már	ez	is	hatalmas	
élmény	volt	nekik,	a	harmadikosokat	szülők	szállıt́ ották	a	hely-
szıńre.	Ezúton	is	köszönjük	nekik	a	segıt́séget!	
	 A	tanyán	nagy	szeretettel	fogadtak	minket.	A	gyerekek	
egyenként	 felülhettek	 a	 traktorra,	 felmászhattak	 a	 szalmabá-
lákra.	A	polgármester	úr	köszöntött	minket,	majd	mesélt	a	ta-
nyájáról,	az	ottani	munkájáról	és	megmutatta	az	állatait.	Végig-
jártuk	az	egész	birtokot.	A	gyerekek	még	etethették	is	malacokat.	
Kint	a	természetben	egy	nagy	lakomára	is	hivatalosak	voltunk,	

már	 előre	 odakészıt́ették	 az	 asztalokat,	 padokat.	 Mindenkire	
pizza,	túró	rudi	és	üdıt́ő	várt.
	 Köszönjük	 szépen	Szendrei	 Ferenc	polgármester	 úr-
nak,	hogy	nemcsak	segıt́ett	ennek	a	szakmai	programnak	a	kivi-
telezésében,	hanem	valóban	felejthetetlenné	tette	ezt	a	napot	a	
gyermekek	számára!

A Turai Hevesy György
Általános Iskola hírei

 Intézményünk tanulói a 2022/2023-as tanévben 
is számos, változatos tanórán kívüli tevékenység közül 
választhatnak.

	 Sport	a	Hevesyben

	 A	mindennapos	 testnevelés	mellett	 iskolánk	 tanulói	
érdeklődési	 körüknek	megfelelően	 többféle	 sportolási	 lehető-
ség	közül	választhatnak,	melyek	heti	rendszerességgel	szakköri	
keretek	között	valósulnak	meg.
	 Horváth	Zoltán	testnevelő,	kézilabda	edző	vezetésével	
működik	a	3-4.	évfolyamon	a	lány	szivacskézilabda	18	fő,	vala-
mint	5-8.	évfolyamon	a	kézilabda	szakkör	16	fő	részvételével.	
	 Bures	Katalin	testnevelő	az	1-2.,	valamint	a	3-8.	évfo-
lyamosoknak	tart	kötélugró	szakkört	és	készıt́i	fel	a	gyerekeket	a	
Diákolimpiára,	melyen	szép	eredményeket	érnek	el.
	 Az	 idei	 tanév	 újdonsága	 3-4.,	 5-8.	 évfolyamon	Csóré	
Balázs	 edző	 által	 vezetett	 mozgásfejlesztő	 foglalkozás	 (KSG),	
melynek	 részeként	 a	 thai	 boksz	 elemeivel	 is	 megismerked-
hetnek	az	érdeklődő	gyerekek.

	 Kézilabda	torna

	 Iskolánk	 lány	kézilabda	csapata	 II.	 helyezést	 ért	 el	 a	
Hatvani	Kodály	Zoltán	A� ltalános	Iskolában	megrendezett	O� szi	
Kézilabda	 Tornán.	 Felkészı́tőjük:	 Horváth	 Zoltán	 testnevelő,	
kézilabda	edző

	 Mikulásvonat

Az	 alsós	 napközis	 tanulóinknak	 december	 2-án	 délután	 nagy	
meglepetésben	volt	részük,	hiszen	utazhattak	a	Mikulás	vezette	
kisvonattal.	Köszönjük	a	lehetőséget	a	Bartók	Béla	Művelődési	
Ház	 munkatársainak	 és	 az	 önkormányzatnak,	 nagy	 örömet	
szereztek	a	gyerekeknek	ezzel	a	programmal.

	 Tanulmányi	versenyek

	 Elkezdődtek	a	tanulmányi	versenyek.	Diákjaink	angol	
nyelvből,	 német	 nyelvből,	 történelemből	 és	 matematikából	
mérették	meg	magukat.
	 A	 Hatvani	 Bajza	 József	 Gimnázium	 által	 szervezett,	
„Mit	ránk	hagytak	a	századok…”	–	a	magyar	művelődéstörténet	
korszakai	 tanulmányi	 versenyen	 iskolánk	 2	 csapata	 jutott	 a	
döntőbe.	A	8.	a-s	Dóra	Natasa,	Lukácsi	Mercédesz	Regina,	Kuti	
Hunor	 összetételű	 csapat	 az	1.	 helyen,	 a	7.a-s	Maldrik	Eszter,	
Kajári	Kornél,	Lingurár	Akos	összetételű	csapat	a	4.	helyen	várja	
a	döntőt.	Felkészıt́őjük:	Sándor-Kis	Anita
	 A	 Hatvani	 Bajza	 József	 Gimnázium	 által	 szervezett	
matematika	versenyen	iskolánkat	5	tanuló	képviselte.	Dóra	Na-
tasa	és	Meleg	Lili	8.a	osztályos	tanulók	jutottak	a	verseny	dön-
tőjébe,	 mely	 december	 9-én	 kerül	 megrendezésre.	 Felkészıt́ő	
tanár:	Berente-Hódos	Eszter
	 A	 Hatvani	 Bajza	 József	 Gimnázium	 által	 szervezett	
Living	language	angol	versenyen,	melyet	minden	évben	a	8.	osz-
tályosoknak	 szerveznek	 iskolánkat	 6	 tanuló	 képviselte.	 Ered-
mény	a	későbbiekben	várható.	Felkészıt́ő	tanár:	Nagy	Varga	Judit
	 A	Hatvani	 Széchenyi	 István	Római	Katolikus	Techni-
kum	és	Gimnázium	által	szervezett	nyelvi	versenyen	9	fő	indult	
angol	nyelvből	1	fő	német	nyelvből.	A	versen	döntőjébe	jutott:	
Dóra	Natasa	8.a	osztályos,	Matos	Dóra	7.a	osztályos	és	Lévai	Má-
ria	 Mandula	 7.a	 osztályos	 tanuló.	 Felkészı́tőjük:	 Nagy-Varga	
Judit,	Maczkóné	Fehér	Ildikó	és	Rumi	Andrea

	 A	Bajza	József	Gimnázium	"Mit	ránk	hagytak	a	száza-
dok"	 cıḿű	 regionális	 történelem	verseny	 szóbeli	 fordulóján	 a	
turai	 Hevesy	 György	 A� ltalános	 Iskola	 képviseletében	 Dóra	
Natasa,	Kuti	Hunor,	Lukácsi	Mercédesz	nyolcadikos	csapat	ELSO� ,	
mıǵ	 a	 Kajári	 Kornél,	 Lingurár	 A� kos,	Maldrik	 Eszter	 hetedikes	
csapat	O� TO� DIK	helyezést	értek	el.	Felkészıt́ő	tanáruk:	Sándor-
Kis	Anita.	
Gratulálunk!
(fotók:	Turai	Hevesy	György	A� ltalános	Iskola	facebook	oldala)

Lapzártánk után érkezett a hír
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	 Robotika	szakkör

	 Iskolánkban	2015-től	vehetnek	részt	a	robotika	szak-
körön.	Több	pályázatot	megnyerve	bővıt́ettük	eszközparkunkat,	
ıǵy	most	már	20	robot	várja	a	robotika	és	a	programozás	iránt	
érdeklődő	 gyerekeket.	 Dolgozhatnak	 Bluebotokkal,	 Ozo-
botokkal,	Edisonokkal,	Micro:bitekkel,	Scottie	Go-val	és	sokféle	
online	 és	 of�line	 alkalmazással,	 melyek	 programozása	 során	
fejlődik	 a	 logikai-	 és	 algoritmikus	 gondolkodásuk,	 probléma-
megoldó-	és	együttműködési	képességük,	kreativitásuk.	Vagyis	
ezek	a	roboteszközök	támogatják	a	tanulást,	mindezt	úgy,	hogy	
közben	szórakoztatnak	és	motiválnak.	A	szakkört	vezeti:	Tarcsi	
Anna	tanárnő.

	 Környezetvédelmi	szakkör

	 A	2021/22-es	tanévben	az	Agrárminisztérium	a	Her-
man	 Ottó	 Intézet	 Nonpro�it	 Kft.,	 a	 Magyar	 Mezőgazdasági	
Múzeum	és	Könyvtár,	a	Duna-Ipoly	Nemzeti	Park	Igazgatóság	és	
a	Kisalföldi	ASZC	Roth	Gyula	Mezőgazdasági	Technikum,	Szak-
képző	Iskola	és	Kollégium	közreműködésével	országos	versenyt	
hirdetett	 a	 BISEL	 –	 Gumicsizmás	 természetvédelem	 program	
keretében	 „Vıźtükör!”	 cıḿmel	 általános	 és	 középiskolák	 7-12.	
évfolyamos	tanulói	számára.
	 A	 verseny	 célja:	 a	 kisvıźfolyások	 vizsgálata,	 állapo-
tának	minősıt́ése,	 élőviláguk	megismerése,	a	vıźfolyásokat	ve-
szélyeztető	 tényezők,	 a	 vıźjárás	 olykor	 szélsőséges	 változását	
okozó	 természetes	 folyamatok,	 illetve	 emberi	 tevékenységek	
meg�igyelése.	
	 A	versenyen	iskolánk	2	csapattal	képviseltette	magát	a	
Galgán	végzett	mérésekkel	és	elemzésekkel.	Csapataink	az	or-
szágos	versenyen	az	előkelő	4.	és	7.	helyezést	szerezték.
	 Bár	a	2022/23-as	 tanévben	még	nem	 ıŕták	ki	a	ver-
senyt,	tanulóink	dr.	Forgácsné	Jenei	Erzsébet,	Tóth-Sebes	Péter	
és	A� dám	Anita	kollégáink	irányıt́ásával	továbbra	is	folytatják	a	
tavalyi	tanévben	megkezdett	munkát.

	 Rajz	szakkör

	 A� dám	Anita	tanárnő	vezetésével	működik	iskolánkban	
a	rajz	szakkör,	melyen	4-8.	 évfolyamos	 tanulók	vesznek	részt.	
Célja	a	vizuális	képességrendszer,	kreativitás	fejlesztése,	tehet-
séggondozás	és	középiskolai	felkészıt́és.

Tanítsunk Magyarországért program

	 Idén	is	beindult	nálunk	a	Tanıt́sunk	Magyarországért	
program	melyben	idén	a	7.b,	a	7.c	és	a	8.c	osztályunk	vesz	részt.
	 A	Tanıt́sunk	Magyarországért	kezdeményezést	az	a	fel-
ismerés	alapozta	meg,	hogy	jó	érzés	továbbadni	mindazt,	amit	
tudunk,	és	látni,	hogy	ennek	mások	is	hasznát	veszik.	Ezért	fő-
ként	kortárs	mentorálási	tevékenységekre	alapuló	programot	a	
mi	 iskolánkban	 alkalmazzuk	 immár	 harmadik	 éve,	 amelynek	
célja	 kettős.	 Egyrészt	 a	 kistelepülésen	 élő	 általános	 iskolások	
támogatása	tanulmányaik	sikeres	elvégzéséhez,	másrészt	pedig	
a	 kölcsönös	 tanulásról,	 egymás	 támogatásáról,	 a	 közösségek	
megerősıt́éséről	szól.
	 A	 cél	 érdekében	 az	 Innovációs	 és	 Technológiai	 Mi-
nisztérium,	 az	 Emberi	 Erőforrások	 Minisztériuma	 (EMMI),	 a	
Klebelsberg	Központ	(KK)	és	a	Hallgatói	O� nkormányzatok	Or-
szágos	Konferenciája	(HO� OK)	fogott	össze.	
	 A	Tanıt́sunk	Magyarországért	célcsoportját	a	kistele-
pülésen	élő	általános	iskolás	tanulók	képezik.	A	melléjük	szegő-
dő	mentorok	feladata,	hogy	megmutassák	nekik	a	településen	
túli	világ	izgalmait	és	lehetőségeit	–	az	állatkertet,	a	múzeumot,	a	
középiskolákat,	a	vállalkozásokat,	hogy	lássák,	hányféle	foglal-
kozásból,	hányféle	jövőből	választhatnak.	Egy	mondatban	össze-
foglalva,	 segıt́sék	 őket	 abban,	 hogy	 képesek	 legyenek	 kihozni	
magukból	a	maximumot	–	legyen	az	szakmaszerzés,	 érettségi,	
továbbtanulás,	 sport,	művészetek	 és	 a	 végén	 elhelyezkedés	 a	
munkaerőpiacon.

Főbb eseményeink
	 Pályaorientációs	nap

	 Az	idei	pályaorientációs	napon	különleges	élményben	
lehetett	része	a	2.	és	a	3.	évfolyamnak.	Ellátogathattunk	Szendrei	
Ferenc	 polgármester	 tanyájára.	 A	 szervezésben	 Kókai	 Anita	
pedagógiai	asszisztensünk	segıt́ett.
	 A	gyerekek	nagy	 izgalommal	készültek	erre	a	napra,	
mert	nem	 árultuk	 el,	 hogy	pontosan	hová	 is	megyünk.	A	má-
sodikosokért	kisbusz	érkezett	az	iskola	elé,	már	ez	is	hatalmas	
élmény	volt	nekik,	a	harmadikosokat	szülők	szállıt́ ották	a	hely-
szıńre.	Ezúton	is	köszönjük	nekik	a	segıt́séget!	
	 A	tanyán	nagy	szeretettel	fogadtak	minket.	A	gyerekek	
egyenként	 felülhettek	 a	 traktorra,	 felmászhattak	 a	 szalmabá-
lákra.	A	polgármester	úr	köszöntött	minket,	majd	mesélt	a	ta-
nyájáról,	az	ottani	munkájáról	és	megmutatta	az	állatait.	Végig-
jártuk	az	egész	birtokot.	A	gyerekek	még	etethették	is	malacokat.	
Kint	a	természetben	egy	nagy	lakomára	is	hivatalosak	voltunk,	

már	 előre	 odakészıt́ették	 az	 asztalokat,	 padokat.	 Mindenkire	
pizza,	túró	rudi	és	üdıt́ő	várt.
	 Köszönjük	 szépen	Szendrei	 Ferenc	polgármester	 úr-
nak,	hogy	nemcsak	segıt́ett	ennek	a	szakmai	programnak	a	kivi-
telezésében,	hanem	valóban	felejthetetlenné	tette	ezt	a	napot	a	
gyermekek	számára!

A Turai Hevesy György
Általános Iskola hírei

 Intézményünk tanulói a 2022/2023-as tanévben 
is számos, változatos tanórán kívüli tevékenység közül 
választhatnak.

	 Sport	a	Hevesyben

	 A	mindennapos	 testnevelés	mellett	 iskolánk	 tanulói	
érdeklődési	 körüknek	megfelelően	 többféle	 sportolási	 lehető-
ség	közül	választhatnak,	melyek	heti	rendszerességgel	szakköri	
keretek	között	valósulnak	meg.
	 Horváth	Zoltán	testnevelő,	kézilabda	edző	vezetésével	
működik	a	3-4.	évfolyamon	a	lány	szivacskézilabda	18	fő,	vala-
mint	5-8.	évfolyamon	a	kézilabda	szakkör	16	fő	részvételével.	
	 Bures	Katalin	testnevelő	az	1-2.,	valamint	a	3-8.	évfo-
lyamosoknak	tart	kötélugró	szakkört	és	készıt́i	fel	a	gyerekeket	a	
Diákolimpiára,	melyen	szép	eredményeket	érnek	el.
	 Az	 idei	 tanév	 újdonsága	 3-4.,	 5-8.	 évfolyamon	Csóré	
Balázs	 edző	 által	 vezetett	 mozgásfejlesztő	 foglalkozás	 (KSG),	
melynek	 részeként	 a	 thai	 boksz	 elemeivel	 is	 megismerked-
hetnek	az	érdeklődő	gyerekek.

	 Kézilabda	torna

	 Iskolánk	 lány	kézilabda	csapata	 II.	 helyezést	 ért	 el	 a	
Hatvani	Kodály	Zoltán	A� ltalános	Iskolában	megrendezett	O� szi	
Kézilabda	 Tornán.	 Felkészı́tőjük:	 Horváth	 Zoltán	 testnevelő,	
kézilabda	edző

	 Mikulásvonat

Az	 alsós	 napközis	 tanulóinknak	 december	 2-án	 délután	 nagy	
meglepetésben	volt	részük,	hiszen	utazhattak	a	Mikulás	vezette	
kisvonattal.	Köszönjük	a	lehetőséget	a	Bartók	Béla	Művelődési	
Ház	 munkatársainak	 és	 az	 önkormányzatnak,	 nagy	 örömet	
szereztek	a	gyerekeknek	ezzel	a	programmal.

	 Tanulmányi	versenyek

	 Elkezdődtek	a	tanulmányi	versenyek.	Diákjaink	angol	
nyelvből,	 német	 nyelvből,	 történelemből	 és	 matematikából	
mérették	meg	magukat.
	 A	 Hatvani	 Bajza	 József	 Gimnázium	 által	 szervezett,	
„Mit	ránk	hagytak	a	századok…”	–	a	magyar	művelődéstörténet	
korszakai	 tanulmányi	 versenyen	 iskolánk	 2	 csapata	 jutott	 a	
döntőbe.	A	8.	a-s	Dóra	Natasa,	Lukácsi	Mercédesz	Regina,	Kuti	
Hunor	 összetételű	 csapat	 az	1.	 helyen,	 a	7.a-s	Maldrik	Eszter,	
Kajári	Kornél,	Lingurár	Akos	összetételű	csapat	a	4.	helyen	várja	
a	döntőt.	Felkészıt́őjük:	Sándor-Kis	Anita
	 A	 Hatvani	 Bajza	 József	 Gimnázium	 által	 szervezett	
matematika	versenyen	iskolánkat	5	tanuló	képviselte.	Dóra	Na-
tasa	és	Meleg	Lili	8.a	osztályos	tanulók	jutottak	a	verseny	dön-
tőjébe,	 mely	 december	 9-én	 kerül	 megrendezésre.	 Felkészıt́ő	
tanár:	Berente-Hódos	Eszter
	 A	 Hatvani	 Bajza	 József	 Gimnázium	 által	 szervezett	
Living	language	angol	versenyen,	melyet	minden	évben	a	8.	osz-
tályosoknak	 szerveznek	 iskolánkat	 6	 tanuló	 képviselte.	 Ered-
mény	a	későbbiekben	várható.	Felkészıt́ő	tanár:	Nagy	Varga	Judit
	 A	Hatvani	 Széchenyi	 István	Római	Katolikus	Techni-
kum	és	Gimnázium	által	szervezett	nyelvi	versenyen	9	fő	indult	
angol	nyelvből	1	fő	német	nyelvből.	A	versen	döntőjébe	jutott:	
Dóra	Natasa	8.a	osztályos,	Matos	Dóra	7.a	osztályos	és	Lévai	Má-
ria	 Mandula	 7.a	 osztályos	 tanuló.	 Felkészı́tőjük:	 Nagy-Varga	
Judit,	Maczkóné	Fehér	Ildikó	és	Rumi	Andrea

	 A	Bajza	József	Gimnázium	"Mit	ránk	hagytak	a	száza-
dok"	 cıḿű	 regionális	 történelem	verseny	 szóbeli	 fordulóján	 a	
turai	 Hevesy	 György	 A� ltalános	 Iskola	 képviseletében	 Dóra	
Natasa,	Kuti	Hunor,	Lukácsi	Mercédesz	nyolcadikos	csapat	ELSO� ,	
mıǵ	 a	 Kajári	 Kornél,	 Lingurár	 A� kos,	Maldrik	 Eszter	 hetedikes	
csapat	O� TO� DIK	helyezést	értek	el.	Felkészıt́ő	tanáruk:	Sándor-
Kis	Anita.	
Gratulálunk!
(fotók:	Turai	Hevesy	György	A� ltalános	Iskola	facebook	oldala)
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	 2022	 őszén	 a	 Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	
Könyvtárban	elindult	a	NaTura	Életmód	Műhely,	amelynek	
havi	alkalmain	különféle	szakemberek	bevonásával	válto-
zatos	ismeretterjesztő	előadások	hangzanak	el.
	 A	kezdeményezés	célja	a	hasznos	ismeretek	átadásán	
túl	a	közösségépıt́és,	az	egymástól	tanulás	lehetőségének	meg-
adása.	A	műhely	foglalkozik	testi	és	lelki	egészségünk	fenntartá-
sának	területeivel,	az	ember	és	természet	kapcsolatával,	környe-
zetvédelemmel	is.	A	foglalkozások	megtartására	olyan	szakem-
bereket	kértünk	fel,	akik	hitelesen	képviselik	saját	szakterüle-
tüket,	 szakmabeliek,	 adott	 esetben	 oktatják	 is	 a	 témát.	 Galyó	
Tünde,	 �izika-biológia-kémia	 szakos	 tanár	 természettudo-
mányos	csillagászati	előadásokat	tartott	„Csillagmondák”,	vala-
mint	„A	betlehemi	csillag	nyomában”	cıḿmel,	amelyek	sok	meg-
lepő	 ismerettel	gazdagıt́ották	az	 érdeklődő	közönséget.	A	 ter-
mészetgyógyászat	terén	jártas	Lengyel	Katalin	„Gyógynövényes	
házipatika”	cıḿű,	az	emberi	szervezet	működésének	sajátossá-
gaira	rámutató	illóolajos	előadássorozatát	is	meghallgathattuk.	
Molnár	Anita	iskolai	szakpszichológus,	viselkedéselemző	októ-
beri,	„Elég	jó	szülőnek	lenni”	cıḿű	előadásán	hallhattunk	a	szü-
lői	szereppel	kapcsolatos	pszichológiai	elméletekről	és	gyakori	
tévhitekről.	A	megjelent	pedagógusok,	gyakorló	vagy	leendő	sz-
ülők	megoszthatták	egymással	saját	személyes	tapasztalataikat,	
gondolataikat.
	 A	NaTura	E� letmód	Műhely	foglalkozásai	a	szakmai	elő-
adásokon	 túl	 rendszerint	 kötetlen	 beszélgetésekkal,	 kellemes	
hangulatú	teázással	folytatódnak.	A	műhely	témái	pedig	bővülni	
látszanak,	hiszen	egyre	több	szakember	szeretne	bekapcsolódni	
az	ismeretterjesztő,	közösségépıt́ő	munkába,	a	szabadidő	érté-
kes	eltöltésébe.
Szeretettel	várjuk	O� nöket	a	soron	következő	alkalmakra.

Kántor	Szilvia	mb.	igazgató,
Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár

 Csillag tűnt fel az égen 2000 évvel ezelőtt Betle-
hemben. Csillag, melynek fénye azóta is ragyogóan 
szikrázik minden évben karácsony idején. Vajon mi lehe-
tett a háromkirályoknak utat mutató égi jelenség? A Na-
Tura Életmód Műhelyben erről meséltem december 5-
én. A megfejtésében utat mutat Máté evangéliuma. Mt 
2.1 Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király ide-
jében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Je-
ruzsálembe. Mt 2.2 és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók 
újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, 
hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”
 Az eredeti szöveg sok változáson ment keresztül, 
a csillag eredetét kutatóknak meg kellett tanulniuk 
megkülönböztetni a történetszövő igyekezetet a tudo-
mányos ténytől. A fényjelenséget a leírások alapján 
alappal gondolták üstökösnek. Johannes Kepler, mate-
matikus, csillagász volt az, aki a mestere által gyűjtött 
rengeteg adatból, páratlan zsenialitással és kitartással 
kiszámította, hogy a betlehemi csillag, bolygók együtt-
állása az égen. Későbbi korok emberei – a Biblia se-
gítségével is – megfejtették, hogy az együttállás – és Jé-
zus születése – mely évben történt. Most pedig már az is 
tudható, hogy 2020 után a betlehemi csillag mikor ra-
gyog fel ismét az égen.

Írta: Galyó Tünde

Bemutatkozik
a NaTura Életmód Műhely

A betlehemi csillag nyomában

	 A	�iataloké	volt	a	tér	november	4-én	Turán	a	műve-
lődési	házban,	ahol	kreatív	helyi	és	környékbeli	„amatőr”,	
de	ígéretes	zenészek,	képző-	és	előadóművészek	mutathat-
ták	meg	magukat	és	tudásukat.	Fantasztikus	est	volt,	ahol	
találkozhattak	egymással	különböző	műfajok	és	mindezek-
re	nyitott	�iatalok	és	idősebbek.
	 Szıńpadra	lépett	a	PS.	Gars,	az	Orfeo	Underground	és	az	
Under	Again	zenekar,	a	rendezvény	alatt	pedig	Krivácsi	Zoé	An-
na:	Vénuszok	festménykiállıt́ ását	csodálhatták	meg	a	látogatók.
	 A	művelődési	ház	 szándékai	 szerint	 folytatás	 is	 lesz,	
hiszen	az	intézmény	célja	a	közösségépıt́és,	és	az,	hogy	teret	ad-
jon	 az	 alkotóknak,	művészeknek,	 útkeresőknek	 a	 bemutatko-
zásra.	Az	est	szervezői:	Barna	Mátyás	és	Barta	Benedek.

	 Idén	23.	alkalommal	rendezték	meg	a	nagy	múltú	
fesztivált	a	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	nagy-
termében.	Fellépő	zenekarok:	Navanax,	Slack	Black,	Üllői	
Úti	Fuck,	Idegen	Világ,	Back	To	Floyd.
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Turai Tintahal Rockfesztivál 	 A	Világi	Női	Kar	a	gödöllői	Cavaletta	kórus	vendége-
ként	részt	vett	egy	németországi	koncertúton.	
	 Fürstenfeldbruckban	előadták	a	német	i�júsági	szimfó-
nikus	zenekarral	Karl	Jenkins	L'Homme	Armé	miséjét,	másnap	
az	emmeringi	katolikus	templomban	önálló	koncertet	adtak.

(forrás:	Sándor-Kis	Anita	facebook	oldala)

A Világi Női Kar Németországban

	 A	BOTANIQ	Turai	Kastély	Clarisse	étterme	idén	elnyer-
te	a	„Magyarország	legjobb	�ine-dining	éttermének”	járó	dıj́at	az	
International	Dining	Awards	versenyén.	Az	étterem	a	szakmai	
zsűri	és	a	közönségszavazatok	alapján	is	legjobbnak	bizonyult	
kategóriájában.	Gratulálunk!

 Életmű díjat adományozott a Magyar Pékszö-
vetség Domoszlai Kálmán pékmesternek.
	 A	 Domoszlai	 Pékség	 kenyerét	 évtizedekig	 fogyaszt-
hatták	a	turaiak	is.	Emellett	számos	helyi	eseményt	is	támogatott	
a	termékeivel.	Az	elismeréshez	gratulálunk!

(Képek:	Domoszlai	Edit)

Jazz, világzene, metál, alternatív rock,
versek és képzőművészet 
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adása.	A	műhely	foglalkozik	testi	és	lelki	egészségünk	fenntartá-
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lepő	 ismerettel	gazdagıt́ották	az	 érdeklődő	közönséget.	A	 ter-
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látszanak,	hiszen	egyre	több	szakember	szeretne	bekapcsolódni	
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mányos ténytől. A fényjelenséget a leírások alapján 
alappal gondolták üstökösnek. Johannes Kepler, mate-
matikus, csillagász volt az, aki a mestere által gyűjtött 
rengeteg adatból, páratlan zsenialitással és kitartással 
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zsűri	és	a	közönségszavazatok	alapján	is	legjobbnak	bizonyult	
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	 Különleges	 élményben	 lehetett	 része	 a	 Csűrdön-
gölő	 Alkotó	 és	 Rendezvényházba	 látogató	 vendégeknek	
2022.	november	12-én.	A	Csűrdöngölő	Kulturális	Egyesület	
Márton	napi	Vőfélytalálkozója	zajlott	ekkor,	rendkívül	gaz-
dag	programkínálattal.
	 Az	eseményen	megjelent	helyi	és	környékbeli	vőfélyek	
kötetlen	 hangulatú	 kerekasztal	 beszélgetésen	 osztották	 meg	
személyes	motivációjukat,	 változatos	 tapasztalataikat	 és	 jövő-
beli	 terveiket.	 A	 galgahévıźi	 Vanó	 Archibald,	 Antal	 A� dám	 hé-
vı́zgyörki	 vőfély,	 a	 Boldogról	 érkezett	 Békési	 Péter,	 Balázs	
Sándor	tiszafüredi	vőfély	(az	Országos	Vőfély	Szövetség	elnöke),	
a	turai	Sára	Gábor,	a	hatéves,	turai	Darnyik	Dominik	és	a	vőfély-
kedést	barátai	körében	vállaló,	 egyben	a	 rendezvény	házigaz-
dája	Pintér	Zsolt.
	 A	beszélgetést	komolyabb	mederbe	terelte	Dr.	Agócs	
Gergely	etnográfus,	a	Hagyományok	Háza	szakmai	munkatársa	
néprajzi	előadása,	amely	során	számos	 új	 tudnivalóval	gazda-
godtak	mind	a	vőfélyek,	mind	pedig	az	érdeklődő	közönség.	Az	
előadó	maga	is	jeleskedik	e	szép	hagyomány	fenntartásában:	egy	
idős	vőfélytől,	a	néhai	Pál	Pista	bácsitól,	az	utolsó	magyar	du-
dástól	sajátıt́otta	el	mesterségét.
	 A	 szakmai	 előadás	 után	 egy	 lakodalmi	népköltészeti	
bemutató	következett,	amely	során	a	vőfélyek	egymásnak	adva	a	
szót	 végigszavaltak	 egy	 képzeletbeli	 lakodalmat.	 A	 közönség	
örömmel	 hallgatta	 a	 vőfély	 beköszöntőt,	 a	 leánybúcsúztatót,	
amit	a	pálinkaköszöntő,	majd	egy	bordal	követett.	Nem	maradt	
el	a	leves-	és	rétesköszöntő,	de	a	menyasszonytáncba	hıv́ogató	
sem.	Az	olykor	tréfás,	néhol	megható	szövegek	igazi	lakodalmi	
hangulatot	 teremtettek	 a	 pajtában.	 A	 vőfélyek	 is	 kıv́áncsian	
hallgatták	a	társaik	által	előadott,	saját	településükre	jellemző	
szövegváltozatokat.
	 Az	 előadás	 fénypontjaként	 megtekinthettük	 a	 turai	
fehér	lyukhıḿzéses	menyasszonyi	viseletet,	amelyet		Kőműves-
Pecze	Katalin	viselt.	Katalin	közreműködésével	a	közönség	meg-

Vőfélytalálkozó és táncház a pajtában

	 Alapítványunk	hosszú	évek	óta	foglalkozik	fogya-
tékkal	 élő	 �iatalok	 segítésével	 és	 társadalmi	 érzékenyí-
téssel.	 Az	 alapítvány	 nappali	 foglalkoztatója	 hetente	 biz-
tosít	programot,	elfoglaltságot	és	társaságot,	támogató	kö-
zeget	�iataljaik	számára.	
	 Az	önálló	életre	nevelés	egyik	fontos	alappillére	az	in-
formációk	megfelelő	feldolgozásának	képessége.	Az	interneten	
viszont	 számtalan	 információ	 és	 annak	 ellenkezője	 is	megta-
lálható.	Nehéz	a	rengeteg	adat	közül	eldönteni,	hogy	mi	az	igaz	és	
mi	a	hamis.	A	tanulás	komplex	és	interaktıv́	folyamat.	Nem	ele-
gendő	az	információhoz	hozzájutni,	azt	meg	kell	érteni	és	a	való	
életben	alkalmazni.	Az	 önálló	 életvitel	kialakıt́ásában	ez	a	ké-
pesség	nagyon	fontos.
	 Galyó	 Tünde	 természettudományos	 tárgyakat	 tanıt́ó	
szaktanár	és	PR	szakértő	vállalkozott	arra	a	feladatra,	hogy	segıt́	
ezek	 között	 a	 hamis	 információk	 között	 eligazodni,	 ıǵy	 is	 tá-
mogatva	 az	 alapıt́vány	 �iataljait	 az	 önálló	 életvitel	megterem-
tésében.	

Interaktív természettudományos,
ismeretterjesztő foglalkozások

a Mint a többi ember Alapítványnál

	 Köszönetünket	 szeretnénk	 kifejezni	 mindazoknak,	
akik	 valamilyen	 formában	 hozzájárultak	 a	 december	 10-i	 jó-
tékonysági	rendezvényünk	sikeréhez!	
	 Köszönettel	 tartozunk	 az	 alapıt́ványos	 szülőknek,	 és	
családtagjaiknak,	 az	 alapı́tvány	 munkatársainak	 és	 önkén-
teseinknek	a	sok	segıt́ségért.	Rengeteg	időt	és	munkát	fektettek	
az	előkészületekbe,	nem	hiába,	hiszen	bensőséges,	ünnepi	han-
gulatot	sikerült	varázsolnunk	a	művelődési	ház	falai	közé.	
	 A	 rendezvény	 fellépő	voltak	a	Turai	E� nekmondók	 és	
Turai	Kisénekmondók,	PS.Gars	zenekar	(az	aszódi	Pető�i	Sándor	
Gimnázium	diákjaiból	álló	formáció).	Az	alapıt́ványunk	tagjai	a	
Turai	 betlehemessel	 léptek	 szıńpadra,	 amelyben	 Tóth	 Csaba	
közreműködött	furulyán,	Orosz	Tamás	szintetizátoron	játszott,	
Horváth	Barnabás	konferált.	A	műsor	része	volt	egy		videóössze-
állıt́ ás	 vetıt́ése,	mellyel	 az	 alapıt́vány	 életéből	mutattunk	meg	
pillanatokat.	 Az	 eseményt	 kıśérő	 fotókiállıt́ ás	 Seres	 Csilla	 ké-
peiből	lett	válogatva.	A	kiállıt́ ott	ceruzarajzokat	Jenei	László	ké-
szı́tette.	 A	 műsor	 végeztével	 szeretetvendégséggel	 vártunk	
minden	kedves	jelenlévőt.	

17 éves
a Mint a többi ember Alapítvány

	 A	 program	 során	 az	 interaktıv́	 foglalkozásokon	 egy	
meghatározott	 tematika	 szerint	 haladnak.	 Egy-egy	 városi	 le-
genda	 megismerése	 után	 annak	 kıśérlettel	 alátámasztott	 cá-
folata,	 magyarázata	 következik.	 A	 foglalkozások	 a	 témához	
kapcsolódó	kézműves,	gyakorlati,	kreatıv́	 és	sikerélményt	adó	
feladatokkal	 érnek	 véget.	 Ezek	 során	 az	 addig	 megtanult	
ismereteket	át	lehet	ismételni,	gyakorlatban	is	ki	lehet	próbálni.
Az	 interneten	 terjedő	egyik	népszerű,	de	 téves	 információ	az,	
hogy	az	ecet	és	a	szódabikarbóna	keveréke	használható	dugu-
láselhárıt́ásra.	A	valóság	az,	hogy	a	sav	és	a	gyenge	lúg	közöm-
bösıt́i	 egymást,	 egy	 látványos,	de	 takarıt́ás	 szempontjából	ha-
szontalan	 kémiai	 reakció	 során.	 Az	 egyik	 legutóbbi	 foglalko-
záson	mind	az	ehhez	kapcsolódó	látványos	–	és	veszélytelen	–	
kıśérlet,	mind	a	szıńes,	kreatıv́	feladat	nagy	sikert	aratott	és	szép	
alkotások	 születtek.	 Annak	 a	 megértése,	 hogy	 nem	 kell	 az	
interneten	 olvasható	 összes	 információt	 elhinni,	 kulcsfonto-
sságú	az	önálló	életvitel	szempontjából.	Interaktıv́,	látványos	és	
szórakoztató	foglalkozások	segıt́ségével	ez	megvalósıt́ható.	

MaTE

	 A	rendezvényt	támogatta:	Diós	Irodaszer,	Tura	Város	
O� nkormányzata.	 Köszönjük	 a	 Bartók	 Béla	Művelődési	 Ház	 és	
Könyvtárnak,	hogy	helyet	adott	a	eseménynek,	és	segıt́ette	mun-
kánkat.
	 Áldott,	 békés	 ünnepeket	 kíván	 a	 Mint	 a	 többi	
ember	Alapítvány!

ismerkedhetett	a	gyönyörű	turai	viselet	jellegzetes	darabjaival,	
szimbolikus	kiegészıt́őivel,	és	gondos	készıt́ési	technikájával	is.	
A	vőfély	bemutatót	Dr.	Agócs	Gergely	élőzenével	kıśérte	magyar	
dudán.
	 A	program	a	Nemzeti	Kulturális	Alap	-	Géniusz	Prog-
ram	pályázati	támogatásából	valósult	meg.	
	 A	vőfélyeket	a	szıńpadon	a	Fonó	Zenekar	követte.	Az	
egytől-egyig	kiváló	muzsikusok	koncertjükkel	felemelő	hangu-
latot	teremtettek	a	pajta	falai	közt.	A	zenekar	kıśérte	a	„Rúgjuk	ki	
az	oldalát!”	táncházat	is,	amely	lehetőséget	adott	a	néptánc	ra-
jongói	számára	széki	táncrend	tanulására,	és	tetszőleges	tánc-
rendek	 kérésével	 folytatódott.	 A	 közönség	 örömére	 szokás	
szerint	népmesék	is	elhangzottak,	de	kézműves	foglalkozáson	is	
részt	vehettek	a	gyermekes	családok.
	 Utóbbi	esemény	az	Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	
és	a	Csoóri	Sándor	Alap	pályázati	támogatásában	valósult	meg.	A	
Csűrdöngölő	Kulturális	Egyesület	hálásan	köszöni	minden	elő-
adóművésznek,	foglalkozásvezetőnek	és	önkéntesnek	a	rendez-
vényen	való	közreműködést.

forrás:	www.csurdongolo.hu
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	 Különleges	 élményben	 lehetett	 része	 a	 Csűrdön-
gölő	 Alkotó	 és	 Rendezvényházba	 látogató	 vendégeknek	
2022.	november	12-én.	A	Csűrdöngölő	Kulturális	Egyesület	
Márton	napi	Vőfélytalálkozója	zajlott	ekkor,	rendkívül	gaz-
dag	programkínálattal.
	 Az	eseményen	megjelent	helyi	és	környékbeli	vőfélyek	
kötetlen	 hangulatú	 kerekasztal	 beszélgetésen	 osztották	 meg	
személyes	motivációjukat,	 változatos	 tapasztalataikat	 és	 jövő-
beli	 terveiket.	 A	 galgahévıźi	 Vanó	 Archibald,	 Antal	 A� dám	 hé-
vı́zgyörki	 vőfély,	 a	 Boldogról	 érkezett	 Békési	 Péter,	 Balázs	
Sándor	tiszafüredi	vőfély	(az	Országos	Vőfély	Szövetség	elnöke),	
a	turai	Sára	Gábor,	a	hatéves,	turai	Darnyik	Dominik	és	a	vőfély-
kedést	barátai	körében	vállaló,	 egyben	a	 rendezvény	házigaz-
dája	Pintér	Zsolt.
	 A	beszélgetést	komolyabb	mederbe	terelte	Dr.	Agócs	
Gergely	etnográfus,	a	Hagyományok	Háza	szakmai	munkatársa	
néprajzi	előadása,	amely	során	számos	 új	 tudnivalóval	gazda-
godtak	mind	a	vőfélyek,	mind	pedig	az	érdeklődő	közönség.	Az	
előadó	maga	is	jeleskedik	e	szép	hagyomány	fenntartásában:	egy	
idős	vőfélytől,	a	néhai	Pál	Pista	bácsitól,	az	utolsó	magyar	du-
dástól	sajátıt́otta	el	mesterségét.
	 A	 szakmai	 előadás	 után	 egy	 lakodalmi	népköltészeti	
bemutató	következett,	amely	során	a	vőfélyek	egymásnak	adva	a	
szót	 végigszavaltak	 egy	 képzeletbeli	 lakodalmat.	 A	 közönség	
örömmel	 hallgatta	 a	 vőfély	 beköszöntőt,	 a	 leánybúcsúztatót,	
amit	a	pálinkaköszöntő,	majd	egy	bordal	követett.	Nem	maradt	
el	a	leves-	és	rétesköszöntő,	de	a	menyasszonytáncba	hıv́ogató	
sem.	Az	olykor	tréfás,	néhol	megható	szövegek	igazi	lakodalmi	
hangulatot	 teremtettek	 a	 pajtában.	 A	 vőfélyek	 is	 kıv́áncsian	
hallgatták	a	társaik	által	előadott,	saját	településükre	jellemző	
szövegváltozatokat.
	 Az	 előadás	 fénypontjaként	 megtekinthettük	 a	 turai	
fehér	lyukhıḿzéses	menyasszonyi	viseletet,	amelyet		Kőműves-
Pecze	Katalin	viselt.	Katalin	közreműködésével	a	közönség	meg-

Vőfélytalálkozó és táncház a pajtában

	 Alapítványunk	hosszú	évek	óta	foglalkozik	fogya-
tékkal	 élő	 �iatalok	 segítésével	 és	 társadalmi	 érzékenyí-
téssel.	 Az	 alapítvány	 nappali	 foglalkoztatója	 hetente	 biz-
tosít	programot,	elfoglaltságot	és	társaságot,	támogató	kö-
zeget	�iataljaik	számára.	
	 Az	önálló	életre	nevelés	egyik	fontos	alappillére	az	in-
formációk	megfelelő	feldolgozásának	képessége.	Az	interneten	
viszont	 számtalan	 információ	 és	 annak	 ellenkezője	 is	megta-
lálható.	Nehéz	a	rengeteg	adat	közül	eldönteni,	hogy	mi	az	igaz	és	
mi	a	hamis.	A	tanulás	komplex	és	interaktıv́	folyamat.	Nem	ele-
gendő	az	információhoz	hozzájutni,	azt	meg	kell	érteni	és	a	való	
életben	alkalmazni.	Az	 önálló	 életvitel	kialakıt́ásában	ez	a	ké-
pesség	nagyon	fontos.
	 Galyó	 Tünde	 természettudományos	 tárgyakat	 tanıt́ó	
szaktanár	és	PR	szakértő	vállalkozott	arra	a	feladatra,	hogy	segıt́	
ezek	 között	 a	 hamis	 információk	 között	 eligazodni,	 ıǵy	 is	 tá-
mogatva	 az	 alapıt́vány	 �iataljait	 az	 önálló	 életvitel	megterem-
tésében.	

Interaktív természettudományos,
ismeretterjesztő foglalkozások

a Mint a többi ember Alapítványnál

	 Köszönetünket	 szeretnénk	 kifejezni	 mindazoknak,	
akik	 valamilyen	 formában	 hozzájárultak	 a	 december	 10-i	 jó-
tékonysági	rendezvényünk	sikeréhez!	
	 Köszönettel	 tartozunk	 az	 alapıt́ványos	 szülőknek,	 és	
családtagjaiknak,	 az	 alapı́tvány	 munkatársainak	 és	 önkén-
teseinknek	a	sok	segıt́ségért.	Rengeteg	időt	és	munkát	fektettek	
az	előkészületekbe,	nem	hiába,	hiszen	bensőséges,	ünnepi	han-
gulatot	sikerült	varázsolnunk	a	művelődési	ház	falai	közé.	
	 A	 rendezvény	 fellépő	voltak	a	Turai	E� nekmondók	 és	
Turai	Kisénekmondók,	PS.Gars	zenekar	(az	aszódi	Pető�i	Sándor	
Gimnázium	diákjaiból	álló	formáció).	Az	alapıt́ványunk	tagjai	a	
Turai	 betlehemessel	 léptek	 szıńpadra,	 amelyben	 Tóth	 Csaba	
közreműködött	furulyán,	Orosz	Tamás	szintetizátoron	játszott,	
Horváth	Barnabás	konferált.	A	műsor	része	volt	egy		videóössze-
állıt́ ás	 vetıt́ése,	mellyel	 az	 alapıt́vány	 életéből	mutattunk	meg	
pillanatokat.	 Az	 eseményt	 kıśérő	 fotókiállıt́ ás	 Seres	 Csilla	 ké-
peiből	lett	válogatva.	A	kiállıt́ ott	ceruzarajzokat	Jenei	László	ké-
szı́tette.	 A	 műsor	 végeztével	 szeretetvendégséggel	 vártunk	
minden	kedves	jelenlévőt.	
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	 A	 program	 során	 az	 interaktıv́	 foglalkozásokon	 egy	
meghatározott	 tematika	 szerint	 haladnak.	 Egy-egy	 városi	 le-
genda	 megismerése	 után	 annak	 kıśérlettel	 alátámasztott	 cá-
folata,	 magyarázata	 következik.	 A	 foglalkozások	 a	 témához	
kapcsolódó	kézműves,	gyakorlati,	kreatıv́	 és	sikerélményt	adó	
feladatokkal	 érnek	 véget.	 Ezek	 során	 az	 addig	 megtanult	
ismereteket	át	lehet	ismételni,	gyakorlatban	is	ki	lehet	próbálni.
Az	 interneten	 terjedő	egyik	népszerű,	de	 téves	 információ	az,	
hogy	az	ecet	és	a	szódabikarbóna	keveréke	használható	dugu-
láselhárıt́ásra.	A	valóság	az,	hogy	a	sav	és	a	gyenge	lúg	közöm-
bösıt́i	 egymást,	 egy	 látványos,	de	 takarıt́ás	 szempontjából	ha-
szontalan	 kémiai	 reakció	 során.	 Az	 egyik	 legutóbbi	 foglalko-
záson	mind	az	ehhez	kapcsolódó	látványos	–	és	veszélytelen	–	
kıśérlet,	mind	a	szıńes,	kreatıv́	feladat	nagy	sikert	aratott	és	szép	
alkotások	 születtek.	 Annak	 a	 megértése,	 hogy	 nem	 kell	 az	
interneten	 olvasható	 összes	 információt	 elhinni,	 kulcsfonto-
sságú	az	önálló	életvitel	szempontjából.	Interaktıv́,	látványos	és	
szórakoztató	foglalkozások	segıt́ségével	ez	megvalósıt́ható.	
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O� nkormányzata.	 Köszönjük	 a	 Bartók	 Béla	Művelődési	 Ház	 és	
Könyvtárnak,	hogy	helyet	adott	a	eseménynek,	és	segıt́ette	mun-
kánkat.
	 Áldott,	 békés	 ünnepeket	 kíván	 a	 Mint	 a	 többi	
ember	Alapítvány!

ismerkedhetett	a	gyönyörű	turai	viselet	jellegzetes	darabjaival,	
szimbolikus	kiegészıt́őivel,	és	gondos	készıt́ési	technikájával	is.	
A	vőfély	bemutatót	Dr.	Agócs	Gergely	élőzenével	kıśérte	magyar	
dudán.
	 A	program	a	Nemzeti	Kulturális	Alap	-	Géniusz	Prog-
ram	pályázati	támogatásából	valósult	meg.	
	 A	vőfélyeket	a	szıńpadon	a	Fonó	Zenekar	követte.	Az	
egytől-egyig	kiváló	muzsikusok	koncertjükkel	felemelő	hangu-
latot	teremtettek	a	pajta	falai	közt.	A	zenekar	kıśérte	a	„Rúgjuk	ki	
az	oldalát!”	táncházat	is,	amely	lehetőséget	adott	a	néptánc	ra-
jongói	számára	széki	táncrend	tanulására,	és	tetszőleges	tánc-
rendek	 kérésével	 folytatódott.	 A	 közönség	 örömére	 szokás	
szerint	népmesék	is	elhangzottak,	de	kézműves	foglalkozáson	is	
részt	vehettek	a	gyermekes	családok.
	 Utóbbi	esemény	az	Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	
és	a	Csoóri	Sándor	Alap	pályázati	támogatásában	valósult	meg.	A	
Csűrdöngölő	Kulturális	Egyesület	hálásan	köszöni	minden	elő-
adóművésznek,	foglalkozásvezetőnek	és	önkéntesnek	a	rendez-
vényen	való	közreműködést.

forrás:	www.csurdongolo.hu
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	 Rolf	 mióta	 az	 eszét	 tudta	 ra-
jongott	a	fociért.	Ez	volt	az	egyetlen	olyan	
dolog	 az	 életében,	 amely	 megtöltötte	 a	
lelkét	 olyan	 bizsergő	 izgalommal,	 ame-
lyet	 egyéb	 elfoglaltságok	 során	 szinte	
sohasem	 érzett.	 A	 sport	 szeretete	 az	
édesapjáról	 ragadt	 rá,	 hiszen	 az	 öreget	
sem	 érdekelte	 azon	 kıv́ül	 semmi	 más.	
Még	maga	Rolf	és	az	édesanyja	sem.
	 Rolf	sosem	tudott	semmi	rend-
kıv́ülit	alkotni	az	életben,	de	nem	is	iga-
zán	 törekedett	 rá.	 Az	 iskolában	 buk-
dácsolt,	 az	 pedig,	 hogy	 leérettségizett	
felért	egy	csodával.	Még	ő	maga	sem	ér-
tette,	 ez	 hogyan	 történhetett	 meg.	 I�gy	
amint	 kikerült	 az	 iskolapadból,	 beállt	
szépen	egy	bázeli	gyárba	dolgozni,	ahol	
napi	 nyolc	 órában	 nem	 túl	 lelkesen	 ké-
szıt́ette	össze	a	megrendeléseket.
	 A	nőkkel	nem	volt	szerencséje,	
sosem	 tudta	 igazán,	 hogyan	 kell	 bánni	
velük	 vagy	mire	 vágynak	 a	 nők	 úgy	 ál-
talánosságban.	 Azzal,	 hogy	 megnősült,	
tett	egy	próbát	arra,	hogy	a	gyengébbik	
nemet	 megértse,	 de	 ez	 a	 próbálkozása	
csúfos	 kudarccal	 végződött.	 I�gy	 amikor	
néhány	év	házasság	után	visszanyerte	a	
szabadságát,	 és	végleg	búcsút	intett	An-
nának,	megfogadta,	hogy	soha	többé	nem	
nősül	meg.	 A	munkájának,	 a	 focinak	 és	
néhány	 barátjának	 élt,	 akikhez	 inkább	
felszıń es,	mint	bensőséges	viszony	fűzte.
	 Amikor	 kollégái	 felvetették	 az	
ötletet,	hogy	látogassanak	el	Milánóba	a	
Basel	csapat	meccsére,	Rolf	gondolkodás	
nélkül	igent	mondott.	Sőt	olyan	eufórikus	
állapotba	 került	 attól,	 hogy	 Olasz-
országba	 kı́sérheti	 kedvenc	 csapatát,	
hogy	napokig	aludni	sem	tudott.
	 A	Bajnokok-Ligája	meccsre	any-
nyian	 érkeztek	 a	 világ	 minden	 tájáról,	
hogy	a	kilátókon	egy	gombostűt	sem	le-
hetett	 volna	 leejteni.	 A	 stadion	megtelt	
emberekkel,	 izgatott	 kiáltásokkal	 és	
szűnni	 nem	 akaró	 morajjal.	 A	 levegőt	
betöltő	vibráló	lüktetés	különös	burokba	
vonta	 a	 szurkolókat,	 melynek	 köszön-
hetően	egy	szıv́ként	lüktettek,	miközben	
feszültséggel	 teli	 izgalommal	 �igyelték	a	
mérkőzést.	A	varázst	az	első	félidő	vége	
törte	meg.
	 Ekkor	Rolf,	aki	a	feszültségnek	
és	az	elfogyasztott	nagy	mennyiségű	sör-
nek	köszönhetően,	már	 alig	 várta,	 hogy	
kijusson	a	mosdóba,	nagy	nehezen	átve-
rekedte	magát	a	nézőteret	egyszerre	el-
hagyó	 sokaságon.	 Az	 utolsó	 pár	 lépést	
már	 futva	 tette	meg.	Miután	 könnyıt́ett	
magán,	 visszaindult	 a	 kollégáihoz.	 Az	
alkoholos	 mámornak	 és	 annak	 a	 meg-

könnyebbülésnek	köszönhetően,	hogy	a	
hólyagja	már	nem	akart	felrobbanni,	nem	
is	�igyelte	merre	indult	el,	csak	követte	a	
tömeg	áramlását.
	 Amikor	visszament	a	nézőtérre,	
már	tudta,	hogy	valami	baj	van,	mert	egy	
teljesen	más	szögből	 látott	rá	a	pályára,	
mint	 előtte.	 A	 körülötte	 lévő	 arcok	 tel-
jesen	 ismeretlenek	 voltak,	 és	 a	 kollé-
gáinak	 csak	 a	 hűlt	 helyét	 találta.	 Nem	
maradt	 ideje	 aggodalmaskodni	 a	 tör-
ténteken,	 mert	 a	 meccs	 megkezdődött,	
Rolf	pedig	ismét	révületbe	esett.
	 Már	nem	tudta	volna	felidézni,	
hogyan	 keveredett	 ki	 a	 stadionból,	 mi-
után	a	mérkőzés	véget	 ért.	Annyira	em-
lékezett	csupán,	hogy	órákig	tartott,	mert	
mire	 kiért	 az	 utcára,	 a	 nap	 már	 leme-
nőben	 volt.	 Belenyúlt	 a	 zsebébe,	 hogy	
megnézze	mennyi	pénz	maradt	nála.	Alig,	
több	mint	húsz	euró.	Ez	akárhogy	is	néz-
te,	nem	sok	mindenre	volt	elég.	Mióta	el-
vált	 a	 feleségétől,	 nem	 használt	 mobil-
telefont,	ıǵy	az	szóba	sem	jöhetett,	hogy	
felhıv́ja	valamelyik	kollégáját.	Talán	két-
ségbe	kellett	volna	esnie,	de	a	pánik	leg-
kisebb	jelét	sem	érezte.
	 Az	 lett	 volna	 az	 ésszerű,	 ha	 a	
maradék	pénzét	taxira	vagy	buszra	költi,	
hogy	 kijusson	 az	 állomásra.	 Elképzelte,	
ahogy	 felszáll	 a	 vonatra,	 és	megérkezik	
Bázelbe,	a	szürke	kis	otthonába,	ahol	nem	
vár	 rá	 senki.	 Hétfőn	 pedig	 felkel,	 és	
bemegy	a	gyárba,	ahogy	már	harminc	éve	
tette	minden	 egyes	 nap.	 Ettől	 a	 gondo-
lattól	 szorıt́ ani	 kezdett	 a	mellkasa.	 U� gy	
döntött,	hogy	inkább	sétál	egyet,	mielőtt	
elindulna	 haza,	 ı́gy	 nekivágott	 Milánó	
utcáinak.
	 Leszállt	az	éj,	és	Rolf	még	min-
dig	rótta	a	köröket.	Nézte	az	embereket,	
akik	 mind	 igyekeztek	 valahová.	 Egy	
percig	sem	irigyelte	őket,	és	életében	elő-
ször	 gondtalannak	 érezte	 magát,	 mert	
most	nem	tartott	sehová.	E� s	ekkor	ott,	Mi-
lánó	ismeretlen	utcáján	rádöbbent,	hogy	
nem	akar	hazamenni.	Sem	ma	sem	hol-
nap.	Sem	máskor.
	 –	 Segı́thetek?	 –	 kérdezte	 egy	
érdes	női	hang,	miközben	kifújta	az	orrán	
a	cigaretta	füstöt.
	 Rolf	megrázta	a	fejét,	a	nő	pedig	
felé	nyújtotta	a	cigis	dobozt.	A	fér�i	kivett	
belőle	egy	szálat,	majd	meggyújtottam	a	
gyújtóval,	amit	a	cigi	mellé	kapott.
	 –	 Azt	 hiszem,	 eltévedtem	 –	
vallotta	be	Rolf,	miközben	a	hátát	a	ház	
mocskos	falának	vetette.	–	A	meccs	után	
elkeveredtem	a	barátaimtól.

	 A	nő	biccentett	egyet	a	 fejével,	
mintha	 ez	 lenne	 a	 legtermészetesebb	
dolog	a	világon,	majd	eltűnt	a	kapualjban.	
Néhány	 perc	 múlva	 egy	 hálózsákkal	 a	
kezében	tért	vissza.
	 –	 Ez	 a	 tiéd,	 megtarthatod	 –	
mondta,	 Rolf	 pedig	 meglepetésében	
szóhoz	sem	jutott.	Mire	szóra	nyitotta	a	
száját,	a	nő	már	ott	sem	volt.
	 Rolf	 a	 következő	 heteket	 az	
utcán	 töltötte.	 Valahogy	 mindig	 mellé	
szegődött	 a	 szerencse.	 Valaki	 mindig	
megsajnálta,	 adtak	 neki	 némi	 pénzt,	
cigarettát,	 ételt,	 vagy	 szállást	 egy-egy	
éjszakára.	Egyszer	találkozott	egy	nővel,	
aki	kimosta	a	ruháit	is.	Rolf	rendszeresen	
eltervezte,	 hogy	 hazamegy,	 újra	 és	 újra	
eljátszott	 a	 gondolattal,	 hogy	 elindul	
végre	 arra	 az	 állomásra.	 De	 amikor	 el-
érkezett	a	kitűzött	nap,	végül	maradt	ott,	
ahol	éppen	volt.	Szerette	az	új	életét	Mi-
lánóban,	 és	 mindig	 akadt	 egy	 kocsma,	
ahová	betérhetett,	hogy	megnézze	a	ked-
venc	mérkőzését.
	 Az	idő	elszaladt,	és	az	utcán	élő	
fér�i	 néhány	 napja	 hetekbe,	 hónapokba	
majd	 évekbe	 fordult.	Olyanná	vált,	mint	
egy	hosszúra	nyúlt	nyaralás,	és	Rolf	nem	
is	akarta,	hogy	véget	érjen.	A�m	eljött	egy	
pillanat,	amikor	valami	megváltozott.	Az	
utcák,	az	épületek,	az	emberek,	a	helyek	
mind	 ismerőssé,	 kiszámı́tható	 váltak.	
Rolf	 életébe,	 mint	 lopakodó	 kı́sértet	
visszakúszott	 a	magány	 és	 a	 szürkeség.	
Semmi	 másra	 nem	 vágyott,	 csak	 arra,	
hogy	 újra	 láthassa	 azokat	 a	 szürke	 fa-
lakat,	amiket	egykor	otthonnak	nevezett.
	 Egy	szürke	esős	napon	Rolf	az	
összekuporgatott	 maradék	 pénzéből	
megvette	 a	 jegyét	 Bázelbe.	 Amikor	 ha-
zaért,	 eladta	 a	 lakását,	 a	 pénzből	 pedig	
beköltözött	egy	idősek	otthonába.	Kalan-
dos	 milánói	 évei	 pedig	 bőséges	 alapot	
nyújtottak	 ahhoz,	 hogy	 az	 öreg	 otthon	
lakóit	a	hideg	téli	estéken	egy	kicsit	jobb	
kedvre	derıt́ se.	
	 Egyik	nap	az	otthon	 új	 lakóval	
bővült,	 és	 amikor	 Rolf	 éppen	 az	 egyik	
történetét	 mesélte,	 egy	 ismerős	 szem-
párt	vélt	felfedezni	a	körülötte	ücsörgők	
között.
	 –	 Anna?	 –	 kérdezte	 megrökö-
nyödve	Rolf.	E� s	 amikor	Anna	aprót	bic-
centett,	Rolf	szeme	könnybe	lábadt.
	 I�gy	esett,	hogy	a	fér�i,	aki	eltűnt	
hirtelen,	nem	csak	hazatért,	hanem	egy	
régi	 társat	 is	 kapott	maga	mellé	 utolsó	
éveire.

Işik	Réka

	 2022.	november	11-én	elindult	Turán	a	LiteraTura	
Könyvklub,	 amelynek	 a	 Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	
Könyvtár	biztosítja	a	helyszínt.

U� gy	gondolom	a	mai	 rohanó	világban	már	egyre	ke-
vesebb	idő	jut	arra,	hogy	olvassunk,	esetleg	könyvélményeinket	
megosszuk	másokkal	is.

A	LiteraTura	Könyvklub	ötlete	ebből	az	alapvető	mag-
ból	fejlődött	ki,	valamint	abból,	hogy	legyen	városunkban	havon-
ta	egy	alkalommal	olyan	megrendezett	 társasági	 összejövetel,	
ahol	 egy	 előre	megjelölt	 könyvről	 beszélgetünk.	 A	 Könyvklu-
bunk	célja	nem	az,	hogy	 irodalmi	módszerek	 felhasználásával	
részletekig	menően	kielemezzünk	egy-egy	klasszikus,	vagy	kor-
társ	szerző	művét,	hanem	az,	hogy	kellemes	helyszıńen,	jó	tár-
saságban	eszmecserét	tudjunk	folytatni	ıŕásokról,	regényekről.	
Célunk	továbbá,	hogy	többet	olvassunk,	meghallgassuk	egymás	
véleményét,	álláspontját,	s	talán	más-más	pontokra	történő	rá-
világıt́ás	folytán	az	olvasmány	nekünk	is	tud	új	információkkal	
szolgálni.

A	 novemberi	 regényünk	 Szabó	Magda:	 Az	 ajtó	 cıḿű	
műve	 volt.	 A	 könyvklub	 induló	 alkalma	 nagyon	 kellemes	 tár-
saság	körében,	 jó	hangulatban	telt,	ahol	mindenki	nyitott	volt	
arra,	hogy	az	olvasmányélményét	megossza	a	csoporttal.
	 Szabó	Magda	1917.	október	5.	napján	született	Deb-
recenben	és	2007.	november	19.	napján	hunyt	el	a	Pest	megyei	
Kerepesen.	Az	irodalom	szinte	minden	műfajában	kipróbálta	te-
hetségét,	kezdetben	verseket	alkotott,	majd	később	regényeivel	
vált	 hıŕessé.	 1949-től	 egészen	1958-ig	nem	publikálhatott,	 az	
ebben	az	időszakban	megıŕt	műveit	csak	évekkel	később	adja	ki.	
1959-től	szabadfoglalkozású	ıŕó	lesz	és	sorra	követik	egymást	a	
lélektani	 regények,	 mint	 például	 Az	 ajtó	 is,	 amely	 2003-ban	
elnyerte	a	Femina	francia	irodalmi	dıj́at	is.

„Testi	anyámnak,	Jablonczay	Lenkének	megépítettem	a	sírem-
lékét	a	Régimódi	történet-ben,	negyedszázad	eltelte	után	nem	
hittem	volna,	hogy	 lesz	még	egy	ki�izetetlen	adósságom.	De	
lett,	s	ennek	kiegyenlítése	Az	ajtó:	halott	anyám	kezéből	Eme-
renc	munkától	 elformátlanodott	 ujjai	 vették	 át	 legjobb	 ön-
magam	 irányítását.	 Mindent	 értett	 bennem,	 jobban	 eltájé-
kozódott	életem	zilált	szálai	között,	mint	én	magam.	Becstelen	
adósa	volnék,	ha	én	el	nem	mondtam	volna	róla	azt,	amit	meg	
én	tudtam.”	(Szabó	Magda)

	 Az	ajtó	cıḿű	regény,	ahogy	azt	már	korábban	is	emlı-́
tettem,	 önéletrajzi	 ihletésű	 lélektani	 regény.	 A	 cselekménye	

majdnem	teljes	egészében	valóságon	nyugszik.	A	házvezetőnő	
neve	került	megváltoztatásra	a	könyvben,	hiszen	az	 életben	a	
hölgyet	Szőke	Júliának	hıv́ták.	E� rdekességképpen	kıv́ánom	meg-
emlıt́eni	azt	a	tényt,	hogy	a	házvezetőnő	hamvait	Szabó	Magda	és	
férje,	 Szobotka	 Tivadar	 közös	 kriptájába	 helyezték	 örök	 nyu-
godalomra,	ezzel	is	utalva	a	köztük	lévő	furcsa,	de	szoros	kap-
csolatra.
	 A	regény	cıḿe	mindenképpen	szimbolikus	jelentéssel	
bıŕ,	amelyet	a	könyvklub	alkalmával	igyekeztünk	kielemezni.	A	
mi	olvasatunkban	jelentheti	a	személyiséget,	az	emberek	titkait	
elfedő	 ajtót,	 ahogy	 a	 két	 ember	 között	 felhúzott	 objektumot,	
amely	ugyan	elválasztja	őket,	de	mégis	bármikor	összenyitható,	
illetve	magát	az	életet	is:	az	ajtó	nyitásával	belépünk	az	életbe,	
azaz	 maga	 a	 születés,	 amıǵ	 annak	 bezárása	 az	 elmúlást	 jel-
képezheti.
	 Magda	és	a	könyvbéli	házvezetőnő,	Emerenc	kapcso-
lata	pont	ilyen	volt.	A	regény	mély	gondolatokat	közvetıt́,	és	szé-
pen	 csepegteti	 a	 szereplőkről	 az	 információkat,	 amelyek	nem	
csak	a	korrajzot	vetıt́i	a	szemünk	elé,	hanem	az	ıŕónő,	a	férje,	és	
Emerenc	életébe	is	bepillantást	enged.	A	regény	rengeteg	szim-
bólumot	tartalmaz,	amelynek	mögöttes	értelme	a	mű	végére	áll	
össze	kerek	egésszé.
	 A	könyvklub	alkalmával	jó	volt	látni,	hogy	ahányan	va-
gyunk,	annyi	féleként	értelmezünk	egy-egy	szereplőt,	szituációt	
vagy	éppen	szimbólumot.	
	 Bár	nem	sok	regényt	olvastam	idáig	Szabó	Magdától,	
de	Az	ajtó	cıḿű	műve	arra	ösztönöz,	hogy	ne	álljak	meg	itt.	Mag-
dát	olvasni	nem	könnyű	és	itt	nem	a	nyelvezetre	értem,	hiszen	az	
a	mai	korban	is	kiválóan	megállja	a	helyét.	Maga	a	tartalom,	a	
mögöttes	gondolatvonal	az,	 amely	olyan	pluszt	ad,	 amiért	 azt	
mondom,	hogy	olvasson	mindenki	az	ıŕónőtől,	nem	fogja	meg-
bánni.
	 A	 havonta	 megrendezésre	 kerülő	 könyvklubon	 való	
részvétel	teljesen	ingyenes.	Egy	csésze	meleg	tea	mellett	pedig	
megvitatjuk	 az	 éppen	 aktuális	 havi	 olvasmányt.	 Várunk	min-
denkit	szeretettel!

Bercsényiné	dr.	Petényi	Edina

Eltűnök egy perc alattKönyvklub „Szabó Magdával”

 Tészabó Júlia művészettörténész 
könyve szórakoztatőan ad széleskörű 
tudást a karácsonyi ünnepkör eredetébe 
és jelenébe.

 A rendkívül gazdagon illusztrált és fotókkal el-
látott kötetből megtudhatjuk továbbá, hogy nálunk, ma-
gyaroknál milyen egyházi és népszokások kötődnek az ün-
nephez, valamint, hogy más európai népeknél miben 
különbözik az advent és a karácsony ünneplése. 
 A kulturális és művészettörténeti ismeretek 
átadása mellett a könyv lapjairól sugárzik egyfajta ünnepi, 
meghittség, így a kisgyermekeknek is kedves lapozgatni 
való lehet.

 Ez a gyönyörűen illuszt-
rált meseköny számos angol ka-
rácsonyi tanmesét és bibliai tör-
ténetet tartalmaz. A mesék mellett 
magyar és angol versek és nép-
énekek színesítik a kiadvány össze-
tételét.

Nagyon egyedi és eredeti ka-
rácsonyi gyűjteményes kötet 
Ida Bohatta könyve, melynek 
nem csak szerzője, hanem a

benne lévő szívmelengető képek illusztrátora is.
 A könyv három fejezetre oszlik: az első egy 
liturgikus pásztorjáték szövegéből áll, a második-
ban karácsonyi dalok kaptak helyet, végül a har-
madik részben klasszikus karácsonyi receptek 
találhatóak.
 Tökéletes választás kicsiknek és nagyob-
baknak a karácsonyra való felkészüléshez.

A városi könyvtár könyvajánlója

IDA BOHATTA:
KARÁCSONYNAK

ÉJSZAKÁJÁN
KEDVENC

KARÁCSONYI

KÖNYVEM - 
MESÉK

ÉS ÉNEKEK

TÉSZABÓ JÚLIA:
 KARÁCSONY –
MAGYAR HAGYOMÁNYOK
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	 Rolf	 mióta	 az	 eszét	 tudta	 ra-
jongott	a	fociért.	Ez	volt	az	egyetlen	olyan	
dolog	 az	 életében,	 amely	 megtöltötte	 a	
lelkét	 olyan	 bizsergő	 izgalommal,	 ame-
lyet	 egyéb	 elfoglaltságok	 során	 szinte	
sohasem	 érzett.	 A	 sport	 szeretete	 az	
édesapjáról	 ragadt	 rá,	 hiszen	 az	 öreget	
sem	 érdekelte	 azon	 kıv́ül	 semmi	 más.	
Még	maga	Rolf	és	az	édesanyja	sem.
	 Rolf	sosem	tudott	semmi	rend-
kıv́ülit	alkotni	az	életben,	de	nem	is	iga-
zán	 törekedett	 rá.	 Az	 iskolában	 buk-
dácsolt,	 az	 pedig,	 hogy	 leérettségizett	
felért	egy	csodával.	Még	ő	maga	sem	ér-
tette,	 ez	 hogyan	 történhetett	 meg.	 I�gy	
amint	 kikerült	 az	 iskolapadból,	 beállt	
szépen	egy	bázeli	gyárba	dolgozni,	ahol	
napi	 nyolc	 órában	 nem	 túl	 lelkesen	 ké-
szıt́ette	össze	a	megrendeléseket.
	 A	nőkkel	nem	volt	szerencséje,	
sosem	 tudta	 igazán,	 hogyan	 kell	 bánni	
velük	 vagy	mire	 vágynak	 a	 nők	 úgy	 ál-
talánosságban.	 Azzal,	 hogy	 megnősült,	
tett	egy	próbát	arra,	hogy	a	gyengébbik	
nemet	 megértse,	 de	 ez	 a	 próbálkozása	
csúfos	 kudarccal	 végződött.	 I�gy	 amikor	
néhány	év	házasság	után	visszanyerte	a	
szabadságát,	 és	végleg	búcsút	intett	An-
nának,	megfogadta,	hogy	soha	többé	nem	
nősül	meg.	 A	munkájának,	 a	 focinak	 és	
néhány	 barátjának	 élt,	 akikhez	 inkább	
felszıń es,	mint	bensőséges	viszony	fűzte.
	 Amikor	 kollégái	 felvetették	 az	
ötletet,	hogy	látogassanak	el	Milánóba	a	
Basel	csapat	meccsére,	Rolf	gondolkodás	
nélkül	igent	mondott.	Sőt	olyan	eufórikus	
állapotba	 került	 attól,	 hogy	 Olasz-
országba	 kı́sérheti	 kedvenc	 csapatát,	
hogy	napokig	aludni	sem	tudott.
	 A	Bajnokok-Ligája	meccsre	any-
nyian	 érkeztek	 a	 világ	 minden	 tájáról,	
hogy	a	kilátókon	egy	gombostűt	sem	le-
hetett	 volna	 leejteni.	 A	 stadion	megtelt	
emberekkel,	 izgatott	 kiáltásokkal	 és	
szűnni	 nem	 akaró	 morajjal.	 A	 levegőt	
betöltő	vibráló	lüktetés	különös	burokba	
vonta	 a	 szurkolókat,	 melynek	 köszön-
hetően	egy	szıv́ként	lüktettek,	miközben	
feszültséggel	 teli	 izgalommal	 �igyelték	a	
mérkőzést.	A	varázst	az	első	félidő	vége	
törte	meg.
	 Ekkor	Rolf,	aki	a	feszültségnek	
és	az	elfogyasztott	nagy	mennyiségű	sör-
nek	köszönhetően,	már	 alig	 várta,	 hogy	
kijusson	a	mosdóba,	nagy	nehezen	átve-
rekedte	magát	a	nézőteret	egyszerre	el-
hagyó	 sokaságon.	 Az	 utolsó	 pár	 lépést	
már	 futva	 tette	meg.	Miután	 könnyıt́ett	
magán,	 visszaindult	 a	 kollégáihoz.	 Az	
alkoholos	 mámornak	 és	 annak	 a	 meg-

könnyebbülésnek	köszönhetően,	hogy	a	
hólyagja	már	nem	akart	felrobbanni,	nem	
is	�igyelte	merre	indult	el,	csak	követte	a	
tömeg	áramlását.
	 Amikor	visszament	a	nézőtérre,	
már	tudta,	hogy	valami	baj	van,	mert	egy	
teljesen	más	szögből	 látott	rá	a	pályára,	
mint	 előtte.	 A	 körülötte	 lévő	 arcok	 tel-
jesen	 ismeretlenek	 voltak,	 és	 a	 kollé-
gáinak	 csak	 a	 hűlt	 helyét	 találta.	 Nem	
maradt	 ideje	 aggodalmaskodni	 a	 tör-
ténteken,	 mert	 a	 meccs	 megkezdődött,	
Rolf	pedig	ismét	révületbe	esett.
	 Már	nem	tudta	volna	felidézni,	
hogyan	 keveredett	 ki	 a	 stadionból,	 mi-
után	a	mérkőzés	véget	 ért.	Annyira	em-
lékezett	csupán,	hogy	órákig	tartott,	mert	
mire	 kiért	 az	 utcára,	 a	 nap	 már	 leme-
nőben	 volt.	 Belenyúlt	 a	 zsebébe,	 hogy	
megnézze	mennyi	pénz	maradt	nála.	Alig,	
több	mint	húsz	euró.	Ez	akárhogy	is	néz-
te,	nem	sok	mindenre	volt	elég.	Mióta	el-
vált	 a	 feleségétől,	 nem	 használt	 mobil-
telefont,	ıǵy	az	szóba	sem	jöhetett,	hogy	
felhıv́ja	valamelyik	kollégáját.	Talán	két-
ségbe	kellett	volna	esnie,	de	a	pánik	leg-
kisebb	jelét	sem	érezte.
	 Az	 lett	 volna	 az	 ésszerű,	 ha	 a	
maradék	pénzét	taxira	vagy	buszra	költi,	
hogy	 kijusson	 az	 állomásra.	 Elképzelte,	
ahogy	 felszáll	 a	 vonatra,	 és	megérkezik	
Bázelbe,	a	szürke	kis	otthonába,	ahol	nem	
vár	 rá	 senki.	 Hétfőn	 pedig	 felkel,	 és	
bemegy	a	gyárba,	ahogy	már	harminc	éve	
tette	minden	 egyes	 nap.	 Ettől	 a	 gondo-
lattól	 szorıt́ ani	 kezdett	 a	mellkasa.	 U� gy	
döntött,	hogy	inkább	sétál	egyet,	mielőtt	
elindulna	 haza,	 ı́gy	 nekivágott	 Milánó	
utcáinak.
	 Leszállt	az	éj,	és	Rolf	még	min-
dig	rótta	a	köröket.	Nézte	az	embereket,	
akik	 mind	 igyekeztek	 valahová.	 Egy	
percig	sem	irigyelte	őket,	és	életében	elő-
ször	 gondtalannak	 érezte	 magát,	 mert	
most	nem	tartott	sehová.	E� s	ekkor	ott,	Mi-
lánó	ismeretlen	utcáján	rádöbbent,	hogy	
nem	akar	hazamenni.	Sem	ma	sem	hol-
nap.	Sem	máskor.
	 –	 Segı́thetek?	 –	 kérdezte	 egy	
érdes	női	hang,	miközben	kifújta	az	orrán	
a	cigaretta	füstöt.
	 Rolf	megrázta	a	fejét,	a	nő	pedig	
felé	nyújtotta	a	cigis	dobozt.	A	fér�i	kivett	
belőle	egy	szálat,	majd	meggyújtottam	a	
gyújtóval,	amit	a	cigi	mellé	kapott.
	 –	 Azt	 hiszem,	 eltévedtem	 –	
vallotta	be	Rolf,	miközben	a	hátát	a	ház	
mocskos	falának	vetette.	–	A	meccs	után	
elkeveredtem	a	barátaimtól.

	 A	nő	biccentett	egyet	a	 fejével,	
mintha	 ez	 lenne	 a	 legtermészetesebb	
dolog	a	világon,	majd	eltűnt	a	kapualjban.	
Néhány	 perc	 múlva	 egy	 hálózsákkal	 a	
kezében	tért	vissza.
	 –	 Ez	 a	 tiéd,	 megtarthatod	 –	
mondta,	 Rolf	 pedig	 meglepetésében	
szóhoz	sem	jutott.	Mire	szóra	nyitotta	a	
száját,	a	nő	már	ott	sem	volt.
	 Rolf	 a	 következő	 heteket	 az	
utcán	 töltötte.	 Valahogy	 mindig	 mellé	
szegődött	 a	 szerencse.	 Valaki	 mindig	
megsajnálta,	 adtak	 neki	 némi	 pénzt,	
cigarettát,	 ételt,	 vagy	 szállást	 egy-egy	
éjszakára.	Egyszer	találkozott	egy	nővel,	
aki	kimosta	a	ruháit	is.	Rolf	rendszeresen	
eltervezte,	 hogy	 hazamegy,	 újra	 és	 újra	
eljátszott	 a	 gondolattal,	 hogy	 elindul	
végre	 arra	 az	 állomásra.	 De	 amikor	 el-
érkezett	a	kitűzött	nap,	végül	maradt	ott,	
ahol	éppen	volt.	Szerette	az	új	életét	Mi-
lánóban,	 és	 mindig	 akadt	 egy	 kocsma,	
ahová	betérhetett,	hogy	megnézze	a	ked-
venc	mérkőzését.
	 Az	idő	elszaladt,	és	az	utcán	élő	
fér�i	 néhány	 napja	 hetekbe,	 hónapokba	
majd	 évekbe	 fordult.	Olyanná	vált,	mint	
egy	hosszúra	nyúlt	nyaralás,	és	Rolf	nem	
is	akarta,	hogy	véget	érjen.	A�m	eljött	egy	
pillanat,	amikor	valami	megváltozott.	Az	
utcák,	az	épületek,	az	emberek,	a	helyek	
mind	 ismerőssé,	 kiszámı́tható	 váltak.	
Rolf	 életébe,	 mint	 lopakodó	 kı́sértet	
visszakúszott	 a	magány	 és	 a	 szürkeség.	
Semmi	 másra	 nem	 vágyott,	 csak	 arra,	
hogy	 újra	 láthassa	 azokat	 a	 szürke	 fa-
lakat,	amiket	egykor	otthonnak	nevezett.
	 Egy	szürke	esős	napon	Rolf	az	
összekuporgatott	 maradék	 pénzéből	
megvette	 a	 jegyét	 Bázelbe.	 Amikor	 ha-
zaért,	 eladta	 a	 lakását,	 a	 pénzből	 pedig	
beköltözött	egy	idősek	otthonába.	Kalan-
dos	 milánói	 évei	 pedig	 bőséges	 alapot	
nyújtottak	 ahhoz,	 hogy	 az	 öreg	 otthon	
lakóit	a	hideg	téli	estéken	egy	kicsit	jobb	
kedvre	derıt́ se.	
	 Egyik	nap	az	otthon	 új	 lakóval	
bővült,	 és	 amikor	 Rolf	 éppen	 az	 egyik	
történetét	 mesélte,	 egy	 ismerős	 szem-
párt	vélt	felfedezni	a	körülötte	ücsörgők	
között.
	 –	 Anna?	 –	 kérdezte	 megrökö-
nyödve	Rolf.	E� s	 amikor	Anna	aprót	bic-
centett,	Rolf	szeme	könnybe	lábadt.
	 I�gy	esett,	hogy	a	fér�i,	aki	eltűnt	
hirtelen,	nem	csak	hazatért,	hanem	egy	
régi	 társat	 is	 kapott	maga	mellé	 utolsó	
éveire.

Işik	Réka

	 2022.	november	11-én	elindult	Turán	a	LiteraTura	
Könyvklub,	 amelynek	 a	 Bartók	 Béla	 Művelődési	 Ház	 és	
Könyvtár	biztosítja	a	helyszínt.

U� gy	gondolom	a	mai	 rohanó	világban	már	egyre	ke-
vesebb	idő	jut	arra,	hogy	olvassunk,	esetleg	könyvélményeinket	
megosszuk	másokkal	is.

A	LiteraTura	Könyvklub	ötlete	ebből	az	alapvető	mag-
ból	fejlődött	ki,	valamint	abból,	hogy	legyen	városunkban	havon-
ta	egy	alkalommal	olyan	megrendezett	 társasági	 összejövetel,	
ahol	 egy	 előre	megjelölt	 könyvről	 beszélgetünk.	 A	 Könyvklu-
bunk	célja	nem	az,	hogy	 irodalmi	módszerek	 felhasználásával	
részletekig	menően	kielemezzünk	egy-egy	klasszikus,	vagy	kor-
társ	szerző	művét,	hanem	az,	hogy	kellemes	helyszıńen,	jó	tár-
saságban	eszmecserét	tudjunk	folytatni	ıŕásokról,	regényekről.	
Célunk	továbbá,	hogy	többet	olvassunk,	meghallgassuk	egymás	
véleményét,	álláspontját,	s	talán	más-más	pontokra	történő	rá-
világıt́ás	folytán	az	olvasmány	nekünk	is	tud	új	információkkal	
szolgálni.

A	 novemberi	 regényünk	 Szabó	Magda:	 Az	 ajtó	 cıḿű	
műve	 volt.	 A	 könyvklub	 induló	 alkalma	 nagyon	 kellemes	 tár-
saság	körében,	 jó	hangulatban	telt,	ahol	mindenki	nyitott	volt	
arra,	hogy	az	olvasmányélményét	megossza	a	csoporttal.
	 Szabó	Magda	1917.	október	5.	napján	született	Deb-
recenben	és	2007.	november	19.	napján	hunyt	el	a	Pest	megyei	
Kerepesen.	Az	irodalom	szinte	minden	műfajában	kipróbálta	te-
hetségét,	kezdetben	verseket	alkotott,	majd	később	regényeivel	
vált	 hıŕessé.	 1949-től	 egészen	1958-ig	nem	publikálhatott,	 az	
ebben	az	időszakban	megıŕt	műveit	csak	évekkel	később	adja	ki.	
1959-től	szabadfoglalkozású	ıŕó	lesz	és	sorra	követik	egymást	a	
lélektani	 regények,	 mint	 például	 Az	 ajtó	 is,	 amely	 2003-ban	
elnyerte	a	Femina	francia	irodalmi	dıj́at	is.

„Testi	anyámnak,	Jablonczay	Lenkének	megépítettem	a	sírem-
lékét	a	Régimódi	történet-ben,	negyedszázad	eltelte	után	nem	
hittem	volna,	hogy	 lesz	még	egy	ki�izetetlen	adósságom.	De	
lett,	s	ennek	kiegyenlítése	Az	ajtó:	halott	anyám	kezéből	Eme-
renc	munkától	 elformátlanodott	 ujjai	 vették	 át	 legjobb	 ön-
magam	 irányítását.	 Mindent	 értett	 bennem,	 jobban	 eltájé-
kozódott	életem	zilált	szálai	között,	mint	én	magam.	Becstelen	
adósa	volnék,	ha	én	el	nem	mondtam	volna	róla	azt,	amit	meg	
én	tudtam.”	(Szabó	Magda)

	 Az	ajtó	cıḿű	regény,	ahogy	azt	már	korábban	is	emlı-́
tettem,	 önéletrajzi	 ihletésű	 lélektani	 regény.	 A	 cselekménye	

majdnem	teljes	egészében	valóságon	nyugszik.	A	házvezetőnő	
neve	került	megváltoztatásra	a	könyvben,	hiszen	az	 életben	a	
hölgyet	Szőke	Júliának	hıv́ták.	E� rdekességképpen	kıv́ánom	meg-
emlıt́eni	azt	a	tényt,	hogy	a	házvezetőnő	hamvait	Szabó	Magda	és	
férje,	 Szobotka	 Tivadar	 közös	 kriptájába	 helyezték	 örök	 nyu-
godalomra,	ezzel	is	utalva	a	köztük	lévő	furcsa,	de	szoros	kap-
csolatra.
	 A	regény	cıḿe	mindenképpen	szimbolikus	jelentéssel	
bıŕ,	amelyet	a	könyvklub	alkalmával	igyekeztünk	kielemezni.	A	
mi	olvasatunkban	jelentheti	a	személyiséget,	az	emberek	titkait	
elfedő	 ajtót,	 ahogy	 a	 két	 ember	 között	 felhúzott	 objektumot,	
amely	ugyan	elválasztja	őket,	de	mégis	bármikor	összenyitható,	
illetve	magát	az	életet	is:	az	ajtó	nyitásával	belépünk	az	életbe,	
azaz	 maga	 a	 születés,	 amıǵ	 annak	 bezárása	 az	 elmúlást	 jel-
képezheti.
	 Magda	és	a	könyvbéli	házvezetőnő,	Emerenc	kapcso-
lata	pont	ilyen	volt.	A	regény	mély	gondolatokat	közvetıt́,	és	szé-
pen	 csepegteti	 a	 szereplőkről	 az	 információkat,	 amelyek	nem	
csak	a	korrajzot	vetıt́i	a	szemünk	elé,	hanem	az	ıŕónő,	a	férje,	és	
Emerenc	életébe	is	bepillantást	enged.	A	regény	rengeteg	szim-
bólumot	tartalmaz,	amelynek	mögöttes	értelme	a	mű	végére	áll	
össze	kerek	egésszé.
	 A	könyvklub	alkalmával	jó	volt	látni,	hogy	ahányan	va-
gyunk,	annyi	féleként	értelmezünk	egy-egy	szereplőt,	szituációt	
vagy	éppen	szimbólumot.	
	 Bár	nem	sok	regényt	olvastam	idáig	Szabó	Magdától,	
de	Az	ajtó	cıḿű	műve	arra	ösztönöz,	hogy	ne	álljak	meg	itt.	Mag-
dát	olvasni	nem	könnyű	és	itt	nem	a	nyelvezetre	értem,	hiszen	az	
a	mai	korban	is	kiválóan	megállja	a	helyét.	Maga	a	tartalom,	a	
mögöttes	gondolatvonal	az,	 amely	olyan	pluszt	ad,	 amiért	 azt	
mondom,	hogy	olvasson	mindenki	az	ıŕónőtől,	nem	fogja	meg-
bánni.
	 A	 havonta	 megrendezésre	 kerülő	 könyvklubon	 való	
részvétel	teljesen	ingyenes.	Egy	csésze	meleg	tea	mellett	pedig	
megvitatjuk	 az	 éppen	 aktuális	 havi	 olvasmányt.	 Várunk	min-
denkit	szeretettel!

Bercsényiné	dr.	Petényi	Edina

Eltűnök egy perc alattKönyvklub „Szabó Magdával”

 Tészabó Júlia művészettörténész 
könyve szórakoztatőan ad széleskörű 
tudást a karácsonyi ünnepkör eredetébe 
és jelenébe.

 A rendkívül gazdagon illusztrált és fotókkal el-
látott kötetből megtudhatjuk továbbá, hogy nálunk, ma-
gyaroknál milyen egyházi és népszokások kötődnek az ün-
nephez, valamint, hogy más európai népeknél miben 
különbözik az advent és a karácsony ünneplése. 
 A kulturális és művészettörténeti ismeretek 
átadása mellett a könyv lapjairól sugárzik egyfajta ünnepi, 
meghittség, így a kisgyermekeknek is kedves lapozgatni 
való lehet.

 Ez a gyönyörűen illuszt-
rált meseköny számos angol ka-
rácsonyi tanmesét és bibliai tör-
ténetet tartalmaz. A mesék mellett 
magyar és angol versek és nép-
énekek színesítik a kiadvány össze-
tételét.

Nagyon egyedi és eredeti ka-
rácsonyi gyűjteményes kötet 
Ida Bohatta könyve, melynek 
nem csak szerzője, hanem a

benne lévő szívmelengető képek illusztrátora is.
 A könyv három fejezetre oszlik: az első egy 
liturgikus pásztorjáték szövegéből áll, a második-
ban karácsonyi dalok kaptak helyet, végül a har-
madik részben klasszikus karácsonyi receptek 
találhatóak.
 Tökéletes választás kicsiknek és nagyob-
baknak a karácsonyra való felkészüléshez.

A városi könyvtár könyvajánlója

IDA BOHATTA:
KARÁCSONYNAK

ÉJSZAKÁJÁN
KEDVENC

KARÁCSONYI

KÖNYVEM - 
MESÉK

ÉS ÉNEKEK

TÉSZABÓ JÚLIA:
 KARÁCSONY –
MAGYAR HAGYOMÁNYOK
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	 A	cıḿben	ıŕt	mondat	azért	igaz,	mert	a	Karácsony	nem	
más,	mint	találkozás	a	pásztorokkal,	angyalokkal,	bölcsekkel,	az	
emberekkel…

Karácsony	estéjén	a	keresztény	emberek	ajtaján	beko-
pogott	az	angyal,	és	hirdeti	az	örömüzenetet.	Hirdeti	pásztornak,	
bölcsnek,	 megfáradtnak,	 lelkesedőnek,	 hirdeti	 az	 angyalosdit	
játszó	 szülőnek	 és	 nagyszülőnek,	 és	 a	 tágra	 nyıĺt	 szemű	 kis-
gyerekeknek.	E� s	hirdeti	a	magányosnak,	a	gyászolónak,	a	szebb	
jövőt	 álmodónak,	hogy	 „Ne	 féljetek!	…	Mert	ma	 született	Meg-
váltótok,	az	Úr	Krisztus!”

Ismerős	Karácsony	története,	sokszor	hallottuk,	és	mé-
gis	minden	 évben	 izgatottan	 követjük.	 Lélekben	mi	 is	 ott	 va-
gyunk	a	korabeli	szereplőkkel,	a	pásztorokkal,	az	angyalokkal	és	
a	bölcsekkel.	Milyen	 szıv́esen	megyünk	oda	a	 templomokban,	
vagy	éppen	a	templomokon	kıv́ül	épıt́ett	ismerős	betlehemhez,	
hogy	egy	kicsit	közelebbről	is	találkozzunk	a	pásztorokkal,	an-
gyalokkal,	bölcsekkel.	Odamegyünk	elgondolkodni	Mária	igen-
jén,	József	igaz	voltán,	és	leróni	hódolatunkat	a	kis	Jézus	előtt.	A	
kis	Jézus	kitárt	karral	ábrázolva	ott	vár,	hívogat.

Azonban	a	találkozás	csakis	akkor	jó,	ha	pro�itálunk	va-
lamit	 belőle,	 hazaviszünk	 valamit	 belőle	 lelkünk	 épülésére,	
családunk,	környezetünk	javára.
	 „Nagyobb	boldogság	adni,	mint	kapni”	–	hivatkozik	Pál	
apostol	Jézus	szavaira.	Mit	hozol	Jézus	jászlához?	E� s	mit	kapsz	
cserébe	érte?	Vajon	mibe	kerül	ez	nekem?	Mit	kell	adnom?

Ma	 egy	 olyan	 világban	 élünk,	 ahol	mindent	 az	 ár	 és	
érték	aránya	határoz	meg.	A	kérdés	mindig	az,	hogy	megéri-e,	
van-e	 rá	 időnk,	 pénzünk,	milyen	 értéket,	 élményt	 kapok	 érte	
cserébe.

Mit	ad	neked	Jézus,	amikor	meglátogatod?
Ha	 az	 egyszerű	 szalmajászol	 elé	 térdelsz,	 máris	 érezheted:	
nagyon	sokat	nyerhetsz	Jézussal.	
	 -	Először	is	tartalmas,	értékes	életet.	Amikor	nem	a	
pénz,	a	karrier,	a	siker	az	első,	hanem	a	családi	békéd,	a	családi	
boldogságod.	
	 -	Nyerhetsz	egy	időtálló	értékrendet,	amely	a	kiüre-
sedett	világban	emberi	tartást,	emberi	méltóságot	ad.	
	 -	Kaphatsz	Jézustól	jó	társakat,	barátokat,	jó	közös-
séget:	olyan	közösséget,	amelyet	nem	az	emberi	érdek	tart	ösz-
sze,	hanem	a	krisztusi	szeretet.	
	 -	Kaphatsz	Jézustól	folyamatos	lelki	fejlődést,	de	hát	
ennek	az	örömét	csak	az	érti,	aki	kapott	már	akár	egy	szikrányi	
isteni	bölcsességet.	
	 -	E� s	persze	fogsz	kapni	 lelki	élményeket,	 lelki	kin-
cseket,	erőt,	akár	csodákat	is.	
Hány	és	hány	hıv́ő	embertől	hallottam	már,	hogy	meghallgatta	
kérését	az	U� r!

A	másik	oldal,	hogy	mibe	kerül	mindez	nekem?	Hi-
szen	a	„belépőt”	maga	Jézus	�izette	ki	számunkra	megváltó	ke-
resztjével.	De	mit	ér	a	„belépő”,	ha	nem	használom?	–	Semmit!

Mibe	kerülhet	neked,	hogy	kapj	valamit	Jézustól:	egy	
kincset,	amit	hazaviszel?
	 Jézus	akárkivel	találkozott,	soha	nem	várt	el	senkitől	
semmilyen	 előfeltételt,	 de	 egyet	 mindig	 kért:	 nyitott	 szívet.	
Mostani	találkozásodnak	is	ez	lesz	az	ára.	U� gy	hıv́juk:	megtérés.	
Nem	teheted	le	ezt	a	cikket	úgy,	ahogy	elkezdted	olvasni.	Ha	talál-
koztál	Jézussal,	akkor	meg	kell	változni	a	jó	irányába.	Ezenfelül	
időt	és	energiát	kell	befektetned.	A	kapott	gondolatokat	nem-
csak	most,	hanem	később	is	forgatnod	kell	a	fejedben,	ahogyan	
Szűz	Máriáról	halljuk	a	pásztorok	látogatása	után:	„Mária	pedig	
megjegyezte	mindezeket	a	dolgokat,	és	el-elgondolkodott	rajtuk	
szívében.”	(Lk2,19)	

Minden	 betlehemet,	 amit	 látunk	 a	 templomokban,	
vagy	azokon	kıv́ül,	a	szolgáló	szeretet	épıt́ette	fel.	A	kérdés	per-

sze	az,	hogy	neked	is	kell-e	a	szolgálat?	Ha	nem	tudsz,	vagy	nem	
akarsz	semmit	sem	tenni	szolgálatként	a	közösségért,	ne	is	gyere	
Jézus	elé,	ne	merj	bele	nézni	az	ő	arcába,	mert	összevonja	sze-
möldökét.	Hisz	Jézus	maga	mondja:	„Az	Ember�ia	sem	azért	jött,	
hogy	neki	 szolgáljanak,	hanem	hogy	ő	 szolgáljon	másoknak,	 és	
odaadja	az	életét	váltságul	sokakért.”	(Mt	20,28).	E� s	Jézus	min-
den	 tettével	 szolgált:	 ahogyan	 gyógyı́tott,	 ahogy	 vı́gasztalt,	
ahogy	lábat	mosott.

Hogy	 áldást	 kaphass	 Jézustól,	 ide	 kell	 hoznod	 az	el-
kötelezettségedet	mellette.	Nem	 lehetséges	az	 életeden	 úgy	
áldás,	hogy	most	szépen	imádkozol,	és	10	perc	múlva	a	világban	
már	más	értékrend	szerint	élsz.	Jakab	apostol	ıŕja	levelében:	„Ha	
ugyanis	valaki	csak	hallgatja	a	tanítást,	de	nem	követi,	hasonlít	
ahhoz	 az	 emberhez,	 aki	 a	 természettől	 kapott	 arcát	 tükörben	
nézegeti.	Megnézi	magát,	aztán	odébb	megy,	és	nyomban	elfelejti,	
milyen	is	volt.”	(Jk	1,23-24)

A	Karácsony	arról	a	szeretetről	szól,	amit	Isten	ad	Jé-
zusban	 az	 embernek,	 aminél	 jobbat	 sehol	 sem	 találhatunk.	
Valamire	úgy	is	elmegy	az	életünk,	az	időnk,	a	pénzünk,	a	kapcso-
lataink,	az	elkötelezettségünk	vagy	éppen	annak	hiánya.	Mit	ad	a	
világ	érte?	Nem	tud	adni	tartós	örömöt,	tartós	békét,	és	végképp	
nem	örök	életet.	E� s	ha	ezt	ıǵy	hiszed,	akkor	miért	csak	egy-két	
napra,	a	Karácsony	ünnepére	érzékenyülsz	el?	Tudatos,	élő,	re-
ményteli	hittel	kell	élni,	mert	Jézusnak	nemcsak	a	betlehemi	
jászolban	van	tárva	a	karja,	hanem	egész	életében:	 ahogy	
hıv́ja	az	apostolokat,	ahogy	ölébe	veszi	a	gyermekeket,	ahogy	a	
kereszten	átöleli	az	egész	világot.	Eljött.	E� rted	jött	el,	a	te	üdvözü-
lésedért,	a	te	boldogságodért.	Fogadd	el	tőle	ezt	az	ajándékot,	
mégpedig	napról-napra.

Egy	nehéz	esztendő	végén,	annyi	mindennapi	bizony-
talanságon,	 lelki	nehézségeken	 túl,	 szükségünk	van	az	 angya-
lokon,	a	pásztorokon,	Márián,	Józsefen	keresztül	a	kis	Jézussal	
való	találkozásra.	Mert	O� 	érkezik,	és	évről	évre	hirdeti,	hogy	ne	
féljünk.	Ne	féljünk	angyalokká	változni.	Ne	féljünk	lelkünket	ün-
neplőbe	öltöztetni,	és	mint	egykoron	kisgyerekként,	tágra	nyıĺt	
szemmel	várni	az	O� 	érkezését.	Ne	féljünk	szeretteinket	átölelni,	
könnyeiket	 letörülni,	 mosolyukban	 osztozni	 és	 együtt	 örven-
dezni.
	 Befejezésül	 álljon	 itt	 imádságként	 egy	 német	 szerző	
verses	imája:	

A	pásztorok	lábát	add	nekem,	
Hogy	Hozzád	siethessek	sebesen!

És	a	napkeleti	bölcsek	kezét,	
Hogy	szívem,	kincsem	letegyem	Eléd!

Angyalok	hangját,	hogy	mindenkinek	
Örömhírt	és	békességet	vigyek!

S	Mária	igét-megőriző	szívét:	
Hadd	legyek,	Jézus,	örökre	tiéd!

(Horst	Orphal)

Jézus	születése	adjon	mindnyájunknak	boldog	Karácsonyt!

	Palya	János	plébános

Dec.	25.	KARÁCSONY:	 	 	 11	óra

Dec.	26.	Karácsony	2.	napja:	 	 	 11	óra	

Dec.	30.	(péntek)	Szent	Család	ünnepe:	 este	6	óra

Dec.	31.	SZILVESZTER:	 	 	 este	6	óra

Jan.			1.	ÚJÉV:	 	 	 	 	11	óra

Karácsony
a közösség örömünnepe

	 Mivel	–	különböző	okok	miatt	–	sokukhoz	nem	jut	el	a	
templomi	hirdetés,	ezért	e	lap	hasábjain	szeretnék	egy	pár	gon-
dolatot	 ı́rni	 az	 Egyházközség	 fenntartási	 hozzájárulásról,	
más	neveken:	párbérről,	vagy	egyházi	adóról.	Ez	utóbbi	elne-
vezést	azért	nem	szeretem,	mert	nem	adók	módjára	hajtjuk	be,	
hanem	önkéntes	adományként	fogadjuk	el.	Ezért	szebb	ez	első	
megnevezés:	egyházközség	fenntartási	hozzájárulás.
	 Tájékoztatásul	 ı́rom,	 hogy	 az	 Egyházközség	 anyagi	
fenntartására	csak	a	hıv́ek	által	adott	perselypénz,	ill.	az	évente	
�izetett	Egyházközség	fenntartási	hozzájárulás	szolgál.	Ez	utób-
binak	a	minimális	összege	kb.	havi	330	Ft	fejenként,	tehát	éven-
te	4.000	Ft	(házaspáronként	8.000	Ft).	Ennek	meg�izetésére	
minden	katolikus	hıv́ő	kötelezettséget	vállalt	akkor,	amikor	az	
Egyházközség	tagja	 lett	(a	keresztség	szentsége	 által),	 és	ez	a	
kötelezettség	attól	kezdve	áll	fenn,	amióta	önálló	keresettel	
rendelkezik	(ezért	nem	párbér!).	
	 Marton	Zsolt	váci	püspök	atya	kıv́ánsága,	hogy	minden	
katolikus	testvér	a	�izetésének	1	%-ával	támogassa	a	saját	Egy-
házközségét.	Az	általunk	meghatározott	minimális	adomány	en-
nek	a	töredéke,	ezért	természetesen	elfogadunk	nagyobb	össze-
geket	is	azoktól,	akik	ezt	megtehetik.	

Ez	az	1	%	azonban	nem	egyenlő	azzal	az	1	%-kal,	ame-
lyet	a	jövedelmünkből	ajánlunk	fel	a	Magyar	Katolikus	Egyház-
nak	(kódja:	0011).	Amint	a	neve	is	mutatja,	az	nem	a	Turai	Ka-
tolikus	Egyházközség!	

Aki	a	keresztség	szentségét	a	Katolikus	Egyházban	fel-
vette,	vagy	gyermeke	számára	kérte	annak	kiszolgáltatását,	ez-
zel	kinyilvánıt́otta,	hogy	a	katolikus	világnézetet	vallja,	és	gyer-
mekét	is	abban	kıv́ánja	nevelni,	tehát	a	Katolikus	Egyházhoz	tar-
tozik.

Kedves Katolikus Testvérek!

	 Turának	most	már	nemcsak	lehetősége,	hanem	köte-
lessége	is,	hogy	valamilyen	módon	a	Sára	életmű	gazdája	legyen,	
azaz	a	 lángot	tovább	kell	vinnünk	-	hangsúlyozta	Kovács	Géza	
kuratóriumi	elnök.
	 A	 „Földobott	 kő”	 Alapıt́vány	 a	 Magyar	 Irodalomtör-
téneti	Társaság	Pest	Megyei	Tagozatával	karöltve	már	több	ıźben	
felvállalta,	hogy	ezt	az	ügyet	képviselje.	Ez	év	október	8-án	közös	
szervezésükben	a	Móricz	Zsigmond:	A� rvácska	cıḿű	kisregénye	
alapján	készült	Sára	Sándor	�ilmet	vetıt́ették	le	a	rendezvényt	be-
fogadó	turai	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtárban.	Sára	
Sándor	operatőre	volt	ennek	a	műalkotásnak,	melynek	képi	vilá-
ga	annyira	önálló	életet	él,	hogy	számunkra	Sára	Sándor	a	szer-
zőpáros	fontosabb	tagja,	mint	a	rendező,	Ranódy	László.	A	MIT	
Pest	Megyei	 Tagozata	 a	 szépirodalmi	 kapcsolódást	 kiaknázva	
irodalomtörténeti	kiskonferenciával	járult	hozzá	a	rendezvény	
teljesebbé	tételéhez.	Móricz	jubileum	is	volt	az	idén:	halálának	
80.	évfordulója.	Fűzfa	Balázs	egyetemi	docens	a	Dunántúli	Egye-

	 Szeretnénk	 a	 jövőben	 elkerülni	 minden	 félreértést,	
amikor	valaki	az	Egyház	szolgálatát	kéri.	Az	Egyházközség	a	jö-
vőben	is	mindenkinek	szolgálatára	áll.	Senkit	nem	utasıt́	vissza,	
bármilyen	 szolgálatot	 kıv́án	 (hacsak	 nem	 teljesíthetetlen	
szentség-kiszolgáltatást).	Csak	azt	kérjük,	hogy	senki	ne	ve-
gye	zokon,	ha	akkor	hátralékának	rendezésére	kérjük.	

Azt	mindenki	beláthatja,	hogy	az	igazságosság	ellen	
vét	az,	aki	a	közterhekből	nem	veszi	ki	a	részét,	de	amikor	vala-
milyen	szolgáltatást	kér,	akkor	elvárja,	hogy	jól	üzemelő	Egyház-
község	(rendben	levő	templom,	orgona,	világítás,	díszített	oltár,	
télen	fűtött	templom…)	álljon	rendelkezésére	mások	jóvoltából.

Feladatainkat	csak	akkor	sikerül	megvalósıt́ani,	ha	jól	
összehangolt	munkával	látunk	neki,	és	biztos	anyagi	hátterünk	
van.

Az	Egyházközség	fenntartási	hozzájárulás	be�izetése	a	kö-
vetkező	módokon	történhet:	

1.	 a	 szentmise	 előtt	 és	 után	 a	 sekrestyében	 lehet	 be-
�izetni;	

2.	 az	Egyháztanács	tagjai	mennek	az	utcákba,	és	veszik	
át	az	adományokat	nyugta	ellenében;

3.	 az	Egyházközség	folyószámlájára	is	be	lehet	�izetni	
(név	és	cím	feltüntetésével,	a	megjegyzés	rovatba	írva	a	
rövidebb	változatot:	egyházi	adó).

Az	Egyházközség	számlaszáma:	65900107-13012276
	 Kérjük	 a	 mindenható	 Istent,	 áldja	 meg	 terveinket,	
fáradozásainkat,	Hıv́einket	és	Egyházközségünk	minden	lakóját!

A	Turai	Egyházközség	Képviselőtestülete
és	Palya	János	plébános

Teremtéstől apokalipszisig
Sára Sándor lmje a turai művelődési házban

temről,	Baranyai	Norbert	egyetemi	adjunktus	a	Debreceni	Egye-
temről	 és	a	 turai	Benke	Attila	 �ilmesztéta,	a	Sára	 életmű	 jeles	
szakértője	voltak	a	felkért	előadók.
	 Fűzfa	 Balázs	 rávilágıt́ott	 a	 helyi	 kapcsolódás	 fontos-
ságára,	 szuggesztivitására.	Móricz	 ıŕói	 témáiról	kissé	egyolda-
lúan	 gondolkodunk,	 ha	 csak	 parasztábrázolását	 és	 a	 dzsentri	
probléma	 kibontását	 vesszük	 �igyelembe.	 Nagyobb	 hangsúlyt	
kaphatna	 a	 szegénység,	 a	 kiszolgáltatottság	 megjelenıt́ése	 is.	
Felhı́vta	 a	 �igyelmet	 az	 A� rvácskában	 is	 jelenlévő	 Móricz-i	
dramaturgiai	 sajátosságra,	 hogy	 a	 művek	 elején	 történnek	 a	
mindent	 meghatározó	 események.	 Baranyai	 Norbert	 panasz-
zsoltárként	értelmezte	a	kisregényt.	Hét	fejezet	helyett	„hét	zsol-
tárra”	 tagolódik	 a	műalkotás.	 A	 panaszzsoltárokban	 az	 egyén	
vagy	nemzet	kıńjában	Istenhez	kiált.	Az	ilyen	énekek	kifejezik	az	
adott	helyzet	miatti	gyötrődést,	az	Istennek	való	panaszkodást.	
Benke	Attila	�ilmesztéta	a	kezdő	és	zárókép	jelképi	erejére	(Nap	
és	puszta,	mint	teremtés;	Tűzvész,	mint	apokalipszis)	világıt́ott	
rá,	valamint	a	szereplők	jellemében	megmutatkozó	konokságra,	
mely	a	jóban,	az	ártatlanságban	is	jelen	van.	Kiemelte,	hogy	Sára	
szinte	minden	munkájában	a	rendezővel	egyenértékű	alkotói	te-
vékenységet	végzett.

A	rendezvényt	koszorúzás	és	gyertyagyújtás	zárta	Sára	Sándor
	 szülőházánál	 található	 tu-
rai	 sıŕjánál,	 ahol	Tóth	 Ist-
ván	kuratóriumi	 tag,	nyu-
galmazott	 polgármester	
mondott	 rövid	 emlék-
beszédet.	 Hangsúlyozta,	
hogy	 Sára	 Sándor	 mind-
végig	 megmaradt	 turai-
nak.

Heltai	Bálint
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KÖZÖSSÉG, KULTÚRA

	 A	cıḿben	ıŕt	mondat	azért	igaz,	mert	a	Karácsony	nem	
más,	mint	találkozás	a	pásztorokkal,	angyalokkal,	bölcsekkel,	az	
emberekkel…

Karácsony	estéjén	a	keresztény	emberek	ajtaján	beko-
pogott	az	angyal,	és	hirdeti	az	örömüzenetet.	Hirdeti	pásztornak,	
bölcsnek,	 megfáradtnak,	 lelkesedőnek,	 hirdeti	 az	 angyalosdit	
játszó	 szülőnek	 és	 nagyszülőnek,	 és	 a	 tágra	 nyıĺt	 szemű	 kis-
gyerekeknek.	E� s	hirdeti	a	magányosnak,	a	gyászolónak,	a	szebb	
jövőt	 álmodónak,	hogy	 „Ne	 féljetek!	…	Mert	ma	 született	Meg-
váltótok,	az	Úr	Krisztus!”

Ismerős	Karácsony	története,	sokszor	hallottuk,	és	mé-
gis	minden	 évben	 izgatottan	 követjük.	 Lélekben	mi	 is	 ott	 va-
gyunk	a	korabeli	szereplőkkel,	a	pásztorokkal,	az	angyalokkal	és	
a	bölcsekkel.	Milyen	 szıv́esen	megyünk	oda	a	 templomokban,	
vagy	éppen	a	templomokon	kıv́ül	épıt́ett	ismerős	betlehemhez,	
hogy	egy	kicsit	közelebbről	is	találkozzunk	a	pásztorokkal,	an-
gyalokkal,	bölcsekkel.	Odamegyünk	elgondolkodni	Mária	igen-
jén,	József	igaz	voltán,	és	leróni	hódolatunkat	a	kis	Jézus	előtt.	A	
kis	Jézus	kitárt	karral	ábrázolva	ott	vár,	hívogat.

Azonban	a	találkozás	csakis	akkor	jó,	ha	pro�itálunk	va-
lamit	 belőle,	 hazaviszünk	 valamit	 belőle	 lelkünk	 épülésére,	
családunk,	környezetünk	javára.
	 „Nagyobb	boldogság	adni,	mint	kapni”	–	hivatkozik	Pál	
apostol	Jézus	szavaira.	Mit	hozol	Jézus	jászlához?	E� s	mit	kapsz	
cserébe	érte?	Vajon	mibe	kerül	ez	nekem?	Mit	kell	adnom?

Ma	 egy	 olyan	 világban	 élünk,	 ahol	mindent	 az	 ár	 és	
érték	aránya	határoz	meg.	A	kérdés	mindig	az,	hogy	megéri-e,	
van-e	 rá	 időnk,	 pénzünk,	milyen	 értéket,	 élményt	 kapok	 érte	
cserébe.

Mit	ad	neked	Jézus,	amikor	meglátogatod?
Ha	 az	 egyszerű	 szalmajászol	 elé	 térdelsz,	 máris	 érezheted:	
nagyon	sokat	nyerhetsz	Jézussal.	
	 -	Először	is	tartalmas,	értékes	életet.	Amikor	nem	a	
pénz,	a	karrier,	a	siker	az	első,	hanem	a	családi	békéd,	a	családi	
boldogságod.	
	 -	Nyerhetsz	egy	időtálló	értékrendet,	amely	a	kiüre-
sedett	világban	emberi	tartást,	emberi	méltóságot	ad.	
	 -	Kaphatsz	Jézustól	jó	társakat,	barátokat,	jó	közös-
séget:	olyan	közösséget,	amelyet	nem	az	emberi	érdek	tart	ösz-
sze,	hanem	a	krisztusi	szeretet.	
	 -	Kaphatsz	Jézustól	folyamatos	lelki	fejlődést,	de	hát	
ennek	az	örömét	csak	az	érti,	aki	kapott	már	akár	egy	szikrányi	
isteni	bölcsességet.	
	 -	E� s	persze	fogsz	kapni	 lelki	élményeket,	 lelki	kin-
cseket,	erőt,	akár	csodákat	is.	
Hány	és	hány	hıv́ő	embertől	hallottam	már,	hogy	meghallgatta	
kérését	az	U� r!

A	másik	oldal,	hogy	mibe	kerül	mindez	nekem?	Hi-
szen	a	„belépőt”	maga	Jézus	�izette	ki	számunkra	megváltó	ke-
resztjével.	De	mit	ér	a	„belépő”,	ha	nem	használom?	–	Semmit!

Mibe	kerülhet	neked,	hogy	kapj	valamit	Jézustól:	egy	
kincset,	amit	hazaviszel?
	 Jézus	akárkivel	találkozott,	soha	nem	várt	el	senkitől	
semmilyen	 előfeltételt,	 de	 egyet	 mindig	 kért:	 nyitott	 szívet.	
Mostani	találkozásodnak	is	ez	lesz	az	ára.	U� gy	hıv́juk:	megtérés.	
Nem	teheted	le	ezt	a	cikket	úgy,	ahogy	elkezdted	olvasni.	Ha	talál-
koztál	Jézussal,	akkor	meg	kell	változni	a	jó	irányába.	Ezenfelül	
időt	és	energiát	kell	befektetned.	A	kapott	gondolatokat	nem-
csak	most,	hanem	később	is	forgatnod	kell	a	fejedben,	ahogyan	
Szűz	Máriáról	halljuk	a	pásztorok	látogatása	után:	„Mária	pedig	
megjegyezte	mindezeket	a	dolgokat,	és	el-elgondolkodott	rajtuk	
szívében.”	(Lk2,19)	

Minden	 betlehemet,	 amit	 látunk	 a	 templomokban,	
vagy	azokon	kıv́ül,	a	szolgáló	szeretet	épıt́ette	fel.	A	kérdés	per-

sze	az,	hogy	neked	is	kell-e	a	szolgálat?	Ha	nem	tudsz,	vagy	nem	
akarsz	semmit	sem	tenni	szolgálatként	a	közösségért,	ne	is	gyere	
Jézus	elé,	ne	merj	bele	nézni	az	ő	arcába,	mert	összevonja	sze-
möldökét.	Hisz	Jézus	maga	mondja:	„Az	Ember�ia	sem	azért	jött,	
hogy	neki	 szolgáljanak,	hanem	hogy	ő	 szolgáljon	másoknak,	 és	
odaadja	az	életét	váltságul	sokakért.”	(Mt	20,28).	E� s	Jézus	min-
den	 tettével	 szolgált:	 ahogyan	 gyógyı́tott,	 ahogy	 vı́gasztalt,	
ahogy	lábat	mosott.

Hogy	 áldást	 kaphass	 Jézustól,	 ide	 kell	 hoznod	 az	el-
kötelezettségedet	mellette.	Nem	 lehetséges	az	 életeden	 úgy	
áldás,	hogy	most	szépen	imádkozol,	és	10	perc	múlva	a	világban	
már	más	értékrend	szerint	élsz.	Jakab	apostol	ıŕja	levelében:	„Ha	
ugyanis	valaki	csak	hallgatja	a	tanítást,	de	nem	követi,	hasonlít	
ahhoz	 az	 emberhez,	 aki	 a	 természettől	 kapott	 arcát	 tükörben	
nézegeti.	Megnézi	magát,	aztán	odébb	megy,	és	nyomban	elfelejti,	
milyen	is	volt.”	(Jk	1,23-24)

A	Karácsony	arról	a	szeretetről	szól,	amit	Isten	ad	Jé-
zusban	 az	 embernek,	 aminél	 jobbat	 sehol	 sem	 találhatunk.	
Valamire	úgy	is	elmegy	az	életünk,	az	időnk,	a	pénzünk,	a	kapcso-
lataink,	az	elkötelezettségünk	vagy	éppen	annak	hiánya.	Mit	ad	a	
világ	érte?	Nem	tud	adni	tartós	örömöt,	tartós	békét,	és	végképp	
nem	örök	életet.	E� s	ha	ezt	ıǵy	hiszed,	akkor	miért	csak	egy-két	
napra,	a	Karácsony	ünnepére	érzékenyülsz	el?	Tudatos,	élő,	re-
ményteli	hittel	kell	élni,	mert	Jézusnak	nemcsak	a	betlehemi	
jászolban	van	tárva	a	karja,	hanem	egész	életében:	 ahogy	
hıv́ja	az	apostolokat,	ahogy	ölébe	veszi	a	gyermekeket,	ahogy	a	
kereszten	átöleli	az	egész	világot.	Eljött.	E� rted	jött	el,	a	te	üdvözü-
lésedért,	a	te	boldogságodért.	Fogadd	el	tőle	ezt	az	ajándékot,	
mégpedig	napról-napra.

Egy	nehéz	esztendő	végén,	annyi	mindennapi	bizony-
talanságon,	 lelki	nehézségeken	 túl,	 szükségünk	van	az	 angya-
lokon,	a	pásztorokon,	Márián,	Józsefen	keresztül	a	kis	Jézussal	
való	találkozásra.	Mert	O� 	érkezik,	és	évről	évre	hirdeti,	hogy	ne	
féljünk.	Ne	féljünk	angyalokká	változni.	Ne	féljünk	lelkünket	ün-
neplőbe	öltöztetni,	és	mint	egykoron	kisgyerekként,	tágra	nyıĺt	
szemmel	várni	az	O� 	érkezését.	Ne	féljünk	szeretteinket	átölelni,	
könnyeiket	 letörülni,	 mosolyukban	 osztozni	 és	 együtt	 örven-
dezni.
	 Befejezésül	 álljon	 itt	 imádságként	 egy	 német	 szerző	
verses	imája:	

A	pásztorok	lábát	add	nekem,	
Hogy	Hozzád	siethessek	sebesen!

És	a	napkeleti	bölcsek	kezét,	
Hogy	szívem,	kincsem	letegyem	Eléd!

Angyalok	hangját,	hogy	mindenkinek	
Örömhírt	és	békességet	vigyek!

S	Mária	igét-megőriző	szívét:	
Hadd	legyek,	Jézus,	örökre	tiéd!

(Horst	Orphal)

Jézus	születése	adjon	mindnyájunknak	boldog	Karácsonyt!

	Palya	János	plébános

Dec.	25.	KARÁCSONY:	 	 	 11	óra

Dec.	26.	Karácsony	2.	napja:	 	 	 11	óra	

Dec.	30.	(péntek)	Szent	Család	ünnepe:	 este	6	óra

Dec.	31.	SZILVESZTER:	 	 	 este	6	óra

Jan.			1.	ÚJÉV:	 	 	 	 	11	óra

Karácsony
a közösség örömünnepe

	 Mivel	–	különböző	okok	miatt	–	sokukhoz	nem	jut	el	a	
templomi	hirdetés,	ezért	e	lap	hasábjain	szeretnék	egy	pár	gon-
dolatot	 ı́rni	 az	 Egyházközség	 fenntartási	 hozzájárulásról,	
más	neveken:	párbérről,	vagy	egyházi	adóról.	Ez	utóbbi	elne-
vezést	azért	nem	szeretem,	mert	nem	adók	módjára	hajtjuk	be,	
hanem	önkéntes	adományként	fogadjuk	el.	Ezért	szebb	ez	első	
megnevezés:	egyházközség	fenntartási	hozzájárulás.
	 Tájékoztatásul	 ı́rom,	 hogy	 az	 Egyházközség	 anyagi	
fenntartására	csak	a	hıv́ek	által	adott	perselypénz,	ill.	az	évente	
�izetett	Egyházközség	fenntartási	hozzájárulás	szolgál.	Ez	utób-
binak	a	minimális	összege	kb.	havi	330	Ft	fejenként,	tehát	éven-
te	4.000	Ft	(házaspáronként	8.000	Ft).	Ennek	meg�izetésére	
minden	katolikus	hıv́ő	kötelezettséget	vállalt	akkor,	amikor	az	
Egyházközség	tagja	 lett	(a	keresztség	szentsége	 által),	 és	ez	a	
kötelezettség	attól	kezdve	áll	fenn,	amióta	önálló	keresettel	
rendelkezik	(ezért	nem	párbér!).	
	 Marton	Zsolt	váci	püspök	atya	kıv́ánsága,	hogy	minden	
katolikus	testvér	a	�izetésének	1	%-ával	támogassa	a	saját	Egy-
házközségét.	Az	általunk	meghatározott	minimális	adomány	en-
nek	a	töredéke,	ezért	természetesen	elfogadunk	nagyobb	össze-
geket	is	azoktól,	akik	ezt	megtehetik.	

Ez	az	1	%	azonban	nem	egyenlő	azzal	az	1	%-kal,	ame-
lyet	a	jövedelmünkből	ajánlunk	fel	a	Magyar	Katolikus	Egyház-
nak	(kódja:	0011).	Amint	a	neve	is	mutatja,	az	nem	a	Turai	Ka-
tolikus	Egyházközség!	

Aki	a	keresztség	szentségét	a	Katolikus	Egyházban	fel-
vette,	vagy	gyermeke	számára	kérte	annak	kiszolgáltatását,	ez-
zel	kinyilvánıt́otta,	hogy	a	katolikus	világnézetet	vallja,	és	gyer-
mekét	is	abban	kıv́ánja	nevelni,	tehát	a	Katolikus	Egyházhoz	tar-
tozik.

Kedves Katolikus Testvérek!

	 Turának	most	már	nemcsak	lehetősége,	hanem	köte-
lessége	is,	hogy	valamilyen	módon	a	Sára	életmű	gazdája	legyen,	
azaz	a	 lángot	tovább	kell	vinnünk	-	hangsúlyozta	Kovács	Géza	
kuratóriumi	elnök.
	 A	 „Földobott	 kő”	 Alapıt́vány	 a	 Magyar	 Irodalomtör-
téneti	Társaság	Pest	Megyei	Tagozatával	karöltve	már	több	ıźben	
felvállalta,	hogy	ezt	az	ügyet	képviselje.	Ez	év	október	8-án	közös	
szervezésükben	a	Móricz	Zsigmond:	A� rvácska	cıḿű	kisregénye	
alapján	készült	Sára	Sándor	�ilmet	vetıt́ették	le	a	rendezvényt	be-
fogadó	turai	Bartók	Béla	Művelődési	Ház	és	Könyvtárban.	Sára	
Sándor	operatőre	volt	ennek	a	műalkotásnak,	melynek	képi	vilá-
ga	annyira	önálló	életet	él,	hogy	számunkra	Sára	Sándor	a	szer-
zőpáros	fontosabb	tagja,	mint	a	rendező,	Ranódy	László.	A	MIT	
Pest	Megyei	 Tagozata	 a	 szépirodalmi	 kapcsolódást	 kiaknázva	
irodalomtörténeti	kiskonferenciával	járult	hozzá	a	rendezvény	
teljesebbé	tételéhez.	Móricz	jubileum	is	volt	az	idén:	halálának	
80.	évfordulója.	Fűzfa	Balázs	egyetemi	docens	a	Dunántúli	Egye-

	 Szeretnénk	 a	 jövőben	 elkerülni	 minden	 félreértést,	
amikor	valaki	az	Egyház	szolgálatát	kéri.	Az	Egyházközség	a	jö-
vőben	is	mindenkinek	szolgálatára	áll.	Senkit	nem	utasıt́	vissza,	
bármilyen	 szolgálatot	 kıv́án	 (hacsak	 nem	 teljesíthetetlen	
szentség-kiszolgáltatást).	Csak	azt	kérjük,	hogy	senki	ne	ve-
gye	zokon,	ha	akkor	hátralékának	rendezésére	kérjük.	

Azt	mindenki	beláthatja,	hogy	az	igazságosság	ellen	
vét	az,	aki	a	közterhekből	nem	veszi	ki	a	részét,	de	amikor	vala-
milyen	szolgáltatást	kér,	akkor	elvárja,	hogy	jól	üzemelő	Egyház-
község	(rendben	levő	templom,	orgona,	világítás,	díszített	oltár,	
télen	fűtött	templom…)	álljon	rendelkezésére	mások	jóvoltából.

Feladatainkat	csak	akkor	sikerül	megvalósıt́ani,	ha	jól	
összehangolt	munkával	látunk	neki,	és	biztos	anyagi	hátterünk	
van.

Az	Egyházközség	fenntartási	hozzájárulás	be�izetése	a	kö-
vetkező	módokon	történhet:	

1.	 a	 szentmise	 előtt	 és	 után	 a	 sekrestyében	 lehet	 be-
�izetni;	

2.	 az	Egyháztanács	tagjai	mennek	az	utcákba,	és	veszik	
át	az	adományokat	nyugta	ellenében;

3.	 az	Egyházközség	folyószámlájára	is	be	lehet	�izetni	
(név	és	cím	feltüntetésével,	a	megjegyzés	rovatba	írva	a	
rövidebb	változatot:	egyházi	adó).

Az	Egyházközség	számlaszáma:	65900107-13012276
	 Kérjük	 a	 mindenható	 Istent,	 áldja	 meg	 terveinket,	
fáradozásainkat,	Hıv́einket	és	Egyházközségünk	minden	lakóját!

A	Turai	Egyházközség	Képviselőtestülete
és	Palya	János	plébános

Teremtéstől apokalipszisig
Sára Sándor lmje a turai művelődési házban

temről,	Baranyai	Norbert	egyetemi	adjunktus	a	Debreceni	Egye-
temről	 és	a	 turai	Benke	Attila	 �ilmesztéta,	a	Sára	 életmű	 jeles	
szakértője	voltak	a	felkért	előadók.
	 Fűzfa	 Balázs	 rávilágıt́ott	 a	 helyi	 kapcsolódás	 fontos-
ságára,	 szuggesztivitására.	Móricz	 ıŕói	 témáiról	kissé	egyolda-
lúan	 gondolkodunk,	 ha	 csak	 parasztábrázolását	 és	 a	 dzsentri	
probléma	 kibontását	 vesszük	 �igyelembe.	 Nagyobb	 hangsúlyt	
kaphatna	 a	 szegénység,	 a	 kiszolgáltatottság	 megjelenıt́ése	 is.	
Felhı́vta	 a	 �igyelmet	 az	 A� rvácskában	 is	 jelenlévő	 Móricz-i	
dramaturgiai	 sajátosságra,	 hogy	 a	 művek	 elején	 történnek	 a	
mindent	 meghatározó	 események.	 Baranyai	 Norbert	 panasz-
zsoltárként	értelmezte	a	kisregényt.	Hét	fejezet	helyett	„hét	zsol-
tárra”	 tagolódik	 a	műalkotás.	 A	 panaszzsoltárokban	 az	 egyén	
vagy	nemzet	kıńjában	Istenhez	kiált.	Az	ilyen	énekek	kifejezik	az	
adott	helyzet	miatti	gyötrődést,	az	Istennek	való	panaszkodást.	
Benke	Attila	�ilmesztéta	a	kezdő	és	zárókép	jelképi	erejére	(Nap	
és	puszta,	mint	teremtés;	Tűzvész,	mint	apokalipszis)	világıt́ott	
rá,	valamint	a	szereplők	jellemében	megmutatkozó	konokságra,	
mely	a	jóban,	az	ártatlanságban	is	jelen	van.	Kiemelte,	hogy	Sára	
szinte	minden	munkájában	a	rendezővel	egyenértékű	alkotói	te-
vékenységet	végzett.

A	rendezvényt	koszorúzás	és	gyertyagyújtás	zárta	Sára	Sándor
	 szülőházánál	 található	 tu-
rai	 sıŕjánál,	 ahol	Tóth	 Ist-
ván	kuratóriumi	 tag,	nyu-
galmazott	 polgármester	
mondott	 rövid	 emlék-
beszédet.	 Hangsúlyozta,	
hogy	 Sára	 Sándor	 mind-
végig	 megmaradt	 turai-
nak.

Heltai	Bálint
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	 Intézményi	Bozsik	Program:	 a	2022/23-as	 tanév	4	
tornájából	az	1.	került	idén	megrendezésre	novem-
ber	3-án	a	turai	sportpályán	10	település	részvéte-
lével.

Tura	 az	 alábbi	 korcsoportokkal	 vett	 részt	 a	 programban:	
Kastélykerti	O� voda	és	Többsincs	O� voda	1-1	csapattal	a	„0”.	kor-
csoportban,	a	Hevesy	György	A� ltalános	Iskola	1-1	csapattal	az	I.	
és	II.korcsoportban.
Egyesületi	 Bozsik	 Program:	 Az	U7	 és	 U9-es	 korosztályoknak	
október-november	 hónapokban	 2-2	 fesztiválnap	 került	 lebo-
nyolıt́ásra.	Október	29-én	egy	U7-es	és	kettő	U9-es	csapattal	vet-
tünk	részt	a	programon.	Sára	Dávid	tanıt́ványai	közül	U7	korosz-
tályban	 Vandornyik	 Máté,	 U9	 korosztályban	 Pethő	 Patrik	 és	
Szécsényi	Péter	részesült	kiemelt	játékosként	oklevélben.	A	no-
vember	12-i	rendezvényen	egy	U7-es	és	a	betegségek	miatt	egy	
U9-es	csapattal	vettünk	részt,	ahol	U7-ből	Pap	Jenő	Attila,	U9-ből	
Vér	Márton	került	kiemelésre.	Sukaj	Zsolt	csapatánál,	az	U-11	
korosztálynál	három	tornára	került	sor,	minden	tornán	1-1	csa-
pattal	 szerepeltünk.	Csapatunkból	az	október16-i	 tornán	Bıŕó	
Máté,	november	5-én	Szabó	Martin,	november	19-én	Kátai	Ká-
roly	részesült	oklevélben.	

	 Bajnokságok:	Bagó	Attila	U13-as	gárdája	a	Pest	megyei	
kiemelt	bajnokság	„E”	csoportjában,	az	időszakban	6	mérkőzést	
játszott.	A	korosztálynál	tabella	vezetés	nincs.	22	lőtt	és	24	ka-
pott	gólt	értünk	el,	házi	góllövő	listánkat	Ondrik	Bálint	vezeti	7	
találattal	az	alapszakasz	végén.	A	gyerekek	sokat	fejlődtek,	sok-
szor	a	siker	hajszálon	(és	sajnos	el	kell	mondani,	hogy	a	játékve-
zetésen	is)	múlott	a	tőlünk	tapasztaltabb	ellenfelekkel	szemben.	
Elért	eredmények:	Aszód	FC	UP.-Tura	VSK	2-1,	Kartal	SE-Tura	
VSK	4-2,	Gödöllő	SK	II.-Tura	VSK	2-1,	Tura	VSK-Aszód	FC	UP.1-5,	
Gödöllő	 SK	 I.-Tura	VSK	4-2,	Tura	VSK-Kartal	 SE	10-0.	 Szintén	
Bagó	Attila	trenıŕozta	U15	csapat	a	13	csapatos	alapszakaszt	kö-
vetően	a	7.	helyen	telel	3	győzelemmel,	1	döntetlennel,	6	vere-
séggel	-	25	lőtt	 és	48	kapott	góllal.	A	házi	góllövő	 listát	10-10	

találattal	Hajas	Dániel	és	Molnár	Levente	vezeti.	Mérkőzés	ered-
mények:	Galgagyörki	SE-Tura	VSK	3-2,	Tura	VSK-Vác	Deákvár	SE	
3-2,	Tura	VSK-Foci	 Suli-Vác	1-9,	Mogyoród	KSK-Tura	VSK	6-0,	
Tura		VSK-GSK	5-0,	Szada	SE-Tura	VSK	5-5,	Tura	VSK-Bagi	TC'96	
8-2.
	 Sukaj	Zsolt	U17-es	csapata	a	6.	helyen	várja	a	tavaszi	
folytatást	az	alapszakasz	végén.	A	11	csapatos	'A'	csoportból	1	
csapat	kizárásra	került,	ıǵy	9	mérkőzésből	4	győzelem,	1	dön-
tetlen	és	4	vereség	született,	29	gólt	lőttünk	és	26	gólt	kaptunk.	
Jobb	helyezésre	érdemes	a	társaság,	azonban	betegségek	és	sé-
rülések	keresztül	húzták	a	terveket.	A	házi	góllövő	lista	vezetője	
a	korosztálynál	Ledniczky	Dániel	12	találattal.	Eredmények:	Tu-
ra	VSK-Szada	SE	1-6,	Veresegyház	VSK-Tura	VSK	2-0,	Tura	VSK-
Diósjenői	 SE	 3-3,	 Aszód	 FC	 UP-Tura	 VSK	 1-3,	 Tura	 VSK-Vác	
Deákvár	0-3,	Tura	VSK-Foci	Suli-Vác	4-2.
	 Felnőtt	 csapatunk	 Tóth-Máté	 Imre	 vezetésével	 a	 14	
csapatos	bajnokság	8.	helyén	telel.	A	bajnokságból	az	SK	Tóalmás	
kizárásra	került,	ıǵy	12	mérkőzésből	5	győzelmet	és	3	döntetlent	
ért	el	a	gárda,	valamint	négyszer	szenvedett	vereséget.	Kapott	
gólok	száma	19,	a	lőtt	góloké	36,	amelyből	Horváth	Péter	vállalt	
magára	13	találatot.	Eredmények:	Tápiószőlős	KSE-Tura	VSK	2-
6,	Tura	VSK-Sülysápo	SE	1-1,	Fót	SE-Tura	VSK	1-1,	Mogyoród	FC	
II.-Tura	VSK	2-1,	Tura	VSK-Zsámbok	SE	2-1,	Tura	VSK-AbonyKID	
FC	1-3,	Tura	VSK-Iklad	KFC	1-1,	Tura	VSK-SK	Farmos	12-0.
	 Öreg�iúk	 csapatunk	 Tura	 VSK-Rabel	 a	 kezdeti,	 lét-
számproblémák	miatti	nehézségek	után	magára	talált.	A	tavaszi	
folytatást	a	3.	helyen	várja	24	ponttal,	ami	1	pont	lemaradás	a	25	
pontos	1.	és	2.	helyezettől.	Külön	öröm	volt	a	társaság	számára	az	
örök	rivális	Bag	legyőzése,	miután	egyedüli	ellenfélként	nem	já-
rultak	hozzá	a	későbbi	időpontú	mérkőzés	kezdéshez.	Mérkőzés	
eredmények:	Veresegyház	VSK-Tura	VSK	6-4,	Tura	VSK	 -	Bagi	
TC'96	5-1,	Mogyoród	KSK-Tura	VSK	7-1,	Tura	VSK	-	Hatvani	Lo-
komotıv́	7-3,	Gödöllői	SK-Tura	VSK	1-6.	A	30	kapott	gól	mellé	
rúgtunk	58-at,	amiből	Less	Krisztián	28	találatot	helyezett	el	az	
ellenfelek	hálójában.

Téli	programok:
	 A	szabadtéri	bajnokságok,	tornák	befejeztével	sem	ma-
radnak	 sportolóink	 játék	 lehetőség	 nélkül.	 Az	 önkormányzat	

	 Szép	sikereket	ért	el	a	Turai	Táncműhely	októberben	a	
Szolnokon	 megrendezett	 Tiszavirág	 Tánckupán.	 Egyéniben	
indult	Heine	Julianna,	aki	III.	helyezést,	Tóth	Daniéla	V.	helyezést	
ért	el.	A	Haladó	III.	Csoport	(Baranyi	Enikő,	Dóra	Natasa,	Katona	
Eszter,	Lukácsi	Mercédesz,	Heine	Julianna,	Jakab	Hanna,	Meleg	
Lili,	Müller	Noémi,	Tóth	Janka)	3	számban	indult.	Két	második	és	
egy	harmadik	helyezést	értek	el.
	 A	Haladó	 II.	 csoport	 (Bojtár	Gréta,	Hublik	 Sára,	 Kiss	
Boglár,	 Mészáros	 Nóra,	 Radics	 Vanda,	 Száraz	 Nikoletta,	 Tóth	
Daniéla)	második	helyezést,	a	Haladó	I.	(Bakonyi	Dorka,	Bojtár	
Tamara,	Kuti	Bella,	Komenda	Lilla,	Kuti	Boróka,	Nagy	Réka	Viola,	
Sára	 Boróka,	 Vig	 Anna,	 Zsámboki	 Tıḿea)	 csoport	 pedig	 első	
helyezést	ért	el.
	 A	csoport	tervei	között	szerepel	a	Bátor	Hópelyhecske	
cıḿű	három	felvonásos	mese	balett	szıńpadra	állıt́ ása,	amit	előre	
láthatólag	tavasszal	tekinthet	majd	meg	a	kedves	közönség.

Turai	Táncműhely

Turai Táncműhely eredmények

Labdarúgás - az őszi szezon hírei jóvoltából	Többsincs	ovifocisaink,	U7,	U9,	U11,	U13	és	U15	csa-
pataink	heti	kétszer,	U17	és	felnőtt	csapatunk	heti	egyszer	ké-
szül	a	Tura	Városi	Sportcsarnokban	-	a	Kastély	ovisok	heti	egy	
alkalommal	bontogathatják	szárnyaikat	saját	környezetben,	az	
óvoda	tornatermében.	Utánpótlás	csapatainknál	a	Bozsik	ko-
rosztályok	közül	az	U9	és	U11	részére	téli	torna	és	fesztivál	ke-
rül	megrendezésre.	U11	korosztályban	az	1.	torna	december	10-
én	lezajlott,	a	következő	két	torna	2023.	január	8-án	és	február	5-
én	lesz.	Az	U9	téli	tornája	2023.	január	7-én	és	február	4-én	kerül	
megrendezésre	 a	 Nagykátai	 Sportcsarnokban.	 Lehetőség	 sze-
rint	egyéb	tornákra	is	nevezünk,	amennyiben	azok	nem	ütköz-
nek	 a	 Körzetközpont	 programjaival.	 Az	 U7-es	 korosztállyal	
Adventi	tornán	vettünk	részt	Nagykátán,	december	11-én.	A		be-

tegségek	miatt	megfogyatkozva	Nagykáta,	Göd,	Tura	és	a	4Trai-
ners	két	csapata	nevezett.	Utóbbi	kettő	legyőzésével	a	3.	helyen	
végeztünk	az	5	csapatos	tornán.	Betegségek	miatt	mi	is	megfo-
gyatkozva,	de	annál	nagyobb	lelkesedéssel	küzdöttünk	a	dobo-
gós	helyért.	Csapatunk	tagjai:	Csollák	Bendegúz,	Szénási	László	
és	Kerek	Levente	voltak.	Mindenki	 teljesıt́ ménye	pozitıv́	 fejlő-
dést	mutatott	mind	egyénileg,	mind	csapatban.	A	legjobb	játékos	
dıj́at	fegyelmezett	védő	munkájáért	Kerek	Levente	kapta.
	 U13-as	és	U15-ös	csapataink	a	télen	a	Pest	megyei	Fut-
sal	7vége	so-rozatában	vesznek	részt.	Természetesen	itt	sem	a	
leadott	 nevezés	 szerinti	 csoportba	 sikerült	 bekerülni,	 hanem	
„magasabb”	szintre,	ami	kevesebb	sikert	hoz,	de	a	fejlődést	job-
ban	segıt́heti.	Az	U13	az	I.	osztály	A	csoportjában	4	mérkőzésen	
van	túl,	1	győzelemmel	és	3	vereséggel	rajtolva.	Az	1.	játéknapon	
Tura	VSK-GSK	2-1,	Gödi	SE-Tura	VSK	11-0,	a	2.	játéknapon	Tura	
VSK-Dunakanyar	Régió	UFC	0-6	és	Budakalász	MSE-Tura	VSK	3-
0-eredmények	 születtek.	 U15-ös	 játékosaink	 a	 korosztály	 „C”	
csoportjában	december	17-én	kezdik	meg	a	futsal	küzdelmeket	
Veresegyházán	a	Kucsa	Tamás	Sportcsarnokban	a	Gödöllői	SK	és	
Isaszeg	SE	II.	csapatai	ellen.
	 Felnőtt	 csapatunkkal	 a	 téli	 szezonra,	 rendhagyó	
módon	a	2023.	január	második	felében	kezdődő,	Heves	megyei	
Téli,	nagypályás	műfüves	kupára	neveztünk,	amely	a	felkészülést	
hivatott	szolgálni.

	 Minden	 kedves	 Szurkolónak	 és	 Támogatónak	
békés,	boldog	karácsonyt	és	egészségben,	eredményekben	
gazdag	új	évet	kívánunk	!

Horák	Mária
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	 Intézményi	Bozsik	Program:	 a	2022/23-as	 tanév	4	
tornájából	az	1.	került	idén	megrendezésre	novem-
ber	3-án	a	turai	sportpályán	10	település	részvéte-
lével.

Tura	 az	 alábbi	 korcsoportokkal	 vett	 részt	 a	 programban:	
Kastélykerti	O� voda	és	Többsincs	O� voda	1-1	csapattal	a	„0”.	kor-
csoportban,	a	Hevesy	György	A� ltalános	Iskola	1-1	csapattal	az	I.	
és	II.korcsoportban.
Egyesületi	 Bozsik	 Program:	 Az	U7	 és	 U9-es	 korosztályoknak	
október-november	 hónapokban	 2-2	 fesztiválnap	 került	 lebo-
nyolıt́ásra.	Október	29-én	egy	U7-es	és	kettő	U9-es	csapattal	vet-
tünk	részt	a	programon.	Sára	Dávid	tanıt́ványai	közül	U7	korosz-
tályban	 Vandornyik	 Máté,	 U9	 korosztályban	 Pethő	 Patrik	 és	
Szécsényi	Péter	részesült	kiemelt	játékosként	oklevélben.	A	no-
vember	12-i	rendezvényen	egy	U7-es	és	a	betegségek	miatt	egy	
U9-es	csapattal	vettünk	részt,	ahol	U7-ből	Pap	Jenő	Attila,	U9-ből	
Vér	Márton	került	kiemelésre.	Sukaj	Zsolt	csapatánál,	az	U-11	
korosztálynál	három	tornára	került	sor,	minden	tornán	1-1	csa-
pattal	 szerepeltünk.	Csapatunkból	az	október16-i	 tornán	Bıŕó	
Máté,	november	5-én	Szabó	Martin,	november	19-én	Kátai	Ká-
roly	részesült	oklevélben.	

	 Bajnokságok:	Bagó	Attila	U13-as	gárdája	a	Pest	megyei	
kiemelt	bajnokság	„E”	csoportjában,	az	időszakban	6	mérkőzést	
játszott.	A	korosztálynál	tabella	vezetés	nincs.	22	lőtt	és	24	ka-
pott	gólt	értünk	el,	házi	góllövő	listánkat	Ondrik	Bálint	vezeti	7	
találattal	az	alapszakasz	végén.	A	gyerekek	sokat	fejlődtek,	sok-
szor	a	siker	hajszálon	(és	sajnos	el	kell	mondani,	hogy	a	játékve-
zetésen	is)	múlott	a	tőlünk	tapasztaltabb	ellenfelekkel	szemben.	
Elért	eredmények:	Aszód	FC	UP.-Tura	VSK	2-1,	Kartal	SE-Tura	
VSK	4-2,	Gödöllő	SK	II.-Tura	VSK	2-1,	Tura	VSK-Aszód	FC	UP.1-5,	
Gödöllő	 SK	 I.-Tura	VSK	4-2,	Tura	VSK-Kartal	 SE	10-0.	 Szintén	
Bagó	Attila	trenıŕozta	U15	csapat	a	13	csapatos	alapszakaszt	kö-
vetően	a	7.	helyen	telel	3	győzelemmel,	1	döntetlennel,	6	vere-
séggel	-	25	lőtt	 és	48	kapott	góllal.	A	házi	góllövő	 listát	10-10	

találattal	Hajas	Dániel	és	Molnár	Levente	vezeti.	Mérkőzés	ered-
mények:	Galgagyörki	SE-Tura	VSK	3-2,	Tura	VSK-Vác	Deákvár	SE	
3-2,	Tura	VSK-Foci	 Suli-Vác	1-9,	Mogyoród	KSK-Tura	VSK	6-0,	
Tura		VSK-GSK	5-0,	Szada	SE-Tura	VSK	5-5,	Tura	VSK-Bagi	TC'96	
8-2.
	 Sukaj	Zsolt	U17-es	csapata	a	6.	helyen	várja	a	tavaszi	
folytatást	az	alapszakasz	végén.	A	11	csapatos	'A'	csoportból	1	
csapat	kizárásra	került,	ıǵy	9	mérkőzésből	4	győzelem,	1	dön-
tetlen	és	4	vereség	született,	29	gólt	lőttünk	és	26	gólt	kaptunk.	
Jobb	helyezésre	érdemes	a	társaság,	azonban	betegségek	és	sé-
rülések	keresztül	húzták	a	terveket.	A	házi	góllövő	lista	vezetője	
a	korosztálynál	Ledniczky	Dániel	12	találattal.	Eredmények:	Tu-
ra	VSK-Szada	SE	1-6,	Veresegyház	VSK-Tura	VSK	2-0,	Tura	VSK-
Diósjenői	 SE	 3-3,	 Aszód	 FC	 UP-Tura	 VSK	 1-3,	 Tura	 VSK-Vác	
Deákvár	0-3,	Tura	VSK-Foci	Suli-Vác	4-2.
	 Felnőtt	 csapatunk	 Tóth-Máté	 Imre	 vezetésével	 a	 14	
csapatos	bajnokság	8.	helyén	telel.	A	bajnokságból	az	SK	Tóalmás	
kizárásra	került,	ıǵy	12	mérkőzésből	5	győzelmet	és	3	döntetlent	
ért	el	a	gárda,	valamint	négyszer	szenvedett	vereséget.	Kapott	
gólok	száma	19,	a	lőtt	góloké	36,	amelyből	Horváth	Péter	vállalt	
magára	13	találatot.	Eredmények:	Tápiószőlős	KSE-Tura	VSK	2-
6,	Tura	VSK-Sülysápo	SE	1-1,	Fót	SE-Tura	VSK	1-1,	Mogyoród	FC	
II.-Tura	VSK	2-1,	Tura	VSK-Zsámbok	SE	2-1,	Tura	VSK-AbonyKID	
FC	1-3,	Tura	VSK-Iklad	KFC	1-1,	Tura	VSK-SK	Farmos	12-0.
	 Öreg�iúk	 csapatunk	 Tura	 VSK-Rabel	 a	 kezdeti,	 lét-
számproblémák	miatti	nehézségek	után	magára	talált.	A	tavaszi	
folytatást	a	3.	helyen	várja	24	ponttal,	ami	1	pont	lemaradás	a	25	
pontos	1.	és	2.	helyezettől.	Külön	öröm	volt	a	társaság	számára	az	
örök	rivális	Bag	legyőzése,	miután	egyedüli	ellenfélként	nem	já-
rultak	hozzá	a	későbbi	időpontú	mérkőzés	kezdéshez.	Mérkőzés	
eredmények:	Veresegyház	VSK-Tura	VSK	6-4,	Tura	VSK	 -	Bagi	
TC'96	5-1,	Mogyoród	KSK-Tura	VSK	7-1,	Tura	VSK	-	Hatvani	Lo-
komotıv́	7-3,	Gödöllői	SK-Tura	VSK	1-6.	A	30	kapott	gól	mellé	
rúgtunk	58-at,	amiből	Less	Krisztián	28	találatot	helyezett	el	az	
ellenfelek	hálójában.

Téli	programok:
	 A	szabadtéri	bajnokságok,	tornák	befejeztével	sem	ma-
radnak	 sportolóink	 játék	 lehetőség	 nélkül.	 Az	 önkormányzat	

	 Szép	sikereket	ért	el	a	Turai	Táncműhely	októberben	a	
Szolnokon	 megrendezett	 Tiszavirág	 Tánckupán.	 Egyéniben	
indult	Heine	Julianna,	aki	III.	helyezést,	Tóth	Daniéla	V.	helyezést	
ért	el.	A	Haladó	III.	Csoport	(Baranyi	Enikő,	Dóra	Natasa,	Katona	
Eszter,	Lukácsi	Mercédesz,	Heine	Julianna,	Jakab	Hanna,	Meleg	
Lili,	Müller	Noémi,	Tóth	Janka)	3	számban	indult.	Két	második	és	
egy	harmadik	helyezést	értek	el.
	 A	Haladó	 II.	 csoport	 (Bojtár	Gréta,	Hublik	 Sára,	 Kiss	
Boglár,	 Mészáros	 Nóra,	 Radics	 Vanda,	 Száraz	 Nikoletta,	 Tóth	
Daniéla)	második	helyezést,	a	Haladó	I.	(Bakonyi	Dorka,	Bojtár	
Tamara,	Kuti	Bella,	Komenda	Lilla,	Kuti	Boróka,	Nagy	Réka	Viola,	
Sára	 Boróka,	 Vig	 Anna,	 Zsámboki	 Tıḿea)	 csoport	 pedig	 első	
helyezést	ért	el.
	 A	csoport	tervei	között	szerepel	a	Bátor	Hópelyhecske	
cıḿű	három	felvonásos	mese	balett	szıńpadra	állıt́ ása,	amit	előre	
láthatólag	tavasszal	tekinthet	majd	meg	a	kedves	közönség.

Turai	Táncműhely

Turai Táncműhely eredmények

Labdarúgás - az őszi szezon hírei jóvoltából	Többsincs	ovifocisaink,	U7,	U9,	U11,	U13	és	U15	csa-
pataink	heti	kétszer,	U17	és	felnőtt	csapatunk	heti	egyszer	ké-
szül	a	Tura	Városi	Sportcsarnokban	-	a	Kastély	ovisok	heti	egy	
alkalommal	bontogathatják	szárnyaikat	saját	környezetben,	az	
óvoda	tornatermében.	Utánpótlás	csapatainknál	a	Bozsik	ko-
rosztályok	közül	az	U9	és	U11	részére	téli	torna	és	fesztivál	ke-
rül	megrendezésre.	U11	korosztályban	az	1.	torna	december	10-
én	lezajlott,	a	következő	két	torna	2023.	január	8-án	és	február	5-
én	lesz.	Az	U9	téli	tornája	2023.	január	7-én	és	február	4-én	kerül	
megrendezésre	 a	 Nagykátai	 Sportcsarnokban.	 Lehetőség	 sze-
rint	egyéb	tornákra	is	nevezünk,	amennyiben	azok	nem	ütköz-
nek	 a	 Körzetközpont	 programjaival.	 Az	 U7-es	 korosztállyal	
Adventi	tornán	vettünk	részt	Nagykátán,	december	11-én.	A		be-

tegségek	miatt	megfogyatkozva	Nagykáta,	Göd,	Tura	és	a	4Trai-
ners	két	csapata	nevezett.	Utóbbi	kettő	legyőzésével	a	3.	helyen	
végeztünk	az	5	csapatos	tornán.	Betegségek	miatt	mi	is	megfo-
gyatkozva,	de	annál	nagyobb	lelkesedéssel	küzdöttünk	a	dobo-
gós	helyért.	Csapatunk	tagjai:	Csollák	Bendegúz,	Szénási	László	
és	Kerek	Levente	voltak.	Mindenki	 teljesıt́ ménye	pozitıv́	 fejlő-
dést	mutatott	mind	egyénileg,	mind	csapatban.	A	legjobb	játékos	
dıj́at	fegyelmezett	védő	munkájáért	Kerek	Levente	kapta.
	 U13-as	és	U15-ös	csapataink	a	télen	a	Pest	megyei	Fut-
sal	7vége	so-rozatában	vesznek	részt.	Természetesen	itt	sem	a	
leadott	 nevezés	 szerinti	 csoportba	 sikerült	 bekerülni,	 hanem	
„magasabb”	szintre,	ami	kevesebb	sikert	hoz,	de	a	fejlődést	job-
ban	segıt́heti.	Az	U13	az	I.	osztály	A	csoportjában	4	mérkőzésen	
van	túl,	1	győzelemmel	és	3	vereséggel	rajtolva.	Az	1.	játéknapon	
Tura	VSK-GSK	2-1,	Gödi	SE-Tura	VSK	11-0,	a	2.	játéknapon	Tura	
VSK-Dunakanyar	Régió	UFC	0-6	és	Budakalász	MSE-Tura	VSK	3-
0-eredmények	 születtek.	 U15-ös	 játékosaink	 a	 korosztály	 „C”	
csoportjában	december	17-én	kezdik	meg	a	futsal	küzdelmeket	
Veresegyházán	a	Kucsa	Tamás	Sportcsarnokban	a	Gödöllői	SK	és	
Isaszeg	SE	II.	csapatai	ellen.
	 Felnőtt	 csapatunkkal	 a	 téli	 szezonra,	 rendhagyó	
módon	a	2023.	január	második	felében	kezdődő,	Heves	megyei	
Téli,	nagypályás	műfüves	kupára	neveztünk,	amely	a	felkészülést	
hivatott	szolgálni.

	 Minden	 kedves	 Szurkolónak	 és	 Támogatónak	
békés,	boldog	karácsonyt	és	egészségben,	eredményekben	
gazdag	új	évet	kívánunk	!

Horák	Mária
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	 A	lépfene	minden	növényevő	
emlősállat	és	az	ember	súlyos,	életet	is	
veszélyeztető	betegsége,	amit	egy	bak-
térium	okoz.	A	 veszettség	 heveny	 le-
folyású	vírusos	betegség,	amely	főként	
emlősállatokban	és	az	emberben	okoz	
halálos	kimenetelű	agy-	és	gerincvelő-	
gyulladást.
	 Louis	 Pasteur	 francia	 termé-
szettudós	1822-től	1895-ig	élt,	aki	jelen-
tős	 tudományos	 eredményeket	 ért	 el	 a	
kémia,	a	mikrobiológia,	az	immunológia	
és	a	járványtan	területén.	Sikeres	kutatói	
munkásságának	eredményei	közé	tarto-
zik	a	pasztörizálás	feltalálása,	-	ami	biz-
tosıt́ja	 az	 élelmiszerek	 eltarthatóságát-	
mikroorganizmusok,	kórokozó	baktériu-
mok	 felfedezése,	 a	 védőoltások	 elvi	 és	
gyakorlati	alapjainak	kidolgozása.
	 Két	 jelentős,	 állatról	 emberre	
terjedő	betegség	a	lépfene	és	a	veszettség	
elleni	vakcinás	védekezés	elméletét	dol-
gozta	ki,	ami	a	gyakorlatban	is	működött.	
Feltételezése	 szerint	 a	 betegségben	 el-
hullott	 állatok	 egyes	 szervei	 tartalmaz-
zák	a	betegségért	felelős	kórokozót.	Ezen	
szerveket	 �izikai	vagy	kémiai	kezelések-
nek	 vetette	 alá,	 ami	 a	 kórokozókat	 el-

pusztıt́otta	vagy	legyengıt́ette.	Az	ıǵy	ke-
zelt	 szervek	 dörzsölékéből	 injekciós	
formájú	készıt́ményeket	dozıŕozott,	amit	
a	 veszélyeztetett	 embereknek	 beadott.	
Feltevése	 beigazolódott,	 a	 legyengı́tett	
vagy	elölt	kórokozók	az	emberek	immun-
rendszerét	 védekezésre	 sarkallták	 és	
megvédték	a	beoltottakat	az	erősebb	kó-
rokozók	okozta	fertőzésektől.
	 E� rdekes	esemény	volt	vasárna-
ponként,	 hogy	 a	 templomból	 hazatérő	
emberek,	 mint	 valami	 látványosságot	
nézve,	 körülállva	 bámulták	 az	 intézete	
előtti	szabadtéren	kialakıt́ott	oltóponton	
a	 produkciót	 bemutató	 Pasteurt,	 amint	
veszélyeztetett	 embereket	 (bőrgyárban,	
ill.	tőzegbányában	dolgozó	munkásokat)	
beolt	az	általa	készıt́ett	vakcinával.	Az	e-
redmény	igazolta	őt:	akit	beoltott,	az	nem	
betegedett	 meg	 lépfenében.	 A	 jó	 hı́r	
gyorsan	 terjedt,	 az	 oltásra	 jelentkezők	
száma	egyre	nőtt.	
	 Az	1880-as	évek	elején	veszett	
állat	gerincvelőjéből	készıt́ett	vakcinával	
megelőző	védettséggel	látott	el	kutyákat,	
még	olyanokat	 is,	amelyeket	bizonyıt́ot-
tan	veszett	állat	támadott	meg.	1885-ben	
egy	gyermeket	hoztak	hozzá,	akit	veszett	

kutya	mart	meg.	Pasteur	nem	kis	lelki	tu-
sa	 után	 úgy	 döntött,	 alkalmazza	 az	 el-
járást	 a	 menthetetlennek	 számıt́ó	 �iún.	
Tıź	 nap	 alatt	 adta	 be	 az	 oltásokat,	 és	 a	
gyermek	nem	betegedett	meg.	
	 Pasteur	 élete	végéig	350	olyan	
embert	védett	meg	a	halálos	betegségtől,	
akit	 veszett	 kutya	 harapott	 meg.	 -	 Az	
életveszélyes	betegséget	a	későbbiekben	
a	 vakcina	 továbbfejlesztésével	 és	 a	 ku-
tyák	 rendszeres	 oltásával	 sikerült	 tel-
jesen	leküzdeni.
	 Pasteur	 tevékenységével	 óriási	
társadalmi	 elismerést	 váltott	 ki.	 III.	Na-
póleon	császár	nagyvonalú	anyagi	támo-
gatást	 biztosı́tott	 számára.	 Sikerének	
hatására	 közadakozás	 indult,	 aminek	
eredményeként	1888-ban	felavatták	Pá-
rizsban	a	Pasteur	Intézetet,	ami	a	veszett-
ség	 és	 egyéb	 fertőző	 betegségek	 elleni	
védekezés	fellegvára	mind	a	mai	napig.	
	 Végezetül	idézem	Louis	Pasteur	
tudósi	 hitvallását:	 „Hadd	 áruljam	 el	 a	
titkot,	 ami	 elvezetett	 a	 céljaimhoz:	 az	
erőm	egyedül	a	kitartásomban	rejlik.”	

Dr.	Dobos	László,	állatorvos

Louis Pasteur szerepe
a lépfene és a veszettség elleni védőoltások felfedezésében

VÍZSZINTES 8.	100	 éve,	 1922.	 december	4-én		 1.	Lakása.	
született	 francia	 �ilmszínész	 (Gérard,	 +1959).	 Filmek:	
Vörös	 és	 fekete,	 Királylány	 a	 feleségem.	 11.	 eeee.	 12.	
E� géstermék.	15.	Szıńész	(István,	1922-1963)	vagy	bizonyos	
gabonafajtát	 tartalmazó.	 16.	 Névelő.	 17.	 Gyakori	 angol	
becenév.	 12.	 A	 másik	 névelő.	 19.	 Páratlan	 nótába	 (!)	 20.	
U� nnepi	sütemény.	22.	Európa	határai	(!)	23.	Három,	oroszul.	
24.	Habarovszk	 folyója	v.	halfajta.	26.	Hazai	kozmetikai	 és	
pipere-márka.	27.	Egyiptomi	napisten.	

FÜGGŐLEGES	1.	100	éve,	1922.	december	23-án	nyílt	meg	
egy	 színház	 a	 Fővárosban.	 Melyik?	 2.	Bizánci	 császárnő	
(984-1056)	v.	H-nélkül	mai	női	név.	3.	Az	Alföld	 folyója.	4.	
Magyar	és	luxemburgi	autójel.	5.	Oxigén.	6.	Nagy	kezdet	(!)	7.	
Latin	é.	9.	Kosztolányi	verse	v.	női	név.	10.	200	éve,	1822.	
december	27-én	született	francia	mikrobiológus,	kémikus	
(Louis,	+1895).	13.	Bútor.	14.	Vidám	szıńházi	műfaj.	21.	…	de	
Janeiro.	25.	Ez	a	24	óra.	25.	Szén	vegyjele.	

A	helyes	megfejtéseket	a	következő	számban	közzétesszük.

Az	előző	számban	közölt	rejtvény	helyes	megfejtése:
V.	14.	Gárdonyi,	24.	Festő,	33.	Egerben,	F4.	Barométer

ÉVFORDULÓK

Az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Kft. 
tájékoztatója

 Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a lakosok jelentős része az orvosi ügyeletet kere-
si fel az ünnepek alatt a rendszeresen szedett gyógy-
szereik felíratása céljából. Ezen terhelt időszak alatt 
egyébként is megnő a betegforgalom ügyelete-
inken, ezért különösen fontos, hogy az orvosi ügyele-
ten valóban csak a sürgős esetek kerüljenek ellátásra, 
s a háziorvosi kompetenciába tartozó feladatok házi-
orvosi rendelési időben kerüljenek elvégzésre a biz-
tonságos betegellátás fenntarthatósága és a sürgős-
ségi esetek zavartalan ellátása érdekében. 
 Az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Kft kéri, 
hogy a szükséges gyógyszereiket még ünnepek előtt 
a háziorvosi rendeléseken írassák fel, tekintettel arra, 
hogy az ünnepek ideje alatt a gyógyszertárak is kor-
látozott nyitva tartással lesznek elérhetőek.
 A rendszeresen gyógyszert szedő, krónikus 
megbetegedésben szenvedő lakosok ezt gyelem-
be véve szíveskedjenek időben felkeresni háziorvosu-
kat gyógyszerfelírási szándékukkal, hogy a gyógyszer-
ellátásuk folyamatos legyen az ünnepek alatt is. Ter-
mészetesen az orvosi ügyeletben szolgálatot teljesítő 
ügyeletes orvos szükség esetén ellátja a panasszal ér-
kező lakosokat. Jelen felhívással az a célunk, hogy a 
háziorvosi kompetenciába tartozó feladatok elvég-
zésével ne terheljük az ügyeleti team munkáját a 
hosszú, s amúgy is terhelt ünnepi időszak alatt, s csak a 
valóban indokolt, sürgős ellátásokra tudjanak kon-
centrálni közreműködőink.

forrás: tura.hu

Hála!

A	szıv́em	csordultig	telt	szeretettel,	
a	ház	tele	lett	gyerekekkel!	
A	Nap	fényesebb,	a	méz	édesebb,	
életem	teljesebb!	

Megkaptam	mindent	mire	ember	csak	vágyhat,	
mint	a	mesében,	kıv́ánhattam	HA� RMAT!	
Teljesült	szıv́emnek	minden	vágya,	
a	lelkemben,	végtelen	Hála!	

Fatsina	Linda	(Bojtár-Fatsina	Linda)	
2016.	december

Fotó: Morvai Szilárd
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kémia,	a	mikrobiológia,	az	immunológia	
és	a	járványtan	területén.	Sikeres	kutatói	
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veszélyeztetett	 embereket	 (bőrgyárban,	
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redmény	igazolta	őt:	akit	beoltott,	az	nem	
betegedett	 meg	 lépfenében.	 A	 jó	 hı́r	
gyorsan	 terjedt,	 az	 oltásra	 jelentkezők	
száma	egyre	nőtt.	
	 Az	1880-as	évek	elején	veszett	
állat	gerincvelőjéből	készıt́ett	vakcinával	
megelőző	védettséggel	látott	el	kutyákat,	
még	olyanokat	 is,	amelyeket	bizonyıt́ot-
tan	veszett	állat	támadott	meg.	1885-ben	
egy	gyermeket	hoztak	hozzá,	akit	veszett	

kutya	mart	meg.	Pasteur	nem	kis	lelki	tu-
sa	 után	 úgy	 döntött,	 alkalmazza	 az	 el-
járást	 a	 menthetetlennek	 számıt́ó	 �iún.	
Tıź	 nap	 alatt	 adta	 be	 az	 oltásokat,	 és	 a	
gyermek	nem	betegedett	meg.	
	 Pasteur	 élete	végéig	350	olyan	
embert	védett	meg	a	halálos	betegségtől,	
akit	 veszett	 kutya	 harapott	 meg.	 -	 Az	
életveszélyes	betegséget	a	későbbiekben	
a	 vakcina	 továbbfejlesztésével	 és	 a	 ku-
tyák	 rendszeres	 oltásával	 sikerült	 tel-
jesen	leküzdeni.
	 Pasteur	 tevékenységével	 óriási	
társadalmi	 elismerést	 váltott	 ki.	 III.	Na-
póleon	császár	nagyvonalú	anyagi	támo-
gatást	 biztosı́tott	 számára.	 Sikerének	
hatására	 közadakozás	 indult,	 aminek	
eredményeként	1888-ban	felavatták	Pá-
rizsban	a	Pasteur	Intézetet,	ami	a	veszett-
ség	 és	 egyéb	 fertőző	 betegségek	 elleni	
védekezés	fellegvára	mind	a	mai	napig.	
	 Végezetül	idézem	Louis	Pasteur	
tudósi	 hitvallását:	 „Hadd	 áruljam	 el	 a	
titkot,	 ami	 elvezetett	 a	 céljaimhoz:	 az	
erőm	egyedül	a	kitartásomban	rejlik.”	

Dr.	Dobos	László,	állatorvos
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24.	Habarovszk	 folyója	v.	halfajta.	26.	Hazai	kozmetikai	 és	
pipere-márka.	27.	Egyiptomi	napisten.	
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Janeiro.	25.	Ez	a	24	óra.	25.	Szén	vegyjele.	

A	helyes	megfejtéseket	a	következő	számban	közzétesszük.

Az	előző	számban	közölt	rejtvény	helyes	megfejtése:
V.	14.	Gárdonyi,	24.	Festő,	33.	Egerben,	F4.	Barométer

ÉVFORDULÓK

Az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Kft. 
tájékoztatója

 Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a lakosok jelentős része az orvosi ügyeletet kere-
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s a háziorvosi kompetenciába tartozó feladatok házi-
orvosi rendelési időben kerüljenek elvégzésre a biz-
tonságos betegellátás fenntarthatósága és a sürgős-
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megbetegedésben szenvedő lakosok ezt gyelem-
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mészetesen az orvosi ügyeletben szolgálatot teljesítő 
ügyeletes orvos szükség esetén ellátja a panasszal ér-
kező lakosokat. Jelen felhívással az a célunk, hogy a 
háziorvosi kompetenciába tartozó feladatok elvég-
zésével ne terheljük az ügyeleti team munkáját a 
hosszú, s amúgy is terhelt ünnepi időszak alatt, s csak a 
valóban indokolt, sürgős ellátásokra tudjanak kon-
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mint	a	mesében,	kıv́ánhattam	HA� RMAT!	
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2016.	december

Fotó: Morvai Szilárd
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A TURAI HÍRLAPBAN!
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E-mail: info@tura.hu, turaihirlap@tura.hu

Színes,	keretes	hirdetések	mérete	és	ára:	

Méret		 	 	 Hirdetési	oldal		 Hátoldal	

	 	 	 						Nettó			 			Nettó	

1/1	álló	(176*256	mm)		 41	400	Ft		 51	700	Ft	

1/2	fekvő	(176*126	mm)		 20	700	Ft		 25	900	Ft	

1/4	álló	(126*86	mm)		 10	300	Ft		 12	900	Ft	

1/6	álló	(86/82	mm)		 7	200	Ft			 9	000	Ft	

1/8	fekvő	(86*61	mm)		 5	700	Ft			 7	200	Ft

és  lapunk kiadója,
Tura Város Önkormányzata

ezúton köszöni meg
kedves olvasóinak
ezévi érdeklôdését,

s kíván áldott, 
békés karácsonyt

és az olvasás örömét
is nyújtó, 

boldog új esztendôt!


