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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről 

Előterjesztések és a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve
 alapján összeállította: Dolányi Róbertné jegyző 

Tura Város Képviselő-testülete 2014. május 
28-án tartotta munkaterv szerinti soros ülését

Az ülésen jelen volt 5 képviselő, előzetes távol-
maradását 3 képviselő jelezte.

A Képviselő-testület az ülés első napirendjeként 
elfogadta a polgármester lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentését, majd a Turai Központi Or-
vosi Ügyelet 2013. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót 
tárgyalta.

Az ügyelet szakmai koordinációjával megbízott 
Borsósné dr. Vészi Zsuzsanna háziorvos beszámolójában ki-
emelte, hogy a társult önkormányzatok területéről Dány és 
Bag településekről érkezik a legtöbb hívás az ügyeletre, fel-
vetette továbbá minimum egy fő külsős orvos bevonásának 
indokoltságát az ügyeleti feladatok ellátásába. Javasolta az 
ügyeletet fenntartó Társulási Tanács felé, hogy a havi köte-
lező 32 óra ügyeletet írásban is rögzítse a társult önkor-
mányzatok háziorvosai számára. (Megj.: a háziorvosi ügye-
leti ellátást Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Zsámbok, 
Vácszentlászló, Valkó és Dány önkormányzatai közösen, 
önkormányzati társulásban működtetik)

Az ülés harmadik napirendjének tárgyalásakor a 
Képviselő-testület a polgármester javaslatára módosította a 
2014. április 30-án elfogadott 60/2014. (IV.30.) számú hatá-
rozatának végrehajtására meghatározott határidőt, azt egy 
hónappal meghosszabbította, így a Tura 0121/14, 0121/17, 
0121/18, 0121/21, 0121/22 hrsz. alatti ingatlanok 
hasznosítására kiírt zártkörű (meghívásos) pályázat pályá-
zati kiírását a Képviselő-testület 2014. júniusi ülésén tár-
gyalja majd.

Az ülés utolsó napirendjeként tárgyalta a Képviselő-
testület Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értéke-
léséről készített beszámolót. Az átfogó értékelés készítését 
és Képviselő-testület általi megtárgyalását a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény írja elő a helyi önkormányzatok számára. A beszá-
molóban bemutatásra és összegezésre kerültek az önkor-
mányzat által 2013. évben gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
céllal nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, az ezen 
ellátásokban részesülők száma.
�Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben Turán 
az elmúlt évben 287 család 507 kiskorú gyermeke, és 26 
nagykorú, összesen: 533 gyermek részesült.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részsülő 
gyermekek számára kétszeri alkalommal kifizetett pénzbeli 
támogatás összege: 6.182.800 Ft volt, melynek gyerme-
kenkénti összege 5 800 Ft, 2013. évben mindkét alkalommal 
a jogszabályban meghatározott módon, Erzsébet – utalvány 
formájában került folyósításra. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 
iránt benyújtott kérelmek 38 esetben kerültek elutasításra:
-31 esetben a kérelmező családjában az egy főre jutó 

jövedelem meghaladta a jogszabályban előírt mértéket
-7 esetben a kérelmező családjának vagyoni helyzete okán 

került sor az elutasításra. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
- a jogszabályban meghatározott gyermek-

étkeztetés normatív kedvezményének,
- a törvényben meghatározott természetbeni támo-

gatásnak: fogyasztásra kész étel, ruházat, vala-
mint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet – 
utalvány, 

- egyéb más jogszabályokban meghatározott egyéb 
kedvezmények igénybevételére.

A jogosultságot az 1997. évi XXXI. törvény alapján a 
jegyző állapítja meg. 
�Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt 59 
kérelem érkezett az elmúlt évben, többnyire a gyermekek 
iskoláztatása kapcsán jelentkező többletkiadások enyhí-
tésére: ruházat vásárlása, tanszerek, tankönyvek megvásár-
lása. 2013-ban 21 család 39 gyermeke részére 239.000 Ft 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került folyósításra. 
Ezen eseti pénzbeli támogatást jellemzően iskolakezdéskor, 
valamint a gyermekeik betegségéből eredő többletköltségek 
enyhítésére kérik a szülők.
2013. évben 20 esetben került sor a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás iránti kérelmek elutasítására:

-18 esetben a kérelmező családjában egy főre jutó 
jövedelme meghaladta a jogszabályban előírt 
mértéket

-2 esetben a kérelmező családjának vagyoni 
helyzete miatt került sor az elutasításra.

A pénzbeli támogatás jogosultságának feltételeit helyi 
önkormányzati rendelet állapítja meg.
A kérelmek elbírálását megelőzően a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek, a 
hatáskör gyakorlójának.

2009. január 1. napjától az 1997. évi XXXI. törvény 
alapján a jegyző óvodáztatási támogatást állapíthat meg. 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapí-
tásának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába já-
rásának elősegítése. Óvodáztatási támogatás annak a szülő-
nek, vagy családba fogadó gyámnak állapítható meg, akinek 
gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet 
fennáll, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a 
kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betöltötte megkezdi 
az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, valamint 
rendszeres óvodába járást az óvoda vezetője igazolja.  

2013. évben óvodáztatási támogatásban első alka-
lommal 4 gyermek részesült, 20.000 Ft/fő összegben, ebből 1 
gyermek 3 éves korú, 2 gyermek 5 éves korú, 1 gyermek 6 
éves korú volt.

Második, illetve további alkalmakkal 14 gyermek 
részesült óvodáztatási támogatásban, ebből 2 fő 4 éves korú, 
2 fő 5 éves korú, 5 fő 6 éves korú, 5 fő 7 éves korú gyermek.

A beszámoló kitért a gyermekétkeztetés bemuta-
tására is: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülő 1-8. évfolyamon tanulmányokat folytató, valamint 
bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára 
az intézményben az étkeztetést ingyenesen kell biztosítani.  

A Hevesy György Általános Iskolában az étkezést 
igénybe vevő gyermekek száma: 296 fő, ebből támogatás 
nélkül 71 fő étkezik, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény alapján ingyenesen étkezik: 190 fő, tartós beteg, 
normatív (50%-os) kedvezményben részesül 7 fő, 100%-os 
kedvezményben részesül: 190 fő, három vagy több gyerme-
kes család gyer-meke: 26 fő. 

A Kastélykerti Óvodában az étkezést igénybe vevő 
gyermekek száma: 125 fő. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény alapján ingyenes étkezik: 47 fő, 3 és több gyer-
mekes családban élő, 50%-os kedvezményben részesülő: 15 
fő, tartósan beteg, 50%-os normatív kedvezményben 
részesülő: 5 fő. 

A Többsincs Óvoda és Bölcsődében óvodai ellátás-
ban részesül: 115 fő, ebből támogatás nélküli ellátásban 
részesül: 7 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

alapján ingyenesen étkezik: 38 fő, 3 és több gyermekes csa-
ládban élő: 17 fő, 50%-os kedvezményben részesülő:49 fő, 
tartós beteg, 50%-os normatív támogatásban részesülő: 4 fő. 

Bölcsődei ellátásban 10 gyermek részesül, ebből 
támogatás nélküli: 3 gyermek, és 1 fő 3 és több gyermekes 
családban élő 2 fő, 1 fő tartósan beteg, 4 fő támogatás nélkül 
étkezik. 
A településen kívüli szakiskolában, szakközépiskolában és 
speciális foglalkoztató iskolákban tanuló gyermekek közül 
egyéni kérelmek alapján étkezési kedvezményben részesül 3 
gyermek. A kedvezményben részesülő gyermekek étkezési 
térítési díjának megfelelő összeg az oktatási intézmény által 
kiállított számla alapján kerül havonta utalásra. 

A beszámolóban bemutatásra kerültek az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások is. 

Önkormányzatunk az Aszód és Társult Önkormány-
zatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása tagjaként látja el 
kötelező gyermekjóléti feladatait. A Társulás a fenntartója az 
aszódi székhelyű Kistérségi Gondozási Központnak, melynek 
2013. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót ezen 
értékeléssel egyidejűleg tárgyalta a Képviselő-testület.

A beszámolóban rögzítésre került továbbá, hogy 
együttműködési megállapodás alapján az elmúlt évben sor 
került a Magyar Élelmiszerbak által biztosított élelmiszer 

osztására a feladattal megbízott tanácsnok, valamint az 
élelmiszer szállítását önkéntes felvállaló képviselői 
közreműködéssel. Az élelmiszer kiosztására a Kistérségi 
Gondozási Központ munkatársainak bevonásával a Szolgálat 
turai telephelyén került sor.

A személyes gondoskodás terén elért eredmények 
ismertetésénél a beszámoló említést tett a Többsincs Óvoda 
és Bölcsőde bővítésére irányuló Európai Uniós projektről, 
mellyel. jelentős minőségi fejlesztés valósult meg a szemé-
lyes gondoskodás területén. A beruházás során egy csoport-
szobával és egy többfunkciós közösségi helyiséggel bővült az 
intézmény, a hozzátartozó – jogszabály által előírt kötelező 
kiszolgáló helyiségekkel együtt. Az épület energetikai 
korszerűsítésére is sor került, nyílászáró csere, külső hom-
lokzati hőszigetelés, födém-hőszigetelés, fűtés és használati 
melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítése történt, továbbá 10 
kW napelem rendszer került az épületre elhelyezésre. A 
beruházás összköltsége 126.315.789 Ft volt, melyből önerő 
6.315.789 Ft. 

Jövőbeni tervként a bölcsődei épületrész korsze-
rűsítése, továbbá a Kastélykerti Óvoda energetikai 
korszerűsítése került meghatározásra.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

JÚNIUS 30. A VÉGSŐ HATÁRIDŐ szántóval, mezővel, erdővel rendel- esetén sem tesz eleget a parlagfű-
A NÉBIH, vagyis a Nemzeti keznek. Drága lehet ez a hozzáállás, mentesítési kötelezettségnek, közér-

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hiszen függetlenül attól, hogy bár- dekű védekezésre kerül sor, melynek 
honlapján is tájékozódhatunk az ide kinek lehet nagyobb külterületi gyü- költségei szintén őt terhelik.
vonatkozó jogszabályokról. Az élel- mölcsöse, kertje vagy éppen A bírság mértéke függ attól, 
miszerláncról és hatósági felügye- nagyobb telekkel bíró hétvégi háza, kül- vagy belterületről van-e szó, 
letéről szóló 2008. évi XLVI. törvény az előírás a belterületi ingatlanokra is mekkora a szennyezett terület 
17. § (4) bekezdése szerint a föld- vonatkozik. A hatóságok belterületen nagysága, a teljes területen belül 
használó köteles az adott év június például kiemelten ellenőrzik többek milyen ennek a foka, valamint a föld-
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű között az óvodák, iskolák, közin- használó visszaesőnek számít-e. 
virágbimbójának kialakulását meg- tézmények környékét. Belterület esetén 15 ezer forinttól 
akadályozni, és ezt követően ezt az Belterületen az önkormány- indul a bírság, felső határa azonban 
állapotot a vegetációs időszak zat jegyzője vagy a Megyei Kor- 750 ezertől 5 millió forintig terjedő 
végéig folyamatosan fenntartani. mányhivatal Növény- és Talajvédelmi összeget is jelenthet. Fontos azonban 

Ha valaki előbbieknek nem Igazgatósága, külterületen a föld- tudni, hogy senkit sem bírságolnak 
tesz eleget, vagyis nem akadá- hivatal végzi a helyszíni ellenőr- meg néhány tő parlagfű miatt, bi-
lyozza meg a virágzást és mag- zéseket ellenőrzési terv alapján, zonyos százalék alatt nem számít a 
képzést, a mulasztás miatt ható- emellett a bejelentések is számíta- fertőzöttség.
sági bírságot róhatnak ki rá. A nak. A helyszíni ellenőrzésről egyik 
határidő minden évben június 30-a, esetben sem kell tájékoztatni az 
így az ellenőrzések július 1-jével adott ingatlan tulajdonosát.
megkezdődhetnek.

MEKKORA LEHET A BÍRSÁG?
Sokan azt gondolják, hogy a A bírságot minden esetben 

parlagfű-mentesítés feladata kizáró- kiszabják, nincs mérlegelési lehető-
lag azokat érinti, akik gazdálkodásra ség. Amennyiben a tulajdonos vagy 
alkalmas földterülettel, nagyobb földhasználó a bírság kiszabása 

JÚNIUS 30-ÁN JÁR LE A TÜRELMI IDŐ

BÍRSÁGOLNAK A PARLAGFŰ MIATT
A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint a parlagfű ma a 

leggyakoribb gyomnövény Magyarországon, mely legalább ötmillió hektárnyi 
területen előfordul, így nem véletlen, hogy évről évre egyre nagyobb 
problémát okoz az általa kiváltott allergia. Fontos tehát a megelőzés és a 
védekezés, mellyel kapcsolatban arról sem szabad elfeledkezni, hogy annak 
elmulasztása komoly pénzbüntetést is vonhat maga után.

T.A.
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Az ülésen jelen volt 5 képviselő, előzetes távol-
maradását 3 képviselő jelezte.

A Képviselő-testület az ülés első napirendjeként 
elfogadta a polgármester lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentését, majd a Turai Központi Or-
vosi Ügyelet 2013. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót 
tárgyalta.

Az ügyelet szakmai koordinációjával megbízott 
Borsósné dr. Vészi Zsuzsanna háziorvos beszámolójában ki-
emelte, hogy a társult önkormányzatok területéről Dány és 
Bag településekről érkezik a legtöbb hívás az ügyeletre, fel-
vetette továbbá minimum egy fő külsős orvos bevonásának 
indokoltságát az ügyeleti feladatok ellátásába. Javasolta az 
ügyeletet fenntartó Társulási Tanács felé, hogy a havi köte-
lező 32 óra ügyeletet írásban is rögzítse a társult önkor-
mányzatok háziorvosai számára. (Megj.: a háziorvosi ügye-
leti ellátást Tura, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Zsámbok, 
Vácszentlászló, Valkó és Dány önkormányzatai közösen, 
önkormányzati társulásban működtetik)

Az ülés harmadik napirendjének tárgyalásakor a 
Képviselő-testület a polgármester javaslatára módosította a 
2014. április 30-án elfogadott 60/2014. (IV.30.) számú hatá-
rozatának végrehajtására meghatározott határidőt, azt egy 
hónappal meghosszabbította, így a Tura 0121/14, 0121/17, 
0121/18, 0121/21, 0121/22 hrsz. alatti ingatlanok 
hasznosítására kiírt zártkörű (meghívásos) pályázat pályá-
zati kiírását a Képviselő-testület 2014. júniusi ülésén tár-
gyalja majd.

Az ülés utolsó napirendjeként tárgyalta a Képviselő-
testület Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értéke-
léséről készített beszámolót. Az átfogó értékelés készítését 
és Képviselő-testület általi megtárgyalását a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény írja elő a helyi önkormányzatok számára. A beszá-
molóban bemutatásra és összegezésre kerültek az önkor-
mányzat által 2013. évben gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
céllal nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, az ezen 
ellátásokban részesülők száma.
�Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben Turán 
az elmúlt évben 287 család 507 kiskorú gyermeke, és 26 
nagykorú, összesen: 533 gyermek részesült.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részsülő 
gyermekek számára kétszeri alkalommal kifizetett pénzbeli 
támogatás összege: 6.182.800 Ft volt, melynek gyerme-
kenkénti összege 5 800 Ft, 2013. évben mindkét alkalommal 
a jogszabályban meghatározott módon, Erzsébet – utalvány 
formájában került folyósításra. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 
iránt benyújtott kérelmek 38 esetben kerültek elutasításra:
-31 esetben a kérelmező családjában az egy főre jutó 

jövedelem meghaladta a jogszabályban előírt mértéket
-7 esetben a kérelmező családjának vagyoni helyzete okán 

került sor az elutasításra. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
- a jogszabályban meghatározott gyermek-

étkeztetés normatív kedvezményének,
- a törvényben meghatározott természetbeni támo-

gatásnak: fogyasztásra kész étel, ruházat, vala-
mint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet – 
utalvány, 

- egyéb más jogszabályokban meghatározott egyéb 
kedvezmények igénybevételére.

A jogosultságot az 1997. évi XXXI. törvény alapján a 
jegyző állapítja meg. 
�Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt 59 
kérelem érkezett az elmúlt évben, többnyire a gyermekek 
iskoláztatása kapcsán jelentkező többletkiadások enyhí-
tésére: ruházat vásárlása, tanszerek, tankönyvek megvásár-
lása. 2013-ban 21 család 39 gyermeke részére 239.000 Ft 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került folyósításra. 
Ezen eseti pénzbeli támogatást jellemzően iskolakezdéskor, 
valamint a gyermekeik betegségéből eredő többletköltségek 
enyhítésére kérik a szülők.
2013. évben 20 esetben került sor a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás iránti kérelmek elutasítására:

-18 esetben a kérelmező családjában egy főre jutó 
jövedelme meghaladta a jogszabályban előírt 
mértéket

-2 esetben a kérelmező családjának vagyoni 
helyzete miatt került sor az elutasításra.

A pénzbeli támogatás jogosultságának feltételeit helyi 
önkormányzati rendelet állapítja meg.
A kérelmek elbírálását megelőzően a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek, a 
hatáskör gyakorlójának.

2009. január 1. napjától az 1997. évi XXXI. törvény 
alapján a jegyző óvodáztatási támogatást állapíthat meg. 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapí-
tásának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába já-
rásának elősegítése. Óvodáztatási támogatás annak a szülő-
nek, vagy családba fogadó gyámnak állapítható meg, akinek 
gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet 
fennáll, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a 
kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betöltötte megkezdi 
az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, valamint 
rendszeres óvodába járást az óvoda vezetője igazolja.  

2013. évben óvodáztatási támogatásban első alka-
lommal 4 gyermek részesült, 20.000 Ft/fő összegben, ebből 1 
gyermek 3 éves korú, 2 gyermek 5 éves korú, 1 gyermek 6 
éves korú volt.

Második, illetve további alkalmakkal 14 gyermek 
részesült óvodáztatási támogatásban, ebből 2 fő 4 éves korú, 
2 fő 5 éves korú, 5 fő 6 éves korú, 5 fő 7 éves korú gyermek.

A beszámoló kitért a gyermekétkeztetés bemuta-
tására is: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesülő 1-8. évfolyamon tanulmányokat folytató, valamint 
bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára 
az intézményben az étkeztetést ingyenesen kell biztosítani.  

A Hevesy György Általános Iskolában az étkezést 
igénybe vevő gyermekek száma: 296 fő, ebből támogatás 
nélkül 71 fő étkezik, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény alapján ingyenesen étkezik: 190 fő, tartós beteg, 
normatív (50%-os) kedvezményben részesül 7 fő, 100%-os 
kedvezményben részesül: 190 fő, három vagy több gyerme-
kes család gyer-meke: 26 fő. 

A Kastélykerti Óvodában az étkezést igénybe vevő 
gyermekek száma: 125 fő. Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény alapján ingyenes étkezik: 47 fő, 3 és több gyer-
mekes családban élő, 50%-os kedvezményben részesülő: 15 
fő, tartósan beteg, 50%-os normatív kedvezményben 
részesülő: 5 fő. 

A Többsincs Óvoda és Bölcsődében óvodai ellátás-
ban részesül: 115 fő, ebből támogatás nélküli ellátásban 
részesül: 7 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

alapján ingyenesen étkezik: 38 fő, 3 és több gyermekes csa-
ládban élő: 17 fő, 50%-os kedvezményben részesülő:49 fő, 
tartós beteg, 50%-os normatív támogatásban részesülő: 4 fő. 

Bölcsődei ellátásban 10 gyermek részesül, ebből 
támogatás nélküli: 3 gyermek, és 1 fő 3 és több gyermekes 
családban élő 2 fő, 1 fő tartósan beteg, 4 fő támogatás nélkül 
étkezik. 
A településen kívüli szakiskolában, szakközépiskolában és 
speciális foglalkoztató iskolákban tanuló gyermekek közül 
egyéni kérelmek alapján étkezési kedvezményben részesül 3 
gyermek. A kedvezményben részesülő gyermekek étkezési 
térítési díjának megfelelő összeg az oktatási intézmény által 
kiállított számla alapján kerül havonta utalásra. 

A beszámolóban bemutatásra kerültek az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások is. 

Önkormányzatunk az Aszód és Társult Önkormány-
zatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása tagjaként látja el 
kötelező gyermekjóléti feladatait. A Társulás a fenntartója az 
aszódi székhelyű Kistérségi Gondozási Központnak, melynek 
2013. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót ezen 
értékeléssel egyidejűleg tárgyalta a Képviselő-testület.

A beszámolóban rögzítésre került továbbá, hogy 
együttműködési megállapodás alapján az elmúlt évben sor 
került a Magyar Élelmiszerbak által biztosított élelmiszer 

osztására a feladattal megbízott tanácsnok, valamint az 
élelmiszer szállítását önkéntes felvállaló képviselői 
közreműködéssel. Az élelmiszer kiosztására a Kistérségi 
Gondozási Központ munkatársainak bevonásával a Szolgálat 
turai telephelyén került sor.

A személyes gondoskodás terén elért eredmények 
ismertetésénél a beszámoló említést tett a Többsincs Óvoda 
és Bölcsőde bővítésére irányuló Európai Uniós projektről, 
mellyel. jelentős minőségi fejlesztés valósult meg a szemé-
lyes gondoskodás területén. A beruházás során egy csoport-
szobával és egy többfunkciós közösségi helyiséggel bővült az 
intézmény, a hozzátartozó – jogszabály által előírt kötelező 
kiszolgáló helyiségekkel együtt. Az épület energetikai 
korszerűsítésére is sor került, nyílászáró csere, külső hom-
lokzati hőszigetelés, födém-hőszigetelés, fűtés és használati 
melegvíz-ellátó rendszer korszerűsítése történt, továbbá 10 
kW napelem rendszer került az épületre elhelyezésre. A 
beruházás összköltsége 126.315.789 Ft volt, melyből önerő 
6.315.789 Ft. 

Jövőbeni tervként a bölcsődei épületrész korsze-
rűsítése, továbbá a Kastélykerti Óvoda energetikai 
korszerűsítése került meghatározásra.
A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

JÚNIUS 30. A VÉGSŐ HATÁRIDŐ szántóval, mezővel, erdővel rendel- esetén sem tesz eleget a parlagfű-
A NÉBIH, vagyis a Nemzeti keznek. Drága lehet ez a hozzáállás, mentesítési kötelezettségnek, közér-

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hiszen függetlenül attól, hogy bár- dekű védekezésre kerül sor, melynek 
honlapján is tájékozódhatunk az ide kinek lehet nagyobb külterületi gyü- költségei szintén őt terhelik.
vonatkozó jogszabályokról. Az élel- mölcsöse, kertje vagy éppen A bírság mértéke függ attól, 
miszerláncról és hatósági felügye- nagyobb telekkel bíró hétvégi háza, kül- vagy belterületről van-e szó, 
letéről szóló 2008. évi XLVI. törvény az előírás a belterületi ingatlanokra is mekkora a szennyezett terület 
17. § (4) bekezdése szerint a föld- vonatkozik. A hatóságok belterületen nagysága, a teljes területen belül 
használó köteles az adott év június például kiemelten ellenőrzik többek milyen ennek a foka, valamint a föld-
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű között az óvodák, iskolák, közin- használó visszaesőnek számít-e. 
virágbimbójának kialakulását meg- tézmények környékét. Belterület esetén 15 ezer forinttól 
akadályozni, és ezt követően ezt az Belterületen az önkormány- indul a bírság, felső határa azonban 
állapotot a vegetációs időszak zat jegyzője vagy a Megyei Kor- 750 ezertől 5 millió forintig terjedő 
végéig folyamatosan fenntartani. mányhivatal Növény- és Talajvédelmi összeget is jelenthet. Fontos azonban 

Ha valaki előbbieknek nem Igazgatósága, külterületen a föld- tudni, hogy senkit sem bírságolnak 
tesz eleget, vagyis nem akadá- hivatal végzi a helyszíni ellenőr- meg néhány tő parlagfű miatt, bi-
lyozza meg a virágzást és mag- zéseket ellenőrzési terv alapján, zonyos százalék alatt nem számít a 
képzést, a mulasztás miatt ható- emellett a bejelentések is számíta- fertőzöttség.
sági bírságot róhatnak ki rá. A nak. A helyszíni ellenőrzésről egyik 
határidő minden évben június 30-a, esetben sem kell tájékoztatni az 
így az ellenőrzések július 1-jével adott ingatlan tulajdonosát.
megkezdődhetnek.

MEKKORA LEHET A BÍRSÁG?
Sokan azt gondolják, hogy a A bírságot minden esetben 

parlagfű-mentesítés feladata kizáró- kiszabják, nincs mérlegelési lehető-
lag azokat érinti, akik gazdálkodásra ség. Amennyiben a tulajdonos vagy 
alkalmas földterülettel, nagyobb földhasználó a bírság kiszabása 

JÚNIUS 30-ÁN JÁR LE A TÜRELMI IDŐ

BÍRSÁGOLNAK A PARLAGFŰ MIATT
A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint a parlagfű ma a 

leggyakoribb gyomnövény Magyarországon, mely legalább ötmillió hektárnyi 
területen előfordul, így nem véletlen, hogy évről évre egyre nagyobb 
problémát okoz az általa kiváltott allergia. Fontos tehát a megelőzés és a 
védekezés, mellyel kapcsolatban arról sem szabad elfeledkezni, hogy annak 
elmulasztása komoly pénzbüntetést is vonhat maga után.

T.A.
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2016 végig az EU csak Magyarország számára egy 

elkülönített pályázati keretet tart fenn a vasútfejlesztés 

céljából, amely ezután megnyílik a többi szomszédos ország 

számára is, ezért a Magyar Állam számára kiemelt érdek, 

hogy a vasúti beruházást megpályázhassa. A pályázat el-

nyeréséhez építési engedéllyel rendelkező projektet kell 

benyújtani ez év végéig, amihez szükséges a települések 

rendezési terveit kisebb-nagyobb mértékben módosítani 

2014 őszéig.

A vasútfejlesztési projekt a Kormány által kiemelt 

beruházássá vált, így van mód arra, hogy a rendezési tervek 

egyeztetési eljárását tárgyalásos eljárással bonyolítsa le az 

Önkormányzat, amelyre több érintett önkormányzattal kö-

zösen kerül majd sor, az Állami Főépítész által vezényelt 

eljárásban.

A tervezett beruházás engedélyezési és kiviteli ter-

veit a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF) meg-

bízásából az UVATERV Zrt. készíti. Tura város Település-

rendezési Eszközeinek módosítását az UVATERV Zrt. meg-

bízásából a Portaterv Kft. végzi együttmű ködve a Planner-T 

Kft.-vel.

A tervezett fejlesztés Tura város területén: a város 

vasútállomása előtti tér jelentősen átépítésre kerül, 

lesz P+R parkoló, és kiépített buszforduló. A 

pályakorrekció miatt a külterületen egy földutat és az 

Emse-patakot is keresztezi a vasút. Ezek nyomvonala 

korrigálásra kerül, és pár tíz méterrel arrébb a vasút 

alatt átvezetésre kerül oly módon, hogy azon a nagyobb 

mezőgazdasági gépek is át tudjanak haladni. Hatvan és 

Tura határán a vasúti kereszteződés, -mely jelenleg egy 

fénysorompós vasúti átjáró- különszintű csomópont-

ként alakul ki, egy felüljáró kerül kiépítésre, amely 

Tura közigazgatási területét érinti a külterületeken.

A vasútállomás előtti terület rendezését és a P+R 

parkolók kiépítését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

beruházásában a STRABAG Általános Építő Kft. fogja 

kivitelezni. A munkák során 70 férőhelyes P+R parkoló, 

2 db buszmegálló és 20 db kerékpár tárolására 

alkalmas fedett B+R kerékpártároló kerül kiépítésre. 

A parkoló területén új közvilágítási hálózat létesül és 

térfigyelő kamerarendszer is kiépül. A területen 17 fa 

telepítésére is sor kerül.

A beruházás befejezésének tervezett határideje 

2015. április 3.

Mindenre kiterjedő
VASÚTFEJLESZTÉS

kezdődik heteken belül

Müller Gabriella

A beruházással kapcsolatosan
a NIF Zrt. és a STRABAG Kft.

lakossági fórumot tart
2014. június 26-án 17 órakor a 

Polgármesteri Hivatal Házasságkötő 
termében. 

Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy Tura városban 

2014. július 29-tól
2014. augusztus 08-ig 

TÜDŐSZŰRÉST 

tartunk!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn, Szerdán: 12-18 óráig

Kedden, Csütörtökön, Pénteken: 8-14 óráig
A tüdőszűrés helye:

Tabán úti Általános Iskola épülete
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek 
időbeni felismerésére.

A személyi igazolványt, TB-kártyát, 
valamint az előző évben kapott 

tüdőszűrő igazolást mindenki hozza 
magával!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
INFORMÁCIÓK

Segélyhívó: 112
Mentők: 104

Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Fiókiroda
2194, Tura, Rákóczi út 119.

h hNyitva tartás: kedd 14-18 , csütörtök 8-12

Tura Város Polgármesteri Hivatala: 

06 28 581 020

Tura Járőrszolgálat: 06 30 678 7309
Gödöllői Rendőrkapitányság Ügyelet: 

06 28 524 600

Központi Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969

Ebrendész: 06 20 203 2359
Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület:

06 20 264 4705 • 06 20 264 4722

Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 06 70 335 5105

Szelektív Kft.: 06 30 222 6305

Bartók Béla Művelődési Ház: 06 28 580 581

Turai Római Katolikus Plébánia: 06 28 632 615



Turai Hírlap4

20
14

/0
5

5
2014/05

Turai Hírlap

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2016 végig az EU csak Magyarország számára egy 

elkülönített pályázati keretet tart fenn a vasútfejlesztés 

céljából, amely ezután megnyílik a többi szomszédos ország 

számára is, ezért a Magyar Állam számára kiemelt érdek, 

hogy a vasúti beruházást megpályázhassa. A pályázat el-

nyeréséhez építési engedéllyel rendelkező projektet kell 

benyújtani ez év végéig, amihez szükséges a települések 

rendezési terveit kisebb-nagyobb mértékben módosítani 

2014 őszéig.

A vasútfejlesztési projekt a Kormány által kiemelt 

beruházássá vált, így van mód arra, hogy a rendezési tervek 

egyeztetési eljárását tárgyalásos eljárással bonyolítsa le az 

Önkormányzat, amelyre több érintett önkormányzattal kö-

zösen kerül majd sor, az Állami Főépítész által vezényelt 

eljárásban.

A tervezett beruházás engedélyezési és kiviteli ter-

veit a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF) meg-

bízásából az UVATERV Zrt. készíti. Tura város Település-

rendezési Eszközeinek módosítását az UVATERV Zrt. meg-

bízásából a Portaterv Kft. végzi együttmű ködve a Planner-T 

Kft.-vel.

A tervezett fejlesztés Tura város területén: a város 

vasútállomása előtti tér jelentősen átépítésre kerül, 

lesz P+R parkoló, és kiépített buszforduló. A 

pályakorrekció miatt a külterületen egy földutat és az 

Emse-patakot is keresztezi a vasút. Ezek nyomvonala 

korrigálásra kerül, és pár tíz méterrel arrébb a vasút 

alatt átvezetésre kerül oly módon, hogy azon a nagyobb 

mezőgazdasági gépek is át tudjanak haladni. Hatvan és 

Tura határán a vasúti kereszteződés, -mely jelenleg egy 

fénysorompós vasúti átjáró- különszintű csomópont-

ként alakul ki, egy felüljáró kerül kiépítésre, amely 

Tura közigazgatási területét érinti a külterületeken.

A vasútállomás előtti terület rendezését és a P+R 

parkolók kiépítését a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

beruházásában a STRABAG Általános Építő Kft. fogja 

kivitelezni. A munkák során 70 férőhelyes P+R parkoló, 

2 db buszmegálló és 20 db kerékpár tárolására 

alkalmas fedett B+R kerékpártároló kerül kiépítésre. 

A parkoló területén új közvilágítási hálózat létesül és 

térfigyelő kamerarendszer is kiépül. A területen 17 fa 

telepítésére is sor kerül.

A beruházás befejezésének tervezett határideje 

2015. április 3.

Mindenre kiterjedő
VASÚTFEJLESZTÉS

kezdődik heteken belül

Müller Gabriella

A beruházással kapcsolatosan
a NIF Zrt. és a STRABAG Kft.

lakossági fórumot tart
2014. június 26-án 17 órakor a 

Polgármesteri Hivatal Házasságkötő 
termében. 

Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy Tura városban 

2014. július 29-tól
2014. augusztus 08-ig 

TÜDŐSZŰRÉST 

tartunk!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn, Szerdán: 12-18 óráig

Kedden, Csütörtökön, Pénteken: 8-14 óráig
A tüdőszűrés helye:

Tabán úti Általános Iskola épülete
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek 
időbeni felismerésére.

A személyi igazolványt, TB-kártyát, 
valamint az előző évben kapott 

tüdőszűrő igazolást mindenki hozza 
magával!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
INFORMÁCIÓK

Segélyhívó: 112
Mentők: 104

Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Fiókiroda
2194, Tura, Rákóczi út 119.

h hNyitva tartás: kedd 14-18 , csütörtök 8-12

Tura Város Polgármesteri Hivatala: 

06 28 581 020

Tura Járőrszolgálat: 06 30 678 7309
Gödöllői Rendőrkapitányság Ügyelet: 

06 28 524 600

Központi Orvosi Ügyelet: 06 1 301 6969

Ebrendész: 06 20 203 2359
Tura Biztonságáért Polgárőr Egyesület:

06 20 264 4705 • 06 20 264 4722

Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 06 70 335 5105

Szelektív Kft.: 06 30 222 6305

Bartók Béla Művelődési Ház: 06 28 580 581

Turai Római Katolikus Plébánia: 06 28 632 615



EGYHÁZI ÉLET

7

2014/04

Turai Hírlap6
20

14
/0

5
Turai Hírlap

HÍREK - INFORMÁCIÓK

Tura Város Önkormányzata egy hosszú évek óta elmaradt 
kötelességének tett eleget akkor, amikor megkezdte a Tabán út- 
Petőfi Sándor tér sarkán lévő I. világháborús emlékmű felújítá-
sát és környezetének rendbetételét. A szobor felújítását Király 
Zsolt, településünkön élő építész vállalta, aki teljes egészében felü-
gyelte, irányította a munkákat. Ennek köszönhetően újult meg maga 
a szobor és készült el mészkőburkolattal a talapzata. A munkák meg-
kezdése előtt Kovács Attila okleveles szobrász-restaurátor készített 
egy anyagot a szobor állapotfelméréséről és helyreállítási javas-
latáról. Ebből az anyagból idézzük fel a szobor történetére vonat-
kozó részt:

„A szobor rövid leírása:
1924-ben a Magyar Országgyűlés az 1924/XIV. Törvénycikk elfoga-
dásával rendelkezett az első világháború hősi halottai emlékének 
megünnepléséről. Országszerte, szinte minden településen emlék-
műveket emeltek a hősök tiszteletére. Az anyagi források függvé-
nyében ezeknek az emlékhelyeknek a kialakítása hol egyszerűbbek, 
hol díszesebbek voltak. A turai emlékmű Farkas Béla (1885-1945) 
szobrászművész alkotása. Több világháborús emlékmű elkészítése 
köthető személyéhez. Legnevesebb alkotása Budapesten található, 
és a neves építészt, Lechner Ödönt ábrázolja.

A turai emlékmű a római katolikus templommal szemben, 
az út túloldalán található. A kétalakos szobor kompozíciót egy tömb 
szerű posztamensre helyezték, melynek sarkait palmetták díszítik (a 
pálmalevelek a vértanúk attribútumai). A talapzat oldalain helyez-
ték el a feliratos márvány táblákat. A haldokló katona felett maga-
sodik az országot jelképező nőalak (Hungária). Baljával a címeres 
pajzsot tartja, jobb kezét mellkasához emeli, arcára kiül a nemzeti 
tragédia miatti fájdalom. A katona összeroskadva ül, jobbjában egy 
törött kard, bal keze egy párnán nyugszik a korona mellett. A szob-
rász mozdulatokkal, arckifejezésekkel és tárgyi szimbólumokkal 
fejezte ki az ország sorsát és hősei felett érzett gyászt.” (Részlet 
Kovács Attila okl. szobrász-restaurátor által készített állapot-
felmérési és helyreállítási javaslatából)

A szobor mellett elkészült a körülötte lévő terület parko-
sítása, virágosítása, a járda felújítása, valamit a szobor környezeté-
nek térkövezése. A világháborús emlékművel egy időben a 
templom kertjében lévő Szentháromság szobor is megújult. A 
munkák megkezdése előtt Kovács Attila okleveles szobrász-resta-
urátor erre is készített egy anyagot az állapotfelmérésről és helyre-
állítási javaslatról. Ebből idézzük a szobor rövid ismertetését:

„A Petőfi Sándor téren, a katolikus templom déli oldalán 
található a Szentháromság szobor. A két lépcsőn magasodó műkő 
pilléren helyezkedik el a szobor kompozíció, ami főbb vonásaiban az 
ikonográfiailag szokásos ábrázolásokat követi:
Az Atya - jobbján a fiúval - a világot jelképező földgömbön trónol, 
felhőgomolyagoktól övezve. Felettük a Szentlélek galambja dics-
fénnyel. Krisztus jobbján a kereszt nyugszik, míg bal kezében - a vér-
tanúságra utaló - pálma levelet tart. Az Atya jobb kezében uralkodói 
jogar látható, míg bal kezét tenyerével lefelé a világ fölé tartja. A 
pillér talapzatán lévő kőtábla felirata szerint 1868-ban emeltette 
Meleg Erzsébet. A talapzat hátulján lévő tábla arról tanúskodik, 
hogy a Szentháromság emléket a Rózsafüzér Társulat tagjai 2000-
ben felújították. A Szentháromság emlékek emelésének szokása 

Magyarországon a barokk korban - a XVIII. sz. elején terjedt el. Pes-
tis emlékeknek is nevezték ezeket az oszlopokat, mert sokszor egy 
város közössége a járvány elmúltával, megmenekülésük emlékére, 
hálából emelte. A nagyobb kompozíciókon (pld. Sopronban) gyakran 
különböző védőszentek alakjait is megjelenítették. A Szenthárom-
ság emlékeket többnyire a település központjában, a templom-
kertben, vagy a főtéren - ami sokszor a vásárok, piacok helyszíne is 
volt - helyezték el.”(Részlet Kovács Attila okl. szobrász-restaurátor 
által készített állapotfelmérési és helyreállítási javaslatából)

A szobrok letisztítására, a szükséges helyeken javítására 
és impregnálására került sor a felújítás során Király Zsolt felügye-
letével. Ezúton köszönöm meg Király Zsoltnak szakmai és 
anyagi áldozatvállalását, mellyel mind szakmailag, mind 
minőségében újította meg Önkormányzatunknak és Tura 
város lakosságának mindkét szoborkompozíciót. 

A Polgármesteri Hivatal a Római Katolikus Egyházközség 
részére elkészített egy pályázatot az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt Egyházi örökség védelme és egyéb beruházások 
pályázatára, melynek keretében az Egyházközség 4.000.000.- Ft-ot 
nyert el, melyből a templom körüli térkövezés, a lépcsők felújítása, 
valamint egy akadálymentes rámpa készül el.

„161. Cikk. A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elismeri, 
hogy Magyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, felelősek 

mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult 
Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Magyarország és szövetségesei támadása 

folytán rájuk kényszerített háború következményeképpen elszenvedtek.”
Trianoni békeszerződés

A lakosság széles rétegei a világpolitikai eseményekről nem 
tájékozódhattak, hiszen akkor még kevés újság járt a faluba. 

A háború előszele csak akkor söpört végig Turán, amikor július 16-
tól megkezdődtek a katonai behívók kikézbesítései. Tömegével 
hívták be a tartalékosokat, kezdetben az egyedülállókat, a vagyon-
talanokat, de hamarosan másokra is sor került. A kezdeti lelkes 
hónapokban, amikor még mindenki hitt a demagóg ígéretben: „Mire 
lehullanak a falevelek, győztesen jövünk haza” – vidáman rukkoltak 
be a katonák. Ekkor még sokakat lelkesített az olyan kijelentés, mint 
amilyet gr. Ráday Gedeon főispán hangoztatott „Most kell a 
magyarságnak minden vonatkozásában megmutatni, hogy valóban 
uralkodó faj, amely kormányozni, imponálni és vaserőt gyakorolni 
tud.” A hónapok, az évek múlásával azonban jelentősen csökkent a 
hazafiúi buzgalom és nagyon sokan kérvényezték a katonai szolgálat 
alóli felmentésüket. Az egyszerű emberek békevágyának, az értel-
metlen háború és öldöklés elvetésének kifejezését látjuk ezekben a 
kérelmekben. Ezekben az években egyébként a Galga-mente 30.000 
lakójának egészségére mindössze 3 orvosdoktor vigyázott.

A háború első éveiben természetesen még kemény fegye-
lemmel tartottak rendet a hadseregben, az 1917. évtől kezdve azon-
ban eleinte elvétve, azután tömegével történtek szökések, bevonu-
lási parancsmegtagadások. A Hadkiegészítő Parancsnokság több 
nyomozást rendelt el, többek között számos turai születésű katona-
szökevény ellen is. Az ellenük lefolytatott eljárásra azonban már 
nem kerülhetett sor.

Már a világháború első hónapjaiban és attól kezdve végig a 
harcok megszűntéig jelentős problémát jelentett községünkben a 
férfi munkaerő hiánya. A honvéd és a közös hadseregbe összesen 
730 turai férfi vonult be a háború folyamán, akinek munkaerejét 
másokkal helyettesíteni nem tudták, csak pótlásról, a gondok eny-
hítéséről lehetett szó. Már 1914. október 29-én megfogalmazódott 
az első olyan kérvény, mely szerint szerb hadifoglyokat kérnek a 
kiesett munkaerő pótlására. Ettől kezdve rendszeresen küldtek 
különböző nemzetiségű hadifoglyokat a turai bérgazdaságokba. A 
háborús évek gyarapodásával azonban egyenes arányban gyengült 
az államhatalom ereje, s a fegyelem, szigor lazulását a foglyok is 
megérezték. A turai csendőrörs jelentéseiben folyamatosan szere-
peltek a foglyok, az internáltak munkamegtagadásáról, szökéséről, 
sőt, lopásaikról szóló beszámolók.

Az emberi munkaerő hiányát, csökkenését nem tudták telje-
sen felszámolni, így mind az uradalmakban, mind a parasztgazdasá-
gokban a termelés jelentősen megcsappant. Az uradalmak termelés-
csökkenése – mint általános jelenség – az egész ország élelemellá-
tására kihatott, a kenyérkereső férfikéz nélkül maradt munkás-, 
földmunkás családokban és kisparaszti gazdaságokban az egyre 
nagyobb méretű nélkülözés megoldást sürgetett. A háborús helyzet 
olyan szociális gondokat vetett fel, amelyre sem az országos hata-
lom, sem a helyi községi közigazgatás nem volt felkészülve. Az idő 
múlásával, a háború elhúzódásával a rokkantak, hősi halottak száma 
egyre emelkedett. 1915-ben a községi képviselő-testület még hatá-
rozatban mondta ki, hogy az ellátatlanok liszt-biztosítására a község 
felelősséget vállal, később ennek teljesítése már komoly akadá-
lyokba ütközött. Ráadásul a hatalom kényszere és az összenemzeti 
hisztéria hatása alól Tura sem vonhatta ki magát, és hol az orosz 
betörés okozta „barbár pusztítás” kárenyhítésére, hol a hadikölcsö-
nökre kellett jelentős összegeket az államkasszába befizetni. Így 
még kevesebb jutott a szegényeknek, a nyomorgóknak a megsegíté-
sére. A nyomorenyhítő juttatások és intézkedések sem tudták 
pótolni az elvesztett apát, férjet, testvért, s az itthon maradottak 
helyzete folyamatosan romlott. A nélkülözések, a rosszul tápláltság, 
a járványos betegségek a halandóság növekedését eredményezte.

Az élet megszokott rendjét felborító háborús viszonyok a 
közélet minden területén egyre több megoldatlan problémát 
okoztak. Mivel országosan az elsődleges feladat a hadsereg ellátása 
volt, mind élelmiszerből, mind iparcikkekből hiány állt elő, ami 
viszont a tisztességtelen kereskedelmet, az árdrágítást, lopásokat, a 
rablásokat gerjesztette. A rekvirálások napirenden voltak. Mindent 
összeírtak, mindent szabályoztak, mindent megadóztattak, a gazda-

Befejeződtek az

I. világháborús emlékmű
és a Szentháromság szobor

felújítási munkálatai

Szendrei Ferenc polgármester

A megújult emlékmű felszentelésére 2014. június 
9-én, Pünkösd hétfőjén került sor. Az este 7 órakor 

kezdődő szentmise után az emlékműnél beszédet mondott 
Palya János plébános és Szendrei Ferenc polgármester, 
aki beszédében megemlékezett a turai, valamint az isme-
retlen áldozatokról is. Kiemelte, hogy a környékben lévő I. 
világháborús emlékművek közül ez a legnagyobb, ez is 
mutatja, hogy Tura lakosságának milyen fontos volt az 
elesettek tisztelete. Mind a Plébános Úr, mind a Polgár-
mester Úr emlékeztetett Trianon tragédiájára. Az emlék-
mű felszentelésére a Kaszap István Cserkészcsapat, a Má-
riás-lányok, a „Magyarok Nagyasszonya” vegyes kar és né-
pes közönség jelenlétében került sor.

A trianoni békeszerződés (vagy trianoni békediktátum) az első 
világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendsze-
rének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az 
Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban 
győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Francia-
ország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görögország, 
Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, a 
Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország) kö-
zött létrejött békeszerződés, amely többek között az Oszt-
rák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyar-
ország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött 
Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. 

A trianoni békeszerződést az 1920 nyarán, a Horthy Miklós által 
kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának két politi-
kailag súlytalan tagja írta alá. 1920. június 4-én budapesti idő 
szerint 16.32-kor írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó  
Galérie des Cotelles-ben.

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét
a magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti 

összetartozás napjává nyilvánította.

T R I A N O N

sági élet szabad kibontakozását bürok-
ratikus rendeletekkel gúzsba kötötték. 
Az 1917-1918-as években a csendőrség 
már nem volt képes a lopások, betörések, 
csalások sikkasztások megfékezésére. A 
háború utolsó évében a katonai és gazdasági helyzet olyan mély-
pontra süllyedt, hogy az embereknek már elegük volt a háborúból, 
békét akartak, sőt követelték azt. Egyre több tüntetés, sztrájk jelez-
te a lakosság engedetlenségét. Ennek a hulláma elérkezett az Alsó-
Galga mentére is. Amikor 1918 nyarán az országos általános sztrájk 
hatására Galga-mente legnagyobb ipari üzemének, a Magyar Lloyd 
Repülőgép- és Motorgyár RT aszódi gyárának a munkásai június 23-
28-a között beszüntették a munkát, akkor Turán 120 MÁV pálya-
munkás szintén megtagadta a munkafelvételét, kijelentve „… ha 
golyóval tüzelnek, akkor sem dolgoznak.”

Amiképpen a frontokon a hadsereg egyre kilátástalanabb 
helyzetbe került - valójában a feltétel nélküli kapituláció felé rohant - 
az ország hátországában a közállapotok is teljes káoszba fulladtak. A 
sok véráldozatot követelő, gyűlölt háború ugyan 1918-ban befeje-
ződött, ám a föld népének gondja-baja nem enyhült, még inkább 
fokozódott. Az első világháború számos egyéni és családi 
tragédiát okozó vérzivataros évei és a forradalmak semmit 
meg nem oldó mozgalmas hónapjai után Tura 142 hősi 
halottat gyászolt. A szakszerűtlen és erőltetett hadigazdaság 
miatt a termelés visszaesett, a megélhetést biztosító termőföldek 
minősége sokat romlott, az állattartomány megritkult. A rekvirálá-
sokkal és az idegen hódítókkal sanyargatott nép életviszonyai 
jelentősen romlottak, az infláció csillagászati magasságot ért el. 

Tura községnek a háború alatti utolsó hazafias felbuz-
dulása a hősök emlékének megörökítésében tett intézkedés 
volt. A járási főszolgabíró e tárgybeli felhívását magáévá tette a 
képviselő-testület és elhatározta, hogy a falu főterén, a Honvéd Em-
lékmű és a mázsa között egy impozáns emlékművet állítanak fel. E 
célból létrehozták az Emlékmű Bizottságot, melynek tagjai voltak: 
Fekete Sándor, Tóth Mihály, Fekete József, Lakó Károly, Csősz Gábor. 
Az emlékmű (Farkas Béla alkotása) felállítására a forradalmak után 
került sor.

A trianoni békével nemcsak az ország területének 2/3-
át rabolták el, hanem megrendült a magyar nép nemzettudata 
is. Ebből a kilátástalan helyzetből, erről az embertelen 
mélypontról kellett ismét (ki tudja hányadszor?!) hazánknak 
és Tura népének is felemelkednie.

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ESEMÉNYEINEK HATÁSA A TURAI LAKOSSÁG ÉLETÉRE

T.A. (forrás: Tura története I., wikipédia)

A megújult I. világháborús emlékmű parkosított környezetben

A felújított Szentháromság szobor
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Tura Város Önkormányzata egy hosszú évek óta elmaradt 
kötelességének tett eleget akkor, amikor megkezdte a Tabán út- 
Petőfi Sándor tér sarkán lévő I. világháborús emlékmű felújítá-
sát és környezetének rendbetételét. A szobor felújítását Király 
Zsolt, településünkön élő építész vállalta, aki teljes egészében felü-
gyelte, irányította a munkákat. Ennek köszönhetően újult meg maga 
a szobor és készült el mészkőburkolattal a talapzata. A munkák meg-
kezdése előtt Kovács Attila okleveles szobrász-restaurátor készített 
egy anyagot a szobor állapotfelméréséről és helyreállítási javas-
latáról. Ebből az anyagból idézzük fel a szobor történetére vonat-
kozó részt:

„A szobor rövid leírása:
1924-ben a Magyar Országgyűlés az 1924/XIV. Törvénycikk elfoga-
dásával rendelkezett az első világháború hősi halottai emlékének 
megünnepléséről. Országszerte, szinte minden településen emlék-
műveket emeltek a hősök tiszteletére. Az anyagi források függvé-
nyében ezeknek az emlékhelyeknek a kialakítása hol egyszerűbbek, 
hol díszesebbek voltak. A turai emlékmű Farkas Béla (1885-1945) 
szobrászművész alkotása. Több világháborús emlékmű elkészítése 
köthető személyéhez. Legnevesebb alkotása Budapesten található, 
és a neves építészt, Lechner Ödönt ábrázolja.

A turai emlékmű a római katolikus templommal szemben, 
az út túloldalán található. A kétalakos szobor kompozíciót egy tömb 
szerű posztamensre helyezték, melynek sarkait palmetták díszítik (a 
pálmalevelek a vértanúk attribútumai). A talapzat oldalain helyez-
ték el a feliratos márvány táblákat. A haldokló katona felett maga-
sodik az országot jelképező nőalak (Hungária). Baljával a címeres 
pajzsot tartja, jobb kezét mellkasához emeli, arcára kiül a nemzeti 
tragédia miatti fájdalom. A katona összeroskadva ül, jobbjában egy 
törött kard, bal keze egy párnán nyugszik a korona mellett. A szob-
rász mozdulatokkal, arckifejezésekkel és tárgyi szimbólumokkal 
fejezte ki az ország sorsát és hősei felett érzett gyászt.” (Részlet 
Kovács Attila okl. szobrász-restaurátor által készített állapot-
felmérési és helyreállítási javaslatából)

A szobor mellett elkészült a körülötte lévő terület parko-
sítása, virágosítása, a járda felújítása, valamit a szobor környezeté-
nek térkövezése. A világháborús emlékművel egy időben a 
templom kertjében lévő Szentháromság szobor is megújult. A 
munkák megkezdése előtt Kovács Attila okleveles szobrász-resta-
urátor erre is készített egy anyagot az állapotfelmérésről és helyre-
állítási javaslatról. Ebből idézzük a szobor rövid ismertetését:

„A Petőfi Sándor téren, a katolikus templom déli oldalán 
található a Szentháromság szobor. A két lépcsőn magasodó műkő 
pilléren helyezkedik el a szobor kompozíció, ami főbb vonásaiban az 
ikonográfiailag szokásos ábrázolásokat követi:
Az Atya - jobbján a fiúval - a világot jelképező földgömbön trónol, 
felhőgomolyagoktól övezve. Felettük a Szentlélek galambja dics-
fénnyel. Krisztus jobbján a kereszt nyugszik, míg bal kezében - a vér-
tanúságra utaló - pálma levelet tart. Az Atya jobb kezében uralkodói 
jogar látható, míg bal kezét tenyerével lefelé a világ fölé tartja. A 
pillér talapzatán lévő kőtábla felirata szerint 1868-ban emeltette 
Meleg Erzsébet. A talapzat hátulján lévő tábla arról tanúskodik, 
hogy a Szentháromság emléket a Rózsafüzér Társulat tagjai 2000-
ben felújították. A Szentháromság emlékek emelésének szokása 

Magyarországon a barokk korban - a XVIII. sz. elején terjedt el. Pes-
tis emlékeknek is nevezték ezeket az oszlopokat, mert sokszor egy 
város közössége a járvány elmúltával, megmenekülésük emlékére, 
hálából emelte. A nagyobb kompozíciókon (pld. Sopronban) gyakran 
különböző védőszentek alakjait is megjelenítették. A Szenthárom-
ság emlékeket többnyire a település központjában, a templom-
kertben, vagy a főtéren - ami sokszor a vásárok, piacok helyszíne is 
volt - helyezték el.”(Részlet Kovács Attila okl. szobrász-restaurátor 
által készített állapotfelmérési és helyreállítási javaslatából)

A szobrok letisztítására, a szükséges helyeken javítására 
és impregnálására került sor a felújítás során Király Zsolt felügye-
letével. Ezúton köszönöm meg Király Zsoltnak szakmai és 
anyagi áldozatvállalását, mellyel mind szakmailag, mind 
minőségében újította meg Önkormányzatunknak és Tura 
város lakosságának mindkét szoborkompozíciót. 

A Polgármesteri Hivatal a Római Katolikus Egyházközség 
részére elkészített egy pályázatot az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt Egyházi örökség védelme és egyéb beruházások 
pályázatára, melynek keretében az Egyházközség 4.000.000.- Ft-ot 
nyert el, melyből a templom körüli térkövezés, a lépcsők felújítása, 
valamint egy akadálymentes rámpa készül el.

„161. Cikk. A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elismeri, 
hogy Magyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, felelősek 

mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult 
Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Magyarország és szövetségesei támadása 

folytán rájuk kényszerített háború következményeképpen elszenvedtek.”
Trianoni békeszerződés

A lakosság széles rétegei a világpolitikai eseményekről nem 
tájékozódhattak, hiszen akkor még kevés újság járt a faluba. 

A háború előszele csak akkor söpört végig Turán, amikor július 16-
tól megkezdődtek a katonai behívók kikézbesítései. Tömegével 
hívták be a tartalékosokat, kezdetben az egyedülállókat, a vagyon-
talanokat, de hamarosan másokra is sor került. A kezdeti lelkes 
hónapokban, amikor még mindenki hitt a demagóg ígéretben: „Mire 
lehullanak a falevelek, győztesen jövünk haza” – vidáman rukkoltak 
be a katonák. Ekkor még sokakat lelkesített az olyan kijelentés, mint 
amilyet gr. Ráday Gedeon főispán hangoztatott „Most kell a 
magyarságnak minden vonatkozásában megmutatni, hogy valóban 
uralkodó faj, amely kormányozni, imponálni és vaserőt gyakorolni 
tud.” A hónapok, az évek múlásával azonban jelentősen csökkent a 
hazafiúi buzgalom és nagyon sokan kérvényezték a katonai szolgálat 
alóli felmentésüket. Az egyszerű emberek békevágyának, az értel-
metlen háború és öldöklés elvetésének kifejezését látjuk ezekben a 
kérelmekben. Ezekben az években egyébként a Galga-mente 30.000 
lakójának egészségére mindössze 3 orvosdoktor vigyázott.

A háború első éveiben természetesen még kemény fegye-
lemmel tartottak rendet a hadseregben, az 1917. évtől kezdve azon-
ban eleinte elvétve, azután tömegével történtek szökések, bevonu-
lási parancsmegtagadások. A Hadkiegészítő Parancsnokság több 
nyomozást rendelt el, többek között számos turai születésű katona-
szökevény ellen is. Az ellenük lefolytatott eljárásra azonban már 
nem kerülhetett sor.

Már a világháború első hónapjaiban és attól kezdve végig a 
harcok megszűntéig jelentős problémát jelentett községünkben a 
férfi munkaerő hiánya. A honvéd és a közös hadseregbe összesen 
730 turai férfi vonult be a háború folyamán, akinek munkaerejét 
másokkal helyettesíteni nem tudták, csak pótlásról, a gondok eny-
hítéséről lehetett szó. Már 1914. október 29-én megfogalmazódott 
az első olyan kérvény, mely szerint szerb hadifoglyokat kérnek a 
kiesett munkaerő pótlására. Ettől kezdve rendszeresen küldtek 
különböző nemzetiségű hadifoglyokat a turai bérgazdaságokba. A 
háborús évek gyarapodásával azonban egyenes arányban gyengült 
az államhatalom ereje, s a fegyelem, szigor lazulását a foglyok is 
megérezték. A turai csendőrörs jelentéseiben folyamatosan szere-
peltek a foglyok, az internáltak munkamegtagadásáról, szökéséről, 
sőt, lopásaikról szóló beszámolók.

Az emberi munkaerő hiányát, csökkenését nem tudták telje-
sen felszámolni, így mind az uradalmakban, mind a parasztgazdasá-
gokban a termelés jelentősen megcsappant. Az uradalmak termelés-
csökkenése – mint általános jelenség – az egész ország élelemellá-
tására kihatott, a kenyérkereső férfikéz nélkül maradt munkás-, 
földmunkás családokban és kisparaszti gazdaságokban az egyre 
nagyobb méretű nélkülözés megoldást sürgetett. A háborús helyzet 
olyan szociális gondokat vetett fel, amelyre sem az országos hata-
lom, sem a helyi községi közigazgatás nem volt felkészülve. Az idő 
múlásával, a háború elhúzódásával a rokkantak, hősi halottak száma 
egyre emelkedett. 1915-ben a községi képviselő-testület még hatá-
rozatban mondta ki, hogy az ellátatlanok liszt-biztosítására a község 
felelősséget vállal, később ennek teljesítése már komoly akadá-
lyokba ütközött. Ráadásul a hatalom kényszere és az összenemzeti 
hisztéria hatása alól Tura sem vonhatta ki magát, és hol az orosz 
betörés okozta „barbár pusztítás” kárenyhítésére, hol a hadikölcsö-
nökre kellett jelentős összegeket az államkasszába befizetni. Így 
még kevesebb jutott a szegényeknek, a nyomorgóknak a megsegíté-
sére. A nyomorenyhítő juttatások és intézkedések sem tudták 
pótolni az elvesztett apát, férjet, testvért, s az itthon maradottak 
helyzete folyamatosan romlott. A nélkülözések, a rosszul tápláltság, 
a járványos betegségek a halandóság növekedését eredményezte.

Az élet megszokott rendjét felborító háborús viszonyok a 
közélet minden területén egyre több megoldatlan problémát 
okoztak. Mivel országosan az elsődleges feladat a hadsereg ellátása 
volt, mind élelmiszerből, mind iparcikkekből hiány állt elő, ami 
viszont a tisztességtelen kereskedelmet, az árdrágítást, lopásokat, a 
rablásokat gerjesztette. A rekvirálások napirenden voltak. Mindent 
összeírtak, mindent szabályoztak, mindent megadóztattak, a gazda-

Befejeződtek az

I. világháborús emlékmű
és a Szentháromság szobor

felújítási munkálatai

Szendrei Ferenc polgármester

A megújult emlékmű felszentelésére 2014. június 
9-én, Pünkösd hétfőjén került sor. Az este 7 órakor 

kezdődő szentmise után az emlékműnél beszédet mondott 
Palya János plébános és Szendrei Ferenc polgármester, 
aki beszédében megemlékezett a turai, valamint az isme-
retlen áldozatokról is. Kiemelte, hogy a környékben lévő I. 
világháborús emlékművek közül ez a legnagyobb, ez is 
mutatja, hogy Tura lakosságának milyen fontos volt az 
elesettek tisztelete. Mind a Plébános Úr, mind a Polgár-
mester Úr emlékeztetett Trianon tragédiájára. Az emlék-
mű felszentelésére a Kaszap István Cserkészcsapat, a Má-
riás-lányok, a „Magyarok Nagyasszonya” vegyes kar és né-
pes közönség jelenlétében került sor.

A trianoni békeszerződés (vagy trianoni békediktátum) az első 
világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendsze-
rének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az 
Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban 
győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Francia-
ország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görögország, 
Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, a 
Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország) kö-
zött létrejött békeszerződés, amely többek között az Oszt-
rák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyar-
ország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött 
Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. 

A trianoni békeszerződést az 1920 nyarán, a Horthy Miklós által 
kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának két politi-
kailag súlytalan tagja írta alá. 1920. június 4-én budapesti idő 
szerint 16.32-kor írták alá a franciaországi Versailles-hoz tartozó  
Galérie des Cotelles-ben.

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét
a magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti 

összetartozás napjává nyilvánította.

T R I A N O N

sági élet szabad kibontakozását bürok-
ratikus rendeletekkel gúzsba kötötték. 
Az 1917-1918-as években a csendőrség 
már nem volt képes a lopások, betörések, 
csalások sikkasztások megfékezésére. A 
háború utolsó évében a katonai és gazdasági helyzet olyan mély-
pontra süllyedt, hogy az embereknek már elegük volt a háborúból, 
békét akartak, sőt követelték azt. Egyre több tüntetés, sztrájk jelez-
te a lakosság engedetlenségét. Ennek a hulláma elérkezett az Alsó-
Galga mentére is. Amikor 1918 nyarán az országos általános sztrájk 
hatására Galga-mente legnagyobb ipari üzemének, a Magyar Lloyd 
Repülőgép- és Motorgyár RT aszódi gyárának a munkásai június 23-
28-a között beszüntették a munkát, akkor Turán 120 MÁV pálya-
munkás szintén megtagadta a munkafelvételét, kijelentve „… ha 
golyóval tüzelnek, akkor sem dolgoznak.”

Amiképpen a frontokon a hadsereg egyre kilátástalanabb 
helyzetbe került - valójában a feltétel nélküli kapituláció felé rohant - 
az ország hátországában a közállapotok is teljes káoszba fulladtak. A 
sok véráldozatot követelő, gyűlölt háború ugyan 1918-ban befeje-
ződött, ám a föld népének gondja-baja nem enyhült, még inkább 
fokozódott. Az első világháború számos egyéni és családi 
tragédiát okozó vérzivataros évei és a forradalmak semmit 
meg nem oldó mozgalmas hónapjai után Tura 142 hősi 
halottat gyászolt. A szakszerűtlen és erőltetett hadigazdaság 
miatt a termelés visszaesett, a megélhetést biztosító termőföldek 
minősége sokat romlott, az állattartomány megritkult. A rekvirálá-
sokkal és az idegen hódítókkal sanyargatott nép életviszonyai 
jelentősen romlottak, az infláció csillagászati magasságot ért el. 

Tura községnek a háború alatti utolsó hazafias felbuz-
dulása a hősök emlékének megörökítésében tett intézkedés 
volt. A járási főszolgabíró e tárgybeli felhívását magáévá tette a 
képviselő-testület és elhatározta, hogy a falu főterén, a Honvéd Em-
lékmű és a mázsa között egy impozáns emlékművet állítanak fel. E 
célból létrehozták az Emlékmű Bizottságot, melynek tagjai voltak: 
Fekete Sándor, Tóth Mihály, Fekete József, Lakó Károly, Csősz Gábor. 
Az emlékmű (Farkas Béla alkotása) felállítására a forradalmak után 
került sor.

A trianoni békével nemcsak az ország területének 2/3-
át rabolták el, hanem megrendült a magyar nép nemzettudata 
is. Ebből a kilátástalan helyzetből, erről az embertelen 
mélypontról kellett ismét (ki tudja hányadszor?!) hazánknak 
és Tura népének is felemelkednie.

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ESEMÉNYEINEK HATÁSA A TURAI LAKOSSÁG ÉLETÉRE

T.A. (forrás: Tura története I., wikipédia)

A megújult I. világháborús emlékmű parkosított környezetben

A felújított Szentháromság szobor
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EGYHÁZI ÉLETRENDŐRSÉGI HÍREK

Erre a kérdésre két elter- jólétben, ha szegényesebben élünk.
jedt válasz forog közszájon. Az otthon indíttatása meghatározó erejű: 

végigkísér egész életünkön. Amit otthonról magunkkal Az egyiket Tamási Áron 
viszünk, azok vagyunk szinte egész életünkben. Akkor is indította útjára, a másikat a 
működik ez az otthon – emlékeztet, figyelmeztet, tanít és katekizmus. 

Az erdélyi író, a hányatott hazahív –, amikor az eredeti környezet már megváltozott, 
sorsú székely ember, csodá- szüleink meghaltak, anyagi valósága megszűnt létezni. 

latosan tiszta és természetesen egyszerű vágyat fogal- Szellemi mivolta azonban örök, és ott belül, a legbensőbb 
mazott meg: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol világunkban élő társunk marad egész életünk során. Ezért 
otthon legyünk benne.” – Eláll az ember lélegzete...! van az, hogy életünk folyamán elkerülhetünk más és más 
Milyen igaz mondat is ez! Szinte belenyilall a szív és az vidékekre, országokba és népek közé, lehet szép lakásunk, 
értelem rejtett zugaiba. Megnyugtat és fölizgat egyszerre. alapíthatunk családot, lehetünk nagyon sikeresek, de az 
Zseniális! Még akkor is az, ha tudjuk, hogy mondatának eredeti otthonnal sohasem szakíthatunk. 

Tamási Áront Budapestre vezette a sorsa: a magyar eredetét abból a katekézisből merítette, amit kisdiák 
embert a magyarok közé, de az ő otthona mégis Farkaslaka korában Farkaslakán, a szülőfalujában tanult az iskolában 
maradt, mert „a vér nem válik vízzé…”, és „a földobott kő meg a templomban, amelynek kertjében ma az ő emlékműve 
visszahull…”, mert ha szakított volna eredeti mivoltával, fogadja a látogatót. Szóval az eredeti válasz így szól: 
vagyis a lelke mélyén elszakadt volna Farkaslakától, akkor „Azért vagyunk a világon, hogy az Istent megismerjük, 
mindez emberi máltóságában való meghasonlást jelentett szeressük és üdvözüljünk általa.”
volna számára. Nem lehetett volna az, Akivé így vált.A kérdés persze az, hogy mit is jelent az otthon? 

Amíg az otthon és a haza a forrást és a meg-Egy olyan házat vagy lakást, ahova hazajárunk enni, inni, 
tartó erőt jelenti, addig a cél – szinte alig merem leírni – aludni, ahol raktározzuk holmijainkat, ahol együtt élünk 

családunkkal, ahol fogadjuk vendégeinket és még néhány maga az Isten, aki az embert saját képére és hasonla-
más dolgot is csinálunk? – Nem, ez még nem otthon, még tosságára teremtette, és ezzel mintegy jelezte kibontako-
szabad választásunk ellenére sem az, mert lényeges alkotó- zásunk végső lehetőségét, amely Benne teljesedik be. Szent 
elemek hiányoznak belőle. Ágoston ezt így fogalmazta meg: „Magadnak teremtettél, 

Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem Az otthon olyan, mint a fészek, vagy az őshonos 
nyugszik Benned.” Ezért törekedhet az ember lelki növények számára a nekik megfelelő talaj és klíma. Az ott-
szabadságának eszközével az isteni tökéletesség felé, amit hon mindenekelőtt egyéni, személyes létezésünk erede-

tiségének miliőjét, közegét jelenti számunkra. A gyöke- persze el is veszíthet. 
Az önmagunkról, a világról, az Istenről való tudás a reket, a forrást, őseinket, szüleinket, testvéreinket és 

megismeréssel kezdődik, és minél inkább megismeri az mindazokat a tárgyakat, szellemi-lelki és kulturális kör-
ember Alkotóját és az ő szándékát, annál jobban hasonlíthat nyezetet, amelybe beleszülettünk, amit örökségként 
hozzá. Minél inkább birtokba akarja venni a felkínált génjeinkben magunkban hordozunk, és amelyek ereden-
értékeket, annál inkább szerető lénnyé válik, mert dően körülvettek és körülvesznek bennünket. Az alapozza 
életét a bölcsesség és az értelem, a jó tanács és az erősség, meg emberi méltóságunkat igazán, hogy mindezekbe 
az isteni tudomány és a finom lelkűség, valamint az a ösztönösen belesimulunk, azután pedig, ha fölnőttünk, 
csodálatos féltő szeretet hatja át (ezek a Szentlélek akkor tudatosan vállaljuk.
ajándékai), amely semmiképpen sem akarja elveszíteni a Az otthon térben és időben létező tárgyi 
személyes legvégső értéket: a maga életét a Jóistenben.valóság, de még inkább szellemi-személyes miliő, 

A Végső Cél elveszítése eltévedt bolyongóvá környezet, hiszen hiába gazdag anyagilag a környezet és 
teheti az embert. – Ezt láthatjuk a mai világban. – Viszont hiába tökéletes és jó az ellátás, még ez sem képes otthont 
már az is nyertes, aki emberhez méltóan tud keresni.teremteni. Hiába van meg mindenünk, attól még nem biztos, 

Keressük tehát az igazi lelki értékeket, és meg hogy otthon érezzük magunkat! Viszont a bennünket 
fogjuk találni igazi otthonunkat: a földön is és az Örök körülvevő személyes jóakarat, a szeretet akkor is az otthon 
Hazában is.melegét és erejét varázsolja körénk, ha szerény eszközök 

vesznek körül minket, ha nem is dőzsölünk az anyagi 

Mi végett vagyunk a világon?

Palya János plébános

STRANDOK, VIZEK, TILTOTT FÜRDŐZÉS – Így 
kerülhető el a tragédia!

A szabad vizekben való tiltott fürdőzés a Rendőrség 
által rendszeresen ellenőrzés alatt lesz. Az ilyen tevé-
kenységet folytatók komoly büntetésre számíthatnak, 
amennyiben még lesz lehetőségük a bírság fizetésre, 
ugyanis a tiltás nem véletlen ezeken a területeken. Az elmúlt 
években sajnos történtek tragikus események, melyek a 
szabályszegő cselekmények következményei voltak.

Minden gyereket meg kell tanítani a szabad vizek 
veszélyeire, s arra, hogy ezek a veszélyek hogyan kerül-
hetőek el.

A strandokon fürdőzés során ne engedjük a veszélyes 
játékokat, egymás dobálását, társaik víz alá nyomásást, 
itatását, fejesugrásokat felhevült testtel hideg és még ezen 
felül mély vízbe!

A kisebb gyermekeket fürdőzés során ne hagyjuk 
felügyelet nélkül, pontosan az említett esetek elkerülése 
végett. A gyermekek veszély és felelősségérzete igen 
csekély, ezért cselekedeteikkel önmagukra és társaikra is 
veszélyt jelenthetnek.

KERÉKPÁROZÁS – Így kerülhetők el a balesetek!
Ne engedjük meg, hogy versenypálya legyen a ját-

szótér és környéke!
Győződjünk meg róla, hogy gyermekünk ismeri-e az 

alapvető közlekedési szabályokat!
Hosszabb túrára csak felügyelettel engedjük el az 

általános iskoláskorú gyereket!
A kerékpár utakon való közlekedésre hívjuk fel 

gyermekeink figyelmét úgy a kerékpárral való közlekedésre, 
mint a gyalogos közlekedésre. Vannak kerékpárút 
szakaszok, ahol megengedett a vegyes (kerékpár, valamint 
gyalogos) közlekedés. Komoly balesetek következhetnek be 
a figyelmetlen közlekedés következtében!

A GÖRKORCSOLYA, GÖRDESZKA által sok sérülés 
keletkezhet a térd-és könyék roncsolódás következtében. 
Semmi esetre sem engedhetjük, hogy az úttesteken, a 
forgalomban mutassák be a gyerekek új tudományukat!

Nyári szünet
és veszélyek

A hirtelen megnövekedett szabadidőt, a ragyogó 
napsütést ki kell használni. Legyünk sokat a szabad-
ban, játszótereken, erdőkben, vizek mellett, de gondol-
juk végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek 
ránk és gyermekeinkre, s még időben hívjuk fel ezekre, 
és következményeikre a gyermekek figyelmét!

AZ UTCA NEM JÁTSZÓTÉR!
Egy lépéssel távolabb már ott az úttest, a parkoló, a 

forgalom. 
A LABDÁK gurulnak, a gyerek fut utána…
A HINTÁK magasan szállnak, a gyerekek közöttük 

kergetőznek…
A CSÚSZDÁK pereme alacsony, a kanyarban kivá-

gódnak, illetve fejjel lefele vagy állva próbálnak lecsúszni…
Különösen a 4-6 éves korosztály veszélyeztetett, mert 

belőlük még hiányzik a veszélyérzet, ám már nagynak 
számítanak, így gyakrabban lazul a szülői figyelem.

A játszótér nem szabadidős programmal rendelkező 
gyermekmegőrző!

AZ OTTHON – Rejtett veszélyek!
Ha a dolgozó, elfoglalt szülők egyedül, otthon hagyott 

gyermeke saját maga készíti el, illetve melegíti fel ebédjét, 
hívjuk fel figyelmét a tűzhely (gáz, villany) helyes haszná-
latára! 

Tizenévesek körében gyakori a barkácsolás, a TV, 
magnó szerelése közben történő baleset. Csak kifogástalan 
állapotú, érintésvédelemmel ellátott műszaki berendezések 
legyenek a lakásban. Beszéljünk a gyerekeknek a villamos 
berendezések szakszerű üzemeltetéséről! 

A vegyszereket és az alkoholt tároljuk biztonságosan, 
s ügyeljünk arra, hogy ne cseréljük össze a tartályokat!

A gyógyszereket mindig zárjuk el, hogy a gyerekek ne 
férjenek hozzá!

Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idegeneknek 
soha ne nyissanak ajtót, s a lakásba be ne engedjék őket!
Győződjünk meg arról, hogy valóban úgy cselekszünk-e mi 
magunk, ahogy mondjuk: a gyermekek rengeteget tanulnak 
a felnőttek példájából.

A veszélyeztetettség, a kockázat tudata nem azt 
jelenti, hogy rettegésben kell élnünk. Ha tisztában 
vagyunk a veszélyekkel, az elkerülés mikéntjével, ak-
kor képesek vagyunk megítélni, hol az ésszerű 
kockázat határa.

Forrás: www.police.hu

RÖVID HÍREK - INFORMÁCIÓK natkozik. Tehát biciklisekre csak akkor, ha a zebránál leszáll-
nak és tolják a biciklit. Ha kerékpárral az egyik járdáról a 

Gyalogosok elsőbbsége
másikra kelsz át a zebrán, akkor ezt csak megfelelő körülte-

A zebrán áthaladó gyalogosoknak (ha már a zebrán halad-
kintéssel, és lassan tedd. Az autósok ugyanis csak gyalogo-

nak) elsőbbségük van minden járművel szemben. A gyalogo-
sokra számítanak ott, száguldozó biciklisekre nem!

sokat még csak zavarni sem szabad az átkelésük során. Ha 
többsávos úton az egyik sávban valaki már megállt a zebra Elutazunk! – de vajon mire érkezünk haza?
előtt, akkor a többi sávban is meg kell állni! A zebrára lépés Tisztelettel felhívjuk a nyári szünet ideje alatt utazni szándé-
előtt természetesen a gyalogosnak meg kell győződnie arról, kozók figyelmét, hogy hosszabb-rövidebb ideig tartó távol-
hogy biztonságosan átkelhet az úttesten. Ha kerékpárral létüket, utazási terveiket ne hozzák nyilvánosságra, ne 
zebrát keresztezel, akkor ugyanúgy meg kell adnod a gyalo- osszák meg a közösségi portálokon ingatlanjuk, értékeik 
gosoknak az elsőbbséget, mint mikor autót vezetsz! biztonsága érdekében!
Megjegyzés: zebrán az elsőbbség csak a gyalogosokra vo- Tura KMB Alosztály

A Többsincs Óvoda és Bölcsőde dolgozói és szülői 
közössége gyűjtést szervez a súlyos égési 

sérüléseket szenvedett óvodásunk Szénási Lacika 
családjának támogatására.

Támogatásukat (anyagi támogatás, ruhanemű, 
tartós élelmiszer) a Többsincs Óvoda és Bölcsődébe (2194 
Tura, Dózsa György utca 2.) várjuk!

Segítségüket köszönjük a család nevében!

FELHÍVÁS ÖSSZEFOGÁSRA

„Amikor az ember egészséges, ezer dologra vágyik.
Amikor nem, már csak egyre.”(Goethe)

A Turai Takarékszövetkezetnél betétszámla került 
megnyitásra, melyre adakozni tudnak a segíteni tudók, 
szándékozók.
A számla megnevezése: Sára Tamásné
A számla száma:           65900107-18120574 
A közlemény rovatba :     Regina gyógyulásáért  
A számlára készpénz is befizethető.

Tisztelt turai emberek, turai vállalkozók !
Fogjunk össze Regina gyógyulásának segítésében.
Sok kicsi sokra megy és sokat jelent a családnak!

Szilágyi Józsefné
intézményvezető

KEDVES TURAIAK!

Kuruczné Nyilas Ágnes
szülői szervezet vezetője
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EGYHÁZI ÉLETRENDŐRSÉGI HÍREK

Erre a kérdésre két elter- jólétben, ha szegényesebben élünk.
jedt válasz forog közszájon. Az otthon indíttatása meghatározó erejű: 

végigkísér egész életünkön. Amit otthonról magunkkal Az egyiket Tamási Áron 
viszünk, azok vagyunk szinte egész életünkben. Akkor is indította útjára, a másikat a 
működik ez az otthon – emlékeztet, figyelmeztet, tanít és katekizmus. 

Az erdélyi író, a hányatott hazahív –, amikor az eredeti környezet már megváltozott, 
sorsú székely ember, csodá- szüleink meghaltak, anyagi valósága megszűnt létezni. 

latosan tiszta és természetesen egyszerű vágyat fogal- Szellemi mivolta azonban örök, és ott belül, a legbensőbb 
mazott meg: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol világunkban élő társunk marad egész életünk során. Ezért 
otthon legyünk benne.” – Eláll az ember lélegzete...! van az, hogy életünk folyamán elkerülhetünk más és más 
Milyen igaz mondat is ez! Szinte belenyilall a szív és az vidékekre, országokba és népek közé, lehet szép lakásunk, 
értelem rejtett zugaiba. Megnyugtat és fölizgat egyszerre. alapíthatunk családot, lehetünk nagyon sikeresek, de az 
Zseniális! Még akkor is az, ha tudjuk, hogy mondatának eredeti otthonnal sohasem szakíthatunk. 

Tamási Áront Budapestre vezette a sorsa: a magyar eredetét abból a katekézisből merítette, amit kisdiák 
embert a magyarok közé, de az ő otthona mégis Farkaslaka korában Farkaslakán, a szülőfalujában tanult az iskolában 
maradt, mert „a vér nem válik vízzé…”, és „a földobott kő meg a templomban, amelynek kertjében ma az ő emlékműve 
visszahull…”, mert ha szakított volna eredeti mivoltával, fogadja a látogatót. Szóval az eredeti válasz így szól: 
vagyis a lelke mélyén elszakadt volna Farkaslakától, akkor „Azért vagyunk a világon, hogy az Istent megismerjük, 
mindez emberi máltóságában való meghasonlást jelentett szeressük és üdvözüljünk általa.”
volna számára. Nem lehetett volna az, Akivé így vált.A kérdés persze az, hogy mit is jelent az otthon? 

Amíg az otthon és a haza a forrást és a meg-Egy olyan házat vagy lakást, ahova hazajárunk enni, inni, 
tartó erőt jelenti, addig a cél – szinte alig merem leírni – aludni, ahol raktározzuk holmijainkat, ahol együtt élünk 

családunkkal, ahol fogadjuk vendégeinket és még néhány maga az Isten, aki az embert saját képére és hasonla-
más dolgot is csinálunk? – Nem, ez még nem otthon, még tosságára teremtette, és ezzel mintegy jelezte kibontako-
szabad választásunk ellenére sem az, mert lényeges alkotó- zásunk végső lehetőségét, amely Benne teljesedik be. Szent 
elemek hiányoznak belőle. Ágoston ezt így fogalmazta meg: „Magadnak teremtettél, 

Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem Az otthon olyan, mint a fészek, vagy az őshonos 
nyugszik Benned.” Ezért törekedhet az ember lelki növények számára a nekik megfelelő talaj és klíma. Az ott-
szabadságának eszközével az isteni tökéletesség felé, amit hon mindenekelőtt egyéni, személyes létezésünk erede-

tiségének miliőjét, közegét jelenti számunkra. A gyöke- persze el is veszíthet. 
Az önmagunkról, a világról, az Istenről való tudás a reket, a forrást, őseinket, szüleinket, testvéreinket és 

megismeréssel kezdődik, és minél inkább megismeri az mindazokat a tárgyakat, szellemi-lelki és kulturális kör-
ember Alkotóját és az ő szándékát, annál jobban hasonlíthat nyezetet, amelybe beleszülettünk, amit örökségként 
hozzá. Minél inkább birtokba akarja venni a felkínált génjeinkben magunkban hordozunk, és amelyek ereden-
értékeket, annál inkább szerető lénnyé válik, mert dően körülvettek és körülvesznek bennünket. Az alapozza 
életét a bölcsesség és az értelem, a jó tanács és az erősség, meg emberi méltóságunkat igazán, hogy mindezekbe 
az isteni tudomány és a finom lelkűség, valamint az a ösztönösen belesimulunk, azután pedig, ha fölnőttünk, 
csodálatos féltő szeretet hatja át (ezek a Szentlélek akkor tudatosan vállaljuk.
ajándékai), amely semmiképpen sem akarja elveszíteni a Az otthon térben és időben létező tárgyi 
személyes legvégső értéket: a maga életét a Jóistenben.valóság, de még inkább szellemi-személyes miliő, 

A Végső Cél elveszítése eltévedt bolyongóvá környezet, hiszen hiába gazdag anyagilag a környezet és 
teheti az embert. – Ezt láthatjuk a mai világban. – Viszont hiába tökéletes és jó az ellátás, még ez sem képes otthont 
már az is nyertes, aki emberhez méltóan tud keresni.teremteni. Hiába van meg mindenünk, attól még nem biztos, 

Keressük tehát az igazi lelki értékeket, és meg hogy otthon érezzük magunkat! Viszont a bennünket 
fogjuk találni igazi otthonunkat: a földön is és az Örök körülvevő személyes jóakarat, a szeretet akkor is az otthon 
Hazában is.melegét és erejét varázsolja körénk, ha szerény eszközök 

vesznek körül minket, ha nem is dőzsölünk az anyagi 

Mi végett vagyunk a világon?

Palya János plébános

STRANDOK, VIZEK, TILTOTT FÜRDŐZÉS – Így 
kerülhető el a tragédia!

A szabad vizekben való tiltott fürdőzés a Rendőrség 
által rendszeresen ellenőrzés alatt lesz. Az ilyen tevé-
kenységet folytatók komoly büntetésre számíthatnak, 
amennyiben még lesz lehetőségük a bírság fizetésre, 
ugyanis a tiltás nem véletlen ezeken a területeken. Az elmúlt 
években sajnos történtek tragikus események, melyek a 
szabályszegő cselekmények következményei voltak.

Minden gyereket meg kell tanítani a szabad vizek 
veszélyeire, s arra, hogy ezek a veszélyek hogyan kerül-
hetőek el.

A strandokon fürdőzés során ne engedjük a veszélyes 
játékokat, egymás dobálását, társaik víz alá nyomásást, 
itatását, fejesugrásokat felhevült testtel hideg és még ezen 
felül mély vízbe!

A kisebb gyermekeket fürdőzés során ne hagyjuk 
felügyelet nélkül, pontosan az említett esetek elkerülése 
végett. A gyermekek veszély és felelősségérzete igen 
csekély, ezért cselekedeteikkel önmagukra és társaikra is 
veszélyt jelenthetnek.

KERÉKPÁROZÁS – Így kerülhetők el a balesetek!
Ne engedjük meg, hogy versenypálya legyen a ját-

szótér és környéke!
Győződjünk meg róla, hogy gyermekünk ismeri-e az 

alapvető közlekedési szabályokat!
Hosszabb túrára csak felügyelettel engedjük el az 

általános iskoláskorú gyereket!
A kerékpár utakon való közlekedésre hívjuk fel 

gyermekeink figyelmét úgy a kerékpárral való közlekedésre, 
mint a gyalogos közlekedésre. Vannak kerékpárút 
szakaszok, ahol megengedett a vegyes (kerékpár, valamint 
gyalogos) közlekedés. Komoly balesetek következhetnek be 
a figyelmetlen közlekedés következtében!

A GÖRKORCSOLYA, GÖRDESZKA által sok sérülés 
keletkezhet a térd-és könyék roncsolódás következtében. 
Semmi esetre sem engedhetjük, hogy az úttesteken, a 
forgalomban mutassák be a gyerekek új tudományukat!

Nyári szünet
és veszélyek

A hirtelen megnövekedett szabadidőt, a ragyogó 
napsütést ki kell használni. Legyünk sokat a szabad-
ban, játszótereken, erdőkben, vizek mellett, de gondol-
juk végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek 
ránk és gyermekeinkre, s még időben hívjuk fel ezekre, 
és következményeikre a gyermekek figyelmét!

AZ UTCA NEM JÁTSZÓTÉR!
Egy lépéssel távolabb már ott az úttest, a parkoló, a 

forgalom. 
A LABDÁK gurulnak, a gyerek fut utána…
A HINTÁK magasan szállnak, a gyerekek közöttük 

kergetőznek…
A CSÚSZDÁK pereme alacsony, a kanyarban kivá-

gódnak, illetve fejjel lefele vagy állva próbálnak lecsúszni…
Különösen a 4-6 éves korosztály veszélyeztetett, mert 

belőlük még hiányzik a veszélyérzet, ám már nagynak 
számítanak, így gyakrabban lazul a szülői figyelem.

A játszótér nem szabadidős programmal rendelkező 
gyermekmegőrző!

AZ OTTHON – Rejtett veszélyek!
Ha a dolgozó, elfoglalt szülők egyedül, otthon hagyott 

gyermeke saját maga készíti el, illetve melegíti fel ebédjét, 
hívjuk fel figyelmét a tűzhely (gáz, villany) helyes haszná-
latára! 

Tizenévesek körében gyakori a barkácsolás, a TV, 
magnó szerelése közben történő baleset. Csak kifogástalan 
állapotú, érintésvédelemmel ellátott műszaki berendezések 
legyenek a lakásban. Beszéljünk a gyerekeknek a villamos 
berendezések szakszerű üzemeltetéséről! 

A vegyszereket és az alkoholt tároljuk biztonságosan, 
s ügyeljünk arra, hogy ne cseréljük össze a tartályokat!

A gyógyszereket mindig zárjuk el, hogy a gyerekek ne 
férjenek hozzá!

Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idegeneknek 
soha ne nyissanak ajtót, s a lakásba be ne engedjék őket!
Győződjünk meg arról, hogy valóban úgy cselekszünk-e mi 
magunk, ahogy mondjuk: a gyermekek rengeteget tanulnak 
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A Többsincs Óvoda és Bölcsőde dolgozói és szülői 
közössége gyűjtést szervez a súlyos égési 

sérüléseket szenvedett óvodásunk Szénási Lacika 
családjának támogatására.

Támogatásukat (anyagi támogatás, ruhanemű, 
tartós élelmiszer) a Többsincs Óvoda és Bölcsődébe (2194 
Tura, Dózsa György utca 2.) várjuk!

Segítségüket köszönjük a család nevében!

FELHÍVÁS ÖSSZEFOGÁSRA

„Amikor az ember egészséges, ezer dologra vágyik.
Amikor nem, már csak egyre.”(Goethe)

A Turai Takarékszövetkezetnél betétszámla került 
megnyitásra, melyre adakozni tudnak a segíteni tudók, 
szándékozók.
A számla megnevezése: Sára Tamásné
A számla száma:           65900107-18120574 
A közlemény rovatba :     Regina gyógyulásáért  
A számlára készpénz is befizethető.

Tisztelt turai emberek, turai vállalkozók !
Fogjunk össze Regina gyógyulásának segítésében.
Sok kicsi sokra megy és sokat jelent a családnak!

Szilágyi Józsefné
intézményvezető

KEDVES TURAIAK!

Kuruczné Nyilas Ágnes
szülői szervezet vezetője
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A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREIA HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Az iskolai híranyagot összeállította: Gólya Gáborné sajtóreferens

Április végén a tankerületi tízpróba eredményei már 
sejttették a győzelmet, hiszen iskolánk 325 ponttal az élen 
állt, és ekkor már csak a népdaléneklési kategória volt hátra, 
amit szintén sikerült megnyernünk. Az összesített pont-
számok alapján a 2013-2014-es tanévben Baggal meg-
osztottan 1. helyezést értünk el, és mivel har-
madik alkalommal sikerült elhoznunk a győzelmi 
trófeát, így

ÖRÖKRE 
MEGKAPTUK  A  

VÁNDOR-
SERLEGET!!!

Évről-évre egyre több önkéntest mozgat meg és ország-
szerte közösségformáló erővé vált a TeSzedd! akció. Idén 
május 9-11. között, immár 4. alkalommal szervezték meg ezt 
a programot, amelyen minden eddiginél többen vettek részt, 
mintegy 180-200 ezer embert mozgósított. Ez 2013-hoz 
képest több mint 60%-os növekedést mutat.

A mozgalom célja: Legyen tiszta Magyarország, és 
önkéntesen tegyünk is ezért, hiszen mindenki szeret ápolt 
környezetben élni. Jó lenne, ha minél több ember kifejezésre 
is juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra, és felhagyna a 
szemeteléssel! Az elmúlt években 2000-3000 tonna szemét 
gyűlt így össze egy-egy akcióban, ez a mennyiség 50 villany-
mozdony súlyának felel meg.

Érthető tehát, hogy mennyire fontos a gyermekek 
nevelésében a környezettudatosság, ezért kapcsolódott be 
iskolánk is a felhívásba. 504-en indultak el szervezetten 
szemetet szedni, melyet a ”Tura-túra” osztálykirándulá-
sokkal kapcsoltak össze. Az évfolyamok különböző útvona-
lakon járták be Tura egyes részeit, zsákot, kötözőanyagot és 
kesztyűt kaptak hozzá. Az akció során 117 zsák szemetet 
sikerült begyűjteni, mely a Szelektív Hulladék-feldolgozóhoz 
került válogatásra és további hasznosításra. 

A Turai Hevesy György Általános Iskola 2014. május 8-án 
ötödik alkalommal rendezte meg a tankerületi informatika 
versenyt, ahol hetedikes és nyolcadikos tanulók mérhették 
össze tudásukat. A versenyzők Worddel, Excellel és 
PowerPointtal kapcsolatos feladatsort oldottak meg.
Eredmények: 7.évfolyam: 1. hely: Lázár Dalma 
(Galgahévíz), 2. hely: Balogh Eszter (Domony), 3. hely: 
Rottenhoffer Attila (Iklad). 8. évfolyam: 1. hely: Selmeczi 
Barbara (Tura), 2. hely: Strasser Zsombor (Iklad), 3. hely: 
Sándor Orsolya Zsófia (Bag)
Köszönöm Bangó Enikő 5. c, Lajtos Adél 5. d, Máté Gábor 7. c 
és Barabás Bianka 8. b tanulóknak és felkészítő tanáraiknak 
a műsort. Köszönöm kollégáimnak, Berente-Hódos Eszter-
nek, Hegedűsné Görbe Magdolnának és Tóth-Sebes 
Péternek a verseny lebonyolításában való segítségüket.

Demeter Dóra szervező

Sápi Marcell 3.a osztályos tanulónk képviselte iskolánkat 
az Apáczai Kiadó és a Szivárvány Heted 7 Határon 
gyermekújság hétfordulós levelező versenyének két 
országos döntőjén is. A környezetismeret versenyen 1600 
főből 55-en jutottak be a döntőbe:
Marcell a 37. helyen végzett!
A Kis nyelvész versenyen 1700 főből 70-et hívtak be a 
döntőre: Marcell a 14. helyen végzett! Gratulálunk!
Felkészítő: Szilágyiné Szente Valéria

NYELVÉSZ ORSZÁGOS TANULMÁNYI 
VERSENY

Iskolánkat Köles Bernadett 5.b osztályos tanuló képvisel-
te, aki I. helyezettként jutott be a megyei versenyről az 
országos döntőbe. Itt 1 ponttal maradt le az 1. helyezett tár-
sától, mellékpontjai alapján a 7. helyezést érte el. Gratu-
lálunk ehhez a kiemelkedő teljesítményhez!
Magyartanár: Lakatos Gyula
Felkészítő tanár: Jónás Sándorné

Körzeti atlétikaverseny /fiú/ - Gödöllő, május 6.
II. korcsoport: I. hely csapatban, Gólya Ádám egyéniben I. 
hely
III. korcsoport: III. hely csapatban
IV. korcsoport: III. hely csapatban, Szabadka János 
egyéniben III. hely
Körzeti atlétikaverseny /lány/ - Gödöllő, május 8.
II. korcsoport: II. hely csapatban, Sós Evelin egyéniben I. 
hely
III. korcsoport IV. hely csapatban, Tóth Nikolett egyéniben I. 
hely 
IV. korcsoport V. hely
Atlétikaverseny- megyei döntő  - Albertirsa, május 12.
III. korcsoport I. hely Tóth Nikolett- távolugrás
II. korcsoport I. hely Gólya Ádám - összetett 
Tankerületi úszóverseny - Bag, május 8.
Sárközi Nóra I. hely- hátúszás
Benke Dorottya II. hely-gyorsúszás
Benke Andrea III. hely-gyorsúszás, III. hely-hátúszás
Leichtner Balázs III. hely- hátúszás
Gyetván Dominik III. hely-gyorsúszás

A hónap híre:
TANKERÜLETI BAJNOK A HEVESY!

Tankerületi bajnok a Hevesy!

TeSzedd!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért

TERMÉSZETISMERET, KIS NYELVÉSZ
3. évfolyam - országos döntő

Rangos vetélkedő, érdekes, színes feladatok, így 
jellemezhetnénk ezt a megmérettetést. A verseny szép 
helytállással zárult. A legeredményesebb csapatunk 4. 
helyezést ért el: Tóth Eszter, Sóti Félix, Makó Berta, 
Dobroviczki Petra, Petrovics Anna-6. b osztályos tanulók. 
Felkészítő tanár: Jónás Sándorné
Gratulálunk minden résztvevőnek!

ORSZÁGOS IRODAL-
MI CSAPATVERSENY

Sápi Marcell 3.a

2014. május 31-én rendezték meg Miskolcon a Dunán innen 
Tiszán túl népzenei tehetségkutató versenyt, melyre Bangó 
Enikő, Benke Andrea és Lajtos Adél az egy hónappal korábbi, 
tatabányai arany minősítésükkel szereztek indulási jogot. 
A korábbihoz képest ez valóban verseny volt, ahol nem 3, 
hanem csak 2 korosztályban indulhattak a versenyzők, így  
egy csoportban versenyeztünk a középiskolásokkal és a 
főiskolásokkal. Ezért szinte el sem mertük hinni, amikor a 
Havasréti Pál által vezetett zsűri egyedül minket jutalmazott 
első helyezéssel!!!  A verseny után a többi csoporttal együtt 
egy diákszállón aludtunk, majd másnap a verseny minden 
résztvevője belépőt kapott a miskolctapolcai fürdőbe, így 
egész napos fürdőzés után kifáradva értünk haza. Köszönet a 
tatabányai szervezőknek az utazásért, családtagjainknak, 
akik eljöttek egész Miskolcig, hogy szurkoljanak nekünk, 
valamint felkészítőnknek Kis Anitának!

TANKERÜLETI INFORMATIKA
VERSENY

DUNÁN INNEN TISZÁN TÚL
Népzenei Tehetségkutató verseny

Bangó Enikő, Benke Andrea és Lajtos Adél

SPORTHÍREK - EREDMÉNYEK

Ádám szeptemberben nemzetközi versenyen vesz részt 

Lengyelországban kislabda dobás versenyszámban. 

Tóth Nikolett 5.d osztályos tanuló az országos 

döntőben, távolugrásban a 26. helyen végzett.

Gratulálunk a kiváló eredményekhez, Ádámnak sok sikert 

kívánunk a nemzetközi szerepléshez!

Kovács Tibor

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ 
PUSKÁS FERENC STADION 2014.05.27-28.

 Több próba
II. korcsoportos diákolimpiai bajnoka

Gólya Ádám 5.b
osztályos tanuló!
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A szülőkkel való viszonyunk nagyon meghatározza az 
óvoda létét, nagyon fontos az, hogy partneri együttműködésben 
dolgozzunk a szülőkkel, együtt próbáljuk biztosítani a kis-
gyermekek számára ebben az életkorban a legfontosabbat. Ez 
akkor valósulhat meg, ha az óvoda életéből minél többet meg-
mutatunk nekik, részt vehetnek ezeken a programokon, saját 
szemükkel láthatják és megtapasztalhatják az óvoda életét. – 
ezekkel a szavakkal kezdett bele az óvodai évet lezáró érté-
kelésbe Szilágyi Józsefné, az intézmény vezetője.
Melyek azok a kiemelt események, ahol betekintést 
nyerhetnek az óvoda életébe a szülők?

Három nagyon fontos eseményünk az év végén: a gye-
reknap, az évzáró és a nevelési évet záró kislagzi. Arra 
törekszünk, hogy már a szervező munkába is bevonjuk a szülő-
ket, egyrészt segítséget kapjunk, másrészt ezen időszak alatt is 
belátnak az óvoda életébe, a háttérmunkába, előkészületekbe.
Amikor egy szülő belép a kapun az óvodai közegbe, 
mennyiben marad szülő és mennyiben lényegül át ő maga 
is „felnőtt gyermekbe”?

Ez nagyon érdekes. Is-is. Amikor látjuk őket a program-
jainkon a gyermekeikkel együtt játszani, gokartozni például, 
akkor nagy gyereknek tűnnek ők maguk is. Felszabadultak 
tudnak lenni, bele tudják élni magukat a gyerekek helyzetébe, 
együtt tudnak lélegezni szinte. Az egymáshoz való viszonyuk is 
csiszolódik. változik a szülőknek. Gyermekeikkel együtt üldö-
gélnek, beszélgetnek, nevetgélnek, különleges hangulatban 
telik a délután.

A gyereknapra nagyon sokat készülünk és mindez az 
alapítvány támogatásával valósul meg. Ezen a napon minden a 
gyerekekről szól. Az idén a Kaláka együttes és Gryllus Vilmos 
volt a vendégünk, nagyszerű műsort adtak a gyerekeknek, az 
ovónénik pedig egy kedves játékkal, bohócos műsorral ked-
veskedtek. A kicsiknek egész nap lehetőségük van játszani az 
ugráló várban, részt venni a kézműves programokon, kipróbál-
hatják az arcfestést. Minden arról szól, hogy jól érezzék magu-
kat a gyerekek. Persze ezt éhes gyomorral nem lehet, így főzni is 
szoktunk, amit a szülők szerveznek meg, hiszen sokan elláto-
gatnak hozzánk családostól, rokonostól, szomszédostól. Nagyon 
sokat dolgozunk érte, az óvoda dolgozótól kezdve a szülőkkel 
együtt, de egy maradandó élményt nyújtunk a gyerekeknek.
És milyen érzés mindezt a megújult épületben meg-
valósítani?

Ebben az évben különös izgalommal készültünk minden 
egyes eseményre. Első alkalommal volt a megújult óvodában 
gyereknap, az évzáró készülődés is sokkal komfortosabb körül-
mények között zajlott. A kislagzin is nagyon büszkén mutattuk 
meg az új ovit, ami egy különleges élmény volt a más tele-
pülésekről érkezett vendégeink számára is, hiszen nyolc kis-
menyasszonyunk volt, őket kísérve nagyon sok - nem turai - 
hozzátartozó látogatott el hozzánk. Nagy a közösség építő ereje, 
hiszen ilyenkor szülők – nagyszülők is találkoznak egymással, 
gyönyörködnek az óvodásokban. Ilyenkor igazi népi zene van, 
amit idén a Tarsoly zenekarnak köszönhetünk. Nagyon sok 
előkészületet igényelt, de bármit is teszünk, elsősorban a gyer-

mek áll a középpontban, akiknek örömet akarunk szerezni. Már 
a készülődés is nagy élmény, amikor készülnek a vőfélyek, 
népdalokat tanulnak, szalagokat hajtogatnak.
A gyerekek megértik, hogy mi is az, amit eljátszanak?

Úgy érzem, hogy elsősorban érzelmileg érintjük meg 
őket ezzel. A szereplők a nagycsoportból kerülnek ki, hiszen ők 
már többször látták ezt korábban, tulajdonképpen beleta-
nulnak. Az ovónénik megmutatják nekik előtte a gyönyörű sza-
lagos botot, amihez a szalagokat hajtogatják. Ha nem is értik, 
hogy miről van szó, a célunk az, hogy érzelmileg megélje ezt egy 
boldog, felszabadult, táncos napon. Szeresse ezeket az esemé-
nyeket, tanulja meg azt, hogy mi az a népviselet, hogy miért 
fontos ez, és ha sikerül megérinteni a gyermeket érzelmileg, 
akkor bízhatunk benne, hogy ő is büszkén továbbadja majd 
egyszer a gyermekeinek. A szülők támogatása nélkül ez a ren-
dezvény sem jöhetne létre. Ők azok, akik segítenek a népviselet 
beszerzésében, segítenek a szervezésben illetve süteményt 
sütnek erre az alkalomra.
Hogyan zajlik az évzáró?

Nagyon szép és izgalmas nap, ugyanis ezt nem az óvoda 
keretein belül rendezzük meg, hanem a Bartók Béla Művelődési 
Házban. Egész évben készülünk erre az alkalomra, a gyerekek 
kb 25-30 perces műsort adnak elő, ami az óvodaév alatt meg-
ismert mondókákból és dalokból áll. Hét csoportunk van, 
minden egyes csoport színpadra lépése előtt cserélődnek a 
nézők, hiszen általában mindenki a saját gyermekét nézi meg. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy minden csoportnál újra és újra 
megtelik a Művelődési Ház nagyterme és ez egy olyan fajta 
érdeklődés, amit meg kell becsülni. A gyerekek pedig nagyon 
élvezik a színpadon való szereplést.

A nevelési év zárásaként köszönetet szeretnék mondani 
mindazoknak, akik az egész éves munkánkat támogatták. 

Köszönöm az óvoda valamennyi dolgozójának, szülők-
nek, Képviselő-testületnek, Polgármester Úrnak. Köszönöm, 
hogy segítenek minket abban, hogy önállóan élhessünk és ön-
állóan dolgozhassunk. Úgy gondolom, nagyon fontos egy intéz-
mény életében, hogy megbíznak bennünk és szakmai tudá-
sunkban. Köszönöm szépen!

„A szülőkkel való viszonyunk nagyon meghatározza az óvoda létét”
GYERMEKNAP - ÉVZÁRÓ MŰSOR - KISLAGZI

Sz. Judit és T. A.
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A szülőkkel való viszonyunk nagyon meghatározza az 
óvoda létét, nagyon fontos az, hogy partneri együttműködésben 
dolgozzunk a szülőkkel, együtt próbáljuk biztosítani a kis-
gyermekek számára ebben az életkorban a legfontosabbat. Ez 
akkor valósulhat meg, ha az óvoda életéből minél többet meg-
mutatunk nekik, részt vehetnek ezeken a programokon, saját 
szemükkel láthatják és megtapasztalhatják az óvoda életét. – 
ezekkel a szavakkal kezdett bele az óvodai évet lezáró érté-
kelésbe Szilágyi Józsefné, az intézmény vezetője.
Melyek azok a kiemelt események, ahol betekintést 
nyerhetnek az óvoda életébe a szülők?

Három nagyon fontos eseményünk az év végén: a gye-
reknap, az évzáró és a nevelési évet záró kislagzi. Arra 
törekszünk, hogy már a szervező munkába is bevonjuk a szülő-
ket, egyrészt segítséget kapjunk, másrészt ezen időszak alatt is 
belátnak az óvoda életébe, a háttérmunkába, előkészületekbe.
Amikor egy szülő belép a kapun az óvodai közegbe, 
mennyiben marad szülő és mennyiben lényegül át ő maga 
is „felnőtt gyermekbe”?

Ez nagyon érdekes. Is-is. Amikor látjuk őket a program-
jainkon a gyermekeikkel együtt játszani, gokartozni például, 
akkor nagy gyereknek tűnnek ők maguk is. Felszabadultak 
tudnak lenni, bele tudják élni magukat a gyerekek helyzetébe, 
együtt tudnak lélegezni szinte. Az egymáshoz való viszonyuk is 
csiszolódik. változik a szülőknek. Gyermekeikkel együtt üldö-
gélnek, beszélgetnek, nevetgélnek, különleges hangulatban 
telik a délután.

A gyereknapra nagyon sokat készülünk és mindez az 
alapítvány támogatásával valósul meg. Ezen a napon minden a 
gyerekekről szól. Az idén a Kaláka együttes és Gryllus Vilmos 
volt a vendégünk, nagyszerű műsort adtak a gyerekeknek, az 
ovónénik pedig egy kedves játékkal, bohócos műsorral ked-
veskedtek. A kicsiknek egész nap lehetőségük van játszani az 
ugráló várban, részt venni a kézműves programokon, kipróbál-
hatják az arcfestést. Minden arról szól, hogy jól érezzék magu-
kat a gyerekek. Persze ezt éhes gyomorral nem lehet, így főzni is 
szoktunk, amit a szülők szerveznek meg, hiszen sokan elláto-
gatnak hozzánk családostól, rokonostól, szomszédostól. Nagyon 
sokat dolgozunk érte, az óvoda dolgozótól kezdve a szülőkkel 
együtt, de egy maradandó élményt nyújtunk a gyerekeknek.
És milyen érzés mindezt a megújult épületben meg-
valósítani?

Ebben az évben különös izgalommal készültünk minden 
egyes eseményre. Első alkalommal volt a megújult óvodában 
gyereknap, az évzáró készülődés is sokkal komfortosabb körül-
mények között zajlott. A kislagzin is nagyon büszkén mutattuk 
meg az új ovit, ami egy különleges élmény volt a más tele-
pülésekről érkezett vendégeink számára is, hiszen nyolc kis-
menyasszonyunk volt, őket kísérve nagyon sok - nem turai - 
hozzátartozó látogatott el hozzánk. Nagy a közösség építő ereje, 
hiszen ilyenkor szülők – nagyszülők is találkoznak egymással, 
gyönyörködnek az óvodásokban. Ilyenkor igazi népi zene van, 
amit idén a Tarsoly zenekarnak köszönhetünk. Nagyon sok 
előkészületet igényelt, de bármit is teszünk, elsősorban a gyer-

mek áll a középpontban, akiknek örömet akarunk szerezni. Már 
a készülődés is nagy élmény, amikor készülnek a vőfélyek, 
népdalokat tanulnak, szalagokat hajtogatnak.
A gyerekek megértik, hogy mi is az, amit eljátszanak?

Úgy érzem, hogy elsősorban érzelmileg érintjük meg 
őket ezzel. A szereplők a nagycsoportból kerülnek ki, hiszen ők 
már többször látták ezt korábban, tulajdonképpen beleta-
nulnak. Az ovónénik megmutatják nekik előtte a gyönyörű sza-
lagos botot, amihez a szalagokat hajtogatják. Ha nem is értik, 
hogy miről van szó, a célunk az, hogy érzelmileg megélje ezt egy 
boldog, felszabadult, táncos napon. Szeresse ezeket az esemé-
nyeket, tanulja meg azt, hogy mi az a népviselet, hogy miért 
fontos ez, és ha sikerül megérinteni a gyermeket érzelmileg, 
akkor bízhatunk benne, hogy ő is büszkén továbbadja majd 
egyszer a gyermekeinek. A szülők támogatása nélkül ez a ren-
dezvény sem jöhetne létre. Ők azok, akik segítenek a népviselet 
beszerzésében, segítenek a szervezésben illetve süteményt 
sütnek erre az alkalomra.
Hogyan zajlik az évzáró?

Nagyon szép és izgalmas nap, ugyanis ezt nem az óvoda 
keretein belül rendezzük meg, hanem a Bartók Béla Művelődési 
Házban. Egész évben készülünk erre az alkalomra, a gyerekek 
kb 25-30 perces műsort adnak elő, ami az óvodaév alatt meg-
ismert mondókákból és dalokból áll. Hét csoportunk van, 
minden egyes csoport színpadra lépése előtt cserélődnek a 
nézők, hiszen általában mindenki a saját gyermekét nézi meg. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy minden csoportnál újra és újra 
megtelik a Művelődési Ház nagyterme és ez egy olyan fajta 
érdeklődés, amit meg kell becsülni. A gyerekek pedig nagyon 
élvezik a színpadon való szereplést.

A nevelési év zárásaként köszönetet szeretnék mondani 
mindazoknak, akik az egész éves munkánkat támogatták. 

Köszönöm az óvoda valamennyi dolgozójának, szülők-
nek, Képviselő-testületnek, Polgármester Úrnak. Köszönöm, 
hogy segítenek minket abban, hogy önállóan élhessünk és ön-
állóan dolgozhassunk. Úgy gondolom, nagyon fontos egy intéz-
mény életében, hogy megbíznak bennünk és szakmai tudá-
sunkban. Köszönöm szépen!

„A szülőkkel való viszonyunk nagyon meghatározza az óvoda létét”
GYERMEKNAP - ÉVZÁRÓ MŰSOR - KISLAGZI

Sz. Judit és T. A.
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2001-ben indult szerencsét próbálni. különböző földrészeken járt, amikor 

is 9 évvel ezelőtt az írországi Cork-ba érkezett. Itt talált rá a szerelem - párja Mike 

személyében - és emellé társult még valami.

A főzés szeretete és annak művészi fokra emelése meghozta a sikert Dia 

számára, a turai lány megnyerte az Írországi Köztelevízió (RTÉ) által meg-

rendezett szakácsversenyt, így 2014-ben Dodog Diána lett a MasterChef 

Írországban.

Diával az internet segítségével (Skype-on) kapcso-
lódtunk össze, hogy egy bő óra alatt a megtudjak 

minél többet róla, a gyerekkorától egészen az Írország 
Mesterszakácsa cím elnyerése közötti időről. 

Vágjunk is bele, hiszen Diának mostanság (a ver-
seny megnyerése óta) percre pontosan be van osztva az 
ideje. A számítógép monitorján az írországi Cork-ból Do-
dog Diána jelentkezik be. A mosolygós fiatal hölgyről a 
képernyőn keresztül is átjön, hogy elégedett, sikeres 
ember. Az már csak hab a tortán, hogy turai! Az elején rög-
tön megtudom, hogy gyerekkorától a konyhaművészet 
érdekelte. Kicsi gyerekkorától, amikor a szülei dolgoztak, 
a nagyszülei vigyáztak rá Pászti József (Burkus Jóska) és 
Dusa Mária (Manci néni). 

A nagymama volt, aki mindig kiküldött a kertbe, hogy 
hozzak be friss borsót, répát vagy bármit, ami éppen a főzéshez 
kellett - kezd bele a történetbe Diána - Nagyon jól főzött, akitől 
mindent ellestem. Már négyévesen tudtam madártejet készí-
teni. Azt hiszem, itt gyerekkoromban eldőlt a sorsom, hogy 
nekem a vendéglátással kell, hogy foglalkozzak.
Gondolom, az iskoláid választásánál is a vendéglátás volt a 
fő helyen?

Valóban vendéglátó ipari szakközépiskolát választot-
tam. Emellett nyári szünetekben dolgoztam fagyizóban és ven-
déglátó helyeken. 2001-ben gondoltam egyet és Kanadába 
Torontóba mentem szerencsét próbálni. Dolgoztam szállodá-
ban, éttermekben majd három év után úgy döntöttem, hogy 
közelebb jövök Magyarországhoz. Először hazajöttem, majd 
rövidesen útra keltem Írország felé.
Miért pont Írországot választottad?

Kanadában találkoztam írekkel, barátságosak, kedve-
sek voltak, olvastam az országról és sok hasonlóságot fedeztem 
fel a mi országunkkal. Azt tudtam, hogy tengerparton akarok 
élni, de hogy hol, azt még nem. Szinte úgy választottam úti célt, 
hogy a térképre böktem. 2005-ben érkeztem meg Cork váro-
sába.
Jól választottál, hiszen a tanulás és munka mellett a 
szerelem is rád talált!

Igen. Itt jártam főiskolába, a Kingsley Hotelben dol-
goztam és egy év után ismerkedtem meg a párommal, Michael 
O'Donovan-nel. Mike a bárban dolgozott, én pedig pincérnő 
voltam. Külön-külön is sokat utaztunk, de együtt szinte bejártuk 

a világot Új-Zéland, Ausztrália, Közép-Amerika többek között. 
Mindenütt a vendéglátást és az ételek minőségét, milyenségét 
figyeltük és azt, hogy mi az terület, amiben újat lehet kitalálni, 
amire az emberek ki vannak „éhezve”. Mindig azon törtem a fe-
jem, hogy önálló kis mozgó éttermet, minőségi „kajáldát” 
nyissunk.
A szorgalmad és a tudásod adott volt ahhoz, hogy kitűnő 
séf legyél. Ehhez már csak a csillagok szerencsés 
együttállása kellett!

Négy évvel ezelőtt a barátaimtól kaptam egy Master-
Chef kötényt, amiben otthon főzőcskéztem. A barátaim azt 
mondták, hogy induljak el ezen a versenyen. A versenyen való 
induláshoz az kellett, hogy itt éljek Írországban hivatalosan is. 
Tavaly márciusban kaptam meg az útlevelem, tehát kezdtek 
összeállni a dolgok, de akkor még ezt nem láttam át.
Akkoriban egy kávézóban dolgoztam, hazaérve a tévé előtt ülve 
láttam a nemzeti tévé egyik hirdetését, a MasterChef verseny 
felhívását. Előtte mondtam fel a munkahelyemen, hogy valami 
újba - izgalmasabba vágjak bele és a jelenlegi házunkba is akkor 
költöztünk be. Gondoltam mit veszíthetek, jelentkezem a ver-
senyre. Kitöltöttem a kérdőívet a számítógépen, ami legalább 
húsz oldal volt. Nagymamámról sokat írtam az inspiráció ro-
vatba. Mire végeztem a kérdőívvel, átrágtam a dolgot, meggon-
doltam magam és a végén mégsem küldtem el jelentkezésemet. 
A határidő utolsó napján anyu hívott, hogy még nem adtam le a 
jelentkezésemet? Mondtam, hogy még nem! Azonnal küldjem 
el! – mondta. A férjem és a barátunk is nyomatékosan biztatott, 
rögtön küld el – mondta - ne szórakozz! Az utolsó nap volt a 
jelentkezési határidőből, amikor is megnyomtam a gombot a 
számítógépen.

Innen egyenes út vezetett a televíziós versenyhez?
Nem egészen így történt. Már el is felejtettem az 

egészet, amikor pár nem fogadott hívást jelzett a telefonom. Azt 
gondoltam, hogy munkaügyben hívnak, hiszen sok helyre be-
adtam a jelentkezésemet. Csak azt láttam, hogy Dublini hívás és 
egy csomó üzenet volt az e-mail címemen, hogy jelentkezzem 
vagy adjak meg egy másik számot, amin elérnek. Visszahívtam 
őket és kiderült, hogy beválogattak a műsorba. Teljesen leblok-
koltam, fel-alá járkáltam mire tudatosodott bennem, hogy mehe-
tek a műsorba. Amikor letisztult bennem minden, azt gon-
doltam, hogy eljött az én időm!
Az eleje biztosan sok izgalommal és várakozással telt el!

Tavaly, 2013-ban kezdődött a jelentkezési procedúra, 
ami júliustól szeptemberig húzódott, eközben dolgoztam. 
Számtalan kérdés és próba volt, hiszen lehet, hogy valaki kitű-
nően főz, de a tévéfelvételek alatt leblokkol. Mindenre felké-
szültek a tévéműsor készítői és séf szakemberei. Az első válo-
gatók még kamerák nélkül zajlottak. Úgy látszik ott is jól telje-
sítettem, mert bejutottam a tévé show-ba, amikor kamerák 
kereszttüzében kellett jól teljesítenem. Mivel senkinek sem 
lehetett beszélnem erről (a családtagjaimon kívül), hogy hová 
megyek, és mit csinálok mindig elkéredzkedtem szerdánként a 
versenyekre a munkahelyemről. Azt mondtam, hogy fáradt 

vagyok, pihennem kell egy kicsit. Ingáztam Cork és Dublin 
között. A településen azt hitték, hogy elhagytam Mike-ot, ezért 
utazom ennyit. Nem mondhattam meg az igazat, hogy egy 
tévéműsorban szerepelek.
Amikor a legjobb tíz versenyző közé kerültél, gondoltál 
arra, hogy megnyerheted a versenyt?

Természetesen ott leghátul benne volt a fejemben, de 
azt gondoltam, hogy a tizedik hely sem rossz. Itt a stúdióban 
kamerák, lámpák sokasága között már pontosan, időre kellett a 
feladatokat végrehajtani. Ráadásul a MasterChef bírák - Nick 
Munier és Dylan McGrath, akik kitűnő konyhaművészek - 
folyamatosan kérdeztek, hogy hol tartok, miért és mit csinálok, 
ráadásul közvetlen közelről szúrós szemmel figyeltek mindent. 
Nem volt egy stressz-mentes dolog, az egyszer biztos.
A műsorok végén mindig kiesett egy versenyző. Hogy élted 
meg ezeket a pillanatokat?

Az adások végén nem mondták meg, otthon vártuk a 
telefonhívást, hogy továbbjutottunk-e vagy sem.
De ez nem volt kérdés!

A vége felé már ezt gondoltam én is, addig nem. Az 
utolsó megmérettetés előtt Dél-Afrikába utaztunk. Ott kellett 
helyi alapanyagokból elkészteni a menüt. Ez is sikerült és 
bekerültem a döntőbe két hölggyel együtt. Itt azt mondtam 
magamnak: mindet beleadsz, nincs veszíteni valód!
És elérkezett a nagy nap, a döntő!

Háromfogásos menüt kellett készíteni, amibe mindent 
beleadtam. Először mindig az ember szeme eszik. Tehát a lát-
vány, a tálalás rendkívül fontos, utána persze az ízeknek is  
összhangban kell lennie. Harmadsorban szeretni kell azt, amit 
az ember elkészít. Mindenki megérzi, ha az étel szeretettel és jó 
érzéssel készült. Amennyiben valaki tehernek érzi a főzést és 
csak gyorsan túl akar lenni rajta, az sosem lesz jó. Bármennyire 
is szépen tálalja, az íze nem lesz tökéletes.
Milyen menüsort készítettél el a döntőben?

Az előétel érlelt lazac, kapor és citrusfélékkel, aioli 
szósszal, borsó, menta, kovászos uborka, tejszín, tárkony és 
pezsgő sorbet. A főétel baconba tekert szarvas comb, vörös 
káposztával, vajdió pürével és céklával. Desszert: Brambles 
(szederbokor), Bramley almával vanília és csillagánizs fagy-
lalttal.
Ezzel az ételsorral „megfőzted” zsűrit!

A műsor végén vártuk az eredményhirdetést. Ka-
varogtak bennem a gondolatok az elmúlt időszakról, sokat tanul-
tam és fejlődtem hétről hétre. Rendkívül fárasztó és embert 
próbáló volt a műsorsorozat. A végén a MasterChef bírák közül 
Nick Munier hirdette ki a végeredményt. Megállt előttem és tíz 
másodpercre mélyen a szemembe nézett ekkor már tudtam, az 
én nevemet fogja kimondani. Amikor meghallottam, hogy a 
győztes Diána, térdre ereszkedtem és forgott velem minden, a 
többiek ölelgettek és gratuláltak.
A 2014-es Írországi MasterChef verseny győztese Dodog 
Diána lett! Mikor tudatosult, benned, hogy megnyerted a 
versenyt?

Körülbelül két hét múlva tisztult és ülepedett le ben-
nem minden és innentől kezdve hittem el, hogy én vagyok a 
bajnok! De még innentől kezdve sem lehetett ünnepelni, hiszen 
ezt a versenyt 2013 ősszel nyertem meg, de adásba csak 2014 
tavaszán került. Addig teljesen titoktartást kellett fogadnom és 
családtagjaimnak is.
A verseny után gondolom a népszerűséged az egekbe 
szökött, hiszen az internetnek köszönhetően mi, turaiak is 
végigizgultuk a versenyt és büszkék vagyunk rád!

Valóban így volt, tévé és rádió szereplések, interjúk 
sokasága következett. Mindenki, ismerős és ismeretlenek is 
gratuláltak, nagyon jó érzés volt.
Segített a verseny megnyerése álmaid megvalósításában? 

Természetesen, hiszen a nyereményt - a 25 ezer eurót - 
befektettük a mozgó utcai kis ételárusító autónkba, amit úgy 
szereltük fel a párommal, ahogy mindig is szerettük volna. Mike 
képzett barista (kávéfőzés mestere) a kávé szerelmese, egy 
profi kávéfőző gépet kapott az autóba ezt nagyon szereti, azt 
állítja, hogy ez művészet. Én pedig azt gondoltam, hogy 
mindenki hátul süt – főz, így mi előre hoztuk a konyhát, hogy 
lássák az emberek, hogyan készülnek el azok a finom falatok.
Mi jellemző az ír nép gasztronómiájára?

Az egyszerű ízletes ételeket szeretik. Mivel itt van 
közel a tenger, sok halat és salátát esznek. Rendkívül hagyo-
mánytisztelők. Helyi alapanyagokat használunk, mindig friss és 
minőségi termékekkel dolgozunk. Csirke, marhahús, a halat a 
szállítók már egyenesen idehozzák nekünk. Természetesen van 
sütemény és minőségi kávé is. Amiből nem adunk lejjebb, az a 
minőség! Mozgó „éttermünkkel” folyamatosan dolgozunk és a 
műsor utáni ismertségből fakadóan is rendszeresen hívnak 
minket különböző rendezvényekre, ahol bemutatjuk főzőtudo-
mányunkat. Számos magyarral is találkozunk itt kint, akik azt 
mondják, láttunk a tévében gratulálunk! Ez jó érzés.
Mike, a párod hogy viszonyul a magyar ételekhez?

Nem áll velük hadilábon. Imádja a rakott krumplit, 
rántott húst, palacsintát. Amikor a barátainknak főzök, készítek 
egy ételsort, és a főételhez például egy uborkasalátát készítek, 
annak nem tudnak ellenállni.
Könnyűnek és természetesnek tűnik a sikered, ami 
elértél, de emögött rengeteg munka van!

Valóban így van. Rengeteg munka, kitartás és lemon-
dás van a siker mögött. Tudatosan haladtam előre, amiben a 
szeretteim mindig is a segítségemre voltak. A nagymamáéknál 
is sokat tanultam, ahol csirkék, malacok, friss zöldségek voltak a 
turai udvarban. A szüleimtől rengeteg biztatást és segítséget 
kaptam. De itt él kint a testvérem, Dávid is tőlünk hat kilomé-
terre a családjával. Szóval jó alapokat szereztem Turán és erre 
építettem fel azt a szakmai tudást, amit a világ számos pontján a 
legjobbaktól lestem el. A mai napig reggel 5.30-kor kelek és este 
11 órakor fekszem le. Nem tervezek meg semmit előre. Így volt 
akkor is, amikor elutaztunk Michael nővéréhez Amerikába, New 
Yorkban két tanúval gyorsan összeházasodtunk. Szerencsére a 
szüleim ebből nem csináltak problémát, hogy nem voltak ott, 
megértő jó emberek! 
Ezek szerint nincsenek véletlenek!

Nincsenek! Szerencsés ember vagyok. Az a munkám, 
amit szeretek csinálni és azzal az emberrel, akit szeretek, aki az 
életem párja. Saját magunk főnökei vagyunk, az utazó kony-
hánkkal oda megyünk, ahová akarunk. Elkészítjük a finom 
falatokat az embereknek és remek érzés látni, ahogy jóízűen 
elfogyasztják. A minőségből sosem adunk lejjebb, ez a legfon-
tosabb. Az utcai konyhánkban helyi alapanyagokból ízletes, 
egészséges ételeket készítünk. Azt mondtam, hogy nincsenek 
véletlenek. Ez igaz, mert mindig megtalálják az embert a lehe-
tőségek. De ezért tenni is kell. Sokat kell tanulnia és képeznie 
magát az embernek. Szenvedéllyel és szeretettel kell állni ahhoz 
a munkához, amit szívesen csinálunk. Mert amikor csak úgy 
megtörténnek a dolgok és szembe jön velünk a nagy lehetőség, 
csak akkor tudunk élni vele, ha felkészültek vagyunk!

A MasterChef!
DODOG DIÁNA

Szénási J.

„... amikor szembe jön velünk a nagy 
lehetőség, csak akkor tudunk élni 

vele, ha felkészültek vagyunk!”

Dia és Michael

Dia szüleivel és testvérével • Dia a versenyen • Michael és kedvenc kávéfőző gépe • Megvalósult álom a mozgó étterem
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2001-ben indult szerencsét próbálni. különböző földrészeken járt, amikor 

is 9 évvel ezelőtt az írországi Cork-ba érkezett. Itt talált rá a szerelem - párja Mike 

személyében - és emellé társult még valami.

A főzés szeretete és annak művészi fokra emelése meghozta a sikert Dia 

számára, a turai lány megnyerte az Írországi Köztelevízió (RTÉ) által meg-

rendezett szakácsversenyt, így 2014-ben Dodog Diána lett a MasterChef 

Írországban.

Diával az internet segítségével (Skype-on) kapcso-
lódtunk össze, hogy egy bő óra alatt a megtudjak 

minél többet róla, a gyerekkorától egészen az Írország 
Mesterszakácsa cím elnyerése közötti időről. 

Vágjunk is bele, hiszen Diának mostanság (a ver-
seny megnyerése óta) percre pontosan be van osztva az 
ideje. A számítógép monitorján az írországi Cork-ból Do-
dog Diána jelentkezik be. A mosolygós fiatal hölgyről a 
képernyőn keresztül is átjön, hogy elégedett, sikeres 
ember. Az már csak hab a tortán, hogy turai! Az elején rög-
tön megtudom, hogy gyerekkorától a konyhaművészet 
érdekelte. Kicsi gyerekkorától, amikor a szülei dolgoztak, 
a nagyszülei vigyáztak rá Pászti József (Burkus Jóska) és 
Dusa Mária (Manci néni). 

A nagymama volt, aki mindig kiküldött a kertbe, hogy 
hozzak be friss borsót, répát vagy bármit, ami éppen a főzéshez 
kellett - kezd bele a történetbe Diána - Nagyon jól főzött, akitől 
mindent ellestem. Már négyévesen tudtam madártejet készí-
teni. Azt hiszem, itt gyerekkoromban eldőlt a sorsom, hogy 
nekem a vendéglátással kell, hogy foglalkozzak.
Gondolom, az iskoláid választásánál is a vendéglátás volt a 
fő helyen?

Valóban vendéglátó ipari szakközépiskolát választot-
tam. Emellett nyári szünetekben dolgoztam fagyizóban és ven-
déglátó helyeken. 2001-ben gondoltam egyet és Kanadába 
Torontóba mentem szerencsét próbálni. Dolgoztam szállodá-
ban, éttermekben majd három év után úgy döntöttem, hogy 
közelebb jövök Magyarországhoz. Először hazajöttem, majd 
rövidesen útra keltem Írország felé.
Miért pont Írországot választottad?

Kanadában találkoztam írekkel, barátságosak, kedve-
sek voltak, olvastam az országról és sok hasonlóságot fedeztem 
fel a mi országunkkal. Azt tudtam, hogy tengerparton akarok 
élni, de hogy hol, azt még nem. Szinte úgy választottam úti célt, 
hogy a térképre böktem. 2005-ben érkeztem meg Cork váro-
sába.
Jól választottál, hiszen a tanulás és munka mellett a 
szerelem is rád talált!

Igen. Itt jártam főiskolába, a Kingsley Hotelben dol-
goztam és egy év után ismerkedtem meg a párommal, Michael 
O'Donovan-nel. Mike a bárban dolgozott, én pedig pincérnő 
voltam. Külön-külön is sokat utaztunk, de együtt szinte bejártuk 

a világot Új-Zéland, Ausztrália, Közép-Amerika többek között. 
Mindenütt a vendéglátást és az ételek minőségét, milyenségét 
figyeltük és azt, hogy mi az terület, amiben újat lehet kitalálni, 
amire az emberek ki vannak „éhezve”. Mindig azon törtem a fe-
jem, hogy önálló kis mozgó éttermet, minőségi „kajáldát” 
nyissunk.
A szorgalmad és a tudásod adott volt ahhoz, hogy kitűnő 
séf legyél. Ehhez már csak a csillagok szerencsés 
együttállása kellett!

Négy évvel ezelőtt a barátaimtól kaptam egy Master-
Chef kötényt, amiben otthon főzőcskéztem. A barátaim azt 
mondták, hogy induljak el ezen a versenyen. A versenyen való 
induláshoz az kellett, hogy itt éljek Írországban hivatalosan is. 
Tavaly márciusban kaptam meg az útlevelem, tehát kezdtek 
összeállni a dolgok, de akkor még ezt nem láttam át.
Akkoriban egy kávézóban dolgoztam, hazaérve a tévé előtt ülve 
láttam a nemzeti tévé egyik hirdetését, a MasterChef verseny 
felhívását. Előtte mondtam fel a munkahelyemen, hogy valami 
újba - izgalmasabba vágjak bele és a jelenlegi házunkba is akkor 
költöztünk be. Gondoltam mit veszíthetek, jelentkezem a ver-
senyre. Kitöltöttem a kérdőívet a számítógépen, ami legalább 
húsz oldal volt. Nagymamámról sokat írtam az inspiráció ro-
vatba. Mire végeztem a kérdőívvel, átrágtam a dolgot, meggon-
doltam magam és a végén mégsem küldtem el jelentkezésemet. 
A határidő utolsó napján anyu hívott, hogy még nem adtam le a 
jelentkezésemet? Mondtam, hogy még nem! Azonnal küldjem 
el! – mondta. A férjem és a barátunk is nyomatékosan biztatott, 
rögtön küld el – mondta - ne szórakozz! Az utolsó nap volt a 
jelentkezési határidőből, amikor is megnyomtam a gombot a 
számítógépen.

Innen egyenes út vezetett a televíziós versenyhez?
Nem egészen így történt. Már el is felejtettem az 

egészet, amikor pár nem fogadott hívást jelzett a telefonom. Azt 
gondoltam, hogy munkaügyben hívnak, hiszen sok helyre be-
adtam a jelentkezésemet. Csak azt láttam, hogy Dublini hívás és 
egy csomó üzenet volt az e-mail címemen, hogy jelentkezzem 
vagy adjak meg egy másik számot, amin elérnek. Visszahívtam 
őket és kiderült, hogy beválogattak a műsorba. Teljesen leblok-
koltam, fel-alá járkáltam mire tudatosodott bennem, hogy mehe-
tek a műsorba. Amikor letisztult bennem minden, azt gon-
doltam, hogy eljött az én időm!
Az eleje biztosan sok izgalommal és várakozással telt el!

Tavaly, 2013-ban kezdődött a jelentkezési procedúra, 
ami júliustól szeptemberig húzódott, eközben dolgoztam. 
Számtalan kérdés és próba volt, hiszen lehet, hogy valaki kitű-
nően főz, de a tévéfelvételek alatt leblokkol. Mindenre felké-
szültek a tévéműsor készítői és séf szakemberei. Az első válo-
gatók még kamerák nélkül zajlottak. Úgy látszik ott is jól telje-
sítettem, mert bejutottam a tévé show-ba, amikor kamerák 
kereszttüzében kellett jól teljesítenem. Mivel senkinek sem 
lehetett beszélnem erről (a családtagjaimon kívül), hogy hová 
megyek, és mit csinálok mindig elkéredzkedtem szerdánként a 
versenyekre a munkahelyemről. Azt mondtam, hogy fáradt 

vagyok, pihennem kell egy kicsit. Ingáztam Cork és Dublin 
között. A településen azt hitték, hogy elhagytam Mike-ot, ezért 
utazom ennyit. Nem mondhattam meg az igazat, hogy egy 
tévéműsorban szerepelek.
Amikor a legjobb tíz versenyző közé kerültél, gondoltál 
arra, hogy megnyerheted a versenyt?

Természetesen ott leghátul benne volt a fejemben, de 
azt gondoltam, hogy a tizedik hely sem rossz. Itt a stúdióban 
kamerák, lámpák sokasága között már pontosan, időre kellett a 
feladatokat végrehajtani. Ráadásul a MasterChef bírák - Nick 
Munier és Dylan McGrath, akik kitűnő konyhaművészek - 
folyamatosan kérdeztek, hogy hol tartok, miért és mit csinálok, 
ráadásul közvetlen közelről szúrós szemmel figyeltek mindent. 
Nem volt egy stressz-mentes dolog, az egyszer biztos.
A műsorok végén mindig kiesett egy versenyző. Hogy élted 
meg ezeket a pillanatokat?

Az adások végén nem mondták meg, otthon vártuk a 
telefonhívást, hogy továbbjutottunk-e vagy sem.
De ez nem volt kérdés!

A vége felé már ezt gondoltam én is, addig nem. Az 
utolsó megmérettetés előtt Dél-Afrikába utaztunk. Ott kellett 
helyi alapanyagokból elkészteni a menüt. Ez is sikerült és 
bekerültem a döntőbe két hölggyel együtt. Itt azt mondtam 
magamnak: mindet beleadsz, nincs veszíteni valód!
És elérkezett a nagy nap, a döntő!

Háromfogásos menüt kellett készíteni, amibe mindent 
beleadtam. Először mindig az ember szeme eszik. Tehát a lát-
vány, a tálalás rendkívül fontos, utána persze az ízeknek is  
összhangban kell lennie. Harmadsorban szeretni kell azt, amit 
az ember elkészít. Mindenki megérzi, ha az étel szeretettel és jó 
érzéssel készült. Amennyiben valaki tehernek érzi a főzést és 
csak gyorsan túl akar lenni rajta, az sosem lesz jó. Bármennyire 
is szépen tálalja, az íze nem lesz tökéletes.
Milyen menüsort készítettél el a döntőben?

Az előétel érlelt lazac, kapor és citrusfélékkel, aioli 
szósszal, borsó, menta, kovászos uborka, tejszín, tárkony és 
pezsgő sorbet. A főétel baconba tekert szarvas comb, vörös 
káposztával, vajdió pürével és céklával. Desszert: Brambles 
(szederbokor), Bramley almával vanília és csillagánizs fagy-
lalttal.
Ezzel az ételsorral „megfőzted” zsűrit!

A műsor végén vártuk az eredményhirdetést. Ka-
varogtak bennem a gondolatok az elmúlt időszakról, sokat tanul-
tam és fejlődtem hétről hétre. Rendkívül fárasztó és embert 
próbáló volt a műsorsorozat. A végén a MasterChef bírák közül 
Nick Munier hirdette ki a végeredményt. Megállt előttem és tíz 
másodpercre mélyen a szemembe nézett ekkor már tudtam, az 
én nevemet fogja kimondani. Amikor meghallottam, hogy a 
győztes Diána, térdre ereszkedtem és forgott velem minden, a 
többiek ölelgettek és gratuláltak.
A 2014-es Írországi MasterChef verseny győztese Dodog 
Diána lett! Mikor tudatosult, benned, hogy megnyerted a 
versenyt?

Körülbelül két hét múlva tisztult és ülepedett le ben-
nem minden és innentől kezdve hittem el, hogy én vagyok a 
bajnok! De még innentől kezdve sem lehetett ünnepelni, hiszen 
ezt a versenyt 2013 ősszel nyertem meg, de adásba csak 2014 
tavaszán került. Addig teljesen titoktartást kellett fogadnom és 
családtagjaimnak is.
A verseny után gondolom a népszerűséged az egekbe 
szökött, hiszen az internetnek köszönhetően mi, turaiak is 
végigizgultuk a versenyt és büszkék vagyunk rád!

Valóban így volt, tévé és rádió szereplések, interjúk 
sokasága következett. Mindenki, ismerős és ismeretlenek is 
gratuláltak, nagyon jó érzés volt.
Segített a verseny megnyerése álmaid megvalósításában? 

Természetesen, hiszen a nyereményt - a 25 ezer eurót - 
befektettük a mozgó utcai kis ételárusító autónkba, amit úgy 
szereltük fel a párommal, ahogy mindig is szerettük volna. Mike 
képzett barista (kávéfőzés mestere) a kávé szerelmese, egy 
profi kávéfőző gépet kapott az autóba ezt nagyon szereti, azt 
állítja, hogy ez művészet. Én pedig azt gondoltam, hogy 
mindenki hátul süt – főz, így mi előre hoztuk a konyhát, hogy 
lássák az emberek, hogyan készülnek el azok a finom falatok.
Mi jellemző az ír nép gasztronómiájára?

Az egyszerű ízletes ételeket szeretik. Mivel itt van 
közel a tenger, sok halat és salátát esznek. Rendkívül hagyo-
mánytisztelők. Helyi alapanyagokat használunk, mindig friss és 
minőségi termékekkel dolgozunk. Csirke, marhahús, a halat a 
szállítók már egyenesen idehozzák nekünk. Természetesen van 
sütemény és minőségi kávé is. Amiből nem adunk lejjebb, az a 
minőség! Mozgó „éttermünkkel” folyamatosan dolgozunk és a 
műsor utáni ismertségből fakadóan is rendszeresen hívnak 
minket különböző rendezvényekre, ahol bemutatjuk főzőtudo-
mányunkat. Számos magyarral is találkozunk itt kint, akik azt 
mondják, láttunk a tévében gratulálunk! Ez jó érzés.
Mike, a párod hogy viszonyul a magyar ételekhez?

Nem áll velük hadilábon. Imádja a rakott krumplit, 
rántott húst, palacsintát. Amikor a barátainknak főzök, készítek 
egy ételsort, és a főételhez például egy uborkasalátát készítek, 
annak nem tudnak ellenállni.
Könnyűnek és természetesnek tűnik a sikered, ami 
elértél, de emögött rengeteg munka van!

Valóban így van. Rengeteg munka, kitartás és lemon-
dás van a siker mögött. Tudatosan haladtam előre, amiben a 
szeretteim mindig is a segítségemre voltak. A nagymamáéknál 
is sokat tanultam, ahol csirkék, malacok, friss zöldségek voltak a 
turai udvarban. A szüleimtől rengeteg biztatást és segítséget 
kaptam. De itt él kint a testvérem, Dávid is tőlünk hat kilomé-
terre a családjával. Szóval jó alapokat szereztem Turán és erre 
építettem fel azt a szakmai tudást, amit a világ számos pontján a 
legjobbaktól lestem el. A mai napig reggel 5.30-kor kelek és este 
11 órakor fekszem le. Nem tervezek meg semmit előre. Így volt 
akkor is, amikor elutaztunk Michael nővéréhez Amerikába, New 
Yorkban két tanúval gyorsan összeházasodtunk. Szerencsére a 
szüleim ebből nem csináltak problémát, hogy nem voltak ott, 
megértő jó emberek! 
Ezek szerint nincsenek véletlenek!

Nincsenek! Szerencsés ember vagyok. Az a munkám, 
amit szeretek csinálni és azzal az emberrel, akit szeretek, aki az 
életem párja. Saját magunk főnökei vagyunk, az utazó kony-
hánkkal oda megyünk, ahová akarunk. Elkészítjük a finom 
falatokat az embereknek és remek érzés látni, ahogy jóízűen 
elfogyasztják. A minőségből sosem adunk lejjebb, ez a legfon-
tosabb. Az utcai konyhánkban helyi alapanyagokból ízletes, 
egészséges ételeket készítünk. Azt mondtam, hogy nincsenek 
véletlenek. Ez igaz, mert mindig megtalálják az embert a lehe-
tőségek. De ezért tenni is kell. Sokat kell tanulnia és képeznie 
magát az embernek. Szenvedéllyel és szeretettel kell állni ahhoz 
a munkához, amit szívesen csinálunk. Mert amikor csak úgy 
megtörténnek a dolgok és szembe jön velünk a nagy lehetőség, 
csak akkor tudunk élni vele, ha felkészültek vagyunk!

A MasterChef!
DODOG DIÁNA

Szénási J.

„... amikor szembe jön velünk a nagy 
lehetőség, csak akkor tudunk élni 

vele, ha felkészültek vagyunk!”

Dia és Michael

Dia szüleivel és testvérével • Dia a versenyen • Michael és kedvenc kávéfőző gépe • Megvalósult álom a mozgó étterem
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Ha szeretnéd megtudni, meg kel ismerkedned Soós 
Jenőné, Aranka nénivel, aki a napokban ünnepelte a 106. 
születésnapját egy felejthetetlen találkozón.

Sipos Nikoletta intézményigazgatóval és Szilágyiné Kiss 
Erika főnővérrel beszélgetünk, felelevenítve azt a csodálatos 
életet, amit Aranka néni mutatott meg nekünk. Mindezt 
természetesen a Turai Idősek Otthonában, ahol éppen véget ért 
a köszöntés.

Aranka néni Nyitrán született 1908. június 13-án. 18 
évesen ment férjhez Dunakeszire. Férjével, aki általános orvos 
volt és aki mellett asszisztensként dolgozott, 22 évig élt boldog 
házasságban. Gyermeke nem született, 40 évesen maradt özve-
gyen. Később szüleit és bátyját is ő gondozta. 78 éves koráig dol-
gozott Budapesten, az újpesti szakrendelőben fogászati asszisz-
tensként. Életéről unokahúga mesélt, aki ma is látogatja az 
otthonban.

Férjével nagyon szépen éltek, bejárták a világot, társasá-
gi életet éltek. Aranka néni, amellett, hogy sokáig dolgozott, 
mindig szerette a szép és vidám dolgokat. Szerette a zenét, 
operába járt, maga is énekelt. Szeretett úszni a Dunában. 
Mindig tudott mértéket tartani. Még az 1990-es években is a 
kútról húzta a vizet. Szépen öltözködött. Soha nem szedett 
gyógyszert, csak vitaminokat, s ma sincs szüksége gyógysze-
rekre. Mindig ápolt volt, s a bőre szép volt. Aranka néni most 
ágyban fekvő, de így is derűs, mosolygós, optimista. Másokat 
soha nem sodort bajba, sohasem akart rosszat senkinek. Duna-
keszi otthonából költözött a Turai Idősek Szociális Otthonába, 
így most Tura város legidősebb lakója.

További sok-sok örömet és boldogságot kívánunk Aranka 
néninek és hálás szívvel mondunk köszönetet példamutató 
életéért!

Cikk és fotó: Takács Pál

Mi a hosszú élet titka?

„A győzelemért az embernek mindenek előtt

tudni kell önmagát legyőznie...”

Ismertem egy kisfiút. Egy hiper- gát”. Szerényen, csendes alázattal teszi a 
aktív, perpetuum mobile kissrácot. Mi lesz dolgát. Éhes a sikerre, vágyja a dobogó 
így ebből a gyerekből? - kérdezhetik szü- legfelső fokát, folyamatosan dolgozik érte. 
leit a szomszédok, távolabbi rokonok, ba- Eredményeivel nem kérkedik, nem kürtöli 
rátok, ismerősök. A kisfiú szerencséjére a ország-világgá, pusztán nemes egyszerű-
szülők a legkézenfekvőbb megoldást vá- séggel büszke rájuk. Véleménye szerint 
lasztották a gyermek fölös energiáinak le- nem az a fontos, hogy mások mit gondol-
vezetésére: Mozogj! Ez a kisfiú az eltelt 12 nak, hanem hogy ő mit gondol a saját 
év alatt Európa tetejére „mozogta fel ma- teljesítményéről.

A Turai Hírlap szerkesztőjeként régóta szerettem 
volna beszélgetni Csorba Ádámmal, hiszen az út, amit 
bejárt, mindenki számára példaértékű lehet. Szeret-
ném megköszönni szülei segítségét, hogy ez az interjú 
létre jöhetett, és legfőképp Ádámnak, hogy végre igent 
mondott megkeresésemre. 
Mesélnél néhány mondatban a kezdetekről?

2002-ben, 6 évesen kezdtem el Taekwon-dozni. Nem 
voltam jó gyerek, és a nagyszüleim találták ki nekem ezt a 
sportot, hátha fegyelmezettebb leszek. Két hónapon 
keresztül hordtak edzésre, de én sosem álltam be, mindig 
csak néztem. Nem nagyon mertem beállni, aztán egyszer-
csak rászántam magam. Az első két év szenvedés volt, mert 
nem akartam járni, de anyukámék erőltették. Szüleim ki-
tartása végül meghozta az eredményt, mert az edzések 
hatására elkezdtem fejlődni és sikeresen le is vizsgáztam. 
2004-ben elmentem az országos bajnokságra, amit meg is 
nyertem. Ez adott nekem egy kis motivációt. Elindult a 
pályafutásom, megváltozott a felfogásom, már magamtól 
jártam edzeni, nem erőltetés hatására.
Mikor jött el az az időszak, amikor azt érzeted, hogy 
mentálisan is fejlődtél a sport hatására?

5-6 év telt el, amikor észrevehetően bekövetkeztek a 
pozitív változások. Tisztelettudóbb lettem, fegyelmet tanul-
tam. Régebben sokat verekedtem, de megtanultam elkerülni 
a balhékat. Megtanultam azt is, hogy minden döntésemnek, 
cselekedetemnek következményei vannak.
A laikusok kedvéért – hogyan épül fel a képzési 
rendszer?

Különböző övek vannak. Minden évben van egy vizs-
ga, végig kell járni minden lépcsőfokot, ami csak rengeteg 
edzéssel és kitartással teljesíthető. A mai gyerekeknek saj-
nos nincsen kitartásuk és ezt pedig a sporton keresztül lehet 
megtanulni, aminek az iskolapadban is pozitív hatása van.
Melyik a legmagasabb szint, amit Magyarországon el 
lehet érni?

Magyarországon 6 dan. Külföldön lehetne akár 8-9 
dan is, de Magyarországon 6 dan a maximum. Idén vizsgáz-
tam le 2 dan-ra.  Nem az a fontos, hogy milyen öves vagyok, 
hanem a versenyzés hajt, hogy van hova fejlődni és hogy mu-
tathassak célt a fiataloknak.
Melyik klubnak vagy a tagja?

A hatvani TKD Spirit Egyesületnek. Az edzőm Szász 
Péter 5. dan és a segédedző Kovács Zoltán 3. dan, akik ren-
geteget segítenek nekem, támogatnak, amiben csak tudnak.
Elképzelhető a jövőre nézve, hogy hivatásszerűen, akár 
edzőként kamatoztasd tudásodat?

Az biztos, hogy fogok edzősködni, de azt még nem 
tudom, hogy ebből fogok-e megélni, vagy csak mellékesen 
csinálom. Nevet szeretnék szerezni ebben a szakmában és 
már külföldön is egyre többen ismernek.

ezúton is köszönöm a támogatást, szeretetet. A biztos és 
stabil családi háttér nélkül nem tartanék itt, ahol tartok.
Vannak elérhető pályázatok, állami szintű támoga-
tások a Taekwon-do sportágban?

Sajnos nem nagyon vannak. Nem olcsóak ezek a ver-
senyek és az ország nem támogatja ezt a sportágat.
Úgy tudom, van egy másik sportág is, amelyikben 
jeleskedsz.

Igen, a Kick Box-ot az idén kezdtem el, és elkezdtem 
készülni a szeptemberi Kick-Box Világbajnokságra. A küzde-
lem nagyon hasonló, mint a Taekwon-do-nál. Az Esztergomi 
Kick-Box SE tagja vagyok. A közelmúltban nyertem meg a 
Szegeden rendezett XX. Kick-box világkupát, 63 kg light-
contact kategóriában. 

Hogyan tudod a sportot összeegyeztetni a tanulással?
Eleinte elég nehéz dolgom volt. Hetente kétszer 

jártam edzésre és egyre magasabb szintet értem el, aminek 
hatására még több edzésre kellett járnom. Délelőtt iskolá-
ban voltam, délután pedig edzésen. Sok lemondással járt, 
hiszen amíg velem egykorú gyerekek, a barátaim bandáztak, 
játszottak, én edzésekre jártam. Sokszor próbáltak lebeszél-
ni, hogy maradjak inkább velük játszani, nem olyan fontos az 
edzés, de hajthatatlan voltam, inkább próbáltam őket is hív-
ni. Nem jöttek, viszont megértették, hogy nekem ez fontos. 
Az eredmények végül engem igazoltak.
Több tucat érem, kupa oklevél boldog tulajdonosa 
vagy. Ezeket nem adják ingyen, kőkeményen meg-
dolgoztál, - hogy stílszerű legyek – megküzdöttél értük.

2012-ben Szlovéniában az Európa Bajnokságon 3. 
helyezést értem el, majd ugyanabban az évben a Világkupán 
Angliában 2 bronzérmet szereztem. 2013-ban szintén indul-
tam az Európa Bajnokságon Svédországban és egy bronz-
érmet szereztem. Az idén április végén Olaszországban ren-
dezett Európa Bajnokságról pedig arany, ezüst és bronz-
érmet is sikerült hazahoznom. (erről az eseményről a Turai 
Hírlap májusi számának 22. oldalán bővebben is olvashatnak 
– a szerk.)
Nagyon kevés embernek adatik meg – pláne nagyon 
kevés turainak – hogy egy nemzetközi versenyen a do-
bogó legtetején állva hallgathassa a tiszteletére szóló 
magyar himnuszt. Neked megadatott. Milyen érzés?

Hát azt nem tudom elmondani. Erre nincsenek sza-
vak. Érzések kavarogtak bennem, végigfutott az elmúlt 12 
év, hogy hol kezdődött, hogyan jutottam el idáig. A magyar 
himnuszt hallgatva hangulatképek, átélt pillanatok sokasá-
ga mozifilmként futott a fejemben, és hihetetlenül boldog 
voltam. A győzelem eufórikus pillanatai igazából akkor jöt-
tek, amikor megtudtuk Adriánnal, hogy nyertünk. A díjátadó 
valamivel később kezdődött, így volt időnk kicsit lenyugodni. 
De ahhoz, hogy igazából felfogjam, ahhoz szükségem volt kb. 
két hétre.
Mikor kerültél kapcsolatba a válogatottal?

Kb. 4 éve került szóba, de akkor még nem voltam 
mester, kellett volna 1-2 vizsga hozzá. Nem voltam hivatalos 
kerettag, de ott is észrevették, hogy ügyes vagyok. A váloga-
tott tagság nem jár automatikusan a fekete öves vizsgával, 
így nem minden fekete övesnek adatik meg, hogy válogatott 
kerettag legyen. Nagyon komoly feltételekkel lehet csak be-
kerülni a válogatottba. 2012-ben hivatalosan is a magyar 
válogatott keret tagja lettem.
Ki szponzorálja a versenyeket, illetve a felkészü-
lésedet?

A családom. Édesanyám és édesapám, nagyszüleim 
szponzorálnak, édesanyám testvére és családja, a testvére-
im és a barátnőm is biztatnak, támogatnak. Az évek alatt 
nagyon sok áldozatot hoztak azért, hogy eljuthassak idáig, 

Hogyan tudod összeegyeztetni a sportágspecifikus 
edzéseket?

Járok mindkét edzésre Hatvanba és Budapestre. 
Egyik nap Taekwon-do edzés, másik nap kick-box edzés. Sze-
rencsére a kick-boxban nem kell olyan sokat készülnöm, 
mert a Taekwon-do által megszerzett tudás tökéletes alapja 
ennek a sportágnak is, csak finomítani kellett. Amikor vi-
szont komolyabb versenyidőszak van, akkor csak egy 
szabadnapom van egy héten.
Szükséged van speciális étrendre, hogy hozni tudd ezt 
a teljesítményt?

Rengeteget eszem, de azt le is dolgozom az edzése-
ken. Felfogásom szerint, ha nem sportolnék, kövér lennék. 
Nem tartok be speciális étrendeket, csak ha versenyre ké-
szülök, este 6 óra után már nem eszek, hogy tartani tudjam a 
versenysúlyom.
Mi az, amit a gyerekek tudnak profitálni ebből a 
sportágba sportból?

Nagyon hasznos a sport, valamilyen sportot minden 
gyermek számára kötelezővé kellene tenni. Rengeteget le-
het fejlődni mentálisan és fizikailag is. Jobb, mint ha bent 
ülnének a szobában egész nap. Ha lejön hozzánk, a klubba 
egy kisfiú vagy egy felnőtt (fiúk-lányok egyaránt űzhetik),  
befogadjuk, tanítjuk és új emberekkel ismerkedhet meg. 
Akár hobbiból is lehet edzésre járni. A családom és én is ren-
geteg új barátot ismerünk meg, nagyon sokat kaptunk ettől a 
sporttól. Jó embereket ismertünk meg, élményekkel, emlé-
kekkel gazdagodtunk, tapasztalatokat gyűjtöttünk, ami 
örökre szól.
Hol szurkolhatunk neked legközelebb hazai rendezésű 
versenyen például?

Idén október második hétvégéjén rendezik Budapes-
ten az AETF Ifjúsági és Felnőtt Európa Kupát, melyet szeret-
nék megnyerni, de legalábbis dobogós helyen végezni, vala-
mint 2016-ban Budapesten lesz a Taekwon-do világkupa is.

T.A.

Csorba Ádám I. hely, light-contact, 63 kg. — Kick-box WorldCup Szeged
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Ha szeretnéd megtudni, meg kel ismerkedned Soós 
Jenőné, Aranka nénivel, aki a napokban ünnepelte a 106. 
születésnapját egy felejthetetlen találkozón.

Sipos Nikoletta intézményigazgatóval és Szilágyiné Kiss 
Erika főnővérrel beszélgetünk, felelevenítve azt a csodálatos 
életet, amit Aranka néni mutatott meg nekünk. Mindezt 
természetesen a Turai Idősek Otthonában, ahol éppen véget ért 
a köszöntés.

Aranka néni Nyitrán született 1908. június 13-án. 18 
évesen ment férjhez Dunakeszire. Férjével, aki általános orvos 
volt és aki mellett asszisztensként dolgozott, 22 évig élt boldog 
házasságban. Gyermeke nem született, 40 évesen maradt özve-
gyen. Később szüleit és bátyját is ő gondozta. 78 éves koráig dol-
gozott Budapesten, az újpesti szakrendelőben fogászati asszisz-
tensként. Életéről unokahúga mesélt, aki ma is látogatja az 
otthonban.

Férjével nagyon szépen éltek, bejárták a világot, társasá-
gi életet éltek. Aranka néni, amellett, hogy sokáig dolgozott, 
mindig szerette a szép és vidám dolgokat. Szerette a zenét, 
operába járt, maga is énekelt. Szeretett úszni a Dunában. 
Mindig tudott mértéket tartani. Még az 1990-es években is a 
kútról húzta a vizet. Szépen öltözködött. Soha nem szedett 
gyógyszert, csak vitaminokat, s ma sincs szüksége gyógysze-
rekre. Mindig ápolt volt, s a bőre szép volt. Aranka néni most 
ágyban fekvő, de így is derűs, mosolygós, optimista. Másokat 
soha nem sodort bajba, sohasem akart rosszat senkinek. Duna-
keszi otthonából költözött a Turai Idősek Szociális Otthonába, 
így most Tura város legidősebb lakója.

További sok-sok örömet és boldogságot kívánunk Aranka 
néninek és hálás szívvel mondunk köszönetet példamutató 
életéért!

Cikk és fotó: Takács Pál

Mi a hosszú élet titka?

„A győzelemért az embernek mindenek előtt

tudni kell önmagát legyőznie...”

Ismertem egy kisfiút. Egy hiper- gát”. Szerényen, csendes alázattal teszi a 
aktív, perpetuum mobile kissrácot. Mi lesz dolgát. Éhes a sikerre, vágyja a dobogó 
így ebből a gyerekből? - kérdezhetik szü- legfelső fokát, folyamatosan dolgozik érte. 
leit a szomszédok, távolabbi rokonok, ba- Eredményeivel nem kérkedik, nem kürtöli 
rátok, ismerősök. A kisfiú szerencséjére a ország-világgá, pusztán nemes egyszerű-
szülők a legkézenfekvőbb megoldást vá- séggel büszke rájuk. Véleménye szerint 
lasztották a gyermek fölös energiáinak le- nem az a fontos, hogy mások mit gondol-
vezetésére: Mozogj! Ez a kisfiú az eltelt 12 nak, hanem hogy ő mit gondol a saját 
év alatt Európa tetejére „mozogta fel ma- teljesítményéről.

A Turai Hírlap szerkesztőjeként régóta szerettem 
volna beszélgetni Csorba Ádámmal, hiszen az út, amit 
bejárt, mindenki számára példaértékű lehet. Szeret-
ném megköszönni szülei segítségét, hogy ez az interjú 
létre jöhetett, és legfőképp Ádámnak, hogy végre igent 
mondott megkeresésemre. 
Mesélnél néhány mondatban a kezdetekről?

2002-ben, 6 évesen kezdtem el Taekwon-dozni. Nem 
voltam jó gyerek, és a nagyszüleim találták ki nekem ezt a 
sportot, hátha fegyelmezettebb leszek. Két hónapon 
keresztül hordtak edzésre, de én sosem álltam be, mindig 
csak néztem. Nem nagyon mertem beállni, aztán egyszer-
csak rászántam magam. Az első két év szenvedés volt, mert 
nem akartam járni, de anyukámék erőltették. Szüleim ki-
tartása végül meghozta az eredményt, mert az edzések 
hatására elkezdtem fejlődni és sikeresen le is vizsgáztam. 
2004-ben elmentem az országos bajnokságra, amit meg is 
nyertem. Ez adott nekem egy kis motivációt. Elindult a 
pályafutásom, megváltozott a felfogásom, már magamtól 
jártam edzeni, nem erőltetés hatására.
Mikor jött el az az időszak, amikor azt érzeted, hogy 
mentálisan is fejlődtél a sport hatására?

5-6 év telt el, amikor észrevehetően bekövetkeztek a 
pozitív változások. Tisztelettudóbb lettem, fegyelmet tanul-
tam. Régebben sokat verekedtem, de megtanultam elkerülni 
a balhékat. Megtanultam azt is, hogy minden döntésemnek, 
cselekedetemnek következményei vannak.
A laikusok kedvéért – hogyan épül fel a képzési 
rendszer?

Különböző övek vannak. Minden évben van egy vizs-
ga, végig kell járni minden lépcsőfokot, ami csak rengeteg 
edzéssel és kitartással teljesíthető. A mai gyerekeknek saj-
nos nincsen kitartásuk és ezt pedig a sporton keresztül lehet 
megtanulni, aminek az iskolapadban is pozitív hatása van.
Melyik a legmagasabb szint, amit Magyarországon el 
lehet érni?

Magyarországon 6 dan. Külföldön lehetne akár 8-9 
dan is, de Magyarországon 6 dan a maximum. Idén vizsgáz-
tam le 2 dan-ra.  Nem az a fontos, hogy milyen öves vagyok, 
hanem a versenyzés hajt, hogy van hova fejlődni és hogy mu-
tathassak célt a fiataloknak.
Melyik klubnak vagy a tagja?

A hatvani TKD Spirit Egyesületnek. Az edzőm Szász 
Péter 5. dan és a segédedző Kovács Zoltán 3. dan, akik ren-
geteget segítenek nekem, támogatnak, amiben csak tudnak.
Elképzelhető a jövőre nézve, hogy hivatásszerűen, akár 
edzőként kamatoztasd tudásodat?

Az biztos, hogy fogok edzősködni, de azt még nem 
tudom, hogy ebből fogok-e megélni, vagy csak mellékesen 
csinálom. Nevet szeretnék szerezni ebben a szakmában és 
már külföldön is egyre többen ismernek.

ezúton is köszönöm a támogatást, szeretetet. A biztos és 
stabil családi háttér nélkül nem tartanék itt, ahol tartok.
Vannak elérhető pályázatok, állami szintű támoga-
tások a Taekwon-do sportágban?

Sajnos nem nagyon vannak. Nem olcsóak ezek a ver-
senyek és az ország nem támogatja ezt a sportágat.
Úgy tudom, van egy másik sportág is, amelyikben 
jeleskedsz.

Igen, a Kick Box-ot az idén kezdtem el, és elkezdtem 
készülni a szeptemberi Kick-Box Világbajnokságra. A küzde-
lem nagyon hasonló, mint a Taekwon-do-nál. Az Esztergomi 
Kick-Box SE tagja vagyok. A közelmúltban nyertem meg a 
Szegeden rendezett XX. Kick-box világkupát, 63 kg light-
contact kategóriában. 

Hogyan tudod a sportot összeegyeztetni a tanulással?
Eleinte elég nehéz dolgom volt. Hetente kétszer 

jártam edzésre és egyre magasabb szintet értem el, aminek 
hatására még több edzésre kellett járnom. Délelőtt iskolá-
ban voltam, délután pedig edzésen. Sok lemondással járt, 
hiszen amíg velem egykorú gyerekek, a barátaim bandáztak, 
játszottak, én edzésekre jártam. Sokszor próbáltak lebeszél-
ni, hogy maradjak inkább velük játszani, nem olyan fontos az 
edzés, de hajthatatlan voltam, inkább próbáltam őket is hív-
ni. Nem jöttek, viszont megértették, hogy nekem ez fontos. 
Az eredmények végül engem igazoltak.
Több tucat érem, kupa oklevél boldog tulajdonosa 
vagy. Ezeket nem adják ingyen, kőkeményen meg-
dolgoztál, - hogy stílszerű legyek – megküzdöttél értük.

2012-ben Szlovéniában az Európa Bajnokságon 3. 
helyezést értem el, majd ugyanabban az évben a Világkupán 
Angliában 2 bronzérmet szereztem. 2013-ban szintén indul-
tam az Európa Bajnokságon Svédországban és egy bronz-
érmet szereztem. Az idén április végén Olaszországban ren-
dezett Európa Bajnokságról pedig arany, ezüst és bronz-
érmet is sikerült hazahoznom. (erről az eseményről a Turai 
Hírlap májusi számának 22. oldalán bővebben is olvashatnak 
– a szerk.)
Nagyon kevés embernek adatik meg – pláne nagyon 
kevés turainak – hogy egy nemzetközi versenyen a do-
bogó legtetején állva hallgathassa a tiszteletére szóló 
magyar himnuszt. Neked megadatott. Milyen érzés?

Hát azt nem tudom elmondani. Erre nincsenek sza-
vak. Érzések kavarogtak bennem, végigfutott az elmúlt 12 
év, hogy hol kezdődött, hogyan jutottam el idáig. A magyar 
himnuszt hallgatva hangulatképek, átélt pillanatok sokasá-
ga mozifilmként futott a fejemben, és hihetetlenül boldog 
voltam. A győzelem eufórikus pillanatai igazából akkor jöt-
tek, amikor megtudtuk Adriánnal, hogy nyertünk. A díjátadó 
valamivel később kezdődött, így volt időnk kicsit lenyugodni. 
De ahhoz, hogy igazából felfogjam, ahhoz szükségem volt kb. 
két hétre.
Mikor kerültél kapcsolatba a válogatottal?

Kb. 4 éve került szóba, de akkor még nem voltam 
mester, kellett volna 1-2 vizsga hozzá. Nem voltam hivatalos 
kerettag, de ott is észrevették, hogy ügyes vagyok. A váloga-
tott tagság nem jár automatikusan a fekete öves vizsgával, 
így nem minden fekete övesnek adatik meg, hogy válogatott 
kerettag legyen. Nagyon komoly feltételekkel lehet csak be-
kerülni a válogatottba. 2012-ben hivatalosan is a magyar 
válogatott keret tagja lettem.
Ki szponzorálja a versenyeket, illetve a felkészü-
lésedet?

A családom. Édesanyám és édesapám, nagyszüleim 
szponzorálnak, édesanyám testvére és családja, a testvére-
im és a barátnőm is biztatnak, támogatnak. Az évek alatt 
nagyon sok áldozatot hoztak azért, hogy eljuthassak idáig, 

Hogyan tudod összeegyeztetni a sportágspecifikus 
edzéseket?

Járok mindkét edzésre Hatvanba és Budapestre. 
Egyik nap Taekwon-do edzés, másik nap kick-box edzés. Sze-
rencsére a kick-boxban nem kell olyan sokat készülnöm, 
mert a Taekwon-do által megszerzett tudás tökéletes alapja 
ennek a sportágnak is, csak finomítani kellett. Amikor vi-
szont komolyabb versenyidőszak van, akkor csak egy 
szabadnapom van egy héten.
Szükséged van speciális étrendre, hogy hozni tudd ezt 
a teljesítményt?

Rengeteget eszem, de azt le is dolgozom az edzése-
ken. Felfogásom szerint, ha nem sportolnék, kövér lennék. 
Nem tartok be speciális étrendeket, csak ha versenyre ké-
szülök, este 6 óra után már nem eszek, hogy tartani tudjam a 
versenysúlyom.
Mi az, amit a gyerekek tudnak profitálni ebből a 
sportágba sportból?

Nagyon hasznos a sport, valamilyen sportot minden 
gyermek számára kötelezővé kellene tenni. Rengeteget le-
het fejlődni mentálisan és fizikailag is. Jobb, mint ha bent 
ülnének a szobában egész nap. Ha lejön hozzánk, a klubba 
egy kisfiú vagy egy felnőtt (fiúk-lányok egyaránt űzhetik),  
befogadjuk, tanítjuk és új emberekkel ismerkedhet meg. 
Akár hobbiból is lehet edzésre járni. A családom és én is ren-
geteg új barátot ismerünk meg, nagyon sokat kaptunk ettől a 
sporttól. Jó embereket ismertünk meg, élményekkel, emlé-
kekkel gazdagodtunk, tapasztalatokat gyűjtöttünk, ami 
örökre szól.
Hol szurkolhatunk neked legközelebb hazai rendezésű 
versenyen például?

Idén október második hétvégéjén rendezik Budapes-
ten az AETF Ifjúsági és Felnőtt Európa Kupát, melyet szeret-
nék megnyerni, de legalábbis dobogós helyen végezni, vala-
mint 2016-ban Budapesten lesz a Taekwon-do világkupa is.

T.A.

Csorba Ádám I. hely, light-contact, 63 kg. — Kick-box WorldCup Szeged
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Csorba Ádám EB érmeivel
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TESTI - LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

Testi egészség: BŰNCSELEKMÉNY ÉRTE? ÁLDOZAT-
TÁ VÁLT? VAN SEGÍTSÉG! Ide most nem csend, hanem sikí-
tás, visítás, szirénázás, csörömpölés, hangoskodás, ODA-
FIGYELÉS és ÖSSZEFOGÁS kell! Naponta hallani: betörtek, 
ellopták, kifosztották, megtámadták! Az ügyben kétszeresen is 
érintett vagyok. Remélem, nem három a magyar igazság.

Gondolatban felidézve is rémisztően letaglózó az élmény. 
Először tragikus körülmények között elhunyt jó szüleim ügyinté-
zéséről hazatérve az egész lakásunkat egyenként, darabonként 
kirázva, feldúlva, kiürítve, kifosztva találtam. A sokkoló látvány 
cselekvésképtelenné bénított. Személyes dolgainkban idegen 
kutatott, ami értékeset talált mindent táskánkba pakolt és meg-
lovasított, a kerten keresztül távozott. Különösen elképesztő a 
tudat, miután bizonyossá vált: csak biztos idő és helyismerettel 
rendelkező tippadó lehetett a betörő, merem remélni nem 
önmaga járt nálunk. Soha nem derült rá fény ki lehetett, de mi a 
családunkban kimondatlanul is tudjuk.

Másodszor, örökre kiheverhetetlenül. Sporttanár férjem 
szíve megroppant az idegtől, jómagam visszakerültem a Pszichi-
átriai klinikára, mert éltem végéig patakzik a könny a szemem-
ből, ha beszélni kezdek róla. Folyik ki a tehetetlenségi düh, mint 
egy halálélmény: „soha nem kapod vissza, hiába érdemelnéd.” A 
rémtörténet: nagyobb értékű, casco nélküli autónkat egy feb-
ruári délelőttön, minden kabátunkkal, az összes iratunkkal 
együtt az Üllői út sarkáról 15 perc alatt ellopták, később irata-
inkkal cégeket alapítottak. Az autót halott szüleim ingatlanjának 
árából vásároltam. A tolvaj sokszorosan megfosztott szüleim 
egész életének összekuporgatott teljes vagyonától, és egy életre 
megnyomorította a családomat is. Kárunk megsokszorozódott, 
másik autót is kellett vásárolnunk, hogy dolgozni tudjunk. Ekkor 
fogalmazódott meg bennem a gondolat, mindent megteszek, 
hogy másnak ne kelljen megélnie hasonlókat. Megörültem a 
Turai Hírlapban megjelent egyszerű bűnmegelőző eszközöknek.

Utánajártam megvásároltam, működés közben bárkinek meg-
mutatom, akit érdekel. Az eszközök, szinte potom pénzért, Tóth 
Misi barátom piactéri boltjában (2ezer mester) megvásárol-
hatók, beszerezhetők. Az eszközök:

Elektronikus ajtóék:

Segít a lakásajtón belül és kívül egyaránt. Különösen a résnyire 
nyitott ajtónál jelez, de a lakatlanul lévő házak ajtaja elé 
helyezve is (belülről) biztos tolvajriasztó. Beélesítve a nyíló ajtó 
ráfeszül az ékre és éktelenül, fülsiketítően visít, az egész utca 
felébred.

Riasztós lakat:

Többfunkciós, ezért kicsit drágább. Normál lakatként is bizton-
ságos, de riasztólakatként utánozhatatlan. Érintésre, mozgatás-
ra, babrálásra, feszegetésre, riaszt és hangereje tompíthatat-
lanul figyelemfelkeltő. Szirénaszerű hangjára összeszalad a 
környék.

Személyi riasztó:

Naponta hallani személyek ellen elkövetett erőszakos bűncse-
lekményekről. Ez egy olcsó „csodakütyü” a táskánkban, a csuk-
lónkon, a zsebünkben. Ha bárkit támadás érne, vagy idős öreg-
ként illetéktelenek tolakodnának, nyomulnának befelé a házá-
ba, egy mozdulattal beélesíthető. A megállíthatatlan, dobhár-
tyarepesztő, sivító hang, elriasztja a támadót, és reméljük, a 
jóemberek segítenek.

Tanulság, csak együtt összefogva, és odafigyelve tudjuk 
megakadályozni az illetéktelen tolvajlást és erőszakot. TILOS: 
Elfordulni, fejünket a homokba dugni! Mert kétféle ember van, 
akit már megloptak és akit fognak. Ha ólálkodót, settenkedőt, 
ismeretlent, idegent látunk, szólítsuk meg, kérdezzük: 
„Segíthetünk? Kit keres?”

Ha valamit észreveszünk, hívjuk a járőrszolgálatot: 
06 30 6787309

Ők azonnal segítenek. És közben, hangoskodni, kiabálni, 
visítozni, villanyokat gyújtani, de ne mi állítsuk meg a tolvajt, 
mert a megzavart tolvaj veszélyes is lehet, különösen, ha tudat-
módosító szerek által befolyásolt!

És aki már áldozattá vált, hívja az ÁLDOZATSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT 06 80 225 225-ös térítés nélküli számát, no nem 
akkor ha tyúkját, vagy biciklijét lopták el, hanem ha sértettként 
vagy tanúként bűncselekménnyel került kapcsolatba, és ebből 
fakadóan, fizikai, lelki vagy anyagi problémái jelentkeztek. Az 
ilyen helyzetek megoldását segíti ez a szolgálat. Én pedig 
hiszem, a sors visszaszolgáltatja nekem azt, amit igazságtalanul 
elloptak, ha nem is anyagiakban, akkor egészségben.

Az ÖSSZEFOGÁSBAN AZ ERŐ! Cselekedjünk!!

A turai cigány női focicsapat és Tavasz utcai lakók 
pünkösdi juniálist szerveztek, finom ételekkel, amatőr 
zenészekkel és esti utcabállal.

Pünkösdi Juniális
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Budapesten rendezték meg az értékszám nélküli sakko-
zók döntőjét, ahol a Hevesy György Általános Iskola képvise-

Hírlapunk előző számában jeleztük, hogy sportegyesü- letében indulhatott két turai versenyzőnk. A 2. korcsoportban a 
10 éves Tordai Miksa a középmezőnyben végzett. A nagyob-letünk néhány versenyzője bejutott a sakk diákolimpia országos 
baknál (4. kcs.) a 13 éves Burda Barna igen jó formában ver-döntőjébe. Mind az egyéni, mind a csapatversenyen sikerült jó 
senyzett, s fegyelmezett, pontos, türelmes játékkal megsze-eredményeket (is) szállítanunk. A diákolimpia lényegében az 
rezte az ezüstérmet. Barna játékereje az utóbbi időben sokat iskolák versenye, vagyis ezen a sakktornán saját iskoláikat 
fejlődött, jól teljesít az edzéseken és a különböző versenyeken.  képviselik növendékeink. Az olimpiai csapatdöntők évek óta 
Foglalkoznunk kell a gondolattal, hogy a jövő szezonban már Szombathelyen zajlanak a sportcsarnokban, ahol már 3 évvel 
leigazoljuk őt felnőtt csapatunkba, ahol megkezdheti a FIDE-ezelőtt sikerült tornát nyerniük hévízgyörki leánycsapatunk-
értékszámok gyűjtését. Nem igényel különösebb jóstehetséget nak. Azóta a csapat minden tagja a Gödöllői Református Líceum 
annak megállapítása, hogy Barnának nagy esélye van 2 éven tanulója, s kis híján megismétlődött egykori sikerük, de most 
belül felkerülni a FIDE-listára. Ezúton gratulálunk neki a diák-„csak” az ezüstérmet tudták begyűjteni.  Természetesen ez is 
olimpia országos döntőjén elért 2. helyezéséért.remek siker egy országos döntőn, úgyhogy gratulálunk lánya-

Nyári programjaink fontos része a július 7-én kezdődő 3 inknak. Az egyéni döntők két helyszínen kerültek lebonyolítás-
hetes sakk napközi, amely híven az eddigiekhez Hévízgyörkön, ra. Az erősebb (értékszámos) versenyt ezúttal Miskolcon ren-
a Petőfi Sándor Általános Iskolában kerül megrendezésre. dezték meg, s felnőtt csapatunk két tehetséges ifjúsági 

Kapitz Dominik Téglás Augusztus végén pedig legtehetségesebb versenyzőinkkel részt sakkozója: a hévízgyörki  és a turai 
Mátyás indulhatott ezen a döntőn. A rendkívül  erős tornán veszünk a Talentum Kupa nemzetközi versenyen, ahol megint 
mindketten a középmezőnyben végeztek, ami teljesen reális alkalom kínálkozik FIDE-értékszámaink növelésére. 
eredmény az értékszámaik  alapján. 

DIÁKOLIMPIAI SZEREPLÉSÜNKRŐL

tóthmáté

SPORT - SAKK

NE LOPJ!

Lendvai Mártonné

Lelki egészség:
„A csendben a lélek megtalálja az 
utat a fénybe. Mindaz, ami meg-
foghatatlan és megtévesztő, 
kristálytisztán feltárul….” (Ghandi)



18

20
14

/0
5 Turai Hírlap

CIVIL OLDALAK

19
2014/05

Turai Hírlap

TESTI - LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

Testi egészség: BŰNCSELEKMÉNY ÉRTE? ÁLDOZAT-
TÁ VÁLT? VAN SEGÍTSÉG! Ide most nem csend, hanem sikí-
tás, visítás, szirénázás, csörömpölés, hangoskodás, ODA-
FIGYELÉS és ÖSSZEFOGÁS kell! Naponta hallani: betörtek, 
ellopták, kifosztották, megtámadták! Az ügyben kétszeresen is 
érintett vagyok. Remélem, nem három a magyar igazság.

Gondolatban felidézve is rémisztően letaglózó az élmény. 
Először tragikus körülmények között elhunyt jó szüleim ügyinté-
zéséről hazatérve az egész lakásunkat egyenként, darabonként 
kirázva, feldúlva, kiürítve, kifosztva találtam. A sokkoló látvány 
cselekvésképtelenné bénított. Személyes dolgainkban idegen 
kutatott, ami értékeset talált mindent táskánkba pakolt és meg-
lovasított, a kerten keresztül távozott. Különösen elképesztő a 
tudat, miután bizonyossá vált: csak biztos idő és helyismerettel 
rendelkező tippadó lehetett a betörő, merem remélni nem 
önmaga járt nálunk. Soha nem derült rá fény ki lehetett, de mi a 
családunkban kimondatlanul is tudjuk.

Másodszor, örökre kiheverhetetlenül. Sporttanár férjem 
szíve megroppant az idegtől, jómagam visszakerültem a Pszichi-
átriai klinikára, mert éltem végéig patakzik a könny a szemem-
ből, ha beszélni kezdek róla. Folyik ki a tehetetlenségi düh, mint 
egy halálélmény: „soha nem kapod vissza, hiába érdemelnéd.” A 
rémtörténet: nagyobb értékű, casco nélküli autónkat egy feb-
ruári délelőttön, minden kabátunkkal, az összes iratunkkal 
együtt az Üllői út sarkáról 15 perc alatt ellopták, később irata-
inkkal cégeket alapítottak. Az autót halott szüleim ingatlanjának 
árából vásároltam. A tolvaj sokszorosan megfosztott szüleim 
egész életének összekuporgatott teljes vagyonától, és egy életre 
megnyomorította a családomat is. Kárunk megsokszorozódott, 
másik autót is kellett vásárolnunk, hogy dolgozni tudjunk. Ekkor 
fogalmazódott meg bennem a gondolat, mindent megteszek, 
hogy másnak ne kelljen megélnie hasonlókat. Megörültem a 
Turai Hírlapban megjelent egyszerű bűnmegelőző eszközöknek.

Utánajártam megvásároltam, működés közben bárkinek meg-
mutatom, akit érdekel. Az eszközök, szinte potom pénzért, Tóth 
Misi barátom piactéri boltjában (2ezer mester) megvásárol-
hatók, beszerezhetők. Az eszközök:

Elektronikus ajtóék:

Segít a lakásajtón belül és kívül egyaránt. Különösen a résnyire 
nyitott ajtónál jelez, de a lakatlanul lévő házak ajtaja elé 
helyezve is (belülről) biztos tolvajriasztó. Beélesítve a nyíló ajtó 
ráfeszül az ékre és éktelenül, fülsiketítően visít, az egész utca 
felébred.

Riasztós lakat:

Többfunkciós, ezért kicsit drágább. Normál lakatként is bizton-
ságos, de riasztólakatként utánozhatatlan. Érintésre, mozgatás-
ra, babrálásra, feszegetésre, riaszt és hangereje tompíthatat-
lanul figyelemfelkeltő. Szirénaszerű hangjára összeszalad a 
környék.

Személyi riasztó:

Naponta hallani személyek ellen elkövetett erőszakos bűncse-
lekményekről. Ez egy olcsó „csodakütyü” a táskánkban, a csuk-
lónkon, a zsebünkben. Ha bárkit támadás érne, vagy idős öreg-
ként illetéktelenek tolakodnának, nyomulnának befelé a házá-
ba, egy mozdulattal beélesíthető. A megállíthatatlan, dobhár-
tyarepesztő, sivító hang, elriasztja a támadót, és reméljük, a 
jóemberek segítenek.

Tanulság, csak együtt összefogva, és odafigyelve tudjuk 
megakadályozni az illetéktelen tolvajlást és erőszakot. TILOS: 
Elfordulni, fejünket a homokba dugni! Mert kétféle ember van, 
akit már megloptak és akit fognak. Ha ólálkodót, settenkedőt, 
ismeretlent, idegent látunk, szólítsuk meg, kérdezzük: 
„Segíthetünk? Kit keres?”

Ha valamit észreveszünk, hívjuk a járőrszolgálatot: 
06 30 6787309

Ők azonnal segítenek. És közben, hangoskodni, kiabálni, 
visítozni, villanyokat gyújtani, de ne mi állítsuk meg a tolvajt, 
mert a megzavart tolvaj veszélyes is lehet, különösen, ha tudat-
módosító szerek által befolyásolt!

És aki már áldozattá vált, hívja az ÁLDOZATSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT 06 80 225 225-ös térítés nélküli számát, no nem 
akkor ha tyúkját, vagy biciklijét lopták el, hanem ha sértettként 
vagy tanúként bűncselekménnyel került kapcsolatba, és ebből 
fakadóan, fizikai, lelki vagy anyagi problémái jelentkeztek. Az 
ilyen helyzetek megoldását segíti ez a szolgálat. Én pedig 
hiszem, a sors visszaszolgáltatja nekem azt, amit igazságtalanul 
elloptak, ha nem is anyagiakban, akkor egészségben.

Az ÖSSZEFOGÁSBAN AZ ERŐ! Cselekedjünk!!

A turai cigány női focicsapat és Tavasz utcai lakók 
pünkösdi juniálist szerveztek, finom ételekkel, amatőr 
zenészekkel és esti utcabállal.

Pünkösdi Juniális
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Budapesten rendezték meg az értékszám nélküli sakko-
zók döntőjét, ahol a Hevesy György Általános Iskola képvise-

Hírlapunk előző számában jeleztük, hogy sportegyesü- letében indulhatott két turai versenyzőnk. A 2. korcsoportban a 
10 éves Tordai Miksa a középmezőnyben végzett. A nagyob-letünk néhány versenyzője bejutott a sakk diákolimpia országos 
baknál (4. kcs.) a 13 éves Burda Barna igen jó formában ver-döntőjébe. Mind az egyéni, mind a csapatversenyen sikerült jó 
senyzett, s fegyelmezett, pontos, türelmes játékkal megsze-eredményeket (is) szállítanunk. A diákolimpia lényegében az 
rezte az ezüstérmet. Barna játékereje az utóbbi időben sokat iskolák versenye, vagyis ezen a sakktornán saját iskoláikat 
fejlődött, jól teljesít az edzéseken és a különböző versenyeken.  képviselik növendékeink. Az olimpiai csapatdöntők évek óta 
Foglalkoznunk kell a gondolattal, hogy a jövő szezonban már Szombathelyen zajlanak a sportcsarnokban, ahol már 3 évvel 
leigazoljuk őt felnőtt csapatunkba, ahol megkezdheti a FIDE-ezelőtt sikerült tornát nyerniük hévízgyörki leánycsapatunk-
értékszámok gyűjtését. Nem igényel különösebb jóstehetséget nak. Azóta a csapat minden tagja a Gödöllői Református Líceum 
annak megállapítása, hogy Barnának nagy esélye van 2 éven tanulója, s kis híján megismétlődött egykori sikerük, de most 
belül felkerülni a FIDE-listára. Ezúton gratulálunk neki a diák-„csak” az ezüstérmet tudták begyűjteni.  Természetesen ez is 
olimpia országos döntőjén elért 2. helyezéséért.remek siker egy országos döntőn, úgyhogy gratulálunk lánya-

Nyári programjaink fontos része a július 7-én kezdődő 3 inknak. Az egyéni döntők két helyszínen kerültek lebonyolítás-
hetes sakk napközi, amely híven az eddigiekhez Hévízgyörkön, ra. Az erősebb (értékszámos) versenyt ezúttal Miskolcon ren-
a Petőfi Sándor Általános Iskolában kerül megrendezésre. dezték meg, s felnőtt csapatunk két tehetséges ifjúsági 

Kapitz Dominik Téglás Augusztus végén pedig legtehetségesebb versenyzőinkkel részt sakkozója: a hévízgyörki  és a turai 
Mátyás indulhatott ezen a döntőn. A rendkívül  erős tornán veszünk a Talentum Kupa nemzetközi versenyen, ahol megint 
mindketten a középmezőnyben végeztek, ami teljesen reális alkalom kínálkozik FIDE-értékszámaink növelésére. 
eredmény az értékszámaik  alapján. 

DIÁKOLIMPIAI SZEREPLÉSÜNKRŐL

tóthmáté

SPORT - SAKK

NE LOPJ!

Lendvai Mártonné

Lelki egészség:
„A csendben a lélek megtalálja az 
utat a fénybe. Mindaz, ami meg-
foghatatlan és megtévesztő, 
kristálytisztán feltárul….” (Ghandi)
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Tura VSK - Pest megyei I.o. felnőtt

SPORT - LABDARÚGÁS -  PEST MEGYEI I. o.

Női labdarúgás

Tura VSK - Rég várt fejlesztések

Amint arról többször beszámoltunk, Bozsik korosz-
tályos utánpótlás csapataink a több játéklehetőség meg-
adása, versenyeztetés érdekében részt vesznek a Sülysápi 
gyerekfoci egyesület által koordinált „Folyamat tornán”
A sorozat végével kialakult alsó és felsőházi rangsort 
követően következett a rájátszás, amelyen U7-es csapatunk 
bronzérmes lett. Gratulálunk a kitartó kis focistáknak és 
edzőjüknek.

U18-as korosztályunk, a Pest megyei I-III-osztályú 
bajnokság Nagykátai csoportjának 7.helyén zártak a 

bajnokságot. Kis odafigyeléssel és több önbizalommal sike-
resebbek lehettek volna.
Csapattagok: Kiss Dávid, Szénási János, Szitai Dániel, Bozó 
Martin, Rácz Dániel, Kolompár József, Kolompár Ferenc, 
Radics Zsolt, Oláh József, Szénási Ákos, Lakatos Zoltán, 
Vidák Viktor, Horváth Krisztián, Kovács Erik, Keserű András, 
Pikács Dávid, Vidák Dávid, Farkas Dániel, Pászti Roland, 
Vidák Ákos.  Edző: Pap Tamás

2013/14-es bajnoki évadban volt első ízben a Tura 
VSK-nak hivatalos MLSZ által szervezett bajnok-

ságban szereplő női csapata. A lányok a Heves megyei 
Igazgatóság keresztpályás élőfüves és  futsal versenyein és 
újoncként nem vallottak szégyent.

Bár ezekben a bajnokságokban is történtek fur-
csaságok, több, ki nem állás miatti, játék nélküli szerzett 
győzelemmel jutott 1-2 Heves megyei csapat értékes 3 
ponthoz.

hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   P      
1.    AMAZON SE APC  12   11   0   1   83   10   73   33 
2.    HÉHALOM SE.  12   11   0   1   70   10   60   33 
3.    GYÖNGYÖS AK  12   7   0   5   43   25   18   21 

4.    FC HATVAN  12   4   1   7   12   47   -35   13 
5.    EGER DOBÓ KATICA SE  12   3   1   8   26   34   -8   10 
6.    TURA VSK  12   3   1   8   17   41   -24   10 
7.    HATVAN LOKOMOTÍV SE  12   1   1   10   8   92   -84   4 

 

Keresztpályás bajnokság:

A futsal szakágban alsóházi csoport bronzérmesei lettek.
Csapattagok:
Szilágyi Dorottya, Szilágyi Henrietta, Csányi Petra, Csányi 
Klaudia, Szabó Réka, Sára Anikó, Sára Zsuzsanna, Bélész 
Klaudia, Kerek Kathrin, Medveczki Adél, Sima Franciska, 
Hóka Melinda, Hóka Nikolett, Földi Beatrix
Edző: Nagy János

Hely  Csapatok M Ny D V G.a. P 
1  Dabas-Gyón FC U7  12 8 2 2 79 - 28 26 
2  Sülysáp U7  12 7 2 3 50 - 28 23 
3  Tura U7  12 7 2 3 61 - 39 23 
4  Úri U7  12 5 4 3 51 - 33 19 
5  Nagykáta SE U7  12 4 3 5 28 - 22 15 
6  Monor U7  12 4 1 7 33 - 51 13 
7  Gyömrő U7  12 0 0 12 9 - 110 0 

 

Zárszámadás
Véget ért a 2013/14-es bajnoki év, amely újdon-

ságokkal, sikerekkel, csalódásokkal volt vegyes.
Felnőtt csapatunk 11 év után az MLSZ átszervezési 

szabályainak következtében ismét a Pest megyei I. osz-
tályban szerepelt. Erős, színvonalas bajnokságba csöppen-
tük, sok volt NB.III-as társunkkal egyetemben. Végül az 5. 
helyen végeztünk, bár többre voltunk hivatottak. Elérhettük 
volna a dobogót is, ha kicsit jobban koncentrálunk, vagy a 
játékvezetők korrektebben állnak hozzánk. Fura érzés, 
amikor egy játékvezető egy nyilvánvalóan „fordított” ítéletet 
követően kivigyorog a kispadon ülők felé. Befolyásoló té-
nyező volt még a szezon végére kapusunk sérülése is.
Az utolsó 6 fordulóban az alábbi eredmények születtek:

Viadukt SE Biatorbágy - Tura VSK 2-0
Tura VSK - Örkény SE 2-2
Tura VSK - Vecsés FC 1-0
Hévízgyörk SC - Tura VSK 2-2
Tura VSK - Kisnémedi MSE 5-3
Vác Fc - Tura VSK 6-1

Góllövő lista végeredménye:
1. Less Krisztián 25 Tura VSK
2. Rusvay Gergely 22 Vác FC
2. Greff Ádám 22 Vác FC
2. Less Tamás 22 Tura VSK

A folytatásról: A csapat a felkészülést július közepén kezdené 
meg.......ha sikerül, ugyanis visszatérő probléma évről évre, 
hogy több ígéret ígéret szintjén maradt.

Sajnálattal tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az utánpótlás 
ezen korosztályainak eredményeiről lapzártánkig nem 
érkezett információ.

Tura VSK Női csapata

1.    Vác FC  30   26   4   0   112   16   96   82 
2.    Érdi VSE  30   21   5   4   67   32   35   68 
3.    Vecsés FC  30   17   7   6   64   37   27   58 
4.    Viadukt SE-Biatorbágy   30   15   12   3   59   25   34   57 

5.    Tura VSK  30   16   5   9   68   51   17   53 
6.    Örkény SE  30   14   8   8   54   43   11   50 
7.    Törökbálinti TC  30   12   9   9   50   42   8   45 
8.    Gödöllői Sport Klub  30   12   5   13   40   49   -9   41 

9.    Nagykőrösi Kinizsi TL FC  30   11   3   16   47   55   -8   36 
10.    Százhalombattai LK  30   11   3   16   45   65   -20   36 
11.    Üllő SE  30   9   2   19   40   66   -26   29 
12.    Hévízgyörki SC  30   8   4   18   40   86   -46   28 

13.    Halásztelek FC  30   6   9   15   28   44   -16   27 
14.    Csomád KSK  30   7   5   18   42   58   -16   26 
15.    Tápiószecső FC  30   7   2   21   40   66   -26   23 
16.    Kisnémedi MSE  30   5   3   22   48   109   -61   18 

 

Hely Csapat M Gy D V R-K G.a. P

A Pest megyei I. osztály felnőtt labdarúgó bajnokság
2013/2014 évi végeredménye

Tura VSK felnőtt csapat

Többször elhangzott már a TAO támogatás adta 
lehetőség, a sportegyesületek mentsvára, amelyből 
hosszú idő után megújulhatott és folyamatosan 
újulhat a sporttelep. 

Öltözőszint
1980-as évek elején épült öltözők végre megújulhattak. 
Edzőpálya
Edzőpályánk az 1990-es évek végén épült. A rossz minő-
ségű, agyagos talaj miatt nem volt kezelhető, emiatt 
gyorsan tönkrement, használhatatlanná, balesetveszé-
lyessé vált. Az erőteljesen megnövekedett sportolói lét-
szám miatt égetően szükségessé vált használhatóvá 
tétele, mivel ilyen terhelés mellett egyetlen nagyméretű 
füvespályánk állapota forgott veszélyben. A TAO pályá-
zatnak köszönhetően sikerült megkezdeni felújítását, 
amely többé-kevésbé lett sikeres.

Folyamatban lévő felújítások

A Tura VSK pályázata a centerpálya automata lo-
csolórendszerének kiépítésére, az MLSZ pálya felújítási 
programjának előminősítésében zöld utat kapott 
4.443.145.-Ft értékben, melyhez az MLSZ 3.110.202 .-Ft 
támogatást nyújt saját keretéből, 1.332.943.-Ft önerő 
biztosítására van szükség. A 
locsolórendszer építése utáni 
pálya felújításra beadott pályá-
zati rész forráshiány miatt nem 
került jóváhagyásra. Emiatt 
saját, 2014/15. évi TAO pályá-
zatunkban különítettünk el 
2.500.000.-Ft-ot ennek megva-
lósítására. 

Edzőpálya felújítása • Ilyen volt (balra) - ilyen lett (középen) - pályahibák (jobbra)

Öltözők és zuhanyzók • Ilyen volt (balra) - ilyen lett (jobbra)

Tura VSK u7-es korosztálya
játékos programokkal, bográcsolással 

várja a kilátogatni szándékozókat.

Második alkalommal kerül lebonyolításra
a tavaly nagy sikert aratott, hangulatos rendezvény!

2014 július 5.-én

Helyszín: Tura VSK sportpálya
A rendezvény ingyenes!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Naprakészen a weben: turafoci.gportal.hu
Hírek és fotók: 

U7, U18, felnőtt és női foci - Horák Mária
U9 - 14: Tóth M. Imre

U7 csapatunk és edzőjük, Sukaj Zsolt



20

20
14

/0
5 Turai Hírlap

SPORT - LABDARÚGÁS UTÁNPÓTLÁS

1929

Tura VSK hírei

U-9

U-7

U-11

U-18

U-13

U-14

Turai Hírlap 21
2014/05

Tura VSK - Pest megyei I.o. felnőtt

SPORT - LABDARÚGÁS -  PEST MEGYEI I. o.

Női labdarúgás

Tura VSK - Rég várt fejlesztések

Amint arról többször beszámoltunk, Bozsik korosz-
tályos utánpótlás csapataink a több játéklehetőség meg-
adása, versenyeztetés érdekében részt vesznek a Sülysápi 
gyerekfoci egyesület által koordinált „Folyamat tornán”
A sorozat végével kialakult alsó és felsőházi rangsort 
követően következett a rájátszás, amelyen U7-es csapatunk 
bronzérmes lett. Gratulálunk a kitartó kis focistáknak és 
edzőjüknek.

U18-as korosztályunk, a Pest megyei I-III-osztályú 
bajnokság Nagykátai csoportjának 7.helyén zártak a 

bajnokságot. Kis odafigyeléssel és több önbizalommal sike-
resebbek lehettek volna.
Csapattagok: Kiss Dávid, Szénási János, Szitai Dániel, Bozó 
Martin, Rácz Dániel, Kolompár József, Kolompár Ferenc, 
Radics Zsolt, Oláh József, Szénási Ákos, Lakatos Zoltán, 
Vidák Viktor, Horváth Krisztián, Kovács Erik, Keserű András, 
Pikács Dávid, Vidák Dávid, Farkas Dániel, Pászti Roland, 
Vidák Ákos.  Edző: Pap Tamás

2013/14-es bajnoki évadban volt első ízben a Tura 
VSK-nak hivatalos MLSZ által szervezett bajnok-

ságban szereplő női csapata. A lányok a Heves megyei 
Igazgatóság keresztpályás élőfüves és  futsal versenyein és 
újoncként nem vallottak szégyent.

Bár ezekben a bajnokságokban is történtek fur-
csaságok, több, ki nem állás miatti, játék nélküli szerzett 
győzelemmel jutott 1-2 Heves megyei csapat értékes 3 
ponthoz.

hely    csapat  M   GY   D   V   LG   KG   GK   P      
1.    AMAZON SE APC  12   11   0   1   83   10   73   33 
2.    HÉHALOM SE.  12   11   0   1   70   10   60   33 
3.    GYÖNGYÖS AK  12   7   0   5   43   25   18   21 

4.    FC HATVAN  12   4   1   7   12   47   -35   13 
5.    EGER DOBÓ KATICA SE  12   3   1   8   26   34   -8   10 
6.    TURA VSK  12   3   1   8   17   41   -24   10 
7.    HATVAN LOKOMOTÍV SE  12   1   1   10   8   92   -84   4 

 

Keresztpályás bajnokság:

A futsal szakágban alsóházi csoport bronzérmesei lettek.
Csapattagok:
Szilágyi Dorottya, Szilágyi Henrietta, Csányi Petra, Csányi 
Klaudia, Szabó Réka, Sára Anikó, Sára Zsuzsanna, Bélész 
Klaudia, Kerek Kathrin, Medveczki Adél, Sima Franciska, 
Hóka Melinda, Hóka Nikolett, Földi Beatrix
Edző: Nagy János

Hely  Csapatok M Ny D V G.a. P 
1  Dabas-Gyón FC U7  12 8 2 2 79 - 28 26 
2  Sülysáp U7  12 7 2 3 50 - 28 23 
3  Tura U7  12 7 2 3 61 - 39 23 
4  Úri U7  12 5 4 3 51 - 33 19 
5  Nagykáta SE U7  12 4 3 5 28 - 22 15 
6  Monor U7  12 4 1 7 33 - 51 13 
7  Gyömrő U7  12 0 0 12 9 - 110 0 

 

Zárszámadás
Véget ért a 2013/14-es bajnoki év, amely újdon-

ságokkal, sikerekkel, csalódásokkal volt vegyes.
Felnőtt csapatunk 11 év után az MLSZ átszervezési 

szabályainak következtében ismét a Pest megyei I. osz-
tályban szerepelt. Erős, színvonalas bajnokságba csöppen-
tük, sok volt NB.III-as társunkkal egyetemben. Végül az 5. 
helyen végeztünk, bár többre voltunk hivatottak. Elérhettük 
volna a dobogót is, ha kicsit jobban koncentrálunk, vagy a 
játékvezetők korrektebben állnak hozzánk. Fura érzés, 
amikor egy játékvezető egy nyilvánvalóan „fordított” ítéletet 
követően kivigyorog a kispadon ülők felé. Befolyásoló té-
nyező volt még a szezon végére kapusunk sérülése is.
Az utolsó 6 fordulóban az alábbi eredmények születtek:

Viadukt SE Biatorbágy - Tura VSK 2-0
Tura VSK - Örkény SE 2-2
Tura VSK - Vecsés FC 1-0
Hévízgyörk SC - Tura VSK 2-2
Tura VSK - Kisnémedi MSE 5-3
Vác Fc - Tura VSK 6-1

Góllövő lista végeredménye:
1. Less Krisztián 25 Tura VSK
2. Rusvay Gergely 22 Vác FC
2. Greff Ádám 22 Vác FC
2. Less Tamás 22 Tura VSK

A folytatásról: A csapat a felkészülést július közepén kezdené 
meg.......ha sikerül, ugyanis visszatérő probléma évről évre, 
hogy több ígéret ígéret szintjén maradt.

Sajnálattal tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az utánpótlás 
ezen korosztályainak eredményeiről lapzártánkig nem 
érkezett információ.

Tura VSK Női csapata

1.    Vác FC  30   26   4   0   112   16   96   82 
2.    Érdi VSE  30   21   5   4   67   32   35   68 
3.    Vecsés FC  30   17   7   6   64   37   27   58 
4.    Viadukt SE-Biatorbágy   30   15   12   3   59   25   34   57 

5.    Tura VSK  30   16   5   9   68   51   17   53 
6.    Örkény SE  30   14   8   8   54   43   11   50 
7.    Törökbálinti TC  30   12   9   9   50   42   8   45 
8.    Gödöllői Sport Klub  30   12   5   13   40   49   -9   41 

9.    Nagykőrösi Kinizsi TL FC  30   11   3   16   47   55   -8   36 
10.    Százhalombattai LK  30   11   3   16   45   65   -20   36 
11.    Üllő SE  30   9   2   19   40   66   -26   29 
12.    Hévízgyörki SC  30   8   4   18   40   86   -46   28 

13.    Halásztelek FC  30   6   9   15   28   44   -16   27 
14.    Csomád KSK  30   7   5   18   42   58   -16   26 
15.    Tápiószecső FC  30   7   2   21   40   66   -26   23 
16.    Kisnémedi MSE  30   5   3   22   48   109   -61   18 

 

Hely Csapat M Gy D V R-K G.a. P

A Pest megyei I. osztály felnőtt labdarúgó bajnokság
2013/2014 évi végeredménye

Tura VSK felnőtt csapat

Többször elhangzott már a TAO támogatás adta 
lehetőség, a sportegyesületek mentsvára, amelyből 
hosszú idő után megújulhatott és folyamatosan 
újulhat a sporttelep. 

Öltözőszint
1980-as évek elején épült öltözők végre megújulhattak. 
Edzőpálya
Edzőpályánk az 1990-es évek végén épült. A rossz minő-
ségű, agyagos talaj miatt nem volt kezelhető, emiatt 
gyorsan tönkrement, használhatatlanná, balesetveszé-
lyessé vált. Az erőteljesen megnövekedett sportolói lét-
szám miatt égetően szükségessé vált használhatóvá 
tétele, mivel ilyen terhelés mellett egyetlen nagyméretű 
füvespályánk állapota forgott veszélyben. A TAO pályá-
zatnak köszönhetően sikerült megkezdeni felújítását, 
amely többé-kevésbé lett sikeres.

Folyamatban lévő felújítások

A Tura VSK pályázata a centerpálya automata lo-
csolórendszerének kiépítésére, az MLSZ pálya felújítási 
programjának előminősítésében zöld utat kapott 
4.443.145.-Ft értékben, melyhez az MLSZ 3.110.202 .-Ft 
támogatást nyújt saját keretéből, 1.332.943.-Ft önerő 
biztosítására van szükség. A 
locsolórendszer építése utáni 
pálya felújításra beadott pályá-
zati rész forráshiány miatt nem 
került jóváhagyásra. Emiatt 
saját, 2014/15. évi TAO pályá-
zatunkban különítettünk el 
2.500.000.-Ft-ot ennek megva-
lósítására. 

Edzőpálya felújítása • Ilyen volt (balra) - ilyen lett (középen) - pályahibák (jobbra)

Öltözők és zuhanyzók • Ilyen volt (balra) - ilyen lett (jobbra)

Tura VSK u7-es korosztálya
játékos programokkal, bográcsolással 

várja a kilátogatni szándékozókat.

Második alkalommal kerül lebonyolításra
a tavaly nagy sikert aratott, hangulatos rendezvény!

2014 július 5.-én

Helyszín: Tura VSK sportpálya
A rendezvény ingyenes!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Naprakészen a weben: turafoci.gportal.hu
Hírek és fotók: 

U7, U18, felnőtt és női foci - Horák Mária
U9 - 14: Tóth M. Imre

U7 csapatunk és edzőjük, Sukaj Zsolt
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Motoros fűkaszával fűnyírást vállalok:
20/770-3287

APRÓHIRDETÉS

Július 4.-én 17 órakor „nyit” a 
MESETÁR!

Szeretettel várjuk a kicsiket 
egy kis délutáni játékra, 

mesehallgatásra.
Mesetári időpontok:

július 4, 18 és augusztus 1, 15, 29.
A részletekkel később jelentkezünk!

A Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár könyvtári részlegének

nyári hirdetményei:

hétfő: 13-18 óráig
kedd: 9-12; 13-16 óráig
szerda: szünnap
csütörtök: 9-12; 13-16 óráig
péntek: 13-18 óráig
szombat: 9-12 óráig
Az álláskereső klub a fenti időszakban

nyári szünetet tart.

2014. június 16.-tól  augusztus 30.-ig 
     a nyitva tartás rendje a következő:

Könyvtár elérhetősége: 06 28 580 530

Könyvtárunk állományát megtekinthetik a www.tura.hu 
oldalon az Intézmények/Könyvtár menüpont alatt, 
elérhető online katalógusban.

NYÁRI ALKOTÓTÁBOR 2014

A SZIENNA Grafikai Műhely 
2014. jún. 30 -tól júl. 4 -ig 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Időpont:

Helyszín:

Részvételi díj: 10000 Ft
Foglalkozásvezető:

A tartalmas kikapcsolódás mellett tanulmányrajzokon 
(pl.: csendélet, portré, alakrajz)

és illusztrációkon keresztül lehetőség nyílik 

a rajztudás, kreativitás fejlesztésére, valamint 
hagyományos és különleges képzőművészeti technikák 

megismerésére, elsajátítására,
mint pl.: szénrajz, akvarell, diófapác és kollázs, montázs, 

korongozás, agyagozás.

 2014. jún. 30.(hétfő) – júl. 4. (péntek)
  9 – 13óráig

 Hevesy György Ált. Isk. Tura,
/Tabán úti iskola/

 Kálnáné Ádám Anita
mob.: 06 70/ 77- 90- 429 1. nap: TURA – MEDULIN

Indulás júl. 27-én, 00 órakor, a LAKHELYHEZ KÖZELI 
BUSZMEGÁLLÓKBÓL.

Érkezés a szállásra a déli órákban. Városnéző közös séta, az 
ingyenes strandok felfedezésével. – Szabad program –

2. nap: MEDULIN – PREMANTURA
Egész napos fürdőzés és pihenés a félsziget legfestőibb 

partszakaszain, a Kamenjak Nemzeti Parkban.
3. nap: MEDULIN 

Városnézés és fürdőzés
4. nap: MEDULIN –FAZANA
5. nap: MEDULIN – TURA

Búcsú Isztriától. Indulás délelőtt 11.00-kor,
érkezés Turára, a késő esti órákban.

autóBUSSZAL

JÚLIUS 27 – 31.
5 NAP (4 éjszaka)

az ADRIÁN
Utazás az ókori rómaiak által 
Terra Magicának nevezett elra-
gadó szépségű félszigetre, mely 
több mint két évezreden át kötődött 
Itália történelméhez és kultúrájá-
hoz. Részletes programvezetéssel, 
színes néprajzi, történelmi földrajzi ismertetővel, fakultatív 
programokkal.
Szállásunk a félsziget legdélebbi csücskén lévő Medulinban 
lesz, az egykori olasz halászfalucskában, mely napjainkban 
színes, mediterrán hangulatú üdülőváros homokos tenger-
parttal és hangulatos kisvendéglőkkel. Elhelyezés: igényes 
panziókban, ill. fürdőszobás, légkondicionált szobákban.

Részvételi díj felnőtteknek
49 000 –52 000 Ft; gyerekeknek 40 000 Ft.

Jelentkezés:

  (résztvevők számától függően): 
 12 év alatt:  

Helyfoglalás, a jelentkezés sorrendjében, 20 000 Ft előleg 
befizetésével történik.

 Kálna Tibor  06 30 739 1194

A Sára Ferenc Hagyományőrző Egye- Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel 
sület rengeteg előkészület után ren- Tura Díszpolgárai: Sára Sándor operatőr-filmren-
dezte meg az I. Galgamenti Népmű- dező, Maczkó Mária népdalénekes, Kovács László 

vészeti Fesztivált. Június 7-én több, mint 800 – köz- producer.
tük turai, valamint turistaként ideérkező - vendég A fesztivál utolsó – talán legjobban várt – 
látogatott el az igazán impozáns helyszínt jelentő fellépője a Cimbaliband Zenekar volt. A „Kárpá-
Turai Kastélyba. Az egész napos forgatag minden tokon innen és túlról” mottóval jellemzett, elraga-
korosztálynak színvonalas, látványos, érdekes pro- dó cimbalomzene különleges hangulatot csempé-
dukciókat nyújtott. A fesztivál keretein belül több szett az ódon kastély parkjába. Unger Balázs (aki 
kísérőprogram tette még színesebbé a gazdag egyúttal az Egyesület alelnöke) és együttese ismét 
kínálatot, a közel 400 fellépő műsorát. elvarázsolta a közönséget. 

Délelőtt 10 órakor Szendrei Ferenc, Tura Az Egyesület reményei szerint a Galga-
Város polgármestere nyitotta meg a fesztivált, menti Népművészeti Fesztivál a jövőben a Galga 
amelynek műsoros programja a boldogi, bagi, isa- mente és vonzáskörzetének frekventált kulturális 
szegi, turai gyermek- és óvodás csoportok előadá- programjává növi ki magát a „Galga mente főváro-
saival folytatódott, majd a turai Őszirózsa Nyug- saként” is aposztrofált Tura gesztorságával. 
díjas Egyesület adta elő – mintegy jó ebédhez 

Főzőverseny:szólva – népdalcsokrát. A délután további részében 
I. helyzett: Tekercselő I. csapata, étel: őzpörkölta kísérőprogramoké volt a főszerep: Bajusz- és 
II. helyezett: Zsinnyegő csapata, étel: Tárkonyos Kontymustra, Pünkösdi Király és Királyné válasz-

ragulevestás, hagyományos mesemondás, népi játszóház, 
III. helyezett: Tekercselő II. csapata, étel: csülök-mesterségek bemutatója, kézműves foglalkozá-

pörköltsok, lovaskocsizás, a turai kastély idegenvezetés-
Az ételeket Gyöngyös Város Királyi Főszakács sel történő megtekintése, főzőverseny, állatsimo-
párosa, Nagy Zoltán és Szepes Tamás értékelte.gató, kiállítás tették változatossá a napot. A kísérő-

zenét a Garaboly Zenekar és a Podmaniczky AMI Pünkösdi király 2014-ben: Kuti Levente
turai népzene tagozata szolgáltatta. Pünkösdi királyné 2014-ben Sára Kincső

Az este 6 órakor kezdődő autentikus nép- A kitüntető címért rendezett versenyt a Debreceni 
táncgálát megelőzően Seres Tünde, az Egyesület Produkció képviselői koordinálták.
elnökségi tagja visszautalt az 1970-1992-i megren-

Bajusz és Kontymustradezésre kerülő Galgamenti Népművészeti Találko-
Kontymustra: I. helyezett Pecze Katalin (Tura), II. zókra, melyet első ízben a történeti visszatekintést 
helyezett Pászti Ildikó (Boldog), III. helyezett Tóth nyújtó Szekeres Erzsébet iparművész az Egyesület 
Bernadett (Tura). névadójával, Sára Ferenc egykori járási népmű-
Bajuszmustra: I. helyezett: Fejér Imre (Óbuda), II. velési felügyelővel közösen szervezett. Célkitűzé-
helyezett: Balog Ádám (Dunakeszi), III. helyezett: seiben az egyfajta szellemi elődje volt a jelenleg 
Szokolik Szabolcs (Bag)útjára indított fesztiválnak. A gála résztvevőit a 
A bajusz- és kontymustra zsűritagjai a Magyar Ba-szakma nevében Héra Éva, a Muharay Elemér 
jusz Társaság képviselői, valamint Benedek Kriszti-Népművészeti Szövetség elnöke üdvözölte. A bagi, 
na gödöllői népdalénekes, néptáncos, népzene-boldogi, galgahévízi, hévízgyörki, isaszegi és turai 
pedagógus, Szokolik Melinda néptáncos voltak.hagyományőrző- és néptáncegyüttesek vérpezs-

dítő, látványos koreográfiákkal és mozdulatokkal 
kápráztatták el a közönséget.

A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület  köszönetet mond az I. Galgamenti Népművészeti Fesztivál létrejöttében közreműködő csoportoknak, fellépőknek és 
közösségeknek: Turai Kastély Kft. munkatársai: Tordai Anna és Stemler Balázs, Tura Város Önkormányzata Városüzemeltetési Csoport, Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr 
Egyesület, Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, turai művészeti csoportok:  Zsinnyegő Néptánccsoport, Podmaniczky AMI turai népzene 
tagozata, Viganó AMI turai néptánc tagozata, Turai Ovis Néptánccsoport, Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület népdalköre; Többsincs Óvoda és Bölcsőde, Kastélykerti Óvoda, 
Hevesy György Általános Iskola Turai Tercett népdalénekes csoportja, Boldog művészeti csoportjai: Boldog Gyöngyszemek, Boldogi Gyöngysor, Boldogi Kaláris; Galgahévíz 
Kisbetyár I., Galgahévízi Pávakör, Hévízgyörki Aranyalma, Muharay Elemér Népi Együttes Gyermek- és Ifjúsági csoportjai Bag, Isaszegi Csata táncegyüttes,  Isaszegi Kiskamasz
Rendezvény fő támogatói: Turai Kastély Kft., Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiemelt támogatók: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési- és Vidékfejlesztési Intézet, Galgamenti Mezőgazdasági Kft., Henko-Gold Kft., Mészáros Attila Fatelep, Tóalmási Húsüzem, Maros Ép-ker, 
Támogatók: Sára Tamás, Galga COOP Zrt., Turai Takarékszövetkezet, Aqua Fontis Patika,Fűzfa Büfé, Hatalyák Optika, Infratech Kft., Sped-Pack Kft., Sára Gábor, Tura ÖTE, Bomix 
Kft, Flamingó Cukrászda, Grafit Papírbolt, Turamag Kft., UNI-VILL 2000 Bt.
Agrodiszkont, Alexandra és Adrienn Kft., Állatetető, Bankóné Icus pedikűrös-masszőr, Baranyi & Fiai Kft., Buborék József, Central Kövi-sec, Csilla Fotó, Demény Étterem, Domoszlai 
Pékség, Erjági Bt., Friss Cipó Kft., Galga-Bau Kft., Horák Mária, Hot Chili, Juhász Sándorné, Kajtor Péter méhész, Kék Páfrány Virágbolt, Király Gyöngyi, Kínai áruház 
(körforgalomnál), Kovács László producer, László Géza, Lipcsei Söröző, Lukács István temetkezési vállalkozó, Lukács Péter, Marcsi Falatozó, Márk Házi Savanyúság,  Nefertiti 
Virágbolt, Q-TY Kft.,  Sára Sándor operatőr-filmrendező, Swing Kisáruház, SZARATOV II Klub, Szélyes József, Szikura Tamás, Szilka Szalon, Dr. Tóth Mária gyermekorvos, Virgancz 
Festékbolt, Virgancz Mihály fuvaros, 100 Ft-os Bolt, 2Ezermester Kft.
Médiatámogatók: MTVA Családbarát Magazin, Szent István Rádió, Régió Plusz TV, Turai Hírlap, Gödöllői Hírek online, szepmagyarország.hu, gkrte.hu, 
Szakmai együttműködő partnerek: Turai Kastély Kft., Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Magyar 
Bajusz Társaság, Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Aszód, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Tura, Galábos Art Kft.

Megkérdeztük!
Mi a véleménye az I. Galga-

menti Népművészeti Fesztiválról?

„Tura egyik kitörési pontja az ide-
genforgalom fellendítése. Jelenleg 
vajmi kevés lehetőség adódik ez-
irányban is, de egyike a hagyo-
mányőrzés népszerűsítése. Az ilyen 
rendezvények visznek előre Tura 
megismerésében. Az I. Galgamenti 
Népművészeti Fesztivál gyerek-
nek, felnőttnek kielégítő, színes 
programjaival, a helyszín kiválasz-
tásával véleményem szerint sikeres 
rendezvény volt, amiből hagyo-
mányt kell teremteni, több hasonló 
programot kell szervezni. Sok 
„idegen” vendéggel és az esemény-
re hazatérő turai születésű ember-
rel is találkoztam a nap folyamán. 
Sikeres nap volt, jól éreztem ma-
gam. Csak gratulálni tudok a szer-
vezőknek!” (H.M.)

„Jó kezdeményezés, de én ingye-
nessé tenném, mert sokan nem en-
gedhetik maguknak ezeket a jegy-
árakat.” (Sz.J.-né)

„Nívós produkciók voltak a kastély-
kertben. Ezek tetszettek, de büfé 
árak rendkívül magasak voltak, ami 
nem volt arányban a minőséggel. 
Erre jövőre oda kell figyelni a szer-
vezőknek.”(N.G.)

„Szerintem jó kezdeményezés, hi-
szen Turán kevés a jó, tartalmas 
program. Kevés ember tudott be-
jutni a kastély kertbe, aminek való-
színűleg a belépődíj volt az oka. A 
másik, hogy a turai roma lakos-
ságot is bevonhatták volna a nép-
művészeti fesztiválra, hiszen van 
gyerek tánccsoport, hangszer-
készítő is közöttük.” (K.J.)

„Jónak tartom a kezdeményezést. 
Kicsit többen indulhattak volna a 
főzőversenyen, egyébként nagyon 
jól meg volt szervezve, jól éreztem 
magam.”(S.J.)

I. Galgamenti Népművészeti Fesztivál

Seres Tünde és Tóth Anita

Szendrei Ferenc polgármester nyitóbeszéde • Héra Éva • Galgahévízi Néptánccsoport műsora • Isaszegi Tánccsoport előadása
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 PROGRAMAJÁNLÓFOLKLÓR

Motoros fűkaszával fűnyírást vállalok:
20/770-3287

APRÓHIRDETÉS

Július 4.-én 17 órakor „nyit” a 
MESETÁR!

Szeretettel várjuk a kicsiket 
egy kis délutáni játékra, 

mesehallgatásra.
Mesetári időpontok:

július 4, 18 és augusztus 1, 15, 29.
A részletekkel később jelentkezünk!

A Bartók Béla Művelődési Ház 
és Könyvtár könyvtári részlegének

nyári hirdetményei:

hétfő: 13-18 óráig
kedd: 9-12; 13-16 óráig
szerda: szünnap
csütörtök: 9-12; 13-16 óráig
péntek: 13-18 óráig
szombat: 9-12 óráig
Az álláskereső klub a fenti időszakban

nyári szünetet tart.

2014. június 16.-tól  augusztus 30.-ig 
     a nyitva tartás rendje a következő:

Könyvtár elérhetősége: 06 28 580 530

Könyvtárunk állományát megtekinthetik a www.tura.hu 
oldalon az Intézmények/Könyvtár menüpont alatt, 
elérhető online katalógusban.

NYÁRI ALKOTÓTÁBOR 2014

A SZIENNA Grafikai Műhely 
2014. jún. 30 -tól júl. 4 -ig 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Időpont:

Helyszín:

Részvételi díj: 10000 Ft
Foglalkozásvezető:

A tartalmas kikapcsolódás mellett tanulmányrajzokon 
(pl.: csendélet, portré, alakrajz)

és illusztrációkon keresztül lehetőség nyílik 

a rajztudás, kreativitás fejlesztésére, valamint 
hagyományos és különleges képzőművészeti technikák 

megismerésére, elsajátítására,
mint pl.: szénrajz, akvarell, diófapác és kollázs, montázs, 

korongozás, agyagozás.

 2014. jún. 30.(hétfő) – júl. 4. (péntek)
  9 – 13óráig

 Hevesy György Ált. Isk. Tura,
/Tabán úti iskola/

 Kálnáné Ádám Anita
mob.: 06 70/ 77- 90- 429 1. nap: TURA – MEDULIN

Indulás júl. 27-én, 00 órakor, a LAKHELYHEZ KÖZELI 
BUSZMEGÁLLÓKBÓL.

Érkezés a szállásra a déli órákban. Városnéző közös séta, az 
ingyenes strandok felfedezésével. – Szabad program –

2. nap: MEDULIN – PREMANTURA
Egész napos fürdőzés és pihenés a félsziget legfestőibb 

partszakaszain, a Kamenjak Nemzeti Parkban.
3. nap: MEDULIN 

Városnézés és fürdőzés
4. nap: MEDULIN –FAZANA
5. nap: MEDULIN – TURA

Búcsú Isztriától. Indulás délelőtt 11.00-kor,
érkezés Turára, a késő esti órákban.

autóBUSSZAL

JÚLIUS 27 – 31.
5 NAP (4 éjszaka)

az ADRIÁN
Utazás az ókori rómaiak által 
Terra Magicának nevezett elra-
gadó szépségű félszigetre, mely 
több mint két évezreden át kötődött 
Itália történelméhez és kultúrájá-
hoz. Részletes programvezetéssel, 
színes néprajzi, történelmi földrajzi ismertetővel, fakultatív 
programokkal.
Szállásunk a félsziget legdélebbi csücskén lévő Medulinban 
lesz, az egykori olasz halászfalucskában, mely napjainkban 
színes, mediterrán hangulatú üdülőváros homokos tenger-
parttal és hangulatos kisvendéglőkkel. Elhelyezés: igényes 
panziókban, ill. fürdőszobás, légkondicionált szobákban.

Részvételi díj felnőtteknek
49 000 –52 000 Ft; gyerekeknek 40 000 Ft.

Jelentkezés:

  (résztvevők számától függően): 
 12 év alatt:  

Helyfoglalás, a jelentkezés sorrendjében, 20 000 Ft előleg 
befizetésével történik.

 Kálna Tibor  06 30 739 1194

A Sára Ferenc Hagyományőrző Egye- Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel 
sület rengeteg előkészület után ren- Tura Díszpolgárai: Sára Sándor operatőr-filmren-
dezte meg az I. Galgamenti Népmű- dező, Maczkó Mária népdalénekes, Kovács László 

vészeti Fesztivált. Június 7-én több, mint 800 – köz- producer.
tük turai, valamint turistaként ideérkező - vendég A fesztivál utolsó – talán legjobban várt – 
látogatott el az igazán impozáns helyszínt jelentő fellépője a Cimbaliband Zenekar volt. A „Kárpá-
Turai Kastélyba. Az egész napos forgatag minden tokon innen és túlról” mottóval jellemzett, elraga-
korosztálynak színvonalas, látványos, érdekes pro- dó cimbalomzene különleges hangulatot csempé-
dukciókat nyújtott. A fesztivál keretein belül több szett az ódon kastély parkjába. Unger Balázs (aki 
kísérőprogram tette még színesebbé a gazdag egyúttal az Egyesület alelnöke) és együttese ismét 
kínálatot, a közel 400 fellépő műsorát. elvarázsolta a közönséget. 

Délelőtt 10 órakor Szendrei Ferenc, Tura Az Egyesület reményei szerint a Galga-
Város polgármestere nyitotta meg a fesztivált, menti Népművészeti Fesztivál a jövőben a Galga 
amelynek műsoros programja a boldogi, bagi, isa- mente és vonzáskörzetének frekventált kulturális 
szegi, turai gyermek- és óvodás csoportok előadá- programjává növi ki magát a „Galga mente főváro-
saival folytatódott, majd a turai Őszirózsa Nyug- saként” is aposztrofált Tura gesztorságával. 
díjas Egyesület adta elő – mintegy jó ebédhez 

Főzőverseny:szólva – népdalcsokrát. A délután további részében 
I. helyzett: Tekercselő I. csapata, étel: őzpörkölta kísérőprogramoké volt a főszerep: Bajusz- és 
II. helyezett: Zsinnyegő csapata, étel: Tárkonyos Kontymustra, Pünkösdi Király és Királyné válasz-

ragulevestás, hagyományos mesemondás, népi játszóház, 
III. helyezett: Tekercselő II. csapata, étel: csülök-mesterségek bemutatója, kézműves foglalkozá-

pörköltsok, lovaskocsizás, a turai kastély idegenvezetés-
Az ételeket Gyöngyös Város Királyi Főszakács sel történő megtekintése, főzőverseny, állatsimo-
párosa, Nagy Zoltán és Szepes Tamás értékelte.gató, kiállítás tették változatossá a napot. A kísérő-

zenét a Garaboly Zenekar és a Podmaniczky AMI Pünkösdi király 2014-ben: Kuti Levente
turai népzene tagozata szolgáltatta. Pünkösdi királyné 2014-ben Sára Kincső

Az este 6 órakor kezdődő autentikus nép- A kitüntető címért rendezett versenyt a Debreceni 
táncgálát megelőzően Seres Tünde, az Egyesület Produkció képviselői koordinálták.
elnökségi tagja visszautalt az 1970-1992-i megren-

Bajusz és Kontymustradezésre kerülő Galgamenti Népművészeti Találko-
Kontymustra: I. helyezett Pecze Katalin (Tura), II. zókra, melyet első ízben a történeti visszatekintést 
helyezett Pászti Ildikó (Boldog), III. helyezett Tóth nyújtó Szekeres Erzsébet iparművész az Egyesület 
Bernadett (Tura). névadójával, Sára Ferenc egykori járási népmű-
Bajuszmustra: I. helyezett: Fejér Imre (Óbuda), II. velési felügyelővel közösen szervezett. Célkitűzé-
helyezett: Balog Ádám (Dunakeszi), III. helyezett: seiben az egyfajta szellemi elődje volt a jelenleg 
Szokolik Szabolcs (Bag)útjára indított fesztiválnak. A gála résztvevőit a 
A bajusz- és kontymustra zsűritagjai a Magyar Ba-szakma nevében Héra Éva, a Muharay Elemér 
jusz Társaság képviselői, valamint Benedek Kriszti-Népművészeti Szövetség elnöke üdvözölte. A bagi, 
na gödöllői népdalénekes, néptáncos, népzene-boldogi, galgahévízi, hévízgyörki, isaszegi és turai 
pedagógus, Szokolik Melinda néptáncos voltak.hagyományőrző- és néptáncegyüttesek vérpezs-

dítő, látványos koreográfiákkal és mozdulatokkal 
kápráztatták el a közönséget.

A Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület  köszönetet mond az I. Galgamenti Népművészeti Fesztivál létrejöttében közreműködő csoportoknak, fellépőknek és 
közösségeknek: Turai Kastély Kft. munkatársai: Tordai Anna és Stemler Balázs, Tura Város Önkormányzata Városüzemeltetési Csoport, Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr 
Egyesület, Tura Önkéntes Tűzoltó Egyesület,  Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, turai művészeti csoportok:  Zsinnyegő Néptánccsoport, Podmaniczky AMI turai népzene 
tagozata, Viganó AMI turai néptánc tagozata, Turai Ovis Néptánccsoport, Turai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület népdalköre; Többsincs Óvoda és Bölcsőde, Kastélykerti Óvoda, 
Hevesy György Általános Iskola Turai Tercett népdalénekes csoportja, Boldog művészeti csoportjai: Boldog Gyöngyszemek, Boldogi Gyöngysor, Boldogi Kaláris; Galgahévíz 
Kisbetyár I., Galgahévízi Pávakör, Hévízgyörki Aranyalma, Muharay Elemér Népi Együttes Gyermek- és Ifjúsági csoportjai Bag, Isaszegi Csata táncegyüttes,  Isaszegi Kiskamasz
Rendezvény fő támogatói: Turai Kastély Kft., Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiemelt támogatók: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Nemzeti 
Agrárszaktanácsadási, Képzési- és Vidékfejlesztési Intézet, Galgamenti Mezőgazdasági Kft., Henko-Gold Kft., Mészáros Attila Fatelep, Tóalmási Húsüzem, Maros Ép-ker, 
Támogatók: Sára Tamás, Galga COOP Zrt., Turai Takarékszövetkezet, Aqua Fontis Patika,Fűzfa Büfé, Hatalyák Optika, Infratech Kft., Sped-Pack Kft., Sára Gábor, Tura ÖTE, Bomix 
Kft, Flamingó Cukrászda, Grafit Papírbolt, Turamag Kft., UNI-VILL 2000 Bt.
Agrodiszkont, Alexandra és Adrienn Kft., Állatetető, Bankóné Icus pedikűrös-masszőr, Baranyi & Fiai Kft., Buborék József, Central Kövi-sec, Csilla Fotó, Demény Étterem, Domoszlai 
Pékség, Erjági Bt., Friss Cipó Kft., Galga-Bau Kft., Horák Mária, Hot Chili, Juhász Sándorné, Kajtor Péter méhész, Kék Páfrány Virágbolt, Király Gyöngyi, Kínai áruház 
(körforgalomnál), Kovács László producer, László Géza, Lipcsei Söröző, Lukács István temetkezési vállalkozó, Lukács Péter, Marcsi Falatozó, Márk Házi Savanyúság,  Nefertiti 
Virágbolt, Q-TY Kft.,  Sára Sándor operatőr-filmrendező, Swing Kisáruház, SZARATOV II Klub, Szélyes József, Szikura Tamás, Szilka Szalon, Dr. Tóth Mária gyermekorvos, Virgancz 
Festékbolt, Virgancz Mihály fuvaros, 100 Ft-os Bolt, 2Ezermester Kft.
Médiatámogatók: MTVA Családbarát Magazin, Szent István Rádió, Régió Plusz TV, Turai Hírlap, Gödöllői Hírek online, szepmagyarország.hu, gkrte.hu, 
Szakmai együttműködő partnerek: Turai Kastély Kft., Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Magyar 
Bajusz Társaság, Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Aszód, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Tura, Galábos Art Kft.

Megkérdeztük!
Mi a véleménye az I. Galga-

menti Népművészeti Fesztiválról?

„Tura egyik kitörési pontja az ide-
genforgalom fellendítése. Jelenleg 
vajmi kevés lehetőség adódik ez-
irányban is, de egyike a hagyo-
mányőrzés népszerűsítése. Az ilyen 
rendezvények visznek előre Tura 
megismerésében. Az I. Galgamenti 
Népművészeti Fesztivál gyerek-
nek, felnőttnek kielégítő, színes 
programjaival, a helyszín kiválasz-
tásával véleményem szerint sikeres 
rendezvény volt, amiből hagyo-
mányt kell teremteni, több hasonló 
programot kell szervezni. Sok 
„idegen” vendéggel és az esemény-
re hazatérő turai születésű ember-
rel is találkoztam a nap folyamán. 
Sikeres nap volt, jól éreztem ma-
gam. Csak gratulálni tudok a szer-
vezőknek!” (H.M.)

„Jó kezdeményezés, de én ingye-
nessé tenném, mert sokan nem en-
gedhetik maguknak ezeket a jegy-
árakat.” (Sz.J.-né)

„Nívós produkciók voltak a kastély-
kertben. Ezek tetszettek, de büfé 
árak rendkívül magasak voltak, ami 
nem volt arányban a minőséggel. 
Erre jövőre oda kell figyelni a szer-
vezőknek.”(N.G.)

„Szerintem jó kezdeményezés, hi-
szen Turán kevés a jó, tartalmas 
program. Kevés ember tudott be-
jutni a kastély kertbe, aminek való-
színűleg a belépődíj volt az oka. A 
másik, hogy a turai roma lakos-
ságot is bevonhatták volna a nép-
művészeti fesztiválra, hiszen van 
gyerek tánccsoport, hangszer-
készítő is közöttük.” (K.J.)

„Jónak tartom a kezdeményezést. 
Kicsit többen indulhattak volna a 
főzőversenyen, egyébként nagyon 
jól meg volt szervezve, jól éreztem 
magam.”(S.J.)

I. Galgamenti Népművészeti Fesztivál

Seres Tünde és Tóth Anita

Szendrei Ferenc polgármester nyitóbeszéde • Héra Éva • Galgahévízi Néptánccsoport műsora • Isaszegi Tánccsoport előadása
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a www.tura.hu honlapra, majd a megjelenéstől számított

5 munkanapig tart a nyomtatott újság terjesztése.

TÖRD A FEJED!

ÉVFORDULÓK

HIRDESSEN A TURAI HÍRLAPBAN!
A hirdetési díj kifizetése történhet 
átutalással, csekken vagy személyesen 
Tura Város Polgármesteri Hivatala 
pénztárában (hétfőtől-csütörtökig: 9-12 
és 13-15 óráig, pénteken 9-12 óráig).

1/1 oldal 34 500 Ft
1/2 oldal 17 250 Ft
1/4 oldal 8 625 Ft
1/6 oldal 6 000 Ft
1/8 oldal 4 800 Ft
apróhirdetés 60 Ft/szó

ENDRŐDI NORBERT

TEMETKEZÉSI
VÁLLALKOZÓ

"Megszólalnak a harangok,
magához hívtak az angyalok.
Ami vár reám, az a nyugalom.

S ha az égbolton egy csillag sem ragyog,
tudni fogod akkor is, hogy ott vagyok."

Ügyelet: 06-70-408-0314
TEMETKEZÉSI IRODÁJA:
TURA, RÉGI VÁSÁRTÉR 9.
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VÍZSZINTES 1. Diák 8. Kőkorszakbeli balta 9. 200 éve, 1814. június 12-
én született báró Kemény Zsigmond író. Regénye 1862-ből. 12. 
Üveges mester másik neve (… tót) 14. –re párja 15. Ősi török nemzettség, 
de a dunántúli Bánd település birtokosai is voltak 18. Betűrend 19. 
Tolvajnyelv 20. Elején jeges (!) 21. Város a Vajdaságban a Tisza mentén. Itt 
született Szarvas Gábor (1832–1893) nyelvész 22. Római 500 és 1000 23. 
Elvető 26. Bór vegyjele 27. Győzelem jele 28. …fal Jeruzsálemben 30. 
Hangos fogkő (!) 31. Élvezhetőek a művei (két szó).

FÜGGŐLEGES 1. Olasz autójel 2. Berendezett lakrész 3. 100 éve, 1914. 
június 10-én hunyt el Lechner Ödön (*1845) építész, a szecesszió 
úttörője. Itt épített főgimnáziumot 1889-91 között. 4. Indok 5. 
Debreceni focicsapat beceneve keverve 6. Vácduka része (!) 7. Náci 
terrorszervezet röv. 8. 100 éve, 1914. június 28-án itt gyilkolták meg 
Ferenc Ferdinánd trónörököst. 10. Duzzadó v. egyfajta sertéshús 11. 
Előd 13. Oxigén, urán, gadolínium 16. A Szigorúan ellenőrzött vonatok és a 
Sörgyári Capriccio írója (Bohumil, 1914-1997) 17. Lechner által épített 
iskola 1880-ból. 24. Jutalom, elismerés 25. SZTK elődje 29. Betűt vés. 

Májusi rejtvényünk helyes megfejtése: V8. Szilárd, V25. Juhász, F4. Illyés, F7. Ady 
Endre, F8. Somogyi. A szerencsés nyertes: özv. Tóth G. Sándorné (2194 Tura, 
Mária u. 13.) Gratulálunk! Nyereménye a Szuper 100 Market (turai 100 forintos 
bolt) 2500 Ft értékű vásárlási utalványa, melyet az értesítést követően 
személyesen vehet át a Bartók Béla Művelődési Házban.

Beküldendő a V9, F3, F8, és F17 sorok megfejtése.
A megfejtéseket postai úton a szerkesztőség címére, vagy a Művelődési Ház posta-
ládájába várjuk július 25-ig.

TEMETKEZÉS MINDENRE KITERJEDŐ
INTÉZÉSE, ELHUNYT SZÁLLÍTÁSA, 
KOPORSÓS/ÚRNÁS TEMETÉS,
HAMVASZTÁS UTÁNI SZÓRÁS, 
ÚRNAELHELYEZÉS, KEGYELETI CIKKEK,
GYÁSZKÖZLEMÉNYEK,
FOTÓZÁS, TANÁCSADÁS HAGYATÉKI 
ÜGYEKBEN, NYUGDÍJ ÜGYEK INTÉZÉSE, 
DISZKRÉT EGYÉNRE SZÓLÓ
KEDVEZMÉNYEK, KOSZORÚK, 
SÍRCSOKROK RENDELÉSE.
VIRÁGBOLT

Garczik
Richárd

orgona hangversenye

Máriabesnyő, Nagyboldogasszony Bazilika
(2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.)

2014. augusztus 24. 19:30

A belépés díjtalan!


